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Je tu druhý měsíc školy, děti už si moc nechodí hrát na školní 

zahradu, protože je zima a skoro každý den prší.  

První školní měsíc uplynul jako voda a máme za sebou i říjen. Za chvíli 

budete psát Ježíškovi, stavět sněhuláky a užívat si další zábavy ve 

sněhu. Ale ať nepředbíháme. V tomhle čísle se dočtete spoustu 

zajímavých věcí o tom, co se za tento měsíc dělo, o zajímavých 

koníčcích žáků naší školy a taky si trochu popřemýšlíte nad luštěním. 

Určitě se tu najde i něco pro milovníky omalovánek. Užijte si toto 

číslo. 

Jana Dvořáková 
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2. a 3. 10. deváťáci navštívili Úřad práce v Pardubicích, kde pro ně byl 

připraven program Volba povolání 

3. a 5. 10. děti ze 4.B a 4.C si vyzkoušeli svou dovednost na dopravním 

hřišti 

9. a 10. 10. měli všichni žáci možnost nahlédnout do světa hmyzu a 

bezobratlých během besedy s panem Švecem 

10. 10. nás reprezentovala děvčata ze 6. a 7. tříd v přespolním běhu 

17. 10. soutěžili kluci z druhého stupně v turnaji PAMAKO 

26. a 27. 10. jsme měli PODZINMÍ PRÁZDNINY 

30. 10. se tentokrát na dopravní hřiště vypravily děti z 5.A 

 

Celý měsíc probíhaly vždy v úterý v devátých třídách besedy na téma 

finanční gramotnost s panem Tomášem Neumannem. 
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V pondělí 9. a v úterý 10. října jsme mohli 

nahlédnout do světa hmyzu a bezobratlých. 

Pan Švec nám předvedl živé brouky, pavouky, 

štíry a další zástupce bezobratlých živočichů. 

Někteří se báli, jiní byli nadšení. A jak se 

beseda líbila našim nejmenším spolužákům 

v první třídě?  

„Co se vám tam líbilo?“ 

Pepa Lebřecký: „Líbili se mi tam velký brouci.“ 

Anička Himbertová: „Líbila se mi strašilka.“ 

Anička Králová: „Líbil se mi zelený hmyz.“ 

Kristýnka Košová: „Líbily se mi housenky.“ 

Jakub Sedláček: „Mně se líbil oranžovo černý sklípkan.“ 

Adélka Urbánková: „Velká žížala.“ 

Nina Makovská: „Líbila se mi stonožka.“ 

Terezka Štulrzová: „Líbili se mi broučci, kteří vypadali jako listy.“ 

Jirka Tuška: „Líbili se mi pavouci.“ 

Ela Kalinová: „Zelená kobylka.“ 

Anetka Cibulková: „Líbilo se mi zvířátko, které vypadalo jako 

stonožka.“ 

Simča Kaninská: „Líbil se mi červený krab.“ 

Vojta Vožinílek: „Líbili se mi pavouci.“ 

Matyáš Lanpaun: „Mnohonožka.“ 

Anetka Štěpánková: „Líbila se mi tam kobylka.“ 

Monička Valčuhová: „Mně taky kobylky.“ 

Anička Komárková: „Mně sarančata.“ 

Paní učitelka Poláková: „Líbila se mi 

strašilka a také to, že kdo se z dětí nebál, 

mohl si na hmyz sáhnout.“ 

 

Helena Rochlová 
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Děti ze 4.A dostaly za úkol napsat krátký příběh na libovolných šest 

podstatných jmen. Můžete to zkusit také. 
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Děti ze 4.C popsaly a nakreslily své říjnové zážitky. 
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Kluci a holky ze 7.A vytvářeli erby svých rodin. 
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PŘESPOLNÍ BĚH – KRAJSKÉ KOLO 

Dne 10. 10.  se uskutečnilo 2. kolo přespolního běhu, do kterého 

postoupily mladší žákyně. Za naši školu běžely Adéla Rýznarová, Anna 

Danihelková, Kateřina Šternberská, Marie Kopáčová, Adéla 

Hlaváčková a Eliška Koletová. 

I přes nepříznivé počasí a terén se  naše dívky umístily na krásném 3. 

místě.  

Opět děkujeme Adéle Rýznarové za poskytnutí rozhovoru, ve kterém 

jsme se dozvěděly, že našim děvčatům se běh velice líbil. 

 

ADÉLA RÝZNAROVÁ: „V úterý 10. října jsme s panem učitelem 

Ivanem Hozou měli sraz u zimního stadionu v Pardubicích, odkud nám 

jel hromadný autobus do Hlinska, v autobusu s námi jely i ostatní 

školy z Pardubic, co postoupily. Běžely jsme 1,5 km a přes všechno 

bláto a déšť jsme si všechny dobře zaběhaly. A my holky, co jsme tam 

jely, jsme se umístily na krásném 3. místě. Můžu říct za všechny, že 

jsme si to moc užily, i když nám počasí nepřálo.“ 
 

 
 

Adéla Hrubešová, Karolína Nittingerová 
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Ptaly jsme se dětí, jaký výlet školní družiny se jim nejvíce líbil a co se 

jim na něm nejvíce líbilo. 

 

Tadeáš: „Líbil se mi výlet do muzea na Hry a 

klamy. Líbily se mi sluchovody.“ 

Anička: „Také se mi líbily Hry a klamy. Tam se mi 

líbilo všechno.“ 

Pepa: „Líbily se mi Hry a klamy, nejvíc tabule na 

obtiskování.“ 

Kristýnka: „Líbilo se mi na dopravním hřišti. Tam 

se mi nejvíc líbily houpačky.“ 

Matyáš: „Líbilo se mi na dostihovém 

závodišti. Nejvíce se mi líbil Taxisův 

příkop.“ 

 

Školní družina doporučuje: 

Hry a klamy v muzeu na pardubickém zámku.  

Výstava končí 26. listopadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Danihelková, Tereza Hatlapatková, Adéla Sehnoutková 
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Bára Adamíková ze 4. A chová suchozemskou 

želvu. Želva se jmenuje Maruška (Máňa) a 

jsou jí 3 roky. 
 

 Proč sis vybrala zrovna želvu? 

„Protože se mi libí želvy.“ 

 Kolika let se taková želva dožije? 

„Asi 70 let.“ 

 Je nějak vycvičená, reaguje třeba na jméno, když ji zavoláš? 

„Ne, vůbec.“ 

 Jaké jídlo jí dáváš, co má nejraději? 

„Pampelišku květ i listy, jahodu, i když není zdravá, za odměnu i 

meloun a v zimě čínské zelí.“ 

 Kde se želva chová, v teráriu? Může chodit na procházky? 

„Ano, chová se v teráriu. Když je na procházce, tak chodí rychle a 

ráda se zahrabává a schovává například pod dřevem nebo si vyhrabe 

do země důlek.“ 

 A co želva dělá v zimě? Jak přezimuje? 

„Zazimovává se tak, že dva nebo tři měsíce spí.“ 

 Jak se o ni staráš každý den? 

„Dám jí čerstvé jídlo a vodu, speciální granule pro želvy. V teráriu má 

dvě lampy, jedna jako slunce a druhá na světlo. Na broušení zubů jí 

dávám sépiovou kost.“ 

 Chtěla bys mít víc želv nebo stačí jedna? 

„Stačí jedna.“ 

 Komu bys želvu doporučila, je 

vhodná pro začátečníka nebo je 

to náročné zvíře? 

„Je vhodná pro začátečníky.“ 

 Má nějakou speciální zálibu? 

„Ráda se koupe.“ 
 

Zuzana Matějová 
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Karate – Tereza Hatlapatková, 7.A 

Snad každý kluk říká, že je to zábava pro kluky, ale Tereza dokázala, 

že i holky můžou provozovat tyto sporty.  

Karate začala dělat poté, co ze zdravotních důvodů přestala 

s plaváním. Zajímavá změna sportu a dost odlišná, nemyslíte? Bylo pro 

mě až udivující, že není jediná holka, která chodí na karate. A podle 

mě je dost odvážná. Jak sama řekla, jsou tam kluci tak kolem 15 let. 

Kdyby vás zajímalo, odkud karate je, tak je z Indie. Mně osobně by 

rodiče nedovolili tento sport provozovat. Moc by se o mě báli, ale jak 

říká sama Tereza, u nich je to přesně naopak. Rodiče ji v tomto plně 

podporují, což je dobře.  

A nakonec se možná ptáte, jaké je soužití sestry se sestrou, když 

jedna se umí, když to tak řekneme, profesionálně prát. Terka mi sama 

prozradila, že její sestra je ráda, že má sestru, která ji vždy ochrání, 

ale při hádkách a menších rvačkách je vždy jasno, kdo vyhraje  

Jana Dvořáková 
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TO JE PES!!! 

 

Jednou asi před půl rokem měla Adélka narozeniny.  Ona s jejími 

rodiči uspořádali oslavu. Přišli všichni její kamarádi. Přišel jsem i já. 

Bylo to sice z mé boudy jen pár metrů, ale byl jsem tam jako její 

host. Vzal jsem si své nejhezčí sako a kravatu s proužky. Jako dárek 

jsem Adélce natrhal obrovskou kytici vlčích máků. Přišel jsem, předal 

Adélce dárek a všichni její kamarádi též. Poté, jsme Adélce zazpívali 

a každý dostal kousek dortu. Na to, že jsem pes, tak si myslím, že 

jsem jedl docela slušně. Když všichni dojedli, šli jsme si hrát ven. Bylo 

léto a tak jsme si hráli jak ve vodě, tak na suchu. Do bazénu jsem šel 

jako člověk- v plavkách. Hráli jsme si tam s míčem, klouzali jsme se 

na klouzačce a vyráběli vodní vír. Po vylezení z vody jsme se chvíli 

sušili a opalovali na sluníčku. Děti si také povídali, ale já nemohl, 

protože jak už jsem říkal, ještě neumím mluvit. Když jsme si trochu 

zahráli s míčem na trávníku, Adélky táta a máma nám oznámili, že nás 

čeká překvapení. Všichni jsme nasedli do auta a jeli někam do 

neznáma. Když jsme asi po deseti minutách dojeli na místo všimli, 

jsme si, že jsme u bowlingového stadionu. Já jsem musel jet celou 

dobu v kufru! Jako bych byl nějaký nooo pes. Vystoupili jsme z auta a 

šli dovnitř. Museli jsme si obout ty divné boty a šli jsme 

k bowlingovým drahám. Já byl na řadě v házení hned druhý po Adélce. 

Přišel jsem na řadu a pokusil se vzít do packy kouli. Byla těžká a velmi 

hladká a držela se za takové tři díry. Vůbec mi nešlo ji vzít do ruky, 

protože pejsci přeci nemají prsty jako lidi. Vzal jsem tu kouli do obou 

pacek a poslal ji po zemi přímo do kuželek. A to byste nevěřili, že ty 

kuželky spadly všechny. A to se zopakovalo asi čtyřikrát. Celé to kolo 

jsem vyhrál, i když jsem jenom pes. Doma jsem dostal plný talíř 

granulí a snědl jsem je jako malinu. Po celém tom dni mi hrozně 

vyhládlo.   

Tereza Hatlapatková 
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LANOVKY  
Česká republika má 108 lanovek. A 30 lanovek zrušených či nahrazených. 

Krupka-Komáří Vížka: 

Nejdelší lanovka a největší lanovka, která 

se nachází v Krušných horách. Je v provozu 

celoročně.  

Historie lanovky:  

S prvním návrhem na lanovou dráhu vedoucí 

na Komáří vížku přišel již hrabě Westfalen 

v roce 1838, lanovka tehdy měla usnadnit 

obyvatelům horských obcí přístup do podhůří. V roce 1903 byly zahájeny 

přípravy pro stavbu, zastavila je však první světová válka.  

Další projekt se objevil v roce 1932, podle kterého měla být vystavěna 

pozemní lanovka, jež by přes noc mohla vytahovat nákladní automobily a 

jiné těžké náklady; jeho realizaci opět zhatila válka. 

Výstavba současné lanovky proběhla na začátku 50. let a zprovoznění se 

dočkala 25. května 1952.  Je dlouhá 2348m a uveze až 226 osob. 

 
 

Lanová dráha - Macocha: 

Je druhá nejkratší lanovka v ČR a také jedna 

z nejkrásnějších lanovek České republiky. 

Vede nad propastí Macocha a je to 

nezapomenutelný zážitek. Je pod vámi 

několik metrů propast, která je celá porostlá 

mechem, stromy a jinými rostlinami. 

V propasti se také ukrývá malé jezírko, které 

je hluboké až 70 metrů. Lanová dráha Macocha se nachází v Moravském 

krasu a majitelem i provozovatelem je společnost S.M.K., a. s., je v provozu 

od roku 1995. Lanová dráha Punkevní jeskyně – Macocha je dlouhá 249 m a 

překonává převýšení 131 m.  

Spojuje dvě turisticky velmi navštěvovaná místa: Punkevní jeskyně a 

propast Macochu. Uveze dvě kabiny o kapacitě 15osob. Za jednu hodinu 

mohou přepravit 353 cestujících. 
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Lanovka na Krakonoš: 

Je jedna z nejzajímavějších díky svým 

kabinkám. Visutá kabinková lanová 

dráha Koliba – Krakonoš  v Mariánských 

Lázních  byla první pulzační lanovou 

dráhou v Československu  a po dlouhou 

dobu jedinou v České republice. Kvůli 

špatnému technickému stavu byl provoz v 

roce 2007 přerušen, k obnovení provozu došlo na jaře 2008.  

Historie lanovky: 

Kabinková lanovka byla budována v letech  1988–1993, původně jako 

prestižní záležitost s malým dopravním významem. Zprovozněna byla v 

říjnu 1993 a jezdila ve zkušebním provozu jen po dobu zimní sezóny. V 

létě 1994 ji převzal Dopravní podnik Mariánské Lázně, který ji však na 

podzim 1994 provozoval jen krátce a provoz ukončil. V roce 1998 byl její 

provoz obnoven. V současné době je lanovka společně se dvěma lyžařskými 

vleky součástí lyžařského komplexu SKI AREA Mariánské Lázně. V zimní 

sezóně je v provozu denně po dobu lyžování, v letní sezóně od května do 

začátku října. 

Lanovka je dlouhá 587 metrů, převýšení 106 m a uveze cca 390 osob za 

hodinu.  

Lanová dráha na Petřín: 

Petřín a legendární lanovka, která tu s různými 

obměnami funguje už od roku 1891. Od počátku do 

roku 1916 fungovala na vodní pohon, od roku 1932 

pak na elektrickou energii. Další přestávku 

zaznamenala po sesuvech půdy v 60. letech – znovu 

se rozjela až v roce 1985 a začlenila se k pražské 

MHD. Spolehlivě vás vyveze na kopec k rozhledně, 

která k Praze jednoznačně patří.   

Lanovka v roce 2014 přepravila téměř 2 mil. 

cestujících 

Období oprav: 

 I. období, 1891–1921 

II. období, 1932–1965 

III. období, od roku 1985 

 

Eliška Martinková, Aneta Janurová  
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V této rubrice vám budeme nabízet recepty na jídla, 

která vaří a pečou děti na kroužku vaření. V říjnu jsme 

pekli pizza rohlíky.  

Nachystejte si:  
hladkou mouku, olivový olej, sůl, kvasnice, pasírovaná 

rajčata, bazalku, pepř, šunku, sýr (nebo co máte rádi na 

pizze) 

Nejprve si nachystejte těsto. Na 6 rohlíku budete 

potřebovat: 

250g hladké mouky, 125 ml studené vody, lžíci 

olivového oleje (může být i slunečnicový, asi 10 g 

kvasnic (= ¼ kostky), lžičku soli 

Mouku promícháte ve velké míse se solí, přidáte vodu 

smíchanou s olejem a rozdrobenými kvasnicemi a 

vypracujete hladké těsto. Těsto by mělo odpočívat cca 12 

hodin v lednici, ale není to nutné, my jsme ho použili hned. 

 

Připravíme si rajčatovou omáčku: 

potřebujete pasírovaná rajčata, trochu čerstvé nebo sušené bazalky, pepř, 

sůl – smícháme asi 5 lžic passaty s kořením a bazalkou. 
 

Těsto vyválíme na kulatou tenkou 

placku a rozdělíme na 6 dílů jako 

pizzu. Každý díl pomažeme omáčkou a 

poklademe nejlépe kvalitní šunkou a 

mozzarelou (my jsme použili strouhanou). Jednotlivé 

díly stočíme do rohlíků, které dáme na plech vyložený pečícím papírem.  

Pečeme dozlatova v troubě rozpálené na 230°C. 

 

Dobrou chuť 
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TAJENKA: Každý z těchto živočichů je ……………………. 

Daniela Tlapáková 
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 „Tati, pamatuješ si, jak jsi mi slíbil stovku, když 

nepropadnu?“ 

„Ovšem.“ 

„Tak mám pro tebe radostnou zprávu: ty peníze si 

můžeš nechat.“ 

 

 

 

 

„Dneska si probereme jednotné a množné číslo. Tak 

například podstatné jméno kalhoty — je to jednotné 

číslo nebo množné?“ 

„Prosím, nahoře jednotné a dole množné.“ 

 

 

 

 

Pepíček je poprvé v zoo a ptá se: „Tati, 

proč na mě ta gorila za sklem tak divně 

kouká?“  

„Buď potichu, jsme u pokladny.“ 

 

 

 

  

 

 

Adéla Sehnoutková  
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Nela Sedláčková 


