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Další měsíc za námi. Už jenom 4 měsíce do letních prázdnin a 3 do 

léta samotného, kdy budeme moci odhodit bundy a začít nosit 

kraťasy a trička. Také se tak těšíte?  

Pro někoho je to posledních pár měsíců, které si může užít se svojí 

třídou. Některé děti teprve čekají ve školce a odpočítávají měsíce do 

začátku svého prvního školního dne.  

Pořád ale máme ještě několik měsíců před sebou, a proto bychom měli 

myslet na to, aby naše výsledky byly co nejlepší, aby prázdniny byly 

zasloužené.  

Držíme palce u dalšího čísla školního časopisu ahoj :D. 

 

Jana Dvořáková 
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7. 2. si děti z prvních, druhých a třetích tříd užily divadelní 

představení „Povídejme si, děti“ v tělocvičně školy  

10. – 16. 2. jsme si všichni užívali jarní prázdniny 

18. a 19. 2. si sedmáci ověřili, jak zvládají zásady bezpečného chování 

na silnici i na ulici 

19. 2. nás reprezentovalo 14 žáků šestých tříd s pěti projekty 

v okresním kole Festivalu vědy a techniky 

21. 2. proběhl preventivní program o dospívání pro dívky ze sedmých 

tříd 

24. a 25. 2. zahájili druháci a třeťáci plavecký výcvik 

25. 2. si 6.B užila Masopust na Veselém kopci u Hlinska 

27. 2. navštívila 2.B knihovnu 

28. 2. připravili na SPŠCH Pardubice praktika pro kluky a holky ze 6.B 



Školní noviny ……………………………………………………………… únor 2020 

3 
 

 

Na Střední průmyslové 

škole chemické jsme byli 

podruhé a pokaždé jsme 

měli jiný program. 

Tentokrát jsme absolvovali 

kriminalistický výcvik, a 

při něm jsme si zkusili, jak 

se studenti učí najít 

pachatele.  

Potom jsme mikroskopovali různé řasy a sinice. A poslední část 

programu byly laborky z chemie. Tam jsme pomocí cukru a vody 

zkoumali objem vody s různým obsahem cukru.  

Všem se praktika moc líbila a určitě jsme si odnesli hodně nových 

informací a zkušeností. 

 

 

 

Klára Mejtská 
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V okresním kole Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež nás 

reprezentovalo 5 projektů a porota z nich vybrala dva pro postup do 

krajského kola, které proběhne 12. a 13. března v pardubickém 

Ideonu.  

Jsou to projekty:  

Vitariánství - Bára Dusilová a Aneta Žváčková z 6. A 

Bezobalové potraviny - Tereza Kadlecová, Klára Kuklová a Dominika 

Doskočilová z 6. C 

Gratulujeme k postupu a držíme palce!   



Školní noviny ……………………………………………………………… únor 2020 

5 
 

Ve školní družině je spousta zábavy, sami se přesvědčte!  

Děti byly v Ekocentru a vyráběly tam krmítka pro ptáčky. Vyráběly si 

také masky z papíru. 

Ve družině hrají živé pexeso, žížalky a mnoho dalších zábavných her. 

A koho jsme se ptaly?  

Anežky Hudouskové, Nikol Plškové, Lili Hruškové, Sáry Novákové  

a Nikol Kachvalové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktorie Vondráčková a Linda Horáková 
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… zkuste si také vyrobit podobnou výzdobu jako děti z 2.A a 4.B  
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… dětí ze 2.B 
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BIATLON 

Další zastávkou v biatlonové sezoně 2019/2020 je Česká republika – 

konkrétně známé Nové Město na Moravě, kde každoročně panuje 

skvělá atmosféra a je vyprodáno. Během čtyř dnů je na programu 

šest závodů a organizátoři očekávají každý den třicet tisíc 

návštěvníků. SP se v Novém Městě na Moravě konal dosud pětkrát. 

Poprvé se zde závodilo před osmi lety, poté v rámci mistrovství světa 

o rok později a znovu v letech 2015, 2016 a předloni před Vánoci. 

Mělo by dorazit asi 300 závodníků a 300 členů doprovodu. 

Kdo získá Velký křišťálový glób za celý Světový pohár a malý glób za 

jednotlivé disciplíny se teprve v probíhající sezóně dozvíme. Obhájci 

velkých glóbů jsou Johannes Thingnes Boe a Dorothea Wierer. 

Z českých závodníků si momentálně nejlépe ve světovém poháru vede 

Michal Krčmář zvaný „Bimbo“. Z českých žen je nejlépe umístěná 

Markéta Davidová, která má přezdívku „Makula“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

Anna Danihelková 
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ZOO PRAHA 

Na výlet do pražské zoo si můžete vyjet i v zimních měsících a čeká 

na vás zajímavý doprovodný program. 
 

ZIMNÍ KOMENTOVANÁ KRMENÍ ZVÍŘAT 
Komentovaná krmení probíhají o víkendech a svátcích. Probíhají od  

3. ledna 2020 do 30. dubna 2020. Setkání se zvířaty jsou doplněná 

poutavým vyprávěním. Konají se po celý den – stačí si jen vybrat! 

Podrobné informace najdete na webových stránkách Zoo Praha.                                                                                   

Venkovní program probíhá jen za hezkého počasí. 
 

VEČERNÍ PROHLÍDKY 
Můžete se v doprovodu zkušeného průvodce vydat objevovat 

tajemství večerního života v Zoo Praha. Po setmění se zoologická 

zahrada mění k nepoznání. Většina zvířat se ukládá k spánku, ale noční 

druhy se právě probouzí. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost  

a v doprovodu zkušeného průvodce zažijte dobrodružnou cestu noční 

zoo. Na prohlídku je nutné se zaregistrovat předem na webu 

zoologické zahrady. Prohlídka trvá zhruba 90 minut. Trasa vede podle 

aktuální situace počasí.                                                                        

Prohlídky se konají po celý rok vždy ve středu, v pátek a sobotu  

(v některých měsících pouze v pátek a v sobotu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Danihelková 
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27. února slavíme Den ledních medvědů. 

 

Medvěd lední žije v severních polárních oblastech. Jeho tělo se 

skvěle přizpůsobilo životu v chladném prostředí. Je chráněn hustou 

srstí a tukovou vrstvou, umí se pohybovat na sněhu, ledu a výborně 

plave v ledové vodě. Loví hlavně tuleně. 

Medvědi lední se dožívají zhruba 20 - 25 let. Klimatické změny však 

způsobily, že medvědi lední byli zařazeni mezi zranitelné druhy 

zvířat. To znamená, že pokud se nezastaví oteplování planety, hrozí 

jim vyhynutí.  
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Zvířecí rodina 

Sluníčko svítilo, ptáčci zpívali, byl tu první jarní den. Malá veverčata 

utíkala k jezírku se opláchnout a spatřila malou vystrašenou sýkorku. 

Vzlykala a volala svou maminku. Musela být čerstvě vyklubaná, 

protože vedle ní ležela ještě skořápka od vajíčka. Veverčata došla 

k ní a zeptala se, co se stalo. „Ztratila se mi maminka, vůbec nevím co 

dělat, bojím se, že tu sama umřu.“ Řekla celá uplakaná sýkorka. 

„Neboj, my ti pomůžeme. Zavedeme tě k nám domů a ostatní už budou 

vědět co s tebou.“ Utěšovala sýkorku veverčata.  

Moudrý pan Jezevec si ve svém doupěti sýkorku prohlédl a usoudil, že 

by bylo lepší ji nechat tak den dva v posteli. Měla vysokou horečku a 

nebyla připravena na létání. Paní Zajíčková jí sehnala pár žížal, aby 

měla co jíst. 

Uběhlo pár dní a sýkorka se znovu postavila na své nohy. Uzdravila se, 

a dokonce se i naučila létat. Ale kde je maminka? 

Lišák Saša někde z dáli zvolal: „Asi jsem ji našel!“ a z houští vyšel 

s vystrašenou sýkorkou. „Ano, to je má maminka!“ zvolala malá 

sýkorka.  

Díky šťastnému shledání se nakonec stal týden veselým. 

 

 

Tereza Hatlapatková 
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Přijde Pepíček do lékárny a říká: „Máte něco proti bolesti?“  

„A co tě bolí?“  

„Ještě nic, ale táta si teď prohlíží moje vysvědčení." 

 

 

„Nováku, na vaší lavici je 7 much. Když zabijete jednu, kolik jich tam 

zbude?“ 

„Jedna, ta mrtvá. Ostatní uletí.“ 

 

 

Mánička: „Je pravda, že po smrti zbude z člověka jen prach?“ 

Hurvínek: „Říká se to.“ 

Mánička: „No, tak to ti tady pod postelí někdo umřel.“ 

 

 

„Pepíčku, skloňuj slovo houska.“ 

„Kdo, co? - Houska.“ 

„S kým, s čím? - Se sýrem.“ 

„Ke komu, čemu? - Mně.“ 

 

 

V Alpách přijde turista za horským vůdcem, aby ho zavedl na vrchol 

Matterhornu. „Nezlobte se, ale já už to několik roků nedělám.“  

„A proč?“  

„Špatně jsem snášel tu samotu při sestupu.“ 

 

 

Adéla Sehnoutková 
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Doplň pohádkové postavy, tajenku nakresli                                
    

 

  

  

  

                                   

1. ……… Amálka                            

2. ……… a Mařenka 

3.     ……… a Káča 

4.    Čarodějnice  

5.    ……… a princezna  

6.    Hloupý ………  

7.    Maxipes ……… 

8.   Oblíbené zvíře čarodějnic  

9.   Motýl ………  

10.  ……… a královna  
  

 
Jana Dvořáková 
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Spočítejte ovoce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolik je na obrázku čtverců? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správné řešení najdete v březnovém čísle. 

Řešení Einsteinovy hádanky z lednového čísla: 

Rybu chová Němec 
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Kočičí dům 

Jiří Havel 

To jsou rány!  

BUM! BUM! BUM!  

Kočka staví velký dům.  

Nevíte kde?  

Vedle stromu.  

Že nevíte ani komu?  

Přece koťatům.  

BUM! A BUM! A BUM! 

 

V prvním patře budou bílá,  

v druhém patře strakatá 

a ve třetím budou bydlet 

všechna černá koťata. 

Ve sklepě už stojí sprcha  

na tlapičky od bláta.  

BUM! A BUM! A BUM! 

 

 

 

A už stojí dům.  

Nad vchodem je zlatý zvonek, 

a ten hlásí do všech stran:  

PEJSKŮM JE VSTUP ZAKÁZÁN!  

Zato myšky, jaký div, mohou 

vstoupit kdykoliv.   
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