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Všichni jsme si užili poslední školy v přírodě, výlety a další akce v tomto 

roce. Máme za sebou závěrečné písemky a zkoušení, známky jsou 

uzavřené a my se nemůžeme dočkat, až začne léto. 

Je to tady, další školní rok je u konce. 

Snad bude vaše letošní vysvědčení ještě lepší než to předchozí. Užijte si 

poslední chvíle školního roku se svými spolužáky a učiteli, protože se se 

všemi shledáte až za dva měsíce. 

Kdo už se ale nesejde v plném počtu, jsou deváťáci. Přejeme jim, aby byli 

se svou novou střední školou spokojeni, ať si někdy v dobrém vzpomenou 

na svítkovskou základku, ale hlavně hodně zdraví, úspěchů a dobré nálady 

do budoucích let. 

Teď už nezbývá nic jiného, než se rozloučit. Vám všem přejeme ty nejvíce 

slunečné letní prázdniny, ať si je užijete někde na dovolené u moře nebo 

na horách, u babičky, na chatě nebo třeba venku s kamarády. Ať během 

nich načerpáte hodně energie a nasbíráte spoustu nezapomenutelných 

zážitků a vzpomínek.  

Ahoj v září!☺ 

Tereza Paříková 
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Tým našich redaktorů bohužel letošním školním rokem značně prořídne. 

Na střední školy odcházejí děti, které se několik let podílely na tvorbě 

školního časopisu a  jejichž články jsme si mohli číst. V tomto čísle si 

můžete přečíst příspěvky těch, kteří to s námi vydrželi nejdéle. 

 

Takže! 

 

Terezko   Haničko  Eliško  Janičko  Ondro

  

Moniko     Péťo           Jakube             Alane 

 

       

Děkujeme vám. 

Byli jste oporou, na vaši práci jsme se mohly spolehnout. Přejeme vám 

hodně štěstí, úspěch ve všem, co budete podnikat. Bude se nám po vás 

stýskat a jsme na vás pyšné. 

Kateřina Tichá a Kateřina Horáková 
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1. 6. – děti ze 4.B si procvičovaly své dovednosti na dopravním hřišti 

1. 6. – 3.A se vypravila na výlet do sportovního parku Na Špici 

5. 6. – žáci 9.B a družstvo z prvního stupně nás reprezentovali ve finále 

Eurorebusu v Praze 

6. a 7. 6. – deváťáci obhajovali své absolventské práce 

8. 6. – proběhly besedy Británie s Britem pro žáky 5. – 9. tříd 

8. 6. – soutěžili vybraní žáci z naší školy v poznávání rostlin a živočichů 

v okresním kole Přírodovědné poznávací soutěže 

9. 6. – žáci druhého stupně vyrazili na výlety – 6. a 7. třídy a 9.B do 

Německa na pevnost Königstein, 8.A do údolí řeky Doubravky,  8.B 

do ZOO ve Dvoře Králové a 9.A do centra Pardubic 

12. – 16. 6. – prvňáci byli ve škole v přírodě v Jeseníkách 

13. 6. – děti z 5.B si na rozloučenou s prvním stupněm společně poseděly u 

ohně 

15. 6. – také 5.A měla rozlučák u ohně na školní zahradě 

22. 6. – děti z prvních a druhých tříd soutěžily ve znalostech o odpadech 

22. – 23. 6. – proběhl poslední letošní sběr starého papíru 

26. 6. – na závěr školního roku proběhla tradiční beseda s cestovatelem 

Tomášem Kubešem 

27. 6. – deváťákům pomohli někteří osmáci připravit pro ostatní spolužáky 

na zahradě tradiční Školní hrátky 

29. 6. – deváťáci se slavnostně rozloučili se svou základkou na vyřazování 

ve Starých Čívicích 

30. 6. – dostali jsme vysvědčení a HURÁ NA PRÁZDNINY!!!!! 
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V pondělí 5. června se někteří žáci naší školy zúčastnili finále dvacátého 

druhého ročníku zeměpisné a vědomostní soutěže Eurorebus, které se 

konalo v hotelu Top v Praze na Chodově. 

 

Zúčastnili jsme se v tomto složení: 

Veronika Pavlatová (5.A), Sára Hatlapatková (3.A) a Jan Jadrný (4.B) 

v kategorii Eurorebus JUNIOR 

Jakub Šternberský, Hana Jadrná a Alan Matějka (9.B) v kategorii ZŠ 02 

I když jsme se neumístili na stupních vítězů, rozhodně jsme nedopadli 

špatně a myslím, že se nemáme za co stydět. ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Hana Jadrná 
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V úterý 6. června a ve středu 7. června obhajovali žáci devátých tříd své 

absolventské práce.   

Tomu předcházelo psaní písemné práce, která se odevzdávala  

19. května.  Učitelé zhodnotili všechny práce jako povedené, 

a tak prý bylo těžké vybrat ty nejlepší.  

Nakonec byly vybrány práce Vila 

Tugendhat (Alan Matějka, 9.B), 

Norské rybaření (Jan Šulc, 9.A), 

Marie Curie-Sklodowská (Hana 

Jadrná, 9.B), Geocaching (Ondřej 

Lebeda, 9.B), Alergie (Eliška 

Krejzová, 9.B)  Sportovní střelba 

(Jiří Puhlovský, 9.A)  

Všem žákům blahopřejeme za 

skvělou práci. 

                                                                          

Hana Jadrná 
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Ve čtvrtek 8. června se žáci naší školy zúčastnili poznávací přírodovědné 

soutěže. Vyrazili jsme tam s odhodlaností poznat všechny květiny  

a zvířata. S údivem jsme se dozvěděli, že o přírodovědné soutěže mají 

zájem nejen dívky. Byli jsme ještě více překvapení, když jsme zjistili, že 

nepřevažují ani dívky ani chlapci. Nebylo nás mnoho, ale v počtu dvanácti 

dětí jsme se nenechali odradit. A teď se konečně dostaneme k tomu, kdo 

se této soutěže zúčastnil: 

Z 3. ročníku nás reprezentovali: Barbora Adamíková a Ondřej Hrubeš  

Ze 4. ročníku: Magdaléna Zvárová, Jan Jadrný a Karolína Křivková  

Z 5. ročníku: Marek Pařík a Ondřej Pařík  

Z 6. ročníku: Tereza Hatlapatková a Jana Dvořáková  

Ze 7. ročníku: Andrea Flosová, Ondřej Ždímal a Vladan Matějka  

U všech jsme viděly snahu a odhodlanost v této soutěži uspět co nejlépe. 

Děkujeme za vzornou reprezentaci a doufáme, že se příští rok uvidíme 

znovu. 

 

Jana Dvořáková, Tereza Hatlapatková 
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Výsledky posledního sběru papíru v tomto školním roce: 

třída počet 

žáků 

účast  % účasti pořadí 

podle 

účasti 

počet 

kg/žáka 

pořadí dle 

počtu 

kg/žáka 

počet kg nejlepší 

třídy 

1.A 28 22 78,57% 3. 28,71 4. 804,00 2. 

1.B 28 16 57,14% 5. 20,21 9. 566,00 5. 

2.A 28 12 42,86% 10. 25,11 6. 703,00 7. 

2.B 28 10 35,71% 14. 33,04 2. 925,00 8. 

3.A 27 26 96,30% 2. 32,19 3. 869,00 1. 

3.B 27 7 25,93% 17. 5,70 18. 154,00 17. 

3.C 24 10 41,67% 12. 12,88 13. 309,00 15. 

4.A 29 18 62,07% 4. 24,17 8. 701,00 4. 

4.B 30 14 46,67% 9. 24,53 7. 736,00 6. 

5.A 25 14 56,00% 6. 15,72 11. 393,00 10. 

5.B 27 15 55,56% 7. 37,44 1. 1011,00 3. 

6.A 21 9 42,86% 11. 14,52 12. 305,00 13. 

6.B 20 6 30,00% 16. 27,40 5. 548,00 11. 

7.A 18 9 50,00% 8. 12,06 14. 217,00 12. 

7.B 21 8 38,10% 13. 17,14 10. 360,00 14. 

8.A 23 8 34,78% 15. 6,04 17. 139,00 16. 

8.B 27 4 14,81% 18. 4,22 19. 114,00 19. 

9.A 18 1 5,56% 19. 9,00 15. 162,00 18. 

9.B 16 16 100,00% 1. 8,44 16. 135,00 9. 

Celkový počet kg                                                 9151,00   

Nejlepší sběrači:     

1. místo Vincent Štorek, 5.B 464 kg  

2. místo David Geisler, 6.B 308 kg  

3. místo Adam Bukač, 7.B 275 kg  

Losování o 4. a 5. místo proběhlo v pondělí 26. 6. 2017.  

Vylosovaní byli Marek Pařík z 5.A a Eliška Krejzová z 9.B 
 

Celkem v letošním roce proběhly čtyři sběry, při kterých jsme nasbírali 

celkem 38 252 kg papíru. V březnu jsme již podruhé sbírali pro Živou 

zahradu a z výtěžku tohoto sběru postupně vzniká v zadní části zahrady 

vyvýšený motýlí záhon s kamennou zídkou – ještěrkovištěm. 

Velké poděkování patří všem, kteří u sběru pomáhali.   
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… od dětí ze 4.B 

  



Školní noviny …………………………………………………………. červen 2017 

9 
 

 
V pátek 9. června se celý druhý stupeň kromě osmých tříd a  třídy 9.A 

vypravil na výlet do Německa, konkrétně na pevnost Königstein a do Parku 

miniatur. 

Nejdříve jsme přijeli na Königstein, kde jsme prošli celý komplex hradu, 

navštívili jsme expozice ve sklepě a prošli jsme se  

po hradbách. 

Poté jsme popojeli do blízkého Parku miniatur, tam jsme se mohli podívat 

na zmenšeniny známých staveb a hlavně se projet v minivláčku, který 

zvlášť třídu 9.B velmi zaujal. ☺ 

Celkově si všechny třídy výlet VELMI užily. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hana Jadrná 
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V pátek 9. června se třída 8.A vypravila na výlet do údolí Doubravky. 

Sraz byl na nádraží v 7:30h. Vlak nám jel v 7:50 a do Bílku (poblíž 

Chotěboře, stanice, kde jsme vystupovali) jsme dorazili přibližně za 

hodinu a půl.  

 

Po příjezdu jsme se vydali do samotného údolí. Tam jsme prošli okruh, 

který paní učitelky naplánovaly. Ze začátku jsme šli podél řeky, pak jsme 

si na rozcestí dali pauzu na jídlo. Oddělili jsme se od řeky, šli do kopce.  

 

Na hoře byl hezký výhled na údolí a Čertův stolek, ale jinam nebylo přes 

velké stromy vidět. Kus jsme šli nahoře a po chvíli jsme sešli dolů. Napojili 

jsme se na řeku a šli proti proudu až k rozcestí, kde jsme měli pauzu. 

Přešli jsme na druhou stranu řeky a vyšli opět do kopce. Tam byla 

zřícenina hradu Sokolov.  

 

Pak už jsme se jen vraceli na nádraží. Cesty vlakem byly trochu 

náročnější, protože byla výluka, ale vše jsme zvládli bez problémů. 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 Pavla Jadrná 
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Každý rok posíláme slohové práce žáků devátých tříd do literární soutěže, kterou 

pořádá Hospodářská komora Pardubického kraje. Děti mají za úkol vyjádřit, jakou 

práci chtějí dělat, pro jaké povolání se rozhodli.  

Letos získala Natálka Švajlenková z 9. A cenu za druhé místo! Blahopřejeme! 

 

Co by mě bavilo? 

Co? Je toho spousta, ale jenom u jedné věci to chci dotáhnout daleko a zlepšovat se 

v tom. Vždycky mě bavilo a doteď i baví práce s auty či motorkami. Mám v životě - 

stejně jako většina lidí - cíl, kterého bych chtěla dosáhnout. Jistě. Něco takového 

říkají snad všichni a pak ostatním berou ty sny, protože jim to nevyšlo. Ale proč? 

Každý může dosáhnout svého, jen pokud půjde přes všechny překážky a vloží se do 

toho s plnou vervou. Samozřejmě někteří pro to neudělali nic a sváděli to na všechno 

kolem. Pokud v to věříme, můžeme si splnit své sny. Můj sen a zároveň cíl je mít vlastní 

dílnu a jezdit závodně na motorkách. Inspirovala jsem se od mé mamky a v tomhle 

směru je pro mě velkým vzorem. Jezdím s ní často na linku a pozoruji, jak pracuje, že 

její práce není zrovna lehká a přesto ji má ráda. Ze svého vlastního rozhodnutí, ve 

kterém mě má rodina i přítel podporují, jsem nadšená. Jdu na školu, která se věnuje 

karose, automechanice… a podobně. Po ukončení školy se tomu rozhodně chci věnovat 

naplno. Žádné čekání na vhodnou příležitost - tu si totiž musím udělat sama. Vím, co 

všechno taková práce obnáší, ale je lepší, aby to bylo složité, než až moc jednoduché. 

Chtěla bych si v šestnácti udělat řidičák na menší motorku a už hned potom bych se 

v tom chtěla zdokonalovat - v čem přesně? V tom, abych mohla zkusit i amatérské 

závody… Možná to zní absurdně, ale já mám v tohle opravdu velikou naději. Když se 

bavím s mamkou, mým nevlastním tátou, přítelem či sourozenci, mohu se jen usmát a 

děkovat za to, že je mám. Co se týče karosy a automechaniky - ukazují mi v dílně věci, 

které se mi budou hodit a díky nim se i přiučím. Pro mě je to povolání, s kterým se 

určitě někam dostanu. Opravovat plechy a rovnat je? Spravovat auta a hrabat se 

v motoru? Potkala jsem lidi, kterým tohle povolání přijde jako podřadné. Proč předem 

něco tak odsuzují? Zvláště povolání - každé je potřebné… ať už popeláři, 

prodavači/prodavačky, učitelé, kadeřníci, automechanici, kuchaři, číšníci, uklízečky… 

apod.. Všechny tady potřebujeme, co bychom tu bez nich dělali? Neměli bychom 

odsuzovat povrch, když nevíme, jaký je obsah. Já moc dobře vím, jakým směrem se 

žene profese, kterou mám tak ráda a už teď mám jistotu, že mi všechna ta dřina bude 

stát za to. Na škole, kam mě přijali, se budeme učit s 3D tiskárnami, naučíme se tam 

navrhovat motorky nebo auta. Tahle práce mě i přes různé řeči bude bavit a lidé, kteří 

mi nevěří, jsou mojí motivací… Motivací toho, že se nikdy nesmím vzdát tak, jak to 

vzdali nebo vzdávají oni. Tudíž má představa a mé plány jsou víc než krásné. Tohle je 

tedy to, co by mě bavilo a za čím si určitě půjdu. 

 Natálie Švajlenková 
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básničky dětí z 5.A  
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Kupodivu i tento měsíc jsme zavítaly do školní družiny - tentokrát 

už opravdu naposledy. Doufáme, že když my příští rok odejdeme  

na střední školy, převezme za nás tuto rubriku také někdo šikovný a bude 

ji psát aspoň z poloviny tak „zajímavě“, jak tomu bylo doteď. ♥ 

 

1. Kam jedete s rodinou na dovolenou? 

2. Jaké jiné aktivity budeš dělat o prázdninách? 

Vojta, 2.A 

1. Do ciziny.                                                                                              

2. Sportovat.  

Jonáš, 1.B 

1. Do Chorvatska. 

2. Budu jezdit k babičkám.  

Charlottka, 1.B 

1. Nevím. 

2. To taky nevím. 

 

 

 

                                        Hana Jadrná a Eliška Krejzová 
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Badminton 

Je individuální olympijský raketový sport. Jeho přímým předchůdcem je 

indická poona. Při hře dva protivníci (respektive dvě dvojice) odpalují přes 

síť pomocí rakety opeřený míček a snaží se donutit protivníka k chybě. 

Chybou je zahrání míčku mimo vymezené území nebo neodehrání 

protivníkem správně zahraného míčku. Na rozdíl od tenisu se zde míček 

neodráží od země a je hrán vždy přímo z voleje. 

Badminton je jeden z nejrychlejších raketových sportů. Hráč musí mít 

postřeh a výbornou kondici. Během jediného zápasu často naběhá až 

několik kilometrů. 

Historie 

Badminton patří mezi 

nejstarší sporty na světě – 

první doložené záznamy o 

tomto sportu pocházejí ze 7. 

století, kdy Číňané provozovali 

hru zvanou Di-Dčijan-Dsi.  

Na podobném principu 

odbíjení opeřeného míčku byla 

hrána v Japonsku hra cibane a 

v Koreji se potom 

badmintonový předchůdce jmenoval Tije-Kiča-Ki. Mimo asijský kontinent 

byly badmintonu podobné hry provozovány i mezi Indiány Severní, Střední 

i Jižní Ameriky a dokonce i ve středověké Evropě, kde však byla časem 

tato hra zapomenuta. 

 

 

Jana Červenáková 
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5.A - Stoupáme na II. Stupeň 
 

Hela R. „ Těším se na to, 

že blíž poznám učitele na 

druhém stupni, a že se 

naučím něco nového, a také 

se těším na výlety.“ 

Lukáš M. „ Na druhý 

stupeň se těším kvůli tomu, 

že poznám nějaké nové 

přátele, dovednosti a 

vědomosti.“ 

Štěpán Š. „Na druhý 

stupeň se těším na novou 

paní učitelku. Také se 

těším na to, že přijdou noví 

kamarádi a někteří žáci 

z druhé třídy.“ 

Sára V. „Od druhého 

stupně očekávám nové 

učivo, které mě něco 

nového naučí. Mám ráda 

jízdu na koni a koně.“ 

Naty M. Těším se na nové 

učitele a spolužáky. Ráda 

tancuju.“ 

Matyáš K. „Těším se na 

druhý stupeň, neboť 

poznám nové učitele a budeme mít nové předměty.“ 

Mája K. „Těší mě, že budeme mít nové předměty a nové vyučující. Také budeme 

dostávat více jídla na obědě.“ 

Adélka N. „Na druhý stupeň se moc těším. Poznám nové učitele a jsem zvědavá, jaké 

to na druhém stupni bude.“ 

Ondra K. „Těším se na hodiny fyziky a očekávám, že budu vědět zas o něco víc.“ 
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Verča P. „Těším se na nové učitele a nové předměty. Doufám, že učitelé na II. stupni 

jsou hodní.“ 

Ema J. „ Od druhého stupně očekávám mnohem víc učebnic a sešitů. Těším se na 

volné hodiny.“ 

Jakub N. „Těším se na II. stupeň, protože budeme mít chemii.“ 

Eliška K. „Na druhý stupeň se těším. Ráda běhám a skáču na trampolíně.“ 

Adélka H. „Na druhý stupeň se těším, protože tam bude dobrý pan učitel na tělocvik. 

Mám ráda běhání.“ 

David Ž. „Já se těším na novou paní učitelku. A těším se, že se naučím něco nového.“ 

Ondra P. „Na druhý stupeň se těším, ale budu se muset více učit.“  

Annie T. „Bude se mi stýskat po učitelích z prvního stupně. Těším se, že budu 

dostávat více jídla na obědě a budu pracovat na školní zahradě.“ 

Filip K. „Těším se na to, že jen 6., 7., 8., 9., třída a odejdu, ale i na novou paní 

učitelku.“ 

Marek P. „Na druhý stupeň se těším i netěším. Poznám nové učitele, nové předměty, 

ale budu mít dlouho školu a opustí nás někteří naši spolužáci. Těším se na tělocvik, 

fyziku a chemii.“ 

Denča T. „ Těším se na nové předměty. A taky na nové učitele. Ale po I. stupni se mi 

bude stýskat.“ 

Petr H. „Těším se na dílny, fyziku a očekávám, že se budu muset více učit.“ 

Klára M. „Bude se mi stýskat po učitelích z prvního stupně. Těším se na nové 

předměty.“ 

Marek K. „Těším se na dílny a fyziku. Očekávám od toho, že poznám nové a zajímavé 

věci.“ 

Matěj Š. „Na druhý stupeň se těším, protože nebudu muset sedět v jedné třídě. 

Hlavně doufám, že budeme mít volné hodiny. Těším se samozřejmě na novou paní 

učitelku a na nové předměty.“ 

Vítek V. „Děkuji za vše, co mě paní učitelka naučila. Těším se na mnoho zajímavých 

předmětů.“  
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5.B – PLUJEME DÁL 
 

David D.: Těším se na druhý stupeň, protože chci vědět, jaké to tam je. 

Áďa H.: Nejvíce se těším na nové předměty a na nové učitele. Také se těším do 7. 

třídy na lyžák. 

Síma Š.: Těším se na Oucmanice, lyžák a jiné výlety. 

Jakub B.: Těším se na nové učitele a učitelky, také na lyžák. 

Verča N.: Těším se, až nebudeme mít košík v lavici. Konečně nebudu sedět v jedné 

třídě. 

Andrea D.: Na druhý stupeň se těším, protože bude změna. Těším se na Amavet, na 

lyžák, na Oucmanice a na různé nové soutěže a na to, že s nějakými také budeme 

pomáhat. 
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Patrik M.: Na druhý stupeň se těším, protože pojedu na lyžák, protože se budeme 

stěhovat z jedné třídy do druhé. Těším se na kolektiv učitelů a asi nejvíc na tělocvik. 

Martin M.: Poznám nové učitele, těším se na nové věci. 

Marek M.: Já se těším na fyziku a na lyžák. Těším se na nové učitele. 

Bára Š.: Na druhý stupeň se těším, protože budeme mít jiné soutěže. Těším se na 

Oucmanice. 

Matěj P.: Těším se na nové učitele a na nové třídy. 

Honza K.: Moc se těším na nové učitele, budu se těšit na novou třídu. 

Áďa V.: Už se těším na druhý stupeň, protože bude Amavet, pojede se na lyžák a do 

Oucmanic. 

Ondra B.: Když jsem nastupoval do školy, tak jsem se těšil stejně, jako teď na druhý 

stupeň. Hlavně se těším na nové učitele a na nové předměty. 

Zuzka P.: Těším se na lyžák a do Oucmanic. 

Kuba N.: Těším se na nové akce a nové učitele. 

Týna J.: Už se těším, až budeme mít lyžák. Taky se těším, až budeme chodit do 

jiných tříd na každou hodinu. 

Matěj K.: Na druhý stupeň se těším na nové předměty. Těším se na nové učitele a 

ještě na chození do jiných tříd. 

Filip U.: Těším se na nové učitelky a učitele. Budu se těšit do Oucmanic a na nové 

učení. Doufám, že budeme se všemi učiteli dobře vycházet. 

Bára N.: Těším se na nový kolektiv lidí ve třídě. 

Karolína K.: Těším se na nové učitele a na nové předměty. A těším se do Oucmanic a 

na lyžák. 

Denisa V.: Těším se na druhý stupeň, protože pojedeme na lyžák a poznám jiné 

učitele a budeme mít nové předměty. 

Vincent Š.: Těším se na nové předměty. 

Michal F.: Těším se na chemii a fyziku. 

Aneta B.: Těším se na nové učitele a učitelky. A na nové učivo. 

Lucka J.: Těším se na výlety a na nové kamarády. 

 



Školní noviny …………………………………………………………. červen 2017 

19 
 

 

 

Rozloučení 9.A  

Každého to čeká, po devíti letech přichází rozloučení a nástup na střední 

školy, ale všichni budeme vzpomínat na základní školu v dobrém i ve zlém, 

přece jsme tu strávili kus života. Potkali jsme mnoho lidí, získali cenné 

zkušenosti, důležité vědomosti a rady do života. Po základní škole nás 

čeká nový začátek, nové kolektivy a učitelé. Nám však zůstanou milé 

vzpomínky na naši školu – Základní školu Svítkov. 

Chtěli bychom poděkovat všem učitelům, kteří se nás snažili něco naučit.  

A že to s námi nebylo lehké, to víme až nyní. Děkujeme také paní ředitelce 

za trpělivost s námi všemi. Přejeme naší škole další dlouhá léta a všem 

učitelům pevné nervy.  
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9.B se loučí 
Jako každý rok se deváťáci loučí se svou školou, a tak i my máme letos tu 

milou povinnost vám říct poslední „ahoj“. 

Začínali jsme jako malí špunti, učili jsme se nejprve číst, psát a počítat. 

Končíme jako nadějně inteligentní mladí lidé s chutí do života, kteří 

nejenže mají v hlavě definice neznámých termínů a složité vzorečky, ale 

získali i spoustu cenných životních zkušeností. 

Děkujeme škole, která nám zajistila tak skvělý start do života. Děkujeme 

všem učitelům za všechno, co pro nás kdy udělali. Děkujeme paní učitelce 

Musilové, že nás tak skvěle připravila na přijímací zkoušky z matematiky. 

Děkujeme paní učitelce Němečkové za to, že s námi měla takovou 

trpělivost při hodinách češtiny. Děkujeme panu učiteli Kantorovi za to, že 

nás matematikou provedl téměř celým druhým stupněm. V neposlední řadě 

děkujeme paní učitelce Vávrové za perfektní start na základní škole a 

paní učitelce Kalouskové za nádherné čtyři roky, které jsme s ní prožili na 

prvním stupni.  

Největší díky však patří paní učitelce Tiché za trpělivost, snahu a ochotu 

vždy nám pomáhat a poradit. Máme vás moc rádi! 

Škole bychom chtěli popřát spoustu úspěšných let, bezvadných žáků 

a trpělivých učitelů. 

Užívejte si společné okamžiky na základní škole se svou třídou, protože to 

uteče rychleji než voda a jednou se budete loučit i vy. Jsme nesmírně 

vděční za spolužáky a učitele, se kterými jsme se na škole vídali, kolektiv 

a zážitky, které už nám nikdo nevezme. Nikdy na to nezapomeneme. 

 

Čuus!☺ 
Honza, Adam, Petr, 

Jana, Hanka, Eliška, 

Ondra a Ondra, 

Alan, Vojta, Tereza, 

Monča, Péťa, Honza, 

Kuba a Filip, 9.B 
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Písník Mělice  

Chtěl bych vás pozvat na písník Mělice u Přelouče. 

Dne 22. července od 11 hodin zde bude bikefest.  

Můžete tu stanovat a také se vykoupat, bude tady živá kapela, bikeshow.  

 Ondra Huňáček 
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Do jedné školy v jednom větším městě chodí 4 různě staří kamarádi ve 

věku 13, 14, 15 a 16 let. Každý bydlí úplně jinde, v jiném příbytku, každý 

pěstuje jiný sport a k přepravě do školy používá jiný dopravní prostředek. 
 

Je známo několik informací:  
1. Jan jezdí do školy autobusem. 

2. Hošek hraje basketbal. 

3. Nejstarší kluk bydlí v přívěsu. 

4. Jakub je starší než fotbalista. 

5. Černý žije ve čtvrti Na Vršku. 

6. Reprezentant v plavání bydlí u řeky. 

7. Markovo příjmení je Steiner. 

8. Hošek je mladší než atlet. 

9. Michalovi je 13. 

10. Jeden chlapec obývá dvojdomek v Nové Čtvrti. 

11. Basketbalista jezdí tramvají. 

12. Obyvatel přívěsu se jmenuje Jan. 

13. Obyvatel domku užívá vlak. 

14. Kováč je starší než ten, kdo bydlí ve čtvrti Na Vršku. 

15. Steinerovi je 14 let. 

16. Auto vozí Černého. 

17. Fotbalista nejezdí vlakem. 

18. U řeky nejsou paneláky. 

19. Honza neumí plavat. 

Otázka zní:  
Kdo žije v Záluží, v čem, kolik mu je, co dělá za sport a čím jezdí do školy?  

 1. chlapec 2. chlapec 3. chlapec 4. chlapec 

Jméno     

Příjmení     

Dopravní prostředek     

Sport     

Věk     

Příbytek     

Čtvrť     
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CESTOVÁNÍ 

Stojí Maruška na autobusové zastávce.  

Jde kolem dědeček a ptá se jí: „Copak tady děláš, panenko?“ 

„Čekám na autobus, dědečku,“ odpoví Maruška. 

„Ale ten jezdí jen ve svátek,“ upozorňuje ji dědeček. 

„Ale vždyť já mám dneska svátek!“ 
 

Jede řidič po dálnici a poslouchá rádio. 

Hlasatel upozorňuje: „Dávejte pozor, na dálnici jeden blázen jede v 

protisměru!“ 

Řidič si pomyslí: „Co jeden. Všichni jedou v protisměru!“ 
 

Tři čeští kluci ve Vídni se jdou ubytovat do hotelu. Žena na recepci na ně 

mluví německy. Dva z nich nerozumí, jen Pepíček začne říkat: „Ja.. ja.. 

ja..ja..“ zatímco recepční hovoří. Když domluví, ptají se ho ostatní, co 

říkala. „Ja.. ja.. já neumím německy.“ 
 

Jde reportér po ulici a ptá se lidí, jestli by nechali sednout starou paní v 

autobuse. Ptá se jednoho: „Nechal byste sednout starou paní v autobuse?“ 

„Ne.“ „Ani kdyby měla hůl a nesla těžkou tašku?“ „Ne.“ „A proč?“ „Protože 

jsem řidič.“ 
 

Jdou dvě sušenky po silnici a jednu přejede auto. Druhá na to: „Pojď a 

nedrob!“ 
 

Pán na kole ukazuje směr a ptá se starého dědečka: „Na Žďár? Na 

Žďár?“ 

Nahluchlý děda odpoví: „Nazdár, nazdááár!“ 
 

„Nasedli už všichni?“, ptá se řidič autobusu. „Ano pane.“ „Tak vystupovat, 

autobus se porouchal.“ 

 

Anička Danihelková 
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Anička Danihelková 


