
Znáte Dvůr Králové n. L.? 
Možná kroutíte hlavou 
nad touto otázkou, vždyť 
kdo z nás by neznal měs-
to, kam jezdíme za náku-
py i zábavou. Ale známe 
ho opravdu dobře? Žáci 
sedmé třídy se o tom 
mohli přesvědčit 28. 
května. Společně 
s průvodcem z DDM Jed-
nička vyrazili na „Procházku 
časem“. Nejprve jsme vy-
slechli teoretický úvod o 
historii města a pak už jsme 
se vydali na procházku po 
městě. Objevili jsme mnoho 
historicky významných míst i 

architektonicky zajímavých 
staveb. Mnohdy jsme byli 
překvapeni, jak je Dvůr zají-
mavý. 
Po krátké svačině nás čekala 
ještě návštěva výstavy 

„Architektura očima dětí“, 
pořádané Městskou knihov-

nou Slavoj 
v prostorách Staré 
radnice. Nebyli jsme 
však běžnými návštěv-
níky. Zároveň jsme 
byli i vystavovateli. 
Mnohé z našich výtvo-
rů z dílen architektu-
ry byly předloženy 
veřejnosti 
k posouzení. A tak 
celoroční snaha na 

dílnách architektury byla 
odměněna vystavenou prací a 
cedulkou se jmény autorů, 
aby každý viděl, jak šikovné 
žáky máme.

Mgr. Vlasta Mertlíková

lomily v půlce a spadly na 
elektrické vedení. Po konzul-
taci s odborníky se musely, 
kvůli bezpečnosti, vykácet i 

zbylé stromy, 
které vichřici 
vydržely. Zbyla 
pouze jedna 
borovice. Potom 
nastalo velké 
uklízení, vše 
zmizelo za mě-
síc. Něco si vza-
li občané na 
topení, některé 
větve byly odve-

zeny na pálení „čarodějnic“. 
Tlusté kmeny se ponechaly u 
školy na lavičky do chysta-
ného parku, který vznikne na 
stejném místě. Postupně se 
začnou sázet stromy, aby to 
zde vypadalo jako dřív.

P. Petr , J. Kaiser – 9. tř

Dne 1. března se přes Čes-
kou republiku přehnala silná 
vichřice 
jménem 
Emma. 
Nevyhnu-
la se ani 
Bílé Tře-
mešné a 
jejímu 
okolí. 
Napácha-
la značné 
škody 
v lesích, na střechách domů i 
na vedení elektrického prou-
du. V Bílé Třemešné udeřila 
plnou silou v sobotu ráno 
mezi devátou a desátou ho-
dinou. Nápor větru před 
školou nevydržely vzrostlé 
smrky, které zde rostly při-
bližně 80 let. Smrky se pře-

Emma řádila i u nás 

Sedmáci se procházeli časem 
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Základní škola a 
Mateřská škola 
Bílá Třemešná

bě, s kterou jsme začali 
nedávno, bude jiná.
Měla by dlouhou chodbu 
nejen výtvarně oživit, ale 
také být názornou pomůckou 
pro všechny žáky. Malujeme 
totiž dějiny naší země od 
nejstarších dob do součas-
nosti. Obrázky dětí budou 
doplněny časovou přímkou 
s popisem významných udá-
lostí. Zatím pracují pouze 
žáci 8. třídy, které musím 
pochválit za píli a nadšení. 

Prosíme ostat-
ní, aby naši prá-
ci neničili a 
svévolně nedo-
tvářeli, pokud 
někdo chce 
pomoci nebo 
poradit, může 

přijít, budeme rádi.
Mgr. Kateřina Poživilová

Malování na zdi
V loňském školním roce jsme 
v hodinách výtvarné výchovy 
a pracovních činností začali 
s prací naprosto novou, ne-
vyzkoušenou – malováním na 
zdi. Vyzdobili jsme zatím 
čtyři třídy, letos dívky z 9. 
třídy dokončily nástěnnou 
malbu v 5. třídě. Toto neob-
vyklé řešení pracovního pro-
storu působí odvážně a vese-
le. Myslím, že si děti na mal-
bu rychle zvyknou a nijak 
neodvádí jejich 
pozornost od 
výuky. Náměty 
ve třídách jsou 
pouze dekora-
tivní – rostlinné 
motivy, korálový 
útes na II. 
stupni, dětské postavy na I. 
stupni. Malba na školní chod-

Přejeme 
příjemné 
prázdniny



Dílny architektury nás 
baví
1. října letošního školního 
roku byl zahájen v Městské 
knihovně Slavoj ve Dvoře 
Králové nad Labem zábavný 
výukový program „Dílny ar-
chitektury“. Dílny vedla lek-
torka Ing. arch. Kateřina 
Sedláčková z Národního 
památkového ústavu.
Během jednotlivých setkání 
jsme si zopakovali, co známe 
ze školních předmětů o ar-
chitektuře. Dozvěděli jsme 

se také spoustu nových in-
formací o nejrůznějších ty-

pech staveb. Po teoretické 
části vždy následoval prak-
tický úkol. Nejprve jsme si 
vytvořili vlastní návrh domu 
a pak jsme ho vyráběli 
z nejrůznějších materiálů. 

Když byly stavby dokončeny, 
všichni jsme si je prohlédli a 

zhodnotili navzájem. I 
když úkol vypadá jedno-
duše, mnohdy nám dal 
zabrat. Výsledky však 
stojí za to. Nápady byly 
různé a budovy originální. 
Mohli jste se o tom pře-
svědčit v květnu na dvor-
ské radnici, kde byly nej-

lepší práce vystaveny 
v rámci výstavy 
„Architektura očima dětí“.

M. Stárková, J. Janouch, 
P. Soukupová – 7. třída

pod vedením paní Markéty 
Hoškové. V čtyřhodinovém 
kursu si mohly zhotovit mis-
ku, hrníček, drobné šperky a 
figurku zvířátka, Mikuláše 
nebo čerta.

Kurs keramiky
V říjnu a listopadu měly děti 
i s maminkami možnost rela-
xovat při výrobě keramic-
kých maličkostí

Keramika se povedla a určitě 
se bude hodit jako vánoční 
dárek, ten vlastnoručně vy-
robený udělá jistě největší 
radost.

Mgr. Kateřina Poživilová
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znali vzory podstatných 
jmen a dokonce rozpoznávali 
horniny. Dělali jsme i refe-
ráty a slohy (některé se 
objevily i ve vývěsce před 
OÚ). Jezdili jsme do divadla 
na různá představení.
V prosinci jsme zdobili vá-
noční stromeček. Ozdoby 
jsme už měli ve škole 
z minulých ročníků. Zdobení 
jsme si užili. Každý jsme pod 
krásnou borovičkou našli 
svůj dárek. Byli jsme spoko-
jeni. Potom jsme se vydali 
ozdobit stromeček i zvířát-
kům. Dostala jablíčka, kuku-
řici, mrkev, rozinky, různá 
semínka, bukvice, kaštany, 
žaludy apod. No prostě to, 
co mají ráda. 
Policie ČR u nás ve třídě byla 
letos dvakrát. Ne, že by-
chom tolik zlobili. Ukazovala 

nám, co by měl mít správný 
policista na sobě, pomůcky 
k výkonu své práce, dopravní 
značky i řešení různých do-
pravních situací. Dokonce 
jsme vyzkoušeli i radar mě-
řící rychlost vozidla. Policej-
ní auta nebyla v obdivování 
pozadu. Velice se nám to 
líbilo.
Prošli jsme si i „Stezku lesní 
moudrosti“. Dozvěděli jsme 
se hodně o myslivosti. Vy-
zkoušeli jsme si střelbu 
z luku a kuše. Líbili se nám 
koníci i živé prasátko. Vy-
slechli jsme povídání o les-
ních zvířatech. Kdo chtěl, 
mohl si opéct párek.
Bylo to super! A to nás ještě 
čeká školní výlet, na který 
se moc těšíme.

Michaela Kubů, 4. třída

Školní rok 4. třídy
„Rychle vstávat!“ volaly na 
nás maminky 3. září. Nevíte 
proč? Napovíme vám – první 
den nového školního roku. 
Kdo by neměl rád prázdniny, 
ale do školy se těší každý, 
protože vidíme kamarády a 
taky se něco naučíme. Teď 
vám povíme, jak takový rok 
vypadal v naší třídě. 
První den měl jen jednu ho-
dinu. Paní učitelka nám roz-
dala sešity a řekla, jak bude 
vypadat rozvrh hodin. Přibyl 
nový žák a dva nové předmě-
ty – vlastivěda a přírodově-
da. Zazvonilo a šli jsme spo-
kojeně domů.
Nějaké rozmary tu byly, ale 
vždy jsme šlapali po stejné 
koleji. Mnoho jsme se naučili 
o dějinách naší země,  po-

Plesu vládla dobrá 
nálada

Již 7. školní ples 
proběhl dne 29. 2. 2008 
v motorestu U Lípy 
v Třebihošti. Akci 
zaháji1a po 20. hodině 
ředitelka školy Mgr. 
Jiřina Šmídová a po 
jejích slovech se sálem, 
vyzdobeným 
napučenými větvičkami, 
rozezněla hudba v 
podání pana M. 
Plecháče. Nechybělo 
předtančení, ve kterém 
v jivu ukázala své 
taneční umění nynější 9. 
třída. Svým 
vystoupením přispěla 
k dobré náladě, která 
panovala po celou dobu. 
Na všechny účastníky 
čekala bohatá tombola. 
Poděkování za zdárný 
průběh taneční zábavy 
patří těm, kteří pomohli 
s tombolou a starali se 
o pořádek během celé 
akce. Stejně tak 
děkujeme všem 
sponzorům, rodičům 
dětí, kteří přispěli do 
tomboly, pedagogům a 
dětem, kteří se 
postarali o výzdobu 
sálu. Výtěžek plesu 
poputuje ve prospěch 
dětí z MŠ a ZŠ Bílá 
Třemešná. Akce se 
zdařila, a tak se 
můžeme těšit na příští 
rok.
V. Bušková, S. Šimková, 
K. Štipáková, E. Karlová  

- 9. třída

tvarnou soutěž se sympatic-
kým názvem Zvíře není věc. 
Ve velké konkurenci 
(zúčastnilo se 41 škol 
z České republiky a 1 škola 
z Polska, porota vybírala 

Výtvarná soutěž Zvíře 
není věc
Letos opět pořádal Hankův 
dům MKZ Dvůr Králové n. L. 
ve spolupráci se ZOO vý-

z 579 prací) jsme byli opět 
úspěšní. Ve IV. Kategorii (7. 
- 9.třída ) získal 1. místo 
Tomáš Blažek ze 7. třídy a 
3. místo získala Kristýna  

(Pokračování na stránce 3)



Vzácná návštěva
Mimořádným zážitkem byla 
pro děti návštěva rodilého 
mluvčího angličtiny Tima 
Lesslera z Kalifornie.
Tim je učitelem anglického 
jazyka na Technické univer-
zitě v Liberci. Z letního tá-
bora má zkušenosti i 
s výukou malých dětí. Naši 
žáci, tedy ti mladší, se pře-

kvapivě 
nestyděli a 
celou hodi-
nu se doká-
zali ptát na 
všechno 
možné.
O přestáv-
ce byli ješ-
tě odvážnější a sesypali se 
na něho se žádostmi o auto-

gram. Timovi se 
moc líbila naše 
škola, 
dokonce je prý 
hezčí než ta, 
do které chodil 
v San Francis-
ku. Pro všechny 
to byla zajíma-

vá zkušenost. 
Mgr. Kateřina Poživilová

učitelky. Baví je také učení. 
Moc nás nepřekvapilo, že 
nejoblíbenější jsou přestáv-
ky. To známe z vlastní zku-
šenosti. K nejoblíbenějším 
předmětům patří výtvarná 
výchova. K méně oblíbeným 
patří psaní, protože je prý 
obtížné (i když štípat dříví 

s tatínkem je ještě těžší). 
Mnoho dětí navštěvuje zá-
jmový kroužek, který se 
jmenuje Prvňáček. Zde 
kouzlí, tančí, zpívají a hrají 
na flétny. 

S. Šimková, K. Štipáková,V. 
Bušková, E. Karlová – 9. třída

Jak to chodí u prv-
ňáčků                                                                                                                           
Zajímalo nás, jak to chodí 
v 1. třídě, a tak jsme se ze-
ptaly. Naší první otázkou 
samozřejmě bylo, jak se 
prvňáčkům ve škole líbí. Vět-
šina ocenila práci své třídní 

zané dýně se svíčkou uvnitř, 
dále čarodějky, duchové, 
příšery a kostlivci.

Také v naší 
škole jsme 
si tento 
svátek při-
pomněli. Na 
okna žáci 
nalepili pa-
pírové dýně 

a za ně položili skleněné lah-
ve se svíčkami. Když se 
setmělo, učitelé svíčky za-
pálili. Celá škola se rozsvítila 

Halloween
Halloween je svátek, který 
se slaví 31. října. Velmi popu-
lární je přede-
vším v Americe, 
ale začíná proni-
kat i do České 
republiky. Děti 
se převlékají do 
strašidelných 
kostýmů, chodí 
od domu k domu a „koledují“ 
se svíčkou v ruce sladkosti. 
Tradičními symboly Hal-
loweenu jsou speciálně vyře-

strašidelnými obličeji. Ve 
školní družině paní vychova-
telka připravila 
„Halloweenskou párty“. Děti 
si přinesly strašidelné kos-
týmy a zúčastnily se zábav-
ných soutěží. Byla také vy-
hlášena nejkrásnější dýně. V 
závěru si odvážlivci ověřili 
svou kuráž na stezce odvahy 
ztemnělou školní zahradou. 
Na cestu jim svítily jen lam-
piony.

J. Černá, J. Murdychová, M. Ševčí-
ková, Š. Toločková – 9. třída
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Panenky pomáhají 
dětem

Žákyně osmé třídy se 
zúčastnily PROJEKTU 
PANENKA pořádaného 
organizací UNICEF. 
Cílem projektu je 
získat prostředky pro 
celosvětovou očkovací 
kampaň a to za použití 
symbolu, který znají 
všechny děti na světě, 
panenky. Děvčata šila 
textilní panenky, čímž 
rozvíjela nejen tvořivé 
schopnosti a 
dovednosti, ale 
zároveň i sociální 
cítění a schopnost 
empatie. Dne 22. 4. 
2008 se vydalo na 
cestu k organizátorům 
15 panenek. Každá 
z nich bude opatřena 
„rodným listem“, na 
kterém je uvedeno její 
jméno, země původu a 
také jméno a adresa 
tvůrkyně. Chybět 
nebude ani fotografie 
výrobku. Nákupem -
,,adopcí“  -  panenky 
přispěje „adoptivní 
rodič“ na očkování 
dětí z rozvojových 
zemí proti šesti 
hlavním smrtelným 
dětským chorobám –
spalničkám, záškrtu, 
černému kašli, tetanu, 
tuberkulóze a dětské 
obrně.

Ing. Pavlína Minářová

už nepoužívají a nepotřebují. 
A tak lidé z organizace o.p.s. 
SIRIRI, Středisko ekologic-
ké výchovy DIVIZNA a 
ZOO Liberec vyhlásili tuto 
humanitární akci.
A my jsme se opravdu snaži-
li. Za poslední týden této 
akce  (7. až 11. dubna)  jsme 

BRÝLE PRO AFRIKU
Proč byla zorganizována tato 
akce? Protože brýle pro 
obyčejného Afričana zna-
menají investici rovnající se 
jeho celoročnímu výdělku. 
Protože mnoho lidí, třeba 
v ČR, má doma brýle, které 

sehnali od dětí a pedagogů 
naší  školy celkem 89 di-
optrických brýlí. 
Jsme rádi, že nás tolik pro-
jevilo solidaritu a že i naše 
brýle po odborném překont-
rolování někomu v Africe 
pomohou.

Ing. Věra Kubová

Štipáková z 9. třídy. Téměř 
všechny práce žáků II. stup-
ně, které byly do soutěže 
zaslány, byly vystaveny. Vý-
stava se uskutečnila od 20.3 
do 4. 4. 2008 na Staré rad-

(Pokračování ze stránky 2) nici ve Dvoře Králové n. L. 
Kromě Tomáše a Kristýny 
vystavovali z naší školy ješ-
tě:Monika Patková, Vladimí-
ra Holmanová, Denisa Poková 
a Tomáš Vlček. Blahopřeje-
me.

Mgr. Kateřina Poživilová



Náš první školní rok
Školní rok 2007/2008 byl pro 
nás prvňáčky plný nových in-
formací a zážitků. Neznamená 
to, že jsme se jen učili, přes-
tože číst psát a počítat umí-
me parádně.
Hned v září jsme vyrazili do 
divadla. Tedy spíš divadlo při-
jelo k nám do místní mateřské 
školy. Pořádně jsme se ten den 
nasmáli a ještě jsme kamará-
dům ze školky mohli ukázat 
naše nové aktovky. Budoucí 
prvňáčky jsme na oplátku po-
zvali k nám do první třídy. 
Přišli celkem čtyři krát, moc 
jsme si to společně užili.
Pěkné byly i výlety za zvířát-
ky. V říjnu jsme jeli do ZOO a 
v dubnu jsme prošli nově ote-
vřenou naučnou stezku „LES 
KRÁLOVSTVÍ“.
V zimě jsme jezdili bruslit a 

plavat. A že nám to šlo! Ze 
začátku to byla dřina, ale 
stálo to za to!
V prosinci před Vánocemi nás 
čekalo naše první vystoupení. 
Děvčata tančila na krásné 
zimní melodie a kluci sehráli 
přátelské „hokejové utkání“. 
Pro maminky jsme si ještě 
připravili krátké vystoupení ke 
Dni matek.
Významným dnem byl pro nás 
šestý únor. Král Abecedník si 
nás totiž pozval do knihovny 
Slavoj, aby nás mohl pasovat 
na čtenáře. Moc nás to potěši-
lo, protože písmenka jsme 
zvládli lehce a čtení nám šlo 
opravdu pěkně. Moc děkujeme.
Během školního roku jsme 
pracovali na několika projek-
tech. Mezi ty nejpovedenější 
patří projekty ZOO, Čaroděj-
nické veselí, Cesta za pokla-
dem, O nakupování a prodává-

ní, Roční období, Podmořský 
svět a další.
Téměř všichni jsme se přihlá-
sili do kroužku „Prvňáček“. 
Naučili jsme se pár kouzel, ale 
také jsme kreslili, hráli diva-
dlo, různé hry a plánujeme i 
spaní ve škole.
A nesmíme zapomenout také 
na to, že jsme zatím vyhráli 
všechna kola ve sběru papíru 
s pořádným náskokem!
Jednou z posledních akcí to-
hoto školního roku byl výlet do 
Jaroměře. Prohlédli jsme si 
Vojenské a Železniční muze-
um, potkali jsme i Marii Tere-
zii. Trochu jsme se báli, aby-
chom nezabloudili 
v podzemních chodbách, ale 
dopadlo to dobře.
Teď už se všichni moc těšíme 
na prázdniny, ale pak hurá do 
druhé třídy!

Mgr. Dana Rejlová

vůz s blikajícími majáčky, 
který pronásledoval auto 
s údajným pachatelem ban-
kovní loupeže. Tím byl ovšem 
„jen“ figurant Martin Anto-
nín z královédvorského psího 
útulku. Akce byla určena 
v rámci preventivního pro-
gramu Ajax druhákům shro-
mážděným před školou, 
nicméně houkající policejní 
auto přilákalo k oknům školy 
i jiné žáky. Děti na vlastní 
oči viděly, jak jediný policis-
ta dokáže s pomocí dobře 
vycvičeného psa zneškodnit 
lupiče. V následné diskusi se 
dozvěděly, že policejní pes 
dokáže nejen vystopovat 

Ukázka zneškodnění 
bankovního lupiče   
Koncem školního roku, kdy 
děti ani učitelé nejsou pod 
takovým tlakem učebních 
plánů, se lépe hledá čas na 
doplňující aktivity školy. 
Jednou z nich byla návštěva 
policejního psovoda pprap. 
Michala Záruby a jeho kole-
gy prap. Ludvíka Hejcmana 
z Obvodního oddělení PČR ve 
Dvoře Králové. Pprap. Záru-
ba přivezl svého čtyřnohého 
kamaráda Cara a společně 
dětem ukázali, jak může být 
pes cenným pomocníkem při 
různých policejních akcích. 
Před školu přijel policejní 

pachatele loupeží, ale že 
bývá neocenitelným pomoc-
níkem například při hledání 
drog nebo osob zavalených 
pod sutinami. 
Policisté zvědavým dětem 
dále ukázali policejní vý-
zbroj a výstroj. Druháčci 
dostali možnost vyzkoušet si 
neprůstřelnou vestu, přilbu a 
jiné pomůcky. Z vyprávění se 
dozvěděli, že práce policisty 
je mnohdy pořádná dřina a 
velmi se liší od toho, co znají 
z televize.  Akce měla u dětí 
velký úspěch a už se všichni 
těší na další spolupráci poli-
cie se školou.

Jana Pleskačová, Dis.
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vydali se „lámat si hlavičky“. 
Některé úkoly byly pro nás 

hračka, jiné 
nás potrápily. 
Nakonec se 
nám ale poda-
řilo většinu 
z nich vyřešit. 
Poté nás če-

kala ještě návštěva Městské 
knihovny Slavoj. Tam sice 
pravidelně jezdíme na dílny 
architektury, tentokrát to 

však bylo jiné. Zjišťovali 
jsme, jak knihovna funguje. 
Prohlédli jsme si všechna 
oddělení. Dostali jsme se i 
do míst, kam běžný návštěv-
ník nechodí. Seznámili jsme 
se s historií knihovny a půvo-
dem jejího názvu. Čas nám 
rychle utekl, a tak jsme mu-
seli popadnout bundy a vyra-
zit na autobus do Třemešné.

V. Holmanová, J. Kulhavý  
7. třída

Záhada hlavolamu vy-
řešena
9. listopadu jsme se 
místo vyučování 
vydali do Městského 
muzea ve Dvoře 
Králové na výstavu 
hlavolamů. Rázem 
jsme se ocitli 
v tajemné komnatě plné po-
divných věcí. Vytvořili jsme 
dvojice nebo malé skupinky a 

POSTEL 
V TĚLOCVIČNĚ? A 
PROČ NE!

18. 12. 2007

Vánoční výstava 
v letošním roce byla 
výzva! Poprvé jsme ji 
pořádali sami a ve škole. 
Na části plochy 
v tělocvičně se objevili 
profesionální prodejci 
s vánočními dárky, ale 
výzdoba zbylé části byla 
na nás. Hlavně dívky z 8. a 
9. třídy pod vedení Ing. 
Minářové a Ing. Kubové 
vyráběly už od začátku 
listopadu vánoční 
girlandy, paravány a další 
dekorace.

Hlavním výstavním prvkem 
byla staročeská kuchyň 
s opravdovou postelí, 
stolem a židlemi, dobovým 
oblečením a dětskými 
hračkami. Vše bylo 
dozdobeno girlandami a 
suchými vazbami. 
S vlastní přípravou 
výstavy ochotně pomáhali 
žáci a žákyně všech tříd.

Četné návštěvníky 
upoutaly také vánoční 
výrobky dětí  celé školy a 
ukázky betlémů pana 
Voňky z Třebihoště či 
slavnostně prostřený stůl 
paní Matoušové a členů 
kroužku vaření.                                                                                                    
Odpolední kulturní 
vystoupení, které s dětmi 
nacvičily kolegyně 
z I.stupně, se líbilo jako 
vždycky.

V 18 hodin jsme naši první 
vánoční výstavu zavírali 
s pocitem dobře vykonané 
práce a s otázkou: Bude 
to za rok také tak pěkné?

Ing. P. Minářová a 
Ing. V.Kubová



Za betlémy do Třebi-
hoště
Když se řekne Vánoce, vyba-
ví se nám ozdobený strome-
ček, krásně zabalené dárky, 
vůně cukroví. 
Ale k vánočnímu času neod-
myslitelně patří i betlémy. 
Proto nám paní učitelka sdě-
lila, že se naše 6. třída pů-
jde podívat na výstavu bet-
lémů do Třebihoště. 
Ráno 9. prosince jsme měli 
sraz u školy a pěšky jsme se 
vydali do Třebihoště.  Šli 

jsme po silnici a chvílem i po 
lesní cestě. Když jsme došli 
na místo, chvíli jsme čekaly, 
než si betlémy prohlédnou 
kluci. Po chvilce přišla řada i 
na nás, holky. Uvnitř byl 
k vidění historický vyřezá-
vaný betlém, spousta betlé-
mů překližkových a dominan-
tu tvořil nádherně nasvícený 
betlém s pohyblivými figura-
mi. Jako upomínku si mnozí 
z nás zakoupili pohled.
Další naše zastávka byla 
v galerii v Dolním Dehtově. 
Nejprve jsme si vyslechli 

krátký výklad o historii to-
hoto muzea. Poté jsme se 
mohli jít podívat dovnitř na 
sochy a obrazy. V dřevěné 
roubence na dvoře jsme si  
prohlédli dobové vybavení. 
Když jsme vše prozkoumali, 
vydali jsme se na zpáteční 
cestu. U školy jsme se roze-
šli, někdo šel do školní jídel-
ny a ostatní domů. Všichni 
jsme strávili zajímavé dopo-
ledne.

D. Vlčková, 6. třída

hlavního města. 
Žáci se seznámili s tradič-
ním způsobem života původ-
ních obyvatel, vydali se po 
stopách unikátní flory a fau-
ny.  Ujasnili si polohu a zá-
kladní informace o geologic-
ké minulosti, seznámili se 
s příčinami dlouhodobé izo-
lovanosti kontinentu i teorií 
globální deskové tektoniky. 
Definice pojmu endemit byla 
předvedena na názorných 
ukázkách endemitických 
druhů. 
Vstoupili jsme do země abo-

riginského kmene Amantu, 
podívali se na největší a nej-
známější monolit na světě 
Uluru. Okouzlující příroda 
národních parků ukázala 
potřebnost jejich zakládání 
a plánované koncepce ochra-
ny životního prostředí. Snad 
každého okouzlila krása a 
diverzibilita ekosystémů 
korálových útesů, probouze-
jící nutnost jejich ochrany, 
zvláště při narůstajícím tu-
ristickém ruchu v Austrálii.

Ing. Pavlína Minářová

Hurá na výlet do Aus-
trálie
V září letošního školního 
roku žáci 2. stupně navštívili 
vzdělávací cestopisný pro-
jekt Planeta Země 3000. 
Tématem tentokrát byla 
„AUSTRÁLIE – kouzelný 
svět protinožců“.                                 
V tomto vzdělávacím progra-
mu jsme nahlédli do států 
Nový Jižní Wales, Jižní Aus-
trálie, Queensland a austral-
ských teritorií  - Severní 
teritorium a Teritorium 

tové války uskutečnili aten-
tát na říšského protektora. 
Mnohé překvapil „Tančící 
dům“. Někteří si všimli i do-
mu, kde žil a zemřel spisova-
tel Alois Jirásek. K návštěvě 
výstavy lákala galerie Mánes. 
Za řekou na nás shlížel Praž-
ský hrad. 
Před samotným představe-
ním jsme si prohlédli histo-
rickou budovu Národního 
divadla. A to doslova od zá-
kladního kamene. Když nám 
paní učitelky rozdaly vstu-
penky, šli jsme se usadit a 
představení mohlo začít. 
Romeo a Julie, to  byl název 
baletu ztvárněného podle 
předlohy W. Shakespeara. 
Viděli jsme nádherně zatan-
čený slavný příběh plný lás-
ky, bolesti a strachu. I když 

Proč chodí žáci do 
školy i v sobotu?
V sobotu 24. 5. vyrazilo 43 
žáků do školy. Možná se ptá-
te proč, když nemuseli. Ne-
chali se zlákat k návštěvě 
Národního divadla. Sedmáci 
(pro které byl zájezd pořá-
dán) společně s dalšími dět-
mi z 5. až 9. třídy a pedago-
gický dozor nasedli do auto-
busu. V čele s paní učitelkou 
Mertlíkovou (třídní 7. třídy) 
a paní učitelkou Poživilovou 
jsme vyrazili do Prahy. Asi 
po dvouhodinové cestě jsme 
byli na místě. Po převléknutí 
do vhodného oblečení jsme 
vyšli k Národnímu divadlu. 
Procházeli jsme kolem kos-
tela, kde se skrývali aten-
tántníci, kteří za druhé svě-

skončil smutně a hlavní hrdi-
nové zemřeli, byl to krásný 
balet, doprovázený sehra-
ným orchestrem, který celé-
mu představení dodával na 
dynamičnosti a dramatič-
nosti. Po skončení jsme se 
vrátili do autobusu a vydali 
se na zpáteční cestu. Někdo 
byl v Národním divadle popr-
vé, někdo počtvrté, ale pro 
všechny to bude zážitek na 
celý život.
Děkujeme Obecnímu úřadu 
v Bílé Třemešné, který celou 
akci finančně zajišťoval, za 
tento nevšední výlet.  

 E. Karlová, K. Štipáková, S. 
Šimková, V. Bušková – 9. tř., 

Mgr. V. Mertlíková
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POSLOVÉ KRAKONOŠE

V pondělí 28. ledna se žáci 
druhého stupně naší školy 
věnovali přednáškám a 
besedám se zástupci 
Krkonošského národního 
parku.

Na úvod jsme si vybrali 
téma týkající se vzniku 
Krkonoš, lavin a 
vegetačních stupňů. S 
přírodopisem sedmé třídy 
se nám tematicky prolínala 
přednáška o květeně 
Krkonoš.  Žáci si mohli na 
příkladu našich nejbližších 
hor uvědomit jednotlivé 
vegetační výškové stupně.

Někteří prvně viděli 
skutečná rašeliniště. 
Zajímavé bylo slyšet, 
vidět a uvědomit si 
důležitost údržby 
horských luk a problém 
invazních rostlin. Žáky 
deváté třídy obohatila 
přednáška o 
geomorfologickém vývoji 
Krkonoš. Názorná ukázka 
jednotlivých etap 
geologického vývoje, 
ledovců, říčních a 
ledovcových údolí, jeskyní, 
mrazových jevů a těžby 
v Krkonoších byla neméně 
zajímavá. 
Společným tématem, 
kterého není nikdy dost, 
je ochrana přírody. Celek 
byl rozdělen do několika 
dílčích témat: zóny 
národního parku, turismus 
a sportovní aktivity a 
problematika výstavby v 
Krkonošském národním 
parku.

Protože jsme zdaleka 
nevyčerpali všechna 
témata týkající 
se ,,našich“ hor,  už teď 
se těšíme na další setkání 
s ochránci Krkonoš.

Ing. Pavlína Minářová



Výuka angličtiny ve 
3.třídě
Od září 2007 přibyl žá-
kům 3. třídy v rozvrhu 
další předmět. Třikrát 
týdně si na lavice chystají 
učebnice a sešity anglič-
tiny. Kroužek anglického 
jazyka, který všichni na-
vštěvovali v 1. a 2. třídě, 
jim začátek „povinného 
předmětu“ snad trochu 
ulehčil. I tak jsme se 
snažily s p.uč. Poživilovou 
výuku zpestřit různými 
akcemi, projekty či ná-
vštěvami rodilého mluvčí-
ho v hodinách. 
Během školního roku jsme 
v hodinách Aj společně 
pracovali na pěti projek-
tech (Angličtina kolem 
nás, Vánoce, Tváře, Rodi-
na a Moje tělo). 
V hodinách zpíváme a za-
tím stále více převažuje 
mluvená angličtina. 
S anglickými koledami 
jsme vystoupili na vánoční 
výstavě.
Celkem třikrát nás navští-
vili Kaliforňan Tim 
Lessler. Děti si určitě 
získal svým přístupem, 

písničkami a netradičním 
hudebním nástrojem. Ti 
„odvážnější“ se snažili 
s Timem konverzovat (v 
rámci zatím jednoduché 
gramatiky), v případě po-
třeby jsme dětem překlá-
daly a pomáhaly tvořit 
otázky. Děti se tak mohly 
dozvědět mnohé o Timově 

zemi, rodině, zálibách, 
zvířatech. Tim se jim sna-
žil vysvětlovat, proč je 
důležité učit se cizím 
jazykům. Při jeho poslední 
návštěvě jsme s dětmi 
nacvičily písničky, tane-
ček a připravily různé 
dárky.

Velmi podařenou akcí se 
stal Halloween, svátek, 
který se slaví v anglicky 
mluvících zemích (31. 10.) 
a který jsme dětem chtě-
ly přiblížit. Hodinou nás 
provázely symboly tohoto 
svátku: dýně, duchové, 
čarodějnice, pavouci atd. 
Den nám pomohly osladit 
maminky, které se zapoji-
ly do soutěže „O nejod-
pornější dobrotu“. Nápa-
dy maminek neznaly mezí, 
a tak nám z fialových, 
modrých či zelených bá-
bovek a podobných dob-
rot vylézali červi, myši a 
jiné želatinové hrůzy, do 
koláčové hlavy  byl za-
bodnut nůž z mandlového 
těsta a ze 
„zakrvácené“ chirurgické 
rukavice  vytékalo něco, 
co by vzdáleně mohlo při-
pomínat pudink. Výtvory 
chodily obdivovat děti 
celého I. stupně a na ex-
kurzi zavítala i mateřská 
škola. Můj velký dík patří 
všem maminkám, které mi 
podobné nápady trpí a 
společně se jich zúčast-
ňují.

Mgr. M. Senetová

čerty. Nejprve navštívili 
mateřskou školu, poté 
zavítali do základní školy 
a nakonec se přišli podí-
vat i do školní družiny. 
Nervozita všech dětí se 
dala číst z jejich tváří, 

Mikuláš, čerti a an-
dělé v naší škole
5. 12. 2007 Tak jako kaž-
dý rok i letos nás navští-
vili. Ptáte se kdo? No 
přece Mikuláš s andílky a 

ale ani tentokrát si niko-
ho čerti neodnesli (i když 
adeptů bylo určitě dost). 
Všichni byli nadšeni a po 
právu sladce odměněni. 
V. Bušková, E. Karlová, S. Šim-
ková, K. Štipáková – 9. třída
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jsme si i na vánoční cuk-
roví. Jak se nám povedlo, 
jste mohli posoudit na 
vánoční výstavě. Na uva-
řených jídlech si pochut-
nali nejen kuchařky a ku-
chaři, kteří jídlo připra-
vovali, ale i mnozí hosté. 

Mezi nimi nechyběla paní 
ředitelka, pan starosta a 
místostarosta a mnozí 
učitelé. Všichni si námi 
připravené jídlo pochvalo-
vali. 
T. Herzogová, T. Nerudo-
vá, M. Svědiroh – 7. třída

Kuchaři se činí
Kuchařský kroužek na 
naší škole vede již druhým 
rokem paní A. Matoušová. 
Navštěvují jej žáci 7. tří-
dy.  Učíme se v něm nejen 
vařit a péci, ale i pěkně 
prostřít stůl. Troufli 

Sběr starého papíru a 
PET lahví

V jednom starším českém 
filmu, který pamatuje většina 
učitelů naší školy, byla 
vyhlášena soutěž ve sběru 
starého papíru. Nasbírané 
kilogramy školáci vyměňovali 
za výherní losy do loterie, ve 
které hlavní cenou byla 
„automotokára“. Akce mezi 
dětmi zaznamenala velký 
ohlas, protože „vlastnit tu 
káru“ by bylo něco. Jaké však 
bylo zklamání, když na oba 
hlavní hrdiny zbyla cena 
„podružná“ – živý kůň…

Na naší škole nevyhlásily 
soutěž Sběrné suroviny, 
hlavní cenou není motokára a 
ani kůň se v soutěži 
neobjevuje (nepočítáme-li 
koně, které mají auta 
svážející sběr pod kapotou). 
Nicméně chuť soutěžit a 
vyhrát našim žákům (potažmo 
jejich rodičům a prarodičům) 
taky nechybí. Na rozdíl od 
zmíněného filmu jsou však 
nasbírané kilogramy u nás více 
zásluhou rodičů, ale na 
druhou stranu bez nich by se 
nám nepodařilo pořídit 
kompletní vybavení na florbal 
a z posledních dvou ročníků 
této soutěže nashromáždit 
finanční prostředky na 
zakoupení keramické pece.

V letošním školním roce 
proběhla zatím tři kola sběru 
starého papíru a PET lahví. 
Novinkou je, že rodiče mohou 
sběr svážet během celého 
roku přímo do Sběrných 
surovin Žižka - Verdek, se 
kterými naše škola 
spolupracuje.

Za dosavadní tři kola se nám 
podařilo odevzdat 27 tun 
starého papíru a tímto číslem 
rozhodně nekončíme. Velký 
dík za to patří všem dětem a 
jejich rodinám, ale i žákům, 
kteří přichází pomoci přímo 
k výběru (hoši z 9., 8. a 3.tř.).

Jako každý rok i letos nejvíce 
bojují a výsledkově bodují 
žáci I. stupně. I proto 
bychom pro ně chtěli na závěr 
roku připravit malé 
překvapení.



Rekonstrukce školní 
jídelny
Jak jste si asi všimli, o let-
ních prázdninách začala 
rekonstrukce školní jídelny.  
Byly jsme zvědavé, jak re-
konstrukce probíhá. Pár dní 
jsme chodily kolem a sledo-
valy, jak úpravy pokračují. 
Občas jsme se nedívaly jen 
na jídelnu, ale i na fešné 
pracanty. Přestavba jídelny 
je u konce, ale náš článek 
teprve začíná.
Jak jsme se dozvěděly od 
paní ředitelky, rekonstrukce 
přišla na 8,2 milionu korun.
Nejdříve byly provedeny 
úpravy střechy. Na starou 
střechu byla položena nová. 
Potom se pokračovalo nový-
mi šatnami a ostatními vnitř-
ními prostorami jídelny. Ku-
chyně byla vybavena novými 
spotřebiči, bylo nainstalová-
no odsávání, vše z nerezu. 

Sociální prostory byly rozší-
řeny. I samotný prostor 
jídelny je nově vybaven. Na 
stropě už nejsou bzučivé 
zářivky, ale nová světla. Pro-
storově se místnost opticky 
zvětšila. Místo původních tu 
teď naleznete židle plasto-
vé. Jsou tmavě modré a žlu-
té. Nejen že hezky vypadají, 
ale dobře se na nich i sedí. 
Výzdobu jídelny tvoří práce 
žáků základní a mateřské 
školy. Náš první dojem byl, 
že to snad ani nemůže být 
naše stará jídelna.
Ke změnám došlo i při výdeji 
obědů. Místo kartiček pou-
žíváme elektronické čipy. 
Jídlo dostáváme na tác, kte-
rý si potom odnášíme ke 
stolu. A to ještě není vše, 
chystají se i další novinky.
Hned jsme se také zeptaly, 
jak se v „nové“ jídelně pra-
cuje:
„Jak se Vám líbí nová jí-

delna?“
„Nová jídelna se nám líbí a 
jsme s ní spokojeny.“
„Jaké jsou výhody a nevý-
hody nové jídelny?“
„Výhody jsou, že se zlepšilo 
pracovní prostředí a usnad-
nila se práce. A nevýhody?! 
Zatím jsme nenašly nedo-
statky, ale když je najdeme, 
tak se přece dají odstranit!“
„Vaří se Vám teď lépe?“

„Určitě.“
„V čem je lepší nová jídel-
na a naopak?“
„Nová jídelna je lepší v tom, 
že nám usnadňuje práci. V 
čem je lepší stará jídelna, 
to nevíme.“
„Děkujeme Vám, že jste 
s námi udělaly tento roz-
hovor!“
„My také děkujeme.“
A. Arnoštová, Ž. Chrbolková, 

M. Kulhavá, J. Machková -
9. třída

ším hlavním úkolem je vy-
tvořit školní noviny. Hra-
jeme si na redaktory a 
učíme se psát články. 
Rozdělili jsme se do sku-
pin (redakcí), každá 
z nich se zajímá o určitou 
oblast a shání informace. 
Tedˇ si asi říkáte, že už 
škola noviny vydávala. 
Ano, je to tak. Letos je 

to ale jiné, protože větši-
nu článků psali žáci devá-
té třídy.  Rádi bychom 
vás informovali o tom, co 
se děje v naší škole. Dou-
fáme, že oceníte naši sna-
hu a odpustíte nám nedo-
statky. Vždyť se to te-
prve učíme.
A, Arnoštová, Ž. Chrbolková, 

M. Kulhavá, J. Machková –
9. třída

Mediální výchova 
V letošním školním roce 
má devátá třída nový za-
jímavý předmět. Jmenuje 
se ,,Mediální výchova‘‘. 
Možná se ptáte, co při 
mediální výchově děláme. 
Dozvěděli jsme se, co 
jsou to média, jak fungují 
a působí na nás. Neučíme 
se však pouze teorii. Na-

činel, správně držet pa-
ličky atd. Zvlášť důležité 
je naučit se správné ko-

Jen si tak trochu 
bouchnout
Již druhým rokem na naší 
škole úspěšně působí zá-
jmový kroužek s názvem 
„Bicí“. Je určen pro žáky 
2. stupně. Kroužek vede 
zkušený bubeník Mgr. 
Zdeněk Kubík. Při hodi-
nách se mladí bubeníci učí 
pojmenovat bicí soupravu, 
jednotlivé typy bubnů a 

ordinaci rukou při bubno-
vání. Bez této schopnosti 
se totiž nedá pořádně 
hrát. Zkoušky probíhají 
v nové učebně každé pon-
dělí a čtvrtek od 15,15 
hod. Setkání trvají dvě 
hodiny. V letošním roce 
dochází do kroužku 10 
zájemců. Vedoucí je 
s žáky velmi spokojen a 
žáci jsou také nadšeni.

P. Petr, 9. třída
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Známe příčinu 
školních neúspěchů !!!
Už se na vás někdy učitelé 
zlobili, že nedáváte pozor? 
Nepovedla se vám 
písemka? Zapomněli jste 
někdy úkol, učebnici nebo 
sešit? Dostali jste 
poznámku za běhání po 
chodbě?   Naši reportéři 
se snažili vypátrat příčinu 
těchto nezdarů. A byli 
úspěšní.
V každé škole přebývají 
školní skřítci. Samozřejmě, 
že jsou i v naší škole.  Ve 
dne jsou zalezlí ve 
skříních, za tabulí nebo 
v šuplíkách, protože se bojí 
rámusu o přestávkách. Ale 
když je tma, přestanou se 
bát a vymýšlejí lumpárny. 
Třeba vlezou do sešitu 
s diktáty a přehazují 
písmenka. V prověrce 
z matematiky rádi mění 
znaménka a někdy 
vyzmizíkují i celý výsledek. 
Také vymýšlejí všelijaké 
nástrahy na žáky. Sypou po 
třídě tajné prášky 
nepozornosti, zívání a 
zapomnětlivosti. Kdo se 
druhý den takového prášku 
nadýchá, má smůlu. Celý 
den pak nedává pozor, zívá 
a určitě zapomene, co je 
za úkol.
Skřítci bydlí i na půdě. Žijí 
tam dva druhy. Jedni jsou 
hodní. Ti nám naši školu 
hlídají a starají se o ni, aby 
se nám tu líbilo. Ti druzí 
však dělají neplechu. Berou 
dětem věty z učebnic a 
schovávají je po škole. Děti 
pak běhají po škole a 
hledají je. Občas žáčkové 
při jejich hledání tak 
spěchají, že si učitelé 
myslí, že zlobí a dají jim 
poznámku. A netuší, že za 
vše můžou ti zlobiví skřítci.

V. Holmanová, 7. tř.
V. Hák, 7. tř



Malování na skleněné 
ozdoby

S dívkami z 9. třídy jsme 
si při pracovních 
činnostech vyzkoušely pro 
nás nové malování na 
skleněné ozdoby. Tuto 
práci (a také materiál) nám 
nabídla paní Juklová ze 
společnosti Ozdoba CZ 
Miletín. Děti by se v rámci 
společného projektu měly 
seznámit s tradiční 
podkrkonošskou výrobou 
vánočních ozdob a 
vyzkoušet si něco z této 
práce.

Nejprve jsme navštívily 
provozovnu ve Dvoře 
Králové n. L., zde jsme 
měly možnost vidět celý 
pracovní postup a uvědomit 
si, jakou dlouhou cestu 
šikovnýma ženskýma 
rukama urazí taková 
ozdoba, než ji jiné ruce 
(třeba i na druhém konci 
světa) pověsí na vánoční 
stromeček.

Pro naši práci jsme dostaly 
už výrobek téměř finální a 
naše malování latexem 
tónovaným temperami a 
sypání posypy je už prací 
závěrečnou, která ale 
vtiskne ozdobě 
jedinečnost. Tady se cení 
nápad, výtvarné řešení a 
hlavně precizní, pečlivé 
provedení.

Paní Juklová odvezla zatím 
naše ozdoby k nafocení 
profesionálnímu 
fotografovi, a tak se 
těšíme na snímky. Až naše 
výrobky dostaneme 
zpátky, mohly bychom 
uspořádat malou výstavku 
pro inspiraci ostatním 
dětem. Pokud bude někdo 
chtít mít svoji ozdobu na 
svém stromku doma, může 
si ji vzít, nebo ozdobíme 
stromek ve škole.

Mgr. Kateřina Poživilová

VÍME, JAKÉ TO JE 
NA KONCI SVĚTA
V úterý 3. 6. mnozí z nás 
nemohli dospat, jak se 
těšili na školní výlet do 
Pece pod Sněžkou. Spo-
lečně s námi, tedy 
čtvrťáky, se do 
našich nejvyšších 
hor vydali i žáci 
druhé třídy. 
Hned po příjezdu 
jsme navštívili sta-
nici Horské služby, 
kde nám ukázali, 
jak převážejí zra-
něného člověka 
nebo jak ho ošetřují. Ně-
kteří si mohli „poležení“ 
na saních i vyzkoušet. Po-
tom jsme se seznámili 

s pracovníkem KRNAPu 
Ing. Michalem Skalkou, 
který nás dovedl na Huso-
vu boudu, odkud byl krás-
ný rozhled. Pak jsme vy-
šlapali na Liščí horu. Po 
vydatné túře jsme byli 

rádi, když jsme se mohli 
ubytovat na chalupě „NA 
KONCI SVĚTA“, známé 

z televizního seriálu. Ve-
čeřeli jsme na vedlejší 
„Severce“, kde spali dru-
háci. S plnými žaludky 
jsme šli spát.
Druhý den dopoledne 

jsme si zaplavali ve 
vyhřívaném bazénu, 
který je součástí hote-
lu „Energetik“. Po krát-
kém osvěžení jsme leh-
ce poobědvali. Naši 
cestu po horách jsme 
zakončili v Peci p. Sn., 
kde jsme nakoupili 
drobné suvenýry. Teď 
už víme, že „NA KON-
CI SVĚTA“ je to fajn.
M. Kubů – 4. třída, Mgr. 

Vlasta Mertlíková
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dobrou!
Polička – malebné měs-
tečko se středověkým 
opevněním, rodiště hu-
debního skladatele Bo-
huslava Martinů.
Litomyšl – Bedřich Sme-
tana, Alois Jirásek, Mag-
daléna Dobromila Rettigo-
vá – významní občané 

města a zámek zapsaný 
roku 1999 do seznamu 
světových památek 
UNESCO.
Díky referátům  Evči, 
Peldy a Kíti jsme v obraze  
a víme i to, že letos bude 
v Litomyšli už  po padesá-

té druhý největší meziná-
rodní hudební festival 
vážné hudby v ČR.
Do kempu se vracíme i 
s deštíkem, ale  vyhřívaný 
bazén nemá chybu. Dnes 
žádný volejbal ani fotbal 
– hřiště jsou vlhká.Tak si 
zahrajeme třeba na pří-
sloví – není důležité vy-

hrát, ale zvítězit –
nebo jak to vlastně 
je správně? 
Skoro nikomu se ne-
chce jít v deset na 
kutě. Vždyť ani  ne-
víme, jestli se takhle 
pohromadě ještě 
někdy sejdeme! 

Cesta domů je trochu 
smutná. Za okny vlaku prší 
a nám se chce spát. Musí-
me zítra do školy?
 Za pedagogický doprovod 

Ing.Věra Kubová 
a Ing. Pavlína Minářová 

Borová u Poličky
výlet deváťáků 2. - 4. 6. 
2008
Kdo chybí? No, přece Ku-
ba… Ale vlak jede až za 5 
minut… Moc hodný pan 
výpravčí a my to stíháme.
Sluníčko pálí už od rána a 
my jedeme, čekáme, pře-
sedáme až do jede-
nácti hodin. Mylná 
informace na nádra-
ží a šlapeme do blíz-
kého kempu 3 km!!! 
Normálně to je 
300m…
Přísný vedoucí kem-
pu je vlídný a my se 
můžeme hned ubytovat, 
naobědvat a pak koupat a 
koupat a koupat -  
v krásně čistém bazénu. 
A trochu turistiky před 
večeří – výšlap na Sv. Ka-
teřinu a tajuplnou Skalku 
se spoustou nádherných 
buků. A pak zase bazén a 



Bramboráček 2007
Dne 8. října 2007 školní 
družina pod vedením p. 
uč. Tremerové uspořádala 
pro nejmladší žáky naší 
školy „Bramborové odpo-
ledne“. Soutěžilo se v 
mnoha disciplínách. Děti 
si mohly 
vyrobit 
posta-
vičku z 
kaštanů, 
šípků, 
kukuři-
ce a 
samo-
zřejmě z brambor. Nejví-
ce legrace si užily při ho-

du bramborou do dálky a 
na koš.  Účastníci vyřezali 
z brambor tiskátka a vy-
zdobili jimi svá oblíbená 

trička. Také 
závodili ve 
skákání v 
pytlích a cho-

dili na chůdách. Za oběta-
vé pomoci maminek se 

podařilo usmažit spoustu 
chutných bramboráčků. 
Zeptaly jsme se dětí, co 
se jim nejvíce líbilo:

„Ježdění na kolo-
běžkách.“ Simonka
„Šťouchání do bram-
bor.“ Kryštof
„Jak jsme jezdili na 
koloběžkách.“ Bára
„Nejlepší na tom by-
ly ty hry.“ Lucka

„To stavění postaviček.“
 Terezka
J. Černá, J. Murdychová, 

M. Ševčíková, Š. Toločko-
vá – 9. třída

v encyklopediích. Po takto 
náročné přípravě začala 

naše práce 
rozdělením 
do skupin na 
chlapce a 

děvčata. 
Tímto 
rozděle-
ním vznikla i zdravá 
„soupeřivost“, čí mapa 

bude hezčí. Několik hodin 
jsme malovali na velké 
archy papírů, lepili vystří-
hané živočichy do různých 
podnebných pásů podle 
jejich životních podmínek. 
Výsledkem byly dvě velmi 
zdařilé mapy, spousta no-
vých informací a zajímavá 
práce. 

5.třída uč.Pavlína Hylma-
rová

Jak jsme malovali svět
V rámci projektového vyu-
čování jsme se pus-
tili do vlastnoručně 
malované mapy svě-
ta. Než jsme začali 
se samostatnou pra-
cí, bylo potřeba se 
patřičně připravit a nasbí-
rat potřebný materiál. 
Tak jsme vystřihovali 
z novin, časopisů, hledali 
na internetu a četli 
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Na chvíli se z nás stali 
Tarzani
Letošní školní výlet byl pro 
naši šestou třídu úplně 
netradiční. Od paní učitelky 
Minářové jsme se dozvěděli, 
že pojedeme za novými 
sportovními zážitky do 
„Lanového centra“. Brzy ráno 
jsme se sešli na vlakovém 
nádraží a vyrazili vstříc 
dobrodružství. Po hodině 
jsme se ocitli v malebném 
prostředí Českého ráje. Tedy 
přesně řečeno ve sportovním 
rekreačním centru Malá 
Skála. Nebylo to pro nás cizí 
prostředí, již minulý rok jsme 
zde s paní učitelkou Rejlovou 
sjížděli na raftech řeku 
Jizeru.

Instruktoři nás rozdělili do 
čtyř skupin, abychom se 
rozehřáli, než půjdeme 
nahoru. Někteří zdolávali 
horolezeckou stěnu, jiní plnili 
různé úkoly na kládách nebo 
se učili chodit po lanech. 
Všichni jsme samozřejmě byli 
proškoleni a vybaveni přilbou 
a jistícími lany. Dohromady 
zde bylo dvacet jedna 
lanových překážek ve výšce 
osm až deset metrů. Spousta 
z nás musela překonat 
počáteční strach z něčeho 
naprosto nového. Odvážili 
jsme se ke skokům. Někdo 
dříve, někdo později. Na 
chvíli se z každého stal 
Tarzan. A potom hurá na 
lanovku. Nebylo to tak zlé, 
jak to vypadalo. Chytit se 
kladky a přejet 85 metrů v té 
výšce bylo pro každého z nás 
takové malé hrdinství. Pro 
některé to bylo opravdu 
překonání sebe sama.

Lezli jsme přibližně tři 
hodiny. Poté jsme se posilnili 
v bufetu. Nezapomněli jsme 
ani utratit kapesné. Otužilci 
se na závěr osvěžili v Jizeře. 
Po vyčerpávajícím slunečném 
dni jsme pak vyrazili 
k domovu. Celý den jsme si 
moc užili.

K. Dlouhá, L. Fingerová –

6. třída

Podlehly jsme kouzlu 
Vánoc
Dne 26. února 2008 se 
vydaly všechny žákyně 9. 
třídy na exkurzi do spo-
lečnosti „Ozdoba CZ Mi-
letín“, která se nachází ve 
Dvoře Králové nad Labem. 
Zde jsme viděly spoustu 
zajímavých a neobvyklých 
věcí. Nejprve nás zavedla 
paní Juklová, vedoucí této 
společnosti, do 
„foukárny“. V té se ze 
skleněných trubiček růz-
né šířky zhotovují koule, 
postavičky či jiné poutavé 

tvary. Vyfouknuté před-
měty míří do „barvírny“, 
ve které jsme se zdržely 
jen krátce. V „barvírně“ 
získají ozdoby požadova-
nou barvu a po jejím za-
schnutí následuje malová-
ní a další zdobení, na kte-
ré jsme se přesunuly do 
další dílny. Kouličky se 
zdobí podle vzorů posypy, 
postavičky pak speciální 
barvou, třpytkami nebo 
peříčky. Po dokončení 
nastává balení. Všechny 
skleněné předměty se 
musí znovu zkontrolovat, 

zda nejsou prasklé nebo 
závadné ( šišaté apod. ). 
Samotné balení jsme sice 
neviděly, ale místo toho 
naše oči spatřily sklad, ve 
kterém mají ozdoby 
uschované do doby prode-
je. Nakonec jsme podlehly 
kouzlu vystavených  oz-
dob.  Exkurze byla velmi 
zajímavá a poutavá, všem 
se nám velmi líbila a rádi 
bychom ji ještě někdy 
zopakovaly.

E. Karlová, K. Štipáková, 
S. Šimková, V. Bušková  -

9. tř.



ŠKOLNÍ DRUŽINA JE TAKÉ STÁLE AKTIVNÍ
Dne 30. 1. 2008 se školní družina a rodiče zúčastnili 
bowlingového turnaje U Lemura ve Dvoře Králové nad 
Labem. Celý turnaj provázela skvělá nálada a sportovní 
duch. Každý účastník nakonec získal diplom a někdo 
dokonce i medaili.
Vynášení Morany představuje starou lidovou slavnost, 
která symbolizuje odchod zimy a nástup jara. V pon-
dělí 10. 3. 2008 uspořádala 2. třída společně se školní 
družinou průvod s vynesením Smrtky (zimy) k rybníku 
Dubina. Zúčastnit se mohl každý. Na místě děti zarecitovaly říkanky a zazpívaly české lido-
vé písničky. Den učitelů je oficiální svátek, a tak si také ŠD v pátek 28. 3. 2008 připomněla 

narození Jana Amose Komenského, který pobýval v letech 1626 - 1628 v Bílé Třemešné. Ing. Petr Mlejnek všem ukázal pa-
mátník, pamětní síň, sklepení v areálu bývalé hájovny a odkryté zbytky zdiva zbořeného zámečku. Povyprávěl též o jeho his-
torii. Potom se děti vypravily navštívit lesní skrýše po J. A. Komenském. V březnu také děti navštívily kino Svět ve Dvoře 
Králové n/L a zhlédly dobrodružnou pohádku Asterix a olympijské hry. 30. 4. 2008 proběhlo zábavné odpoledne na počest 
pálení čarodějnic. Děti si u ohně opekly buřty, zahrály si netradiční fotbal s košťaty a vydováděly se při mnoha dalších 
hrách. Na začátku dubna proběhl turnaj v šipkách, kterého se mohl zúčastnit každý. Vítězové získali zasloužený diplom a 
nějaké drobnosti. Všechny akce byly podařené a těšíme se v příštím roce na další.

J. Černá, M. Ševčíková, J. Murdychová, Š. Toločková – 9. tř.

544 72 Bílá Třemešná 313

Základní škola a 
Mateřská škola 
Bílá Třemešná

Telefon: 499 396 321
E-mail: info@zsbt.cz
Web: www.zsbt.cz

II. stupně. Střílelo se na koš, 
skákalo z místa do dálky, stříle-
lo se na  branku, skákalo přes 
švihadlo na čas, běhal se člunko-
vý běh. Deváťáci stihli organizo-
vat i závodit.

MÍČOVÝ TURNAJ
Březen – duben 2008
Přes značné snažení organizáto-
rů z 9. třídy se tentokrát nepo-

dařilo dohrát všechny zápasy 
tak, abychom mohli vyhlásit 
nejlepší třídu ve fotbalu a flor-
balu u chlapců a ve vybíjené a 
přehazované u dívek. Podařila se 
dohrát dívčí část mezi 7.,8. a 9. 
třídou. 
Vítězkami se staly dívky 9. tří-
dy, které neprohrály ani jeden 

dobrou věc.

PLYŠOVÝ ORIENŤÁK
9. 10. 2007
Byl to kombinovaný závod – hle-
dání plyšáků, poznávání rostlin, 
hod míčkem na cíl, otázky ze 
zdravovědy a hlavně běh na 800 
m (pro školní družinu a žáky do 
5. třídy), nebo 2150 m (pro 6.-9. 
třídu). 
A 

bylo to pěkné, skoro všichni 
závodili jako na opravdové olym-
piádě a pořadatelé z 9. třídy si 
zaslouží pochvalu!

SPORTOVNÍ PĚTIBOJ
6. 11. 2007
V úterý odpoledne se vystřídalo 
v tělocvičně naší školy 69 žáků 

Turnaj ve vybíjené
Ve středu 23. 4. se zúčast-
nilo 24 žáků z 3., 4. a 5. tří-
dy okresního turnaje ve vy-
bíjené "PREVENT CUP". Tur-
naj se uskutečnil v Trutnově 
v ZŠ R. Frimla. Po vydaře-
ných zápasech, děvčata  
obsadila pěkné třetí místo 
(z celkového počtu šesti 
družstev). Rovněž chlapci 
byli velmi úspěšní a postoupi-
li až do semifinále, kde bojo-
vali o první tři posty. Po vel-
mi vyrovnaných zápa-
sech získali také třetí místo 
a nechali za sebou soupeře z 
jedenácti škol. Dodatečně 
děkujeme všem za vzornou 
reprezentaci školy a přeje-
me pěkné prázdniny.

Mgr. Pavlína Hylmarová

BĚH TERRYHO FOXE
6. 9. 2007
Ve spolupráci s DDM Dvůr Krá-
lové n. L. se zúčastnilo 199 dětí 
od 1. do 9. třídy a 9 pedagogů 
naší školy této akce pořádané na 
podporu boje proti rakovině. 
Účastníci si zakoupili malé upo-
mínkové předměty a celkovou 
částkou 5.072,50 Kč přispěli na 

set, ani jeden poločas.
Pravda je, že jsou nejstarší, ale 
letos i nejšikovnější.

Ing. Věra Kubová
Žáci 9. třídy

Coca-Cola Cup
"Coca-Cola Cup" pořádala 
firma Coca-Cola.Turnaj pro-
bíhal ve Dvoře Králové nad 
Labem. Mělo se hrát na vel-
kém travnatém hřišti, ale 
kvůli špatnému počasí klání 
probíhalo na umělé trávě. Do 
skupiny F byly rozlosovány: 
ZŠ a MŠ Bílá Třemešná, ZŠ 
Schulzovy sady, ZŠ Podharť 
a ZŠ z Červeného Kostelce. 
Družstvo se skládalo ze 4 
hráčů a 1 brankáře, střídalo 
se hokejově. Hřiště bylo 
menší, proto i hra byla rych-
lejší. První místo obsadila ZŠ 
Schulzovy sady s 9 body 
(skóre 13:2) , na druhém 
místě byla naše škola se 4 
body (skóre 10:9), na třetím 
místě skončila ZŠ z Červe-
ného Kostelce se 3 body 
(skóre 8:12). 

J. Suchý, P. Macek, 
F. Ponikelský, T. Kavan, 

J.Lubas - 9. třída

Sport




