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První měsíce školy jsou za námi, počasí je o něco chladnější a všechna hřiště 

tak trochu zticha. 

První školní měsíc uplynul jako voda a i říjen pomalu spěje ke konci. Za námi 

jsou už i prázdniny, které skončily dříve, než začaly. Doufáme,  že jste si je 

užili, navštívili nějaká ta zajímavá místa a hlavně si odpočali, abyste se v plné 

síle mohli vrátit do školy. 

Užijte si čtení tohoto říjnového časopisu. 

Magdalena Vítková  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podzimní víla ze 4.A 
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3. 10. – čtvrťáci vyrazili na exkurzi do našeho hlavního města 

4. 10. – proběhl opět program Semiramis, tentokrát pro sedmáky 

7. 10. – osmáci a deváťáci se seznámili v pardubickém Ideonu s nabídkou 

oborů na středních školách v pardubickém kraji na tradiční burze 

středních škol s názvem Schola Bohemia 

10. 10. – členky naší redakce nás reprezentovaly na Setkání školních časopisů  

11. 10. – sedmáci zjišťovali během preventivního programu, jak zvládnout 

Dospívání bez stresu  

19. 10. – deváťáci navštívili Střední zdravotnickou školu v Pardubicích, kde se 

zúčastnili Dne krajského zdravotnictví 

20. a 21. 10. – jsme sbírali starý papír 

25. 10. – navštívili sedmáci, osmáci a deváťáci představení Malý princ v KD 

Hronovická 

26. a 27. 10. – jsme si užili podzimní prázdniny 

 

V říjnu proběhlo i několik větších akcí. Žáci druhého stupně navštívili 

postupně Krajskou knihovnu v Pardubicích, deváťáci si zlepšovali svou 

finanční gramotnost s panem Tomášem Neumannem.  

 

Proběhla také 3 nominační kola Logické olympiády.  

V kategorii A (3. – 5. ročník) máme krajskou finalistku – Báru Langpaulovou 

ze 3.C.  

 

Gratulujeme jí i ostatním úspěšným řešitelům.  
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V pondělí 10. října se vybraní zástupci našeho školního časopisu zúčastnili 

setkání autorů školních časopisů na radnici v Pardubicích. 

 

Účastníci setkání v prvním bloku absolvovali skupinový workshop zaměřený na 

teoretickou část časopisu, tedy způsobu práce, redakce, role v ní a jak 

zaujmout samotné čtenáře. Měli se v náhodně poskládaných skupinách 

zamyslet nad jednotlivými funkcemi v redakci, kvalitou obsahu a propagací, 

také nad čtenáři, cílovou věkovou kategorií a stanovením cílů redakce. 

 

V druhé části akce jsme se pro změnu zúčastnili semináře hned od několika 

skutečných redaktorů. Nezapomnělo se ani na grafickou součást časopisu. 

 

Zúčastnění žáci se dozvěděli nové informace, přiblížili se více světu 

profesionální žurnalistiky a nepochybně načerpali novou inspiraci do svých 

budoucích prací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateřina Zemanová 
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Ve středu 19. října deváté třídy navštívily Střední zdravotnickou školu 

v Pardubicích. Byl zde pro ně připraven program v rámci Dne krajského 

zdravotnictví. 

Na začátku jsme byli rozděleni 

do skupin po 12 až 13. Ve  

skupinkách jsme chodili po 

různých stanovištích a úkolech. 

Každá skupina měla 2 vedoucí - 

studentky střední zdravotnické 

školy.  

Stanovišť bylo celkem šest. Na jednotlivých 

stanovištích jsme si vyzkoušeli, jaké to je být 

slepcem nebo starým člověkem, porodnictví, 

prohlédli jsme si vybavení sanitky, dozvěděli se něco 

o pohlavních nemocech a základech hygieny a 

porodnictví. 

 

Během stanoviště „slepectví“ jsme měli pásku na 

očích po celou dobu a nic jsme neviděli. Naším úkolem bylo házet si míčem, 

rozeznat objekty, chodit se slepeckou holí, nalívání vody atd. 

 

U porodnictví jsme zkoumali tep dítěte v břiše. V sanitce jsme se seznámili 

s vozem a jak to tam vypadá. V ponaučení jsme si řekli, co se může a nemůže 

dělat, pokud máme nějaké nemoci, a jak se chránit před nemocemi. U hygieny 

jsme si ukazovali, jak si správně mýt ruce a měřit tep a tlak.   

     

 

Filip Kmeť 



Školní noviny ………………………………………………… říjen 2022 

6 
 

 



Školní noviny ………………………………………………… říjen 2022 

7 
 

 

I v letošním školním roce přišlo na naši školu několik nových paních učitelek  

a vychovatelek. Jako první jsme vyzpovídaly paní učitelku Michaelu 

Flamíkovou. 

 

Na jaké škole jsem před tím učila? 

„Učila jsem na základní škole na pardubické Dubině.“ 

 

 

Jste spokojená na naší škole? 

„Ano, jsem velmi spokojená.“ 

 

 

Chtěla jste být učitelkou už jako malá, nebo ne? 

„To úplně ne.“ 

 

 

Proč jste si vybrala naši školu? 

„Protože je na okraji Pardubic a je tu moc hezké okolí.“ 

 

 

Máte nějaké domácí mazlíčky? 

„Ano, mám pejska.“ 

 

 

Co se vám líbí na naší škole? 

„Všechno. Krásná budova, moc příjemní žáci i kolegové.“ 

 

Děkujeme za rozhovor. 

Magdaléna Bořilová, Viktorie Pavelková 
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Podzim na obrázcích dětí z 5.B 
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Zkusíte namalovat tukana? Můžete se inspirovat obrázky dětí ze 3.A.  
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Oceánografie   

  

Oceánografie je obor zabývající se moři a oceány. Přesto, že byly vynalezeny 

tisíce výzkumných technologií, zůstávají stále některé části oceánů 

neprozkoumané. 

 

Nejznámější oceánograf byl Jacques-Yves Cousteau, který objel všechny 

oceány světa. Byl to i vynálezce, ochránce přírody, fotograf a filmař. Vynalezl 

první dýchací přístroj pro potápěče aqualung.  

 

Oceány se plavil na lodi Calypso.  
   
 

 

 

  

  

 

 

 

 

Adam Hoza  
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Čmelák na dvoře - František Hrubín 

Ilustrace: žáci 6.A a 9.A 

 

Hleďme, hleďme bručila,  

kdopak ho sem posílá?  

Bručí, bručí, je to bručil,  

zatím se víc nenaučil.  

 

Pročpak nejsi v jeteli?  

– Včely mě tam nechtěly,  

že prý mají málo medu,  

tak sem letím na besedu. 

 

– Vrr, vrr, haf, haf, bručile,  

to je trochu zpozdilé,  

dej si pozor na slepici,  

sní tě jako kukuřici! 

 

Zob, zob a máš po slávě!  

Ať vyletíš jedna dvě ...  

... a tak bručil zase letí.  

Slyšíte, jak bručí, děti? 
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Malý Miliardář  

Napsal: David Walliams 

 

Seznamte se, toto je Joe. Je velký boháč, 

přesněji řečeno nejbohatší dvanáctiletý kluk v 

celé Británii! Má snad úplně všechno, na co si 

vzpomene. Například vůz formule 1, kino, pět set 

párů sportovních bot, orangutana jako sluhu. A 

přece mu chybí něco, co je mnohem důležitější 

než všechny tyto věci, a to kamarád. 

Poprosí proto tatínka, aby mohl chodit (světe, 

div se!) do úplně normální obyčejné školy, 

inkognito! Tím rozpoutá sérii bláznivých situací a 

neuvěřitelných trapasů, na jejímž konci Joe zjišťuje, že peníze a bohatství 

ke štěstí nestačí. 

Magdaléna Bořilová, Viktorie Pavelková 

 

 
 

Země příběhů - Kouzelné přání  

Napsal: Chris Colfer 

 

Snad každé dítě touží po tom, žít v zemi pohádek.  

Dvojčatům Alex a Connerovi se jejich sen splnil 

díky kouzelné knize, která je přenesla do země 

pohádkových příběhů. Brána do světa lidí se však 

uzavřela a vypadá to, že není cesty zpět. Čekají je 

napínavá dobrodružství plná překvapení a kouzel a 

setkaní s pohádkovými postavami. Nepůjde ale jen 

o setkání milá a příjemná.  

   

Nikola Čermáková  
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Kraj Vysočina 

 

Tonda s Luckou se rozhodli, že více poznají Českou republiku a prozkoumají 

všechny její kraje. Do kraje Vysočina je pozvala Lucčina babička Hana. 

 

Aby se Tonda s Luckou více porozhlédli po okolí, jeli vlakem jen do Havlíčkova 

Brodu a dále do Ledče nad Sázavou pojedou na kole. Tam už je čekala babička, 

která je provedla po Ledči a ukázala jim místo zvané Zahrádka, kde dříve 

bydlela. Zbyl z ní už jen bílo-červený kostel sv. Víta, protože Zahrádka byla 

v 70. letech 20. století zatopena kvůli výstavbě přehrady. Provedla je i po 

Jihlavě, hlavním městě tohoto kraje, s velmi hezkými památkami. Viděli 

několik kostelů a zamířili i do katakomb. 

 

A protože chtěli Lucka s Tondou vidět víc, rozhodli se, že u babičky přespí. 

Babička ráno jela navštívit kamarádku, tak se rozhodli, že pojedou do Telče 

sami. Nasnídali se a hned vyrazili. Nejdříve se podívali na zámek a zámecké 

zahrady a potom se vydali na náměstí. Tam obdivovali krásné stavby a četli si 

zajímavosti na informačních tabulích.  

„Tady se píše, že mniši zde ve městě ukryli svůj poklad před husity“.  

„Tak to bychom ho měli zkusit najít“, navrhl Tonda.  

Lucka se zamyslela: „No, jo ale kde máme začít?“  

„Byli to mniši, tak co třeba v kostele?“  

 

A protože nejbližší kostel byl svatého Jakuba Staršího, zamířili tam. V 

kostele hledali a hledali, ale nic nenašli.  

„Achjo, to je škoda, že tady žádný poklad není“, posmutněl Tonda.  

V tom Lucku něco napadlo: „Telč má svoje podzemí otevřené turistům, 

pojďme tam.“  

Popadla Tondu za ruku a vytáhla ho z kostela. 

 

Zaplatili si prohlídku a společně se skupinkou vyrazili. Asi v půlce prohlídky 

se nenápadně oddělili a vrátili se na začátek, aby si cestu zopakovali a více si 

vše prohlédli. Chodbu dlouhou 250 metrů prošli několikrát, ale nic neobjevili. 
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„Je to beznadějné“, řekla Lucka a opřela se o stěnu, tím však stiskla kámen a 

otevřela dveře.  

Tonda se otočil za podivným zvukem. „Ne, není to beznadějné, podívej, Luci.“ 

Za dveřmi se nacházela malá komůrka a v ní ještě menší truhlička. V truhličce 

se nacházelo hodně šišatých, placatých plíšků ve stříbrné a zlaté barvě. A 

taky spousta diadémů, prstenů a náhrdelníků. 

 

Truhličku i s pokladem odnesli na městský úřad. Pan starosta se sice nejdřív 

zlobil, že zůstali v podzemí, ale když uviděl, co s sebou přinesli, dostali 

pochvalu, diplom a nemalou odměnu. 

 

 
Lucčin tip:  

Lucce se líbilo na Zelené hoře, kde se nachází kostel sv. Jana Nepomuckého, 

který je postaven ve tvaru pěticípé hvězdy. Dále v Šiklově mlýně ve 

westernovém městečku a v muzeu nové generace. 

 

Tondův tip:  

Tondovi se líbilo v ZOO Jihlava, dále ve městě Třebíč, kde se nachází 

Židovská čtvrť, a také se mu líbil Hamerský vycházkový okruh. 

 

Magdalena Vítková 
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Letí vrána lesem a narazí hlavou 

do stromu. Chvíli sedí, přemýšlí, 

pak začne zkoušet: „Ku-ku… ne, 

hú-hú? Píp-píp? Do háje, jak to 

bylo?”  

  

 

 

Babička si dává bahenní koupel. 

Do koupelny si přijde vnučka 

vyčistit zuby, vidí tu vanu plnou 

bahna a diví se: „Babi, ty ses tedy 

dlouho nemyla!”  

 

 

 

 

Otec se synkem jdou po lese a 

vidí na stezce lézt hada. „Dívej, 

tati,” nadchne se dítě, „tady leze 

ocas bez psa!”  

  

 

Pepíčku, proč jsi nakreslil tátovi zelené vlasy?”  

„Já totiž nemám plešatou pastelku…”  

  

Anežka Nelibová 
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Rébusy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateřina Zemanová 

 

Tajenka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. náš sousední stát na P 

2. stát, který válčí s Ukrajinou 

3. zalepujeme tím rány 

4. východ a … 

5. pouštíme to, když fouká 

6. náš sousední stát na N 

7. rezatá lesní šelma 

8. sídlo čichu 

9. vodní obratlovci       Tereza Dvořáková 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         
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 Kateřina Zemanová 
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Anežka Nelibová 


