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Další rok školy je před námi. Někdo nastupuje do první třídy a někdo 

se už pomalu začíná rozhodovat, kam půjde dál. Zase začíná období 

ranního stávání, úkolů a testů. Ale také nastává doba každodenního 

povídání v lavicích, a i když víme, že by se to při hodinách nemělo, 

musíme si přeci sdělovat některé informace, a to nejen správné 

odpovědi při zkoušení. 

My vám přejeme, abyste tento rok zvládli doslova na 1, a abyste 

žádné takové nápovědy nikdy potřebovali. Doufáme, že nadále budete 

obohacovat slovní zásobu nejen v hodinách, ale i o přestávkách 

s naším časopisem v ruce. 

 

Jana Dvořáková 
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Zahájili jsme nový školní rok 2019/2020! 

Vítáme nové prvňáčky a přejeme jim, aby se na naší škole cítili dobře 

a aby se jim u nás líbilo. 

3. 9. se vydaly děti 5. B na dopravní hřiště. 

17. 9. závodili žáci druhého stupně v přespolním běhu. 

19. 9. proběhl závod o nejrychlejšího chlapce a nejrychlejší dívku 

Pardubic. 

V týdnu od 23. do 27. 9. se na osobnostním kurzu vystřídaly 

v Oucmanicích děti z 6. tříd. 

20. 9. se někteří žáci 9. tříd zúčastnili exkurze do pardubické firmy 

JHV-Engineering. 

26. 9. si děti některých tříd prvního stupně vyslechly hudební pořad 

Naše písnička. 
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Také dvě paní učitelky přišly poprvé do školy. Tedy poprvé po 

mateřské dovolené. Jsou to paní učitelky Vendula Budinová a Jitka 

Valentová. Položila jsem jim i za vás několik otázek. 
 

1. Když jste byla na mateřské dovolené, stýskalo se vám? Jestli 

ano tak po kom/čem? 

Paní učitelka Valentová: 

„Příliš se mi nestýskalo, a když se mi stýskalo, tak po žácích a po 

jídelně.“ 

Paní učitelka Budinová: 

„Nejdříve jsem odpočívala od ruchu školy, ale pak se mi stýskalo po 

dětech a po kolegyních.“ 
 

2. Jak si po dlouhé době strávené doma opět zvykáte na školu? 

Paní učitelka Valentová: 

„Špatně, jelikož zmizely všechny pracovní návyky.“ 

Paní učitelka Budinová: 

„Velmi rychle jsem se musela přizpůsobit chodu školy.“ 
 

3. Které třídy učíte? 

Paní učitelka Valentová: 

„Učím všechny třídy na druhém stupni.“ 

Paní učitelka Budinová: 

„Učím pouze svoji 1.A.“ 
 

4. Jaké předměty učíte? 

Paní učitelka Valentová: 

„Učím fyziku, pracovní dovednosti a co je potřeba.“ 

Paní učitelka Budinová: 

„Učím matematiku, češtinu, prvouku a tělocvik.“ 
 

5. Chybí vám ve škole něco, co tu dřív bylo? 

Paní učitelka Valentová: 

„Chybí mi hodní žáci a někteří kolegové .“ 

Paní učitelka Budinová: 

„Nic mi nechybí.“ 

Za rozhovor děkuje Ester Zavadilová 
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V tomto školním roce vás budou zastupovat: 

Alžběta Zvárová  a Dominik Hladík  ze4.A 

Viktorie Pavelková a Martin Vávra ze 4.B 

Jiří Mocek a Oliver Mzyk z 5.A 

Tomáš Holas a Karolína Brůnová z 5.B 

Aneta Žváčková a Filip Komárek z 6.A 

Anna Novotná a Elen Vacková z 6.B 

Mikuláš Matějka a František Filípek z 6.C 

Adéla Žažová a Karolína Křivková ze 7.A 

Jakub Smolík a Filip Flamík ze 7.B 

Klára Mejtská a Jakub Nadrchal z 8.A 

Veronika Nápravníková a Michal Filip z 8.B 

Anna Danihelková a Jaroslav Havlíček z 9.A 

Denisa Letková a Alena Vyskočilová z 9.B 

 

První sportovní akce žákovské rady proběhly již v září, 3. a 4. října 

proběhne první sběr starého papíru.   
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Dne 20. září se zájemci z 9. A a 9. B vydali s paní učitelkou 

Horákovou a Valentovou na exkurzi do firmy JHV. 

JHV je špičkou na trhu automatizace ve vývoji strojů, jejich linky lze 

najít ve výrobních halách v různých dalších zemích na různých 

kontinentech. Kromě evropských států například také v Číně, Rusku, 

Spojených státech nebo Mexiku 

Na exkurzi jsme viděli spousty zajímavých věcí, například jsme viděli 

jak funguje 3D tiskárna, zkoušeli jsme pájet, pozorovali jsme 

dalekohledem vzdálené věci, mohli jsme si sednout do formule a 

prohlédli jsme si část pracoviště. 

Linky JHV: 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ester Zavadilová 
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Přespolní běh 

V úterý 17. září se 22 žáků naší školy účastnilo přespolního běhu. Běh 

se konal na dostihovém závodišti, tady v Pardubicích.  

Dívky běžely 1,5 km a chlapci si zaběhli 3 km dlouhou trasu. Nejmladší 

4 dívky (6. třídy) se umístily v první dvacítce ve své kategorii. Eliška 

Koletová (8.A.) v kategorii Dívky IV obsadila 1. místo, Adéla 

Hlaváčková (8.A.) doběhla pouze 25 sekund po ní, a tak obsadila 

krásné 7. místo. I ostatní žáci a žákyně předvedli nádherné sportovní 

výkony a všem děkujeme za účast! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejrychlejší dívka a chlapec Pardubic 

Dne 19. 9. proběhly sprinterské závody O nejrychlejšího chlapce  

a dívku Pardubic. Letos se těchto závodů zúčastnilo rekordních 36 

žáků z naší školy. A ačkoli se to tentokrát moc nepovedlo, tak naše 

škola byla v konkurenci pardubických škol vidět. Nejmladší závodník 

ze všech soutěžících Adam Hoza (4.A) obsadil ve finále na 60 m  

6. místo. Na stejné trati v jiné kategorii obsadil Petr Dušek (5.A)  

4. místo. Zuzana Pecková (8.A) si po roce zopakovala finálovou účast a 

se svým sprintem skončila na 5. místě. Michal Hamáček (9.B) obsadil 

v kategorii nejstarších chlapců 8. místo v závodě, který byl velmi 

vyrovnaný.  

 

Všem závodníkům, kteří nás reprezentovali, mnohokrát děkujeme. 

 

Anna Danihelková 
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Škola nám před pár dny začala a taky nám nastoupilo hodně nových 

prvňáčků a zašli jsme se jich zeptat do školní družiny. 

 

Ptaly jsme se na otázky: 

1. Jaké byli prázdniny? 

2. Těšil/a jsi se do školy? 

3. Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět? 

 

Tomi J., 1.B      Šimon V., 1.B 

1. Dobré      1. Dobré 

2. Jo                                                   2. Jasně 

3. Matematika                                     3. Prvouka 

 

Nelinka 1.B                              Sárinka 1.B 

1. Úžasné                                           1. Dobrý 

2. Strašně moc                                   2.Těšila 

3. Tělocvik                                          3. Hudebka 

 

 

Děkujeme za odpovědi a těšíme se zase za měsíc 

 

Karolína Křivková, Veronika Tichá 
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Muzeum voskových figurín v Praze 

Přesný název muzea je Wax Museum of Legends by Grévin. Nachází 

se v ulici Celetná 15, Praze 1. Figuríny z vosku vypadají jako živé. Je 

k nim přidáno mnoho vizuálních a zvukových 

efektů. Můžete zde zajít na párty, kde na 

vás budou čekat celebrity jako Brad Pitt, 

Karel Gott nebo Katy Perry. V nově 

dokončené části expozice pod názvem 

Legendy staré Prahy navštivte vodníka 

přímo v jeho příbytku nebo položte hlavu na 

špalek kata Mydláře. Muzeum je určeno pro 

malé i velké, a užije si to tu opravdu každý. 

Až si projdete muzeum voskových figurín, 

můžete ještě zajít do muzea čokolády, 

které je hned naproti. 

 

Muzeum čokolády 

Přesný název je Chocotopia: 

Choco-Story. Nachází se také 

v ulici Celetná 15, Praha 1. 

Dozvíte se vše, co jste si kdy 

přáli vědět o čokoládě. Také se 

dozvíte, jak se kakaové boby 

dostanou z plantáže přes továrnu 

až k vám do pusy a z čeho a jak 

se dělá ta nejlepší čokoláda. 

Seznámíte se s neuvěřitelnou 

historií čokolády a zažijte nejsladší hodinu dějepisu!  

                                                     

                                                          Anna Danihelková 
 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVocfqh-XkAhXJDmMBHcR0DwoQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.pinterest.ru/pin/752804893941759310/?amp_client_id%3DCLIENT_ID(_)%26mweb_unauth_id%3D%26simplified%3Dtrue&psig=AOvVaw08VwL-JjE_-2xt1rtwC9T1&ust=1569263119873974
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjr0cKYi-XkAhWQlRQKHQr3A6wQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.kucharidodomu.cz/aktuality/muzeum-cokolady-chocostory.html&psig=AOvVaw0o1jVAeddzzZk9vIM3i-O3&ust=1569264271514826


Školní noviny ……………………………………………………………… září 2019 

10 
 

ZVÍŘECÍ RODINA 

V jednom malém lese, někde uprostřed Jizerských hor, žije rodina. 

Není to jen tak obyčejná rodina, má mnoho členů a tak jak to 

v rodinách bývá, jsou si navzájem oporou a i přes malé hádky a 

neshody se mají rádi. Abych vám ale rodinu představila přesněji, aby 

nedošlo k nějakému omylu, nejsou to lidé. Možná už někomu z vás 

došlo, že v té rodině nemůže být tedy nikdo jiný, než zvířátka.  

Starý pan Jezevec je hlava té naší rodiny. Je ze všech zvířat 

nejmoudřejší a má nejvíce zkušeností s okolním světem. Dalším členem 

rodiny je paní Zajíčková. Stará se o veškerou práci v domácnosti - 

vaří oběd, stará se o malé děti, uklízí a ukládá některá zvířátka 

k zimnímu spánku. Poté tu jsou malá veverčata. Od rána až do večera 

někde poskakují a dělají neplechu. Všichni v té rodině doufají, že 

z toho časem vyrostou. Nesmím zapomenout ani na lišáka Sašu. Často 

bývá hodně lakomý a nespravedlivý, ale naštěstí mu nikdy žádná jeho 

lumpárna neprojde. Srnka Laura je ze všech zvířat nejnamyšlenější. 

Bojí se zamazat si kopýtka, nebo namočit si svou dokonale uhlazenou 

srst. Každý srnec by se mohl přetrhnout, aby získal Laury srdce. 

Zbývají poslední dva členové - chytrá moucha Bzučanda a žabák Bob. 

Ti dva jsou nerozlučná dvojka, prostě nejlepší kamarádi navždy. A 

proč vlastně rodina? Starý pan Jezevec vždy říkal: „Přátelé jsou 

rodina, kterou si vybíráme sami.“ A to mluví opravdu za vše. 

Všechna tato zvířata často prožívají spoustu dobrodružství. Takže si 

pamatuj: až budeš někdy s rodiči chodit po Jizerských horách, zkus 

se kolem sebe porozhlédnout. Třeba uvidíš zrovna tuhle rodinu, třeba 

uvidíš jinou. Nikdy jí ale neškoď, nebo nějakým způsobem neubližuj. A 

když budeš chtít, můžeš to dobrodružství prožít s nimi. Má to jednu 

výhodu - nemusíš jezdit do Jizerských hor, stáčí posedět u stránek 

tohoto příběhu . 

 

Tereza Hatlapatková 
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… se každé dítě narodí s modrýma očima, ale do týdne se barva může 

změnit? 

 

… nejdelší sny trvají 45 minut? 

 

… oficiální název sochy svobody zní: svoboda osvětlující jev? 

 

… Finsko má více než 187 000 jezer?  

 

… smích snižuje množství stresových hormonů a posiluje imunitní 

systém? 

 

… želva se může dožít až 200 let? 

 

… letadlem Airbus A380 může letět až 853 cestujících? 

 

… gepard je jediná kočkovitá šelma, která neumí zatáhnout svoje 

drápy?  

 

Ester Zavadilová 
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Štěně 

Emanuel Frynta 

Kdo – jako my – má doma štěně, 

chodívá si s ním s chutí hrát 

a přitom brblá dennodenně, 

že po něm musí utírat. 

To mně spíš vadí na štěněti, 

když nemá vážný interes, 

když zapomíná, že čas letí 

a jednou z něho bude pes. 

Když jenom štěká, chroustá kosti, 

lítá a hlídá si svůj kout. 

když nemá kousek ctižádosti – 

kam to chce potom dotáhnout? 

To naše taky se jen flinká 

a už si myslí, že je psík. 

Já mu to říkám od malinka: 

„Ty skončíš jako jezevčík!“ 
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Udýchaný muž přiběhne k farmáři stojícímu na poli a zeptá se: 

„Promiňte, pane, mohl bych vám přeběhnout támhle po tom poli? 

Hrozně potřebuju stihnout vlak v 16:23!“ Zemědělec pokrčí rameny a 

odpoví: „Ale jo, klidně. A když si vás všimne můj býk, stihnete i ten v 

16:05.“  

 

Můj pes pořád honil lidi na kole. Nakonec už to zašlo tak daleko, že 

jsme mu to kolo museli vzít. 

 

Policista: „Pane, můžete se identifikovat?“   Řidič vytáhne zrcátko a s 

jistotou prohlásí: „Ano, jsem to já.“  

 

„To je úžasné – ta vaše pohovka má masážní funkci – a dokonce je 

vyhřívaná!“ „Sedíte nám na kočce.“  

 

Chtěl jsem si pěstovat vlastní jídlo, ale nepodařilo se mi nikde sehnat 

slaninová semínka.  

 

Proč jste ještě nikdy neviděli slony schovávat se ve větvích stromů? 

Protože jsou v tom opravdu velmi dobří.  

 

 

Adéla Sehnoutková 
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HÁDANKY: 

 

1. Tři kamarádi šnorchlují v moři, ale poté co se vynoří, mají jen 

dva mokré vlasy. Jak to? 

 

 

2. Kdo se živí zuby druhých? 

 

 

3. Představte si situaci, že máte otce se synem, které musíte 

rozestavit tak, aby syn stál za otcem, ale zároveň před synem 

aby nikdo nestál. Jak otce a syna postavíte? 

 

 

4. Mám doma šuplík a v něm jsou smíchané bílé a černé ponožky. 

Kolik ponožek nejméně musím vzít ze šuplíku, abych měl určitě 

alespoň jeden pár stejné barvy? 

 

 

5. Pokud v závodě předběhnete závodníka na 2. místě, na kolikátém 

místě budete? 

 

 

 

Správné odpovědi  
1. Jeden je plešatý 

2. Zubař 

3. Postaví se k sobě zády  

4. 3 ponožky vytáhnu, protože dvě budou mít stejnou barvu. 

5. Budete na 2. místě 

 

Jana Dvořáková 
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Nela Sedláčková 


