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ÚVOD
Milí čtenáři!
Právě drţíte v ruce DALŠÍ číslo našeho modrého a úţasného časopisu.
Tentokrát s velikonoční tématikou. Najdete tu mnoho zajímavých a vtipných
článků. Dozvíte se, co se na naší škole událo, čekají vás rozhovory s učiteli i
s ţáky, dozvíte se, jak se dělá animovaný film, přinášíme další díl seriálu
„Zakládáme si akvárium“ a vyhodnocení naší soutěţe. Jako ţhavou novinku jsme
pro vás připravili přílohu velikonočních křížovek ZA LUŠTĚNKU SUŠENKU
a mnoho dalších článků.
Takţe neváhejte a pusťte se do čtení našeho - a teď i vašeho - úţasného
časopisu, který pro vás připravila celá redakce NEXTu, která vám chce také
popřát KRÁSNÉ VELIKONOCE!
Tereza Lukešová
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TÉMA TOHOTO ČÍSLA
Jak se dělá animovaný film
Dne 23. února 2011 byly třídy osmá, devátá a sedmá stejně jako zástupci prvního stupně
na besedě o tom, jak se dělá animovaný film. Viděli jsme ukázky nového večerníčku
Šiflík a Šuflík. Autor tohoto večerníčku nám také ukázal, jak se natáčeli známí Krysáci.
Dozvěděli jsme se, ţe natáčení jednoho večerníčku trvá přibliţně tři roky a půl roku
příprava. Práce je to velice zdlouhavá – na jednu vteřinu je třeba 25 fotografií, protoţe
animovaný film je vlastně řada za sebou jdoucích fotek. Za den se natočí asi 10 sekund
filmu. Nejprve se natočí loutky a potom se přidává pozadí a doplňky. Výroba jedné loutky
stojí 50 000 Kč. Na konci besedy jsme poţádali pana Podolského, aby nám napsal přání
pro čtenáře našeho školního časopisu.
Lukešová

foto P. Poulová
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TÉMA TOHOTO ČÍSLA
Velikonoční soutěž (výsledky)
Protoţe je čas Velikonoc, hledali jsme pro vás nějaká přáníčka, ale na internetu se nám
ţádná nelíbila. Říkali jsme si, ţe vy jste určitě šikovnější, a tak jsme koncem března
vyhlásili VELIKONOČNÍ SOUTĚŢ O CENY. Soutěţ probíhala ve dvou kategoriích:

První kategorie: textové přání
Součástí přání měla být slova: Velikonoce, Next, koleda.
Oceněna je práce Veroniky Faitové ze 4. A:
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TÉMA TOHOTO ČÍSLA
Z prací žáků 9. třídy jsme vybrali
tato přáníčka:

Velikonoce jsou uţ za dveřmi,
jaro klepe na vrátka,
koleda je zase blíţe
a my máme prázdné spíţe.
Budou se psát přáníčka,
všude samý text,
já si ale radši
čtu uznávaný NEXT.
Next má hodně obrázků,
vtipů a písmenek,
je to prostě časopis
pro děti uţ od plenek.
Jan Michalík

Máme tady koledu,
Velikonoce se blíţí,
Jan má pusu od medu
a z Nextu o tom píší.
Tak se přece mějme rádi,
kdyţ jsou zde ty svátky,
a dokud jsme ještě mládi,
uţijme si hrátky!
Gábina Jašková

Druhá kategorie: obrázkové přání
Mohl to být obrázek nebo fotografie, ale musel se tam objevit buď časopis NEXT, anebo
alespoň šipka s nápisem NEXT. Které práce nás nejvíce zaujaly?

Velikonoční pozdrav našich prvňáčků čtenářům NEXTu
A to není všechno. Další oceněné práce najdete na straně 20!!!
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ROZHOVORY
Z TITULNÍ STRANY
Rozhovor s paní učitelkou
Jarmilou Matyasikovou
- Jak dlouho učíte na naší škole?
Nastoupila jsem v roce 2000 po mateřské
dovolené.
- Líbí se vám tady?
Určitě.
- Jaké předměty učíte?
Pokaţdé něco jiného. Letos na prvním stupni v 5.
třídě matematiku, český jazyk, hudební výchovu,
pracovní činnosti a výtvarku. Na druhém stupni
hudební výchovu a výtvarnou výchovu v sedmé
třídě. V 8. třídě učím estetickou výchovu.
- Jaké třídy učíte nejraději?
V kaţdé třídě se mi učí dobře, ale nejraději jsem ve své, tedy páté třídě.
- Učíte nějaké krouţky?
Ne.
- Chtěla byste nějaké krouţky učit?
Líbilo se mi, kdyţ jsem suplovala za paní učitelku Hlavsovou v keramickém krouţku.
- Co byste přála našemu časopisu?
Hodně schopných redaktorů, plno zajímavých námětů a hlavně chuť do práce.
- V jednom z čísel časopisu NA EX jste odpověděla na otázku: Co děláte ve volném čase?,
ţe ho nemáte. Změnilo se něco?
Volna není nikdy dost, ale občas si ho udělám. A to potom relaxuji u poslechu hudby,
luštím, čtu a teď se těším, ţe budu chodit na zahrádku.
- Děkuji za rozhovor.
Text a foto: P. Jánská
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ROZHOVORY
Z TITULNÍ STRANY
Rozhovor paní učitelkou
Blankou Maixnerovou
Jak dlouho učíte celkově a na této škole?
13 let celkem, na škole 8 let.
Jaké školy jste vystudovala?
Základní a střední školy v Pardubicích a
vysokou v Hradci Králové.
Ve které třídě nejraději učíte a proč?
8. třídu, anatomie mě hrozně baví.
Co máte ráda na ţácích?
Čestnost.
Co nemáte ráda na ţácích?
Když se nepřiznají ke svým činům.
Jaké jsou vaše koníčky?
Děti, pes, zumba atd.
Jakou práci jste chtěla dělat, kdyţ jste byla malá?
Ani nevím.
Děkuji za rozhovor a přeji vám, ať vás ţáci nezlobí.
Text SMAŢÍK, foto Kaňa

Rozhovor s paní učitelkou Boženou Moravcovou
Jak dlouho na této škole pracujte?
Odpověď: Asi 23 let. Začínala jsem ale na ZŠ
v Opočně.
2. Jakou školu jste studovala?
Odpověď: Pedagogickou fakultu UK v Praze.
3. Učila jste i jiné předměty než Aj?
Odpověď: Ano, zpočátku i pozemky. V dalších
letech Vv, Rj a Ov, podle poţadavků školy.
4. Chtěla byste učit jiný předmět než Aj?
Odpověď: Určitě ano, třeba Tv. Není nad to být
celý rok fit a neopravovat sešity.
5. Proč jste šla učit na tuto školu, proč ne třeba na
gympl?
Odpověď: Na obou školách jsem jiţ učila, na ZŠ
mám trvalý pracovní poměr, na gymplu jsem byla
jen na záskok.
Děkuji za rozhovor a ať se Vám dobře učí.
Bylo mi také potěšením a přeji všem ţákům mnoho studijních úspěchů a učitelům pevné
nervy a zdraví.
Kroupa
1.
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STÁLE SE NĚCO DĚJE
aneb okénko do tříd
Pulický vrabec
Ve středu 16. března 2011 soutěţili ţáci
1. - 5. třídy ve zpěvu. Ve třídních
kolech byli vybráni ti, kteří
reprezentovali třídu v kole školním.
Soutěţilo se ve dvou kategoriích, mladší
ţáci 1. – 3. třídy a starší ţáci 4. – 5.
třídy. Kaţdý soutěţící zazpíval písničku
podle svého výběru a vyzkoušel si, jaké
je to zpívat před tolika posluchači.
Porota měla velmi těţké rozhodování,
neboť všichni zpívali pěkně. Rozhodla
takto:
I. kategorie
1. místo:
Aneţka Víchová
Vojtěch Flígr
2. místo:
Anička Matoušková
Jára Vosyka
3. místo:
Linda Jindrová
Markéta Štaffová
II. kategorie
1. místo:
Veronika Faitová
Přemysl Diblík
2. místo:
Lenka Horčičková
3. místo:
Nataša Ţigová
Pochvalu zaslouţí všichni ţáci, kteří se zúčastnili třídního i školního kola.
Učitelky I. stupně ZŠ

Vylepšená družina
Druţina paní učitelky Bajerové se konečně dočkala
přírůstku v podobě dřevěného domečku, o který
bylo dlouhodobě ţádáno pro nejmladší ţáky školy.
Původně byly místo domečku skříně, které byly sice
praktické, leč ne příliš zábavné, a proto je tedy
mnohem lepší, kdyţ druţina bude zaplněna dětmi na
prolézačkách. A budou-li penízky, přibydou i další
kusy nábytku – stolky, ţidličky…
T. Kusko

STÁLE SE NĚCO DĚJE
aneb okénko do tříd
Beseda s policií
Kdyţ jsme v pondělí 14. 3. překročili práh učebny dějepisu, přešel nás smích na
rtech. Místo paní učitelky Novotné tam před tabulí stála paní v uniformě. Byla to Mgr.
Kacálková. Nejprve šli na řadu čtvrťáci a páťáci. Po nich jsme šli my, osmáci, a deváťáci.
Při besedě jsme se bavili o zákonech a trestných činech. A jako poslední přišli na řadu
ještě šesťáci a sedmáci.
Pávová Kristýna

Rasismus a extremismus
V pondělí 4. března měli osmáci a deváťáci
projekt. My osmáci jsme ho měli čtyři
vyučovací hodiny a deváťáci ho měli hned
po nás další dvě hodiny. Nejdříve jsme si
sedli do krouţku a potom jsme se začali
jeden po druhém představovat a napsali svá
jména na takové štítečky, které jsme si
nalepili na sebe, aby nás oslovovali jménem.
Potom nás rozdělili do skupinek a rozdali
nám fotku cizince a měli jsme přijít na to,
jaké je národnosti a kolik mu je asi let atd. Pak jsme dostali obálku a v ní bylo několik
pojmů, které jsme měli zařadit ke správnému vysvětlení. Dále jsme zjišťovali odpovědi na
takový testík. A nakonec kaţdý řekl
svůj názor, jak se mu celý projekt líbil
či nelíbil. Po nás šli deváťáci a ti dělali
nějakou mapu a přiřazovali, co všechno
patří k rasismu. Na závěr ještě
vytvářeli jakési kruhy, do kterých
museli napsat, co přitahuje lidi, aby šli
do té skupiny.
Pávová Kristýna

Zprávy z první třídy
Prvňáčkové recitovali básničky v třídním kole dne 6. března. Děti také zpívaly a takhle
dopadly výsledky z první třídy: na prvním místě se umístili Tuláček Michal a Vonáčková
Martina, na druhém místě Jindrová Linda a na třetím místě Langerová Martina a Ruml
Dominik.
Pávová Kristýna, Eliška Chmelíková
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STÁLE SE NĚCO DĚJE
aneb okénko do tříd
Zprávy z 2. A
V 2. A jsou děti chytré, a proto šly na besedu do knihovny za panem Fixlem. Protoţe
ţáčci jsou i velmi talentovaní, účastnili se naší školní Superstar, o které se píše v článku
Pulický vrabec. Sice tu nehodnotil ţádný Rytmus, ale i tak to byla podívaná. Dne 6. dubna
se děti předvedly se svou básničkou ve školním kole recitační soutěţe. Ţák Radek
Weselak třídu opustil a přestoupil na jinou základní školu.
Sabina Hajdúchová a Zuzana Koláčná

Zprávy z 3. A
 Paní učitelka byla trochu nemocná.
 Třída se účastnila projektu „VODA“, který se konal 24. 3. 2011 v tělocvičně 1. a
2. hodinu.
Kroupa

Novinky a zprávičky ze 4. A
Ve 4. A se také právě konaly soutěţe v recitaci a ve zpěvu. Od
paní Pultarové jsme se dozvěděli, ţe také pořádají matematické
soutěţe, jako jsou Logic,
Pyramidy, Kruh.
Matematické soutěţe se
konají od pátku do pátku,
takţe ţáci mají jeden týden na jeden úkol. Soutěţ
trvá dva měsíce. Čerpají to z učebnice IQ trénink.
Také Pyramidy jsou matematická soutěţ. A další
matematickou soutěţí je Kruh. Výsledky se rovnají
písmenům a písmena dají slova. Soutěţ také trvá dva
měsíce. Při tom kruhu vybarvují zámečky.
Text: V. Fišerová
Foto: P. Jánská

Zprávy z 5. A







V soutěţi Matematický klokan získal nejvíce bodů Matěj Hlavsa, který měl 100 bodů!
Třídní kolo soutěţe v recitaci vyhrála Lenka Horčičková.
Byla beseda s Policií ČR o internetu a o nebezpečí, které tam hrozí.
Zájemci se účastnili plaveckých závodů v Kudowě Zdroj.
Pochválit musíme Vojtu Šrenka, který je zdatný hokejista (nosí diplomy a medaile).
Lenka Horčičková vyhrála soutěţ ve hře na kytaru a postupuje do dalšího kola.

STÁLE SE NĚCO DĚJE
aneb okénko do tříd
 Páťáci se účastní soutěţe Pořiď si Přítele, ve které pracují s lepidly Prittel. Letos
tvoří obrovského ţraloka, kterého si můţete prohlédnout na fotografiích páťáka
Jakuba Fidry.

 Všichni se na výrobě ţraloka podílet nemohli, proto se střídali – je jich totiţ
čtyřiadvacet. Současně tak vznikla i pozoruhodná farma:

 To není jediná soutěţ – pracují na výtvorech do výtvarné soutěţe Putování dvou
bratrů (Cyril a Metoděj).
 Proběhla anketa O nejkrásnější model auta, motorky. V obou kategoriích skončil
na prvním místě Filip Král.
Lukáš Kaňa
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STÁLE SE NĚCO DĚJE
aneb okénko do tříd
Projekt VODA
Ve čtvrtek 24. 3. se uskutečnil projekt voda pro 3. třídu. Projekt se konal první a druhou
vyučovací hodinu v tělocvičně. Třeťáci chodili po skupinkách a u některých stanovišť
skutečně valili oči. Velela nám paní učitelka Maixnerová, kaţdému se ale snaţila vyjít
s jejich poţadavky vstříc. Lukáš Kaňa pro vás pořídil malou fotoreportáţ.
Michal Smaţík
 obr. 1: Paní učitelka pomáhá
s rozpuštěním látek. Zuzana Koláčná se
snaţí pomoct Járovi Dubánkovi.

 obr. 2: Tomáš Frinta míchá hlínu ve
vodě a Dominik Langer chystá filtrační
materiál na filtrování.

 Obr. 3: Andrea Konečná (v plášti) budila
ve třeťácích opravdu respekt.

 Obr. 4: Lukáš Kroupa pomáhá Sáře
Ţabenské a Kláře Jakicové s vyplněním
papíru.
foto a text Lukáš Kaňa
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VOLNÝ ČAS
Sběr papíru
Dvakrát do roka se sbírá starý papír. Sběr se sbírá v listopadu a březnu. V dubnu se
vyhodnotí, kdo přinesl nejvíce papíru.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kohoutek
Šteffanidesová
Dvořáková
Čáp
Poul
Pekárková
Jouklová
Frýda
Preclík
Predecká
Potoček

2. A
4. A
4. A
2. A
4. A
3. A
2. A
7. A
5. A
5. A
4. A

339kg
270kg
260kg
180kg
126kg
108kg
107kg
104 kg
96kg
91kg
81,5kg

Hodnocení tříd v průměru na žáka.
Celkem
1.
4. A
839kg
2.
2. A
850kg
3.
3. A
565kg
4.
5. A
414kg
5.
7. A
256kg
6.
1. A
166kg
7.
8. A
111kg
8.
6. A
51kg
9.
9. A
0 kg

Průměr na žáka
56
33
21
18
13
9
4,1
4
0

Odměny budou předány v dubnu ve třídách.
Další sběr papíru bude koncem září 2011!!!
PET víčka – sběr pokračuje!!!
Průběţně zatím vede Španiel se 16 kg.
Nejhoršími třídami ve sběru PET
víček jsou 3., 6., 7. a 9. třída s 0 kg.
Anna Hermanová

foto Poulovi
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VOLNÝ ČAS
Zakládáme si akvárium
4. část - Péče a údržba
-Daří se vám s rybičkami?
-Rostou rostlinky?
-Máte husté akvárium a špinavou
vodu?
V tomto čísle vám to pomůžeme změnit!

Rostou vám rostlinky moc
rychle a nepotřebují hnojit? Máte
v akváriu větší plochu rostliny neţ ryb? Rostliny jsou v akváriu sice důleţitá část, ale
pokud je tam hodně velká plocha, tak to akváriu ubírá na vzhledu. Pokud se vám v akváriu
rozmnoţí řasa, která ubírá kyslík, můţete své milé rybičky najít i mrtvé. V obou dvou
případech (rozmnoţené rostlina, řasy) lze nejlépe pouţít obyčejné nůţky na papír.
Jeden den v týdnu musíte svému akváriu věnovat zhruba 60 aţ 90 minut. Nejlepší
je, kdyţ ten den bude zrovna váš volný. V tento den vyměňte nejméně jednu pětinu
(v menších nádrţích jednu třetinu) vody za čerstvou. (Voda musí pár dní stát v kbelíku,
aby z ní vyprchal chlor a voda se zahřála na pokojovou teplotu). Ptáte se, jak vodu
vyměnit? Je to jednoduché. Pořídíte si v obchodu s akvaristikou odsávací nebo odkalovací
hadici. S ní pak rychle pohybujete v akváriu ve výšce 1 aţ 2 cm nad substrátem, abyste
tak současně z nádrţe odstranili nejen vodu, ale i nahromaděný kal. Dříve, neţ dopustíte
do akvária vodu, očistěte vnitřní stranu stěn nádrţe od řas. Pouţijte k tomu houbičku nebo
škrabku na řasy. Jestliţe se řasy usadily také na kamenech nebo jiných dekoračních
předmětech, můţete je z nádrţe vyjmout a očistit malým kartáčkem pod tekoucí vodou.
Mají-li některé rostliny zaţloutlé listy, opatrně je odtrhněte.
Jednou za čtvrt roku je třeba se věnovat akváriu důkladněji. Je to vlastně
kaţdodenní údrţba v rozšířené podobě. Kromě dosud popsaných úkonů je třeba pečlivě
vyčistit nasávací i výtokovou trubici filtru a také jeho přívodní hadice, v nichţ se téměř
vţdy usadí řasy. K čistění jsou nejvhodnější speciální kartáče na trubky, které jsou velmi
úzké. Přivázané na šňůrce se dají velmi dobře protahovat hadicemi. Trubice ale můţeme
vyčistit také pomocí parního čističe z domácnosti.
Generální úklid, při němţ se vše z nádrţe vyndá a akvárium se zařídí znovu, by
se měl podniknout pouze tehdy, je- li bezpodmínečně nutný. Úklid je třeba důkladně
předem připravit. Nejprve musíte vyřešit otázku, kam s rybami a rostlinami. Můţe to být
např. velká plastová vana, kterou budete moci pomocí výkonného čerpadla intenzivně
provzdušňovat, aby se v ní vytvořily trochu snesitelné podmínky pro ryby. Tři dny před
generálním úklidem přestaňte krmit ryby, nebo omezte krmení na minimum. Ryby pak
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v pobytu v náhradním domově nebudou produkovat téměř ţádné výkaly, takţe nebude
docházet k nadměrnému znečišťování vody, které by znamenalo pro jiţ vystresované ryby
další zátěţ. Kdyţ je nádrţ prázdná, můţete snadno pomocí kyseliny octové nebo citronové
odstranit případné usazeniny na jejich okrajích.
Jednou za šest aţ devět měsíců je třeba vyměnit zářivkové trubice, protoţe jejich
výkon pak jiţ výrazně klesá. Snaţte se tuto výměnu načasovat na říjen, aby vaše akvárium
vstupovalo do zimního období s novými trubicemi. Před zimou ještě jednou důkladně
rostliny prostříhejte, aby si v tomto temnějším období vzájemně „nekradli“ světlo a
nezačali chřadnout.
P. Jánská, V. Fišerová
(zdroj: vlastní zkušenost, kníţka akvárium)
Foto: P. Jánská

Den se Sabinou Hajdúchovou
06.30 – Sabina se pomalu probouzí ze své vyhřáté
postele a její pes Tobi jí přichází přivítat do nového
dne.
06.35 – Sabina pomalu, ospale vychází ze svého
pokoje a jde přímo do kuchyně, aby se, jak sama říká,
naţrala. V úvahu přijde i pití, ale to aţ po pořádně
tučné snídani.
06.45 – Sabina vchází do koupelny, nevím, co tam
dělá, radši ji nebudu obtěţovat.
07.00 – Celá čistá Sabina vybíhá z koupelny jako na
olympiádě a zastavuje se aţ ve svém pokoji, kde
vyndává učení z předchozího dne a chystá si na dnešek.
Ale není to tak lehká práce, jak si můţete myslet,
protoţe Sabinin neúnavný pes se nehodlá vzdát a strká
jí do tašky míček.

Sabina a její vydatná snídaně…

07.05 – Sabina zavírá dveře do svého pokoje a vypadá to, ţe se bude převlékat z pyţama.
07.20 – Sabina konečně vylézá z doupěte, běţí ke dveřím a s nějakou svačinou se
neobtěţuje, na co taky, ţe? Ve škole totiţ můţe okrást nebohou Zuzanu Koláčnou o její
těţce vydělané rohlíky.
07.30 – Hurá, Sabina se konečně dopravila do školy. Rychle se převléká a běţí do třídy,
má totiţ zrovna třídnickou. Uţ zase jde pozdě!
09.30 – Sabinin den právě začal. Je velká přestávka, jde se kalit! Jen co Sabina ukradne
rohlík Zuzaně, běţí do klubu. Jsme jí těsně v patách.
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09.40 – Sabina uţ zase vybíhá z klubu a místo toho běţí k automatu, nevím, kde sebrala
peníze, ale určitě nikoho nevydírala.
09.45 – Sabina spokojeně odchází od automatu se Snickerskou v ruce. Hurá, 20% gratis.
10.00 – Sabina stačila sníst Snickersku a uţ běţí do třídy, ještě si cestou trochu bouchne
do Kani a uţ je ve třídě.
13.30 – Zvoní se na konec hodiny a Sabina se
probouzí ze spánku. Vypadá trochu jako
Šípková Růţenka. Jen se Fejtek zmíní o obědě,
Sabina uţ je první ve frontě.
13.35 – Sabina těţce popadající dech vbíhá do
jídelny, je tam první. Hurá.
13.40 – Sabina uţ sedí i se svým ukořistěným
obědem u stolu. Láduje se, aţ hanba. Ale kdyţ
má hlad, tak ať si dá do kokosu.

Opravdický oběd v naší školní jídelně!

14.00 – Sabina uţ si zavazuje svoje Reebooky
a vyráţí směr stánek. Jestli myslíte, ţe jde kouřit, tak to jste se pěkně spletli. Sabina je
totiţ závislá na stánkových lízátkách za 3,- Kč.

15.00 – Sabině uţ skoro umrzl zadek, a proto vyráţí domů. Tam jí obskakuje její
neúnavný pes Tobi, kterého známe uţ z rána. Jeho trik s míčkem je nezapomenutelný.
16.00 – Sabina uslyší pronikavý zvuk. Není to pronikavý zvuk, je to zvonek. Je to Anita
Melišová, která uţ napruţeně čeká u dveří a cucá lízátko. Sabina si oblékne slušné,
nedělní oblečení a vyráţí střemhlav dolů po schodech. Valí se jako lavina.
16.20 – Sabina a Anita uţ došly k průmyslové škole a otevírají dveře, uvítá je známý
zápach a šum. To jak si gymnastky potichu špitají.
19.00 – Sabina vchází do šatny a převléká se ze
cvičebního úboru a hlučně komunikuje se svým
mobilem. „Proč mi nikdo nepíše?!?! Aw#@*§+grh!“
19.30 – Sabina se konečně dostává domů a jde si vzít
něco dobrého k snědku.
19.45 – Sabina se jde vykoupat do horké lázně plné
pěny a olejíčků. Jó ta voní!

Do koupelny nás Sabina asi
nepustí. Ale proč je tam
potmě???

20.00 – Sabinu začíná pěkně dopalovat, ţe jí nikdo
nepíše, a tak se jde spojit s kamarády na Facebooku, kde
jí ovšem zase nikdo nepíše. To uţ je pěkně dopálená do
běla.
20.15 – Sabina se raduje, napsala jí Andrea!
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20.20 – Nic moc z toho nebylo, Andrea uţ odešla.
20.30 – Ţivot na Facebooku je velmi psychicky
náročný, proto si jde Sabina dát přestávku.
20.35 – Sabina usedá do křesla k počítači a pomalu,
ale jistě spouští Windows Media Player. Dívá se na
The Social Network, vypadá dost zaujatě.
22.35 – Film skončil a Sabina vypíná počítač. Ještě
chvíli kontroluje mobil a pak se převléká do pyjama.
22.40 – Sabina leţí v nově vyhřáté posteli a hledí na
mobil. Nikdo nepíše.
22.45 – Sabina odkládá mobil a neklidně usíná.
06.30 – Sabina se pomalu probouzí ze své vyhřáté
postele a její pes Tobi jí přichází přivítat do nového
dne.

Neúnavný Tobi a neúnavná
Sabina.

text a foto Koláčná, Hajdúchová

Plavání v Polsku
Plavání v Polsku se uskutečnilo 22. 3. v městě Kudowě. Na závody jeli naši ţáci s paní
Bajerovou společně s horní školou. Všichni plavali ve volném stylu na 50 metrů. Na naší
škole máme nejednoho šikovného plavce! Tady jsou výsledky.
Ve svých kategoriích se umístili takto:
8. místo
11. místo
5. místo
6. místo
10. místo
10. místo
5. místo
12. místo

Barbora Hofingerová
Veronika Faitová
Matěj Radoch
Jonáš Šerý
Adam Jindra
Gabriela Jašková
Filip Umlauf
Jan Veselý
Sabina Hajdúchová
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Rozhovor s Honzou Michalíkem
Honza Michalík hraje fotbal za TJ Dobruška a chodí do 9. třídy na naší škole.
1) Jak dlouho hraješ fotbal?
Fotbal hraju 9 let.
2) Kolik gólů jsi dal nejvíce za zápas?
Asi 7 gólů.
3) Můţeš se pochlubit nějakými úspěchy?
Několikrát jsem byl vyhlášen jako nejlepší
střelec.
4) Kolikrát týdně trénujete?
Trénujeme třikrát týdně a máme jeden zápas.
5) Jaký hraješ post?
Útok a obranu.
6) Máš nějaký fotbalový vzor?
Ne.
7) V jakém týmu bys chtěl hrát?
V Realu Madrid.
Děkuji ti za rozhovor a přeji ti hodně úspěchů.
text a foto Kroupa

Tomáš Fejtek a posilovna
Ţák Tomáš Fejtek chodí do 8. třídy. A co o něm nevíme???
1) Jak často navštěvuješ posilovnu?
Třikrát týdně.
2) Kam chodíš do posilovny?
Do Dobrušky na bazén.
3) Na čem posiluješ?
Bench a činky.
4) Je to velká zátěţ?
Ano, docela jo.
5) Bereš nějaké proteiny?
Ano.
Děkuji za rozhovor a ať máš svaly a sílu!
text Kroupa, foto Hajdúchová
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Rozhovor s florbalistou
Jedná se o ţáka Romana Tomka, který chodí do osmé
třídy. Hraje florbal a je vidět, ţe ho to baví.
Jak dlouho hraješ florbal?
Florbal hraji jiţ 1 rok.
Kolik Vás hraje týmu v kraji?
V kraji nás hraje 7
týmů.
Jakých úspěchů jsi
dosáhl?
Často vyhráváme, ale
i někdy prohráváme,
je to tak nerozhodný.
Kolikrát týdně trénuješ?
Tréninky máme dvakrát týdně.
Jaký hraješ post?
Můj post je levý i pravý útočník.
Chtěl bych poděkovat Romanovi, ţe si udělal čas, a přeji
mu hodně úspěchů v dalších letech.
foto a článek Lukáš Kaňa

Posilováníčko
Paní učitelka Novotná si pomyslela, ţe jsme tlustí, a tak naplánovala odpolední
posilovačku. S hrůzou se dozvídáme tuto nečekanou a tak trochu hrůzostrašnou novinu.
Všichni jsme z toho rozpačití, aţ na pana Fejtka, který jásá a prohlašuje, ţe uzvedne
klidně i 50 kg. Pan Fejtek je totiţ velký sportovec s proteiny. Dne 7. dubna jsme se ve 13.
20 sešli u bazénu, teda aspoň většina třídy. Sešli jsme dolů po schodech do našich šaten.
V našem sportovním oděvu jsme vstoupili do posilovny. Tam nás čekalo malé seznámení
s posilovacími stroji. Některé byly váţně zajímavé. Svalnatý pán si odvedl kluky, holky
zůstaly s méně svalnatou paní. Cvičili jsme a cvičili - na kolech i na míči, aţ byl konec.
Pan svalnatý (jmenuje se Josef Machač) se s námi rozloučil a popřál nám hodně zdaru ve
zbytku ţivota. Ještě nezapomněl dodat, ţe jsme všichni zkroucení jako ţíţaly . Nakonec
to dopadlo tak, ţe pan Fejtek neuzvedl ani 10 kg.
Hajdúchová, Koláčná
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Velikonoční soutěž – přáníčka
(pokračování ze strany 5)
Žáci čtvrté třídy přichystali pěkné velikonoční koláže. Oceňujeme tyto tři autory:
Bára Hoffingerová

Erik Petr

Pokud chcete vidět oceněné práce v barvě, doporučujeme internetové stránky školy
(viz tiráţ). Vyuţít můţete i výstavku soutěţních prací ve škole (přízemí).

Nikola Štefanidesová

Poslední práce přišla od Poulových.
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foto Richard Poul, text Petra Poulová

Reportáž z Olympiády v českém jazyce
Právě je 8.20 hodin a nacházíme se v rychnovském Domu dětí a mládeţe. Před
chvíli jsme přijeli a podepsali jakýsi papír. Teď tu sedíme a čekáme na nějaké češtinářské
intelektuály z Vamberka. Sedíme s Verčou v přední podivné trojúhelníkové lavici, hned u
okna, a povídáme si s holkama z gymplu a horní školy, ostatní lidi jen sedí a mlčí. Všichni
vypadají váţně vyděšeně, doufám, ţe tu jsme správně na tý olympiádě a ne někde na
popravě, protoţe to vypadá, ţe se k něčemu takovému schyluje.
Po hodně dlouhé době se něco děje, takový hodně vousatý muţ, který trochu
připomíná Hagrida, se zvedá a říká něco o tom, ţe nás tu vítá a o nějakých poukázkách.
Zezadu se zvedne jedna holka a říká, ţe by chtěla na záchod. Ten Chlupáč jí vysvětlí cestu
a pak to zopakuje i nám. Holky vyjdou ze třídy a směřují co nejvíc do leva, kluky jsem
neposlouchala, protoţe se zvedla jiná učitelka a to nás dost rozhodilo. Učitelka ho
doplňuje a říká, ţe jestli „Vambeřáci“ do pěti minut nepřijdou, tak začneme bez nich a pak
znova něco o poukázkách.
Čekali jsme deset minut a ty dvě holky z Vamberka konečně přišly, ta jedna má
divný boty, jdou ke stolu a podepisují se na ten papír. Postaví se ke zdi, protoţe nikde
jinde není místo. Jo, holt mají smůlu.
Zvedá se učitelka a říká, ţe nás tu vítá, zní to trochu divně, protoţe nás tu před
čtvrt hodinou vítal ten učitel – Hagrid. Pak přejde k tomu, ţe nás rozdělí na dvě skupiny,
asi se tvářím dost otráveně, protoţe se na mě dost divně dívá, ale můţe to být prostě tím,
ţe jí tu sedím na ráně. Kdyţ nám popřeje hodně štěstí, coţ nám moc k ničemu není,
rozdělí nás na dvě skupiny. Jsem v tý skupině, co jde někam jinam, jo, mám prostě štěstí.
Mám jít za tou korpulentnější učitelkou, jmenuje Nováková, nebo tak něco.
Jdu po chodbě ještě s ostatními, nikdo se s nikým nebaví a většina vypadá pořád
dost vyděšeně. Nováková zaleze do nějaké místnosti, jdeme za ní, na dveřích stojí nápis
Kuchyňka. Pěkně to tu smrdí a je tu poměrně tma. Dost jsem se courala, takţe jsem si
nestihla obsadit nějaké vlastní místo, je tu málo stolů. Sedám si k takové holce
v květovaných šatech. Hned po chvíli mi dojde, ţe to nebyl moc dobrý nápad. Holka má
krátký vlasy a dost dlouhý chlupy na rukách, ale o to nejde, jde o to, ţe se na mně pořád
tak divně dívá.
Nováková nám rozdá první část testu, je to nějaká gramatika. Snaţím se přečíst si
první cvičení, ale moc dobře to nejde, protoţe ta holka divně civí, taky se na ni podívám a
ona začne něco psát. Super. První cvičení je dost těţký, tak se podívám na druhý, to uţ tak
strašný není. Něco tam napíšu a podívám se na holku. Stihla se jenom podepsat. Snaţím
se to rozluštit, ale strašně škrábe a ještě to čtu vzhůru nohama, takţe je to dost těţký.
Jmenuje se Andrea Něco. Jdu psát dál, další cvičení je divný, přeskočím na další, to je
nějaký skládání slov. Vymyslela jsem čtyři, ale dál uţ to nešlo, protoţe Andrea se na mě
uţ zase dívala, podívala se na můj papír a něco opsala. Nenápadně si na papír poloţím
ruce, abych to před tou zákeřňačkou zakryla. Podívala jsem se na Novákovou, co dělá, ţe
si nevšimla toho, ţe ode mě furt opisuje. Nováková si čte Ţenu a ţivot. Dívám se na
hodiny, uţ jen třicet minut. Ten kluk, co píše u stolu pod nimi, sedí s jednou holkou a
všechno od ní opisuje, chudák holka si toho ještě vůbec nevšimla. Podívám se zpátky na
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Andreu, píše a strašně u toho škrábe do papíru, jako by se chtěla prodřít na stůl, no tímhle
tempem to půjde rychle. A takhle to jde aţ do konce první části. Já něco napíšu, Andrea
něco napíše, pak něco opíše a já se podívám na Novákovou, která buď čte nejnovější
vydání Ţeny a ţivota, nebo chroustá nějaký zákusky. Jediné dvě změny, které se přihodily,
byly ty, ţe ta holka u hodin si všimla, ţe od ní ten kluk skoro všechno opsal, a schovala si
to a ţe si Nováková všimla, ţe asi nic nevidíme, protoţe na téhle straně sem nesvítí slunce,
takţe nám rozsvítí.
Kdyţ odevzdáme gramatiku, Nováková nás pošle zpátky do třídy na svačinu.
Vezmu si Caprisone a čtvrtku v celofánu zabalené zeleninové bagety. Jdu za holkama,
povídáme si o kvalitě svačiny a o tom, co asi bude za téma na sloh. Ostatní lidi si taky
buďto povídají, nebo jedí.
Přestávka skončí a my jdeme zpátky do té smradlavé kuchyňky, nic moc se tu
nezměnilo. Nováková zase zapomene rozsvítit, takţe je tu stejně světla jako předtím, to
znamená, ţe tady ţádné není. Rozdá nám papíry s tématy a my se můţeme pustit do psaní.
Holka, co sedí vedle na mě, zase kouká, váţně mě to začíná ţrát. Přečtu si téma, píše se
tam: Nikdy nemám nouzi o… no a teď - babo raď. No jo! Budu psát o bábině, kvůli které
nemám nouzi o dobré rady. Všimla jsem si, ţe Andrea uţ neciví, místo toho něco škrábe
na papír, o to zuřivěji. Udělám si osnovu a začnu psát, jde to docela dobře, moje šílená
bába radí lidem v novinách a já jdu na konkurz o návrhářku koberečku do auta, jestli za
tohle dostanu i jeden bod, budu se váţně divit. Hodina docela uteče a Nováková vybírá
slohy. Podám jí ten můj a pakuju se pryč. Na chodbě potkám Verču a pana Frýdu, který
s někým vede vášnivou debatu. Zeptám se jí, o čem psala. Prý o rybičkách, a ţe mi to pak
ukáţe. Super. Pan učitel Frýda uţ přestal povídat a tak jdeme po schodech do šatny, ptá se
nás, jaký to bylo. Obě něco řekneme a jdeme se do šatny obléct, nebo spíš si nasadit boty,
protoţe venku je váţně dost teplo i na mikinu. Jdu k autu a říkám si, ţe to nakonec tak
děsný nebylo, aspoň jsem přišla o matematiku.
Z. Koláčná

Kristýna Pávová
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Vtipy o zvířatech
Vlkovi se narodil syn. Kdyţ mu ho v porodnici ukazovali, vlk se přímo rozplýval: „To je krásné
děťátko, ta očka, to jsem celý já! A ten čumáček taky! A ty uši... ty uši... TY UŠI!! Jen počkej,
ZAJÍCI !!!
Jde medvěd po lese a vidí, jak leze slon na strom.
„Proč lezeš na strom?“ ptá se medvěd.
„Protoţe mám rád jablka.“ odpoví slon.
„Ale vţdyť je to jedle.“ povídá medvěd.
„To nevadí, já je mám s sebou.“
Chodí medvěd v lednu po lese. Naštvaný a do všeho kope a nadává: „Já si to kafe v září neměl
dávat!
Co vznikne kdyţ se zkříţí kráva s ţelvou?... Tele s helmou.
V ZOO: „Tati, proč na nás ta gorila za sklem tak blbě čumí?“ - „Pššš, jsme teprve u pokladny.“
Letí komár vzduchem a vidí dva své druhy, jak sebou mlátí o zem. „Ale hoši, co to je, heavy
metal?” - „Nééé, Raid!”
„V posteli jsem políbil jakousi ţábu a ta se hned proměnila na krásnou princeznu. Ale co mám
teď s tou krasavicí dělat?” stěţuje si ţabák.
Dvě krysy, malá a velká, spatří na chodníku psa.
„Neboj,” uklidňuje velká krysa malou, „to je praţský krysařík - a my jsme obě z Brna!”
Potká šnek šneka a ten druhý je strašně pomlácený, má rozbitou ulitu, ohnutá tykadélka, no
hrůza. „Prosím tě, co se ti stalo?” - „Ále, to se jednou takhle ţenu fofrem z kopce, nestíhám
koukat napravo nalevo, vítr mi fučí kolem uší... A najednou přede mnou vyroste houba!”
Jde takhle slon lesem a napadne ho horda mravenců. Slon se otřepe a všichni mravenci popadají,
aţ na jednoho, který je na krku. Ostatní mravenci na něj volají: „No tak - uškrť ho, uškrť ho!”
Víš, co udělá ţirafa, kdyţ jí plivneš do tváře? - Podkopne ti ţebřík!
Před zoologickou zahradou se otec ptá svého syna, k čemu ţe tak nutně potřebuje doma malou
opičku. „No přece na pokus,” odpoví synek. „Chci sledovat, jak se opice mění v člověka.”
Ptá se malá zebra velké zebry: „Mami, proč máme tolik pruhů?”
Velká zebra odpoví: „Čím víc pruhů, tím víc Adidas.”
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Natálie Goisová

ŠKOLNÍ PARLAMENT
 Tento rok, jak uţ asi víte, se
nekoná Pomlázkový den.
Všichni jsou psychicky na dně.
V jednání je Den Země, při
kterém bychom si mohli uţít
plno zábavy s uklízením
odpadků kolem školy. Blééé…
 Update ke dni 13. dubna 2011:

Celoškolní projekt Den
Země uţ je oficiálně
schválený a připravený k realizaci. Pokud nemáte rádi uklízení odpadků (Fůůůj!),
můţete se přihlásit na cyklovýlet s panem Frýdou, nebo jet do Nového Města, či
Opočna na prohlídku památek a přírodních zajímavostí. Kdo chce, můţe zajít na
procházku do tajuplného lesa a pomoci přírodě (a trochu přiloţit ruku k dílu v lese) a
jestli vám to pořád nestačí, můţete se přihlásit na uklízení našeho milého potůčku
Brtvy a jeho okolí, aby nám hezky tekl a vzkvétal. Takţe Dni Země zdar!
 Nejmenší kategorie ve stolním fotbalu uţ dohrála. Starší kategorie stále hraje.
Zrovna vysvitlo slunko a naše fotbálková soutěţ právě začala! Hurááá! Všichni hrají
moc pěkně, akorát některým to moc nejde. Ale to nevadí, jste přece jenom lidi a
stejně jsme na ně pyšní, protoţe jsou z naší školy.
 Chystá se i jarní kolo turnaje v ping-pongu. Zájemci se nahlásí u pí. Hlavsové!
 Naše škola se také zúčastnila hned několika sbírek. Za různé reklamní
předměty jsme vybrali dost peněz na to, abychom se mohli radovat a jásat.
Pro Charitu ŢIVOT DĚTEM jsme nasbírali 837 Kč, a to hlavně prodejem
magnetků a reflexních pásků, které na naší škole měly velký úspěch.
Pro Fond Sidus, který dodává peníze dětské praţské nemocnici v Motole, jsme
vybrali úctyhodných 350,- Kč, a to za tuţky s bublifukem.
Hajdúchová, Koláčná
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