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Další měsíc ve škole je za námi i s dvěma dny podzimních prázdnin. 

Nevím jak vy, ale já už se začínám těšit na dny Vánoc. Ale teď nás 

čeká ještě pár týdnů školy. Doufám, že se všem ve škole zatím líbí, 

když pomineme testy, ty ke škole prostě patří. Doufám, že pobyt ve 

škole vám zpříjemní i další číslo školních novin s oblíbenými rubrikami. 

Jana Dvořáková 
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3. 10. navštívili žáci 9. A Úřad práce Pardubice 

 

4. a 5. 10. proběhly ve škole sběrové dny 

 

9. 10. žáci 4. A procvičovali pravidla silničního provozu na dopravním 

hřišti na Dukle 

 

10. 10. dopravní hřiště navštívila třída 4. B a žáci 9.B Úřad práce 

 

11. 10. na dopravní hřiště vyrazila 5. B 

 

26. 10. se děti 1. stupně fotily na vánoční fotografie  

 

29. a 30. 10. jsme si užívali podzimní prázdniny 

 

Během měsíce října absolvovaly 9. třídy přednášky finančního 

poradce.  

 

 

 

FOTBAL 

Naše škola se zúčastnila fotbalového turnaje v malé kopané mezi 

pardubickými základními školami. Chlapci z osmých a devátých tříd i 

přes obrovské úsilí nevyhráli ani jeden zápas a tak ani jednou 

nepostoupili. Všem hráčům děkujeme za reprezentaci naší školy a 

přejeme hodně úspěchů na příštím turnaji. 

Tereza Hatlapatková 
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V tomto školním roce vás v žákovské radě zastupují: 

4.A - Oliver Mzyk  

Jiří Mocek 

4.B - Matyáš Juris  

Veronika Kopáčová  

5.A - Sára Hatlapatková - sport I. stupeň  

Filip Komárek - sport I. stupeň  

5.B - Elen Vacková  

Anna Novotná  

5.C - Mikuláš Matějka  

František Filípek  

6.A - Adéla Žažová - nástěnkářka  

Veronika Tichá - nástěnkářka  

6.B - Jan Jadrný  

Vendula Hladíková  

7.A - Klára Mejtská  

Jakub Nadrchal  

7.B - Jakub Novotný  

Veronika Nápravníková  

8.A - Anna Danihelková - předseda, zapisovatelka, hlášení  

Jaroslav Havlíček - sport II. stupeň  

Maxmilián Seidl - sport II. stupeň  

8.B - Denisa Letková - dětský parlament  

Alena Vyskočilová 

David Geisler - třídění papíru 

9.A - Ondřej Huňáček - třídění papíru  

Tomáš Nápravník - třídění papíru  

Patrik Ferina - třídění papíru  

9.B - Zuzana Matějová - dětský parlament, hlášení  

Vladan Matějka - místopředseda 
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Letos se slaví veeeeeeeeeeeeeliká  slavnost. A to je 100 od konce 1. 

světové války a založení Československa a žáci 5.C si napsali pro tuto 

událost básničky. My jsme vybrali ty nejlepší a tady je máte 

 

Krásy Česka 

Krásné lesy zelené  

a dlouhé řeky modravé. 

Staré hrady a zámky 

jsou malované jako maminčiny 

džbánky. 

Krásné voňavé květinky 

jsou jako hodné maminky. 

Svítí tu velké slunce 

jako pampelišky u nás na louce 

Barevní motýli tu létají 

a na krásné květiny sedají 

Hezké potoky zpívají 

a ryby se v něm pleskají, 

Naše země má tvar psí, 

a proto je nejlepší. 
Linda Rohlíková 

 

 

Vodu, tu mám strašně rád, 

je to dobrý kamarád. 

v létě žízeň uhasí,  

v zimě nohy poškodí.  

Když však hodně pršívá,  

umí býti strašlivá. 

Obydlí nám zaplaví, 

o domov nás připraví. 

Často tady pomůže, 

když se oheň rozmůže. 

Z plamenů je hnedka dým 

a tím končí ten můj rým. 
Tereza Nováková  

Česká republika 

Česko, to je nádhera, 

zaslíbená země má.  

Krajina je úžasná, 

voda tu je průzračná. 

 

 

Lípa, ta je hezká,  

až obecenstvo tleská. 

Vůně kouzelná se nese, 

po celém šumavském lese. 
Tereza Kadlecová 

Karolína křivková, Veronika Tichá
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Také letos v říjnu se mohli žáci naší školy zapojit do soutěže Logická 

olympiáda, kterou vyhlašuje Mensa ČR. V tomto roce se zúčastnilo 

nominačního kola soutěže 65 žáků od druhých do devátých tříd. 

Soutěžili ve třech kategoriích: 

Kategorie A – žáci 3. – 5. tříd 

Kategorie B – žáci 6. – 9.  tříd 

A nově byla vyčleněna kategorie A2 – žáci 2. tříd 

 

A jak to dopadlo? 

V nominačním kole se v kategorii A2 nejlépe umístili  

Tomáš Bečička ze 2.A na 1. místě 

Aneta Cibulková ze 2.A na 2. místě 

 

V kategorii A  

Jan Hilbert z 5.B - 1. místo 

Jakub Nešpůrek z 5.C - 2. místo 

Tomáš Vávra ze 4.B - 3. místo 

 

V kategorii B 

Kateřina Šternberská z 8.B - 1. místo 

Veronika Pavlatová ze 7.A – 2. místo 

Jakub Nadrchal ze 7.A – 3. místo 

 

Kateřina Šternberská zároveň postoupila do krajského kola a je tedy 

krajskou semifinalistkou. 

 

Všem účastníkům soutěže blahopřejeme k výborným výsledkům a 

Káťě budeme v listopadu držet palce. 
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třída počet 

žáků 

účast  % 

účasti 

pořadí 

podle 

účasti 

počet 

kg/žáka 

pořadí 

dle 

počtu 

kg/žáka 

počet kg nejlepší 

třídy 

1.A 28 23 82,14% 3. 30,54 8. 855,00 4. 

1.B 28 13 46,43% 15. 64,57 2. 1808,00 9. 

2.A 27 16 59,26% 9. 16,41 14. 443,00 13. - 14. 

2.B 27 13 48,15% 13. 31,74 7. 857,00 10. - 11. 

3.A 27 26 96,30% 1. 31,78 6. 858,00 2. - 3. 

3.B 27 20 74,07% 6. 68,00 1. 1836,00 2. - 3. 

4.A 28 18 64,29% 8. 32,29 5. 904,00 5. 

4.B 28 21 75,00% 5. 14,25 15. 399,00 10. - 11. 

5.A 28 26 92,86% 2. 33,21 4. 930,00 1. 

5.B 27 12 44,44% 16. 7,85 19. 212,00 17. - 18.  

5.C 23 11 47,83% 14. 20,83 12. 479,00 15. 

6.A 23 16 69,57% 7. 25,35 9. 583,00 8. 

6.B 24 12 50,00% 11. 24,29 10. 583,00 12. 

7.A 22 17 77,27% 4. 23,09 11. 508,00 6. - 7. 

7.B 23 7 30,43% 19. 10,26 18. 236,00 19. 

8.A 22 12 54,55% 10. 16,86 13. 371,00 13. - 14. 

8.B 22 7 31,82% 18. 12,41 17. 273,00 17. - 18. 

9.A 20 10 50,00% 12. 40,90 3. 818,00 6. - 7. 

9.B 21 9 42,86% 17. 13,38 16. 281,00 16. 

Celkový počet kg 13234,00   

Nejlepší sběrači: 

     1. místo Tomáš Kadlec, 1.B 1506 kg 

  2. místo Ondřej Kulhánek, 3.B 550 kg 

  3. místo Jiřina Cejpová, 3.B 397 kg 

  

       Losování o 4. a 5. místo proběhlo ve středu 10. 10. 2018. 

 Vylosovaní byli Veronika Málková z 8.B a Štěpán Smetánka z 5.B. 
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Opět po dvou letech nás navštívil spolek Seiferos s ukázkami dravců. 

Krásné fotografie pořídil Martin Horák (syn paní učitelky Horákové). 
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Na začátku tohoto školního roku k nám přibyli nejen noví prvňáčci, ale 

i paní učitelky, paní vychovatelka, a dokonce máme i novou paní 

uklízečku. Postupně vás s nimi chceme seznámit prostřednictvím 

krátkých rozhovorů.  

Jako první jsme si vybrali paní učitelku Ivanu Koubkovou, která učí 

hlavně na druhém stupni – český jazyk, ruský jazyk a člověka ve 

společnosti a na prvním stupni učí děti vlastivědu. 

 

1.Odkud jste přišla? 

  „Z výchovného zařízení.“ (paní učitelka tam samozřejmě učila) 

 

2.  Líbí se vám naše škola? 

  „Ano líbí, hlavně ty krásně nazdobené a světlé třídy s ntertaktivními 

tabulemi.“ 

 

3.Jak se vám spolupracuje s vašimi kolegy a kolegyněmi? 

  „Dobře, každý den jsou usměvaví a milí.“ 

 

4. Jak vám chutná ve školní jídelně? 

  „Jídlo je moc dobré!“ 

 

 

Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám, abyste tu byla spokojená. 

 

 

Klára Mejtská, Helena Rochlová 



Školní noviny …………………………………………………………… říjen 2018 

10 
 

 

Tentokrát jsme se zeptaly dětí z družiny B na pár otázek ohledně 

jejich výletů na dostihové závodiště a na Kočičí hrádek. 

 

Co se vám nejvíce líbilo na dostihovém závodišti? 

 

Ondra: „Mně se nejvíce líbil 

Hadí příkop.“ 

Vaneska: „Mně Taxis.“. 

Verča: „Nejvíc se mi líbí, jak 

tam závodí koně.“ 

Eliška: „Mně se zase líbil 

Velký vodní příkop.“ 

Nikol: „Nejlepší byl Taxisův 

příkop.“ 

Viktor: „Mně se nejvíce líbila taková socha.“ 

 

A co se vám nejvíc líbilo na Kočičím hrádku? 

 

Lucka: „Mně se líbilo, jak jsme mohli házet 

šiškami.“ 

Terka: „Mně se líbilo, když jsme šli kolem 

Švýcárny.“ 

Viktor: „Mně se taky líbily ty šišky.“ 

Míša: „Nejvíce se mi líbil samotný Kočičí 

hrádek.“ 

Niky: „Švýcárna.“ 

Verča: „Mně se líbil ten Kočičí hrádek, jak 

byl malý.“ 

 

                                 

Anna Danihelková, Adéla Bitnarová 
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Co uděláte proto, abyste neměli rýmu? 

 

Terka: „Nosila bych teplé oblečení.“ 

Tomáš: „Kapal bych si kapky do nosu.“ 

Niky: „Přikryju se dekou.“ 

Viktor: „Pil bych sirup.“ 

Lucka: „Brala bych prášky a byla v teple.“ 

Nikolka: „Udělám čaj.“ 

Marek: „Popral bych se s ní.“ 

Matěj: „Bral bych prášky na zimu.“ 

Míša: „Nosila čepici, bundu a kalhoty.“ 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Anna Danihelková, Adéla Bitnarová 
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Škola pod sněhem 

 

„Kde můžou mít ve škole lékárničku?“ zeptala jsem se. Neměla jsem 

nejmenší tušení, kde by mohla být. 

„Co ve sborovně, nebo v ředitelně? Můžeme se tam zajít podívat.“ 

„Nebude ředitelna zamčená?“ zeptala se Ema. 

„Snad ne.“ 

U ředitelny to vypadalo nezvykle. Nikdy jsem tudy moc nechodila. 

„Otevřeno,“ řekla radostně Sabča a otevřela dveře. A skutečně, 

lékárnička tam byla. Obvázaly jsme Emě zraněnou ruku a přemýšlely, 

co dál.  

„Jak se jen dostat ven,“ ptala se Ema. 

Chvíli jsme přemýšlely, a pak mi to došlo.  

„Počítač!“ vyhrkla jsem a běžela do nejbližší třídy a holky za mnou. 

Na učitelském stole skutečně stál počítač. Bingo! Sedla jsem si k 

němu a zapnula ho.  

„Proč nás tohle nenapadlo dřív?“ 

„Sakra,“ zanadávala jsem. Na obrazovce se rozsvítila hrozná věta: 

ZADEJTE HESLO PROSÍM.  

„Zkus 12345.“  

„Nebo abcdefg.“ 

„To nemá cenu,“ řekla Sabina. „Jsme v háji.“ 

„No tak, přeci to hned tak nevzdáme,“ řekla Ema.  

„Obávám se, že tudy cesta nevede,“ řekla jsem unaveně po zadání asi 

šestého tipu na heslo. 

„Co budeme dělat? Vždyť tady zemřeme hlady,“ panikařila Ema.  

„Klid, nějak se odsud dostanem,“ řekla jsem.  

„Když mluvíme o jídle, asi bychom měli nějaký sehnat, mám hrozný 

hlad,“ řekla Sabina. „Ale kde?“ 

„Ve školní jídelně přece.“ 
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„No jasně.“ 

„Počkat,“ přerušila jsem je. „Kde je školní jídelna?“ 

„No asi dvacet metrů od školy, ne?“ 

„A jak se tam tedy chcete dostat?“ 

„A jo!“ 

„To je škoda. Já se učila vařit na pracovních dovednostech,“ řekla 

Sabča. 

„Jasně, pracovní dovednosti!“ řekla Ema. „Na pracovních 

dovednostech vaříme ve školní kuchyňce, tam určitě nějaké jídlo je.“ 

„Dobrý nápad, jdeme.“ 

Ve školní kuchyni bylo spoustu jídla, to nám na chvíli vydrží. Zatím 

jsme si daly chleba s máslem, sedly si ke stolu a povídaly si. 

„Víte, co se nám jednou stalo na vaření?“ zeptala se Sabina. „Zkoušeli 

jsme uvařit palačinky a jedna skupina je hodně připálila a bylo z toho 

fakt dost kouře. Otevřeli jsme všechna okna a dveře, protože se tam 

nedalo dýchat. Když jsme odcházeli z učebny, přihnal se z ničeho nic 

školník a všechny nás pocákal hasicím přístrojem. Čekali jsme, že nic 

horšího už se nestane, ale když vtom přijeli hasiči, které přivolala 

družinářka, myslela si totiž, že hoří.“ 

 

„To s palačinkama mám taky vtipné zkušenosti,“ usmála se Ema. 

„Jednou nás učitelka nechala na vaření chvilku samotné a my po sobě 

začali házet palačinky. Byly úplně všude a byl z toho parádní průšvih.“ 

„U nás ve škole vystupoval jeden slavný zpěvák a nevím proč, asi si 

spletl místnosti, vešel k nám do kuchyňky, zrovna když jsme vařili 

guláš. Jedna holka se tak lekla, že jí trochu guláše ukáplo na zem, a 

jiná, která se svou porcí zrovna procházela kolem, uklouzla. Upustila 

hrnec s gulášem, který se vylil přímo na zpěvákovo sněhobílé tričko.“   

 

 

Zuzana Matějová 

  



Školní noviny …………………………………………………………… říjen 2018 

14 
 

 

Žáci 4.A si vyráběli nádherné želvičky a my si ukážeme, jak na ně. 

1. obkreslíme si želvičky na čtvrtku a 

vyznačíme střed 

2. vezmeme kružítko a narýsujeme 3 

kružnice 

3. želvičku si ozdobíme dle vlastní fantazie 

4. jednu stranu trojúhelníku rozstřihneme 

5. trojúhelník natřeme lepidlem a slepíme  

 

Karolína Křivková, Veronika Tichá 
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Kam o podzimních prázdninách i jindy? Tady je pár tipů, které by vám 

mohly poradit!  

ZÁMKY 

Zámek Lednice 

Tento zámek se nachází v Jihomoravském kraji v obci Lednice. Přes 

700 let patřil Lichtnštejnům a doteď patří mezi nejkrásnější zámky u 

nás. Zámek Lednice patří do seznamu světového a kulturního dědictví 

UNESCO. Na jedné ze tří prohlídkových tras si můžete prohlédnout 

také muzeum loutek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zámek Litomyšl 

Za krásnými zámky ale nemusíte jezdit daleko a kousek od Pardubic 

je renesanční zámek Litomyšl. V prohlídkovém okruhu je i prohlídka 

zámeckého divadla z roku 1797 a na tomto zámku vás určitě zaujmou 

tzv. sgrafity, které jsou po celé venkovní zdi. Zámek leží 

v Pardubickém kraji.  
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Tereza Hatlapatková 

Ježek 

Emanuel Frynta 

Z ničeho nic nám zmizel ježek,  
čert ví, kam on mohl běžet. 
To znamená, že Anežka 
a já jsme tedy bez ježka. 

Útěk byl zřejmě bleskový, 
já mu jich nandám, ježkovi! 
Zmizí a člověk zamešká  
kdeco a čeká na ježka. 

No, ty jich ale schytáš, ježku, 
mělo by se jít pro Anežku. 
Ta ovšem o tom ježkovi, 
už asi taky těžko ví. 

Myslím, že počínaje dneškem, 
už se s ním neshledáme, s ježkem. 
Ta příhoda se očím znalce, 
může zdát vycucaná z palce.  

Ve skutečnosti ale není, 
protože vznikla z potěšení, 
nad tím, že ač má mnoho vad, 
člověk se liší od hovad, 
i tím, že umí skloňovat. 
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Paní učitelka říká Pepíčkovi: „Když máš 20 Kč, poprosíš tatínka o 

dalších 20 Kč, kolik korun budeš mít?“ 

Pepíček řekl: „20 Kč.“ 

Paní učitelka řekla: „Neznáš počty!“ 

Pepíček: „A vy neznáte mého otce.“ 

 

 

Proč žijí žraloci ve slané vodě? 

Protože v pepřové by slzeli. 

 

 

Učitelé tomu říkají opisování, ale my TÝMOVÁ PRÁCE! 

 

 

„Mami, je pravda, že když někdo umře, zbyde z něj jen prach?“ „Ano, 

to je pravda Pepíčku.“ „Mami, tak to mi někdo umřel pod postelí!“ 

 

 

Malý Adámek se ptá maminky: „Mami, to je pravda, že jsem se narodil 

o půlnoci?“  

„Ano, Adámku.“ 

„Doufám, že jsem vás nevzbudil?!“ 

 

 

Jeden policajt říká druhému: „Letos připadl Silvestr na pátek.“  

Druhý na to: „Doufejme, že ne třináctého.“ 

 

Adéla Sehnoutková  
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Křížovky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hlavní město Dánska  

2. V jakém městě se nachází Červeňák?  

3. Jak se jmenuje starosta městské častí Pardubice VI?  

4. Jak se nazývá doba, kdy králík mění srst?  

5. Jak se jmenuje křestním jménem hlava našeho státu?  

6. Jak se nazývá stát, ve kterém je hlavní město Peking? 

7. V matematice počítáme s ………  

8. Slavné české turistické sušenky?  

9. Nejznámější český horolezec? 

10. Co se používá pří výskoku z letadla?  

 

V Dánsku se pořádá Mistrovství Evropy 2018 v soutěži ……………… ……… 

Jana Dvořáková 
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hokejový klub Pardubice 

 

          

   

část měsíce 

        

     

otvor ve zdi 

      

      

číslovka 

 

 

  

      

  

opak noci 

 

          

 

měsíc 

  

          plod růže 

 

          

 

italský pokrm 

          

  

luštěnina 

  

      

  

sloní zuby 

 

          

 

vak 

 

 

 

Hádanky 

 

Na bříšku mám velkou kapsu, 

Své děti v ní nosívám. 

Když spěchám, tak hopsám, 

K tomu silné nohy mám. 
(klokan) 

 

 

Nohy pevné jako sloupy, 

také velké uši mám. 

Nosánek mám pěkně dlouhý, 

I zatroubit na něj znám. 
(slon) 

Adéla Sehnoutková, Ester Zavadilová  
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Nela Sedláčková 


