
 

 

 



 

 

Akce školy 
 
 
Den matek 
V úterý 6. 5. 2008 naše škola uspořádala besídku ke Dni matek,  poprvé ve školní 
nově zrekonstruované tělocvičně. Přišli se podívat rodiče a přátelé. Děti z Mateřské školy 
přednášeli básničky a zpívali.  Děti především z prvního stupně prezentovaly kromě přednesu 
básní a zpěvu písní, orientálním tancem a aerobikem, dramatizací pohádek O Smolíčkovi, O 
Sněhurce a sedmi trpaslících a pověstí O Krokovi a jeho dcerách. Na výzdobě se podíleli všichni 
žáci školy se svými paní učitelkami. 
 

 
 
 
 
 
Den dětí 
V pátek 30. 5. 2008 jsme oslavili Den dětí sportovními a zábavnými soutěžemi. Proběhla utkání 
jednotlivých tříd v přehazované, volejbalu, fotbalu a florbalu. Poté se soutěžilo v jednotlivých 
soutěžích, bylo několik stanovišť. Bylo možno si vyzkoušet např. běh v pytlích, překážkovou dráhu 
s pálkou a míčkem, chůzi na chůdách, hod šipkami, střelbu vzduchovkou a mnoho dalších disciplín 
za které se dostávaly sladké odměny. 

 
 

 
 
 
Sportovní den 
Ve středu 25. 6. 2008 se všechny žáci zúčastní sportovního dne. Soutěže např. běh 100m, skok 
vysoký, skok do dálky z místa, hod do dálky, štafeta… Ti nejlepší budou odměněny cenami. 
Přejeme mnoho štěstí..  
 

 
 



 

 

Poznávání živočichů 
Tak jako každý rok, proběhlo i letos školní kolo v poznávání živočichů. Ti nejlepší postoupili do 
Nového Bydžova, kde se utkali ve 4 katgoriích.  
Místění bylo následující: 
kategorie 3.-5. třída - Marťa Piroutková (4. místo), Marťa Zelbová (5. místo), Míša  Mrázková (8. 
místo) a Dominik Horák (15. místo)  z 31 soutěžících 
kategorie 6.-7. třída - Péťa Archalousová (25. místo), Terka Vlášková (26. místo) a Jakub Soukal 
(30. místo) z 50 soutěžících 
kategorie 8.-9. třída - Adéla Hnízdová (14. místo) a Zuzka Řeháčková (20. místo) z 40 soutěžících 
 
Pár foteček ze školního kola: 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Poznávání rostlin 
V úterý 27. 5. 2008 proběhlo školní kolo poznávání rostlin. Nejlepší se zúčastnili poznávačky 
v Novém Bydžově. K určení bylo připraveno 40 živých rostlin. Naši žáci se umístili: 
kategorie 3. – 5. třída - Týnka Jáglová (1. místo) z 41 soutěžících 
kategorie 6. – 7. třída - Katka Paštiková (10. místo) a Verča Hamplová (7. – 8. místo) z 23 
soutěžících 
kategorie 8. – 9. třída - Míša Zámečníková (8. – 9. místo) a Terka Perlíková (20. – 21. místo) z 24 
soutěžících 
 
 

                                             

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

Omyly 
 
V této rubrice jsou vypsána známá tvrzení, která jsou ovšem mylná ale téměř nikdo to ani neví. 
Bobr jí ryby a umí kácet stromy 
Bobr je vegetarián a živí se většinou kůrou mladých stromů, měkkým dřevem a oddenky vodních 
rostlin. O kácení nemá ani ponětí. Stromy u vody se stejně naklánějí k hladině, takže tak jako tak 
spadnou do říčního proudu. Bobr jich využívá k stavbě hrází a úkrytů. Zvládne i kmen s průměrem 
až 70 cm.  

 
 
 
Bumerang se vrací na své místo 
Jen cvičný či ten, který je určen k plašení ptáků. Správný lovecký bumerang australských 
domorodců je zahnutý proto, aby letěl rychleji a dále, a aby přesněji zasáhl oběť. V první sv. 
válce je Australané používali tak, že na ně přivázali granát a pak ho hodili do nepřátelského 
zákopu. 
 
 
 
 
Citron je kyselý 
To nám jen připadá, ve skutečnosti je v jednom kilogramu citrónu více cukru než v jednom 
kilogramu jahod. 
 

                                                             
 
 
 
 
V zimě je nejlepší na zahřátí čaj 
Horký nápoj vás spíše ochladí. Otvírá podkožní cévy, krev lépe proudí, čímž vzniká pocit tepla, ale 
tělo se dlouhodobě ochlazuje. 

 
 
Krev je červená 
Ne tak zcela – když se vrací žílami zpátky k srdci, je téměř modrá, pokud se však dostane 
zraněním ven, při styku s kyslíkem ihned zčervená. Kobylky mají například krev bílou a několik 
mořských ježovek ji má jasně oranžovou. 

 



 

 

 
Suzuki GSX-  R 1000 

 
typ motoru                                          řadový čtyřválec s přímým vstřikem paliva, 16v 
zdvihový objem (cm3)                          999 
vrtání x zdvih (mm)                              73,4x59 
max. výkon (kW/PS)                             136,1/185 při 12000 
ot/ min-1 

max. kroutící moment (Nm)                  116,7 při 10000 ot/ 
min-1 

objem nádrže (l)                                  18 
rozměry délka/šířka/výška (mm)          2045/720/1130 
brzdy přední                                         kotoučová, dvojitá 
brzdy zadní                                           kotoučová, 
jednoduchá 
pneumatiky přední                                120/70 ZR17 M/C 58W, bezdušová 
pneumatiky zadní                                  190/50 ZR17 M/C 73W, bezdušová 
max. rychlost                                       304 
km/hod 
výkon                                                    185 koní 
Převodovka                                           6ti 
stupňová 
Hmotnost                                             172 kg 
Rozměry přední pneumatiky                 120/70 x 
17 
Rozměry zadní pneumatiky                   190/50 x 
17 

 
 
 
 

UEFA EURO 2008 
Dne 7.6.2008 začalo ME ve fotbale v Rakousku a Švýcarsku. Týmy se utkaly ve čtiřech skupinách. 
Ve skupině A to byli Portugalsko, Česká Republika, Švýcarsko a Turecko. Ve skupině B Německo, 
Chorvatsko, Polsko a Rakousko. Ve skupině C (skupině smrti) Itálie, Nizozemsko, Franci a 
Rumunsko. A ve skupině D Španělsko, Švédsko, Rusko a Řecko. V sobotu v podvečer vše začalo 
utkáním České Republiky proti domácímu Švýcarsku. V nepříliš pohledním zápase Brücknerův tým 
nakonec uhájil hubenou výhru 1:0 díky trefě střídajícího Svěrkoše. A večer Portugalci porazili 
Švýcary. V dalších dnech se žádné velké překvapení nestalo. Ve středu Češi sehráli druhé utkání 
proti Portugalcům, když i po výborném výkonu prohráli 3:1. A v neděli je čekal rozhodující zápas 
s Turky o postup do čtvrtfinále. V prvním poločase dominoval český výběr a vedl 2:0. Přesto 
v posledních patnácti minutách Petr Čech inkasoval 3 branky, což znamenalo konec vystoupení na 
evropském šampionátu. V prvním čtvrtfinálovém utkání vyřadili Němci Portugalce. Dále postoupili 
Turci přes vítěze skupiny B Chorvaty po penaltách, když Turci vyrovnali ve 120. minutě a 3 za 4 
chorvatů neproměnilo pokutový kop. Ruský výběr nečekaně vyřadil v prodloužení aspiranty na titul 
nizozemce a 22.6. Španělský výběr vyřadil Itálii. 
Ve dnech 25. 6. A 26. 6. se sehrají semifinále a 29. 6. se rozhodne o medailových umístěních a o 
novém mistru Evropy.  
  

 
 



 

 

Sběry 
 
Sběr papíru:  
Minulý týden proběhl na naší škole sběr papíru. V pátek 20. 6. 2008 žáci deváté 
třídy ještě prošli vesnici a lidé, kteří nestihli papír odnést do školy, mohli 
odevzdat žákům a ti ho do školy odvezli. 
 
 
 
 
 
Sběr elektrospotřebičů:  
Naše škola zavedla nový sběr, a to sběr elektrospotřebičů. Odevzdávají se staré, 
rozbité, nefunkční elektrospotřebiče. 
 
 
 
 
 
Sběr pomerančové a citronové kůry:  
Během školního roku probíhal sběr pomerančová a citronové kůry. Nasbíralo se 
celkem 120kg pomerančové kůry a 21 kg citronové kůry. Na 1. místě ve sběru 
pomerančové kůry se umístila Nikola Kohoutová, 2. místě Dominik Horák, 3. místě 
Nikola Králová. V citronové kůře na 1. místě Jaroslav Trejbal, 2. místě  Martina 
Piroutková, 3. místě  Bára Karpašová. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sběr léčivých bylin: 
Během roku se také sbíraly léčivé byliny - sedmikráska 
obecná, bříza bělokorá, kopřiva dvoudomá, smetanka lékařská, 
hluchavka bílá, jitrocel kopinatý a podběl lékařský.  
 
 
 



 

 

PROGRAM KINA V NOVÉM BYDŽOVĚ NA PRÁZDNINY 2008 

U mě dobrý 

Hrají: Bolek Polívka, Jiří Schmitzer, Petr Forman, Miroslav Vladyka, Josef Somr, Lenka             
Vlasáková aj.  
Filmová komedie, která se ohlíží do devadesátých let. 
Falcon. V českém znění (102 minut). Mládeži do 12 let nevhodné. 
Pondělí 30. června 2008 od 19.00 
 
Penelope 
Hrají: Christina Ricci, James McAvoy, Catherine O'Hara, Reese Witherspoon, Peter Dinklage, 
Richard E. Grant, Nigel Havers  
Pohádka jako žádná jiná. Schovávala se celý život… je čas ukázat světu, kdo doopravdy je. 
Penelope je kouzelná pohádka o lásce a sebepoznání.  
Blue Sky Film. V původním znění s titulky (101 minut). Mládeži přístupno. 
Čtvrtek 3. července 2008 od 19.00 
 
Kuličky 
Hrají: Josef Vystčil, Libuše Balounová, Marika Procházková, Jiří Vyorálek, Petr Jeništa a další...  
O lásce že až za  hrob.  
Bontonfilm. V českém znění (75 minut). Mládeži do 12 let nevhodné. 
Úterý 8. července 2008 od 19.00 
 
Smutek paní Šnajdrové 
Hrají: Aňa Geislerová, Kreshnik Ahelilaj, Barbora Štěpánová, Tomáš Töpfer, Michele Placido aj. 
Letní česko-albánská retroromace o lásce vdané ženy a mladého studenta. 
Cinemart. V českém znění (100 minut). Mládeži do 12 let nevhodné. 
Čtvrtek 10. července 2008 od 19.00 
 
Letopisy Narnie: Princ Kaspian 
Hrají: Ben Barnes, Skandar Keynes, Anna Popplewell, William Moseley, Peter Dinklage, Georgie 
Henley, Liam Neeson, Tilda Swinton, Warwick Davis, Predrag Bjelac, Sergio Castellitto, Simón 
Andreu, Pierfrancesco Favino, Klára Issová, Jiří Krytinář, Yemi Akinyemi 
Dobrodružný fantasy film. Všechno, co jste dosud znali, se navždy změnilo - skříň je pryč, Bílá 
čarodějnice je mrtvá a Aslana přes tisíc let nikdo neviděl. 
Falcon. V českém znění (144 minut). Mládeži přístupno. 
Čtvrtek 17. července 2008 od 17.00 
 
Horton 
Hrají: v české verzi: Martin Dejdar, Petr Rychlý, Zdeněk Svěrák, Hana, Lukáš Hlavica, Tomáš 
Juřička, Filip Švarc, Jana Boušková, Hana Ševčíková a další 
Animovaný dobrodružný rodinný film pro děti od tvůrců Doby ledové. 
Bontonfilm. V českém znění (85 minut). Mládeži přístupno. 
Úterý 22. července 2008 od 17.00 
 
Indiana Jones a království křišťálové lebky 
Hrají: Harrison Ford, Karen Allen, Shia LaBeouf, Cate Blanchett, John Hurt, Ray Winstone, Jim 
Broadbent, Andrew Divoff, Alan Dale, Pavel Lychnikoff, Igor Jijikine, Neil Flynn 
Devatenáct let čekání skončilo. Jedna z nejslavnějších postav filmové historie se vrací. 
Bontonfilm. V českém znění (122 minut). Mládeži do 12 let nevhodné. 
Pátek 25. července 2008 od 19.00 



 

 

 

 

Cesta do Londýna… 

 
2. – 6. dubna jsme se vydali na cestu do Londýna. Zájezd nebyl jenom pro angličtináře, ale i pro ty 
co chodí na Němčinu. Mohli jsme jet my – osmáci, ale také sedmáci. Nakonec nás jelo 19 z naší 
školy a s námi paní učitelka Kubánková, Vaňková a Pavlovičová. 
Odjíždělo se ráno, kolem desáté hodiny z Hlušic. Během dne jsme 
projely Německem,Belgií a Francií – kde jsme 3.4. brzo ráno čekali 
na projetí Eurotunelu. Kolem 7. hodiny ranní jsme už byly ve Velké 
Británii. Průzkum Londýna jsme začali v Greenwichi na nultém 
poledníku, poté následovala prohlídka města – prošli jsme vládní ulicí 
Whitehall a Downing Street,  čas jsme taky trávili na Trafalgar 
Square a Picadilly Cirkus, samozřejmě jsme nemohli vynechat Big 
Ben, Houses of Parlament, Westminster Abbey, Backingham Palace, 
prošli jsme se také po  Tower Bridge a projeli se na London Eye. 
Večer jsme dorazili na parkoviště, kde na nás čekaly rodiny, které 
si nás po skupinách braly k sobě domů – mohli jsme si vyzkoušet 
pravou anglickou konverzaci na vlastní kůži. Druhý den jsme vyrazili do Oxfordu – univerzitního 
města, a do Stratfordu – rodiště spisovatele Wiliama Shakespeara. Poslední den jsme pokračovali 
opět v Londýně -  v nejznámějším sídle Tower of London prohlédnutím především korunovačních 
klenotů, v obrovském historicko-přírodovědném muzeu, šli jsme Hyde Parkem a konečná prohlídka 

byla v muzeu voskových figurín Madame Tussaud´s. 
Myslím, že tenhle výlet stál opravdu za to a nejspíš 
všichni z něj byli nadšení, protože takovou možnost jako 
jet do Londýna nemáte kdykoliv… :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Výlet do Adršpašských skal 
 
Ve středu 11. 6. 2008 žáci osmé a deváté třídy jali na výlet do Adršpašských skal. Kolem desáté 
hodiny dorazili do Trutnova, kde měli asi dvě hodiny rozchod a možnost si něco zakoupit nebo si 
jenom odpočinout. Poté vyrazili vlakem do Adršpašských skal, kde si šli projít skalní město a 
projeli se na lodičce. Po procházce se vydali vlakem do kempu Bučnice, kde se po rozdělení chatek 
a ubytování vydali do Teplic nad Metují na večeři do hotelu Orlík. Ten večer zrovna hrála Česká 
republika zápas s Portugalskem, a proto měli příležitost tento zápas shlédnout. Druhý den po 
snídani následovala cesta do Adršpašských skal, kde byl pro ně připraven adrenalinový program. 
Instruktoři z CK Klíč připravili slaňování ze skály, lanovku, lezení po skále, střílení z luku, 
orienťák na kole a ve 22:00 noční orienťák. Asi kolem páté hodiny dorazili do kempu, kde si 
odpočinuly, a vydali se na večeři. Po večeři následovala cesta opět do skal, kde už byl připravený 
noční orienťák. V půl jedenácté se následovala cesta pěšky do kempu. Poslední, třetí den počasí 
moc nepřálo, ale to už ani nemuselo, protože se všichni zabalili a po snídani se vyrazilo domů. Komu 
by se chtělo zopakovat lezen po skalách nebo by si to někdo chtěl také vyzkoušet, stačí se 
podívat na www.ckklic.cz a tam se dozví podrobné informace o tomto programu a může si udělat 
menší výlet do Adršpachu a vyzkoušet si lezení po skalách a slaňování tak jako žáci osmé a deváté 
třídy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nealkoholické nápoje 
 
Jahodový koktejl 
Ingredience:  
mléko 
cukr 
led 
jahody 
vanilková zmrzlina 
Příprava: 
V mixéru zpracujeme mléko, trochu cukru, kostku ledu, zmrzlinu a několik 
důkladně omytých čerstvých jahod. 
Hned podáváme, aby nápoj zůstal napěněný. 
 
 
Alice 
Ingredience: 
smetana 4 cl 
pomerančový džus 2 cl 
ananasový džus 2 cl 
malinový sirup 2 cl 
 
Příprava: 
V šejkru s ledem promícháme předepsané suroviny a slijeme do koktejly 
 
 
 
Citrusový koktejl 
Ingredience: 
grapefruitový džus 3 cl 
pomerančový džus 3 cl 
citronová šťáva 1 cl 
limetová limonáda na dolití 
 
Příprava: 
Uvedené suroviny kromě limetové limonády promícháme v šejkru. Nalijeme do 
poháru a doplníme limetovou limonádu. 
 

 

 

 

 



 

 

Botanicus a skanzen Ostrá 
 

4. a 5. třída se na výlet vydala do Ostré, kde navštívila skanzen, ve kterém se seznámila 
s řemesly, která zanikají. 
Děti si mohli vlastnoručně vyrobit svíčku, papír nebo vyrýžovat zlato. Prošli se po zahradách a 
tady je pár fotek: 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Plavání 

Od 23.4. do 25.6. jezdí třeťáci a čtvrťáci na plavecký výcvik každou středu do plaveckého 
bazénu v Jičíně. Ti co ještě  neumí plavat, se to naučí. Jsou rozděleni do skupin – od úplných 
neplavců, po trochu lepší, až po nejlepší plavce. V poslední výukové lekci si budou mít možnost 
vyzkoušet tobogán nebo divokou řeku. 

 

 
 

Nová paka 
Žáci 9. ročníku navštívili 23. 5. 2008 klenotnici a  muzeum drahých kamenů  v Nové Pace. 
 

 
 

 

 

 



 

 

Den policie ČR 
Dne 18. 6. 2008 se konalo v Novém Bydžově představení, jak to chodí na policii a záchranné 
službě. Ukázali se tam také hasiči. Z naší školy se byla podívat 5., 6. a 9. třída. Představení se jim 
velmi líbilo. 

 

Šachy 
Jako každý rok se koná na konci roku šachový turnaj. Turnaj byl velmi zajímavý. Soutěžilo se od  
1. - 3. třídy, na 1. místě se umístil Jaroslav Trejbal, na 2. místě Aleš Kukla a na 3. místě Jan 
Trejbal. Nejlepší dívka Barbora Karpašová. Jako rozhodčí vypomáhali: Nikola Frýdová a Kateřina 
Kánská. 
 
V druhé skupině byly velmi napínavé souboje. Soutěžilo se od 4. - 9. třídy. Na 1. místě se umístil 
Martin Šafařík, na 2. místě Jiří Kánský  a na 3. místě Petr Batelka. Nejlepší dívka Jana 
Mochaňová. Jako rozhodčí vypomáhali Martin Kohout a Lenka Volfová. 
 

 
 
Rozloučení s 9.třídou 
Už se blíží konec školního roku a to znamená, že nás opustí 9. třída. Ve čtvrtek 26. 6. 2008 se 
s nimi rozloučíme. Deváťáci budou ošerpováni a předají se ceny za reprezentaci školy. 

 

PŘEJEME VÁM MNOHO ÚSPĚCHŮ :)  A HEZKÉ PRÁZDNINY VŠEM.. 

 

 

 


