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  ,,Opravdová láska je umění najít ve světě   

někoho, s kým si rozumíš lépe než se sebou 

samým.“ 
                                      Henri Fréderic Amiel 
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                          FESTIVAL VĚDY A TECHNIKY 
 

                                                      VII. ročník  
 

Výborného výsledku dosáhly žákyně 2. stupně naší ZŠ v okresním kole pro 

pardubický a chrudimský okres  v VII. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro 

děti a mládež v Pardubickém kraji, když všechny  postoupily do krajského kola. 

Jedná se o tato děvčata a jejich projekty : Markéta Košnarová a Nikola Oherová  

- Smrtící koktejl à la ,,Krokodýl", Lucie Drahošová a Iveta Nekvindová - Praváci 

vs. leváci, Štěpánka Doležalová a Kristýna Jadrná - Včela - ohrožený druh,  

Ema Sodomková a Veronika Lettlová – Rychlovarné konvice. Velice rádi 

blahopřejeme  a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Samozřejmě budeme všem držet palce v krajském kole, které proběhne ve 

dnech 20. a 21. března 2014 opět v Pardubicích. 

        Mgr. Zdeněk Pecina   
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                                    ZÁJEZD NA HORY 

 

V neděli 2. února 2014 naše sedmička a osmička odjely  na lyžařský výcvik, který se 

konal v Branné v Jeseníkách.  O zážitky z ,,lyžáku“ se s námi podělili Verča 

Zachová a  Jakub Vanžura. 

Ve 13:00 jsme vyjížděli od školy. Jeli jsme asi dvě a půl hodiny, než jsme dorazili 

na místo. Po příjezdu do cíle cesty  jsme se ubytovali v hotelu Kolštejn. 

 Večeři jsme měli v pět hodin. Poté jsme se sešli ve společenské místnosti a řekli 

jsme si, kdy je budíček a kdo bude mít za dnešek kroniku LYŽAŘSKÉHO 

VÝCVIKU. Druhý den ráno v 7:30 nás přišel probudit p. uč. Stodola. Na snídani, 

která byla v 8 hodin,  jsme se vydali společně. Snídaně byla formou švédského 

stolu. Po snídani jsme šli na svah a  paní učitelky mezitím zkontrolovaly  pokoje - 

což jsme ale dopředu nevěděli.  Ve 12:00 byl oběd, pak polední klid do půl druhé. 

Poté jsme se znovu vydali na svah. Večer pro nás měli osmáci vymyšlený program .  

Ve středu večer jsme  byli na bowlingu, kde  jsme si krásně zahráli.  

V pátek večer jsme navštívili zábavu. Trochu jsme protáhli večerku, když už byl 

společný večer poslední , a spát jsme šli až o půlnoci. 

V sobotu jsme se nasnídali, naložili jsme si věci do autobusu a jeli jsme k vleku.  

Tam jsme si naložili lyže. A pak už nás znovu  čekala dvou a půl hodinová cesta 

domů. 

Na horách se nám moc líbilo. 

               Veronika  Zachová,   Jakub Vanžura 
            
 

 

 

 
 

 

                     

 

                                      

                               

 

 

 

 

 



                     

  BYLI JSME V DIVADLE… 

V úterý 25. února naši deváťáci navštívili Národní divadlo. Jak představení, tak Prahu si 

perfektně užili. 

Kniha Naši furianti od Ladislava Stroupežnického byla napsána  roku 1887. Děj se  

odehrává  v jihočeské vesnici Honice.  

Hlavní dějová linie se váže na obsazení pracovního místa ponocného v honické obci, o 

které se uchází 

p o c t i v ý  v o j á k 

Valentin Bláha a 

méně čestný František 

Fiala. Protože místo 

přidělí obecní rada 

hlasováním,  oba 

závodí v získávání 

příznivců na svou 

s t r a n u .  T o  s e 

neobejde bez vnitřních předsudků a sympatií voličů, a tak se vesnice rozdělí na dva 

tábory. František Fiala se nakonec uchýlí k falešnému obvinění Bláhy z paličství. Je 

nakonec odhalen a ponocným je zvolen Bláha. To Bláhův odpůrce Jakub Bušek 

nehodlá přijmout a se starostou Dubským se ostře rozhádají, až svým dětem zakážou 

se vzít. Snoubenci jsou z tohoto rozhodnutí tak zklamaní a zoufalí, že snoubenec 

Václav chce odejít do války. Vše se tak zkomplikuje, že musí zasáhnout moudřejší 

spoluobčané a konflikt urovnat. To se jim podaří a smířené rodiny opět svolí  ke  

sňatku svých dětí  a vše nakonec dobře dopadne. 

V Praze se nám moc líbilo a co jsme tam viděli, se můžete podívat na následujících 

fotografiích. 

                               

                                 Článek:       Kristýna Doubravská, Kristýna Bartošová, Faribo Tuch 

                                 Foto:           Alena Zvárová 



                         V PRAZE BYLO BLAZE ( A DRAZE) 

                                    
 

                             

                          

                             POJEDEME DO DIVADLA  

Ve  středu  5. března se dostane i na nás  ostatní a pojedeme do pardubického divadla. To 

bude kabaret!!! 

Píše se rok 1931 a do Berlína, města kypícího životem, přijíždí mladý americký 

spisovatel Clifford Bradshaw, aby 

psal, studoval a poznával 

svět. Průvodkyní se mu stává 

k a b a r e t n í zpěvačka Sally 

Bowles, se kterou n a v á ž e 

m i l o s t n ý r o m á n e k . 

Magicky ho proto p ř i t a h u j e 

i  k a b a r e t .    A počáteční 

pocit svobody a nevázanosti 

nemůže Clifforda n e c h a t 

lhostejným před p l í ž i v ý m 

n á s t u p e m falešných idejí 

i stále stupňujícím s e  v l i v e m 

H i t l e r o v y N S D A P .  

Po své newyorské premiéře v roce 

1966 se Cabaret stal okamžitě senzací a posléze jedním z nejúspěšnějších muzikálů 

v historii. O šest let později ho proslavil i stejnojmenný film režiséra a choreografa 

Boba Fosseho s Lizou Minnelli a Michaelem Yorkem v hlavních rolích, který získal 

osm Oscarů.  

                                                                     Štěpánka Doležalová, Bára Lněničková 



                       
                               MARKOVA  BLUDIŠTĚ 
 

Marek Kašpar ze 6. A nám vytvořil další hlavolamy. Tak si lámejte hlavy:  

 

 

                                                  Pokračování příště. 
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                              VYROBTE SI DOMA KLAVÍR    

Ve středu 26. února 2014 jsme měli možnost se zúčastnit velice zajímavé exkurze. ZUŠ 

Skuteč uspořádala pro své žáky zájezd do Hradce Králové, kde  jsme navštívili továrnu  na 

piana C.Bechstein Europe. Tato firma oslavila v říjnu 2013 160 let své existence. Carl 

Bechstein ji založil 1.října 1853 v Berlíně, firma se brzy  stala jedním 

z  nejvýznamnějších evropských výrobců klavírů a pianin. Exkurze 

byla velmi zajímavá. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že v továrně 

pracuje tým 160 odborníků, klavírníků, truhlářů a dřevařských 

inženýrů. Továrna vyrobí přibližně 4 000 kusů nástrojů ročně. Velice 

jsme ocenili, že jsme se mohli seznámit skutečně s kompletní výrobou 

takříkajíc od A do Z a leccos jsme si mohli i  ,,osahat“. Po projití 

firmy na nás čekalo občerstvení, které jsme s radostí přivítali. A pak 

už následovaly zážitky přímo duchovní - mohli jsme si zahrát na 

vynikající klavírní křídlo. Hrálo se na něj nádherně, na jeho 

zakoupení budeme muset ještě chvíli šetřit - cena cca 3 500 000.  Výlet se nám moc líbil.                      

za redakci       Jitka Poslušná a David Loskot 

  

           

 

 

 



S naší cestománií už jsme toho poměrně dost procestovali. Proto jsme se rozhodli 

tentokrát zavítat do kouzelných Bradavic, kde nikdo z Vás určitě ještě nebyl...  

 

Tento zájezd jsme zahlédli v nabídce jedné cestovní kanceláře. Byli jsme zvědavi, 

co všechno můžeme vidět. Takže takto 

vypadá ,, jídelní lístek“ : 

 Proleťte se na Nimbusu 2000! Zahalte 

se do hábitu své oblíbené koleje! Nebo 

ochutnejte pravý máslový ležák! 

Jedná se tedy o unikátní zájezd do 

Londýna na místa, kde se rodila filmová 

sága o Harrym Potterovi. 

Prohlédněte si nejznámější londýnské památky nebo se zatoulejte na výhodné 

nákupy do vyhlášených obchodů. Program je zahájen přímo magicky - ve filmových 

ateliérech Warner Bros Studios, kde se při 3hodinové prohlídce „Jak vznikal Harry 

Potter“ na vlastní kůži seznámíte s kouzelným světem statečného čarodějnického 

učně. 

Nahlédnete do nebelvírské společenské 

místnosti, Brumbálova kabinetu, 

Hagridovy chatrče i do kanceláře 

Ministerstva kouzel. 

Projdete se po slavné Příčné ulici, která 

ukrývá Ollivanderův obchod s hůlkami 

nebo Gringottovu kouzelnickou banku. 

Na vlastní oči spatříte, jak na filmovém 

plátně ožívala nejrůznější fantastická 

stvoření, od domácího skřítka Dobbyho až po obrovského norského ostrohřbetého 

draka. Na mlsné jazýčky tu čekají čokoládové žabky, Bertíkovy fazolky tisíckrát 

jinak a další kouzelnické pochoutky. 
                               

                              A my z redakce Vám přejeme kouzelně šťastnou cestu! 

                             Ema Sodomková, Veronika Lettlová, Hana Odvárková         
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                                                   HOBITÍ DŮM 

No a v pohádce ještě na chvíli zůstaňme. Hobití dům v Pensylvánii by starého Bilba jistě 

potěšil…. 

Bydlet jako hobit je snem snad každého pořádného fanouška Tolkienových příběhů ze 

Středozemě. Někteří však nezůstávají jen u snění a tu pravou hobití noru si skutečně 

postaví.  Celoživotní 

Tolkienův obdivovatel z 

Pensylvánie si stavbou 

hobitího domku splnil 

nejen sen, ale zároveň 

získal důstojné místo pro 

uložení svých objemných 

sbírek. Autorem domku o 

rozloze necelých 56 metrů 

čtverečních je architekt 

Peter Archer, který sám 

původně nebyl v Tolkienově díle příliš zběhlý, a tak si musel nejdříve vše pečlivě 

nastudovat. Společně se zadavatelem projektu měli od začátku jasno v tom, že nechtějí 

vytvořit kopii hobitích nor, jež můžeme spatřit ve filmech Petera Jacksona. Středem 

pozemku vedla polorozpadlá zeď z 18. 

století, kterou architekt využil jako zdroj 

materiálu pro stavbu a zároveň její část 

tvoří opěrnou zeď objektu. Domeček 

díky tomu působí dojmem, jako by na 

svém místě stál od nepaměti a ze zdi 

organicky vyrůstal. Zatímco vlastní 

stavba je kamenná, interiéru vévodí 

dřevo. Střechu domečku pokrývají ručně 

vyráběné hliněné tašky z Francie. Veškeré moderní prvky jako vytápění, klimatizace, 

elektrické rozvody a bezpečnostní 

systémy jsou chytře ukryté. Ten, kdo 

by měl pocit, že by stálo za to zajet se 

na hobití domeček podívat, bude 

zklamán. Jeho majitel z obavy před 

nezvanými návštěvníky, kteří by mohli 

poničit, nebo rovnou odcizit pracně 

nasbírané knihy a různé artefakty 

odkazující na dílo J. R. R. Tolkiena, 

zůstává záměrně v anonymitě. A 

samozřejmě mlčí i o ceně, kterou za svůj hobití domeček zaplatil.                                                                            

Lukáš Hledík  a  Fanda Štorek 
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          Město - City 

 

 

Trh-Market 

Metro-Tube 

Muzeum-Museum 

Banka-Bank 

Stadion- Stadium 

Divadlo-Theatre 

Hotel-Hotel 

 

 

 

 

Kostel-Church  

Náměstí-Square 

Park-Park 

Škola-School 

Bazén-Pool 

Nemocnice-Hospital- 

Obchod-Shop 

           

Město -  die Stadt    

           

 

 

 

ulice – die Straße 

banka - die Bank 

kostel - die Kirche 

obchod – das Geschäft 

pošta – die Post 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

městský úřad - das Stadtamt 

park – der Park 

bazén – die Schwimmhalle 

restaurace - das Restaurant 

křižovatka – die Kreuzung 
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  Město – une ville 

Kostel – une église 

Náměstí – une place 

Park – un parc 

Škola – une ékole 

Bazén – une piscine 

Nemocnic e – un hopital 

Obchod – un kommerce 

 

 

 

 

 

 

 

Trh – un marché 

Metro – un métro 

Muzeum – un musée 

Banka – une banque 

Stadion – un stade 

Divadlo – un théatre 

Hotel – un hotel 

          

 

 

 

                                             

         Město - город 

 

 

 

 

 

 

 

Kostel-костёл 

Náměstí- площадь 

Park-парк 

Škola-школа 

Bazén- бассейн 

Nemocnice-больница 

Obchod-магазин 

 

 

Trh- рынок 

Metro- метро 

Muzeum-музей 

Banka- банк 

Stadion-стадион 

Divadlo-театр 

Hotel-гостиница 
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NEJEN V SOČI , ALE I MY U NÁS JSME SPORTOVALI… 

 

Skok vysoký 

Tradiční ,  již 25. ročník soutěže ve skoku vysokém jsme absolvovali  již také  

v tradičním termínu před Vánocemi. Závodů se zúčastnilo 12 chlapců a jedna dívka. 

V průběhu závodů jsme viděli napínavý boj od prvních pokusů. Velkým kladem závodů 

bylo i povzbuzování závodníků mezi sebou v průběhu soutěže. 

Výsledky soutěže :  

1. místo Ladislav Musílek        9.A  140 cm  Alenka   9.A 115 cm 

2. místo Pavel Zach         9.A 140 cm 

3. místo Bárta Radek         9.A 130 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Basketbalová dovednost 

 

Začátkem ledna  proběhla  v tělocvičně soutěž v basketbalové dovednosti  jednotlivců. 

Soutěž se skládá ze základních basketbalových  dovedností, jako je driblink,dvojtakt, 

střelba na koš, přihrávky. 

Soutěž probíhá dvojkolově a do celkového výsledku se počítá vždy ten lepší pokus. 

Soutěže se zúčastnilo 11 chlapců a 3 děvčata. Všichni účastníci prokázali solidní 

dovednosti v uvedeném sportovním oboru. 

 

 

Výsledky : 

1.místo   David Loskot   7.třída 27,72 s.    Veronika Lettlová     6.A třída       52,38 s. 

2.    Radek Bárta    9.A 28,29 s.    Kateřina Stodolová   6.A       98,75 s. 

3.    Jaromír Pytlík     6.B 33,75 s.    Veronika Uhrová       6.B       110,44 s.  
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Škola šplhá na kopec 

V průběhu ledna jsme s chlapci ze všech ročníků vyzkoušeli projekt ,,Škola, třída šplhá 

na kopec“. Soutěž je založena na tom, který kolektiv vyšplhá v celkovém součtu výše. 

Kluci v průběhu asi 40 minut měli za úkol pokusit se co nejvícekrát a v co nejkratším 

čase vyšplhat v tělocvičně na šplhadla, která jsou 5 m vysoká. Současně to byl pro 

každého test jeho fyzické kondice a morálních vlastností“, protože s přibývající četností 

vyšplhaných délek síly velmi ubývají.Úplně nejlepší byli kluci z 8.ročníku, kterých šplhá 

ve třídě nejvíce, vyšplhali 598 metrů v čase  

17 min 39,78 s. Obdiv zaslouží výkon Karla Herynka a Lukáše Šplíchala, kteří 

pětimetrovou tyč zdolali 18x. 

Dalšími výbornými šplhavci jsou Jirka Dostál (14x),Dan Barták (13x), Matěj Makeš 

(11x), Honza Síla (15x), 

Jan Marek (11x), Ondra Pala (11x) a řada dalších, kteří vyšplhali 10x. 

Kluci z 9.třídy vyšplhali542 metrů, sedmáci191 metrů, šesťáci 379 metrů. 

 

Běháme okolo školy 

Protože v současné době nemáme k dispozici běžeckou dráhu, běháme kola okolo 

školního areálu. Pro zajímavost jsme si změřili čas za který jsou kluci schopni toto 

kolečko ( asi 400 m ) zaběhnout. 

Úplně nejlepší v této disciplině byl Ondřej Zástěra z 9.B časem 1:37,7min. Za výborný 

výkon lze považovat časy pod 2 minuty, kterého ještě dosáhli – Jan Síla, Jirka Talacko, 

Láďa Musílek, Tomáš Rybička, Dan Barták, Jirka Dostál, Jakub Dostál, Milan Šplíchal, 

Petr Svoboda, Vítek Lustyk, Kamil. 

Věříme, že na jaře se k těmto klukům přidají další. 

  

Okresní kolo v basketbale 

Únor bývá také tradičním termínem pro konání okresního finále v basketbale chlapců. 

Ani letos jsme při této akci nechyběli. Za účasti 4 družstev jsme v Chrudimi 21.2. sehráli 

zápasy se ZŠ Hrochův Týnec, ZŠ Malíka Chrudim a ZŠ U stadionu Chrudim. 

Po výhře nad ZŠ Hrochův Týnec 18:2, jsme prohráli se ZŠ Malíka CR 19: 2 a v boji o 

druhé místo jsme podlehli zkušenějšímu soupeři ze školy U Stadionu 8:13. Celkové třetí 

místo je dobrým výsledkem a odpovídá úrovni našeho basketbalu. Reprezentovali nás – 

Šimon Vopařil, Radek Bárta, Ladislav Musílek, Tomáš Tměj, Daniel Barták, Radek 

Stříteský, Tomáš Rybička, Vítek Lustyk, Pavel Zach a Miloš Sejkora.  

                                                                                              Článek a foto: Jan Stodola 
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Tak začíná známá staropražská písnička, jež oslavuje oblíbený svátek sv. Matěje. 

Světce měli naši předkové ve velké oblibě a Matějské poutě byly jedny z největších 

a nejslavnějších. Tradiční pražská pouť se konala u kostela sv. Matěje v Praze – 

Dejvicích. Ostatně, tradice těchto poutí se zachovala dodnes, i  když v trochu jiné 

podobě… 

 Den sv. Matěje  - 24. února považovali lidé za předzvěst jara. Brzo ráno chodili  jen 

v košilích do zahrady a ovocných sadů, kde tloukli ověnčenou vařečkou do stromů a 

třásli jimi, aby byla bohatá úroda, a aby se stromy probudily ze zimního spánku.   

 

                   Apoštol sv. Matěj 
 

Matěj byl synem zbožných a bohatých rodičů v městě 

Betlémě. Byl tak zbožný, že se stal jedním ze 

72 učedníků Ježíšových. Byl přítomen na Ježíšových 

kázáních, při zázracích i zmrtvýchvstání. Po ukřižování 

a nanebevstoupení Páně se měl doplnit počet jeho 

apoštolů. Matěj a Josef Barsabáš byli navrženi k volbě 

na místo Jidáše Iškarionského. Při losování měl větší 

štěstí Matěj, na kterého pak vstoupil Duch Svatý. Poté 

Matěj začal kázat svým spoluobčanům a později se 

vydal dál, prochodil Etiopii, Kapadocii a Macedonii a 

všude mezi lid šířil svaté Evangelium. V Macedonii 

však byl zajat, přivázán na kříž, kamenován a 24. února 

roku 63 n.l. sťat sekyrou. Jeho ostatky jsou uchovány v 

benediktinském klášterním kostele v Trevíru a jeho 

hlava se uctívá v bazilice St. Maria Maggiore v Římě. 

V dnešní době známe oslavy sv. Matěje spíše v podobě Matějské pouti. Ta letošní 

začala 2. března a potrvá do 25. dubna. Nabídne cca 120 atrakcí. Tradice Matějské 

pouti v Praze je zaznamenávána od roku 1595.  Historie této klasické zábavy 

Pražanů pak započala již v předminulém století, kdy se na svátek svatého Matěje 

konaly rozličné zábavné pouťové akce, připomínající památku tohoto ochránce 

stavebních řemeslníků, řezníků, cukrářů a krejčích. Okolo kostela sv. Matěje se 

pravidelně v tomto jarním čase objevovaly první kolotoče a stánky s občerstvením 

Ty původní bývaly v blízkosti Hanspaulky, ale prostranství prý bylo malé, a tak se 

stánky a kolotoče zvolna posouvaly do centra Dejvic, kde jsou dnes vysokoškolské 

areály. Na Výstavišti se pouť koná od roku 1963. Slavnou se prý stala proto, že byla 

první jarní poutí v Praze a oslavou svátku sv. Matěje, který připadá na 24. února.                        

                              Článek:      Lucie Drahošová, Jitka Poslušná, Martina Sádecká 

               N A  S V A T Ý H O  M A T Ě J E ,  K D Y Ž                    

S E  S L U N C E  Z A S M Ě J E …              
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http://www.atlasceska.cz/praha/kostel-sv-mateje/


                             ,,DĚTI DĚTEM“ 

Pod tímto názvem proběhl v pátek 28. února projekt, kdy skutečně žáci učí své spolužáky. 

A můžeme říci, že se jim to  dařilo. O všech tématech jsme se dozvěděli hodně zajímavého, 

od tropických, subtropických až po arktické oblasti, sopky, velehory, řeky, moře atd. A 

nejen, že jsme se dozvěděli a  naučili, my jsme se u toho 

navíc ještě i pobavili! Ať již 

při  lovení rybek nebo 

tanci        ,,havajských 

tanečnic“ .        O 

největší  ,,vzrůšo“ se ovšem 

postaral jistojistě pan 

vodník, kterému se zdálo, že 

mu dýmka málo bafá, tak se 

rozhodl postarat o větší dým 

zapálením dýmovnice. 

Dýmu bylo hned dostatek, 

větrali jsme skutečně po 

zbytek dne.  Nejen díky 

panu vodníkovi se nám tento den velice líbil.                                                     

                                                                                                                            redakce    
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               NENECHTE SI UJÍT: 

                                                      

   

PŘEJEME  SOUTĚŽÍCÍM  HODNĚ  ÚSPĚCHŮ  A 

POSLUCHAČŮM  PŘÍJEMNÝ  ZÁŽITEK.   

 

                                                             VAŠE REDAKCE   

 

Odkazy:                                             

mimibazar.cz 

novinky.cz                                                                                                              

www.google.com  

www.i-creative.cz 

www.veskole.cz  

 

 

 

Archer & Buchanan Architecture  

Profimedia.cz  

fotogalerie ND 

fotogalerie VČD                                                  

foto: Profimedia.cz                                        

litomericky.denik.cz  

http://www.profimedia.cz
http://www.profimedia.cz/

