
40. výročí

Evropský den jazyků

Adaptační kurzy

Rozhovor s majitelem 
firmy na lasershow

Okénko ředitele

Akce školy a ŠD

Práce žáků

Sponzoři oslav 
40. výročí  

Udělej si sám

Zábava

Obsah čísla

RAFLET

1. číslo
 září - říjen  2016

výrobní náklady: 5 Kč

40. výročí otevření naší školy
aše škola oslavila 40 let od svého založení. K této příležitosti 
se v sobotu 17. září konala velká oslava. Bohužel nám 
nepřálo počasí, a proto byla vybrána „mokrá“ varianta. N

Připravované akce se neuskutečnily všechny 
na školním hřišti, jak bylo v plánu, ale různě v 
prostorách školy. 
Ve školních tělocvičnách probíhaly dětské 
soutěže (hledání předmětů v písku, slalom na 
k o l o b ě ž k á c h ,  
překážková dráha, 
běžecký slalom, hod 

na  koš ,  
hod na cíl, 
skákání v 
p y t l í c h ,  
s t a v b a  
pyramidy 
z kostek, 

Psali o nás v novinách

Pokračování na str. 2
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zatloukání hřebíků, dráha zručnosti). 
Každé dítě dostalo kartičku, s kterou 
obcházelo jednotlivá stanoviště. Zde 
získalo razítko. Když mělo všech 
deset razítek, bylo odměněno 
dárkem. 
V jedné z tělocvičen byl 

připraven 
skákací hrad, kde se děti 
mohly dostatečně vyřádit. Kdo měl 
zájem, mohl si nechat na obličej 
namalovat jakýkoli obrázek.  
U hlavního vchodu do budovy si mohli 
návštěvníci prohlédnout dobové 
fotografie od začátku 
provozu školy až po 
současnost. Zájem měli 
hlavně ti dříve narození 

z řad bývalých učitelů i žáků. Stejný zájem projevili i o prohlídku školy, 
tentokrát s průvodcem. Mohli nahlédnout do nových učeben, např. pro 
žáky s vývojovými poruchami, do počítačové učebny, do enviro 
učebny, do některých tříd prvního stupně, ale i do zástupcovny. 

U školní jídelny si mohli 
zájemci koupit občerstvení a 
lístky do tomboly. Zde se také prodávaly upomínkové 
předměty s logem školy – tašky, hrnečky, tužky, bloky atd.
Vychovatelky ŠD, učitelky 1. stupně a kuchařky ŠJ 
zajišťovaly 
t v o ř i v é  
d í l n i č k y  

pro děti. Zde si návštěvníci 
akce  moh l i  vyzkoušet  
pískové obrázky, vyrobit 
svíčku, vytvoř i t  šperk,  
d o m a l o v a t  k e r a m i c k é  
výrobky,  tvořit z papíru, 
pochutnat si na buchtách a 

ozdobit si muffiny. U stánků bylo 
stále plno, přestože občas 
sprchlo, děti si domů odnesly 

památku 
n a  n a š i  

školu. 

Pokračování str. 1

Pokračování 
na str. 3
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Školní družina vyhlásila před oslavami výtvarnou 
soutěž „O nejhezčí dárek pro školu”. Sešla se 
spousta nápadů, jak naši školu „vylepšit”. 
Nejzdařilejší výkresy byly vystaveny na chodbě v 
1. patře ŠD.
Během sobotního odpoledne proběhlo i 
vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže k 

40. 
výročí a křest 

almanachu. Žáci se mohli 
rozepsat na libovolné téma z následující 
nabídky. 
Výlet se školou – to je vždycky bezva! 
Vy se ve škole nesmějete?
Tomu se ve škole (ve třídě) říká trapas
Kdybych to byl věděl, tak bych ten den 
určitě nechyběl
Škola mi „přihrála“ dobrého kamaráda
Měl jsem trému, ale …
A tehdy nám pan/í učitel/ka řekl/a, že se od nás něco 
naučil/a
Ve školním ruchu si mnohdy říkám: Být, či nebýt 
učitelem?
A tak se ukázalo, že jsme dobrá parta
Vždyť já mám tu naši školu vlastně rád
V almanachu se pak objevily ty nejzdařilejší práce. 

S t e j n ě  t a k  i  n e j z a j í m a v ě j š í  
obrázky z výtvarné soutěže. V ní se žáci 
mohli inspirovat náměty: 
Jak bude vypadat škola za dalších čtyřicet let
Co mám na škole rád/a
N a  t o  n i k d y  
nezapomenu
To jsme se tenkrát 
nasmáli
Vyhodnocení obou 

soutěží provedl ředitel školy 
Mgr. Jiří Cabrnoch. 
Žádná správná oslava se neobejde bez 
dortu, hned po vyhlášení se dva zakrojily. 
Jeden z naší školní jídelny a druhý od pana 
ředitele. Svíčky na dortech zapálili starosta 
města Ing. Tomáš Mach a místostarosta PhDr. Pavel Fojtík. Ještě 
než si úspěšní žáci a hosté mohli pochutnávat na dortíčku, pokřtil 
šampaňským starosta města Ing. Tomáš Mach almanach.
Oslava vyvrcholila v devět hodin večer před budovou školy 
lasershow.                         Jana Kotingová, Alexandra Sirbu, 9. B

Dokončení str. 2

Foto:  
Klára Hudecová, 8. C, Bára Novotná, 7. B, 

 Mgr. Petr Černohous, tiskový mluvčí MěÚ Nymburk, 
Bára Bímová, 6. B
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Evropský den jazyků
D n e  2 7 .  
září oslavili 
žáci naší 
š k o l y  
Evropský 
den jazyků. Všechny třídy 2. stupně se 
hned ráno odebraly na nymburský 
„Ostrov“. Každá třída měla svůj plán a 
procházela jednotlivými stanovišti a 
plnila zadané úkoly v cizím jazyce. 6.-
7. třídy v angličtině, 8.-9. třídy v němčině. Na každém stanovišti 

děti ve skupinkách dostaly pracovní listy, které učitelé vytvořili zábavnou formou učení. Procvičit si 
mohly i práci se slovníky, které měly k dispozici. Pokud úkoly splnila skupina brzy, mohli si žáci zahrát s 
míčem nebo s létajícím talířem, který ale často padal do vody. Kromě toho, že si žáci ověřili své znalosti 

cizích jazyků, strávili dopoledne v přírodě za 
s k u t e č n ě  
krásného počasí. 
Celý Evropský 
den jazyků byl 
uzavřen o týden 
p o z d ě j i  
v y h l á š e n í m  
výsledků. 

Podklady 
pro 
časopis 
dodal pan 
učitel 
Pavel 
Douděra



http://www.zs-raf.cz/casopis/
05

1. číslo - září - říjen 2016

Na adaptační kurz, který proběhl 6. a 7. října, jsme se dlouho těšili. A bylo na co. 
První den jsme věnovali netradičně seznamování. Ve skautské vile Tortuga v 
Nymburce jsme hráli hry všeho druhu, při kterých jsme se o sobě navzájem 
dozvěděli spoustu věcí. Třeba jaké má kdo koníčky, jaký dělá sport nebo kde bydlí a 
každý vyprávěl i něco o své rodině. Největší úspěch u kluků mělo téma sport, a to 
hlavně fotbal, u všech pak bodovali domácí 
mazlíčci. „Zvířátkovali“ jsme o psech, 
kočkách, morčatech, ale i hadech nebo 

koních. Na závěr jsme všichni napsali svá přání a plány na papír 
a uložili je k paní učitelce s tím, že za čas si je zase otevřeme. 
Vzpomínat také budeme na výbornou pizzu!  Druhý den jsme 
vyrazili na exkurzi na Zámek Poděbrady, kde se nám nejvíc  
zalíbila zmenšená socha krále Jiřího a výtvarná srdce na 
nádvoří. Podívali jsme se i na oblíbené filmové hrdiny do 
zdejšího muzea filmových legend, kde se fotilo a fotilo a odkud 
se nám vůbec nechtělo.  Adapťák se nám líbil a těšíme se už na 
enviro kurz.   Žáci 6. A s tř. uč. Mgr. Z. Léblovou a Ing. V. Říhovou       

Šesťáci vzali útokem srdce v Poděbradech

Dne 29. 9. se třída 6. B zúčastnila adaptačního kurzu s paní učitelkou 
Zahrádkovou a Adamkovičovou. Náš první výlet směřoval na Loučeň. Měli 
jsme sraz v 8:00 na nádraží. Kolem čtvrt na devět nám přijel autobus. V klidu 
jsme nastoupili a odjeli. Když jsme přijeli na autobusovou zastávku na 
Loučeni, měli jsme to pár metrů do zámku. Tam nás přivítal komorník Oto 
Bouda. V zámku jsme si odložili bundy a batohy, vzali si bloky a tužky a šli 
dál. Naše první cesta vedla po dlouhých schodech do prvního patra, kde 
jsme si povídali o erbu rodu Taxisů, na kterém byl vyznačený jezevec. Dále 
byla řeč o Alexandru Janu Vincentovi, princovi z Turnova a jeho manželce, 
Marii Hohenhlohe. V další místnosti byla knížecí jídelna, kde jsme si mohli 
sednout na krásná křesla. Naše cesta pokračovala do dámského salónku, kde si dámy dříve povídaly, 
šilo se zde, psaly se knihy, pletlo se a popíjel čaj. Další salónek byl hudební. Byly tam židle, housle a 

klavír, na který nám naše spolužačka Kája zahrála. Dříve na něj hrál skladatel 
Bedřich Smetana. Následoval salónek lovecký. Tento salónek byl nejbohatěji 
vyzdobený, protože princ Alexandr měl nejoblíbenější zálibu právě lov. Byl 
například dvakrát v Africe, Indii, Austrálii, v Kanadě atd. Na konci prohlídky jsme 
měli rozchod. Mohli jsme do zámecké zahrady, kde bylo lanové centrum, různá 
bludiště a labyrinty. Také jsme měli možnost si tam koupit nějaké suvenýry. 
Nakonec jsme šli všichni s radostí na zmrzku a pak už jen jeli autobusem zpátky do 
školy. Tento výlet se nám moc líbil.
Výlet po Nymburce se uskutečnil 30. 9. Šla s námi paní učitelka Špicarová, která 
nám před školou rozdala pracovní listy. Po cestě jsme do nich zapisovali získané 
informace. Naše cesta vedla od školy k Labi a podle Labe až k hradbám. Cestou 
jsme si povídali o historii Nymburka. Cílem naší 
cesty byla vodní elektrárna. Na pracovním listě byla 

též mapa Nymburka, do které jsme zakreslovali cestu po zajímavých 
místech. Další zastávkou byly nymburské hradby. Po vyplnění 
odpovědí pracovního listu nás čekala odměna v cukrárně. Tento výlet 
byl velice poučný, dozvěděli jsme se mnoho nových informací o 
Nymburce.                                                                 Bára Bímová, 6. B

ČTYŘSMĚRKA

Výprava do historie a za poznáním

Foto: Mgr. Zdena Léblová
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Rozhovor s majitelem 
firmy LASERSHOW z 
R u d n é  u  P r a h y  
Zbyškem Uhlíkem

1. Jak dlouho už provozujete laser show?
Začínal jsem v roce 2007.
 
2. Co vás k této práci přivedlo?
Laserové technologie mě obecně fascinovaly už od dob z fyziky z 
gymnázia, kde jsem byl okouzlen parametry i vlastnostmi 
koherentního světla ve viditelném světelném spektru. Dalším 
spouštěcím mechanizmem byla o mnoho let později elektronická 
undergroundová taneční hudební scéna. Produkoval jsem svoje 
party v klubech, bunkrech, hradech apod. zaměřené na techno a 
house music jako promoter a dj. Z větších akcí i festivalů masivního 
charakteru jsem byl kolem roku 2005-2006 inspirován zajímavým 
světelným parkem a zejména silnými laserovými projektory nejvíce. 
Zanedlouho jsem si pořídil první 0,5W zelený laserový projektor 
KVANT 2000, kterým moje kariéra vlastně začala. Později jsem 
začal přikupovat postupně další a další lasery, upgradeovat ty 
stávající na větší výkony, pořizovat mohutné výrobníky mlhy, lepší 
software, řádící interface a další techniku s tímto oborem spojenou.
               
 3. Jak dlouho trvala příprava té naší a kde jste vzali inspiraci pro 
motivy?
Čistého času asi 40 hodin řekl bych. Inspirací k tematickému 
konceptu obsahu celé show nám byla historie školy, která sahá do 
totalitního režimu, dále pokračuje přes sametovou revoluci po 
krásnou současnost. Tematický koncept dal dohromady zástupce 
ředitele školy Mgr. Radek Procházka, některé grafické náměty 
vytvořil Mgr. Roman Piroch z umělecké agentury Freearts.cz, 
většinu motivů jsme pak dále vytvořili a rozhýbali již my v našem 
grafickém studiu.
 
4. Co vše zahrnuje příprava laser show? 
Toho je opravdu spousta a věřím, že by se o tom daly napsat 
sáhodlouze 3-4 A4kové manuály. Kde začít. Základem je kvalitní 
skladba, dynamická se spoustou změn, na kterou se naskládají 
laserové efekty tak, aby to ladilo v co možná nejlepší synchronizaci 
s hudebními takty. Je třeba, ale lasery opravdu pracovaly do hudby 
přesně, bez sebemenší odchylky, pauzy. Hudba když graduje, 

laserové efekty musí také. Jindy 
je třeba připravit se na uklidňující 
pasáže hudby s pomalými 
vlnami, plochami apod. Důležité 
jsou i barvy, vše je samozřejmě o 
vkusu, ale pestrost show je 
důležitá, aby lahodila lidskému 
oku. 
Dalším důležitým aspektem je 
promyšlené zamlžení prostor z 
různých úhlů tak, aby vítr 
nerozfoukal nezbytný opar mlhy, 
k t e r ý  j e  p r o  s h o w  
nepos t rada te lný .  Z ře jmě  
disponujeme největším počtem 
výrobníků mlhy v ČR, tudíž pro 
nás toto není problém, víme, jak 
na to. Avšak ve chvíli, kdy 
pořadatel situuje laserovou 
show na otevřené prostranství 
popř. na kopec, je to špatně. 
P r o s t o r y ,  k d e  j e  
pravděpodobnost silného větru, 
tedy např. široká otevřená 
prostranství nebo častého 
foukání, jsou krajně nevhodné. 
V další fázi je třeba rozmístit si 
lasery, připravit si velikost 
projekčního pole včetně úhlů. 
Pokud vykreslujeme grafiku, 
projekčních screenů nebo ploch 
j e  t a k é  š i r o k á  š k á l a .  
Transparentní velký bílý síťový 
screen jste mohli vidět i od nás 
právě před vaší školou. Již od 
samého začátku v počítačových 
p ř íp ravách  p řed  každou  
laserovou show je nezbytné 
myslet na to, jaký typ grafiky si 
mohu dovolit připravit, aby to 

O rozhovor do dnešního čísla jsme požádali majitele firmy 
LASERSHOW, která pro nás připravila večerní program na 
oslavy 40. výročí otevření školy. Zajímalo nás hlavně, jak 
taková show vlastně vzniká.

Pokračování na str. 7

Foto: soukromý archiv
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Nedávno, během úterního 
dozoru v šatnách, jsem byl 
vzdáleným svědkem hovoru dvou 
děvčat z druhého stupně. Zjistil 
jsem, že i když mluví česky, tak 
jim vlastně nerozumím. Padala 
tam slova jako gůglovat, fíbíčko a 
další výrazy, jejichž význam spíše 
odhaduji. Tak si někdy říkám, 
jestli nemáme dvě češtiny. 
Češtinu písíčkovou, do které 
přidávají tiskoví mluvčí a politici 
s l o v a  j a k o  i n t e r p e l a c e ,  
konsensus či koalice. Člověk, 
který nemá po ruce slovník cizích 
slov, by si mohl myslet, že koalice 
je samicí od medvídka koaly. 
Druhou češtinou, která je mi 
mnohem bližší, je čeština 
pohádek, písniček, lidových 
vyprávění. Tak třeba díky slovní 
fantazii pana Svěráka víme, že 
není dr. Voštěp jako drvoštěp. 
Možná by nám všem někdy 
prospělo vzít si do ruky častěji 
knížky autorů jako jsou třeba 
František Nepil, Zdeněk Svěrák 
nebo Ota Pavel. Zjistili bychom, 
že dnešní doba nás někdy svou 
hektičností ochuzuje o obrovskou 
poetičnost českého jazyka. Je to 
čeština našeho dětství, fantazie a 
pohádek. Riskujeme, že ji 
z t ra t íme z pamět i  (n iko l i  
dylýtujeme) a pak nám dojde, že v 
žádném obchodě (nikoli shopu), ji 
nelze koupit.  

bylo laserem vykreslitelné. Scanovací systém kvalitních laserových 
projektorů je obvykle omezen 30-40 kpps (kilo points per second). 
Velmi komplikovaná grafika mnohdy lasery technicky vykreslit 
nelze, tudíž je třeba ji pro laserovou projekci nutně upravit, 
zjednodušit apod.                         
 
5. Co vás na vaší práci nejvíc baví?
Zejména to, že se podařila dobrá práce odměněná silným 
aplausem po ukončení a spokojený klient s úsměvem na tváři. :-) 
Jedná se o velmi kreativní pestrou činnost, efektní na tom je, že 
téměř každá realizace je v něčem unikátní a pořád se člověk učí a 
setkává se novými možnostmi.
               
 6. Kolikrát do roka a kde všude vystupujete?
Obvykle po celé ČR, v průměru třikrát do měsíce. Fungujeme nejen 
na městských slavnostech a výročních akcích, ale také na 
svatbách, firemních eventech, otevíracích parties, také na živých 
laserových show do hudby na koncertech, dj produkcích apod. 
Mnohdy vytváříme i umělecké projekty nebo laserové podbarvení 
produktových reklam či filmových produkcí. Taktéž se profilujeme 
jako umělecká agentura, půjčovna výrobníků mlhy i samotných 
laserových projektorů.
 
7. A na jakých akcích vás můžeme do konce roku vidět?
Je jich spousta, mnohá jsou firemní, tedy například:
 
21.10. BLUETECH firma - PACOV (firemní laserová show)
03.11. České Radiokomunikace a.s. - 
firemní laserová show, Hilton hotel - 
PRAHA
13.11. Svatomartinské slavnosti - 
BLANSKO
25.11. Rozsvícení vánočního stromečku 
- RUMBURK (není potvrzeno)
25.11. Pochod krampusů - ŽIDLOCHOVICE (není potvrzeno)
27.11. Rozsvícení vánočního stromečku - TRUTNOV
03.12. Firemní event - Žirovnice, vánoční večírek
27.12. Rozsvícení vánočního stromečku - MNICHOVO 
HRADIŠTĚ (není potvrzeno)
10.12. Vánoční jarmark - MNICHOVO HRADIŠTĚ
16.12. Firemní event - Lužice, vánoční 
večírek
31.12. Pasohlávky, Aqualand Moravia (není 
potvrzeno)
               

Rozhovor připravili: Jan 
Skořepa a Petr Káninský, 8. C
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21. 9. 2016 se žáci 3. B a 3. C zúčastnili exkurze 
na horu Říp.  Po trochu namáhavějším výstupu 
na vrchol kopce nás čekal výklad o místní 
rotundě a její prohlídka. Námaha se vyplatila, 
rotunda byla zajímavá a výhled z Řípu na okolní 
krajinu byl nádherný. Cestou domů jsme se 
zastavili v Mělníce u soutoku řek Labe a Vltavy.

Autor: Mgr. Zdena Červová
Foto: Mgr. Branislava Batalová

Ve stopách praotce Čecha

Adélka Tůmová z 3. B ráda 
kreslí. Poslala obrázek do 
bleskové soutěže pro projekt 
Happysnack, která byla 
vyhlášena koncem školního 
roku 2015-2016.
A vyplatilo se. Její obrázek 
s delfíny byl vybrán a bude 
otištěn na kreditkách do 
školních automatů na 
mléko.
B l a h o p ř e j e m e .                                               

Autor a foto: Mgr. Zdena Červová

Nakresli si kreditku

Děti z tříd 1. C a 1. D se 3. 10. 2016 vydaly se 
svými třídními učitelkami a vychovatelkou ŠD na 
exkurzi do Zoologické zahrady v Praze. 
A koho jsme to v té ZOO viděli? Nejdříve jsme se 
vydali na kopec do afrického koutu za slony hezky 
po svých. Nemohli jsme odolat nenavštívit mládě 
slona indického narozeného letos v dubnu. 
Cestou jsme viděli i mládě orangutana a hrocha. 
Měli jsme štěstí, protože všechna zvířata se 
nechala okukovat zvědavým davem dětí, i když je 

Prvňáci v ZOO jejich zvířecí maminky bedlivě hlídaly. Svačinku 
jsme si dali u žiraf, kde jsme se schovali před 
deštěm, a také jsme si u nich odpočinuli. 
Posilněni jsme se vydali za cílem naší exkurze. 
Chtěli jsme najít domácí zvířata. Za nimi jsme se 
museli vrátit do spodní části zahrady. Cestou jsme 
se potěšili pohledem na „řádění“ ledního 
medvěda, který se předváděl v celé své kráse. 
Trochu déle jsme se zdrželi pozorováním vlků a 
s n a ž i l i  j s m e  s e  o  p o r o v n á n í  j e j i c h  
charakteristických rysů s rysy našich domácích 
mazlíčků - psů. Nakonec jsme je našli a ještě jsme 
si cestou stihli prohlídnout mnoho exotických 
zvířat např. tygry a také gorily, které jsme navštívili 
v jejich zastřešených pavilonech, kam nás 
zahnalo nepřející počasí. 

Oběd jsme si dali před odjezdem v 
úkrytu před deštěm, kde bylo 
sucho, a na závěr jsme si došli 
koupit malé upomínkové předměty 
z našeho prvního společného 
školního výletu. 
Při zdolávání naší trasy jsme si 
pořádně protáhli nožičky. Do 

autobusu jsme nastoupili unavení, ale s 
rozradostnělým úsměvem na tváři. A i přes 
nepřízeň počasí byl výlet super.    Třídy 1. D a 1. C

Autor a foto: Mgr. Eva Brázdová a Mgr. Lenka Koucká
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Foto: Sandra Vilková

Foto: Sandra Vilková

Foto: třída 6. A

Škola v přírodě byla prima,
řádili jsme, koupali se, túrovali...
a než jsme se nadáli,
už jsme byli doma...                  

Celá loňská 1. B se 
schovala do pecky, 
nebo do Pecky?

Dne 16. 9. 2016 se konalo na školním hřišti 
setkání s dravými ptáky. Akci připravila 
společnost Zayferus na ochranu dravců se 
sídlem v Lednici na Moravě. Byla založena v roce 
1991 a vlastní 38 druhů dravců.    
V rámci výukového programu se předváděli dravci, 
hlavně k čemu jsou stvořeni, a to je lov. Dále byl v 
programu soutěžní kvíz – otázky ze sokolnictví a 
hlavní, nejtěžší otázka byla – jak se řekne latinsky 
výr velký. Správnou odpovědí je Bubo bubo. Vítěz 
(autor tohoto článku) mohl za odměnu vypustit luňáka hnědého, jehož cena je 50 000 Kč. Nebyl to 
jednoduchý úkol, protože kdyby se dravec ztratil, musel bych ztrátu nahradit.   
Mohli jsme vidět tyto druhy: výra velkého -naši největší  sovu, který chytí i veverku, raroha velkého – 

uloví i obratného zajíce, sokola loveckého - padá střemhlav na bažanta, karančo 
jižní - běhá pěšky a vyhledává ukryté maso, puštíka obecného - sedá 
tichým letem na ruku, sokola stěhovavého - loví holuba rychlostí 
200 km/hod, sovu pálenou - zakrouží a dosedá na ruku, 
raroha jižního - chytá letící koroptev, jestřába lesního - žene 
kličkující kunu, orla skalního - napadne běžící lišku, supa 
krahujového - létal těsně kolem malých diváků.
Akce byla velmi zdařilá a všem se líbila. Děkuji za všechny 
vedení školy, že takové akce pořádá.       Robin Samek, 7. B

Dravci u nás
Foto: Marcela Hradecká, 
vychovatelka ŠD

Autor a foto: Mgr. Věra Havelková

S Modelem do snu

Od 19. 9. do 30. 9. jsme si v 
prvních a druhých třídách plnili 
„sny". Všechny byly krásné, ale 
porota sestavená z třídních 
učitelek musela vybrat ty 

n e j ú ž a s n ě j š í .  N a k o n e c  
zástupkyně firmy MODEL-
OBALY odměnila hodnotnými 
cenami tyto žáky: 
1. Adélu Šigutovou, 1. C

Co je to sen?
 To je den nebo noc, přání nebo 
skutečnost?
 Každý z nás má nějaké sny, ať 
jsme velcí nebo malí,
 postupně si je plníme dřív či 
později a pak se stávají 
skutečností...

2. Matouše Noska, 1. B
3. Anežku Kněžínkovou, 1. C
1. Annu Vlčkovou, 2. A
2. Petra Kasala, 2. C
3. Petru Klazarovou, 2. B
Vítězové dostali skládací hrad a 
domeček, druhé místo líný tenis, 
třetí místo pastelky a svítící 
tkanice.

Autor a 
foto: Mgr. 
Věra 
Havelková
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Na školním hřišti se konala 27. 9. odpoledne „Drakiáda”. Akce se zúčastnily 
děti ze všech šesti oddělení školní družiny. Jako každý rok je přišli povzbudit 
rodinní příslušníci. O občerstvení se postarala školní jídelna. Děkujeme 
kuchařkám za ochotu a pomoc. Tento den zrovna svým teplým a bezvětrným 
počasím létání moc nepřál. Přesto se všem podařilo draky rozlétat a užít si 
tak společné zábavy. Děti byly za své výkony odměněny lízátky. 
Tak v příštím roce se sejdeme na „Drakiádě” zase.

Jitka Martincová, vychovatelka ŠD

Drakiáda opět po roce - nad školním hřištěm létali draci

Hruška - 
projektový týden

Projektový týden proběhl ve všech odděleních školní družiny od 10. 
10. do 14. 10. 
Cílem projektu bylo seznámit děti s jedním ze základních druhů 
ovoce, získávání a rozvíjení řečových schopností a jazykových 
dovedností, posílení zvídavosti, rozvoj estetického cítění. 
Četly se pohádky, básničky, kreslilo se, pracovalo na zahradě  ve 
skupinách i jednotlivci. Na závěr žáci vyhodnotili jednotlivé druhy 
hrušek, které ochutnali a smyslově poznali. Z výrobků vytvořili 
výstavku.
Všichni pochopili, že ovoce je zdravé, prospěšné, a proto o přírodu 
musíme pečovat.                        Jitka Martincová, vychovatelka ŠD

Foto na této straně: Tereza Špičáková, vychovatelka ŠD
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Prázdniny pomalu končily a blížil se nový školní rok. S ním se pojí plno povinností a učení.  Žáci 
vyšších ročníků se obvykle po prázdninách do 
školy moc netěší. My jindy také ne, ale letos to bylo 
jiné. My, kluci a holky z 5. B, jsme chtěli noc z 1. na 
2. září strávit ve škole. Domluvili jsme se už na 
konci června, ale konečné rozhodnutí mělo 
padnout až 1. září ráno. Sešli jsme se ve třídě, 
připravovali jsme večerní program, organizovali 
večeři, snídani, nocleh. Hlavně jsme se moc těšili.
V šest hodin večer jsme se sešli u tělocvičny. 
Doprovázeli nás rodiče, protože karimatky, spací 
pytle a další věci bychom sami ani nepobrali. Byl 
krásný teplý večer, proběhli jsme se po hřišti, 

ubytovali se v tělocvičně 
a vydali se na večeři. Tu pro celou třídu zajistili 
Patrikovi rodiče. Byla výborná. Trochu jsme si 
zařádili na dětském hřišti a už se začínalo stmívat. 
Vydali jsme se ke škole. 
V celé budově byla tma. Byla to úplně jiná škola 
než ve dne. V tělocvičně jsme si začali ve 
skupinkách stavět bunkry ze žíněnek, laviček, 
švédských beden, branek, abychom si připravili co 
nejlepší místo na spaní. Ještě jsme však museli 
pro nějaké věci do naší třídy, která je od tělocvičny 
dost vzdálená. 
Procházet školou v noci je úplně něco jiného. Bylo 

úplné ticho. Jediné, co bylo slyšet, byly naše kroky. Tmavé chodby byly děsivé. Hlavně když na jejich 
konci baterka sotva svítila. Naštěstí nás žádná školní obluda 
nesežrala.
Po návratu do tělocvičny jsme si vyprávěli příběhy. Večerní 
povídání se nám moc líbilo, protože jsme po dlouhé době viděli 
své kamarády a stihli jsme jim říct, co všechno jsme zažili o 
prázdninách.
Pak nastal čas noční pohody a spaní. Každý spal se svými 
nejlepšími kamarády. Hráli jsme si se svítícími náramky, které 
nám dala Bára, a svítili jsme po celé tělocvičně baterkami, jestli 
na nás nevybafne nějaké strašidlo. Naštěstí jsme byli v bezpečí a 
usnuli.
Vstávali jsme v půl osmé. Po rozcvičce jsme uklidili žíněnky, 
branky, švédské bedny a spacáky. S chutí jsme pospíchali do cvičné kuchyňky na snídani. Rodiče 
Karolíny upekli tři bábovky. K nim jsme si uvařili kakao. Moc nám to chutnalo. Ještě jsme si připravili 
svačinu na dopoledne a už začínalo páteční vyučování.
Pan ředitel se přišel zeptat, jestli jsme se nebáli, protože on ví, že v pavilonu družiny v noci straší. My se 
ale nebáli.

Spaní ve škole 
bylo super. Tato 
noc se nám líbila a 
n i k d y  n a  n i  
nezapomeneme.

Jak se spí ve škole? aneb Noc 5. B v tělocvičně

Foto: PaedDr. 
Eva Říhová
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Foto: Mgr. Radek Procházka

Plakáty na nejrůznější témata, třeba sportovní, kulturní nebo 
společenské akce, ale také soukromé oslavy, vymýšleli při hodině 
slohu a samozřejmě také výtvarně ztvárnili žáci 6. A. Jak se jim 
jejich práce povedly, můžete posoudit na této stránce s ukázkami 
těch nejpodařenějších pokusů. Je jasné, že kluci dávali přednost 
spíše sportovní tematice, děvčata kulturním akcím a nemohlo 
chybět ani téma blížícího se Halloweenu.          Mgr. Zdena Léblová

Taneční Hrbek fest, Míša Kůlová, 6. A
Narozeninová párty, Filip Němec, 6. A
Pálení čarodějnic, Anežka Maršalová
Hel loweenský  karneva l ,  Va lča  
Jeřábková, 6. A
Fotbalové utkání, Matěj Červinka,6.A
Dětský maškarní ples, Nikol Dudková, 
6. A
Fotbalový turnaj, Tomáš Mašek, 6. A

Šesťáci si hráli na grafiky a vymýšleli plakáty. Zkuste to taky!
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Jednoho podzimního dne jsme se vydali na 
výlet do hradu a zámku Staré Hrady. Jely třídy 
5. A a 1. A.
Ve Starých Hradech na nás čekala krásná 
princezna Verunka. Ukázala nám skřítky 
pomocníčky a ničemníčky. Zavedla nás také 
do sklepení, kde byli čerti, čertice a čertenice. 
Na trůně seděla samotná vládkyně pekel 
Luciféra Honoráta. Skrývalo se tam také 
vodnické království, kde kraloval vodník 
Čvachta. 
Ve sklepě byla velká zima, a tak obě třídy 
spěchaly na nádvoří. Zrovna začínala hodina 
létání. Čertenice Žaneta nás naučila trochu 
létat, a tak jsme honem rychle letěli na půdu. 
Tam se nacházela  spousta čarodějnic. A úplně 
vzadu na konci chodby se rozvalovali rubínoví 
draci.
Nakonec jsme ještě navštívili čarodějnou 
bestyjolu. kde bylo mnoho zvířat. Tento 
nádherný výlet  jsme si moc užili.
                                   Eliška Schwarzová, 5. A

Podzimní výlet do Starých Hradů

Ve sklepě byla učebna vaření lektvarů i tříhlavý drak. 
Výlet se mi moc líbil.                             Lukáš Kos, 5. A

Šli jsme se podívat do místnosti, kde byli mazlíčci 
čarodějnic, např. ovce, potkani, krocan apod. Ve 
sklepení zase vodníci, ledové království, obr Zeliáš se 
svou rodinkou apod. Výlet se nám moc vydařil a těším 
se na další.                                   Simča Michlová, 5. A

Nejvíc se mi líbilo létání na koštěti a 
smaragdoví draci ve věznici. Těším se, až tam 
pojedu zase.                            Jan Hrubý, 5. A  

Foto: Mgr. Hana Zubíková

V úterý 4.10. se ve 4. A vydlabávaly dýně. Každý 
si přinesl potřebné náčiní, vylosoval si číslo své 
dýně a mohl se pustit do práce. Věřte nebo ne, 
ale byla to velká zábava. Dýně byly vystavené v 
hale u recepce a všem se moc povedly.
Žáci 4. A. (Bajerová, Dvořák, Frimlová, 
Hermanová, Kůrková, Lébl, Golasowski, Šulc) 

Halloween v předstihu

Foto: paní učitelka Pavlína Červinková

Jaký máte vztah s rodiči? Co se 
vám na něm líbí? Co byste si 
naopak přáli změnit nebo co vás 
doma vyloženě mrzí? Také se 
nad těmito otázkami někdy 
zamýšlíte? Žáci na 2. stupni se 
při hodině Výchova ke zdraví 
nebál i  mluvi t  otevřeně o 
veselých, ale i smutnějších 
stránkách „soužití“ s rodiči. 
Posuďte sami, zda se v jejich 

Rodina aneb Jak nám to doma funguje?

odpovědích najdete…Vzhledem 
k citlivosti tématu je necháváme 
v anonymitě.
       

 

Líbí se mi, že s rodiči trávíme 
společný čas a je to fajn.

Když potřebuju pomoct, můžu se 
na rodiče obrátit.

Jsem ráda, že se můžu doma 
svěřit.

Když něco provedu, spravedlivě 

mě potrestají. Beru to.

Mamka je pořád na facebooku a 
nemá na mě čas.

Rodiče se o mě moc dobře 
starají.

Někdy je na mě táta hodně 
přísný a křičí na mě. 

Mrzí mě, že se rozvedli.
Strašně moc mi vadí, že doma, 
ale i v autě kouří. 
Nelíbí se mi, že se taťka s 
mamkou hádají.

                    Mgr.Zdena Léblová
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Nová rubrika „Udělej si sám...”  

Podzimní svícen
Co budete potřebovat: 
skleničku, listy, Herkules, 
starý štětec, svíčku
Postup: 
1. Na list naneste lepidlo v 
tenké vrstvě a  přilepte na 
sklenici.
2. Nechte lepidlo pořádně 
zaschnout.
3. Vložte dovnitř svíčku a 
opatrně zapalte pomocí špejle. 
V tomto bodě raději poproste 
někoho dospělého, ať vám 
pomůže. Sirky nepatří dětem do 
ruky!

Papírová dýně
Co budete potřebovat: 
oranžový papír, zelený 
pap í r,  hnědý  pap í r,  
pravítko, tužku, lepidlo
Postup: 
1.  Z oranžového papíru 
nastříhejte proužky o šířce 1,5 
cm a vámi zvolené délce. Čím 
delší budou, tím bude dýně 
větší. 
 2. Proužky si poskládejte podle 
obrázku.
 3. Všechny slepte k sobě 
podle obrázku.
4. Druhé konce papíru 
slepte opět k sobě podle 
obrázku.
5. Přilepíme ještě list a 
stopku ze zeleného a hnědého 
papíru. 

Milí čtenáři, představujeme vám naši novou 
rubriku, ve které vám ukážeme, jaké výrobky si 
můžete zhotovit, abyste si vyzdobili pokojíček 
nebo někomu připravili pěkný dárek.

V dnešním čísle si vyrobíme podzimní svícen a 
krásnou dekoraci v podobě dýně.

BLUDIŠTĚ

Výrobky zhotovily: Jana Kotingová, Alexandra Sirbu, 9.  B

Dostane se ježeček 
k jablíčkům? 

Jana Kotingová, Alexandra Sirbu, 9. B

Ježečka a jablíčka 
si můžete vybarvit.

Kluk chce pouštět draka, 
pomůžete mu?

Najde červíček 
cestu z jablíčka 
ven?

Který list 
patří k 
žaludům?
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Zábava

Redakční rada: 

Kateřina Čížková, Lucie 
Hájková, 

 Míša Bešťáková, 

9. B - Jana Kotingová, Alexandra 
Sirbu, 8. C - Klára Hudecová, Petr Káninský, Jan Skořepa, 
Leontýna Veselá, 7. B - Veronika Jirásková, Bára Novotná, 
Robin Samek, 6. B - Bára Bímová, 

Natálie Kurfürstová, Veronika Mrňavá, Eliška 
Řeháková, Štěpánka Švadlenková, 6. A - 
Míša Kůlová, Anežka Maršalová

Přejeme všem čtenářům z řad žáků hezké 
podzimní prázdniny a všem našim čtenářům 
připomínáme, že se nám rychle blíží Vánoce, 
máme je tady za dva měsíce.   Vaše redakční rada

ČTYŘSMĚRKA 

Jana Kotingová, 9. B

Alexandra Sirbu, 9. B

E. Řeháková, V. Mrňavá, 6. B

V B U K V I C E

Í K Í D U L A Ž

T A T P D É Š Ť

R K S Z Á Ř Í O

N A I D J A Č Ř

A O L Z D U B Í

T M E D V Ě D J

Š I D R A K M E

A A N I K I M N

K P O N O Ž K Y

VÍTR

ČAJ

DUB

ZÁŘÍ

PONOŽKY

KAŠTAN

BUKVICE

MEDVĚD

LISTÍ

ŘÍJEN

DRAK

DÉŠŤ

ŽALUD

KAKAO

MIKINA

Rozhovor současnosti:
Google: „Já najdu všechno.”
Wikipedie: „Já vím všechno.”
Facebook: „Já znám všechny”
I n t e r n e t :  „ B e z e  m ě  s e  
nepřipojíte.”
Elektřina: „Tak se všichni 
uklidníme....”

Vtipy 
T

Ý

1. Zvířata, která létají

2. Pasou se na louce

3. Co se pouští na podzim?

4. První podzimní měsíc

5. Co padá na podzim ze stromů?

6. Typická nemoc na podzim a zimu

1. Čeština je naše mateřská

2. Živočich - vylézá ze země po dešti

3. Přídavné jméno  ,,Čechy´´

4. Odstavce v básni nazýváme

5. Výsledek dělení

6. Řidič jízdního kola je

7. Řídí obec či menší město

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Smyslovým ústrojím zraku jsou

2. Do obálky vkládáme napsaný

3. Budova, v níž se učí žáci

4. Nejdokonalejší živočich, savec

5. Sedmý slovní druh

6. Rok má kolik měsíců?

7. Příběh, v němž dobro vítězí nad zlem

8. Zvířata, jejichž mláďata sají mléko 

S l o n  j d e  s  
m r a v e n c e m  n a  
procházku. Povídají 
si, panuje výborná 
nálada. Náhle se před 
nimi objeví lovec 
slonů. Velikán se 
lekne, ale mravenec 
mu klidným hlasem 
řekne: „Neboj se a 
schovej se za mě, já 
j s e m  s t r a š n ě  
nenápadný.”

Na střední škole:
„Dneska jsem málem 
umřel smíchy.”
„A co se stalo?”
„Sedíme v učebně a 
chystáme se na písemku. 
Profesor říká: „Pište 
čitelně a v jazyce, který 
jste se učili na základní 
škole.”
A vedle mě Vietnamec: 
„No, když myslíš.”

KŘÍŽOVKY
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