


 

Aktuality 

 
                                          Vodácký kurz 
 

18. až 20. května se 8. A 9. třída vydala na třídenní vodácký kurz. 
Vydali jsme se sjet řeku Jizeru. 
Vše začalo v Semilech, ze kterých jsme se pěšky spolu s instruktorkou 
Vílou vydali na soutok Jizery s Kamenicí, kde na nás čekal instruktor 
Tomáš. Tam jsme dostali pokyny 
jak se chovat na vodě a rozdělili 
se do 3 týmů. První den jsme i 
přes nedostatek vody dojeli a 
došli :0D  do  Malé Skály, kde nás 

čekal pro nás neplánovaný výstup na zdejší hrad, oživený 
bojovou hrou hledání pumpičky. Poté následovala večeře a 
noc strávená ve zdejším kempu. Druhý den nám ráno nepřálo 
počasí, avšak ještě před polednem jsme opět nasedli na naše 

rafty a pokračovali v cestě dál. Pořádně 
jsme se vyblbli na splavu a většina se nás 
v něm i vykoupala. Včetně našich učitelů. 
Druhou noc jsme zakempili na louce u 
obce Příšovice. Po večeři se vydali na pohár a celí unavení zalezli do stanů a 
hned usli, samozřejmě s výjimkami :0). Poslední den bylo krásně. . Pořádně 
jsme se vyblbli na splavu a většina se nás v něm i vykoupala. Včetně našich 
učitelů. Výlet se moooooc vyvedl.  
 
 
 

 
 

Výlet do Jawy Divišov, aneb jak se vyrábí motorky 

Dne 21. 5. 2009 se rozjeli žáci 6., 8. a 9. navštívit výrobnu motorek na plochou dráhu Jawu 
Divišov. Bylo to v rámci Hospodářské komory Královehradeckého kraje. Tento projekt s názvem 

Volba povolání  byl  spolufinancován Evropským sociálním fondem a 
státním rozpočtem České republiky. Zde všem ochotný pan průvodce 
osvětlil historii Jawy, jak a na kterých strojích se vyrábí motorky. 
Výrobny, soustruhy i samotné motorky si všichni mohli prohlédnout. 

Zpáteční cestu zpříjemnila prohlídka hradu jménem Český Štemberk. 
Výlet byl nadmíru poučný a zajímavý.                                                                                                

 

 

 

 



 

 

Poznávání rostlin 
 

 
 V pátek 22. května na naší škole proběhla poznávačka rostlin. Soutěžilo se ve dvou 

 kategoriích - první a druhý stupeň . Ti nejlepší  postoupili do dalšího kola, které se konalo 
  v Novém Bydžově 27.května. Soutěžilo se ve čtyřech 

kategoriích 1. – 2. tř., 3. – 5. tř., 6. – 7. tř. a poslední 8. – 9. třída. Z 5. Třídy 
obsadila Martina Piroutková - 2. místo a Týna Jáglová – 5. místo, Anežka 
Raichová (6. tř.) – 17.místo, z 8. třídy Katka Paštiková – 20.místo a  Péťa 
Archalousová – 22. místo, z 9. třídy Míša Zámečníková – 6. místo a Zuzka 

Řeháčková – 11. místo. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy. 
 

 

 

                                                         Den dětí 2009 

Pro velké i malé uspořádala naše škola 1. června 2009 jako každý rok dopoledne plné her a 
soutěží. Zahájil jej turnaj ve vybíjené, přehazované, florbalu a šachu. Různé nápadité a vtipné 

soutěže potěšili ty nejmenší. Za své úsilí byl každý odměněn sladkostmi. Na závěr proběhlo 
vyhlášení vítězných družstev. Děti si vše náramně užili. 

 

 
 
 
 

Žleby 
 

Dne 2.6. navštívili žáci 1., 2. a 3. třídy zámek Žleby, kde je průvodce provedl po zámku a  navštívili 
oboru kde si prohlédli zvířátka a různé dravce a věříme, že se jim tento výlet velmi líbil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kunětická hora 

    Ve středu 3. června se žáci šesté a sedmé třídy vydali na 
výlet  na hrad Kunětická Hora. Po příjezdu pro ně byl připraven 
program v sadu, kde si mohli vyzkoušet jak Vikingové tkali, 
dělali obilné placky, razili mince a stříleli z luku.  

   Poté čekala cesta nahoru na hrad (pro někoho 
dosti náročná), ale kopec nakonec vyšlapali 
všichni. 
Po příchodu na hlavní nádvoří si mohli projít celý hrad. Seznámili se s tamějším 
drakem, prohlédli si vykopávky, které se u hradu našli a vytrvalci vylezli až  na 
věž, odkud byl výhled do okolí. Škoda jen, že tolik foukalo.  
   Po prohlídce a drobném občerstvení se vydali zpět do třešňového sadu, 

z kterého vycházeli, a tam je čekala zábavná přednáška o Vikinzích. Dozvěděli se kde všude, a jak 
žili, 
Co jedli a pili, do čeho se oblékali a jaké významné vynálezy nám po sobě zanechali. 
   Nesmíme zapomenout zmínit známou perníkovou chaloupku a les posetý pohádkami. V perníkové 
chaloupce si můžete prohlédnout muzeum perníku, dílnu ve které se perník vyrábí, ale hlavně je tu 
vchod do pekla. :0D 
 

Gladiátoři 
 

Dne 5.června 2009 navštívili naši školu členové šermířského spolku Regáti – 
Pernštejnové z Pardubic. Připravili si pro nás program z dějin starověkého 
Říma.V malé přednášce seznámili žáky naší školy s dějinami Říma od nástupu 
Julia Ceasara až po smrt císaře Nera. Představili nám římské vojáky, 
jejich výzbroj a výstroj. Děti si prakticky vyzkoušely vytvoření římského 
vojenského obranného útvaru, či živého žebříku z římských žoldnéřů. Celé 
představení ukončily ukázky gladiátorských zápasů.Dětem i vyučujícím se 
představení líbilo a již nyní se těšíme na příští návštěvu této historické 
skupiny. 

    

Kutná Hora 

Dne 11.6. žáci 5.,4. a 8. třídy navštívili v Kutné Hoře Chrám 
svaté Barbory kde je průvodce provedl po chrámu. Po té následovala 

cesta do Kostnice kde si děti mohli prohlédnout například lustr 
vyrobený  přímo z kostí lidského těla a nejrůznější dekorace taktéž 

z kostí. A nakonec navštívili doly kde se těží stříbro. 

 

 

 



 
 

Drogy 
 

Dne 17.6.2009 k nám na školu přijel protidrogový spolek Harmonie 
z Českých Budějovic. Někdo by čekal, že budou vykládat o všech 

možných drogách, způsobech použití, ale to zdaleka nebyla pravda. 
Vyprávěli spíše mnohem zajímavější historky ze života a upoutali hlavně 

menší děti svými písněmi. Moc se nám to líbilo. 

 

 

Zvládneš podat první pomoc? 

17. června 2009 navštívil naší školu syn pana učitele Nového Dr. Jiří Nový. V prostorách 
tělocvičny nás poučil, co dělat v případě krvácení, dušení, zástavy dýchání a jiné. Každý si 

vyzkoušel umělé dýchání a masáž srdce na umělé figuríně. Ukázal nám, jak vypadá stabilizovaná 
poloha. Nikdo nikdy neví, kdy se mu znalost první pomoci bude hodit.  

 

Bio spalovna 
 

V pondělí 22.června se žáci osmého a devátého ročníku vydali pěšky do Kněžic, kde je čekala 
prohlídka Bio spalovny. V rámci programu „Energeticky soběstačná obec Kněžice“ bylo v obci v 
roce 2007 uvedeno do provozu unikátní technologické zařízení, využívající obnovitelné zdroje 

energie. Likviduje se zde biologický odpad a vyrábí se z něj teplo a elektrická energie. Obec se 
tím stala z větší části energeticky soběstačná, při maximální ochraně životního prostředí. V 

bioplynové stanici se nezávadným způsobem likvidují místní odpadní splaškové vody a odpady ze 
zemědělské farmy a za úplatu i hygienicky rizikový odpad z cizích zdrojů (například z jatek a 

stravoven). Dále se zde zpracovává sláma, kukuřice, jeteloviny a další přebytečná i nově 
pěstovaná biomasa. Z těchto 100% obnovitelných zdrojů se vyrábí bioplyn, elektřina, horká voda 

na vytápění většiny obce, topné pelety z biomasy a kvalitní hnojivo pro zemědělství. Elektřinu, 
topné pelety a hnojivo měla obec v plánu i prodávat. Místní zemědělská půda se tak ekologickým 

způsobem využívá i pro energetické účely… Přednáška starosty obce byla poučná a zajímavá. 

 
ČEZ 

 

Dne 24. června žáci osmého a devátého ročníku navštívili informační 
centrum ČEZ v Hradci Králové, společnosti zabývající se výrobou a 

prodejem elektrické energie. Děti shlédli krátký film o 
neobnovitelných zdrojích energie, mohli si prohlédnout turbíny a různé 

projekty o obnovitelných a neobnovitelných zdrojích energie. 

 
 

 



 
 

Sportovní den 
 

Dne 25. června se konal sportovní den. Žáci si změřili síly v disciplínách jako běh na 50m a 100m, 
skok z místa a do dálky a hod kriketovým míčkem. U stanovišť vypomáhali zkušení deváťáci. 
Z každé třídy byli vyhodnoceni ti nejlepší, odnesli si medaile a diplomy. Sláva vítězům, čest 

poraženým ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyřazování 

Předposlední den školy, 29.6. završí 9. třída své působení na ZŠ. Děvčata v šatech, chlapci 
v oblecích budou dekorováni šerpami. Součástí slavnostního dopoledne bude vyhodnocení 

nejúspěšnějších žáků, kteří reprezentovali školu v nejrůznějších soutěžích. Kdo to bude letos..? 
 
 
 

Vysvědčení 
 

V úterý 30. Června děti dostanou vysvědčení. A hurááá prázdniny…! 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tipy na výlet 

 
Obří akvárium Hradec Králové - Kromě obřího akvária s podvodním 
tunelem a deštným pralesem nabízí ENVI DŮM také videoprojekci 
přírodních krás na obří obrazovce v "Projekci U rejnoka". 

 

Zoo Dvůr Králové - ZOO Dvůr Králové má více než 60letou historii. Během této doby se změnila 
z původního malého zookoutku v jednu z největších zoologických zahrad v Česku a jednoho 
z nejvýznamnějších chovatelů afrických zvířat ve světě.  

 

Národní hřebčín Kladruby nad Labem - Národní hřebčín v Kladrubech 
nad Labem je nejstarším velkým hřebčínem na světě. Leží v Polabské 
nížině nedaleko Přelouče, pro chov koní v příznivých půdních 
podmínkách. 

 

Hrad Kost - Kost je jedním z mála zbývajících středověkých 
hradů v České Republice a je považován za druhý 
nejvýznamnější. 

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 

 

Třebechovické muzeum betlémů 

 

Zámek Karlova Koruna 

 

Hrad Trosky 

 

Hrad Kost 

 

Hrádek u Nechanic 

Zámek Hluboká 

Zámek Dětenice 

Prachovké skály 

Adršpašsko-Teplické skály 

  

 



 

Program kina v Novém Bydžvě 
 

Občan Havel přikuluje – Dokumentární film. Tvůrci dokumentu Občan Havel přikuluje Jan a Adam 
Novákovi se vracejí do minulosti, aby ilustrovali, jak vznikla slavná hra Audience. Zároveň uvádějí 
diváka do paradoxů podivného světa československé normalizace. V roce 1974 sháněl dramatik 
Václav Havel razítko do občanky, aby ho Husákovo StB nemohlo obvinit z příživnictví. 

Čtvrtek 9. července od 19:00    V českém znění.    72 min.    Mládeži do 12 let nevhodné. 

Noc v muzeu 2 - Akční fantasy komedie. Světla zhasla, dobrodružství začíná. V muzeu 
Smithsonian institut ve Washingtonu nastala noc. Strážci odešli domů, světla zhasla, dětští 
návštěvníci jsou doma ve svých postelích... přesto je v "prázdném" muzeu podivný šramot. Bývalý 
noční hlídač Larry Daley je opět zatažen do těžko představitelného dobrodružství, ve kterém 
ožívá sama historie. 

Čtvrtek 16. července od 17:00    V českém znění.   105 min.    Mládeži přístupno. 

Holka z města - Romantická komedie. Lucy Hillová je ambiciózní a podnikavá manažerka žijící v 
Miami a milující svůj kariérní postup. Když dostane nabídku na jeden krátkodobý úkol – neznámo 
kde – aby restrukturovala výrobní továrnu, skočí po této možnosti s vědomím, že má jasné 
povýšení na dosah ruky. Co však začíná jako jednoduchá práce, se brzy stává zkušeností, která jí 
zcela změní život. Lucy postupně odhaluje hlubší smysl svého života a co víc, také muže svých snů. 

Středa 19. července od 19:00    V původním znění s titulkky.    96 min.    Mládeži přístupno. 

 Jménem krále – Historické drama s kriminální zípletkou. Píše se 13. století. Království českému a 
markrabství moravskému vládne Přemysl Otakar II. Na zásnuby, které mají usmířit dva 
znesvářené rody odjíždí Oldřich z Chlumu. Cestou na hrad narazí na mrtvolu oloupeného a 
přepadeného kupce. Během slavnostní hostiny, pořádané na jeho počet, je zavražděn purkrabí. 
Kdo stojí za podivnými vraždami a jaká je mezi nimi souvislost? 

Čtvrtek 30. července od 19:00    V českém znění.    77 min.    Mládeži do 12 let nevhodné. 

Harry Potter a Princ dvojí krve - Další pokračování dobrodružné ságy. Harry začíná již 6 rok v 
Bradavicích a do rukou se mu dostává stará kniha, která je velmi zvláštně označena - „Tato kniha 
je majetkem Prince dvojí krve“. Zároveň se dozvídá další střípky z Voldemortovy temné minulosti. 

Čtvrtek  10 září od 17:00 a 20:00    V českém znění.    140 min.   Mládeži přístupno. 

Případ nevěrné Kláry - Krimikomedie podle románové předlohy Michala Viewegha na téma 
žárlivosti a intrik. Miloval Kláru. Miloval ji opravdově, hluboce a šíleně. A z jeho šílené lásky se 
zrodila žárlivost. Zbytečná, nekonečná a hlavně nebezpečná. 

Úterý 15. září od 19:00    V českém znění.    92 min.    Mládeži do 12 let nevhodné. 

Doba ledová: Úsvit dinosaurů - Animovaná dobrodružná komedie pro všechny generace. Další 
příběh mamuta Mannyho, lenochoda Sida a šavlozubého tygra Diega, kteří se tentokrát společně s 
mamuticí Elliie (která si už nemyslí že je vačice) a veverkou Scrat propadnou pod ledovce a 
dostanou se do jeskyně, ve které se uchovává druhohorní klima - a spolu s ním i obří dinosauři... 

Čtvrtek 17. září od 17:00    V českém znění.    96min.    Mládeži přístupno. 

 

 



 

Bugatti Veyron 
 

 
Bugatti Veyron 16,4 byl nejvýkonnější sériově vyráběný automobil na světě. V roce 2005 vytvořil 
světový rychlostní rekord o hodnotě 407,16 km/h. Akceleruje z 0 na 100 za 2,5 sekundy a z 0 na 
300 za 17 sekund. Délka 4465 mm, šířka 2000 mm, rozvor 2710 mm, vysoký 1204 mm a 
pohotovostní hmotnost je 1888 kg. Na podzim roku 
2007 byl rychlostní rekord překonán vozem SSC 
Ultimate Aero TT, který dosáhl rychlosti  
412,23 km/h. 
 
Za velkými koly se ukrývají unikátní keramické brzdy. 
Při sešlápnutí brzdového pedálu pomáhá ABS a při 
rychlosti vyšší 200km/h se vysouvá přítlačné křídlo na 
zádi, díky čemuž dokáže Veyron zabrzdit z 400km/h 
za necelých 10 s. Motor je vidlicový šestnáctiválec do 
W, má zdvihový objem 7993 cm3, dosahuje 736 kW 
(tj. 1001 koní) při 6000 ot./min a nejvyšší točivý 
moment 1250 Nm je k dispozici mezi 2200 a  
5500 ot./min. Převodovka DSG byla vyvíjena společně s firmou Ricardo a má šest rychlostních 
stupňů. Pohon všech kol je zajišťován pomocí mezinápravové spojky Haldex umístěné u přední 
nápravy. 
 
Rekordní hodnoty se týkají také spotřeby a ceny. Ve městě má Bugatti Veyron spotřebovat 40,4 
l/100 km, mimo město 14,7 l/100 km, kombinovaná spotřeba  
činí 24,1 l/100 km. Těmto hodnotám odpovídají také gigantické emise CO2 960 g/km ve městě, 
350 g/km mimo město a 574 g/km v kombinovaném provozu. Teoretický dojezd se stolitrovou 
palivovou nádrží činí jen o málo více než 400 km, v praxi to však bude asi ještě méně. 

Přesto že cena vozu je více než jeden milion eur, je o automobil velký zájem. Těchto vozů se 
vyrábí pouze 70 ročně, proto je čekací doba velmi dlouhá. Jeden z vozů už si koupil i Čech. :0D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Míchané nápoje 
 

Alice in Wonderland (nealko) 

Suroviny 

• 100 ml grapefruitového džusu  
• 30 ml zeleného čaje  
• 20 ml citronové šťávy  
• 15 ml cukrového sirupu  
• soda na dolití  

Postup přípravy 

Suroviny navrstvíme na led a zalijeme sodou. Drink ozdobíme 
bílým  

hroznovým vínem. 

10 minut 

 

                                                            

Americká limonáda 

Suroviny 

• 100 ml pomerančového džusu  
• 2 lžíce ovoce dle chuti  
• 50 ml ovocného sirupu  
• perlivá minerálka  

Postup přípravy 

Do sklenice dáme dvě lžíce čerstvého nebo kompotovaného ovoce, zalijeme ji jahodovým, 
malinovým nebo jiným ovocným sirupem podle chuti a dále do sklenice nalijeme pomerančový džus. 
Nápoj dolijeme perlivou minerálkou a podáváme s ledem a brčkem. 

15 minut 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vtipy 

                                       

Víte, co udělá blondýnka, když pluje na člunu a objeví díru? 
Vyvrtá druhou, aby měla voda kudy odtékat. 

Přiběhne Pepíček k benzínové pumpě s kanystrem: "Deset litrů benzínu, honem!" "Co je, hoří 
snad?" "Jo, naše škola. Ale nějak to uhasíná." 

- Slyšela jsem, že Váš syn studuje na univerzitě. 
Co z něho bude, až skončí ? - ptá se známá 

paní Novákové. 
- Obávám se, že důchodce. 

Jak začíná policajt běžecký závod? Nejprve zneškodní ozbrojeného startéra. 

Byly Vánoce a soudce byl v příjemné náladě. Zeptal se předvedeného muže: "Za co jste tady?" "Za 
předčasné vánoční nákupy." "To přece není žádný trestný čin. Jak brzy jste nakupoval?" "Dvě 

hodiny před začátkem otvírací doby." 

Proč lije Blondýnka vodu do počítače? Aby mohla surfovat po Internetu. 

Povídají si dvě blondýnky: "Hele, při vaření mi zbyla horká voda. Nevíš, co s ní?" Druhá povídá: 
"Tak ji dej do mrazáku, teplá voda se vždycky hodí." 

Na břehu opuštěného ostrova stojí zarostlý muž v roztrhaných hadrech a ze všech sil mává na 
loď plující okolo. Kdo je to? Ptá se jeden pasažér kapitána. Nevím, ale vždycky se takhle raduje, 

když jedeme kolem. 

Farmář říká ženě: "Dvě z našich slepic už neponesou vejce." "Jo? A jak to víš?" "Před chvílí jsem 
je přejel traktorem." 

Zastaví blondýnka na ulici chlapa: "Prosím vás, nevíte, kolik je hodin?" "Tři čtvrtě na pět." "To je 
divné, celý den se na to ptám a pokaždé dostanu jinou odpověď." 

Proč blondýnky preferují sprchování s deštníkem? 
Aby se potom nemusely utírat. 

Víte, proč se blondýnky usmívají, když je bouřka? Protože si myslí, že je někdo fotí. 

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

Na drátě visí tři netopýři, dva normálně hlavou dolů, ale třetí hlavou nahoru. 
Baví se ti dva s hlavou dolů: 

"Hele, nevíš, co se mu to stalo?" 
"Omdlel, nevidíš? 

 

 



 

Optické klamy a iluze 
 

 

 

 

 

Lodě nebo most…? 

 

 

 

 

 

 

 

 Kolik má slon nohou..? 

Svislé čáry na obrázcích se zdají být různě dlouhé. Nebo tomu tak není? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidíte dítě..? 

 

 

 

 

 



 

 

Básničky                       

 

Slunečnice 
Za sluníčkem hlavu točí, 
nevidí nic, nemá oči. 
Když dozraje malinko 
každému dá semínko. 

 

Červen 
Červen má rád květiny, 
není ale jediný. 
Se sluníčkem dovádí, 
tváře vánkem pohladí. 
 

Beruška 
Sedm teček na kabátku, 
každá černá jako noc, 
beruška je na oplátku 
nosí ráda ? a to moc. 
 
                                                           Pampeliška 
                                                           Pampeliška maminka 
                                                          létavého semínka. 

                                                          
Semínko se země chytí, 
                                                          
roste z něho nové kvítí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Rozloučení 
 

Prázdniny se blíží. Naši funkci předáváme žákům z nižších ročníků, doufáme že budou 
úspěšně pokračovat. Chtěli bychom vám popřát krásné prožití letních prázdnin, bez 

úrazů a v pořádku. Mějte se krásně… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Anet Tomášová  Katka Kánská  Míša Zámečníková Zuzka Řeháčková 

 

  Také se s vámi loučí 9. třída 

 

 


