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Začal nový školní rok 2021/2022. 

Prázdniny utekly jak voda a nový školní rok přišel tentokrát ve středu 

1. 9. 2021. Po prázdninách, které utekly pro všechny velmi rychle, jsme 

se opět všichni společně sešli ve škole. Sice musíme dodržovat různá 

omezení, ale ani to nám nemůže zabránit v tak dlouho očekáváné 

prezenční výuce.  Poprvé do školních lavic zasedli naši prvňáčci, které 

jsme slavnostně přivítali na školním hřišti a přejeme jim všichni krásné 

zážitky ve škole. 

Chtěla bych všem popřát mnoho hezkých chvil při nejrůznějších 

školních aktivitách, příjemné zážitky se svými spolužáky, krásné 

známky, splněná přání a deváťákům šťastnou ruku s výběrem své nové 

střední školy.  

Učitelům chci popřát úspěšný školní rok, pokud možno bez distanční 

výuky, a aby se nikdy nenechali nikým a ničím odradit od své záslužné 

práce.  

Přeji všem hlavně hodně zdraví, pevné nervy a hodně štěstí. 

Monika Dobruská 

ředitelka školy 
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1. 9. jsme se po dvouměsíčních prázdninách zase sešli ve škole 

6. - 9. jsme besedovali se zástupkyněmi městské policie  

8. 9. navštívili někteří deváťáci v rámci Technohrátek SPŠ stavební  

v Rybitví 

14. 9.  se prvňáčci fotili pro Mladou Frontu  

29. 9. se někteří deváťáci jeli podívat na VOŠ a SŠ zemědělskou  

v Chrudimi  

V září také proběhl projekt Finanční gramotnost pro deváté třídy 

s Tomášem Neumannem 

 

Letošní školní rok doprovází druháčky hodinami 

českého jazyka skřítek Kvítek. Děti mu udělaly při 

hodině výtvarné výchovy šatičky,  aby mu nebyla v 

podzimním počasí zima. Určitě ho zahřejí 🙂 

 

 

 

Pochvala 

Vyslovujeme velkou pochvalu děvčatům ze třídy 8. A, které našly na 

ulici ztracené doklady. Měly dobrý nápad, doklady odevzdaly na 

Obecním úřadu ve Svítkově. Pracovníci úřadu se pak postarali o to, aby 

se ztracené doklady vrátily k jejich nešťastnému majiteli. 

Jedná se o Kláru Opočenskou, Nikol Seidlovou, Viktorii Vondráčkovou 

a Anetu Žváčkovou. 

Skvělá práce! Děkujeme. 
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V tomto školním roce vás budou zastupovat a pomáhat organizovat 

různé akce: 

 

4.A - Jakub Malý, Žaneta Makovská 
4.B - Sofie Stachová, Veronika Vávrová 

5.A - Anna Hilbertová,  Michal Nadrchal - sport 1. stupeň 

5.B - Hedvika Němcová – nástěnkářka, Petr Mocek 

6.A - Dominik Hladík, Eliška Choltová 

6.B - Viktorie Pavelková, Magdaléna Bořilová 

7.A - Anna Fibichová, Natálie Štěpánková 

7.B - Zdeněk Blažek, Lukáš Beran - sport 2. stupeň 

8.A - Jakub Herink – místopředseda, Aneta Žváčková 

8.B - Elen Vacková, Anna Novotná 

8.C - František Filípek, Mikuláš Matějka 

9.A - Adéla Žažová – nástěnkářka, Karolína Křivková – předsedkyně 

9.B - Tereza Kulhánková – zapisovatelka, Jan Šprachta 

 

Dětský parlament - Adéla Žažová, Karolína Křivková, Zdeněk Blažek 

 

Třídění papíru - David Bleha, Vojtěch Havlíček, Daniel Urbánek 
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Dne 29. června 2021 se na školní zahradě konalo slavnostní vyřazování 

žáků devátých tříd. Všichni deváťáci se úspěšně vypořádali s distanční 

výukou, ukončili základní vzdělávání a byli přijati na střední školy. 

Přejeme všem hodně úspěchů při dalším studiu. 
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U nás v 6.B beseda začala tak, že nám paní 

policistka řekla o tom, že do 18ti let 

musíme nosit helmu na kole.  

 

 

 

 

 

 

Povídala také o tom, že musíme dodržovat pravidla vlastně úplně všude. 

Když by se nedodržovala pravidla, tak bychom za chvíli neměli co jíst a 

pít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktorie Pavelková, Magdaléna Bořilová 
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Ještě neuplynul ani měsíc od 

slavnostního zahájení školního 

roku a z našich bývalých 

předškoláčků jsou již 

opravdoví školáci. Za tak 

krátkou dobu zvládli: 

skamarádit se se svými 

spolužáky, orientovat se ve 

škole, poznat jednotlivé 

předměty, obědvat v jídelně, 

ale hlavně začít číst, psát a počítat. A to vše s velkým úsilím i úsměvem. 

Přejeme jim hodně úspěchů a hezkých zážitků na naší základce ve 

Svítkově! 

 

Ivana Winterová, třídní učitelka 1.B
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s paní učitelkou Sentou Neumannovou 

Proč jste šla zrovna na naši školu? 

„Chtěla jsem tady učit už dlouho a je to blíže k mému domovu. Chtěla 

jsem sem už před 4 lety, ale nebylo místo.“ 

 

Jste tady spokojená? 

„Ano, jsem tady velmi spokojená.“ 

 

Proč jste chtěla jít učit zrovna dějepis a angličtinu? 

„Protože maminka učí češtinu a angličtinu a tatínek psal knihy spojené 

s dějinami.“ 

Jste spokojená se třídou, kterou jste dostala? 

„Ano, doopravdy jsem se svojí třídou spokojená.“ 

 

Proč zrovna paní učitelka, co vás k tomu táhlo? 

„Vzorem byla moje maminka, která také učila.“ 

 

Děkujeme za rozhovor. 

Viktorie Pavelková, Magdaléna Bořilová 
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ENTOMOLOGIE 

Entomologie je vědecké studování hmyzu. Přírodovědec, který studuje 

entomologii, se nazývá entomolog. Bylo popsáno více než 1,3 milionu 

druhů hmyzu.  

Téměř na celé zeměkouli můžeme najít hmyz. Každý z vás se může stát 

alespoň na chvíli entomologem. Stačí si vyrobit vlastní hmyzí hotel, 

který si můžete dát na zahradu. Nejprve si z prkýnek a pár hřebíků 

sestavíte malý domeček, který nebude mít přední stranu, abyste do 

něj mohli dávat cihly, kameny, stébla rákosu, polínka, do kterých si 

navrtáte vrtačkou díry, ve kterých budou žít například samotářské 

včely. 

 

 

 

 

 

 

Adam Hoza 
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… v amerických školách 

 

Ve 4. a 5. třídě jsem chodila do školy, která se jmenuje Corbin Middle 

School. Školy v Americe jsou velmi jiné než ty tady v Čechách.  

V Americe do školy nikdo nechodil pěšky nebo nejezdil na kole.  

V Americe je všechno velmi daleko od sebe, takže by vás do školy vozili 

rodiče autem, nebo byste jezdili tím klasickým žlutým školním 

autobusem. 

 

Kdyby vás rodiče odvezli do školy velmi brzo, tak byste si tam mohli 

dát i snídani. Po snídani se jde do obrovské tělocvičny, kde se 

shromáždí všichni učitelé a všechny děti a jsou tam seřazené po 

třídách. Zpívá se hymna a u toho se kouká na americkou vlajku.  

Až se dozpívá hymna, tak se vyhlásí všechny narozeniny,  

které jsou v ten den, a všechno to říká pan ředitel nebo paní ředitelka. 

Teprve až pan ředitel nebo paní ředitelka domluví, tak se jde do třídy. 

 

V 5. třídě jsem měla školu každý den do 15 hodin. Bylo to dlouho,  

ale mělo to výhodu, protože tam nejsou žádné domácí úkoly a měli jsme 

jednu dvouhodinovou přestávku na oběd. K obědu tam měli například 

chicken nuggets, špagety, a někdy i takové malé cheeseburgery.  

A k tomu většinou také byly chipsy a k pití tam je mléko, čokoládové 

mléko a někdy taky pomerančový džus. Jídelny jsou tam obrovské,  

jsou tam například 3 stoly, které jsou velmi velké, a u toho jsou 

přimontované židle. V Americe jsou prázdniny dlouhé, prázdniny  

v Americe jsou 3 měsíce. Ale rodiče vás můžou dát v létě do Summer 

school, což je taková školní družinám o prázdninách. 

 

A takhle to chodí v amerických školách. 

 

Nicol Kučerová 
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Malovaná pohádka, Jiří Žáček 

Ilustrace: žáci 3.A, 7.A a 8.A 

 

Od pondělka do pátku 

budu kreslit pohádku. 

Koho do ní namaluju, 

aby byla v pořádku? 

Princeznu a Babu Jagu? 

Draka, co má dračí spády? 

Honzu nebo loupežníky? 

Sebe a své kamarády? 

Od pondělka do pátku 

budu kreslit pohádku. 

Potom vám ji celou povím, 

umím ji i pozpátku. 
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Menší představení 
Verča Saturnová- chodí do 4.A ve Sluníčkově. Má dvě nejlepší kamarádky 

Báru a Elišku. Moc ji baví matematika a vlastivěda. Oba tyto předměty 

učí paní učitelka Měsíčková, která je moc hodná. Verča má také staršího 

bratra. Společně s rodiči bydlí v Planetkové ulici. 

Matěj Saturn - chodí do 8.B ve Sluníčkově. Má dva super kamarády 

Ondru, Zdenka a kamarádku Zuzku. Baví ho přírodopis a angličtinu, tyto 

předměty učí pan učitel Hvězda, který je sice přísný, ale spravedlivý. 

Matěj je starší bratr Verči a stejně jako ona bydlí v Planetkové ulici. 

Společně zažívají velká dobrodružství. 

Příhoda první 

Do Sluníčkova v září přijela velká pouť. Matěj s Verčou se moc těšili, 

jenže Verča byla nemocná. „Já jsem se tak těšila,“ postěžovala si Verča. 

„Já vím Veru, ale neboj za chvíli se uzdravíš,“odpověděl Matěj. „Jé, Máťo 

a nechceš mi o ní vyprávět?“ poprosila Verča. „Dobře budu ti o ní 

vyprávět,“ odpověděl. Sedl si na židli a začal. Bylo nebylo, do Sluníčkova 

přijela pouť, ale nebyla to obyčejná pouť byla kouzelná. Verča a Matěj 

vzali svoje kamarády za ruce a vyrazili. Nejdřív šli na zmrzlinu. Bylo tam 

tolik druhů a barev, že to ani nemohli spočítat. Každý si dal svou oblíbenou 

a Verča samozřejmě čokoládovou. Potom šli na kolotoč, který se krásně 

třpytil. Byli na něm autíčka, koníci a berušky. A jeden jediný modrý poník 

s křídly. Verča na něj hned nasedla. Když se usadili i ostatní, kolotoč se 

začal točit. Chvíli se jenom točil, ale potom se Verčin poník vznesl do 

vzduchu. Nějakou dobu byl ve vzduchu, poté se kolotoč zastavil a poník 

zase dosedl. Dále šli na houpačky a na klouzačky. Potom vyrazili k cestě 

z lentilek. Po ní se dostali k potůčkům z limonád a džusů všeho druhu. 

Nakonec se přesunuli na autíčka. Byl tam jeden zlobivý kluk Frantík, který 

chtěl být první, ale vůbec mu to nešlo. Tak kroutil volantem a sešlapoval 

Plyn, až auto rozbil. V tu chvíli se setmělo, zahřmělo a ozvalo se: „To se 

tady nesmí!“ a najednou celá pouť zmizela. Skončil vyprávění Matěj  

a zjistil, že Verča už spí. Když se ráno vzbudila, byla už zdravá a mohla 

jít na pouť. A pořádně si to užili. 

Magdalena Vítková 
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... orel má průměrně 700 pírek? 

 

… tygři mají nejen pruhovanou srst, ale i kůži? 

 

… život vážky trvá jen 24 hodin? 

 

… kočka má 32 svalů v každém uchu?  

 

… zlatá rybka si vše pamatuje jen 3 vteřiny? 

 

… sobi rádi jedí banány?  

 

… slon je jediný savec, který neumí skákat?  

 

… delfíni spí s jedním okem otevřeným? 

 

… srdce plejtváka obrovského je velké 

jako menší automobil? 

 

… kočky mají o 30 kostí víc než člověk? 

 

… škorpion má až 12 očí?  

 

 

 

 

 

Veronika Rozová a Magdalena Vítková 
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Zaměstnavatel měl rozdělit výplatu všem stejně, zaměstnanců bylo 25 

a celkových peněz na výplatu bylo 50 000. Kolik dostane každý 

zaměstnanec?  

Odpověď __________________ 

 

 

 

Staň se učitelem a oprav chybný text: 

Ahoj babyčko dnez jsme sy hráli na loupežnýky a na polycajty. 

Ale dnezka ve škole se my moc nedařilo ceský jasyk mně nejde 

A matematyka taky ne. Ale teď se už musým učyt na test. 

Tak se mněj hesky babičko a ahoj. 

 

 

Rébus 

Jakou barvu má citron?   \ | € ÷ đ  

Strom je Listnatý a?    Ł ł [ | & { } Ł 5 1  

Jakou nemoc přenáší klíště?  ~ = 8 ł | & $ ÷ ´  

Typ auta      * = | * =  

 

Barva      = 8 ´ } \ = * đ  

 

 

Filip Kmeť, Vojtěch Lebeda 
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Bůh stvořil Adama a říká mu „Jsi první člověk na světě!“ Adam kouká 

na Alžbětu II. a ptá se: „A kdo je tohle?“ Bůh pokrčí rameny: „Nevím, 

ta už tu byla, když jsem přišel.“ 

 

 

Šla blondýnka k očnímu lékaři a říká mu „Nevidím do skříně, potřebuji 

brýle!“ A on říká „Budete si ji muset otevřít, paní.“ 

 

 

Víte, proč otvírá blondýna jogurt už 

v obchodě? Protože je na něm 

napsáno „Zde otevřete.“ 

 

 

Jdou dva a třetí říká „My čtyři jsme 

ale dobrá pětka“ 

 

 

Učitelka: Když budeš mít 20Kč a 

poprosíš otce, aby ti dal dalších 

20Kč kolik budeš mít? 

Matěj: „20Kč.“ 

Učitelka: „Neznáš počty Matěji!“ 

Matěj: „A vy neznáte mého otce.“  

 

 

 

 

Veronika Rozová a Magdalena Vítková 
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Tajenka: 

 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 
 

1. Černý pták 

2. Stromový porost 

3. Šíp a … 

4. Část obličeje 

5. Zelenina, ze které vás pálí oči 

6. Anglicky „slon“ 

 

Tajenka: …………………………………………… 

 

 

 Tereza Dvořáková, Eliška Choltová, Nikola Jiroutová 
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Nikola Stehlíková, Karolína Adamíková 


