
/
2

0
1

3 
 

2
0

1
4 

1

školní časopis žáků, učitelů a přátel zš Bratranců VeverkovýcH, pardubice

1 / 2 0 1 4

Na	slovíčko	s…

Život	na	prvním	stupni

Sportovní	soutěže

Adaptační	kurz	6.	C

Skvělý	výlet	9.	B	a	7.	B

Vítání	jara

Družíme	se	ve	družině

Škola	hrou	s	Janem	Amosem

Vzpomínky	na	jarmarky

„Super“	zápis	do	prvních	tříd

Multikulturní	týden

Latinskoamerický	večer

Olympijský	park	Soči	–	Letná

Z	historie	pardubického	hokeje

Olympiády	a	vědomostní	soutěže

Fejeton

z	obsahu	čísla

BrVe	times,	časopis	žáků,	rodičů	a	přátel	
ZŠ	Bratranců	Veverkových	v	Pardubicích

2.	ročník,	1.	číslo,	
datum	vydání:	14.	4.	2014,	uzávěrka:	11.	4.	2014
Vydává:	ZŠ	Pardubice,	Bratranců	Veverků	866
Odpovědný	šéfredaktor:	Mgr.	Božena	Jarešová,	

e-mail:	brvetimes@seznam.cz

	 Téměř	pravidelně	(vlastně	skoro	každo-
denně)	navštěvuji	naši	školní	jídelnu,	abych	
spíše	 kritizovala,	 než	 obědvala,	 ač	 na	 to	
možná	nevypadám.	
	 Nová	 kolegyně	 vyprávěla,	 že	 první	
informací,	kterou	se	o	mně	dozvěděla,	bylo	
to,	že	jsem	mlsná.	A	to	si	myslím,	že	mohla	
slyšet	 jiné	 důležitější	 věci,	 třeba	 že	 jsem	
přísná,	důsledná,	a	to	i	v	kritizování.	Přijdu	
do	 jídelny,	 omrknu	 talíře	 kolegů	 a	 už	 to	
začne…	Co	to	je?	Jaké	je	druhé	jídlo?	Tak	to	
nevím,	zda	raději	nezajdu	do	Mekáče…	Také	
se	 jednou	 stalo,	 bylo	 to	 takhle	 v	 pátek,	
unavení	kolegové	s	chutí	pojídali	oběd	a	já	
opět	začala	svůj	monolog.	Seděli	u	jídla	tři,	
dodnes	si	pamatuji,	kteří	to	byli,	a	sborově	
na	mě	zakřičeli	jak	na	malou	holku:	„Sedni	a	
jez!“
	 Chvíli	 jsem	 možná	 dala	 pokoj.	 Hodná	
kolegyně	dokonce	vzpomíná	na	to,	jak	jsem	
ve	 škole	v	přírodě	 jedla	 suché	 těstoviny	a	
hovězí	maso.	Byla	nejspíš	rajská,	tu	do	pusy	
nevezmu	nikdy	 a	 hovězí	 bych	 ovšem	 také	
nejedla.	 Ta	 samá	 kolegyně	 tvrdí,	 že	 sice	

reptám,	 ale	 nakonec	 to	 sním.	 Pravda	 to	
úplně	není.	
	 Časem	 mi	 znovu	 otrnulo.	 Reptání	 a	
kritika	opět.		Nejmenovaný	kolega	nedávno	
prohlásil,	 že	 si	musí	 zapsat	den,	 kdy	 jsem	
oběd	z	jídelny	pochválila.	Tak	jsem	přišla	do	
jídelny	 a	 říkám	 si:	 „Nic	 nekritizuji	 a	 jím.“	
Ovšem	 kolegovi,	 jak	 glosuje,	 stačí	 i	 můj	
první	úděsný	 (leč	 všeříkající)	 pohled.	Dva	
obědy	 jsem	 se	 usilovně	 snažila.	 Pak	 bylo	
maminčino	 kuře.	 Všichni	 olizovali	 kosti.	
„Tak	to	stehno	bych	do	ruky	nevzala,	abych	
ho	dokousala!“	chytila	jsem	se.	
	 Už	jako	malá	holka	jsem	na	malé	kousíč-
ky	 trhala	 stravenky,	 které	 jsme	 tehdy	
dostávali,	a	házela	je	na	trávník	před	školou,	
aby	 rodiče	 náhodou	 při	 mé	 neopatrnosti	
nezjistili,	že	na	obědy	nechodím.	
	 Jak	 já,	 vám,	 děti,	 rozumím!	 Těšte	 se!	
Sestavuji	 jídelníček	 do	 školy	 v	 přírodě.	
Budou	samé	dobroty!!	

Nejmenovaná	učitelka

Fejeton

Milá	čtenářko,	milý	čtenáři,
	 je	tady	už	páté	číslo	našeho	školního	
časopisu	 BrVe	 times.	 Ve	 škole	 jsme	 od	
vydání	vánočního	čísla	nezaháleli,	usku-
tečnilo	se	mnoho	zajímavých	akcí,	o	kte-
rých	 jste	 nám	 napsali.	 Děkujeme	 za	
všechny	příspěvky	a	zároveň	se	omlouvá-
me	 dětem,	 jejichž	 texty	 jsme	 nemohli	
uveřejnit.	 Rozsah	 časopisu	 je	 omezen.	
Redakční	rada	se	za	rok	obměnila,	někte-
ří	původní	přestali	pracovat,	 naopak	 se	
přihlásily	děti	z	nižších	ročníků,	hlavně	z	
6.	B	a	7.	A.
	 Na	vaše	další	příspěvky	se	stále	těší-
me,	očekáváme	vaše	názory	a	připomín-
ky,	 křížovky,	 rébusy,	 ale	 také	 pochvaly.	
Jsme	hokejová	škola,	a	tak	místo	pohledu	
na	 historii	 školy	 tentokrát	 nabízíme	
nahlédnutí	 do	 historie	 hokeje.	 Přejeme	
vám	příjemné	jarní	dny.		 																																																					

	Za	redakci	Božena	Jarešová	



Vítání	jara	a	návštěva	seniorů

Návštěva	domu	pro	seniory

	 V	pátek	21.	března	2014	se	na	
naší	škole	uskutečnila	skvělá	ak-
ce	s	názvem	Vítání	jara.	

	 Žáci	1.	až	4.	tříd	vytvořili	kvě-
tinu	 přátelství,	 a	 to	 tak,	 že	 na-
stoupili	v	různě	barevných	trič-
kách	do	tvaru	květiny	na	hřiště.	
Střed	květiny	tvořila	třída	1.	B	v	
bílé	barvě,	stonek	s	listem	v	zele-
ných	 barvách	 vytvořila	 třída	 4.	
A.	 Ostatní	 třídy	 byly	 okvětními	
lístky	v	barvách	1.	A	červená,	2.	A	
fialová,	2.	B	oranžová,	3.		A	tmavě	
modrá,	3.	B	světle	modrá	a	4.	B	
žlutá.	

	 Další	 atrakcí	 byla	 hra	 Jarní	
člobrdo.	 Po	 vysvětlení	 pravidel	
jsme	se	po	třídách	rozmístili	po	
hřišti.	Paní	učitelky	se	vyměnily	
křížem,	 aby	 svým	dětem	nena-
držovaly.	A	tak	začala	hra.	První	

soutěžící	 z	 každé	 třídy	 házel	
kostkou	 do	 té	 doby,	 než	 hodil	
číslo	 6.	 Potom	 hodil	 znovu	 a	
číslo,	 které	 padlo,	 určilo,	 kolik	
kol	poběží.	Zvítězilo	to	družstvo,	
které	 nejrychleji	 vystřídalo	 25	
žáků.	

	 Pokud	 někdo	 nemohl	 běžet,	
musel	 jiný	 žák	 z	 jeho	 družstva	
běžet	dvakrát.	Vítězem	se	stalo	
družstvo	 světle	 modrých	 3.	 B,	
druzí	 skončili	 zelení	 4.	 A	 a	 na	
třetím	místě	se	umístili	žlutí	4.	B.	

	 Na	závěr	jsme	si	všichni	spo-
jeni	 v	 řetězu	 zazpívali	 písničku	
od	 Zdeňka	 Svěráka	 a	 Jaroslava	
Uhlíře	Jaro	dělá	pokusy.	
	 Žáci	 3.	 B	 navštívili	 Domov	
seniorů	a	předali	jim	vlastnoruč-
ně	vyrobenou	kytičku.	A	každý	z	
nás	 jednu	 takovou	 vyrobenou	
kytičku	doma	předal	odpoledne	
své	mamince.
	 																					Žofka	Vojtěchovská

čata	vzala	ven,	kde	jsme	si	kou-
pily	zmrzlinu	a	prošly	se	po	měs-
tě.	Další	hodinu	jsme	měli	český	
jazyk,	 na	 který	 jsme	 si	 už	 den	
předem	 připravili	 různé	 hry	 a	
otázky	pro	třídu.	Ty	jsme	potom	
spolužákům	 kladli	 a	 oni	 odpo-
vídali.	Také	skvělá	hodina.	Před-
poslední	 hodina	 byla	 matema-
tika.	Pan	učitel	si	pro	nás	připra-
vil	rébusy	a	hlavolamy,	a	jelikož	
nás	to	moc	bavilo	a	další	hodinu	
jsme	měli	pracovní	činnosti,	po-
kračovali	jsme	i	po	přestávce.
	 Opravdu	musím	přiznat,	že	to	
byl	skvělý	den,	který	jsme	si	vši-
chni	užili.	 	 				

Zuzana	Nádvorníková

21. března 2014
- první jarní den 

    Květinový den
         Člověče, nezlob se!
Hrátky s barvami

V TÁ NííV TÁ NííV TÁ NííV TÁ Níí
JAR AJAR AJAR AJAR A

	 V	rámci	celodenní	akce	Vítání	jara	navštívily	děti	z	3.	B	Domov	pro	
seniory	U	Kostelíčka.	 Přinesly	 jim	květiny,	 které	 vyrobili	 společně	
žáci	1.	až	4.	tříd.	Potěšily	je	jarní	básničkou	a	písničkou,	obdarovaly	je	
nejenom	květinou,	ale	i	úsměvem	a	laskavým	slovem.	Odměnou	jim	
byly	rozzářené	oči	babiček	a	dědečků,	někdy	i	zalité	slzami	radosti.
 …	Babičkám	a	dědečkům	jsme	pomohli	přivítat	jaro			(Klárka)
 …	Líbilo	se	mi,	jak	jsme	rozdávali	kytičky			(David)
 …	Nejlepší	bylo,	že	jsme	mohli	potěšit	i	jiné	lidi			(Ondra)
 …	Byli	tam	hodní	dědečkové,	babičky	i	sestřičky			(Lukáš)
 …	Ozářili	jsme	dům	seniorů			(Sláva)
 …	Moc	se	mi	líbilo,	že	hráli	„Člověče“	tak	jako	my			(Dan	Samuel)
 …	Babičky	a	dědečkové	byli	rádi,	že	jsme	přišli			(Marek)
 …	Líbilo	se	mi,	že	to	starouškům	přineslo	úsměv	do	tváře			(Majda)
 …	Bylo	krásné,	že	kvůli	nám	přerušili	svůj	denní	program			(Čenda)
 …	Byl	to	hřejivý	pocit	v	srdci			(Michalka)
 …	Měli	tam	moc	hezké	pokoje			(Viktorka)
 …	Některé	babičky	byly	tak	rády,	že	plakaly			(Hanička)
 …	Udělalo	nám	to	všem	velkou	radost			(Michalka)

Děti	z	3.	B
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Škola	hrou	s	Janem	Amosem

	 Dne	28.	března	2014	probíha-
lo	vyučování	podle	 Jana	Amose	
Komenského.	Hlavní	bylo,	že	se	
děti	 učily	 zábavnou	 formou,	 ji-
nak	než	obvykle.		
	 V	každé	třídě	ten	den	probíhal	
jinak,	protože	měli	všude	připra-
veno	něco	zajímavého.	I	učitelé	
se	zapojili,	pan	učitel	Hrubeš	byl	
převlečený	 za	 Komenského.	 Ve	
třídě	7.	A	si	děti	připravily	oble-
čení	 ze	17.	 století,	 tedy	za	 Jana	
Amose	Komenského,	 samozřej-
mě	se	oblékla	i	třídní	učitelka	Ja-
rešová.	
	 Na	 hodinu	 českého	 jazyka	
jsme	přešli	do	historické	učebny.	
Luštili	jsme	křížovky,	vyplňovali	
tajenky.	 Na	 závěr	 jsme	 hledali	
rozstříhané	 papírky,	 jejich	
složením	jsme	zjistili	názvy	děl	
Ja-na	 Amose	 Komenského.	
Dívky	 byly	 v	 hledání	 mnohem	
rychlejší	 než	 chlapci.	 Ti	 se	
ovšem	 nechtěli	 vzdát	 a	 hledali	
tak	dlouho,	 až	na-šli	 i	 poslední	
lísteček.	 V	 hodině	 angličtiny	
jsme	 dostali	 za	 úkol	 vymyslet	
otázky	„Proč“,	v	hudební	výcho-
vě	jsme	měli	složit	obrázek	J.	A.	
Komenského.	 I	 další	 ho-diny	
byly	zábavné.	Kéž	by	to	 tak-hle	
probíhalo	stále!

ŠKOLA	HROU	V	6.	B
	 Tento	den	byl	 jeden	z	nejlep-
ších,	které	jsem	kdy	ve	škole	za-
žila,	a	myslím,	že	moji	spolužáci	
mají	stejný	názor.	
	 První	hodinu	jsme	měli	anglič-
tinu.	Hned	na	začátku	jsme	udě-
lali	 anglickou	 osmisměrku	
„Food	 and	 drink“.	 Když	 jsme	 ji	
vyplnili,	 paní	 učitelka	 nám	 pu-
stila	 prezentaci	 o	 J.	 A.	 Komen-
ském,	 při	 které	 jsme	 se	 do-
zvěděli	spoustu	zajímavostí.	Na-
konec	jsme	zhlédli	krátký	film	v	
angličtině.	V	následující	hodině,	
která	pro	mne	byla	nejlepší,	nám	
paní	 učitelka	 zorganizovala	
„dámskou	 jízdu“	 a	 jenom	 děv-
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Multikulturní	týden	2014	a	Latinsko-americký	večer

	 Ve	dnech	7.	-	11.	dubna	2014	
proběhl	na	naší	škole	již	podru-
hé	„multikulturní	týden“.	V	prů-
běhu	 sedmi	 dnů	 nás	 čekala	
spousta	 zajímavých	 aktivit.	 V	
úterý	 to	 byla	 ukázka	 pražení	 a	
ochutnávka	 kávy.	 Mohli	 jsme	
vidět	 ta	 nejlepší	 kávová	 zrna	 a	
mnoho	 přístrojů	 na	 výrobu	
domácí	 kávy	 od	 aeropressu	 až	
po	 frenchpress.	 Kromě	 toho	
jsme	 kávu	 z	 jednotlivých	
přístrojů	 mohli	 ochutnat	 a	
porovnat.	

	 Poté	 nás	 čekal	 basketbal	 se	
čtyřmi	 profesionály	 z	 BK	 JIP	
Pardubice.	Dva	z	nich	si	vzali	na	
starost	menší	 děti	 a	 dva	 starší.	
Starší	 byli	 rozděleni	 do	 dvou	
týmů.	Každý	měl	profesionální-
ho	kapitána,	který	svůj	tým	neu-
stále	povzbuzoval.	Ti	nejúspěš-
nější	 hráči	 dostali	 na	 památku	
plakát.	Největší	zájem	byl	ale	o	
to	získat	fotku	alespoň	s	někte-
rým	z	basketbalistů,	 nejlépe	 se	
všemi.	

	 Bylo	to	super	i	v	9.	B,	basket-
balisté	 nám	 předvedli,	 jak	 se	
doopravdy	hraje	basketbal,	a	po	
pravdě	musím	říct,	že	jim	to	šlo	
dost	dobře,	však	taky	aby	ne.	S	
míčem	jako	by	se	už	narodili	a	po	
koši	 skákali,	 jako	 by	 místo	
nohou	měli	pružiny.

Mohli	 jsme	 si	 s	 nimi	 zahrát.	
Rozdělili	 si	 nás	 do	 skupinek	 a	
hráli	jsme	společně.	Já	jsem	si	to	
osobně	vyzkoušela	a	musím	říct,	
že	to	byl	obrovský	zážitek,	když	
dáte	koš	a	plácnete	si	s	basketba-
listou,	který	je	o	čtyři	hlavy	větší	
než	 já,	 prostě	 super.	 	 Ale	 jinak	
kdyby	hráli	 na	 sto	procent,	 tak	
by	 mezi	 námi	 prokličkovali,	 že	
bychom	 nestihli	 ani	 pořádně	
mrknout.	 Po	 ukončení	 jsme	 si	
také	 mohli	 vyzkoušet	 trestné	
střílení,	 jak	 bychom	 dopadli.	
Musím	říct,	že	těm,	co	si	to	zkusi-
li,	to	docela	šlo.	No	a	samozřejmě	
jsme	se	s	hráči	při	odchodu	moh-
li	vyfotit.	

 Aneta	Novotná,	
Aneta	Janovská

	 Tři	třídy	se	dne	9.	dubna	2014	
zúčastnily	 prezentace	 pod	
názvem	Kolumbie.	Žáci	si	mohli	
vyzkoušet	 tradiční	 kolumbijské	
tance.	 Tanečnice	 byly	 velice	
šikovné,	vtipné,	milé	a	ochotné	
učit	děti	tance	své	země.	Moc	se	
to	všem	líbilo	a	odnesli	si	spous-
tu	zajímavých	informací	a	mno-
ho	zážitků.

Dne	10.	dubna	2014	se	třída	7.A	
zúčastnila	prezentace	o	romské	
kultuře.	 Přišel	 skvělý	 romský	
aktivista,	 který	 nám	 pověděl	
nejen	o	romské	kultuře,	ale	také	
se	žáci	během	prezentace	mohli	
na	cokoliv	zeptat.	Dozvěděli	se	o	
historii	a	také	to,	kudy	asi	kolem	
9.	století	Romové	cestovali.	Dále	
získali	 informace	 o	 romských	
tancích	 a	 zvycích.	 Tento	multi-
kulturní	týden	se	moc	povedl	a	
všichni	se	těší	na	další	novinky	o	
jiných	národnostech.

Aneta	Marková,	Inika	Šedivá,	

Dominika	Lambertyová	

		

Latinskoamerický	večer	
Středa	10.	dubna	2014	byla	na	

naší	 škole	 pro	 mnohé	 z	 nás	
dnem	 tance	 v	 rytmu	 Latinské	
Ameriky.	Po	dopoledním	roztan-
cování	 s	 tanečnicemi	 z	 Peru	 a	
Kolumbie	 jsme	 si	 nově	 nabyté	
taneční	kreace	mohli	vyzkoušet	
–	 mnozí	 skutečně	 vyzkoušeli	 –	
ještě	večer	v	naší	školní	jídelně.	
Byl	 tu	 připraven	 Latinskoame-
rický	 večer	 s	 kapelou	 Mundo	
Sessions	 -	 rock	 pop	 kapelou	 s	
mezinárodními	 hudebníky	 pod	
vedením	pana	Joseho	Jimeneze	z	
Mexika.	Kromě	tradičních	latin-
skoamerických	písní	v	úvodním	
bloku	jsme	se	zájmem	sledovali	
taneční	 vystoupení	 v	 krásných	
kostýmech	Anibala	Brito	Rosa-
ria,	Mexičana,	s	partnerkou	z	
Dominikánské	 republiky.	 Ti	
předvedli	ukázky	tance	od	Sal-
sy	 (kubánské	 a	 dominikánské	
variace)	 ke	 stylu	 Bachata,	 Me-

rengue	a	Chacha	cha.	Dále	jsme	
ještě	viděli	 taneční	ukázky	pod	
vedením	 lektorek	 z	 Peru	 a	
Kolumbie.	 Vystupovali	 také	 v	
pro	 nás	 netradičních	 krojích.	
Nejprve	jako	vesničané	a	později	
pak	i	jako	divoké	tygřice	s	velmi	
temperamentním	 tancem.	 Po	
zhlédnutí	 tance	 profesionálů	
jsme	 pak	 vždy	 byli	 vyzýváni	 k	
tanci	i	my	–	publikum.	
Po	pravdě	řečeno,	statečnější	

a	nadšenější	byly	děti	menší.	Ty	
neváhaly	a	okamžitě	se	s	nadše-
ním	pustily	 do	 složitých	 taneč-
ních	variací	a	učily	se	je	rychle	a	
velmi	dobře.	Ale	jak	večer	postu-
poval,	 zapojovali	 se	 do	 tance	 i	
šesťáci	a	sedmačky.	A	skvěle!	No	
a	kdo	vydržel	až	do	konce,	obdi-
voval	ladné	taneční	kreace	i	naše-
ho	pana	ředitele.	A	tak	–	kdo	jste	
tentokrát	nepřišli,	 o	hodně	 jste	
přišli.	Tak	příště!	 	

-	mic	-

	 Ve	 čtvrtek	 20.	 února	 2014	
proběhlo	na	naší	škole	již	poně-
kolikáté	 školní	 kolo	 tradiční	
recitační	 soutěže,	 které	 se	
zúčastnilo	celkem	šestnáct	žáků	
ze	4.	až	9.	tříd.	

	

	 Do	 okresního	 kola	 postoupil	
Matyáš	Jelínek	z	5.	A,	Inika	Šedi-
vá,	 Aneta	 Marková,	 Dominika	
Lambertyová,	 všechny	 ze	 7.	 A,	
Kateřina	Miláčková	z	9.	A,	Natá-

Recitační	soutěž

lie	Doležalová	a	Eliška	Bergma-
nová	z	9.	B.	
	 Dále	 se	 soutěže	 aktivně	 zú-
častnili	Jakub	Novák,	Ester	Hru-
bá,	Zuzana	Nádvorníková,	Joha-
na	 Došková,	 Kateřina	 Ilavská,	
všichni	z	6.	B,	Kristýna	Vlachová	
z	 3.	 B,	 Klára	 Römerová	 z	 7.	 A,	
Kristýna	Hrušková	z	9.	A,	Adéla	
Přibylová	z	9.	B.	
	 Odpoledne	 s	 recitátory	 bylo	
velmi	 příjemné.	 Recitovala	 se	
hlavně	próza	především	z	knihy	
Můj	milý	deníčku.

-	jar	-	

CITÁT	O	VZDĚLÁNÍ
„Ať	už	říkají	cokoli,	

ve	skutečnosti	mají	žáci	i	učitelé	
školu	rádi:	jsou	tam	přestávky.“	

Eduard	Bass	
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TURNAJ	VE	VYBÍJENÉ
	 V	lednu	se	konal	na	naší	škole	turnaj	ve	
vybíjené.	Turnaje	se	účastnily	čtvrté	a	páté	
ročníky.	V	každém	družstvu	hrálo	deset	hrá-
čů	a	kapitán.	

	 Za	velkého	fandění	a	podpory	ostatních	
spolužáků	se	odehrálo	šest	zápasů.	Nejlépe	
si	 vedlo	 družstvo	 5.	 A,	 které	 zvítězilo	 ve	
všech	zápasech	a	skončilo	na	prvním	místě.	
Třídy	 4.	 A,	 4.	 B	 a	 5.	 B	 vyhrály	 po	 jednom	
zápase	a	umístily	se	tedy	shodně	na	místě	
druhém.	

	 Všichni	jsme	si	to	moc	užili	a	již	se	těšíme	
na	další	turnaj.

Veronika	Mecová

TURNAJ	DÍVEK	V	BASKETBALU	
	 Dne	5.	února	2014	proběhl	na	naší	škole	
basketbalový	 turnaj	 dívek	 „O	 pohár	 brat-
ranců	Veverkových".	Turnaje	se	zúčastnila	
naše	škola	spolu	s	dalšími	školami.	

	 Kapitánka	 týmu	 Eliška	 Bergmanová	
vylosovala	 týmy,	 se	kterými	 se	 školní	 tým	
utká.	Vylosovala	BK	Studánka,	ZŠ	Ohrazeni-
ce	a	ZŠ	Polabiny	II.	Turnaje	se	zúčastnily	i	
další	školy	z	Pardubic.	Jak	je	známo,	ZŠ	Stu-
dánka	si	tradičně	pohár	vybojovala.	
	 Naši	školu	reprezentovaly	Eliška	Berg-
manová,	 Andrea	 Hrubá,	 Sabina	 Dlesková,	
Petra	Vacková,	Aneta	Janovská,	Pavlína	Avra-
mová,	všechny	z	9.	B,	Aneta	Novotná,	Anna	
Nouzovská,	Tereza	Jandová	z	9.	A	a	Tereza	
Pavlíčková	ze	7.	A.										

Karolína	Plucnarová

Veverky	sportují

TURNAJ	V	KIN-BALLU
	 Ve	středu	26.	února	2014	se	na	naší	ško-
le	konalo	krajské	kolo	v	kin-ballu	„O	pohár	
bratranců	Veverkových“.	Žáci	byli	rozděleni	
do	dvou	kategorií.	V	té	mladší	soutěžily	děti	
ze	7.	tříd	a	v	té	starší	9.	třídy.	Všechny	zápasy	
byly	velmi	vyrovnané.	Osudným	se	stal	devá-
ťákům	hned	první	zápas,	který	skončil	remí-
zou.	Poté	vše	napravili	a	vyhráli.	
	 Soutěž	navštívil	redaktor	Českého	roz-
hlasu	a	některým	dětem	se	podařilo	vyjád-
řit	své	pocity	do	rozhlasu.	Když	už	bylo	vše	
odehráno,	 rozhodčí	 sečetli	body.	Žáci	 sed-
mých	tříd	se	umístili	na	7.	místě,	deváté	tří-
dy	obsadily	vynikající	2.	místo	a	postupují	
do	celostátního	kola.	Přidávají	tak	další	po-
hár	na	výstavu	na	chodbě.	

Aneta	Novotná

																								

	 Očekávaný	den	přišel	–	odměna	za	vý-
hru	v	projektu	Moje	olympiáda	se	stala	sku-
tečností.

Jednoho	únorového	dne	jsme	nasedli	do	
přistaveného	autobusu	a	vydali	se	směrem	
Soči	-	Olympijský	park	na	Letné	v	Praze.	Po	
slavnostním	 zahájení	 se	 nás	 ujali	 trenéři	
hokeje	a	seznámili	nás	s	abecedou	bruslení,	
zahráli	jsme	si	zábavné	hry	i	hokej.	

Ve	 snowparku	 si	mladší	 užili	 lyžování,	
starší	 snowboard.	Nejzdatnější	 snowboar-
distka	Bára	Jezdinská	vyzkoušela	celou	trať	
i	 s	překážkami.	Ve	snowparku	 jsme	mohli	
projít	expozicí	skoků	na	lyžích,	a	dokonce	si	
sáhnout	na	skokanské	lyže.

Na	biatlonové	střelnici	jsme	si	na	vlastní	
kůži	zkusili	střelbu	na	terč	laserovými	pis-
tolemi.	Zavítali	 jsme	 i	do	stanu	Čtyřlístku,	
kde	jsme	plnili	různé	úkoly,	vyzkoušeli	jsme	
lyžařské	trenažery,	zde	jsme	se	stali	pozoro-
vateli	natáčení	televize	pro	pořad	"Zprávič-
ky".

Rozloučení	 na	 hlavním	 pódiu	 bylo	 ve	
znamení	atmosféry	nabité	sportovním	du-
chem	 a	 plné	 emocí.	 Sešlo	 se	 všech	 sedm	
škol,	které	tento	den	přijely	do	olympijské-
ho	parku	z	celé	republiky		Za	naši	školu	vy-
stoupili	 na	 pódium	 Eliška	 Bergmanová,	
Anička	 Nouzovská,	 Ondra	 Hátle	 a	 Eliška	
Nová.	Každý	 absolvoval	 rozhovor,	 z	 rukou	
Evy	Kurfürstové,	vítězky	Evropských	pohá-
rů	a	účastnice	OH	v	Salt	Lake	City	2002	a	OH	
v	Turíně	2006	ve	slalomu	a	obřím	slalomu,	
převzal	 diplom.	 Všichni	 účastníci	 získali	
krásnou	medaili.	 Ve	 zbývajícím	 čase	 jsme	
omrkli	závodní	boby,	curling	a	uchvátily	nás	
ledové	cesty	pro	bruslaře	(v	součtu	dlouhé	
870	m).	Výhru	si	všichni	užili.	

Kamila	Kohoutová

Olympijský	park	
Soči	-	Letná	2014

Okresní kolo Okresní kolo 
turnajeturnaje
v basketbalu dívekv basketbalu dívek
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VeverkovýchVeverkových
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bratrancu 
Veverkových

ooo
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26. února 2014 od 9 hod.26. února 2014 od 9 hod.
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26. února 2014 od 9 hod.
Pardubice - Z� Bratrancù Veverkových

v kin-balluv kin-balluv kin-ballu
Krajské kolo Pardubického kraje
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BIOLOGICKÁ	OLYMPIÁDA
	 Ústředním	tématem	letošního	kola	biolo-
gické	olympiády	bylo	„Světlo	a	barvy	v	pří-
rodě“.	Kategorie	D	byla	určena	pro	žáky	6.	a	
7.	ročníků	základních	škol	a	kategorie	C	pro	
žáky	8.	a	9.	ročníků.	Školní	kolo,	které	pro-
běhlo	 30.	 1.	 2014,	 zahrnovalo	 tři	 části:	 1.	
poznávání	přírodnin	(15	rostlin	a	15	živoči-
chů),	2.	test,	3.	praktickou	část	–	laboratorní	
úkol.	 V	 každé	 kategorii	 se	 zúčastnilo	 13	
žáků.
	 Ve	školním	kole	kategorie	C	se	na	prvním	
místě	umístil	Jan	Rychnovský,	dále	pak	Tere-
za	 Tomková,	 Eliška	 Bergmanová,	 Lukáš	
Balcar	a	Tereza	Trampotová.	V	kategorii	D	
byl	nejlepší	Adam	Svoboda,	druhý	byl	Pavel	
Nešpor,	pak	Dominik	Holenda,	Matouš	Čer-
mák	a	Hynek	Havel.	

																-	lan	-

PYTHAGORIÁDA
	 V	únoru	se	na	naší	škole	uskutečnilo	škol-
ní	kolo	matematické	soutěže	Pythagoriáda.	
Zúčastnili	 se	 jí	 vybraní	 žáci	 šestých,	 sed-
mých	a	osmých	tříd.	Ti	starší	již	měli	zkuše-
nosti	 z	předchozích	 ročníků,	 ale	 i	 ti,	 co	 tu	
byli	poprvé,	se	s	patnácti	příklady	poprali,	
jak	 jen	 to	 šlo.	 Nejlepším	 řešitelem	 se	 stal	
Jakub	Neruda	z	6.	B.	Příklady	pro	šestý	roč-
ník	se	týkaly	dělitelnosti	přirozených	čísel,	
úhlů	 nebo	 osové	 souměrnosti.	 Sedmáci	
řešili	zlomky	nebo	trojúhelníky	a	osmáci	se	
potýkali	 s	 poměrem,	 přímou	 a	 nepřímou	
úměrností	 či	 s	 Pythagorovou	 větou.	 Na	
závěr	příklad,	který	činil	šesťákům	největší	
potíže:	Mýdlo	má	tvar	kvádru.	Honza	spo-
třeboval	za	2	týdny	mýdlo	tak,	že	se	všechny	
tři	jeho	rozměry	zmenšily	na	polovinu.	Na	
jak	 dlouho	 vystačí	 zbytek	 mýdla,	 jestliže	
jeho	spotřeba	zůstane	stejná?	(na	2	dny)

				-	las	-

Tereza	 Diepoldová,	 bývalá	 žákyně	 naší	
školy,	handicapovaná	sportovkyně,	odpově-
děla	 na	 otázky,	 které	 jí	 poslali	 žáci	 9.	 B	 a	
Dominika	Lambertyová	ze	7.	A

 V	kolika	letech	jste	se	stala	obětí	neho-
dy?	

	 V	10	letech.
 Jaké	byly	Vaše	první	pocity	po	nehodě?	
	 Moc	si	je	nevybavuji,	jelikož	jsem	byla	pod	
vlivem	prášků.

 Chtěla	jste	se	s	tím	„prát“nebo	jste	to	
chtěla	„zabalit“?	

	 Od	začátku	jsem	byla	smířená	a	prala	jsem	
se	s	tím	s	pomocí	mých	rodičů.

 Máte	pocit,	že	se	na	Vás	lidé	někdy	díva-
li	„skrz	prsty“?	

	 Ne,	ještě	jsem	se	s	tím	nesetkala.
 Jak	Vás	vůbec	handicap	změnil?	
	 Náhledem	na	život.
 Jak	dlouho	trvalo,	než	jste	si	zvykla	na	
svůj	handicap?	

	 Chvíli	ano,	poněvadž	jsem	se	musela	vzdát	
basketbalu.

 Jste	ráda,	že	jste	chodila	na	naši	školu	a	
proč?	

	 Ano	 jsem,	 všichni	 pedagogové	 mně	 vyšli	
vstříc	a	měli	jsme	dobrou	partu	ve	třídě.

 Pamatujete	si	na	učitele	na	ZŠ?		
	 Ano.

Na	slovíčko	s...

Noc	s	Andersenem

 Který	 učitel	 nejen	 na	 základní	 škole	
Vás	ovlivnil?	

	 Asi	žádný.	
 Jak	jste	se	dostala	k	plavání?	
	 Přes	otce.
 Jak	je	těžké	plavat	s	takovým	handica-
pem?	

	 Není.
 Jaké	jiné	sporty	máte	ráda?	
	 Cyklistiku.
 Kterému	sportu	nebo	sportovci	nejví-
ce	fandíte	a	proč?	

	 Fandím	všem	sportovcům,	kteří	mají	vůli	a	
vydrží	tu	dřinu.

 Co	Vás	fascinuje	na	sportu?	
	 Adrenalin	 a	 pocit	 štěstí	 z	 povedeného	
závodu.

 Co	děláte	v	současné	době?	
	 Pracuji	v	domově	pro	zdravotně	postižené.
 Jaké	jsou	Vaše	koníčky?	
	 Sport,	pes.
 Jaké	školy	jste	studovala?	
	 Sportovní	 gymnázium	 a	 UP	 v	 Olomouci,	
obor	aplikovaná	TV.

 Jak	Vás	lidé	vnímají?	
	 To	nevím	a	je	mně	to	vcelku	jedno.	
 Stýskalo	se	Vám	po	basketbalu?	
	 Chvíli	 ano,	 ale	 vyměnila	 jsem	 ho	 za	 jiný	
sporty.

 Kdy	jste	se	začala	věnovat	cyklistice?	
	 V	roce	2010.
 Můžete	popsat	svou	jízdu	na	kole?	
	 Je	naprosto	normální	jako	jízda	na	kole	bez	
handicapu.

 Máte	nějaký	cíl,	jaký?	
	 Být	zdravá.	Cíle	si	nedávám.
 Držíte	 nějakou	 dietu	 jako	mnozí	 jiní	
sportovci	jakou?	

	 Ne.
 Děkujeme	za	rozhovor.

	 V	pátek	4.	dubna	jsme	se	připojili	k	asi	80	
tisícům	dětí	a	dospělých,	kteří	se	rozhodli	
prožít	noc	v	knihovnách,	školách	a	školkách,	
aby	 si	 připomněli	 velkého	 dánského	
pohádkáře	Hanse	Christiana	Andersena.	Z	
fiktivního	rozhovoru	s	panem	Andersenem	
jsme	se	dozvěděli	o	životě	a	tvorbě	tohoto	
velikána.	 Řešili	 jsme	 zajímavé	 literární	 i	
hudební	 úkoly,	 hráli	 si	 na	 detektivy	 s	 ko-
misařem	Vrťapkou.	Při	nočním	putováním	s	
baterkou	v	prostorách	půdy	jsme	získávali	
indicie	a	luštili	heslo,	jak	jinak	než	pohád-
kové.	
	 Po	 společném	 čtení	 jsme	 usínali	 ve	 tří-
dách	ve	spacácích,	což	se	nepřihodí	každý	
den.	V	sobotu	ráno	jsme	se	spokojeně	roz-
cházeli	 se	 slovy:	 „Bylo	 to	 fajn,	 za	 rok	 na	
shledanou.“	 	
Této	noci	se	zúčastnila	i	7.	A.	Všichni	měli	

přichystané	zajímavé	prezentace,	kde	bylo	
napsané	 něco	 o	 pohádkách	 nebo	 o	
spisovatelích	 a	 na	 konci	 této	 prezentace	
jsme	 měli	 připravenou	 nějakou	 křížovku	
nebo	 přesmyčky.	 Tak	 jsme	 luštili,	 hledali	
tajenky	 a	 doplňovali.	 Všichni	 se	 poté	

Olympiády	a	soutěže

převlékli	 do	 pyžam	 a	 dívali	 jsme	 se	 na	
pohádku	Nejkrásnější	hádanka.	Moc	dlouho	
nás	 však	 pohádka	 nebavila,	 tak	 paní	
učitelka	 rozhodla,	 že	 si	 můžeme	 povídat	
anebo	hrát	hry.	Potom	jsme	šli	spát,	dlouho	
jsme	 nemohli	 usnout	 a	 paní	 učitelka	 už	
skoro	nevěděla,	jak	nás	uspat.	Ale	nakonec	
vše	 dobře	 dopadlo	 a	 všichni	 usnuli.	 Ráno	
jsme	se	probudili	hodně	brzy	a	připravovali	
se	k	odchodu.	Každý	si	to	užil	dle	svého	a	už	
se	těšíme	na	další	akce.	

															žáci	3.B,
Dominika	Lambertyová	,	

Aneta	Komersová	
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	 Konečně	 žáci	 9.B	 přeložili	 anglický	 text	 Jakuba	 Vondrouše,	 Jakub	 Louvar,	 Aneta	
Komárková,	Martin	Široký	a	Natálie	Doležalová	se	snažili	nejvíce.
	 Během	 letošních	 prázdnin	 jsem	měl	 spoustu	 zážitků.	 Ale	 jeden	 z	 nejdůležitějších	 byl	
samozřejmě	výlet	do	Paříže.	Byl	jsem	tam	se	svým	nevlastním	bratrem	14.	července,	což	je	ve	
Francii	nejdůležitější	svátek	v	roce.	Na	Champs	Elysees	jsme	viděli	vojenskou	přehlídku.	Poté	
jsme	šli	do	Louvru,	největšího	muzea	na	světě.	Bohužel	jsme	se	nedostali	dovnitř.	Byly	tam	
davy	 lidí,	 které	 čekaly	 na	 vstupenky,	 takže	 jsme	 se	 rozhodli	 tuto	 část	 ze	 svého	 plánu	
vyškrtnout.	
	 Celou	cestu	po	nábřeží	řeky	Seiny	až	k	Eiffelově	věži	jsme	prošli	pěšky.	Věž	
byla	tak	vysoká,	tak	krásná.	Lístky	na	Eiffelovku	byly	ale	vyprodané.	Byli	
jsme	zklamaní.	Potom	jsme	se	vydali	do	Les	Invalides,	což	je	místo	posled-
ního	odpočinku	Napoleona.	Pak	jsme	šli	k	největšímu	mrakodrapu	v	Paříži	
–	Tour	Montparnasse.	Se	svými	214	metry	je	skutečně	vysoký.	Vstupenky	
překvapivě	vyprodány	nebyly.	Byli	jsme	šťastni,	že	jsme	se	alespoň	tam	
dostali.	Výhled	byl	úžasný.	Uviděli	jsme	celou	Paříž	z	jednoho	místa.	
	 Potom	jsme	měli	zážitek	ještě	v	pařížském	metru.	Jeli	jsme	na	Troca-
dero,	odkud	je	nejlepší	výhled	na	Eiffelovu	věž.	Čekali	jsme	na	ohrom-
ný	ohňostroj,	který	se	uskutečnil	před	věží.		Vyrazilo	nám	to	dech.	
Ohňostroj	trval	čtyřicet	minut.	Měli	jsme	se	tam	opravdu	dobře.	
Byl	to	jeden	z	nejlepších	zážitků	v	mém	životě.

Překlad	anglického	textu	Jakuba	Vondrouše

	 Ve	dnech	5.	a	6.	února	2014	přicházeli	
budoucí	 prvňáčci	 se	 svými	 rodiči	 na	 naši	
školu	k	zápisu.	Tento	rok	jakoby	proplouvali	
obdivuhodným	podmořským	světem,	téma	
totiž	bylo	"Letem	podmořským	světem".	
	 Škola	se	na	zápis	výborně	připravila	a	
každé	 stanoviště	 nádherně	 vyzdobila.	 Na	
děti	čekal	mořský	koník,	krab,	chobotnice,	
žralok,	 medúza,	 ale	 také	 mořská	 panna.	
Největší	 úspěch	měli	 nafukovací	 žraloci	 v	
rybářské	 síti.	 	 Jednotlivými	 stanovišti	
budoucí	 školáčky	 provázely	 paní	 učitelky.	
Po	 splnění	 úkolů	 dostaly	 děti	 samolepky	
představující	mořské	živočichy,	které	si	lepi-
ly	na	obraz	představující	podmořské	akvá-
rium.	

	 Všechny	děti	byly	velmi	šikovné,	úkoly	
plnily,	poznávaly	barvy,	tvary,	počítaly,	sklá-
daly	 puzzle,	 odříkávaly	 básničky.	 Všichni	
zjistili,	že	škola	je	vlastně	zábavná.	Navíc	na	
ně	 čekal	 pan	 Salfický,	 hokejový	 brankář,	
který	 jim	velmi	ochotně	podepisoval	 foto-
grafie.	Na	závěr	si	děti	mohly	vybrat	z	dárků,	
které	pro	ně	vyrobili	starší	žáci.		
	 Do	budoucích	prvních	tříd	se	přihlásilo	
rekordních	106	prvňáčků!	Těšíme	se	na	vás!

															Aneta	Novotná

„Super”	zápis	do	prvních	tříd

budeme budeme 
  cestovat...   cestovat... 

	 Žáci	Bára	Boudná,	Maruška	Zozuláková,	
Denisa	 Farkašová,	 Míša	 Navrátilová,	 Dan	
Bartůněk,	Michal	Konrády	ze	4.	A,	Matyáš	
Svoboda	z	6.	B	a	pan	učitel	Chvojka	se	setkali	
ve	školním	ateliéru.	
	 Po	vyučování	během	jednoho	čtvrtečního	
odpoledne	namalovali	čtyři	stromy,	každý	v	
jiném	 ročním	 období.	 Hotové	 obrázky	
vystavili	na	nástěnce	vedle	kanceláře	školy.	
Tam	také	můžete	posoudit,	jak	se	jim	práce	
zdařila.	Všem	jmenovaným	žákům	děkuji	za	
spolupráci	a	pěkné	obrázky.

-	chvo	-	

	 Do	prvních	tříd	přišla	paní	psycholožka.	 	
Seznámila	se	se	žáky.	Zahrála	si	s	nimi	zají-
mavé	hry,	které	byly	zaměřené	na	spoluprá-
ci,	posilování	dětského	kolektivu	a	vzájem-
nou	toleranci.	
	 Děti	byly	spokojené,	dozvěděly	se	o	sobě	i	
o	spolužácích	hodně	nového.	Paní	Čermáko-
vou	pozvaly	na	další	setkání	do	třídy.	

Čtyři	stromy

Psycholožka	v	1.A
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Jako	 i	 jiné	 třídy	 jsme	 odjížděli	 na	 náš	
adaptační	 kurz	 v	 pondělí	 ráno	 10.	 března	
vlakem	do	Hradce	Králové	a	pak	autobusem	
do	Bělče	nad	Orlicí.	
V	Bělči	nás	čekala	„úmorná“	půlhodinová	

cesta	 do	 areálu,	 kde	 jsme	 byli	 ubytováni.	
Úmorná	 proto,	 že	 naše	 tašky	 byly	
napěchovány	 sušenkami,	 oplatkami,	
svačinami	a	jinými	dobrotami	z	domova,	a	
tak	byly	hod-ně	těžké.	Naštěstí	se	objevila	
paní	psycholožka	s	autem	a	jako	dobrá	víla	
nám	tašky	odvezla.

Pokoje	byly	k	naší	spokojenosti	–	velké	a	
prostorné.	 K	 obědu	 nám	 předložili	 „raj-
skou“	a	pak	začal	odpolední	blok.	Nejprve	
seznamovací	hry.	Ale	přišly	i	super	hry,	při	
kterých	 jsme	 se	 dost	 pobavili	 –	 mrkaná,	
papírkovaná	a	další.	Naši	gólmani	při	nich	
projevili	 takovou	bystrost	 a	 postřeh,	 že	 je	
přelstil	jen	málokdo.
Večerka	byla	 vyhlášena	na	22.	 hodinu	 s	

tím,	že	když	další	den,	v	úterý,	budeme	bez	
řvaní,	hádek,	dohadů	a	poslušní,	večerka	se	
prodlouží.
Druhý	den	 jsme	začali	snídaní	ve	 formě	

švédského	 stolu	 a	 následoval	 dopolední	
blok	her	–	uzel,	rozplétaná,	překonávání	ba-
žiny	a	další.	Na	oběd	nás	potěšily	špagety	a	
na	odpolední	činnosti	jsme	šli,	protože	bylo	
krásně	a	teplo,	ven.	Tam	to	bylo	fajn	–	pře-
konávání	potoka	po	kládách,	házení	 šišek,	
stavění	 příbytků	 pro	 skřítky,	 různé	 „bě-
hačky“,	molekuly	a	podobně.	Při	večerním	

bloku	 jsme	 se	moc	 nepředvedli	 a	 večerka	
byla…	no	prodloužená	tedy	ne.
Poslední	den	byl	krátký,	protože	jsme	od-

jížděli	už	dopoledne.	Naši	hokejisté	ročníku	
2001	měli	odpoledne	mistrovský	zápas	pro-
ti	Slávii.	Autobus	z	Bělče	měl	zpoždění	a	vlak	
v	Hradci	 jsme	chytali	 v	poklusu.	Ale	 stihli	
jsme	ho.	Akce	se	nám	líbila,	jen	ty	večerky	
mohly	být	podstatně	delší.	Tak	příště.
	 	 																											

My	všichni	ze	6.	C

Adaptační	kurz	6.C

Z	historie	školních	jarmarků

	 Tímto	článkem	si	připomene-
me	něco	málo	z	historie	jarmar-
ků	na	naší	škole.
	 Multikulturní	 a	 tradiční	 jar-
marky	 probíhají	 od	 roku	 2010	
v ž dy 	 c e l é 	 o d p o l e d n e 	 v 	
prostorách	školy	dvakrát	 ročně	
–	v	dubnu	velikonoční,	v	prosinci	
vánoční.	
	 Vzpomínáme	například	na	vá-
noční	jarmark	z	roku	2011.	Děti	
si	mohly	ozdobit	perníčky,	sád-

rové	předměty	nebo	také	vyro-
bit	 voskovou	 svíčku,	 udělat	 vá-
noční	svícen	z	pomerančů	nebo	
z	 jablka	a	mnoho	dalších	deko-
rací,	které	si	poté	mohly	vzít	do-
mů.	Na	velikonočním	jarmarku	v	
roce	2012	byla	možnost	ozdobit	
velikonoční	vajíčka	nebo	vyma-
lovat	 vajíčko	 na	 papír	 houbič-
kovou	technikou.	Vyráběli	 jsme	
věnečky	 z	 cibulek,	 z	 vlny	 a	
drátků	vznikaly	krásné	květiny.		

	 Roku	 2012	 se	 uskutečnil	 vá-
noční	 jarmark	 společně	 s	 ad-
ventním	 zpíváním	 v	 kostele	 sv.	
Jána.	Na	 jarmarku	pod	názvem	
„Devatero	zastavení	jara“	v	roce	
2013	se	poprvé	pletly	pomlázky.		
Na	návštěvníky	čekalo	v	krásně	
n a z d o b e n é 	 š k o l e 	 d e v ě t 	
t voř ivých 	 d í l n i ček . 	 J ako 	
občerstvení	jsme	dostali	jidášek	
a	 čaj,	 ale	 hlavně,	 už	 podruhé	
přijel	stánek	s	trdelníkem!	

	 A	poslední	tady	máme	vánoč-
ní	 jarmark	 2013,	 na	 kterém	 si	
děti	opět	mohly	vytvořit	a	ozdo-
bit	 adventní	 věnce,	 přáníčka,	
vyrobit	 svíčku,	 pomerančový	
svícen	a	podobně.	Z	reprodukto-
rů	se	linuly	koledy.	
	 Moc	se	těšíme	na	další	nápa-
dité	a	okouzlující	jarmarky	v	ro-
ce	2014.

Aneta	Marková,	Inika	Šedivá,
Dominika	Lambertyová		

Barvení	vajíček,	2011 Adventní	zpívání,	2012 Devatero	zastavení	jara,	2013 Výroba	svícnů,	2013

Omalovánka	Nikoly	Pilařové	pro	nejmenší
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Také	7.B
navštívila	Prahu

	 Žáci	9.	B	na	doporučení	7.	A	podnikli	18.	
března	2014	skvělý	výlet	do	Prahy.	Nejprve	
jsme	 navštívili	 Muzeum	 čokolády,	 o	 které	
jsme	se	dozvěděli	mnoho	zajímavostí.	Právě	
vyrobené	 čokoládové	 pralinky	 jsme	
ochutnali	a	další	tvarově	zajímavé	dobroty	
si	nakoupili.	

	 Procházka	 Prahou	 za	 památkami	 i	
zajímavými	 nákupy	 byla	 také	 super.	
Prohlédli	 jsme	 si	 Staroměstské	 náměstí	 s	
orlojem,	 Týnským	 chrámem	 a	 pomníkem	
Jana	Husa	od	Ladislava	Šalouna.	Královskou	
cestou	 jsme	 se	 dostali	 na	 Pražský	 hrad	 a	
prošli	si	chrám	Svatého	Víta.	Vzrušující,	asi	
hlavně	 pro	 učitele,	 byla	 jízda	 metrem	 s	

Skvělý	školní	výlet	9.B

přestupem	na	Můstku.	Nikdo	se	neztratil	a	
nikdo	nepřejel.	V	parku	na	Karlově	náměstí	
bylo	 příjemně	 a	 pak	 jsme	 se	 vydali	 na	
Neviditelnou	 výstavu,	 která	 byla	 pro	
všechny	 nezapomenutelným	 zážitkem.	
Anička	Nouzovská	na	závěr	výstavy	zahrála	
na	klavír,	což	byla	báječná	tečka.	Výlet	jsme	
zakončili	na	Václavském	náměstí,	abychom	
se	 podívali	 na	 sochu	 svatého	 Václava	 a	
připomněli	 si	 tak	 nejstarší	 dějiny	 našeho	
národa.				

Aneta	Novotná,	
Eliška	Bergmanová

	 Ve	čtvrtek	27.	března	za	krásného	počasí	
vyrazili	žáci	7.	B	do	Prahy	na	výlet.	

	 Nejdříve	jsme	se	prošli	z	hlavního	nádra-
ží	do	Muzea	čokolády,	kde	jsme	se	dozvěděli	
něco	 o	 výrobě	 čokolády.	 Právě	 vyrobené	
čokoládové	 pralinky	 jsme	 ochutnali.	 Pro-
hlédli	jsme	si	Staroměstské	náměstí	s	orlo-
jem.	Pak	jsme	se	vydali	na	Pražský	hrad,	kde	
jsme	 viděli	 výměnu	 stráží.	 Navštívili	 jsme	
chrám	Svatého	Víta,	prošli	se	Zlatou	uličkou.	

	 Na	odpoledne	byla	naplánována	Nevidi-
telná	výstava,	procházeli	jsme	úplně	zatem-
něnými	 místnostmi	 a	 museli	 se	 snažit	
poznat,	samozřejmě	poslepu,	kde	se	nachá-
zíme,	zda	v	kuchyni,	obývacím	pokoji,	v	lož-
nici	nebo	na	ulici,	v	parku	a	podobně.	

	
	 K	večeru	 jsme	se	prošli	Václavským	ná-
městím,	ještě	jednou	se	podívali	na	orloj	a	
vyfotili	se	s	Geňou	z	Partičky,	kterého	jsme	
po	cestě	potkali.	A	vydali	se	na	cestu	domů.	
	 Tento	výlet	se	všem	moc	líbil	a	již	se	těší-
me	na	další.

Nikola	Kubelková

	 Od	 letošního	 školního	 roku	 se	 na	 naší	
škole	 vyučuje	 ve	 čtvrtých	 ročnících	 zcela	
nový	předmět	Společenská	výchova.	

	 Jedním	z	 témat	 je	 i	úcta	k	handicapova-
ným.	A	co	to	vlastně	takový	handicap	je,	na	
to	 jsme	 se	 šli	 zeptat,	 kam	 jinam,	 než	 do	
Kosatce	 -	 integračního	 centra	 sociálních	
aktivit	 v	 Pardubicích.	 Nejen,	 že	 jsme	 se	
dozvěděli	 spousty	 nových	 informací,	 ale	
mohli	jsme	si	i	prohlédnout	prostory	cvičné	
šicí,	truhlářské	a	keramické	dílny,	masérnu,	
kuchyň	a	cvičné	byty.	
	 Návštěva	se	žákům	4.	A	i	4.	B	moc	líbila	a	
ještě	 jednou	 se	 sem	 vrátíme	 na	 zážitkový	
seminář.	

Žáci	4.	A,	B

Návštěva	Kostace

	 V	červnu	letošního	roku	se	uskuteční	
další	 sběrová	 akce.	 I	 tentokráte	 budeme	
soutěžit	o	atraktivní	hlavní	cenu	(dozvíte	se	
již	brzy)	a	další	ceny.	Ve	hře	je	také	zážitková	
akce,	tentokráte	pro	vítěznou	třídu.
	 Již	nyní	můžete	nosit	sběr	do	školy.	Sbí-
ráme	starý	papír,	noviny	a	karton.	Vše	řádné	
svázané	a	podepsané	(jméno	a	 třída),	pří-
padně	i	zvážené.	Dále	PET	lahve	a	PET	víčka.		

Sběrová	akce
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HUDEBNÍ	ŠKOLIČKA	
	 V	 měsíci	 lednu	 jsme	 v	 naší	
školní	 družince	 jedno	 páteční	
odpoledne	věnovali	hudbě.	

	 Paní	Dita	Veselá	z	konzervato-
ře	 přišla	 se	 svými	 pomocníky	
dětem	 představit	 spoustu	
známých	 i	 netradičních	 hudeb-
ních	nástrojů.	Pořad	doprovázeli	
pejsek	 s	 kočičkou,	 na	 hudbu	
jsme	 si	 společně	 zatančili,	
zahráli	si	spoustu	her	s	hudební	
tématikou	 a	 nakonec	 se	 nám	
podařilo	vykouzlit	i	živou	vodu.	
Dozvěděli	jsme	se,	že	i	hudební	
nástroje	vyzařují	určitou	barvu	
a	 že	 nikdo	 z	 nás	 by	 se	 neměl	
stydět	za	svůj	hlas.	

	 Odpoledne	plné	hudby,	tance,	
her	a	zábavy	se	moc	vydařilo.

-	dvo	-	

DIVADLO
	 Žáci	třetích	tříd,	kteří	navště-
vují	 družinu,	 se	 nechali	 unášet	
na	vlnách	své	fantazie.	Vytvořili	
si	 své	 kulisy,	 maňásky	 na	
špejlích	 od	 různobarevných	
rybek,	 chobotnic	 po	 mořské	
panny	či	potápěče.	

	 Již	při	práci	ožívaly	příběhy	s	
mořskou	 tématikou.	 Své	 dílo	
předvedli	svým	mladším	kama-
rádům,	kteří	je	odměnili	velkým	
potleskem.	 Herci	 si	 užili	 chvíle	
slávy	a	už	mají	v	hlavě	další	po-
kračování.	Vždyť	žralok	už	číhá	
za	 útesem	 a	 zlé	mořské	 panny	
kují	své	další	pikle.	Moře	skrývá	
ještě	 plno	 tajemství	 pod	 svou	
hladinou.

-	koh	-	

KARNEVAL	
	 V	pátek	28.	února	2014	probě-
hl	u	nás	ve	školní	družině	karne-
val.	 Celý	 týden	 jsme	 vyráběli	
masky,	 mohli	 jsme	 si	 přinést	 i	
své	z	domova	a	těšili	jsme	se	na	
odpoledne	 plné	 her	 a	 zábavy.	
Přenášeli	 jsme	 ve	 družstvech	
míčky,	podlézali	lano,	tancovali	a	
nakonec	 nás	 čekalo	 slavnostní	
vyhodnocení	masek.	

	 Každý	si	odnesl	nějakou	slad-
kou	 odměnu.	 Už	 se	 těšíme,	 co	
pro	 nás	 připraví	 paní	 vychova-
telky	příště.

Patrik	Nešetřil

MÓDNÍ	PŘEHLÍDKA	
	 V	únoru	2014	si	druhé	odděle-
ní	 pro	 ostatní	 děti	 připravilo	
módní 	 přehl ídku	 modelů 	
budoucnosti.	 Každý	 model	
sklidil	veliký	úspěch,	za	což	 lze	
vděčit	zejména	vysoké	kreativi-
tě	návrhářů.	
	 Pokud	by	měl	někdo	zájem	o	
zhotovení	 některého	 z	modelů,	
neváhejte	se	zastavit	ve	druhém	
oddělení.

-	pyt	-	

VESELÉ	POUŠTĚNÍ	PADÁČKŮ
	 Dne	 7.	 března	 2014	 první	 a	
druhé	oddělení	zažilo	 pouštění	
padáčků	z	druhého	patra	školy.	
	 Cílem	 bylo	 vyrobit	 nejhezčí	
padáček,	a	tak	se	každá	skupin-

ka	dětí	moc	snažila	zhotovit	co	
nejpestřejší	dílo.	

	 Následně	 byly	 otestovány	
letecké	schopnosti	všech	výtvo-
rů.	 Zasáhl	 však	 živel	 vzduch,	
který	svým	větrem	hnal	padáčky	
proti	 škole,	 a	 proto	 se	 mnohé	
zavěsily	 na	 římse	 školy.	 Paní	
vychovatelka	 Dvořáčková	 pak	
musela	 všechny	 zachycené	
padáčky	sundávat	koštětem.	
Na	závěr	byly	vybrány	a	oceněny	
tři	 nejhezčí	padáčky	 z	 každého	
oddělení.	Celá	akce	se	nám	moc	
líbila	a	příště	snad	při	nás	bude	
stát	i	živel	vzduch.

Věra	Vaňásková	
a	Sabina	Kaplanová

NETRADIČNÍ	MALOVÁNÍ	
VE	ŠKOLNÍ	DRUŽINĚ
	 V	pátek	14.	března	jsme	se	ve	
druhém	oddělení	školní	družiny	
přesvědčili	o	tom,	že	naše	nohy	
nemusí	 sloužit	pouze	k	 chůzi	a	
běhu,	 ale	 také	 k	 uměleckému	
tvoření.	
	 S	rozpaky	jsme	se	pouštěli	do	
díla.	 Když	 jsme	 si	 zvykli	 na	
podivný	pocit	husté	barvy	mezi	
prsty	 na	 nohou,	 neobvyklá	
výtvarná	 technika	 nás	 doslova	
pohltila.	 V	mžiku	 jsme	 přestali	
vnímat	 péči	 o	 pořádek	 a	 naše	
družinka	se	tak	rázem	proměni-
la	v	barevný	chlívek.	
	 Kdopak	 by	 si	 pomyslel,	 že	
nohama	 lze	 namalovat	 úplná	
umělecká	díla	hodná	prestižních	
výstav?

Vilma	Kašparová

SUPERSTAR	ŠKOLNÍ	DRUŽINY
	 Tradicí	se	stává,	že	jednou	za	
měsíc	máme	ve	školní	družince	
soutěžní	 odpoledne.	 Tentokrát	
to	bylo	ve	zpěvu	a	šlo	o	soutěž	
„Veverky	hledají	Superstar“.	
	 V	každém	oddělení	probíhaly	
během	měsíce	 března	 hudební	
chvilky	 a	 ti	 nejlepší	 z	 nás	 se	
zúčastnili	finále.	
	 Superstar	byla	tento	rok	moc	
napínavá	a	porota	složená	z	paní	
vychovatelek 	 se 	 nakonec 	
rozhodla	 udělit	 dvě	 třetí	 a	 dvě	
první	místa.	Na	třetím	místě	se	
umístila	Katka	Jonášová	z	2.	A	a	
Natálka	 Dušková	 z	 1.	 B,	 druhé	
místo	si	vyzpívala	Bára	Hronová	
z	 1.	 A	 a	 konečně	 první	 místo	
patří	Janě	Brandejsové	ze	3.	A	a	
Adélce	Haškové	z	1.	A.		
	 Odpoledne	jsme	si	moc	užili	a	
již	 se	 těšíme,	 co	 pro	 nás	 ve	
družince	připraví	příště.

Karolína	Marková	
a	Erik	Skála	

Družíme	se	ve	družině
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					Hokej	se	v	Pardubicích	začal	hrát	již	před	
první	 světovou	 válkou.	 V	 roce	 1909	 se	
vysokoškoláci	 sdružili	 ve	 sportovním	
„Spolku	 akademiků“	 a	 provozovali	 na	
Matičním	 jezeře	 tzv.	 bandy	 hokej.	 Známe	
výsledek	 střetnutí	 s	 družstvem	Prahy	3:3.	
Tento	 bandy	 hokej	 měl	 však	 s	 dnešní	
podobou	ledního	hokeje	velmi	málo	společ-
ného.	 O	 tom,	 jak	 se	 hrál,	 píše	 ve	 svých	
vzpomínkách	 „Hokej	 můj	 osud“	 slavný	
český	 sportovní	 reportér	 Josef	 Laufer:	
„…Nějací	 mladíci	 honili	 s	 klacky	 v	 rukou	
jiného,	 ten	 taktéž	ozbrojen	klackem,	prchal	
před	svými	pronásledovateli	a	před	ním	běžel	
temně	 rudý	 míček.	 Mladík	 jej	 dostihl,	
rozmáchl	 se	 ohnutým	 koncem	 klacku	 a	
napálil	 jej…,	za	ohradou	se	hraje	něco	 jako	
kopaná,	 jenže	 do	míče	 se	 nekope,	 ale	 tluče	
klackem.	Tedy	jakási	,klackovaná´.	Mladíci	si	
přihrávali	mezi	sebou	a	prováděli	s	míčkem	
hotové	 kejkle,	 postrkovali	 ho	 klackem,	
obehrávali	protivníka,	hnali	se	proti	brance	
bezmála	tak	veliké	jako	branka	při	kopané.	A	
v	brance	poskakoval	a	pobíhal	 jiný	mladík,	
dlouhán,	který	napálený	míč	zachytil	a	ihned	
klackem	odpálil	zpět.“

	 	 	 	 	Z	tohoto	popisu	je	tedy	vidět,	že	bandy	
hokej	 byl	 pouze	 náznak,	 náhražka	 hokeje,	
který	 bandyhokejisté	 provozovali	 před	
příchodem	 zimy	 na	 písčitých	 tenisových	
dvorcích.
	 	 	 	 	První	zmínky	o	novém	pojetí	 ledního	
hokeje	se	objevují	u	nás	v	zimě	1908-1909.	
Jeho	propagátorem	byl	významný	funkcio-
nář	Slávie	Praha	Emil	Procházka.				

Z	historie	pardubického	hokeje

	 	 	 	 	 Jeho	zásluhou	byl	8.	11.	1908	založen	
Český	hokejový	 svaz,	který	 se	přihlásil	do	
mezinárodního	tábora	„LIGUE	INTERNATI-
ONALE	 DE	 HOCKEY	 SUR	 GLACE“.	 Lední	
hokej	 se	 rozšířil	 po	 celé	 Evropě	 –	 Anglie,	
Francie,	Belgie,	Švýcarsko,	od	roku	1909	 i	
Čechy	 se	 střetávají	 na	 mezinárodních	
turnajích.	V	té	době	u	nás	hrálo	lední	hokej	
dvanáct	 klubů,	 z	 nichž	 deset	mělo	 sídlo	 v	
Praze.	Roku	1921	došlo	k	rozdělení	na	lední	
a	pozemní	hokej	a	byl	založen	Českosloven-
ský	svaz	ledního	hokeje.

	 	 	 	 	Lední	hokej	vznikl	v	Kanadě,	a	proto	se	
mu	také	dříve	říkalo	„kanadský	hokej“,	aby	
se	lišil	od	bandy	hokeje.	Přesná	doba	a	místo	
vzniku	 ledního	 hokeje	 nejsou	 známy.	
Nejčastěji	se	uvádějí	60.	–	70.	léta	19.	století	
a	 kanadská	 města	 Kingstron	 a	 Montreal.	
Počet	hráčů	původně	nebyl	omezen,	podob-
ně	jako	hrací	doba.	Později	došlo	k	omezení	
počtu	hráčů	na	jedenáct,	potom	na	devět	a	
na	sedm	a	nakonec	na	dnešních	šest	včetně	
brankáře.
	 	 Hokejová	 pravidla	 se	
	 	 ustálila	až	ve	20.	století.	
	 	 Od	 roku	1929	 je	 ledová	
	 	 plocha	 rozdělena	 na	 3	
	 	 pásma	 a	 platí	 dnešní	
	 	 velikost	 branek	 (122x	
	 	 183	 cm),	 od	 roku	 1946	
	 	 byla	 upravena	 hrací	
	 	 doba	na	třikrát	20	minut	
	 	 čistého	 času.	 Dva	 roz-
hodčí	řídí	utkání	od	roku	1948,	tři	rozhodčí	
řídili	zápasy	mistrovství	světa	poprvé	v	roce	
1977	 ve	 Vídni.	 Již	 od	 svých	 nejranějších	
počátků	přinesl	lední	hokej	řadu	výrazných	
sportovních	úspěchů	našemu	sportu.

Z	diplomové	práce	paní	učitelky	Ptáčníkové	
přepsala	paní	učitelka	Neumanová

																								

STARŠÍ	NÁZVY	PARDUBICKÉHO	KLUBU
1923		-	LTC	Pardubice
1949		-	Sokol	Pardubice	
1950		-	Slavia	Pardubice
1953		-	Dynamo	Pardubice
1960		-	Tesla	Pardubice
1991		-	HC	Pardubice
1995		-	HC	Pojišťovna	IB	Pardubice
1997		-	HC	IPB	Pojišťovna	Pardubice
2002		-	HC	ČSOB	Pojišťovna	Pardubice
2003		-	HC	Moeller	Pardubice
2009		-	HC	Eaton	Pardubice
2011		-	HC	ČSOB	Pojišťovna	Pardubice

	 Ve	středu	5.	února	dorazila	do	školy	naše	
známá	paní.	V	přepravních	krabicích	dovez-
la	něco	velice	zajímavého.	Některým	z	nás	
naskočila	husí	kůže.	Ptáte	se	proč?	No,	sáh-
nete	si	na	živého	hada?	Chviličku	nám	poví-
dala	o	želvách	a	hadech,	dozvěděli	jsme	se	
hodně	zajímavého.	Ti	odvážnější	si	sáhli	na	
užovku	červenou,	korálovku	nebo	na	krajtu	
královskou.	A	nejodvážnější	 si	 nechali	 dát	
hada	za	krk.	
	 Po	měsíci	za	námi	dorazila	další	zvířátka.	
Tentokrát	jsme	poznávali	ještěrky.	Prohléd-
li	a	pohladili	jsme	si	varana,	agamy	a	chame-
leóna.	 Ten	 nám	 předvedl,	 jak	mění	 barvy.	
Nejvíce	 se	 líbilo	 čtrnáctidenní	 miminko	
chameleóna	stromového.	Plazi	navštívili	i	4.	
A

-	chvo	-

Přijeli	k	nám	plazi
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