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Tento rok poslední číslo školního časopisu. Zbývá nám pár dní do 

vysvědčení, a pak už jenom zasloužené prázdniny.  

Tento školní rok opět utekl jako voda. Ještě pořád vidím, jak jsme 

přicházeli v září do školy, a najednou odcházíme. Někdo jen na 2 měsíce, 

někdo už napořád. Ano, je to tak. Další deváťáci se loučí, ale přijdou noví 

prvňáčci, další malí prckové, kteří budou lítat po chodbách.  

Ale to vše bude až v září. Teď vám přejeme nádherné prázdniny.  

Jana Dvořáková 
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3. 6. odjely děti 2. tříd na školu v přírodě 

3. 6. na dopravním hřišti procvičovali znalosti z dopravní výchovy žáci 4. A 

a 5. C 

5. 6. proběhl v 6. třídách preventivní program o kyberšikaně 

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

5. 6. jely třídy 5. C a 7. A na školní výlet do IQ Landie v Liberci 

6. 6. soutěžili vybraní žáci 3. – 9. tříd v přírodovědné poznávací soutěži 

6. a 7. 6. proběhl na 1. stupni Den zdraví 

10. 6. navštívili děti 1. tříd Potštejn 

12. 6. jela na výlet 9. A do pražské zoo 

13. 6. byly na výletě ve Fajn parku v Chlumci nad Cidlinou děti 6. tříd 

14. 6. sledovaly děti 1. tříd na fotbalovém hřišti ukázku baseballu 

17. – 19. 6. jely na výlet na Horní Bradlo děti 5. C 

18. 6. se zúčastnila třída 7. A projektového dne ve SŠ automobilní 

v Holicích a děti z 2. B navštívily Natura park v Pardubicích 

18. 6. Anička Danihelková, Terezka Hatlapatková a Adélka Rýznarová se 

zúčastnily finále zeměpisné soutěže Eurorebus, která proběhla 

v Praze 

19. 6. proběhla v 1. třídách ukázka terarijních zvířat 

20. 6. zhlédly děti 1. stupně divadelní představení Krysáci aneb Ztracený 

Ludvík 

21. 6. proběhla na naší škole akce Živá zahrada  - prvňáci a druháci 

soutěžili ve znalostech o třídění odpadů, děti 3. tříd si povídali 

s entomologem o motýlech a třída 5. B vyrazila na přírodovědnou 

vycházku podél Labe 

21. 6. se vydala třída 5. A na procházku po Pardubicích 

25. 6. se celá škola zúčastnila sportovní a zároveň zábavné akce nazvané 

Školní hrátky, třída 3. A šla do Palety na program nazvaný Život ve 

vodě 

26. 6. navštívil naši školu cestovatel Tomáš Kubeš a děti 2. stupně 

vyslechly povídání o Galapágách 

27. 6. byli slavnostně vyřazeni žáci 9. tříd na Zámečku ve Starých Čívicích 

Celý měsíc probíhal ve vybraných třídách kurz sebeobrany. 

28. 6. Vysvědčení a hurá na prázdniny!!! 
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Člověče, nezlob se 

V dubnu proběhlo finále turnaje ve hře Člověče, nezlob se. Turnaj byl 

určený pro žáky prvního stupně. Bojovalo se ve dvou kategoriích. 

I. kategorie – 1. – 3. třída 

1. místo – Tomáš Čermák z 1.A 

2. místo – Zuzana Korbelová ze 3.B 

3. místo – Tomáš Křivka z 2.B 

II. kategorie – 4. – 5. třída 

1. místo – Eliška Nittingerová z 5.C 

2. místo – Jan Hromádko z 5.B 

3. místo – Filip Králík z 5.B 

 

Šachy 

V květnu proběhlo finále šachového turnaje. I tento turnaj byl určen pro 

žáky prvního stupně. 

1. místo – Jakub Nešpůrek z 5.C 

2. místo – Adam Hoza ze 3.A 

3. místo – Vojtěch Lebeda z 5.A 

 

Sběr starého papíru 

V květnu také proběhlo losování cen za sběr papíru: 

1. místo – Petr Mocek z 2.B 

2. místo – Vojtěch Horák z 8.A 

3. místo – Josef Libřický z 2.A 

4. místo – Zuzana Pecková ze 7.B 

5. místo – Michaela Bitnarová ze 4.A 

 

Vybíjená 

V červnu proběhl turnaj ve vybíjené dívek druhého stupně. 

1. místo – 7.B 

2. místo – 6.A 

3. místo – 7.A 

Děkujeme všem organizátorům ze žákovské rady a těšíme se na další 

akce v příštím školním roce. 
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Jako každý rok se žáci 9.A a 9.B v květnu a červnu věnovali přípravě 

absolventských prací. Každý si zvolil téma, které ho zajímá, a zpracoval 

ho. Žáci napsali text a připravili prezentace. Ve dnech 5.6. a 6.6. se 

představili se svými pracemi. Byly to práce velmi různorodé, žáci 

rozebírali například pravidla airsoftu, chov gekončíků, tenis nebo 

například koňský parkour.  

Všechny práce byly velmi vydařené a porota neměla vůbec jednoduchý 

úkol, když měla vyhodnotit čtyři nejlepší. Nakonec se mezi čtyři nejlepší 

probojovaly tři dívky a jeden chlapec. Eliška Martinková s prací o Oboře 

Žleby, Zuzana Matějová všechny provedla Východočeským divadlem, 

práce Kristýny Jeníčkové byla o kochleárním implantátu a Jiří Bitnar nás 

ve svojí práci seznámil s hokejbalem. 

Zuzana Matějová 
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V úterý 18. června se tři žačky naší školy zúčastnily celostátního finále 

zeměpisné soutěže Eurorebus. Soutěž se odehrávala v Praze v budově 

Vysoké škole ekonomické a Anna Danihelková, Tereza Hatlapatková  

a Adéla Rýznarová domů přivezly celkem úspěch. V kategorii osmých  

a devátých tříd se umístily jako desáté a v kategorii jich bylo čtyřicet.  

O pořadí rozhodoval hlavně čas, protože dívky na první místo ztratily 

pouhé tři body. Mezi základními školami kategorii vyhrály- před nimi se 

umístila pouze víceletá gymnázia. Naše škola se celkově umístila na osmém 

místě. 

 

Tereza Hatlapatková 
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V úterý 18. června proběhl druhý projektový den na SŠ automobilní 

v Holicích. Patnáct zapojených žáků ze 7.A si mohlo vyzkoušet opravu 

elektrokola a jízdu na něm, řízení auta na tenažéru, sestavení motoru 

prostřednictvím virtuálních brýlí a práci s elektrostavebnicemi.  
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Koncem školního roku odjela 5.C na svůj poslední výjezd na prvním stupni. 

Vyrazili jsme na Horní Bradlo. Vše dopadlo velmi dobře! 

Zvládli jsme cestu linkovým autobusem i s přestupy, podnikli jsme výlet 

k 800 let staré lípě v Lipce, cestu na Pilku a Sečskou přehradu. Kopali 

jsme se v bazénu a řece Chrudimce. 

Už teď se těšíme na další zážitky, které nás čekají v 6. třídě s paní 

učitelkou Šternberskou. 

Páťáci z céčka 
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… a barevná jablíčka ze 4.A  
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  … v Českých Petrovicích  
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Rozloučení 9.A 

 

Celá základka proběhla v chillu a my víme, že bychom svoji třídu za nic 

nevyměnili, i když průšvihů a hádek za sebou máme dost xd.  

Obdivujeme Vás, učitele, že jste byli schopni to s námi vydržet až do 

konce a nevzdat to! Za to, co všechno známe, vděčíme Vám, učitelům. 

DĚKUJEME!!!   

 

Vaše 9.A 
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Rozloučení 9.B 

Čas, který jsme ve škole strávili, utekl ohromně rychle a my jsme 

najednou na konci deváté třídy.  

Jdeme na naše vysněné střední školy, a přitom je to skoro jako včera, 

když jsme sem přišli jako malí prvňáčci. Bylo to pro všechny nádherných 

devět let, kdy jsme se mnohé naučili a také mnoho společně zažili. Chtěli 

bychom poděkovat všem učitelům a učitelkám, kteří s námi měli těch 

devět let trpělivost a naučili nás všechno, co dnes umíme. Doufáme, že na 

nás budou všichni vzpomínat v dobrém. Nyní je ale čas jít dál. Možná 

přijdeme jenom na návštěvu a možná sem jednou přivedeme naše děti 

k zápisu, aby zažily stejně úžasných devět let jako my. Všem nám to tu 

bude moc chybět.  

 

 

Loučí se s Vámi 9.B 
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V minulých týdnech se v naší škole uskutečnil turnaj ve vybíjené mezi 

dívkami 2. stupně.  

 

Celý turnaj bez jediné prohry vyhrála 7.B.  Hned za nimi se umístily 

nejmladší dívky z 6.A. Třetí místo obsadila 7.A.  Protože dívek z devátých 

tříd bylo málo, hrály dívky z 9.A. a z 9.B. společně a obsadily čtvrté místo. 

S jednou výhrou se 8.A. dostala na předposlední, neboli šesté místo a 

poslední místo padlo na 6.B.  

 

Všem gratulujeme a těšíme se na další turnaj- přehazovaná na podzim. 

 

Tereza Hatlapatková 
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Tento měsíc byly družiny na výletě v rytířském hradišti v Hradci Králové. 

A tak jsme se dětí z družiny B zeptaly na nějaké otázky. 

Co jste tam dělali? 

Oliver: „Kluci na sobě mohli mít kostým rytíře a holky byly za princezny.“ 

Eliška: „Hráli jsme 3 hry.“ 

Nikolas: „Ta první hra se jmenovala Koulovačka, v té jsme po sobě házeli 

kuličky z papíru a museli jsme bránit naši vlajku.“ 

Viktor: „Druhá hra byla o tom, že kluci měli meč, bojovali s ním a shazovali 

se z lávky.“ 

Anetka: „My holky jsme dávaly klukům růži za to, že souboje zvládli.“ 

Lucka: „Třetí hra byla taková, že holky házely jablkem.“ 

Sofinka: „Po skončení her jsme si mohli ještě chvíli hrát.“ 

 

Co se vám tam nejvíce líbilo? 

Nikolas: „Mně nejvíc bavila tak hra, ve které jsme se měli shazovat z 

lávky.“ 

Oliver: „Mně se zase líbila hra Koulovaná.“ 

Viktor: „Ano, nejzábavnější byla Koulovaná.“ 

Sofinka: „Mně se líbilo, jak 

kluci bojovali, a my holky 

jsme jim fandily.“ 

Ondra: „Mě bavilo se koukat, 

jak holky házely jablkem.“ 

Lucka: „Mně se líbilo 

všechno.“ 

Vaneska: „Mně se líbilo, jak 

jsem klukům dávala barevné 

růže.“ 

Marek: „Mně se líbilo 

šermování.“ 

                                                                                                                 

Anna Danihelková, Adéla Bitnarová 
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Co byste dělali, kdybyste se z ničeho nic ocitli v pravěku? 

 

Míša: „Našla bych si skrýš a jídlo.“ 

Anetka: „Zkusila bych najít velkou jeskyni, kde bych mohla spát.“ 

Zdenda: „Pokusil bych se přežít a zkusil lovit.“ 

Dan: „Já bych si všechny ty dinosaury vyfotil.“ 

Tom: „Já bych si vyrobil oštěp na dinosaura.“ 

Lucka: „Schovala bych se dinosaurovi pod nohy.“ 

Filip: „Dinosaury bych zastřelil.“ 

Alenka: „Sedla bych si dinosaurovi na ocas a vozila se na něm.“ 

Anička: „Chodila bych potichu.“ 

Dan: „Dělal bych to, co dělají opice a gorily.“ 

Kačenka: „Schovala bych se.“ 

Matouš: „Snažil bych se přežít.“ 

Marek: „Osedlal bych si Tyrannosaura rexe.“ 

Kuba: „Pokusil bych se zabít dinosaury.“  

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

Anna Danihelková, Adéla Bitnarová 
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KVÍTEK Z HORRRORU 

Autoři: Howard Ashman, Alan Menken 

Premiéra: 28. dubna 2018 

Režie: Petr Gazdík 

Hrají: Viktória Matušovová, Markéta Pešková, Kristýna 

Daňhelová, Pavlína Palmovská, Jana Ondrušková, Hana Vašáková, Petr 

Borovec, Martina Sikorová, Zdeněk Rumpík, Milan Němec, Tomáš Lněnička  

 

Malému květinářství v zapadlé čtvrti 

se moc nevede. Vlastně stojí téměř 

před krachem. To se ale změní, když 

Seymour, zaměstnanec květinářství, 

objeví záhadný, úplně nový druh 

masožravé rostliny. Květinářství se 

kvůli rostlině, pojmenované Audrey 2, 

stává velmi populární a začíná být 

mediálně známé, rostou zakázky a květinářství vydělává. Ale má to jeden 

háček. Rostlina se živí pouze lidskou krví. A jak rostlina roste, krev jí 

přestává stačit… Co všechno bude Seymour schopný udělat kvůli rostlině, 

slávě, květinářství a přízni svojí tajné lásky?  

 

Na hře se mi nejvíc líbila muzika, 

kterou zajišťoval živý orchestr, a 

také kulisy, obzvláště samotná 

masožravka. Příběh byl humorný, a 

často i k zamyšlení. Velmi nečekaný 

byl konec příběhu, kdy se divák může 

pouze domnívat, podaří-li se 

masožravkám ovládnout svět. Hra je 

podle mě rozhodně nadprůměrná. 

 

Zuzana Matějová 
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AQUAPARKY 

PRAHA 

Velmi známý Aquapalace Praha nabízí spoustu zážitků nejen pro děti. 

Aquapark nabízí celkově 5 místností- Palác pokladů (pirátská loď + bazén), 

Palác dobrodružství (místnost plná tobogánů), Palác relaxu (kondiční 

bazén+ divoká řeka), Korálový dóm (bazén+  akvárium s rybičkami), 

Potápěčská jáma. Dále jsou k dispozici i venkovní bazény. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARDUBICE  

Skoro za rohem máme krásný aquapark. Je největší ve východních 

Čechách. K dispozici je kondiční bazén, samotný aquapark a letní pláž, 

popřípadě wellness. 

 

 

 

 

 

 

Tereza Hatlapatková 
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Slon 
 

Jiří Dědeček 

 

Mně se nejvíc líbí slon, 

chtěl bych mít nos jako on. 

Nosil bych ho omotaný kolem těla, 

celá naše třída by mi záviděla. 

 

Prostě bych se jednou rád stal slonem, 

jenomže to nepůjde tak honem. 

Nebude to lehké, já to vím, 

pro začátek aspoň hodně jím! 
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… 9 milionů dospělých v Británii nikdy nepoužilo internet? 

 

… sportem, který má na světě nejvíce fanoušků a je nejvíce 

navštěvovaný, je fotbal? 

 

… 2 miliardy lidí na světě neumí číst? 

 

… je odesláno až 204 milionů E- mailů za minutu? 

 

… jen malý kousek brokolice obsahuje více vitamínů C než 200 

jablek? 

 

… sloni se bojí včel? 

 

Ester Zavadilová  
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Ze slov sestav věty tak, aby její slova začínala na jednotlivé hlásky 

slov:  

Příklad: Slon: Sylva lovila opice navečer. 
 

Praha:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Brno: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pusa:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Palma:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jana Dvořáková 
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Kdy tě škola nejvíce osvítí? 

Když začne hořet. 

 

 

Syn s otcem jdou do ZOO. 

„Tati, proč ta gorila na nás tak divně čumí?“ 

„Ticho synu, jsme teprve u pokladny.“ 

 

 

Co dělá sedmnáct blondýnek před kinem? 

Čekají, až přijde ještě jedna, protože film je přístupný až od osmnácti. 

 

 

Paní učitelka se ptá: „Kde leží největší jezero?“ 

Pepíček se hlásí, ale paní učitelka ho nechce vyvolat. 

Asi tak po půl hodině ho vyvolá a Pepíček povídá: „Největší jezero teď 

leží pode mnou.“ 

 

Adéla Sehnoutková 
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Nela Sedláčková 


