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Hurá, konec školního roku! Zase máme mnoho nových vědomostí 

v hlavě a můžeme si začít užívat prázdniny.  

Všem přeji, aby byly nádherné i slunečné. Škola na nás v září zase 

bude čekat. V dalším ročníku se vám snad bude dařit a já s celým 

týmem školního časopisu přeji krásné prázdniny a v září se zase 

těšíme u dalšího čísla.  

Jana Dvořáková 
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1. 6. proběhla na školní zahradě oslava Dne dětí organizovaná rodiči 

ze SRPDŠ 

 

4. 6. navštívili žáci 8. B Krajskou knihovnu v Pardubicích 

 

4. 6. jeli žáci 7. tříd na školní výlet do liberecké IQ-Landie 

 

5. 6. se vybraní žáci 3. až 9. tříd zúčastnili přírodovědné poznávací 

soutěže 

 

5. 6. proběhlo finále zeměpisné soutěže Eurorebus, kterého se 

zúčastnili J. Mocek, S. Hatlapatková a J. Jadrný 

 

5. 6. žáci 8. tříd navštívili pardubické letiště 

 

5. a 6. 6. předvedli žáci 9. tříd své absolventské práce 

 

7. a 8. 6. proběhl sběr starého papíru 

 

11. až 15. 6. byly děti z 2. tříd ve škole v přírodě  

 

13. 6. jely 6. třídy na výlet do Jihlavy 

 

15. 6. si děti celého 1. stupně poslechly flétnový koncert, který 

předvedli žáci ZŠ Chvaletice 

 

18. 6. proběhl na škole hudební pořad v anglickém jazyce nazvaný 

Music with Marv 

 

19. 6. se děti 1. a 2. tříd zúčastnily akce Odpadů se nebojíme 
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21. 6. jela 5. A na výlet do Hradce Králové 

 

21. 6. navštívila třída 3. A Krajskou knihovnu v Pardubicích 

 

25. 6. proběhl na škole Branný den 

 

26. 6. si děti mohly koupit sešity na příští školní rok 

 

26. 6. vystoupili pro děti 2. a 5. tříd členové skupiny historického 

šermu Pernštejni 

 

27. 6. proběhla přednáška cestovatele Tomáše Kubeše. Poslechly si ji 

děti z 2. stupně a vyprávěl jim o ostrově Vanuatu. 

 

28. 6. proběhlo slavnostní vyřazování žáků 9. tříd na Zámečku 

v Čívicích 

 

Žáci 4. tříd navštívili během června loděnici a soutěžili o nejlepšího 

veslaře. 

 

29. 6. vysvědčení!!! 

 

HURÁ NA PRÁZDNINY! 
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Sedmé třídy si vyjely na výlet do IQ-Landie v Liberci, kde si užily 

nádherný den se svými spolužáky. Po dlouhé cestě a jedné zastávce na 

benzínce, kde jsme se občerstvili, jsme konečně dojeli na místo 

určení. Byl to skvělý výlet a skvělý zážitek. Ovšem nejlepší atrakcí byl 

mluvící robot, který uměl normálně komunikovat. Děkujeme třídním 

učitelům za přípravu tohoto výletu.  

 

Rozhovor s robotem: 

My:  „Hele, my to dáme do školního časopisu, takže tím pádem budeš 

slavnej.“ 

Robot: „To nevím, jestli můžete. Nemáte odsouhlaseno, že můžete 

zveřejňovat můj rozhovor.“ 

My:  Neboj, to máme 

odsouhlaseno.“ 

Robot: „Já jsem nic 

nepodepsal.“ 

My: „A umíš psát?“ 

Robot: „Digitálně ano.“ 

My: „Máš kamaráda 

robota?“  

Robot: „Jsem tu jediný 

robot, takže ne, 

ale moje 

kamarádky jsou 

lektorky tady 

v IQ-Landii.“ 

 

Asi poslední zajímavost je, že uměl říkat vtipy. 

 

Jana Dvořáková 
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Naše třída 8.A navštívila výstavu reprodukcí Petra Brandla. Výstava 

se konala ve Vysokém Mýtě. Během výstavy jsme navštívili věžičky 

s obrazy a výrobky dětí, nádherný kostel s jedním z nejznámějších 

obrazů pana Brandla a staré náměstí se spoustou původních domů.  

Po krátké přestávce s posezením na náměstí, které je největší 

v České republice, jsme se 

vypravili ještě do Muzea 

karosářství. Všichni jsme si to 

moc užili a všem se ve Vysokém 

Mýtě moc líbilo. 

 

 

 

 
 

Eliška Martinková 
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V minulých letech jsme se každý rok těšili na prázdniny a věděli, že se 

po nich všichni uvidíme, ale letos je to naposled. Následující září 

zasedneme každý do své lavice na střední škole a při složitém učivu 

budeme s láskou vzpomínat na základku. 

Naučili jsme se toho hodně. Nejen třeba z matiky nebo češtiny, ale 

taky komunikovat, vyjadřovat svoje názory, soustředit se na práci a 

hlavně být dobrý kolektiv. Na začátku roku chvilku trvá, než se 

otrkáme. Den co den se naše vztahy upevňují a na úplném konci jsme 

jedna velká parta. 

Ne vždycky jsme byli svatí a hodní, ale i přes všechno máme s učiteli 

pěkné a přátelské vztahy, na které budeme rádi vzpomínat. Za celých 

devět let jsme toho prožili opravdu moc. První lásky, přátelství, 

výlety, ale taky hádky. Po chvíli jsme pochopili, že vést mezi sebou 

boje nemá smysl, protože se stejně druhý den usmíříme, a všechno je 

jako dřív. 

Roky na základce utekly jako voda a nám se tady čas pomalu, ale jistě 

krátí. Střední pro nás bude úplně něco nového. Nejen proto, že jsme 

všichni z vesnice a budeme muset dojíždět. Ale hlavně proto, že 

tenhle „základka life“ nám všem nesmírně vyhovuje. 

My se s vámi loučíme, přejeme všem hodně štěstí a našim učitelům 

silné nervy!  

Máme Vás rádi,  

vaše 9. A  
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Jako každé dobré věci všechno jednou končí. Navždy budeme 

vzpomínat na základní školu. Na těch krásných devět let. Byly to 

skvělé časy. Byla to jízda!  

Když jsme poprvé vešli do školy, mysleli jsme si, že devět let potrvá 

dlouho a že až skončíme, bude to naprostá paráda. Jak čas ubíhal, 

postupně jsme si začali uvědomovat, že se jednou rozejdeme a možná 

se už neuvidíme. Možná se ale jednou setkáme.  

Samozřejmě chceme poděkovat všem učitelům za to, že s námi měli 

trpělivost, předali nám všechny vědomosti a dokázali nás toho tolik 

naučit. 

Tak zase někdy příště! 
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Ohlédnutí za pěti lety na ZŠ Pardubice-Svítkov 

Když přemýšlím nad pěti lety strávenými na této škole, tak jsem si to 

vcelku užila. Neříkám, že mě nějak extra baví učení, ale třeba výlety 

nebo školy v přírodě a taky přestávky. Moc mě bavilo, když jsme byli v 

Benecku v hotelu Krakonoš a měli tam vlastní mini letní olympijské 

hry, ovšem Oucmanice nepředčí ani pětihvězdičkový hotel. Nejvíc mě 

bavilo, jak jsme měli vlastní diskotéku, i když jsme vůbec 

neposlouchali hudbu, spíš jsme hráli hry. V páté třídě jsme navíc byli 

na ozdravném pobytu na Masarykově chatě v Orlických horách. 

Většina lyžovat uměla, zbytek se lyžovat teprve učil a někteří 

odborníci (jako já) se lyžovat nenaučili, ale naučili se MISTROVSKY 

padat. A navíc, my pojedeme na začátku šesté třídy na osobnostní 

kurz s naší budoucí třídní paní učitelkou Koubkovou. Také jsme byli na 

spoustě výletů. Staré Hrady, Loučná, Žleby… Ale teď nás není tolik, 

jako na úplném začátku a navíc, příští rok nás bude ještě méně, 

protože 4 žáci jdou na jinou školu. A k tomu, průběhem let, odcházeli 

ještě Maruška Lapková, Verunka Tomášková a Adélka Vaňousová. Je 

škoda, že si to tu nemohly užít s námi, ale všechny si určitě v jiných 

školách užívají. Snad jim jde i učení a netrápí se. A když už jsme u 

učení, příští rok to nebude tak snadné. A to už nebudou jedničky, 

dvojky a přinejhorším trojky. To budou jenom trojky, čtyřky a pětky. 

Skoro všichni budou muset zabrat, aby nepropadli a nejen z jednoho 

předmětu. Na druhém stupni přibude hrozně moc předmětů. Zeměpis, 

dějepis, přírodopis, fyzika, v sedmé třídě i ruština nebo němčina. Ale 

to už je na vás, jak se rozhodnete. Ruština nebo němčina, pilnost nebo 

lenost, jedničky nebo pětky, jak chcete, je to váš život, ale pokud se 

rozhodnete na pětky a chcete být... třeba právník, tak vám to 

nevyjde. A proč? To protože vás nevezmou na dobrou střední s 

maturitou a přijímačkama, protože budete úplně poslední. A když 

půjdete na školu bez přijímaček, tak vás vyhodí nebo budete muset 
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přejít na jinou školu, protože budete mít minimálně osmičky. No jo, 

život je krutý a člověk s tím nic neudělá. Jediné co může udělat je to, 

že si ho zpříjemní. A jak? Velmi jednoduše. Užije si ty šťastné 

okamžiky, netrápí se každou prkotinou, jako například špatnou 

známkou a ze všeho se nehroutit. Když se vám někdo posmívá tak vy 

nepoběžíte na záchod, abyste se zamkli v kabince a brečeli do té 

doby, než pro vás někdo přijde a pošle vás do třídy. Naopak, vy si ho 

nebudete všímat a ono ho to 

přestane bavit. A nebo mu 

zkazíte zábavu tím, že to 

někomu nahlásíte a on už si s 

tím poradí. Tím chci říct, 

abyste si život užívali a ne v 

dospělosti vyprávěli, jak jste 

po nocích brečeli. Děkuji a 

doufám, že se mi povedlo vám 

pomoci. 

 

Karolína Křivková 

 

Můj 1. stupeň na ZŠ Svítkov 

 

V první třídě velká dřina, 

ve druhé to byla psina, 

ve třetí nastala změna, 

začala nám angličtina. 

Oucmanice ve čtvrté, 

kdo by chtěl jít do páté? 

V pětce to dře ve všech směrech, 

matice moc nehovím, 

jaké bude vysvědčení, 

to nikomu nepovím. 

 

Kája Marková 
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Tento měsíc jsme se zeptaly dětí z družiny A na Den s rodiči. 

 

Co jste pro rodiče přichystali? 

Nina: „Připravili jsme pro ně představení, které jsme trénovali hodně 

dlouho. Také jsme pro nás i pro rodiče přichystali různé hry.“ 

 

Jaké hry jste s nimi hráli?  

Monika: „Skákali jsme panáka.“ 

Anička: „Školku s míčem.“ 

Vojta: „Gorodky.“ 

Síma: „Plechovky.“ 

Ella: „Káču.“ 

Nina: „Cvrnkali jsme kuličky.“ 

Anetka: „Čáru.“ 

 

 

 

 

Dělali jste také něco dalšího? 

Vojta: „Když jsme udělali všechny 

soutěže, tak jsme si za odměnu mohli 

vybrat hračku.“ 

Anička: „Šili jsme si kapsičku na body 

z her.“ 

Ella: „Opékali jsme buřty.“ 

 

 

 

   Anna Danihelková, Adéla Bitnarová 
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JAK TO SE MNOU DOPADLO 

Lidé mne i přes mé chyby začali brát jako člověka a ne jako psa. 

Samozřejmě ne každý cizí člověk to pochopil a psi, co jsem je potkal 

na procházce, mne také chtěli hned očuchávat. Já se ale doma cítím 

jako člověk, jako jeden z členů rodiny. Kdybych neměl takovou 

hodnou paničku, jako je Adélka, nikdy by se mi nepodařilo dosáhnout 

toho, čeho jsem dosáhnul. Žiju teď svůj vysněný život. Ahoj! 

 

 

 

Tereza Hatlapatková 
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Katy Šternberská ze 7.B má poměrně 

neobvyklou zálibu - šití. Šije mnoho věcí, 

od obalu na kapesníčky až po tričko, 

které si udělala.  

Její šikovné ruce a prsty dokážou ušít 

vážně mnoho věcí. Například vak nebo 

polštářek ve tvaru srdce. Má můj velký 

obdiv.  

Mladých lidí, kteří by se ještě takovéto 

práci věnovali a ještě s takovým 

nadšením jako ona, je vážně málo.  

Je opravdu vidět, že ji to baví, a o tom, že jí to jde, není pochyb.  

                                                                                

Katy má i svou vlastní 

značku, kterou našívá na 

svoje výrobky  

 

 

 

 Jana Dvořáková 
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Je doba jahod, takže zkuste  

PALAČINKY S JAHODOVOU OMÁČKOU A TVAROHEM 

 

Suroviny:  

Na asi 12–15 palačinek:  

200 g mouky, 1 vejce, špetku 

soli, 1 lžíci cukru krupice, 

500 ml mléka a trochu oleje 

Na plnění: 

250 g jahod, 50 g másla, 

cukr krystal 1 lžíce, 250 g 

tvarohu, moučkový cukr 1 

lžíce 

 

Postup: 

Omyjte a pokrájejte jahody na omáčku a 

vložte je do hrnce. Přidejte máslo a cukr 

a zahřívejte. Vařte, až se jahody 

rozpadnou a omáčka zhoustne. 

Do mísy vyklopte 

tvaroh, přisypte 

moučkový cukr a 

utřete dohladka. 

Mouku se špetkou soli přidejte k mléku a 

metlou vše prošlehejte. Přidejte vejce a 

znovu prošlehejte. Těsto nechte asi 10–15 minut odstát.  

Pánev pořádně rozehřejte a potřete ji pomocí mašlovačky kapkou 

oleje. Středně velkou naběračku těsta nalijte na rozehřátou pánev.  

Hotové palačinky plňte tvarohem a jahodovou omáčkou.  
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Jak jinak před prázdninami, než rybníky a přehrady na koupání 

 

Písník Mělice - Lohenice 

Přírodní koupaliště písníky Mělice - 

Lohenice, které vzniklo zatopením lomu 

po těžbě štěrkopísku, leží asi pět 

kilometrů od města Přelouč a nabízí 

skutečně vynikající koupání v čisté a 

teplé vodě. 

Písníky s průzračnou vodou 

obklopují borové lesy. Lohenicko-mělické 

písníky nabízejí skutečně vynikající koupání v čisté a poměrně teplé 

vodě. Velké vodní plochy mohou využít také majitelé surfů nebo 

zájemci o vodní lyže. Sportovním příznivcům může Přelouč poskytnout 

tenisové a volejbalové kurty a dále pak fotbalové hřiště. Jezera se 

nacházejí necelých 10 km od Pardubic.  

 

Písník Hrádek - Oplatil 

V pískovně u Starých Žďánic mezi 

Hradcem a Pardubicemi je perfektně 

čistá voda. A to i přesto, že se na 

přilehlých loukách často pořádají letní 

festivaly. Využít zde můžete 

občerstvení U Žabáka. 

Na pláži jsou březové hájky, kam se 

lze schovat před sluníčkem. Na pláži je též možnost sportovních 

aktivit. Pláž je nejen písčitá, ale i z větší části travnatá. V zimě  zde 

lze bruslit na vyhrnutých tratích. Místo je oblíbeným cílem naturistů. 

Na písníku Oplatil je povolen rybolov pouze ze břehu. 
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Přehrada Smolov v Českém Lese 

Nově vybudovaná nádrž v hloubi lesa 

se nachází nedaleko obce Smolov u 

Bělé nad Radbuzou. Vyzkoušejte 

krásné koupání, vstup je zdarma a 

soukromí zaručeno, když budete mít 

štěstí. 

Nově vybudovaná nádrž Smolov 

uprostřed lesa láká k romantickému 

koupání. Přehradu objevíte asi 500 m za obcí Smolov, vede k ní 

silnička a modře značená turistická stezka (pouze k odbočce k 

přehradě). 

Smolov je malá vesnice, část města Bělá nad Radbuzou v 

okrese Domažlice. Nachází se asi 3,5 km na západ od Bělé. 

 

Vodní nádrž Brušperk 

Přehrada byla postavena jako protipovodňová po povodních v 60. 

letech na toku Horní Kotbach. Dnes je využívána k rekreaci a 

rybolovu. U přehrady je dětské hřiště, v létě možnost koupání a 

posezení v restauraci "U přehrady". 

Vodní nádrž leží východně od města Brušperk nedaleko Frýdku-

Místku. Pláž je travnatá, poblíž stánek 

s občerstvením a restaurace, a také 

parkoviště. Nechybí zde ani půjčovna 

vodních šlapadel. 

Dostatek parkovacích míst zajišťuje 

velké parkoviště. V letní sezóně zde 

funguje také kemp. Asfaltová silnice 

kolem přehrady o délce 1 km je vhodná 

pro cyklistiku, běh a procházky. 

 

Eliška Martinková 
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A protože jsou prázdniny dlouhé, tak ještě další tipy od 7.A 
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Co jste tak potlučený? 

Dostal jsem psa.., a je to boxer 

 

 

Krtek a špatný lékař mají hodně společného: oba pracují ve tmě  

a zanechávají po sobě kopečky hlíny. 

 

 

Malý Pepíček nebyl dva dny ve škole. Třetí den přichází rovnou k panu 

učiteli a nese mu omluvenku: „Omluvte mého syna z vyučování, byl 

velice nemocný. S pozdravem, moje matka…“ 

 

 

Pepíček přichází s pláčem k mamince. 

„Mami, taťka se klepnul kladivem do palce.“ 

„Ale prosím tě, to bude dobré. Kvůli tomu nemusíš přeci brečet.“ 

„No to ne, ale já jsem se mu zasmál…“ 

 

Adéla Sehnoutková   
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Sudoku:u 

 

 

 

  

5 3   7     

6   1 9 5    

 9 8     6  

8    6    3 

4   8  3   1 

7    2    6 

 6     2 8  

   4 1 9   5 

    8   7 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Barbora Panošová 
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Nela Sedláčková 

 


