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Tak vysvědčení za první pololetí už je za námi. Někdo se radoval, 

někdo by na něj raději zapomněl. A máme tu druhé pololetí. Druhé 

pololetí znamená nový začátek, tak se všichni snažme.  Za chvíli jsou 

tu jarní prázdniny, na které se všichni už moc těšíme.  

Je plno věcí, které můžeme zlepšit. Například jistě všichni víme o tom 

nepořádku v šatnách. Tak vás prosíme, udržujte pořádek, uklízejte po 

sobě nejen v šatnách, ale i ve všech ostatních prostorách školy. 

Nevíme jak vy, ale my máme rády okolo sebe čisto. 

 Přejeme všem dobré známky a hodně úspěchů do nového pololetí. A 

učitelům hodně trpělivosti s dětmi. 

Adéla Hrubešová a Eliška Martinová  
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2. 2. se vrátily děti z 5. tříd z lyžařského zájezdu 

V týdnu od 12. do 16. 2. psali žáci 5. tříd srovnávací testy Kalibro 

13. a 14. 2. absolvovaly 4. třídy kurz dopravní výchovy 

15. 2. proběhlo okresní kolo soutěže AMAVET. Zúčastnili se jí 

vítězové školního kola, žáci 6. tříd 

V týdnu od 19. do 23. 2. byly děti ze 4. A ve škole v přírodě 

v Oucmanicích 

22. 2. se žáci 2. a 3. tříd zúčastnili akce Dětský úsměv 

23. 2. si žáci 7. tříd vyslechli přednášku Na prahu dospělosti 

V týdnu od 26. 2. do 2. 3. byly děti ze 4. B ve škole v přírodě v 

Oucmanicích 
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Do okresního kola postoupili: D. Ždímal, J. Nadrchal a F. Kroužel s 

projektem Barvoslepost, V. Pavlatová a A. Hlaváčková s projektem 

Skolióza, E. Koletová a M. Kopáčová s projektem Pokles fyzické 

zdatnosti u dětí, A. Bydžovská a K. Jiroutová  s projektem Zdravá 

výživa, A. Hemžská a D. Vašíčková s projektem Vliv moderních 

technologií na okolí.  

Okresní kolo soutěže proběhlo ve čtvrtek 15. února na SPŠCH 

v Pardubicích. Všech pět projektů porotci ocenili jako velmi zdařilé a 

holky i kluci budou své práce prezentovat 8. a 9. března v krajském 

kole. 

Všem gratulujeme a držíme palce do dalšího kola. 
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Barevný týden !!! 
 

Od pondělí 5. března do pátku 9. března. 

PŘIJĎTE DO ŠKOLY V TĚCHTO BARVÁCH! 

Pondělí – červená  

Úterý – bílá 

Středa – modrá 

Čtvrtek – černá 

Pátek - pruhovaná 

 

Každý den soutěžíme! 
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… v 5.B 
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Zimní olympijské hry 

 

Zimní olympijské hry (ZOH) se konají od roku 1924. První byly v roce 

1925 v Chamonixu.  

Zimní hry se konají každé čtyři roky, po dvou letech se střídají s 

letními OH. 

 

ZOH 9. 2. 2018 - 25. 2. 2018 se konaly v PyeongChangu (Jižní Korea).  

 

Dvě zlaté medaile Česku získala Ester Ledecká - paralelní obří slalom 

snowboardistek a alpské lyžování.  

 

Stříbrnou medaili získali: 

Martina Sáblíková - rychlobruslení na 5000m 

Michal Krčmář - biatlon 

 

Bronzovou medaili nám přivezly:              

Karolína Erbanová - rychlobruslení ve sprintu na 500m 

Veronika Vítková - biatlonistka 

Eva Samková - snowboardcross 

Bohužel naše hokejová reprezentace skončila bez medaile potom, co 

prohrála zápas o bronz 4:6 s Kanadou. Velký úspěch mělo Německo, 

které v hokeji hrálo finále proti Rusku. Sice prohráli 4:3, ale úspěch 

to byl velký. 

Další ZOH se budou konat v Pekingu v Číně roku 2022. 

 

Adéla Hrubešová 
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Nejlepší olympionici  

Jako vždy, když probíhá olympiáda, i letos jsme hlasovali v soutěži  

o nejlepšího sportovce a nejlepší sportovkyni. Do hlasování se zapojila 

většina dětí druhého stupně, své hlasy přidaly i třídy prvního stupně  

a někteří zaměstnanci školy. 

Nejlepší sportovkyně: 

 

1. místo:  

Ester Ledecká 

 

 

2. místo:  

Martina Sáblíková 

 

 

3. místo:  

Veronika Vítková 

 

 

Nejlepší sportovci: 

1. místo:  

Pavel Francouz 

 

        2. místo: 

    Michal Krčmář 

 

3. místo: 

Ondřej Moravec 

 

 

 

Další sportovci, kterým jste dali hlasy: Eva Samková, Petr Koukal, 

Roman Červenka, Jakub Nakládal, Jan Kovář, Michal Šlesingr, Michal 

Březina 
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Od 19. do 23. února byla 4. A v Oucmanicích. Tento týden je tam 4. B, 

a další týden pojede 4. C. Žáci 4. A, kteří minulý týden přijeli, byli 

velmi nadšeni a další dvě třídy budou určitě také moc spokojeny. Děti 

si v Ekocentru Paleta mohly chovat a hladit různá zvířátka, dozvědět 

se mnoho věcí o přírodě, vyzkoušet si péct koláče a vařit svoji večeři. 

Ze dřeva si vyřezávaly svoje vlastní krásné lžičky a hrály si také na 

dřevorubce, kdy pilou řezaly kládu na menší kousky, které potom 

ještě sekerou rozštípaly na polínka. Ve čtvrtek si děti vyšly na 

nedalekou cestu ne se psy, ale s kozami na vodítku. Pro čtvrťáky to 

byl velký zážitek. Děti se dozvěděly také nějaké věci o pravěku 

ukázkami filmu, knih a oblečení. Závěr je jasný - jako každým dětem 

na škole v přírodě v Oucmanicích se jim tam prostě a jednoduše líbilo. 
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… „páťáků“  s výukou lyžování   

Letos poprvé vyrazili žáci pátých tříd do Orlických hor na 

Masarykovu chatu.  

Někteří byli již zdatní lyžaři, jiní stáli na lyžích poprvé. Všichni žáci si 

zaslouží velkou pochvalu, protože na konci týdne každý úspěšně sjel 

sjezdovku bez jediného zaváhání.   

Děti si pobyt užily a těší se, že v sedmé třídě pojedou znovu. 
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Zeptaly jsme se dětí z družiny B a C na pár otázek z karnevalu. 

 

Jaký kostým jste měli? 

Eliška: „Já jsem byla za včelu.“ 

Anetka: „Za vílu.“ 

Vojta: „Já za kouzelníka.“ 

Honza: „Já jsem byl za Batmana.“ 

 

Jaká soutěž se vám nejvíce líbila? 

Šarlotka: „Mně se nejvíce líbilo klouzání na skluzavce.“ 

Hedvika: „Mně se také líbila skluzavka.“ 

Anetka: „Mně se líbilo skákání do obručí.“ 

 

Vyhráli jste něco? 

Niky: „Já jsem vyhrála pastelky, fixy a bonbóny.“ 

Anežka: „Já jsem vyhrála plyšovou kostku, samolepky a fixy.“ 

Adam: „Já vyhrál reflexní pásky, pastelky a hodně bonbonů.“ 

Vojta: „Já bohužel nevyhrál nic.“ 

  

 

 
 

 

                                                        

 

                                                                                

 

Anna Danihelková, Ester Zavadilová 
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MLUVENÍ 
Jak už jsem jednou říkal, mluvit neumím. Nechápu, jak to všichni ti lidé 

dělají. Motat jazykem sem a tam, otevírat u toho pusu a ještě k tomu se 

snažit, aby ze mě vylezla nějaká hláska, je pro mě opravdu těžké. 

Adélka mi proto domluvila hodiny s její třídní paní učitelkou, která mě 

učí mluvit. Je moc milá. Zatím mě naučila položit pusu na A, E, I, O a U. 

Říkala, že to je něco jako eeeee… SAMOHLÁSKY! Mám to! Teď se učím 

říkat M a L.  

Jednou, ale opravdu jenom jednou jsem dokázal říct MÁMA. V ten den 

jsem přišel domů a snažil se to říct Adélčině mamince. Nevím proč, ale 

znělo to spíš jako ljáva. Maminka to uslyšela, otočila se a zeptala se mě: 

„Co jsi říkal, Rufusi?“ „ljáva“ zkusil jsem to ještě jednou. „Ty chceš jít 

plavat?“ zeptala se mě. V tu chvíli přiběhla Adéka, která to zřejmě 

slyšela a vykřikla: „My jdeme plavat?!“ Maminka se na ní otočila a 

zeptala se jí: „A ty bys chtěla?“ Adélka s radostí vykřikla: „Jooooo!“. 

„No dobře“, řekla maminka a uvnitř mě se ozvalo jakési jásání a 

radování. Byl jsem tak moc šťastný.  

Sbalili jsme si plavky, nasedli do auta a jeli. Před koupalištěm už stála 

paní pokladní a viděl jsem, jak se usmívá a úplně z ní koukalo, jak moc 

nám chce prodat lístky. Najednou se, ale zamračila. Pomyslel jsem si, co 

se děje? Přišli jsme k té pokladně a maminka řekla: „Dva dětské a jeden 

dospělý, prosím.“ Ta paní prodavačka ale řekla, že sem nesmí psi. V tu 

ránu jsem se začal koukat po okolí, kde by se ta zeď dala přelézt. Pár 

metrů jsem couvl, rozeběhl se a přes celou tu vysokou zeď jsem skočil. 

Plavky jsem měl už na sobě a pádil jsem k bazénu. Byl to asi špatný 

nápad, protože všichni plavčíci i lidé, co tam byli, mě začali honit a 

křičet: „Utekl vám pes.“ Maminka na mě zavolala a rozeběhla se za mnou. 

Velmi mi vynadala, naložila do auta a jeli jsme zase zpět domů. Tam jsem 

dostal ještě jednou vynadáno od tatínka, když mu to maminka všechno 

řekla. Večer po večeři jsem si šel jen smutně lehnout do boudy a hned 

jsem usnul. Myslel jsem, že se hanbou propadnu. 

         

Tereza Hatlapatková 
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Dnes se ptáme Denisy Letkové ze 7. ročníku, která chová, věřte nebo 

ne, pávy. 

 

 Proč ses rozhodla chovat zrovna pávy? 

„Já ne, ale moji rodiče. Začali je chovat ještě než jsem se narodila.“ 

 Kolik jich máte? 

„Celkem 4, 2 pávy a 2 pávice.“ 

 A kde je chováte? 

„U nás na zahradě. Máme jeden dvůr, potom následuje druhý. Oba dva 

jsou rozdělené branou a tam chováme ve výběhu pávy a jejich slepice 

odděleně. Vždycky na jaře je pouštíme na dvůr a na zahradu.“ 

 Jak vypadá každodenní péče o pávy? 

„Stejně jako o obyčejné slepice. Prostě ráno nebo dopoledne (spíš 

brzy ráno) je se slepicemi nakrmíme a pak je vypustíme do výběhu. 

My totiž máme chlív, kam na noc zavíráme slepice i pávy, aby se jim 

přes noc něco nestalo nebo aby neumrzli.“ 

 Chováš bílé pávy nebo ty barevné? 

„Pávice jsou samozřejmě šedivé, ale jinak máme jednoho páva 

barevného a jeden páv se nám narodil bílý.“ 

 Je pravda, že pávi spí na stromech? 

„Tak to nevím, u nás na stromy nelítají, když jsou volní, ale často 

odpočívají na boudě ve výběhu.“ 

 Čím je krmíš? 

„Krmíme je pšenicí, namočeným chlebem, nastrouhanou řepou a pro 

pávata máme speciální směs.“ 

 Potřebují někdy na kontrolu k veterináři? 

„Zatím jsme ještě nebyli, ale přistřihneme jim vždy křídla, aby nám 

neuletěli.“ 

 Víš nějakou zajímavost o pávech? 

„Slyšela jsem, že v Brazílii se jí o Vánocích “ 

 Dají se alespoň trochu ochočit? 

„Pávi jsou plaší, moc ne.“ 
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 Slyší na jméno? Jak se jmenují? 

„My je k sobě nijak nepřivoláváme, bílý páv je Karel, barevný Otakar, 

pávice jméno nemají.“ 

 Nebojíš se, že budou agresivní? 

„Ne, ale když jsem byla malá, tak jsem se trochu bála. Úmyslně by 

pávi nezaútočili. Když by na ně někdo zaútočil, tak buď uletí, nebo na 

tebe vlítnou. Spíš ale uletí.“ 

 Snesou se pávi s jinými zvířaty? 

„Se slepicemi ano, náš pes na ně štěká a oni ho ignorují.“ 

 Je ještě něco, co bys o pávech chtěla říct? 

„Když roztáhnou ocas, je to opravdová nádhera. Sbíráme pera na 

okrasu, na podzim jim vždycky opadávají.“ 

 

 

 

 
 

 

Zuzana Matějová  
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DÝŇOVÉ NOKY 

Suroviny: 

500 g očištěných brambor (tj. asi 5 středně 

velkých), 500 g očištěné dýně, 150 g polohrubé 

mouky, 150 g hladké mouky, 1 vejce, lžička soli, 

špetka muškátového oříšku 

k podávání: 150 g slaniny, strouhaný parmazán 

 

Postup: 

Brambory nechte uvařit doměkka. Zvlášť uvařte i dýni. 

Obojí slijte a nechte dobře vychladnout, nejlépe přes 

noc. Větší hrnec naplňte vodou a začněte zahřívat, aby 

voda přišla k varu dříve, než dokončíte noky. Vařící vodu 

osolte. 

Oloupané brambory a dýni prolisujte lisem na brambory 

nebo nastrouhejte na jemném struhadle. S ostatními 

surovinami smíchejte na jemné, nelepivé 

těsto. Pokud se lepí příliš, přidejte více 

hladké mouky. Pracujte rychle a zbytečně přípravu 

těsta neprodlužujte, jinak povolí. 

Vypracované těsto rozdělte na čtvrtiny, každou 

vyválejte na váleček silný asi jako palec a nakrájejte na centimetr 

široké špalíčky. Lehce je poprašte moukou, aby se k sobě 

neslepily. Všechny noky najednou pak vhoďte do vroucí 

vody a po chvíli promíchejte, abyste je odlepili ode dna. 

Jakmile vyplavou, vařte už jen minutu, pak je ihned 

děrovanou lžící nebo cedníkem vylovte. 

Zatímco se noky vaří, nakrájejte slaninu a zvolna ji ve velké 

pánvi osmahněte dozlatova. Uvařené a scezené noky 

vhoďte do pánve ke slanině a ještě zprudka půl minuty až 

minutu orestujte. Rozdělte na nahřáté talíře a posypte 

strouhaným parmazánem. Přidejte vajíčko a dostanete 

noky ve verzi carbonara. 
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MĚSTA 

1. Historický Český Krumlov se pyšní 

úžasnou polohou mezi meandry 

Vltavy. Je to jedno z nejvíce 

turistických míst v České republice, 

čímž trochu trpí zdejší atmosféra. 

Najdete zde krásný zámek, náměstí 

Svornosti obklopené historickými 

domy. Několik krásných vyhlídek na celé město.  

 

2. Zhruba dvacetitisícové město, Kutná Hora, bylo ve své době druhé 

nejdůležitější město českého 

království, hned po Praze. 

Významnost města byla přímo 

úměrná neuvěřitelnému bohatství 

stříbra, které se zde vytěžilo. 

Dnes je hojně navštěvované 

turisty, nejen díky tomu, že místní památková rezervace je 

chráněna Unescem. 

 

3. Znojmo je druhým největším 

městem Jihomoravského 

kraje a historickým centrem 

jihozápadní Moravy. Město 

má bohatou historii a nachází 

se v něm množství architektonických i technických památek. Je 

taky vstupní branou do Národního parku Podyjí. Proslulé je produkcí 

skvělých vín a Znojemské vinobraní je jednou z nejpopulárnějších 

akcí v kraji. 
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4. Malé pěkné město Jičín je známé nejen svým každoročním 

podzimním pohádkovým festivalem a 

loupežníkem Rumcajsem, ale hlavně jako 

hlavní turistická brána do Českého ráje. 

Okolní trasy jsou vhodné pro turistiku, 

i pro cyklistiku 

různých obtížností. 

Samotné město 

nabízí pěkné 

procházky po náměstí, pěší zóně, zámecké 

zahradě či pověstným lipovým stromořadím. 

Navíc jsou zde vyhlášené sobotní trhy. Je to 

prostě ideální východisko na několikadenní 

turistický program. 

 

5. Poděbrady jsou královské město na řece Labi vyhlášené svými 

minerálními prameny. Centrem města 

je náměstí Jiřího z Poděbrad, 

kterému dominuje jeho velká 

jezdecká socha. Pak tu můžete 

navštívit zámek a korzovat na 

rozsáhle lázeňské kolonádě. Super je 

i cyklostezka podél Labe. 

 

6. Město Telč, spadající díky své významnosti do seznamu Unesco, má 

opravdu unikátní polohu. Historické vnitřní město je téměř ze všech 

stran obklopené rybníky. Městu 

dominuje Telčský zámek a pak 

nádherné náměstí Zachariáše 

z Hradce vroubené skvostnými 

měšťanskými domy. 
 

 

Eliška Martinková 
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Spejbl vyčítá Hurvínkovi: 

„Teda, Hurvajs, to od tebe bylo ošklivé! Mánička ti upekla bábovku a 

ty jsi jí rozbil okno kamenem!“ 

Hurvínek si jen odkašle. „To nebyl kámen. To byla ta bábovka“ 

 

 

„Časuj sloveso chodím!" řekla učitelka češtiny zkoušenému žákovi. 

„Chodím... chodíš... chodí...“ „Rychleji!“, žádá netrpělivá učitelka. 

„Běžíme... běžíte... běží...!“ 

 

 

Přijde Pepíček za maminkou, že ho bolí hlava. 

„Maminko, mě bolí hlava.“ 

Maminka mu odpoví: „Víš Pepíčku, musíš hodně pít.“ 

Pepíček: „Dobře, takže kde je kořalka?“ 

 

 

Co se stane, když vojáka přejede tank? 

Voják se změní z 3D na 2D. 

 

 

 

 

 

Adéla Sehnoutková 
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Nela Sedláčková 

 


