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Máme první dva měsíce školy za sebou, první prázdniny taktéž a 

myslím si, že snad každé dítě odpočítává týdny do dalších prázdnin, 

teď momentálně do vánočních.  

Času nám ještě do Vánoc dost zbývá, zatím se tedy musíme pilně učit, 

protože až přijdou Vánoce, tak už nebude moc času na opravování 

známek na pololetním vysvědčení.  

Máme tu podzim, krásné to období, barevné listy, jen kdyby nebyla ta 

zima a tma tak brzy. Nemyslíte?  Čím dál hůř se nám vstává, proč by 

se nám taky stávalo dobře potmě, ale pamatujte si, že ve škole 

můžete zažít spoustu zábavy s přáteli, a proto se ráno vyplatí 

vyskočit z postele. 

 

Jana Dvořáková 
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2. 10. si někteří žáci 9. tříd prohlédli SŠ automobilní v Holicích 

3. a 4. 10. proběhl sběr starého papíru 

4. 10. absolvovala třída 7. A vzdělávací program v Krajské knihovně 

Pardubice 

10. 10. jeli žáci 9. tříd na dějepisnou exkurzi do polského Krakova a 

koncentračního tábora v Osvětimi 

10. 10. navštívili žáci 8. tříd "Protidrogový vlak" 

17. 10. bojovali chlapci 7. až 9. tříd na turnaji v malé kopané 

24. 10. a 25. 10. trénovaly děti 4. tříd své znalosti pravidel silničního 

provozu na dopravním hřišti 

25. 10. vyrazili do Krajské knihovny Pardubice žáci 7. B 

Během měsíce října probíhala školní kola logické olympiády. 

Žáci 9. tříd si vyslechli přednášky finančního poradce. 
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Na konci září si žáci 6. ročníků užívali pobyt v Ekocentru PALETA 

v Oucmanicích. Program se jmenoval Labyrint světa, a tak žáci 

poznávali prostřednictvím jednotlivých aktivit různé kultury. 

Přečtěte si, jak se šesťákům v Oucmanicích líbilo: 

 

„Líbilo se mi, když jsme si hráli 

na africké rodiny a hospodařili 

jsme jako oni. Tím jsme lépe 

poznali, jak žijí.“ 

  
„Nejvíc se mi líbilo, když jsme 

hráli na Japonsko. Nejdříve 

jsme dělali, že jsme japonští 

bojovníci. Pak jsme si vybrali 

dvě kartičky, žlutou a bílou, 

s japonskými slovy. Žlutá byla 

přídavná jména a bílou barvu 

měla podstatná jména. 

Vznikla nám z toho jména 

jako: Velká Země, Malý Král, 

Rychlá Studna. Létací Rýže, 

Plovoucí Myšlenky atd. Potom 

jsme pili zelený čaj a jedli hůlkami rýži. Nakonec jsme skládali 

origami.“ 

 

„Co se mi nejvíc líbilo? Zvířátka. 

Procházky. Programy a hry. 

Zvířátka byla roztomilá. Měli tam 

morčátka, králíky, ovečky, slepice, 

kočky, kozy a osla Ámose. 

Procházky se mi líbily, protože 
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jsme šli občas na hřiště. A programy a hry byly všechny zajímavé a 

vtipné.“ 

  

„Nejlepší program byli 

Indiáni, protože jsme museli 

zvládnout různé zkoušky. 

Když jsme zkoušku zvládli, 

mohli jsme si udělat tetování 

(kolečko, vlnka, hora, pírko, 

ohýnek, had).“ 

 

„Škoda, že jsme byli v Oucmanicích jen tři dny.“ 

 

„Oucmanice byly super!“ 
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Dne 10.10. jeli žáci 9.A a 9.B do Polska. 

Průběh exkurze: 

V 1:30 ráno jsme měli sraz před školou. Autobusem jsme jeli přibližně 

7 hodin. Kolem osmé hodiny jsme dorazili do Krakova.  

 

V Krakově jsme se šli podívat na hrad Wawel, který měl moc krásné 

zahrady. Po návštěvě hradu jsme šli na náměstí „Krakovský rynek“ je 

to jedno z největších náměstí v Evropě. Na náměstí jsme měli 

rozchod, abychom si koupili nějaké suvenýry.  

 

Potom jsme šli k autobusu a přejeli jsme do Osvětimi do bývalého 

koncentračního tábora Auchschwitz. Tam jsme si to s průvodkyní 

prošli a dozvěděli jsme se pár zajímavých, ale i nepříjemných 

informací. Poté jsme autobusem přejeli do takzvané „Březinky“, což 

je další část tohoto tábora. Když nám skončila prohlídka, tak jsme 

jeli domů a vrátili jsme se domů kolem půlnoci. 

 

První část této exkurze byla naučná a zábavná a druhá část zajímavá 

a emocionální. 
 

 

 

Ester Zavadilová  
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… s pátou A 
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Od pátku 20.9.2019 se v Japonsku koná mistrovství světa v ragby. 

Devátý ročník světového šampionátu v rugby se poprvé uskutečnil v 

Asii. Turnaje se účastní dvacet zemí rozdělených do čtyř skupin po 

pěti, do play off postupují dva nejlepší z každé skupiny. 48 zápasů se 

odehrává na 12 stadionech v 11 městech Japonska. Tento víkend 

proběhnou semifinálová utkání, ve kterých se utkají Nový Zéland – 

Anglie a Wales – JAR. Titul mistrů světa obhajuje tým Nového 

Zélandu, kteří se přezdívají All Blacks a bojují o svůj třetí titul 

v řadě. Tento tým před každým svým zápasem „zastrašuje“ soupeře 

bojovým tancem, který se nazývá Haka. Je to původně hromadný 

maorský tanec, ale v dnešní době se však jedná spíše o druh zábavy 

pro diváky.  
  
 

 
 

                                                                                            

Anna Danihelková 
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Asi v mechu, celou noc tančí bez oddechu, 

pak věneček si odstrojí a ustele si pod chvojí.   

Jaroslav Seifert 

 

Žáci 6. B si vyzkoušeli, že napsat báseň není snadné. Zkusili 

napodobit českého básníka Jaroslava Seiferta. 

 

Kde bydlí lesní skřítek? 
Asi v lese, zlý člověk se před ním třese, 

nikdo ho však nevidí, když se v lese usídlí.  Filip Králík 

 

Bydlí ve svém malém lesním domku, 

přímo pod větví dubového stromku.    Elen Vacková 

 

Pod stromem v mechu, zahrabe se do pelechu.  Kristýna Pilná 

 

Najdete ho v jeskyni, na hlavě má štětiny. 

Na šiškách si pochutnává, do mechu se zachumlává. Jan Hromádko 

 

V kapradí, moc rád si v něm pohoví.   Kateřina Zemanová 

 

U paloučku, u lesa, je to tajná adresa.   Nikol Kolářová 

 

Žije v mechu a kapradí,  

sluníčko ho ráno probudí.  

 Lejla Pánková 
 

Bydlí v lese u potoka,  

pod stromem má chalupu.  

 Eliška Šimková 
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Kde bydlí vodník? 
Přece v potoce, sbírá tam dušičky do hrnce.  Elen Vacková 

 

Ve vodě, to je snad jasné. 

Když jde spát, tak si měsíc zhasne.    Kristýna Pilná 

 

Bydlí v rybníku ve vodě, občas sedává na vrbě.  Lejla Pánková 

 

Vodník bydlí v rybníku, k večeři si dá pečínku.  Vojta Orlík 

 

U lesíčka doprava, za smrkem doleva, 

přes louku - u potůčku v rybníčku!   Tereza Kmoníčková 

 

Má domeček v rybníce, a bojí se udice. 

K obědu má drobky a zpívají mu žabky.   Jan Hromádko 
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ZVÍŘECÍ RODINA 

Je brzké ráno a starý pan Jezevec už je na nohou. Vzbudila ho totiž obrovská 

rána. Vylezl ze své postýlky, otevřel poklop nory a rozhlédl se kolem. Uviděl jen 

srnku Lauru, jak si načesává srst a kouká při tom do svého odrazu v tůňce. Jinak 

nikdo nic – veverčata pochrupovala na stromě, moucha Bzučanda a žabák Bob 

spali zahrabaní pod listím a paní Zajíčková ležela s knížkou v ruce zachumlaná 

v seně. A kde je lišák Saša? Pomyslel si starý pan Jezevec. Najednou uslyšel 

tiché chichotání. Otočil se a spatřil právě lišáka Sašu, jak se schovává za 

stromem. „To ty jsi udělal tu velkou ránu?“ rozkřikl se zlostným hlasem pan 

Jezevec. „No tak, měl jste se vidět, když jste vyděšeně vylezl z té vaší nory.“ 

Řekl lišák a znovu se začal smát. Starý pan Jezevec mu ještě vynadal, ale jak už 

to bývá, šlo to jedním uchem dovnitř a druhým ven.  

Bylo poledne a paní Zajíčková už podávala oběd. Všichni se sešli u stolu, jen srnka 

Laura klopýtala od svého zrcadla za nimi. Už si usedala na své místo, když v tom 

lišák Saša nohou židli odkopl a Laura spadla svou dokonale vyčištěnou srstí přímo 

do bahna. S brekem běžela pryč, daleko od nich a lišák Saša se tomu jen smál. 

Všichni u stolu se na Sašu zamračili, ale jemu to bylo jedno. 

Odpoledne malá veverčata skotačila na velké kládě. Hrála si na babu, na 

schovávanou a kládu přeskakovala. V tom přiběhl lišák Saša celý udýchaný a 

veverčatům vykládal, že kousek od nich číhá vlk. Veverčata mu samo sebou 

uvěřila a rozutekla se do všech stran. Jen se otočila, viděla, jak se lišák Saša 

popadá za břicho a směje se na celý les. Veverčata naštvaně odešla a nechala 

lišáka Sašu na pokoji. 

Byla večeře, stmívalo se, dokonce i Bzučanda s Bobem karty dohráli. A lišák Saša 

pořád nikde. Najednou se začalo ozývat volání o pomoc. Všichni z hlasu poznali, že 

je to lišák Saša. Paní Zajíčková povídá: „To bude zas nějaký hloupý vtip. Určitě si 

myslí, že se o něj začneme strachovat a hned za ním poběžíme a on se nám pak 

vysměje do očí.“ „Jistě, nikam pro něj nejdu, nechci si znovu umazat srst.“ 

Dodala srnka Laura. Zvířátka ho dobrou půl hodinu ignorovala, ale jedinému 

starému panu Jezevci to nedalo. Šel se kouknout za hlasem, který slyšel. Uviděl 

Sašu, jak leží zaklíněný pod hromadou dříví. Měl asi zlomenou nohu. Jezevec 

zavolal na ostatní zvířátka a společnými silami se jim podařilo dostat Sašu ven. 

Dovlekli ho do jeho postýlky, kde mu nohu paní Zajíčková obvázala a namazala 

léčivou mastí. Lišák dostal ponaučení, které platí samozřejmě pro všechny - když 

budeš lhát, nikdo ti už neuvěří ani pravdu. Saša se všem omluvil a vše bylo zas 

v pořádku. 

Tereza Hatlapatková 
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… průměrný sen trvá přibližně 12 minut? 

…  jazyk plejtváka váží jako slon a jeho srdcem může prolézt dospělý 

člověk?  

…  když lžete, váš nos se ohřívá? 

…  při úplňku vážíte méně? 

…  děti do 3 let nemají žádné sny? 

…  existuje 10 různých druhů smíchu? 

…  v Evropě se mluví 225 jazyky? 

…  22 minut je světový rekord výdrže pod vodou na jedno nadechnutí? 

…  rekord v nespavosti je 11 dní a 2 hodiny? 

…  nejrychlejší vlak – Maglev jede rychlostí 603 km/h? 

 

…  nejdelší film s názvem Logistics trvá 857 hodin? 

 

Ester Zavadilová 
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Už tu zase máme nádherný oranžový podzim. Ale některé dny jsou 

deštivé a nám se nechce chodit ven. A co takhle zajet na výlet do 

zábavného aquaparku? Zadovádět si v teplém bazénu nebo si 

zazávodit na tobogánech? Chtěli byste? Určitě ale znáte ty velké 

aquaparky např.: Aquapalace Praha Čestlice, Aqualand Moravia na jižní 

Moravě atd. Takže já vám dám nějaké tipy na méně známé aquaparky, 

kam se zajet vykoukat a zadovádět. 
 

Aquapark Špindlerův Mlýn 

Tento aquapark je součástí hotelu Špindl ve Špindlerově Mlýně. Do 

aquaparku si můžete zaplatit vstup, i když nejste hosty hotelu. Je tu 

velký relaxační bazén, dětský bazének, vířivky, 2 tobogány a divoká 

řeka. Je zde i wellness, různé masáže a solná jeskyně – ale to je spíš 

pro vaše rodiče. 
 

Aquapark centrum Babylon 

Tento aquapark se nachází v centru Liberce. Součástí centra Babylon 

je aquapark, iQpark, lunapark, wellness centrum a hotel Babylon. 

V tomto aquaparku si užijete spoustu zábavy. Je zde hodně atrakcí 

např.: vodní hrad, 

vodní skluzavky, 

čtyři tobogány, 

uměle vytvořené 

jeskyně, divoká 

řeka, vodotrysky 

a gejzíry a hlavně 

jedinečná laser 

show, která 

probíhá 3x denně!  
 

 

Anna Danihelková  
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Zapomnětlivá veverka 

Jindřich Balík  

Veverka se mlsně hladí 

po bříšku: 

sedí v mechu  

u hromady oříšků. 

 

Jeden, dva, tři, 

čtyři, pět ..., 

kdopak mně ten 

šestý sněd? 

 

Ach, má hlava děravá,  

oči k nebi zvedla–  

vždyť já jsem ten oříšek  

sama ráno snědla! 
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Ptá se učitelka Pepíčka: „Který pták je nejchytřejší?“ 

„Vlaštovka“ 

„Proč zrovna vlaštovka?“ 

„Protože v září, na začátku školního roku, odlétá.“ 

 

V restauraci si host stěžuje číšníkovi: 

 "Pane vrchní! V mé polévce je utopená moucha!"  

"Aha...," zamyslí se číšník, "a co teď jako? Mám ji snad 

resuscitovat...?" 

 

Volá fotbalista otci:  

"Ahoj tati, dneska jsem dal 2 góly!" 

 "No, to jo super a kolik to skončilo?" 

 "1:1" 

 

Google: „Najdu všechno!“ 

Facebook: „Já znám všechny.“ 

Internet: „Beze mě jste v ...“ 

Elektřina: „Tak se uklidníme jo?!“ 

 

 

Adéla Sehnoutková  
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Má to 6 nohou, dvě hlavy, dva páry uší a chodí to po čtyřech, co je 

to? 

 

Víš, jak se veš udrží na pleši? 

 

Víte, jak se nejsnáze stát milionářem? 

 

Je to chlupaté, uvnitř zelené, je to na čtyři písmena a druhé písmeno 

je měkké i. Co je to? 

 

Víte, proč nemůže šnek utíkat? 

 

 

 

 

Správné odpovědi: 

Žokej na koni 

Vši silou  

Být miliardář a hodně utrácet  

Kiwi  

Protože by mu vlály oči  

Jana Dvořáková 
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Nela Sedláčková 


