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Tak nám to tak hrozně rychle uteklo… 

Naše redakce v dnešní podobě začala pracovat před třemi lety, když jsme byli v 

sedmé třídě. A ejhle, jsme v devítce a nastal čas se loučit… 

A jak to vlastně všechno bylo? Zřejmě to začalo třídenním WORKSHOPEM v 

Litomyšli. Zde jsme dostali „ první rady “ a těch jsme se taky drželi… 

O obsahu našeho časopisu jsme měli jasno snad od první chvíle, ale stále nám ještě 

vázla ,,forma“. Inspiraci jsme načerpali právě v Litomyšli, s uskutečněním 

zlepšováku nám pomohla paní učitelka Věra Srdečná, díky ní se nám podařilo  

časopis obléknout do ,, nového kabátu “. 

V Praze jsme absolvovali další WORKSHOP, kde jsme dostali pár dalších rad, jak 

náš časopis vylepšit. 

A poté už nás konečně potkal velký úspěch, vyhráli jsme první místo krajského kola 

soutěže O nejlepší školní časopis - vyhlášené na Bambiriádě v Chrudimi v květnu  

2012. Z krajského jsme „nečekaně“ postoupili do celorepublikového kola v Brně, 

kde jsme získali cenu poroty. V červnu 2012 jsme také obdrželi titul ,, Kvalitní 

školní časopis “, který nám udělilo sdružení Abeceda. Obou titulů si velice vážíme. 

Letos jsme samozřejmě také nezaháleli, podařilo se nám opětovně obhájit první 

místo v krajském kole, a tak si udržet titul Nejlepší školní časopis i pro tento rok.  A 

úspěch v tom celorepublikovém kole už bude záležet na našich následovnících. 

Hlásí se jich dost, jsou šikovní, tak doufáme, že  budou mít stejný či ještě větší 

úspěch a že je to bude bavit stejně jako nás. Chtěli bychom poděkovat naší skvělé 

šéfredaktorce paní učitelce Janě Pavlovičové, která má na našem úspěchu největší 

zásluhy.  

(Paní šéfredaktorka se červená a děkuje nejen za vaši chválu, ale i za to, že jste ji 

donutili k tomu se všechno krůček po krůčku naučit a také za to, že ji to díky Vám 

moc a moc baví... ) 

                                                                                                                  redakce 

                                        

         SKONČILI JSME, JASNÁ ZPRÁVA… 

K 



Vážení kolegové, milí žáci! 

Konec profesní kariéry je lidmi očekáván jako určitá příjemná meta života. A 

právě k této metě jsem se po 36 letech učitelování dopracovala a odcházím do 

důchodu. Ve školství jsem od roku 1977, krátkou dobu  jsem učila v Nových 

Hradech, mnoho let  v Proseči. A za ta léta mi naše škola hodně přirostla 

k srdci, mám ji upřímně ráda. Určitě je to i díky lidem, se kterými se každý 

den ve škole potkávám. Všem kolegům učitelům a vychovatelkám  chci 

poděkovat za spolupráci, za pracovní nasazení, které přinášelo škole řadu 

úspěchů a dobré jméno. Všem kuchařkám a provozním zaměstnancům, kteří 

k tomu samozřejmě také přispívají, patří můj velký dík též. Vám, milí žáci, 

děkuji za aktivitu, za důvěru, kterou jste ke mně měli, za nápady, se kterými 

jste přicházeli. 

Na důchod se moc těším, ale určitě se mi po škole zasteskne. Věřte, že budu 

dychtivě číst školní časopis, webové stránky a zprávy v tisku o tom, co se ve 

škole děje a jak se vám daří. Z celého srdce všem přeji, aby škola byla místem, 

kde vám je dobře, kde se hodně naučíte, kde maximálně využijete své nadání a 

kde si vždy 30. června budete moct říct: „Byl to dobrý rok!“ 

Přeji všem krásné prázdniny! 

Jarmila Broulíková 

 Děkujeme paní ředitelce nejen za její slova, ale i za to, co pro naši školu vykonala, a do 

její nové životní etapy jí přejeme hodně zdraví, elánu a spokojenosti. 

         

           Loučí se nejen naše redakce, ale i paní ředitelka...                                



                        

                           STUDIJNÍ CESTA DO FRANCIE 

 

 

Naše žákyně Andrea Bartáková a Nikola Svobodová se spolu s ředitelkou školy 

zúčastnily studijní cesty do Francie, která byla určena pro vítěze VI. ročníku 

Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Účastníci 

navštívili muzeum Louvre, prohlédli si Notre Dame, Sacre-Coeur, prošli se po 

Champs Elyseé a po Montmartre. Navštívili Město vědy a průmyslu a Palác 

objevů. Cestou do města Poitiers se mohli kochat krásou zámku Ambois, který 

se nachází na břehu řeky Loiry. Poslední den byl věnován návštěvě evropského 

parku obrazů Futuroscop v Poitiers. Zaslouženou odměnu si všichni užili a 

hlavně načerpali inspiraci pro další ročník soutěže.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              SKUTEČSKÝ SLAVÍK                            

 

V  pondělí  10. června se naše sólistky zúčastnily soutěže Skutečský slavík. 

Prožily zde den plný zpěvu – a to doslova, protože se soutěžilo skutečně od rána 

do večera. Také se nám zde předvedlo 123 soutěžních vystoupení! Je 

samozřejmé, že jejich úroveň byla skutečně vysoká. Velice nás těší, že se ani  

naše  ,, slavice “ nenechaly zahanbit a vysoutěžily si tato místa: 

1. místo :  Adéla Stodolová     2.tř. 

             duo Adéla Stodolová, Kateřina Stodolová    5. tř. –  s postupem 

2. místo:  Adéla Jetmarová       3.tř. 

              Veronika  Lettlová     5.tř. 

              duo Hana Odvárková, Kateřina Stodolová     5.tř. 

              Jitka Poslušná   7.tř 

              Lenka Zavoralová    7.tř. 

              Kateřina Sodomková  8.A 

              Faribo Tuch   8.A 

3. místo:  Miloslava Jeništová    5.tř. 

              duo  Kateřina Sodomková ,  Faribo Tuch   8.A 

čestné uznání:  Veronika Zachová  6.tř. 
 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I naše redakce ,,slavicím“ blahopřeje a těší se na jejich další úspěchy.  

 



    

 

            A opět trochu loučení… Deváťáci nám půjčili svoje společné foto a všichni 

se nám k němu podepsali. My jim na oplátku popřejeme vše ,, nej “ do dalšího 

života, především hodně studijních i osobních úspěchů. D 

V 

I 

C 

Á 

Ť 

Á 

E 



 

                                          100 + 1  ZAJÍMAVOSTÍ 

 

                                Chutná hrozně… 
 

 Ptáte se, co že chutná tak hrozně? 

  

Podle vědkyně, která ji ochutnala, nejstarší nalezená voda na 

Zemi... 

 
Voda, kterou našli vědci v kamenném masivu v Kanadě v hloubce 2,4 kilometru, už 

byla dříve potvrzena jako nejstarší nalezená na Zemi. Profesorka Barbara Sherwood 

Lollarová měla příležitost vodu starou 1,5–2,6 miliardy let ochutnat a v nedávném 

rozhovoru pro Los Angeles Times uvedla, že nechutná vůbec dobře. ( To se tedy 

tomu v naší redakci divíme!) 

A jak vědci získali vzorek nejstarší vody na světě? 

Tým kanadských a britských výzkumníků vodu objevil ve zlatém dole ve městě 

Timmins v provincii Ontario. Podle jejich odhadů se jedná o původně povrchovou 

vodu, která stekla pod zem. 

 

Profesorka Lollarová z univerzity v Torontu, 

která patří do zmíněného týmu vědců, vodu 

zkoumala a popsala jí s kolegy ve zprávě v 

časopisu Nature. V rozhovoru pro Los 

Angeles Times se pak podělila o svoje 

osobní pocity z ochutnávek vody. 

„Musím se přiznat, že jsem jí čas od času 

ochutnala. Chutná hrozně. Je o mnoho 

slanější než mořská voda. Rozhodně byste ji 

nechtěli pít,“ řekla vědkyně. 

 

„Ta slanost je první, co si uvědomíte. Voda je extrémně slaná kvůli tomu, jak 

reaguje s kamenem. Je také víc viskózní než obyčejná voda, má konzistenci 

javorového sirupu. Napřed je 

bezbarvá, ale jakmile se dostane do 

kontaktu se vzduchem, minerály v 

ní začnou reagovat a voda zrezaví,“ 

dodala Lollarová. 

 

Vědkyně teď chce se svými kolegy 

navštívit další možná naleziště a 

dozvědět se více o podobně staré 

vodě, především sestavit časový 

rámec nalezených vzorků a zjistit 

kolik takové vody vůbec na Zemi 

je. Vědci také chtějí každý vzorek 

otestovat na přítomnost života. 

 

                                                                                 

                                                                             za redakci   Jakub Lustyk 
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Bláznivé fontány Evropy aneb Z takových míst byste 

tryskající vodu nečekali… 

 

Nejen zámky, hrady, náměstí, galerie nebo parky stojí na cestách Evropou za 

poznání a zastávku. A nejen zábavní parky jsou poutavou atrakcí. Výjimečnou 

podívanou jsou také obří fontány, které by neměly uniknout fotoaparátu 

správného cestovatele. 

 

 

Klaus Weber vytvořil skupinu svérázných soch, kterým tryská voda snad ze všech 

tělesných otvorů.  

 

 

                      

                           Vykulená fontána v trávě 

  
V zahradě přilehlé k muzeu Swarovski v rakouském městě Wattens jezdí turisté 

navštívit obří zelenou hlavu, které z přivřených úst nenápadně protéká široký 

pruh vody. Jezírko sousedící s fontánou je ohraničeno kameny a chodníkem, 

sama fontána pak splývá s pozadím travnatého kopce. 

 

 

   Tentokrát přinášíme trochu prázdninové inspirace. Možnosti cestování jsou v 

dnešní době téměř neomezené, tak je možné, že někteří z Vás námi nabízená místa 

spatří na vlastní oči. 



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Jméno Swarovski není spojeno jen se šperky, ale také s rakouským muzeem a     

nedalekou fontánou. 

 

 

                                   Moderní a barevná 

 
Atrakce, kterou si musí zamilovat každé dítě. To je moderní Stravinského fontána 

z roku 1983 v Paříži, která má připomínat památku ruského hudebního skladatele 

Igora Stravinského. Šestnáct různě velikých, všelijak barevných a tvarovaných 

postav rozjasňuje šedé kouty města. Na rodinné dovolené ve Francii by tedy 

neměla chybět zastávka u téhle novodobé pařížské chlouby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                   F OTO: Profimedia.cz 

http://www.profimedia.cz


 

Druhý týden v červnu probíhal v naší škole ve znamení výletů. Naštěstí i další věta  

ze známé písně se potvrdila, nikdo na výletě nezmokl… 

Velice rádi uveřejňujeme fotky našich výletníků. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. a 7. třída se rozjela do Bystřice nad Pernštejnem, kde strávila den v lanovém 

centru. Chvílemi se i sluníčko schovalo za mraky, protože se nemohlo na tu výšku, 

ve které naši Tarzani šplhali, dívat. Všichni ale náročnou dráhu zvládli a výlet se 

jim líbil.                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. A podnikla turistický výlet do Adršpachu a Teplických skal. Na jejich 

fotografiích obdivujeme krásnou přírodní scenérii  a věříme, že se jim tam také moc 

líbilo. 

                      

                                        

                   SLÁVA VLASTI VÝLETU... 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. B  strávila dva dny ve Třech Studních na Žďársku. A že to byla skutečně trefa do 

černého - a nejen ta Eliščina – by Vám potvrdili všichni účastníci včetně 

pedagogického dozoru. Dny probíhaly v akčním duchu, naplněny adrenalinovými 

zážitky, což  výletníkům naprosto vyhovovalo. Jen prý toho adrenalinu by příště 

mohlo být ještě víc! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A akční byl i výlet deváté třídy. Ti navštívili Křižanov, kde se zabývali  též 

zážitkovými aktivitami. Vyřádili se na lanové dráze, zahráli si různé hry a také 

paintball.  

 

 

( Tak si v redakci říkáme, kde jsou všichni ti milovníci hradů a zámků...)  

 

  

Jsme rádi, že se výlety vydařily a byly pro naše žáky odměnou po náročné práci. 

 

                                                                                                              redakce 



 

             ŠKOLNÍ  A  PRÁZDNINOVÉ VTIPY: 

 

 Syn píše rodičům z tábora: "Nemějte o mě strach, je tu krásně, hezky odpočívám. 

Všechno je tu fajn. A co je to vlastně ta epidemie? Váš Honzík." 

 

,,Martínku,  kde leží Trója?" ,,Mezi dvójou a čtýrou," odpoví Martínek. 

 

Malý Jiříček se ptá otce: 

˝Proč je Tichý oceán tichý?˝ 

Tatínek se nazlobí: 

˝Nemůžeš se zeptat na něco rozumnějšího?˝ 

˝Tak tedy jo. Jak vlastně umřelo to Mrtvé moře?˝ 

 

Učitel k žákovi: "Kde leží Afrika ?" "Na mapě..." 

 

Poznámky ze žákovských knížek:  Snažil se odemknout zamčené dveře. Když byl 

přistižen, vymlouval se na to, že ho zajímají tajné chodby. Dává pozor, jestli dávám 

pozor, a když si myslí, že nedávám pozor, tak nedává pozor. Napovídá 

nepovoleným způsobem. Svým zpěvem úmyslně ruší hodinu zpěvu. 

 

"Honzíku, ukaž nám, jaké máš vysvědčení." "Až později, tati, já ho půjčil Mirkovi, 

on chtěl postrašit své rodiče." 

 

Pračlověk si čte vysvědčení svého syna a říká: "To, že máš 3 z lovu chápu, jsi ještě 

malý. Ale že si propadl z dějepisu, který má jen dvě strany, to je hanba!" 

 

Povídá učitel fyziky žákům: "V jiných třídách jsme mnohem dál. Ne, že by tam žáci 

byli chytřejší, ale nekladou takový odpor." 

 

Koupou  se dva kluci v řece. "Brr.  Ta voda je ale studená!" "Taky bych sem nelezl, 

kdyby nám to náš třídní nezakázal." 

                       

                 KRÁSNÉ PRÁZDNINOVÉ ZÁŽITKY PŘEJE REDAKCE                          

 


