
 



AKTIVITY 

Olympiáda z českého jazyka 

16.března proběhlo okresní kolo Olympiády z českého jazyka v Hradci Králové. Z naší školy 
se ho zúčastnila Zuzana Řeháčková z deváté třídy. Soutěž probíhala ve dvou kolech – v 
prvním byl jazykový test a ve druhém sloh na téma Zápisník z cest. Zuzka se umístila 15. z 
celkového počtu 40 soutěžících.  

Láska ano, děti ještě ne! 

V úterý 31.dubna se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili dvouhodinové přednášky MUDr. P. Kováře 
„Láska ano, děti ještě ne“. Akce, která je realizována v rámci projektu Regionální koncepce 
sexuální výchovy a osvěty, podává srozumitelnou a poutavou formou objektivní teoretické i 
praktické rady, jak se chránit před potenciálními riziky spojenými s pohlavním životem . 

 

Poznávání živočichů 

V úterý 7.3. a ve středu 8.3 proběhlo na naší škole poznávání živočichů, kterého se účastnily 
žáci 5. třídy a druhého stupně. Tři nejlepší z kategorie 3.-5. třída,  6.-7. třída a 8.-9. třída 
jeli ve středu 15.4. a ve čtvrtek 16.4. do Nového Bydžova na další kolo v poznávání živočichů. 
Do Bydžova v 1. kategorii postoupili Piroutková Martina, Wágnerová Pavlína, Jáglová Kristýna, 
Kňourková Anna, Novotná Radka, Šuran Martin. Ti v Bydžově obsadili 3., 13., 14., 41., 49. a 
52. místo.  Z 2. kategorie se do Bydžova dostali Zelbová Martina, Raichová Anežka a 
Mrázková Michaela. Obsadili 6., 20. a 25. místo. V poslední kategorii nás reprezentovali 
Řeháčková Zuzana, Archalousová Petra, Tomášová Aneta a Vlášková Tereza. Obsadili 
13.,16.,20. a 25. místo. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy. 

 

Basketbal 
Ve dnech 21.3. a 25.3. se naše škola zúčastnila okrskového finále Nestlé basket cupu 2009 a 
basketbalu. Žáci  6.-7. třídy se umístili na 7. místě a v kategorii 8.-9. tříd 
skončili naši reprezentanti na 5. místě. 

 

 

Mc Donald´s Cup 
Žáci 1. stupně se mohli zúčastnit fotbalového turnaje Mc Donald´s Cupu, který se konal 
v Hlušicích. Mužstva byla rozdělena do dvou kategorií a to: 1.-3. tříd a 4.-5. tříd. V první 
kategorii jsme skončili 4. A ve druhé 5.. 
 

 

Minikopaná 
Ve dnech 20. a 23. dubna se v Novém Bydžově konal turnaj v minikopané.  
V kategorii 6.-7. tříd se naši umístili na skvělém 3. místě. Ze čtvrtečního utkání přivezli  
 Kluci stříbrné umístění. Všem fotbalistům moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci! 

 
 



Den země 
Jako každoročně naše škola pořádala 21.4. Den země. Celá škola šla do lesa pomáhat odklízet 
spadané větve, aby je nenapadli škůdci. Odklidili jsme značnou část lesa, za odměnu jsme si 

mohli opéct buřty a pořádně si odpočinout. 

 

Lyžařský výcvik 
 

17. – 23.1. se konal lyžařský výcvik na sjezdovce u hotelu Stráž v Jablonci nad Jizerou.  7.,8. 
Třída se účastnila lyžařského výcviku, 4. třída školy v přírodě. Sněhu napadlo dost, žádný 

úraz naštěstí nebyl. Někteří jeli poprvé, lyžovat se ale za krátkou dobu naučili.  

 

 

Zápis do 1.třídy 

Zápis dětí do 1. ročníku na naší škole proběhl ve čtvrtek 15. ledna 2009. Pro děti byly 
připraveny kromě činností i drobné dárky. Do 1. třídy nastoupí 17 dětí – Barešová Andrejka, 

Borůvka Lukášek, Boudyš Petřík, Drobný Vojtíšek, Flégl Tomášek, Hamplová Maruška, 
Hrazdilová Terezka, Kaňka Davídek, Kormanová Adélka, Kříž Mareček, Kubín Vašík, Mullerová 

Zuzanka, Planková Janička, Smolíková Adélka, Snášelová Johanka, Steinerová Zuzanka a 
Šoufková Michalka. Děti jsou z okolních vesnic Hlušice, Janovice, Kozojedy, Lužec nad 

Cidlinou, Skochovice, Starý Bydžov a Žlunice. Už se na vás moc těšíme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 
SCIO 

Na začátku roku se žáci 9. třídy účastnili SCIO testů. Cílem bylo zjištění úrovně znalostí 
žáků 9. ročníku v matematice, českém jazyce, cizím jazyce 

(anglický a německý jazyk) a úrovně obecně studijních 
předpokladů v porovnání s ostatními školami v ČR.  Všichni 

zúčastnění zaznamenávali řešení přímo do počítače. Výhodou 
tohoto způsobu je téměř okamžité ověření výsledků a 

následné vlastní vyhodnocení. Někteří dosáhli výborných výsledků. 
Maximum stupnice je 100.  Káťa Kánská (Aj 96, M 91, Čj 89), Lukáš Holman (Aj 91, Čj 86), 
Zuzka Řeháčková (Čj 90, OSP 90, Aj 75), Míša Zámečníková (Čj 81, Aj 78, M 75), Martin 
Kohout (OSP 88), Áňa Tomášová (OSP 81) a nejúspěšnějším v Nj byl Martin Šimůnek (66). 

Testy byly náročné, ale myslím, že jsme je zvládli dobře.  
 
 

 

Básničky 
 
 

              Jaro 
 
  Na jaře, když kvete sad, 
na světě je každý rád. 
  Stejně letos jako loni, 
kvete jabloň za jabloní. 
  Vítr velmi třese stromem, 
všichni schovejme se honem. 
  Venku voní jarní kvítí, 
všechny barvy krásně svítí. 
  Pampelišek plný sad, 
včely opylují všechny snad. 
  Celý sad květinami voní, 
včelky se mezi stromy honí. 
  Čmeláka v jeteli včely bzučet slyší, 
on ale nadále včely stále ruší. 
  Na jaře, když kvete sad, 
na světě je každý rád. 
 
 
Jarní počítání 
 
Kolik rán a kolik dnů, 
kolik Smíška do týdnu. 
                    Kolik jarních objevů, 
                    kolik ptačích nápěvů. 
Kolik vtípků, kolik plánů, 
nuda mizí v nenávratnu. 
                    Kolik vtipných obrázků, 
                    promítám si, než usnu. 
Kolik kliků, pohlednic, 
záleží mi na Vás víc. 
                    V počtech dělám chyby.  
                    S Vámi se mi líbí! 
 



 

Pálení čarodějnic  

 (Také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) jsou označení pro noc z 30. dubna na 
1. května. Je to velmi starý a dodnes živý lidový svátek. Tuto noc se lidé schází u zapálených 

ohňů a slaví příchod jara. Na některých místech se staví májka. 

Noc z 30. dubna na 1. května bylo pokládána za magickou. Svátek se původně pravděpodobně 
slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní 

rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice 
slétají na čarodějnický sabat a skutečně je tato noc jedním z největších 

pohanských svátků. Lidé také věřili například v otevírání různých jeskyní a 
podzemních slují, ve kterých se daly nalézt poklady. Hlavním úkolem tohoto starého lidového 

svátku byla oslava plodnosti. 

Na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy a démony obecně, čarodějnice 
jsou až výsledkem inkvizičních procesů) se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem 
času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala 

se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se 
rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli 

zajištění mládí a plodnosti. 

Zvyky a tradice českých vesnic vychází přímo z pohanství, oslavy přírody jsou ale silně 
ovlivněny křesťanstvím, které se snaží pohanství vykořenit. 

Podobný svátek se slaví v mnoha jiných evropských zemích. Různé země označují tento 
svátek různými jmény. 

 
Lásky čas 

 

Květen je pod vlivem planety Venuše, ta je pojmenovaná podle bohyně 
lásky, štěstí, jara a milostné poezie. Nikdo už nikdy nezjistí, zda to byla 

římská Venuše, řecká Afrodita, slovanská Lada či nějaká jiná bohyně 
lásky, která vedla ruku Karla Hynka Máchy, když psal proslulé verše: 

Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. 

Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. 

 
A protože trocha poezie nikoho nezabije, vžil se v Praze hezký 
zvyk nosit v prvomájový podvečer k soše tohoto romantického 
básníka kytičku květů. Při té příležitosti se milenci zastaví pod 

rozkvetlou třešní (nebo břízou), protože, jak praví lidová 
moudrost, dívka na prvního máje nepolíbená do roka uschne. 

Májové oslavy tedy nebyly jen záležitostí vesnice, ale pronikly i 
do měst. Známé jsou například tradiční jarní studentské 

slavnosti - majálesy. 



 

Kawasaki ZX-6R 2009 

 

    Motor v motocyklu Kawasaki ZX-6R  je skvělý a moc chyb nemá. Ze zdvihového objemu 
599ccm dává nejvyšší výkon 134 koní a kroutící moment 66.7 Nm. Hlavní znak tohoto motoru 
je zátah ve vysokých otáčkách a taky radost, se kterýma se do nich hrne.              
 Převodovka má šest přesných a vhodně poskládaných stupňů a maximální rychlost 
 je 255 km/h. 
    Motorka o hmotnosti  191 kg okamžitě reaguje na změnu 
směru jízdy. Kotoučové brzdy jsou naprosto dokonalé. 
    Najdete tu plně nastavitelné odpružení vpředu i vzadu a 
spousta technologií pochází z vývoje pro motocyklovou 
soutěž MotoGP. Palubní deska je velmi moderní, přehledná a 
dobře čitelná i na přímém slunečním světle. Pokud vyrazíte 
na okruh najdete tu i stopky. Radiální brzdy mají průměr 
300mm vpředu a 220mm vzadu. 
    Jsou na ní použity jen ty nejkvalitnější materiály, 
všechno je skvěle zpracované a motocykl působí opravdu 
bytelným dojmem. O motor se vůbec bát nemusíte, ten toho 
vydrží hodně a brzdy jsou na tom podobně. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vtipy 

 
 

Povídají si dvě kamarádky: 
"Umíš plavat?" 

"Ano, ale jakmile vidím hezkého plavčíka, hned se začnu topit." 
 

"Kdy přijdeš večer domů?“ 
"Kdy budu chtít." 

"No dobře, ale ani o minutu později!" 
 

Pan Kalianko svolá domácí poradu: "Co byste řekli tomu, kdybychom na dovolenou letěli 
k moři.“ 

Po chvilce se Pepíček rozbrečí a maminka se ho ptá: 
"Pepíčku, pročpak brečíš?" 

Pepíček: "Protože neumím létat." 
 

Lékař proklepává pacienta, přikládá mu na hrudník stetoskop, poslouchá, kroutí hlavou a 
nakonec konstatuje: 

"Buď jsem hluchej, nebo už nežijete." 

 

Jaký je rozdíl mezi klokanem a člověkem? 
Klokan si může vyskakovat i s prázdnou kapsou. 

 
Leží tučňák na pláži, 

 opaluje se, popijí koktejl a říká si: "To je balada." 
Na jížním pólu se zatím klepe žirafa zimou a brblá si: "Příště na tyhle 

výměnný pobyty kašlu!" 
 
 

Mladá udýchaná žena zastaví taxík a vykřikne: "Do porodnice!" 
Taxikář dupne na plyn a uhání jako o 

život. 
Žena ho však uklidnuje: 

"Pane řidiči, 
 nemusíte tak pospíchat, já tam jenom pracuji." 

 

Víte jaký je rozdíl mezi inteligentní blondýnou a Yettim? Yetti už byl viděn. 

 

 



Křížovky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Omalovánky 

 


