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1. Jakube, kolik vás je ve třídě? 
           Ve třídě nás je asi okolo dvaceti. Máme teda hodně malou třídu a je to ta 
nejhorší třída, kterou jsem si mohl vybrat, protože jsou v nejnižším levlu. 
2. A kolik vás je na celé škole? 
 Na škole nás je okolo 1 200. V té největší třídě je jich asi tolik, co tady 
dohromady i s 1. stupněm. 
3. Máte tam taky interaktivní tabule? 
 No my máme spíš takové předchůdce, jsou mnohem horší než tyhle. Musíš 
do nich půl hodiny mlátit, než se trefíš do určitého bodu. 
4. Co ti v Anglii chybí? 
 Tak určitě mi tam chybí chleba a pak taky rohlíky a housky. 
5. Kde jsou hezčí holky - tady nebo v Anglii? 
  No… tak 50 na 50. 
6. Děláte nějaké projekty? 
            Děláme hodně projektů, ale žádný není tak zajímavý jako tady. A děláme 
hodně olympiády, hlavně letos to je u nás rok olympiády a v tom jsme naše třída 
dobří. Za to jsme dostali hodně zelených vlaječek. 
7. Co to je za vlaječky? 
            No... zelená vlaječka to je něco jako jednička, a když se ti něco povede, tak 
ji dostaneš. Naopak   červenou vlaječku dostaneš, když jsi třeba drzý nebo zlobíš, 
ale za neúspěch se nedávají. 
8. Kolik máš  ve škole předmětů? 
            Je jich spousta. Máme vědy - chemie, přírodopis atd., a pak  volitelné 
předměty. Já jsem si oblíbil drama. No a samozřejmě angličtina. 
9. Odkdy dokdy jsi ve škole? 
          Vyučování začíná v 9 a končí v 15.30. 
10. Máte nějakou přestávku? 
          No tak mezi hodinami máme 5 minut na přesednutí a i to je občas málo a pak 
je na  svačinu 20 minut a na  oběd 50 minut. 
11. Jak dlouho trvá jedna hodina? 
          Máme dvouhodinovky a to je hrozně dlouhé,  zvlášť matematika. 
 
Děkujeme za rozhovor a přejeme Ti hodně úspěchů a hlavně výdrž! 
                  

 rozhovor Tereza Sodomková a Tereza Vašková,  

 foto David Odvárka 
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 Minulý týden byl u nás na návštěvě náš spolužák Jakub, který 
momentálně bydlí a chodí do školy v Anglii.. Některé dny strávil s námi 
v naší třídě a my jsme ho samozřejmě vyzpovídali.  



 

Praha roku 1412. V Betlémské kapli naslouchají tisíce Pražanů kázání mistra Jana Husa. 
Je mezi nimi i královna Žofie, manželka českého krále Václava IV., která pravidelně 
dopřává sluchu prosbám, žádajícím odstranění církevních zlořádů a nepravosti. Tato 
kázání jsou však trnem v oku papežovi Janu XXIII., který vyhlašuje nad Husem 
nejtěžší církevní klatbu a nad Prahou, dokud v ní bude Hus přítomen, interdikt. Jan 
Hus se proto uchyluje na Kozí Hrádek, kde však dále rozšiřuje své učení. Papeži však 
vyhnání Husa z Prahy nestačí a posílá českému králi poselství, v němž požaduje 
postavení Husa před soud v Kostnici. Hus se na tuto 
cestu vydává i přes varování jeho přátel. Nedostane však 
možnost obhájit své učení, a je kněžími vyzván k odvolání 
svých slov. Jan Hus, jehož koncil nepřesvědčil o mylnosti jeho 
názorů, postupuje mučednickou smrt na hranici.      

                                                                                                Markéta Chadimová 

                                                                                                                                                                                     

                                    

S HUSITY PROTI VŠEM 

 22. února naši školu  navštívili  členové skupiny Pernštejn s pořadem  Jak válčili 
husité. 

Zajímavý byl nejen výklad, ale především ukázky a hlavně to, co jsme si mohli i 
sami vyzkoušet. Když se naši kluci proměnili v husitské bojovníky a s 
pokřikem ,, Hrr na ně! “ se jali pronásledovat křižáky, dalo se v podstatě 
předpokládat, jak to dopadne. Vyřádily se obě strany a my jsme rozhodně měli 
úžasnou  podívanou. 

                                                           připravila Katka Talacková, foto Iva Dočkalová 

  

                            

 Nejznámějším představitelem této doby je pro nás určitě Jan Hus. Nejenom, že 
se o něm učíme, ale můžeme vám doporučit i stejnojmenný film, který by Vám 
přiblížil jak tuto osobnost, tak i dobu, ve které Jan Hus žil. Režisérem filmu byl 
Otakar Vávra, natočen byl v roce 1954. 



                                       ŠOTEK V PRAZE 
Musíme se přiznat, že na tento výlet jsme se těšili hodně dlouho - hned od chvíle, kdy 
jsme pozvánku na toto setkání redakcí dostali. Jak by také ne, vždyť do naší stověžaté 
matičky nejezdíme až tak často, navíc na workshop, celá redakce a na celý den! To jsme 
ovšem ještě netušili, že se díky počasí naše cesta bude podobat  spíše cestě na Sibiř... 
V pondělí 6.února jsme vyrazili už v šest ráno,  neboť  do Prahy je cesta dlouhá. Už při 
čekání na autobus bylo poznat, že je skutečně dvacet pod nulou. Klukům přimrzaly 
podrážky bot k silnici, holky zase s povděkem přivítaly, že si nestihly ráno namalovat 
řasy, málokterá řasenka asi obsahuje nemrznoucí směs! Autobusem jsme se svezli do 
Pardubic. Tam jsme nastoupili na vlak a jeli přímo až do Prahy. Pro některé z nás byl 
zážitek i jet metrem ( a bohužel to na nás bylo i poznat) . 
 
 
 
 
 
 
 

  
Po dlouhé cestě jsme dorazili do pražské knihovny, kde se workshop konal. Přivítal nás 
pro nás již známý spolek Abeceda. Sešlo se nás tu sedm redakcí z různých koutů 
republiky. Na úvod se  každá redakce představila a stručně popsala svou práci. Toto 
povídání bylo zajímavé tím, že jsme se mohli ledasčím inspirovat. Pak se každá redakce 
odebrala do jiné místnosti a začali jsme si povídat o tom, jak správně zaujmout svými 
články. Na závěr této hodiny jsme si připravili malou reklamu na náš časopis, kterou si  
můžete v tomto čísle přečíst ve formě komiksu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
V druhé části workshopu jsme se sešli s panem redaktorem časopisu Můžeš, který si s 
sebou přivedl i pana fotografa. Poučili nás o tom, jak psát tak, aby  to bavilo nás  a aby 
byl časopis zajímavý i pro ostatní, o čem musí vypovídat fotografie a mnoho dalších 
zajímavých věcí. Shodli jsme se, že toto setkání mohlo klidně být i delší, protože bylo 
plné inspirací a nových poznatků. A pak už nás čekala zpáteční cesta. No a jakýpak by 
to byl výlet bez rozchodu? Co na tom, že nám zbývalo jen 20 minut na hlavním 
nádraží, vždyť i tady bylo na co koukat! A zase vláčkem - vyfotili jsme pro Vás i 
nejvzornějšího cestujícího, který jel s námi v kupé. Domů jsme dorazili večer, vymrzlí, 
ale rozhodně plni chuti do další práce. 
                                            
                                                       za redakci Tereza Sodomková, foto Fanda Skalník 



  

                                   NA HORÁCH... 

                                          sejou hrách, na dolině čočku… 

Ale to jsme trochu někde jinde, my Vás samozřejmě nechceme seznámit s českou 
lidovou písní, ale se zážitky našich sedmáků: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
V týdnu od 22. do 28. ledna  se 27 žáků 7.A a 7.B, společně s pány učiteli Janem  
Stodolou, Věrou Stoklasovou a Kateřinou Klimešovou, zúčastnili lyžařského výcviku v 
Branné v Jeseníkách. 
 Sněhové podmínky i počasí byly perfektní. Celý týden jsme se učili lyžovat a s 
výsledkem našeho snažení jsme spokojeni. Dobu, kdy jsme právě nelyžovali, jsme 
strávili převážně hrami - dokonce jsme si byli zahrát bowling. Všem se nám tam moc 
líbilo a krásně  jsme si tento pobyt na horách užili.  
                                                               
                                                                 článek Maruška Kölblová, foto Jan Stodola  



 

Tentokrát jsme byli na koberečku u paní učitelky Aleny Sudkové, která je na 
naší škole výchovnou poradkyní. 

Položili jsme jí pár otázek: 

1. Jak dlouho působíte v naší škole? 

35 let.  

 

2. Které předměty jste už učila? 

Češtinu, dějepis, ruštinu, němčinu a občanskou výchovu. 
 

3. Jak dlouho jste výchovnou poradkyní? 

23 let. 
 

4. Jak velká je návštěvnost vašeho kabinetu? 

Rodiče při výchovných problémech, žáci se svými problémy,  učitelé při řešení 
problémů.   
 

5. Kdy máte nejvíc práce? 

Asi při rozmisťování žáků do škol. 

 

6. Myslíte, že jsou na naší škole děti spíš hodné nebo spíš zlobivé? 

Hodné. 
 

7. Na závěr - co byste poradila našim deváťákům do života? Zkuste hodit trochu 
hrachu na zeď... 

Žijte tak, abyste se za to nemuseli stydět. 
                                                                     

     rozhovor Tereza Sodomková a Tereza Vašková, foto David Odvárka  
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                                       Naše projekty soutěžily v Pardubicích 

I v letošním roce se někteří z nás zapojili do účasti v soutěži Festival vědy a techniky 
v Pardubicích. Už téměř od začátku školního roku jsme si začali připravovat projekty. Vyrobili 
jsme si postery a 21. února jsme se vydali  naše projekty prezentovat do Pardubic. Odjezd 
z Proseče byl už v 6:30, z Nových Hradů v 6:45. Poté, co jsme se zapsali, jsme si našli naše 
místo, rozbalili poster a už jen čekali, až přijdou porotci a budeme jim moci představit náš 
projekt. Soutěžili jsme s třemi projekty pod názvy Chování dřeva ve vodním prostředí, 
Elektrické napětí v potravinách  a  Aby nám, dětem, chutnalo. 

 Porotci obešli soutěžící do 12 hodin, poté byl oběd – řízek s bramborovou kaší. Po obědě 
jsme čekali do 15 hodin, kdy bylo vyhlášení. Všechny tři projekty k naší velké radosti 
postoupily do krajského kola. A kdo vlastně tedy naši školu v Pardubicích reprezentoval?  

Daniel Barták a Matěj Makeš z 7.B, Jana Chadimová, Bára Zvárová, Maruška Doležalová a 
David Odvárka z 8.třídy. 

                                                       článek David Odvárka, foto Jarmila Michálková 
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                                                        Soutěž Basiclingua 

V pátek 10. února reprezentovali naši školu dva žáci ve finále konverzační soutěže v angličtině, 
kterou pořádá Anglické gymnázium Pardubice. V kategorii A2 se David Odvárka umístil na 
9.místě a v kategorii B1 vybojoval nádherné druhé místo Marek Rejent. I za naši redakci 
blahopřejeme.  
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Před třemi lety jsme se vydali na ostrov Rhodos.  

Rhodos se nachází v Egejském moři. Je součástí  Řecka a je největší z Dodekanéských 
ostrovů. Leží u pobřeží Malé Asie. Hlavní město se jmenuje též Rhodos. Málokteré 
místo vás okouzlí natolik, jako právě toto hlavní město. Patří mezi nejstarší města 
Evropy vůbec a zažilo velmi zajímavou historii – vystřídali se tu Řekové, johanité, 
Turci i Italové, těm všem kdysi Rhodos patřil. Ve spleti uliček tu objevujete antické, 
templářské i turecké památky a mezi tím vás lákají výlohy místních krámků s 
všemožným zbožím od klenotů přes cetky až po řecké speciality (oleje, kosmetika z 
oliv, med,..). 

Do Rhodosu většina lidí dorazí autobusem, hned kousek od slavného přístavu  
Mandraki, kde kdysi stál Rhodský kolos - obrovská socha boha slunce Helia vyrobená 
z bronzu patřila k sedmi antickým divům světa. Dnes na jeho místě najdete dva sloupy 
(jelena a laň), které navždy budou připomínat, kde byla socha „rozkročena“. To, co 
nejvíce turisty ve městě láká, je ale spíš Palác velmistrů, který byl postaven na zbytku 
johanitského hradu. Navštívit můžete i místní muzeum, které sídlí v budově původní 
johanitské nemocnice. Zajímavá je i prohlídka nového přístavu, kde v sezoně kotví 
neuvěřitelně velké lodě. 

Na tomto ostrově je prostě spousta památek a většinu z nich jsem i sama navštívila.  

Za zmínku stojí  i tyto: 

Rytířská ulice - v této ulici žili johanitští rytíři, každá národnost tu měla svůj hostinec 
a kus svěřených hradeb k obraně. Johanité po převzetí ostrova Turky přesídlili na 
Maltu a stali ze z nich Maltézští rytíři 

Olympijský stadion 

Židovská čtvrť 

Palác velmistrů - vystavěli ho Italové, jako sídlo pro italského krále a Mussoliniho 

                                                                                                       Bára Zvárová                      
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 13. listopadu 1521 – zemřel poslední Přemyslovec Valentin Hrbatý 
Valentin Hrbatý (asi 1485 – 13. listopad 1521) byl nejmladší syn Jana V. Ratibořského a 
Magdaleny Opolské, kníže ratibořský spolu s bratry Janem VI. a Mikulášem VII. v letech 
1493-1506, poté až do své smrti jediným vládcem slezské Ratiboře. 
Valentin byl potomkem Mikuláše I. Opavského, zakladatele opavské linie Přemyslovců, 
který byl nemanželským synem Přemysla Otakara II. a Anežky z Kuenringu, Přemysl 
nakonec u papeže vymohl uznání za svého právoplatného potomka, nicméně nikdy 
nevznesli členové této linie Přemyslovců, pokud je známo, nárok na český trůn. 
Posledními představi tel i opavských Přemyslovců byla 
ratibořská knížata Mikuláš VII., Jan VI. a nejmladší 
Valentin. Jejich otec zemřel roku 1493 a regentkou za 
nezletilé syny byla na několik let Magdalena Opolská. Dva 
starší bratři zemřeli roku 1506 a bez potomků, čímž se Valentin 
stal jediným vládcem Ratiboře. O jeho tělesném nedostatku 
svědčí přídomek Hrbatý, podle kronikáře ovšem kníže proslul 
„velkou vznešeností, moudrostí a čistotou mravů“. Valentin 
Hrbatý k rat ibořskému knížectví připojil bohumínské 
panství a zčásti tak ještě obnovil slávu svého rodu. 
Valentin se neoženil a roku 1511 potvrdil smlouvu o převzetí majetku s rovněž bezdětným 
o p o l s k ý m  k n í ž e t e m  J a n e m  I I .  D o b r ý m . 
Poslední zástupce rodu Přemyslovců Valentin Hrbatý zemřel 13. listopadu 1521 na svém 
hradě Ratiboři v Polsku. Nad jeho rakví v ratibořském klášteře dominikánek byl rituálně 
zlomen meč na znamení, že jeho rod s definitivní platností vymřel. Jeho hrob byl objeven 
při průzkumu nekropole ratibořských knížat. Po jeho smrti přešlo Ratibořské knížectví na 
jeho strýce Jana II. Dobrého. 
                                                                    Tereza Košńarová a Maruška Doležalová                                                                                            

 
 

Domácí podoby -Vala, Valek, Valouš 
Je latinského původu -Valens,Valentinus 
(zdravý, silný). 
Od stejného základu vznikla jména 
Valerián, Valerie, Valér a Valja. 
Obdoby pro Valentýna -Valentin 
    -Valentina 
 
Známí nositelé 
Svatý Valentýn 
Valentin-papež 
 
 
 

Valentin Hrbatý- český šlechtic 
Valentin Kochan-český šlechtic 
Valentin Dobrotivý 
 
 
ženy 
Valentina Kameníková- česká klavíristka 
Va l en t ina  Tě re ško vová -  ru ská 
kosmonautka ( první žena ve vesmíru) 
Valentina Thielová- česká herečka 
 
                                                    
                                           
                                           Tereza Sodomková 

  

                                  VALENTÝN PO ČESKU 

Jak jsme tak zjistili v naší redakci, svátek sv. Valentýna u nás nikomu až tolik 
srdce netrhá. Zřejmě souhlasíme s naším známým básníkem, že 1. máj je lásky 
čas. Přesto jsme ale 14. únor nevynechali a poohlédli jsme se po ,, Valentýnovi“ 
v našich českých dějinách.  



 

                                           TROCHU ANGLIČTINY:    
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Немножко по-русски: 

                                                                        Подготовила   Ивета Новотна 

 

                               Parlez vous français?  
 

Bonjour! Chcete vidět Paříž? Potom jste tu správně. 

Paříž (Paris)  je hlavní a zároveň největší město Francie. 

Napoleon Bonaparte během své vlády po sobě zanechal rovněž několik 
pamětihodností, z nichž nejznámější je Vítězný oblouk nebo méně známý Vendômský 
sloup. 

V roce 1163 biskup Maurice de Sully zahájil výstavbu katedrály Notre-Dame na ostrově 
Cit. 

Eiffelova věž (La Tour Eiffel ) je 324 metrů vysoká  a 7 000 tun vážící věž přezdívaná  

„Železná dáma“  (La Dame de Fer). 

Louvre je muzeum v Paříži, kde můžete najít obraz Mony Lisy.                 

                     připravil pro Vás  Patrik Vobejda                                  
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                        LITERÁRNÍ STRÁNKY   

                                              Za dveřmi je… 

Slohovku s tímto názvem dostali za úkol  soutěžící při olympiádě z českého 
jazyka. A jak si s ní poradila Kristýna Svítilová a kdo že je u ní za dveřmi, si 
můžete přečíst: 

Stroj času 

Otevřu dveře a co nevidím? Nějaký podivný přístroj se spoustou tlačítek, páček, 
kontrolek a číselníkem a … Číselníkem? Ten by mi mohl pomoci. Nasoukám se 
na podivné sedadlo a zkoumám ten stroj zevnitř. Co to tam je? 2012? Ale to je 
letošní rok... Že by to byl...? Ale ne, to přece nemůže být stroj času, to je 
nesmysl. Ten existuje jen v pohádkách a různých vymyšlených příbězích. Přesto 
přemýšlím, kam bych se chtěla podívat. Najednou mě toho napadá spousta. 
Tak nejdřív třeba do pravěku. Naštěstí je tenhle stroj docela vypracovaný, 
protože kromě roků zná i různá období. Takže nastavím PRAVĚK a už cítím, 
jak se pomalu rozkládám na atomy. Doufám, že se složím správně. A už jsme 
tady. No, moc pěkné to tu tedy není. Vyprahlá zem a pár stromů s trochou listí. 
Rozhlížím se, jestli tu uvidím nějaké obyvatele. Nevidím však nikoho. Tak se 
podívám dál. Mají tu dokonce i moře. Na víc už se podívat nestihnu. Přede 
mnou se objevil nějaký dinosaurus, a tak rychle běžím zpět do stroje a volím 
STŘEDOVĚK. Posléze zjišťuji, že to nebyl dobrý nápad. Přistanu, pro mě 
naštěstí, kousek od nějakého klání. Jsou to rytíři na koních a v brnění. Ano, 
vzpomínám si na tyhle středověké souboje, i na ty kůly, co mají v rukou.. Víc už 
si pomyslet nestihnu, protože právě jeden rytíř shodil toho druhého z koně a kůl 
v něm zůstal zabodnutý, jako by to bylo párátko. Tohle už mi stačilo, nasedám 
do stroje a volím BUDOUCNOST. Dějiny už jsme si prohlédli, tak zkusíme 
něco jiného. Cesta je docela dlouhá a čísla ubíhají tak rychle, že nestačím 
postřehnout, ve kterém roce vlastně jsem. Přemýšlím, jaké to tam asi bude. 
Budou lidé stejní? Co budou mít za zaměstnání? Nevím. To už ale pomalu 
přistávám nebo se spíše skládám a vystupuji na krásný anglický trávník. Vypadá 
to tu docela stejně jako u nás. Skoro. Teď mě přichází přivítat robot. Nevypadá 
moc mírumilovně. Raději naskočím a chci odletět. Ale? To snad ne, došel 
benzín. Jdu ho tedy shánět. Lidé na mě divně zírají. Prý benzín, co to je?? A 
ropa, tu už vůbec neznají. Vypadá to, že tu zůstanu uvězněná navždy. Ale co je 
to za pípání? Otevřu oči a.. je to můj budík. Jak ráda vyskočím z postele a jdu 
do školy! 

                                                                                         

 

 

 



  

Máme tu také další pokračování komiksu od Fandy Skalníka, inspirované tentokrát 
workshopem v Praze. 

                                                                                                               Fanda Skalník 

  

Tak, a je tu zase!  Kdo?  No přeci novinářská kachna... 

VZDÁLENÝ OSTROV JE VELIKÁ RYBA! 

Ostrov Madagaskar se náhle pohnul!  Lidé na vlastní oči viděli, jak se Madagaskar plaví 
od Afriky k Asii a Austrálii. Na Madagaskaru vládne panika. Vědci předpovídají, že 
nastal konec světa. ,,Poslali jsme pro potápěče a ti viděli obrovskou rybu!“ 

Vědci vysílají další výpravu do hlubin oceánu, potřebují vzorky z tohoto obrovského 
zvířete. Minimálně za měsíc by mohli  znát příčinu katastrofy. Lidé a zvířata se co 
nejrychleji stěhují z ostrova.  Nastane konec světa? 

Doufejme, že budeme moci na tuto otázku odpovědět… 

                                                                          reportérka Ema Sodomková, 4.třída 



                  

              

                      

 

                                                 

                   

                        EKOLOGIE LETEM SVĚTEM  

                                                      aneb   

                                 Projektové vyučování je zábava 

 

V pátek 20. ledna proběhlo na 2. stupni naší školy celodenní projektové vyučování na 
téma "Ekologie letem světem, tentokráte v České republice". Žáci jednotlivých tříd si s 
předstihem vybrali některé z těchto nabízených témat: 

Lesy v ČR, Ekologie, ZOO a chráněná území, Rybníky a vodní plochy v ČR, 
Energie a její zdroje, Těžba nerostných surovin v ČR, Přírodní a životní 
prostředí v Proseči a okolí, Vodní toky v ČR 

Poté se všichni přibližně měsíc připravovali na určený den. V pátek si nejprve ve svých 
učebnách vše nachystali, aby v následujících přibližně dvou hodinách mohli své 
spolužáky z jiných tříd seznámit se zvoleným tématem. A tak jsme mohli ve třídách 
spatřit například veškeré vybavení pro rybáře včetně zasvěceného výkladu. V další 
učebně jsme se dozvěděli nejrůznější zajímavosti o nerostných surovinách dobývaných 
na našem území včetně následného zpracování a využití. V další učebně jsme se 
dozvěděli mnoho zajímavostí o vodních plochách, jako jsou jezera, rybníky a přehrady. 
Stejně tomu bylo i v ostatních učebnách. Ve škole jsme mohli také v tento den potkat 
vodníka, permoníka či vodní rusalky. 

Děti se ve svých programech pro spolužáky snažily především o to, aby si každý, kdo k 
nim do třídy přišel, nějaké vědomosti odnesl, zopakoval či ověřil, a tak nikde nechyběly 
různé kvízy, soutěže, doplňovačky, vědomostní hry apod. 

Celé dopoledne probíhalo v duchu tvořivosti a soutěživosti, aniž by si kdokoli z dětí 
uvědomoval, co vše se v tento den naučil či zopakoval. 

                                                             článek Zdeněk Pecina, foto Iva Dočkalová 
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medvěd - hlava medvěda a na těle kožich 
nebo hrachovinu 
bába s nůší - (v nůši je dítě) má dvě 
varianty: bud' je dítě v nůši vycpané, nebo 
z nůše vyčnívá člověk převlečený za dítě a 
bába je vycpaná 
kobyla (klibna) - je ze dvou osob, aby měla 
4 nohy 
turci - bývají čtyři a mají vysoké čepice s 
barevnými růžičkami a bílé rukavice 
nevěsta a ženich - nevěsta musí být muž a 
ženich je žena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
žid - má cylindr, dlouhé vousy, hrb a pres 
rameno pytel 
smrtka - je v bílém prostěradle, hlavu jako 
lebku a v ruce má kosu 
kominík - celý v černém s bílou čepicí a s 
žebříkem 
slaměný - má oblek ze slámy a začerněný 
obličej 
masopust bakchus - je tlustý, strakatě 
oblečený s červenou čepicí, skončí 
popravou 

policajti, muzikanti  

 

 

 

 

 

  

 

A nejen na dětském karnevale jste se mohli předvést v maskách. Naši druháci si 
vyrobili masky sami a udělali si masopust přímo ve škole! 

                                                Foto Jarmila Michálková                     

 

 

  

 

 

 

 

                                         JE TU MASOPUST... 

                                       A s ním i tradiční masopustní masky! 



Rozhodli jsme se reagovat na prosbu Studijního centra BASIC Pardubice, o.s., které 
pomáhá dětem zvládat problémy v učení a překonávat SPU.  Momentálně  zahajují na 
Pardubicku projekt, který podpoří a zviditelní děti, které boj s učením nevzdávají a 
pracují na sobě. Proto chtějí  navázat spolupráci se  školními časopisy, aby mohly být 
příběhy těchto dětí uveřejněny a pomohly jak jim, tak i ostatním. Moc rádi jsme 
vyhověli a přejeme Lukášovi i ostatním dětem hodně úspěchů a hlavně trpělivosti při 
překonávání překážek. 

                                                                                                                            redakce 
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                                                   NENECHTE SI UJÍT! 

                         Přijďte podpořit jak naše mladé muzikanty, tak i zpěváky! 


