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Adventní představení 
5. 12. 2016 žáci devátých tříd uskutečnili vánočně adventní představení pro první 
stupeň. Jednalo se o to, abychom dětem ukázali a zároveň připomněli vánoční zvyky. 
Žáci mohli vidět zapálení adventního věnce, Barborky, Lucky, Ambrože, Tři krále a 
nakonec přišli čerti s anděly a Mikulášem a dávali dětem odměny za jejich pozornost 
a za zazpívání vánoční koledy. U stolu sedělo pět dívek, které dětem ukazovaly 
zapomenuté vánoční tradice, například házení střevíce, rozkrajování knedlíku a 
jablek a pouštění lodiček pro zjištění, zda bude rodina u sebe nebo je někdo z nich 
opustí. Od dětí jsme dostali přáníčka a poděkování za krásné představení, které jsme 
si následně vyvěsili u nás ve třídě 9.A. 

 Eliška Jetýlková, Šárka Havlová, Tereza Stejskalová                          

 

Východočeské muzeum Pardubice 

V úterý 13.12 byly obě deváté třídy ve Východočeském muzeu v Pardubicích. 

9. A byla na výstavě se jménem Slunovrat, Vánoce, Hromnice. Poznávali jsme 
vánoční výzdoby a tradice, co se dělali před stovkami let až po současnost. Naučili 
jsme se různá slova, která se už dnes nepoužívají, jako např. vánoční vrkoč, což je 
pletenec z těsta na vánočku ozdobený sušeným ovocem. Po těchto ukázkách jsme 
se šli podívat na film, ve kterém byly vánoční zvyky. 9. B byla na výstavě betlémů. 
Žáci viděli ukázky postupů a technologií výroby tradičních betlémů, ukázky 
pohyblivých betlémů a detailní pohyb figurek. 

 Jakub Manich   
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Sport 

Ve čtvrtek 1.12.2016 jsme jely 6. a 7. třída-dívky na turnaj do Kolína na 3. Základní 
školu Kolín. Bylo tam 14 škol. Např.: Plaňany, Velim, Gymnázium Český Brod, 
kolínské školy, atd.. Hrálo se po 10 min. Byly 3 skupiny. Všechny zápasy jsme 
vyhrály. První 5:0, další 3:1, potom dvakrát 1:0. Ve skupině jsme byly první. Šest 
nejlepších týmů postupovalo do finále jako my. První zápas ve finále 3:0 jsme 
vyhrály, další dva zápasy jsme také vyhrály, ale souboj o první místo jsme bohužel 
prohrály. Nakonec jsme skončily na druhém místě.                                                    

                                                                                                      Štěpánka Radoušová  

Dne 9.12.2016 se dívky 8.–9.tříd zúčastnily florbalového turnaje v Kolíně, kde 
vybojovaly 1. místo a postoupily tak do krajského kola v Kutné Hoře, které se konalo 
14.12.2016. Tohoto turnaje se zúčastnilo 10 
škol:  Příbram, Ml. Boleslav, Rakovník, Kutná 
Hora- Masarykova a Kutná Hora -Palachova, 
Mělník, Kladno, Rudná a Týnec nad Labem. 
Dívky se probojovaly až do finále, kde se 
umístily na 4. místě. 

Markéta Sandholcová, Kateřina Králová,  

Adriana Hrubá

 

Vánoční laťka 

Dne 22.12. 2016 se opět konala tradiční vánoční laťka. Zde jsou vítězové 
jednotlivých kategorií.  

Mladší žákyně     

1. Žatečková Emma  
2. Hanušová Ivana  
3. Klepalová Lucie   

  

Mladší žáci 

1. Jarý Jaroslav  
2. Rezler Jan  
3. Buchtík Martin

Starší žákyně  

1. Havlová Šárka  
2. Sandholcová Markéta  
3.  Jehličková Natálie 

Starší žáci  

1. Hojda Adam  
2. Šámal Jiří  
3. Brzák Dominik  

   

 

Markéta Sandholcová, Tereza Stejskalová 
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Škola v přírodě 
Na školu v přírodě jsme jeli na hory. Od 7. do 14.ledna. V autobuse jsem seděla 
s Áďou. Jsme nej kámošky ze školy. Vystoupili jsme a vynosili lyže do naší zelené 
boudy. Na snídani, oběd a večeři jsme chodili na chatu BEDŘICHOVKU, vařili dobře. 
My jsme byli ubytováni na chatě PERLA. Ze snídaně jsme šli hned na svah. Byla 
jsem v 1.družstvu ze 4. Ve 4.družstvu na konci nebyl nikdo, všichni postoupili. Je to 
super. Dokonce jsme jezdili ze sloupu č.8. Třetí den jsme si mohli vybrat jestli 
chceme běžky nebo jít pěšky. Šla jsem pěšky. Na pokoji jsem byla s Anežkou a 
Áďou, byly jsme na pokoji č.4.Ostatní holky byly na pokoji č.9.Dole byl i bar. Učili 
jsme se matiku a češtinu. Na češtinu jsme měli p.uč. Čepka a na matiku pana 
zdravotníka. Cesta zpět byla fajn, ale moc se nám nechtělo domů. Když jsme přijeli, 
onemocněla jsem. 

 Nikola Apolenová  

 

Lyžařský kurz 
Dne 7.-14. ledna jsme byli na lyžařském výcviku v Orlických horách. Doprovod nám 
dělal pan učitel Čepek, paní učitelky Hálová a Černá, zástupce ředitele Charvát a 
pan Taš-zdravotník. Lyžovali jsme na svahu poblíž Bedřichovky, kde byla i poma. 
Když jsme byli unavení, mohli jsme si zajít i na čaj, nebo čokoládu do roubenky pod 
vlekem. Na chatě jsme hráli různé hry a užili jsme si dost zábavy i na diskotéce, která 
byla zároveň maškarní. Myslím si, že počasí jsme měli dobré, až na pár 
zamračených dnů. Nejlepší byly krásné západy slunce a sněhové vánice. Nejvíce se 
mi líbilo běžkování. 

Lucie Vokálová  

 
Dne 14.ledna 2017 brzy ráno jsme my 7.A, 8. 9. a 6.třída vyjeli na dlouhou cestu 
autobusem do Orlického Záhoří na chatu Perlu. První den nás rozdělili do lyžařských 
skupin. Každý den jsme lyžovali. Dokonce jsme si vyzkoušeli namáhavé běžky. 
Každý večer nás svolali do společenského sálu, kde jsme dostali instrukce na další 
den a někdy hráli společenské hry. Každý den nám byly přiděleny body za úklid 
našeho pokoje. Celý pobyt nám zpestřila hra Šakal. Poslední den bylo celkové 
vyhlášení. Celý lyžák proběhl v pořádku až na nějaké výjimky. Všem se lyžák velmi 
líbil. 

Nikola Kačerová, Tereza Apolenová   
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Horoskop 
Vodnář (21.1.-20.2.) 

Horoskop předpovídá, že vás čeká 
období plné vážnějších obratů a 
rozhodnutí, než tomu bylo v minulých 
letech. Nebojte se, že byste se snad 
mohli v průběhu roku někdy začít nudit. 
Naopak vás čeká spousta velmi 
zajímavých zkušeností a také poznání. 
Aby se člověk mohl královsky bavit, 
není nutné vyprázdnit bankovní konto. 
Vodnáři jsou nejlepší přátelé, jaké 
člověk může mít. Jsou inteligentní a 
okouzlující, stejně 
tak, jako přátelští. 
Neradi se nudíte a 
rádi poznáváte nové 
věci. Nejšťastnější 
jste, je-li všechno v 
pohybu.                                                            

 Ryby (21.2.-20.3.)  

Letošní rok se bude zdát být extrémní 
a velmi dlouhý. Budete-li dostatečně 
trpěliví, a podniknete 
správné kroky, bude 
všechno tak, jak si budete 
přát. Někdy možná budete 
nuceni obětovat trošku 
vlastního pohodlí a volného času, 
abyste zvládli všechno. Veškerá 
snaha, čas a píle, kterou letos 
obětujete na oltář úspěchu, se vám v 
příštích letech vrátí jako mocný 
bumerang. Do té doby se nebojte 
mimo jiné také uvolnit a pobavit se s 
vědomím, že máte i přes zasloužený 
odpočinek, spoustu času, abyste vše 
splnili na výbornou. Rok bude 
dynamický a občas velmi bláznivý.  

 

                                     Kopecká 

KVÍZ 
Zakroužkuj správnou odpověď a z 
písmen utvoř slovo: 

 
A Hlavní město ČR je Berlín. 

Š  Jablko je ovoce. 

D  Ovce má dvě nohy. 

 

T  Kapr je ryba. 

C  Sluníčko je zelené. 

G  Šmoulové jsou červení.  

 

.       

 

 

 

 

R Abeceda začíná na D. 

K Kočka dělá „bůůůůůů“. 

Í Pan ředitel se jmenuje Hynek 
Radouš. 

 

F Maxipes Fík je kamarád Lenky. 

R Pepek námořník jí špenát. 

H Středem Sluneční soustavy je Země.
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 Lucie Pánková, Božena Kovalyshyn 

Eliška Kopecká 
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VTIPY 

 
„Víte, proč žijí žraloci ve slané vodě? Protože v pepřové by slzeli. “ 

U večeře se chlubí Pavlík tatínkovi: „Tati, zbavil jsem babičku zlozvyku, už si 
nekouše nehty!“ „To jsi hodný kluk, a jak se ti to povedlo?“ „Zakopal jsem jí zuby na 
zahradě!“ 

„Pane doktore, vždy když piju čaj nebo kávu, píchá mě pod levým okem,“ stěžuje si 
paní Horáčková. „Tak si zkuste vyndat ze šálku lžičku.“ 

„Děti, ty sáňky si musíte půjčovat!“, křičí maminka za svými dětmi. „Vždyť ano mami, 
já jezdím z kopce a brácha do kopce.“ 

„Tati, můžu se odpoledne dívat na televizi?“ „Můžeš, Helenko, ale zapínat ji nesmíš!“ 

„Víte, proč potřebuje učitelka hudby žebřík? Aby dosáhla na nejvyšší noty. “ 

Co dělá policajt na baseballu? Dostal hlášení, že někdo ukradl metu. 

Pavlík si hraje na zahrádce, když vtom jeho tatínek uslyší: „Tati, ta studna je ale 
pěkně hluboká, hluboká, boká, boká, ká, ká…“ 

Po tréninku se ptá tatínek syna: „ Jaká byla dneska hra? “ „Docela to ušlo, dal jsem 
dva góly.“ „A jaké bylo skóre?“, je stále zvědavý tatínek. „1:1“ 

Kouká se pan Strouhal na televizi a škrábe se při tom špendlíkem v uchu a 
najednou…nejde zvuk! 

                                                 Jakub Manich 

 

 

  Lucie Pánková, Božena Kovalyshyn 
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Komiks 

 

  

  

Ťapka běžel po louce, tu se náhle zastavil. 

Spatřil totiž na květině včelku sbírat pyl. 

Ť: „Co tu děláš, milá včelko? Na co ten kyblíček?“ 

V: „Sbírám do něj zrnka pylu ze všech lučních kytiček.“ 
G: „Kájo, kde jsi se vlastně 
narodil?“ 

K: „V neviditelné porodnici.“ 

G: „O té jsem nikdy neslyšel.“ 

K: „No jasně, já ji taky nikdy 
neviděl.“ 

 Šárka Havlová, Adriana Hrubá 

MILKA muffiny 

Máslo (125g)  

Cukr krupice (100g) 

Vejce (2ks) 

Hladká mouka (250g) 

Prášek do pečiva (1 lžička) 

Mléko (5 lžic) 

Čokoláda nasekaná (1 tabulka)        

                 

Troubu předehřejte na 180 °C. Změklé máslo, cukr a 
vejce ušlehejte, aby se cukr rozpustil, přidejte mouku s 
práškem do pečiva a promíchejte. Nakonec přidejte 
mléko, čokoládu pokrájenou na malé kousky a vše ještě 
jednou promíchejte. Formu na muffiny naplňte směsí a 
dejte péct. Upečené Milka muffiny nechte vychladnout a 
můžete podávat. 
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 Jiří Chvalina 
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Filmové premiéry únor/březen 2017 

Pes ro(c)ku- premiéra 23.2.2017 

Z Bodiho měl být hlídací pes v idylické vesničce a měl strážit dovádivé ovce před 
vlky. Místo toho ale vzal kytaru a stal se psem rockovým. Bodi není pes popu, ani 
pes měsíce, je to Pes ro(c)ku. A ovce? Těm se snad nic nestane a taky to pořádně 
roztočej. Je to pohádka pro děti i dospělé. 

LEGO Batman film- premiéra 9.2.2017 

  V Gothamu se chystají velké změny a pokud chce Batman zabránit tomu, aby moc 
ve městě převzal Joker, který nemá za lubem nic dobrého, bude možná nucen 
přehodnotit svůj pohled na svou dosud fungující jednočlennou skupinu a snažit se 
spolupracovat i s ostatními. Pohádka je spíše pro mladší žáky, hlavně pro ty, kteří 
mají rádi lego. 

Kráska a zvíře- premiéra 16.3.2017 

Legendární pohádka je nyní ve filmovém provedení. Krásná Bella potká zvíře, které jí 
změní život. Bellina láska zlomí kletbu a zvíře se promění v krásného prince. 

Film doporučujeme všem, kteří si chtějí užít zábavu. 

Všechny filmy budou v Cinema City Pardubice, Kino99 Kolín, Cinestar Hradec 
Králové nebo Modrý Kříž v Kutné Hoře. Doufáme, že na něco z naší nabídky 
vyrazíte.                                                                                                         

                Božena Kovalyshyn 
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1. Svíčka 

2. Věnec 

3. Saně 

4. Roráty 

5. Rodina 

6. Cedit 

7. Nora         

8. Ranec 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSMISMĚRKA A TAJENKA 

 

 

 

 

       

 

                                                                                                   Tereza Stejskalová,  Eliška Jetýlková 

 

  

 

              

P S V Í Č K A 
S A N Ě Ř A K 
C Í C O N CH T 
E E A I R E E 
N E D O Z A C 
A O A Í O Á D 
R O R Á T Y K 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   9. Rada    

  10. Noc 

  11. Izák 

  12. Doza 

  13. Den 

  14. Cetka  
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