
Žáci sedmé třídy navštívili 
2. 6. 2009 Národní divadlo 
v Praze. Divadelní předsta-
vení bylo až od sedmé ho-
diny večer, ale my vyjeli 
již ráno, abychom si pro-
hlédli alespoň kousek his-
torického centra našeho 
hlavního města. Autobus 
nám zastavil nedaleko bu-
dovy Národního muzea. 
Prošli jsme nejvýznamněj-
ším pražským náměstím – 
Václavským náměstím - 
okolo Tylova divadla až na 
Staroměstské náměstí. Na 

Pražský hrad jsme se vy-
dali přes Letenské sady, 
které poskytují kouzelný 
výhled na řeku Vltavu a na 
Prahu. Navštívili jsme 
Chrám sv. Víta a Nerudo-
vou ulicí jsme sestupovali 
do zákoutí Malé Strany. Na 
Karlově mostě jsme obdi-
vovali různé malíře a řeme-
slníky. Počasí nám  přálo, a  
tak nám celý den rychle 
utekl. Převlékli jsme se do 
společenského oděvu a 
hurá do divadla. 
Sluha dvou pánů je kome-

dií, kde hlavní událostí jsou 
zásnuby, které komplikuje 
sluha Truffaldino (Miroslav 
Donutil), mazaný a při-
hlouplý zároveň. Rozehrává 
komedii záměn a nedorozu-
mění, poháněn svým věč-
ným hladem, skrze nečeka-
né peripetie až ke šťastné-
mu konci. Inscenace je na 
repertoáru už více než 
deset let. Myslím, že jsme 
se všichni opravdu výborně 
bavili. 

Ing. Pavlína Minářová 

tost ochutnat, co jim děti 
připravily. O chvíli později 
děvčata zatančila taneční 
číslo, které jim pomohly 
secvičit sestry Bergerovy. 
Na závěr dívky předvedly 
sestavu  břišních tanců a 
taneční sestavu, kterou si 
děvčata sama nacvičila 
o přestávkách ve škole.  Ale 
ani kluci se nenechali zahan-
bit a i oni předvedli krásné 
břišní tance. Před odchodem 
maminky a žáci 4. ročníku 
dojedli bohatou hostinu, 
kterou připravili společně 
s p. uč. Senetovou. 

D. Poková, Z. Marečková –  

9. tř. 

Den matek je den, kdy vzdá-
váme poctu našim matkám. 
Slaví se na mnoha místech 
po celém světě a připadá na 
druhou květnovou neděli. 
V tento den dávají děti svým 
matkám dárky, většinou 
vlastnoručně vyrobené. Ani 
4. třída tuto tradici neporu-
šila a připravila krátký pro-
gram s dárečky pro své ma-
minky. Všechny maminky 
žáků  4. ročníku byly pozvá-
ny na 16:00 do ZŠ Bílá Tře-
mešná. V úvodu si vyslechly 
od svých dětí blahopřání a 
dostaly dárek a květinu. Po-
té zazněly 2 písně od Jaro-
slava Uhlíře a Zdeňka Svě-
ráka. Maminky měly příleži-
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zelný dědeček Fábulín, kte-
rý děti přijal ve své 
„ouřadovně“. Jeho příběhy 
prvňáčky velmi zauja-
ly.Tento výlet s netradičním 

programem se všem účastní-
kům velmi líbil. 

T. Bušková, V. Dufková,  

A. Grohová, A. Schneiderová 
– 9. tř.  

Prvňáčci se vraceli do 
pohádky 

Dne 14. října první třída 
s paní učitelkou Pavlínou 
Hylmarovou 
navštívila 
Staré Hra-
dy,  které 
můžete 
nalézt ve 
východních 
Čechách 
blízko Dě-
tenic u 
Jičína.  
Děti prošly naučnou pohád-
kovou cestu, která se nachá-
zí ve sklepních prostorách 
hradu. Zde se setkaly s více 
než sto pohádkovými bytost-
mi, mezi kterými byl i kou-

Přejeme příjemné 
prázdniny 
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pí. J. Hovorkové a p. uč. Se-
netové necelých pět měsíců. 
Vystoupení našich dětí skli-
dilo veliký úspěch, bylo oce-
něno nejenom aplausem, ale i 
možností ochutnat upečné 
dobroty. Doufáme, že naše 
děti přispěly ke zpříjemnění 
svátku všech maminek. 

Mgr. Miluše Senetová 
A jak Bábovkový den viděli 
jeho přímí účastníci? Tady 
jsou ohlasy některých 
z nich: Na Bábovkový den 
jsme trénovali na vystoupení 
každý den. A moc se nám to 
líbilo. Nejvíc to, že to bylo 
rychlé. Ale museli jsme to 
opakovat, protože jsme to 

pořád kazili. A pak už koneč-
ně bylo vystoupení, ale čeka-
li jsme tam hrozně dlouho. 
Byly tam i břišní tanečnice, 
to se mi moc líbilo. Pak jsme 
přišli na řadu my. Zvládli 
jsme to dobře. Bylo to úžas-
né. (Lucka Menclová, 2. tř.) 
V květnu jsme nacvičili 
představení pro maminky. 
Holky měly dlouhé sukně a 

tančily společně s kluky, 
kteří měli na hlavách klobou-
ky. Přišly se na nás podívat 
maminky a babičky. Ty při-
nesly bábovky. Představení 
se nám povedlo a měli jsme 
radost, že jsme maminky 
potěšili. (Lucka Erlebachová, 
2. tř.) 
6. 5. byl Bábovkový den. Měli 
jsme vystoupení ke Dni ma-
tek. Tancovali jsme country. 
Měli jsme hezké kostýmy. 
Všichni jsme dostali kousek 
bábovky. Moc se to všem 
líbilo. (Jakub Štipák, 2.tř.) 
S dětmi jsme trénovali vy-
stoupení na Bábovkový den. 
Paní učitelka nám klukům 
dala kovbojské klobouky a 
holkám zase sukně. Trénovali 
jsme i s prvňáky. Pak ten 
den konečně přišel. Šli jsme 
do hasičské stanice, tam 
jsme čekali, až přijdeme na 
řadu. Pak jsme vystoupili. 
Všichni nám moc tleskali. 
(Kuba Mencl, 2. tř.) 
 Ve středu 6. května jsme 
s naší třídou byli na Bábov-
kovém dni. Tancovali jsme 
společně s prvňáky. Vystu-
povala tam spousta tříd a my 
jsme byli až poslední. Tanco-
vali jsme country. Po vystou-
pení jsme si mohli ochutnat 
bábovky. (Ondra Petržík, 
2. tř.) 

Bábovkový den 
Při příležitosti Dne matek 
pořádal v Domě hasičů 6. 
května 2009 ČSŽ Bílá Tře-
mešná svůj již tradiční 
„Bábovkový den“. V tento 
den se sešly maminky a ba-
bičky, aby si poseděly, popo-
vídaly, zatancovaly, ochutna-
ly upečené bábovky a vymě-
nily recepty. 
Pro zpříjemnění tohoto svá-
tečního odpoledne si pro ně 
děti z naší školy pod vedením 
svých učitelek připravily 
kulturní vystoupení. 
S úderem 14.30 h uvedly  
před publikem své pásmo 
říkanek, říkadel a písniček ti 
nejmenší, děti z mateřské 
školky. Pak následoval pro-
gram základní školy. Před-
stavil se pěvecký sbor se 
svou sólistkou J. Huňáto-
vou, který po celý rok 
připravuje p. uč. S. Beyro-
vá, následovaly  moderní 
tance v podání dívek ze 4. 
třídy a dramatického 
kroužku (pod vedením Jany 
Huňátové), dále děti z 1. a 2. 
třídy, které dokázaly s p. uč. 
Hylmarovou a Rejlovou  na-
cvičit country tanec a před-
vedly ho v pěkných kostý-
mech a nezbytných klobou-
kách. Kulturní program dů-
stojně zakončily orientální 
tanečnice, které na naší ško-
le pracují pod vedením 

Běh naděje na pomoc dětem 

Běh naděje byla sportovní akce, 
jejíž výtěžek byl věnován na 
pomoc dětem, které 
onemocněly rakovinou. Celou 
akci připravovala paní učitelka 
Věra Kubová spolu s devátou 
třídou. 

Deváťáci stáli na stanovištích 
běhu, aby ukázali trasu 
závodníkům. Část deváté třídy 
byla na startu a prodávala 
suvenýry s logem této akce. 
Každý běžec dostal u cílové 
pásky sladkou odměnu v podobě 
lízátka. 

Trať měřila 1100 m, což každý 
žák naší školy zvládl bez 
problémů, ať už trasu prošel, 
nebo proběhl. Z této akce měl 
každý radost, protože jsme 
mohli společně pomoci lidem, 
kteří to potřebují. 

D. Kunc, J. Šedivý, Š. Jákl, Jar. 
Jákl, L. Hloušek, J. Michálek – 

9. tř. 

Vynášení Smrtky 

Vynášení Smrtky se konalo 3. 4. 
2009. Šlo v průvodu od školní 
družiny až k rybníku  Dubina. 
Tam byla Smrtka zapálena a 
vhozena do vody. Tento zvyk 
symbolizuje vynášení zimy. 

Smrtka má více jmen jako: 
Morena, Mořena nebo Mařena, 
ale bývají také v mužském rodě 
jako: Smrťák nebo Mařák. Je 
to figurka ze slámy a hadrů. 
Měla pomalovaný obličej a na 
krku jí visely vyfouknutá 
bezbarvá vajíčka. Někdy se 
zdobí také stuhami 
a papírovými ozdobami, ale nám 
se líbila taková, jaká byla, 
takže jen ze slámy a hadrů. 
Smrtka byla připevněna na 
dřevené tyči. 

Akce se zúčastnilo mnoho dětí 
z naší školy, ale také rodičů 
a učitelů. Cestou zpět ke škole 
si všichni vyprávěli o tom, co se 
jim líbilo. 

M. Svobodová, J. Simčová,  
J. Huňátová – 9. tř. 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU A PET LAHVÍ 
V letošním školním roce se opět konal sběr starého papíru a PET lahví. Výtěžky ze sběru 
uplynulých let dovolily škole nakoupit florbalové vybavení a v říjnu 2008 se díky sběru 
mohla zakoupit keramická pec a základní vybavení potřebné při výrobě keramiky. Od 
podzimu funguje i zájmový  kroužek, který vede p. uč. Šedková. 
Letos byl sběr rozdělen pouze do dvou kol (podzim, jaro). Kromě všech tříd se do něho 
zapojil i kroužek mladých hasičů, který velmi aktivně pomáhal při vážení a nakládání a 
jeho členové obcházeli třemešenské domy a sváželi sběr z celé obce. Za obě kola se jim 
takto podařilo nashromáždit přes dvě tuny sběru. 
Celkem se za celý rok vybralo 24.729 kg starého papíru. Nejúspěšnější třídou se stali 
čtvrťáci, s průměrem na žáka 255,1 kg, druhé místo obsadili druháci (251,56 kg) a na 
třetím místě skončili páťáci (101,52 kg). 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na 
sběru (rodiče, prarodiče, děti…). V této akci (pouze bez sběru PET lahví) budeme pokra-
čovat i v příštím školním roce.                                                V. Fiala, Mgr. M. Senetová 



NAVEEN  GOWDA 
 
Díky žákům 7. třídy  mohl 
sedmiletý chlapec z Indie 
chodit celý rok do ško-
ly. Sedmáci adoptovali Na-
veena pomocí progra-
mu ,,Adopce na dálku " - 
Arcidiecezní charita Pra-
ha.  Na chodbě školy žáci 
udělali nástěnku, kde sezna-

mují své spolužáky se živo-
tem dětí v Indii, ukazují 
dopisy a namalované obráz-
ky od Naveena. S náklady na 
Naweenovo školné velmi po-
mohla školní vánoční výstava 
příspěvkem 2 061 Kč. Dou-
fáme, že se nám podaří po-
máhat i nadále! 

Ing. Pavlína Minářová 

1602 m. V Krkonoších jsou 
vodopády, rašeliniště a ko-
sodřeviny a pramení tam řeka 
Labe. Na Šumavě je také hod-
ně rašelinišť, ledovcových 
jezer a prales Boubín. Šumava 
je největším chráněným úze-
mím v Čechách. Žije tam  
rys ostrovid, tetřev hlušec, 

čáp černý, vydry a mnoho 
dalších chráněných živočichů. 
Největším jezerem na Šumavě 
je Černé jezero. Je hluboké 
40 metrů. Je černé, protože 
se v něm odráží černé lesy.  
 

Kryštof Havrda a Míša Frýzl, 
2. tř. 

Beseda o Krkonoších a 
Šumavě 
Byl to zážitek. Dozvěděli jsme 
se mnoho zajímavostí 
o přírodě a o zvířatech, která 
tam žijí. Krkonoše jsou nejvý-
še položeným územím České 
republiky. Nejvyšší horou je 
Sněžka. Sněžka je vysoká 

své cesty, bezpečně rozdě-
laly oheň a opékaly buřty. 
Děti z první třídy druhý den 
kreslily, co do přírody nepa-
tří, a přesto to v ní viděly. 
Třeťáci a páťáci vyrazili 
směrem na Zátluky a tam si 
povídali o významu tohoto 
dne. Čtvrtá třída mluvila 
o recyklaci odpadů. Žáci 
šesté, sedmé a osmé třídy se 
zapojili do sběru odpadků 
v Bílé Třemešné a okolí. My, 
tedy devátá třída, jsme se 
vydali na exkurzi do králo-
védvorské teplárny. Zde 
jsme se od p. Poživila dozvě-

Celá naše škola se podílela 
na oslavách Dne Země 

I když se Den Země koná 
22. dubna, naše škola jej 
slavila o den dříve.  Den Ze-
mě je svátek, který je zamě-
řený na ekologii a upozorňu-
je lidi na dopady ničení ži-
votního prostředí. Poprvé 
byl slaven roku 1969 v San 
Franciscu. O jeho vznik usi-
loval zejména John McCon-
nell. 

První a druhá třída se o tom-
to svátku vydala do Filířovic 
k rybníku a cestou pozorova-
la přírodu. Když došly do cíle 

děli informace nejen o tep-
lárně, ale např. i biomase. 
Dozvěděli jsme se, že bio-
masa je obnovitelný zdroj 
energie. Je to hmota orga-
nického původu, ať už rost-
linného či živočišného. Větši-
nou se jedná o dřevní odpad, 
slámu a další zemědělské 
zbytky. Celou naši třídu ex-
kurze zaujala a byli jsme 
rádi, že právě my jsme měli 
příležitost se do teplárny 
podívat. 

T. Bušková, V. Dufková,  
A. Grohová, A. Schneiderová 

– 9. tř. 
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Jak jsme šli pálit 
čarodějnice 

30. dubna se již tradičně 
koná pálení čarodějnic. 
Nejinak tomu bylo i v naší 
obci. 

Děti s rodiči, babičkami, 
dědečky a dalším 
příbuzenstvem se 
shromažďovaly u základní 
školy, kde na ně čekali hasiči. 
Odtud se po dvacáté hodině 
vydaly s lampióny na Dubinu 
pálit čarodějnice. Hasiči 
zastavovali u silnice auta, aby 
průvod mohl přejít přes 
silnici. Děti si nesly různě 
barevné lampióny, které ve 
tmě zářivě svítily. Na cestu 
jim místní rozhlas hrál dětské 
písničky, aby se dětem 
pohodlně šlo a mohly si při 
tom zpívat. Na místě na ně 
čekalo malé občerstvení, 
které zajistil Obecní úřad 
v Bílé Třemešné. Děti měly 
velikou radost, že si můžou 
opéct špekáček a napít se 
limonády. Když bylo vše 
snědeno, hasiči podpálili 
vatru. Na místě byl kvůli 
bezpečnosti i hasičský 
automobil, kdyby se oheň 
rozšířil, kam nemá. Zásah 
hasičů naštěstí nebyl třeba 
a všem se akce líbila. 

Lucie Matějková – 9. třída 

Vítání občánků 

29. listopadu nás čekala velmi 
příjemná povinnost - přivítání 
nových občánků Bílé 
Třemešné. Vítání již tradičně 
proběhlo v obřadní síni 
obecního úřadu. O krátké 
kulturní pásmo se postaraly 
žákyně naší školy. Písničky 
zazpívaly Jana Huňátová, 
Tereza Šamanová a Tereza 
Doležalová. Báseň přednesla 
Tereza Doležalová. Moc 
děvčatům děkujeme. 

Mgr. Dana Rejlová 

Devátá třída plnila úkoly v ZOO 

Dne 7. dubna se naše 9. třída vydala na výlet do ZOO ve Dvoře Králové. 

Sraz byl deset minut před devátou hodinou u hlavního vchodu zoologické zahrady, proto-
že ale ne všichni dorazili včas, ještě jsme pár minut počkali na opozdilce. Paní učitelky 
Kubová a Minářová nám před vchodem rozdaly pracovní listy s úkoly, které se týkaly pra-
věku. Abychom na otázky mohli odpovědět, museli jsme se vydat pátrat do areálu zahra-
dy. Po splnění úkolů jsme si ještě mohli projít velkou část ZOO. O půl dvanácté jsme už 
všichni čekali u východu, abychom se vrátili zpět do školy. 

Výlet se nám líbil, až na zpáteční cestu, všichni bychom raději jeli autobusem, protože 
bylo velké teplo. 

T. Bušková, V. Dufková, A. Grohová, A. Schneiderová – 9. tř.  



Orientální tanečnice 
Od listopadu loňského roku 
funguje na naší škole pod 
vedením pí. Jany Hovorkové 
kroužek břišních tanců. 
I přes tak krátkou dobu 
působnosti mají za sebou 
děvčata svá vystoupení i 
první soutěže. 
Premiérovým vystoupením 
byl pro ně školní ples 27. 
února. Opravdová soutěž 
však na ně čekala až v sobo-
tu 4. dubna V. ročníku ta-
neční soutěže "Dvorská 
jednička".Ve složení T. Ša-
manová, A. Janso-
vá,K. Kňourková, S. Bečková, 
K. Kozová, J. Blažková, 
A. Dobřichovská, Z. Mareč-
ková, L. Matějková a 
J. Huňátová předvedly dív-
ky tři taneční vystoupení, 
která byla odměněna 6., 7., 
a 8. místem. První soutěž 
byla celkem vydařená, ale 
tajně jsme doufaly, že v 
příštím klání naše děvčata 
svá umístění ještě vylepší. 
Na soutěž do Týniště nad 
Orlicí (18. dubna) jsme vyra-
zily vlakem s početnou sku-
pinkou maminek, které si 
vystoupení svých dětí ne-
chtěly nechat ujít. Ráno si 
ale musely všechny přivstat, 

protože odjezd byl napláno-
ván na sedmou hodinu. Cesta, 
která proběhla bez problé-
mů, velmi rychle utíkala a do 
Týniště jsme dorazily kolem 
deváté hodiny. Bohužel jsme 
ale neměly šanci si sestavič-
ky předem na pódiu vyzkou-
šet, protože zvukařům se-
lhala technika. Na soutěž 
však už bylo vše v pořádku, 
a tak si holky vyzkoušely své 
tři sestavy přímo "naostro". 

Sklidily za ně veliký aplaus
(nejen maminek). Naše smůla
(opět jako ve Dvoře) byla v 
tom, že břišní tanečnice byly 
v kategorii s mažoretkami, 
které obsadily stupně vítě-
zů. I když to děvčatům při-
šlo líto, myslíme, že konečné 
5., 7. a 9. místo bylo zase 
vylepšením jejich umístění. 
Alespoň jsme měly možnost 
načerpat další zkušenosti a 
nápady. 
Opravdová ORIENTSHOW 
nás čekala 6. 6. 2009 v Ústí 

nad Labem. Je to největší 
sraz břišních tanečnic 
v České republice. Pravdou 
je, že jsme věděly, že na 
tuto soutěž jedeme zejména 
sbírat zkušenosti. Musely 
jsme vyrazit už ráno v šest 
hodin (opět vlakem – děvča-
ta si cestu pořádně užila, 
nutno dodat, že při každém 
přestupu se s námi průvodčí 
rádi loučili). Do Ústí jsme 
dorazily v deset hodin a po-

stupně jsme ve 
sportovní hale 
předvedly všech-
na vystoupení. 
I když jsme si 
neslibovaly žádné 
velké výsledky, 
tak být šestí 
v republice není 

určitě k zahození. O to pří-
jemnější byla cesta zpět. 
I když jsme se vrátily až po 
22. hodině, byla děvčata 
stále plná elánu. Dík za pří-
pravu vystoupení patří nejen 
pí. Hovorkové, ale i mamin-
kám, které děti doprovázejí 
a na soutěžích (někdy ve 
velmi rychlém tempu) strojí, 
česají a líčí. 
Všem děvčatům pak patří dík 
za vzornou reprezentaci 
školy. 

Mgr. M. Senetová 

počtem volných losů, ale 
brzy se všichni vpravili do 
turnajového tempa a hru si 
patřičně užívali především ti 
mladší. Na jednu dvojici 
jsme sice čekali zhruba ho-
dinku, ale kam spěchat, když 
je tak hezky, no ne? 
Rodiče si pro mladší ratoles-
ti chodili skvěle synchroni-
zovaně - většinou těsně po 
tom, co jejich naděje vy-
padla. Největší počet utkání 
sehrála trojice hráčů: Jára 

TURNAJ V KULIČKÁCH 
20. května jsme absolvovali 
před budovou školy turnaj 
v kuličkách. Zúčastnilo se ho 
36 hráčů, počasí bylo až 
moc pěkné (někteří z nás se 
trochu připálili) a vše pro-
běhlo hladce a podle plánu. 
Turnaj se hrál systémem 
dvojitého K. O. - každý může 
jednou prohrát bez ztráty 
možnosti celkového vítěz-
ství. Zpočátku bylo pár 
účastníků zmateno velkým 

Michálek a Mates a Honzík 
Jáklovi. Honzík podal sta-
tečný výkon na levé straně 
pavouka, když se na ní ocitl 
hned zpočátku a postupně se 
prodral až k 7. místu. 
Jáklovic klan byl nakonec 
velmi úspěšný, když první 
dvě příčky obsadili bratři 
Mates a Jarka, třetí skončil 
náš oblíbený Víko. Pořadí: 
1. Martin Jákl, 2. Jaroslav 
Jákl, 3. Jaroslav Michálek. 

Mgr. Zdeněk Kubík 
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EKO-MLÁDĚ 

 

Sedmý ročník soutěže 
Eko-mládě se uskutečnil 
dne 9. 10. 08 v Hořicích. 
Účastnilo se 17  družstev, 
z toho dvě družstva z naší 
školy. Družstvo deváté 
třídy (Veronika Dufková, 
Veronika Erbenová, 
Jaroslav Jákl, Štěpán 
Jákl) se umístilo na šestém 
místě. Družstvo osmé třídy 
(Tomáš Blažek, Tereza 
Herzogová, Kamila Kavová, 
Martin Šabata ) skončilo 
na místě desátém.  

Po zahájení  byl všem 
přidělen průvodce. Nejprve 
všichni žáci vytvořili 
plakát, poté šli do lomu a 
měli donést hořický 
pískovec. Po tomto úkolu 
hledali tři nepůvodní 
rostliny. Dále museli 
předvést své znalosti ze 
zdravovědy, obvázat 
jednomu členovi družstva 
kotník a nést ho 20 metrů. 
Dále vázali uzly a stavěli  
stan, vyhledávali jízdní 
řády, poznávali turistické 
značky, plánovali cestu z 
místa naší školy do Hořic, 
aby poznali co nejvíce 
památek, rostlin a zvířat. 
Po splnění všech úkolů byl 
pro účastníky soutěže 
zajištěn oběd ve školní 
jídelně. 

Po obědě se už jen čekalo 
na vyhlášení výsledků. 
Všichni účastníci 
s doprovodem dostali tašku 
s logem školy a v ní 
drobnou odměnu. Žáky naší 
školy doprovodily paní 
učitelky Kubová a 
Minářová. Po slavnostním 
ukončení odjeli všichni žáci 
spokojeně domů. 

V. Erbenová, K. Gaber,  
J. Jákl, M. Mikulka,  

D. Portigová,  J. Renner – 
9. tř. 



Děti pouštěly draky 

Dne 15. října 2008 se ve 
13:30 hodin shromáždilo na 
sjezdovce v Bílé Temešné 
27 dětí, některé se svými 
rodiči. Nezapomněly si při-
nést draky, které si koupily 
nebo vlastnoručně vyrobily.  
Každý měl  draka podle 

svých představ, například 
barevného, pruhovaného 
nebo ve tvaru motýla či ry-
bičky. Když draci vzlét-
li vzhůru k nebi, každý zá-
vodník pevně svíral prová-
zek , aby mu neuletěl. 
Účastníci si užívali dobrého 
počasí. Asi po hodině a půl 
se všichni shromáždili u paní 

ředitelky, paní vychovatelky 
Tremerové a p. uč. Tremera, 
aby se společně vyfotili 
a převzali sladké odměny. Po 
této sladké tečce některé 
děti odcházely domů, jiné 
ještě pokračovaly v pouštění 
draků.   

Lucie Matějková – 9. třída 

šálu a přečetla nám poplete-
nou pohádku. Do knihovny 
přišel sněžný muž Sněžínek a 

poslal nám klíčky od kní-
žek. Šli jsme po jeho sto-
pách a plnili různé úkoly. 
Půjčili jsme si knížky a 
rozloučili se s Raráškem. 
Knížky se nám moc líbí. 
Až půjdeme příště do 
knihovny, zase si nějakou 
hezkou vypůjčíme. 

K. Bartošová, K. Klimešová,  

V. Kamenická – 2. třída 

Klíčování druháků 

V pondělí 15. září jsme 
jeli na výlet do Městské 
knihovny Slavoj ve Dvo-
ře Králové nad Labem. 
Těšili jsme se na Raráš-
ka. Opravdu na nás če-
kal. Měl zelené triko, byl 
pěkně špinavý a pořád 
ještě neuměl číst ani psát. V 
knihovně seděla také teta 
Běta. Měla zástěru, pletla 

val jednotlivé děti na čtená-
ře knihovny a všechny i nále-
žitě od-

měnil. Za svo-
ji šikovnost a statečnost ve 
čtení písmenek jim knihovna 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA 
ČTENÁŘE  
V úterý 10. 2. se v Městské 
knihovně Slavoj 
ve Dvoře Králo-
vé n. L. konalo 
slavnostní paso-
vání prvňáčků na 
čtenáře.Této 
akce se zúčast-
nili žáci první třídy a jejich 
rodiče. Král Abecedník paso-

vystavila průkaz čtenáře na 
první rok zdarma, dostali 

také moudrou sovič-
ku, pěknou knížku 
od Petry Braunové a 
samozřejmě nechy-
běla ani sladkost. 
Všem se akce velmi 
líbila a knihovně 

patří poděkování. 
Mgr. Pavlína Hylmarová 
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DEN PLNÝ ZÁBAVY 

V rámci výuky anglického 
jazyka ve 4. třídě jsme 
dne 31. října oslavili 
svátek všech duchů 
Halloween. 
Ten se slaví v podvečer 
31. října. My jsme však 
toto zvládli už 
v dopoledních hodinách. 
Původně lidé věřili, že 
v tento den je možné 
spatřit duchy, ale dnes 
je tento svátek určen 
především dětem. 
Britské a americké děti 
pořádají večírky, 
převlékají se za 
čarodějnice a strašidla 
a dýní vyřezávají 
lucerny. Takto 
přestrojené děti pak 
chodí od domu k domu na 
koledu. 
My jsme si o tomto všem 
povídali, vymýšleli jsme 
různá anglická 
zaklínadla, měnili jsme 
se ve hře v různé příšery 
a strašidla (vždy podle 
pokynu paní učitelky). 
Kreslili jsme hybridní 
strašidla (umíte si 
představit kočkoknihu, 
jablkopsa nebo 
pavoukomouchu?). My 
jsme se moc nasmáli 
a den byl navíc 
zpříjemněn soutěží 
O nejodpornější 
halloweenskou dobrotu, 
kterou vyhrála maminka 
Šejblová s výtvorem, 
který Zdenda nazval 
Pýcha našeho psa. Nutno 
dodat, že kdyby 
takovouto pýchu 
kterýkoliv pes zanechal 
v parku a pán by ji 
neuklidil, určitě by to 
skončilo pokutou. 

Mgr. Miluše Senetová 

Neplatné padesátníky pomáhaly dětem 

V září jsme se čtvrťáky vyhlásili akci "Padesátníky pro dětský domov". Snažili jsme se 
posbírat co nejvíce(v té době již neplatných) mincí, které měly přinést užitek dětem 
z dětského domova. 

Této sbírky se zúčastnila nejenom většina žáků a zaměstnanců školy, ale pomohl nám 
i personál "Koloniálu U Žižků", kde nám dokonce vyrobili improvizovanou kasičku. Za nece-
lé 3 měsíce se podařilo nasbírat 4 801 padesátihaléřových mincí. Když jsme k tomu přidali 
i část výtěžku  vstupného z vánoční výstavy a příspěvky pracovníků školy, mohli jsme za-
koupit celkem 1100 papírových plen, na kterých jsme se domluvili a které jsme předali 
pracovnicím  Dětského  domova ve Dvoře Králové. 

Mgr. Miluše Senetová 



Co vše se nám od září do 
června podařilo a co jsme 
zažili?  
(Školní rok 2008/2009 
v 5. třídě) 
 
Hned první školní den 
na nás čekalo překva-
pení v podobě nové 
paní učitelky. 
A než jsme se stačili 
vzpamatovat z právě 
skončených prázdnin, 
začalo učení, učení 
a učení. Ale nezůsta-
lo pouze u něho: Jez-
dili jsme do divadla,  
navštívili jsme psí 
útulek ve Dvoře Krá-
lové, kde jsme našli plno 
psích kamarádů, viděli jsme 
policejní zásah, připravovali 
jsme občerstvení pro rodi-
če. 
 V průběhu roku nechyběla 

ani návštěva  zoologické za-
hrady, kde jsme si ozdobili 
vlastní vánoční stromek. 
Zúčastnili jsme se soutěže 
Zvíře není věc a to celkem 
úspěšně, stali se z nás roz-

tleskávačky, také jsme ne-
tradičně oslavili Den dětí. 
Dětský den očima dětí: 
„1. červen byl pro žáky 5. 
třídy zvláštním dnem. Paní 
učitelka vymyslela pro děti 

skvělou zábavu a s několika 
žáky si vyměnila pozici. 
Žáci se očividně skvěle 
bavili. O tom nebylo po-
chyb! Psala se pětiminutov-
ka, diktát a plnila se 

spousta dalších 
úkolů. Hrály se ta-
ké vtipné scénky 
a BINGO. Zapojili 
se jak chlapci, tak 
děvčata. Některé 
děti přiznaly, že 
být učitelem není 
lehké. Myslíme, že 
to byl den, jak má 
být.“ 
Lucie K., Kristina 
Š. 

A na závěr nás čeká společ-
ný výlet do ŠŤASTNÉ ZE-
MĚ, co víc si ještě přát? 
Snad jen báječné prázdniny 
plné skvělých zážitků.  

 5. třída 

Mají rádi oves, otruby, seno, 
trávu, mrkev, jablka a tvrdý 

chléb a rohlí-
ky. (Tomáš 
Běhal, 2. tř.) 
Dne 18. 5. 
jsme při zpá-
teční cestě 
z Hořic  

navštívili farmu Jeníkov. 
Tam jsme viděli koně, krávy 

Nádherná zastávka u 
koňů 
Byli jsme na 
plavání a pak 
jsme jeli do 
Jeníkova. 
Podívali jsme 
se na koně. 
Nejlepší byl 
Mrak, proto-
že stále bě-
hal. Koníčkům jsme přivezli 
rohlíky, chléb a jablka. Bylo 
to fajn. (Simča Rajsnerová, 
2. tř.) 
Cestou z plavání jsme jeli na 
Jeníkov. Na Jeníkově chova-
jí dvě plemena koní. Paní 
Cermanová nám vyprávěla 
vše o koních. Co koně žerou? 

a také poníky. Krmili jsme je 
mrkví, chlebem a jablky. 
Mohli jsme se posadit i do 
traktoru. Moc se nám tam 
líbilo. (Lucka Erlebachová, 
2. tř.) 
Z plavání jsme jeli na Jení-
kov. Tam nás provedla paní 

Cermanová. To je moje 
mamka. Ukázala nám 
traktor, koně, klisny, 
hřebce, hříbata, koťata, 
valacha a jalovice. Přinesli 
jsme s sebou pro koníky 
dobrůtky. Museli jsme 
být ticho, jinak by to 
nemohli sežrat. Óóó!!! 

Málem jsme šlápli do koblih! 
(Eliška Cermanová, 2. tř.) 
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Protože se mu u nás ve škole 
loni líbilo, přišel se na nás 
podívat i letos. Práce učitele 
mu zřejmě chyběla, protože 
se sám nabídl, že nám přijde 
pomoci s výukou anglického 
jazyka. Učil celkem čtyři 
hodiny, ve třetí a čtvrté 
třídě a potom v šesté a de-

váté. Škoda, že se větší žáci 
styděli mluvit a nevyužili 
více vzácnou příležitost pro-
cvičit si svou angličtinu 
s rodilým mluvčím. Protože 
jak Tim říká: „Učte se ang-
licky, budete mít přátele po 
celém světě!“ 

Mgr. Kateřina Poživilová 

Návštěva z Kalifornie 
V loňském roce měli naši žáci 
možnost seznámit se, pří-
padně si, podle svých jazy-
kových možností, promluvit 
s Timem Lesslerem 
z Kalifornie. Při své letošní 
cestě po Evropě se opět 
zastavil i v Bílé Třemešné. 

Jak se chytá zloděj 
 
    Dnes k nám do školy 
přijeli dva policisté. 
Ale nebojte se, nikdo 
z nás nic neprovedl. 
Policisté nám ukázali, 
jak se chytají zloději. 
Před policejním autem 
ujížděl zloděj. Pak 
jsme uslyšeli: „Prásk, 
prásk!“ Pak ten muž 
vyběhl z auta a střílel 
na policisty. Ale byl 
tady i psovod. Měl psa 
a ten se jmenoval Car. 
Car dohonil a 
zneškodnil zloděje, 
vytáhl jej i z auta. 
Umí také najít malé 
dítě a poznat drogy. 
Je šikovný. Mohli jsme 
si ho pohladit, ale jen 
když byl u svého pána. 
Poslouchá totiž jen 
jeho. Policisté nám 
taky říkali, co všechno 
se nám může stát a co 
bychom měli dělat. 
Hodně jsme se ptali, 
protože to bylo 
zajímavé. Líbila se 
nám i výstroj 
policistů. Všechno 
jsme si vyzkoušeli. 
Bylo to moc pěkné 
dopoledne.  

Lucka Erlebachová, 
Ondra Petržík a Eliška 
Gracíková, 2. třída 



Mikuláš se svými pomocníky 
zavítal také na naši školu 

Dne 5. prosince navštívili již 
tradičně naši školu Mikuláš 
s andělem,  kteří byli dopro-
vázeni šesti čerty.  

Nejprve šli do mateřské 
školy, kde jim děti zazpívaly, 
a poté obcházeli třídy v naší 

škole. První třída je překva-
pila netradičním vystoupe-
ním v podobě čertovského 
tance. Někteří žáci neměli 
úplně čisté svědomí, a tak 
malé zlobílky z prvního stup-
ně musely paní učitelky dr-
žet za ruku, aby se tolik 
nebáli. Nakonec ale byly 

všechny děti odměněny bon-
bony.  

I přesto, že některé děti 
zlobily, čerti do pekla niko-
ho neodnesli. Doufejme, že 
tomu tak bude i příští rok. 

T. Bušková, V. Dufková,  

A. Grohová, A. Schneiderová 
9. tř.  

Chodila totiž do školy 

v Irsku. O všem nám 
pěkně vyprávěla a my 
jsme byli pořádně zvě-
daví. Musela tam mluvit 
anglicky, nosila stejno-
kroj, ve škole dostávali 
i stejné svačiny. U nás 
je to prý lepší. Jsme 
totiž bezva parta.  

kamarádi z 2.třídy 

Jak to chodí jinde. Třeba 
v Irsku. 
Jednou jsme si ve škole po-
vídali o tom, jaké to bylo, 
když někteří naši spolužáci 
chodili do školy jinam. Lucka 
k nám přišla do druhé třídy 
ze Dvora Králové, Eliška 
s Kryštofem z Hořic, Simča 
zase chodila do oční školy. 
Ale určitě nejdál byla Kája. 

let. Rozpětí křídel má i dva 
metry. 

A káně, poštol-
ku a fretku. Ta patří mezi 

Vyprávění o ptácích 
Přišli jsme do tělocvičny a 
tam na nás 
čekalo pře-
kvapení. Byla 
tam paní, kte-
rá nám vyprá-
věla o ptácích. 
Viděli jsme 
orla skalního, 
který se může dožít až 100 

savce.  Byly tam také sovy, 
jako výr velký, kalous 
ušatý a puštík. Moc se 
nám to všem líbilo. 
Nakonec jsme si 
všechny ptáčky ještě 
nakreslili.  

Kačka Klimešová 
a Kryštof Gracík, 2.tř. 
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I krátká návštěva 
potěší 

Součástí výuky nového 
předmětu Člověk ve 
společnosti je 
v 6. ročníku také 
poučení o fungování 
státu a obce. Žáci 
zjišťují, co je to obec, 
kdo ji zastupuje, jak 
funguje. Proto jsme se 
vydali za těmi 
nejpovolanějšími lidmi, 
kteří se s touto 
problematikou 
setkávájí v praxi 
denně. Ano, hádáte 
správně, v pátek 
15. května jsme se 
šesťáky vyrazili na 
krátkou návštěvu 
Obecního úřadu v Bílé 
Třemešné.  

Starostka obce Blanka 
Lacinová seznámila 
žáky s náplní práce 
starosty, obecního 
zastupitelstva i rady 
obce. Dozvěděli se, že 
obec vykonává úkoly 
samosprávy a státní 
správy. Zajímavé bylo 
i vyprávění matrikářky. 
V závěru zbyl čas na 
zodpovězení zvídavých 
dotazů. I když se 
jednalo pouze 
o krátkou exkurzi, 
v každém případě byla 
zpestřením výuky. 

Mgr. Vlasta Mertlíková 

V naší škole opět  řádí 
skřítci! 

I v letošním školním roce 
jsme si se žáky 7. třídy posví-
tili na mnohé neplechy, které 
se u nás dějí. Jaké bylo naše 
překvapení, když jsme zjistili, 
že za ně nemohou žáci, ale 
noví školní skřítci. Tady jsou 
někteří z nich: 

Okenník oknatý 

Okenník oknatý nejraději 
otevírá okna. Čeká, až skončí 
škola, pak vyleze a dělá neple-
chu. Otevře všechna okna 
a zmizí. Umí totiž předvídat 
školníkův příchod. Když škol-
ník přijde do třídy, zavře 
všechna otevřená okna 

a u toho brumlá: „Zatracená 
děcka!“ Okenník také z lavic 
vyhazuje všechny knížky a seši-
ty, vytrhává z nich listy a jí je. 
Nejvíce mu chutnají stránky 
s jedničkami, mají totiž jahodo-
vou příchuť.  

Okenník oknatý sice není moc 
vidět, ale když jej spatříte, 
zjistíte, že má oči jako okna, 
prsty vypadají jako klika a klo-
bouk připomíná velké okno. 

(M. Dobřichovský, M. Jákl) 

Radiátorek školní 

Jsem školní skřítek a jmenuji se 
radiátorek školní. Vždy nastavím 
na radiátoru jiné číslo a dětem 
je buď moc velká zima, nebo 
moc velké teplo. Paní učitelka 

s panem školníkem se na žáky 
moc zlobí. Ti se ale brání, že na 
radiátor nikdo nesahal. Paní 
učitelka se rozčiluje: „Tak to 
byl asi duch, ne?“ Netuší, že je 
to má práce. Dohodil mi ji můj 
strýček okenník oknatý.  

(S. Walterová) 

Žvýkal obecný 

Zatím ho ještě nikdo neviděl, 
ale ví se, že vylézá pozdě v noci. 
Žvýkal každou noc leze po škole, 
do tříd a do šaten. Zanechává 
za sebou kupu lepkavých žvýka-
ček, které lepí na lavice a židle. 
Učitelé se potom dohadují, kdo 
z žáků to byl.  

Žije za tabulí a celý den, co 
(Pokračování na stránce 9) 



S turistickým kroužkem na 
výletě po Brně 

7. února 2009 se konal výlet 
do Brna, který pořádal 
turistický kroužek. Hlavním 
cílem byla výstava s názvem 
„Tutanchamon, jeho hrob 
a poklad“ a dále jsme 
navštívili Moravské zemské 
muzeum. 

Na výlet jsme jeli časně ráno 
rychlíkem, který mířil do 
Pardubic. Tam jsme 
přestoupili a pokračovali dál 
do Brna. Po dlouhé cestě 
jsme tam nakonec dorazili. 
Trochu jsme se protáhli 
a vydali se hledat budovu,  
kde se konala výstava.  Mohli 
jsme si prohlédnout kopie 
věcí,  které patřili faraonovi 
Tutanchamonovi. Dozvěděli 
jsme se mnoho zajímavých 
věcí (kde byl pohřben, něco o 
jeho rodině nebo proč 
zemřel). Výstava představuje 
Tutanchamonovu hrobku tak, 
jak ji 26. listopadu 1922 
objevil Howard Carter. Řekla 
bych, že právě tím nás 
výstava nejvíce zaujala. 
Součástí  byly i interaktivní 
prezentace s pečlivě 
vybranými informacemi 
o egyptských dějinách 
a náboženství. Když jsme se 
dostatečně vynadívali 
a zakoupili nějaké ty 
suvenýry, šli jsme se 
nasvačit. Potom jsme se 
vydali na náměstí Zelný trh, 
kde stojí Moravské zemské 
muzeum, které jsme také 
navštívili. Dlouhá cesta domů 
nám rychle utekla. Na 
nádraží v Bílé Třemešné nás 
už očekávali rodiče. Výlet se 
všem určitě velice líbil, ale 
každý byl určitě také rád, že 
už je doma. 

Veronika Erbenová – 9. třída 

Jak se dá oslavit Den lesa 
Ve čtvrtek jsme byli v lese 
Hájemství za přehradou. 
Vyprávěli jsme si o lese, 
o přírodě, ale 
také o tom, 
jak se máme 
v přírodě 
chovat. Paní 
učitelky do-
staly pracov-
ní listy, podle 
kterých jsme 
plnili úkoly. 
Na prvním 
stanovišti jsme se dozvěděli, 
jak se štěpkují větve, jak se 
dříve značily stromy na po-
kácení a jak se sázejí strom-

ky. Na druhém stanovišti 
nám ukázali, jak kůň táhne 
kládu. Kluci si ji mohli také 
vyzkoušet táhnout. Jednu 

utáhli, 
ale s tou 
druhou 
ani nehli. 
Na tře-
tím sta-
novišti 
jsme si 
proběhli 
Krkonoše 
a hledali 

jsme na stezce různé hory 
a údolí.  Na dalším stanovišti 
nám paní ukázala, jak se třídí 
odpad. Pak rozházela odpad-

ky po lese a my jsme je roz-
třídili. Soutěžili jsme ve 
skákání v pytlích a třídění 
odpadu. Dále jsme si prohlí-
želi rohy, kopyta a peří. Ří-
kali jsme si, kterému 
z lesních zvířat patří. Pak 
jsme ještě opékali buřty, 
ochutnávali lesní čaje, stří-
leli z luku, měřili stromy na 
šířku i na výšku a stloukli 
jsme si svou vlastní budku. 
Nakonec jsme si mohli zato-
čit kolem štěstí a vytočit 
nějakou odměnu a jeli jsme 
do školy. Bylo to moc zajíma-
vé poznání.  

Karolína Bartošová, Radek 
Špůr a Patrik Fof, 2. tř. 
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a s balonem. Byla tam taky 
trampolína ve vodě, my jsme 

na ni 
ze 
sko-
kánku 

skákali. 
To se mi 
líbilo. 
(Radek 
Špůr, 2. tř.) 
S druhou třídou jsme jezdili 
na plavání do Hořic. V bazénu 
jsme skákali, plavali a potá-

pěli se. Na plavání jsem vy-
hrála tři diplomy. Moc mě to 
tam bavilo a už se těším na 
letní koupání. (Eliška Grací-
ková, 2. tř.) 
V březnu jsme začali jezdit 

plavat do 
Hořic. 
Učili jsme 
se plavat 
prsa, znak 
a kraul. 
Měli jsme 
hodné paní 
učitelky. 

Také jsme závodili a mám 
dva diplomy. Už se moc tě-
ším, až budeme jezdit znovu. 
(Jakub Štipák, 2. tř.) 

Jak jsme si letos zaplavali? 
Na plavání jsme jezdili do 
Hořic a chodili 
jsme tam moc 
rádi. Rozdělili 
nás do tří sku-
pin. Mě dali do 
prostřední sku-
piny. Měli jsme 
tam hodnou 
paní učitelku. 
Učili jsme se 
plavat různé 
styly: prsa, znak, kraul 
a splývání. Těším se, až tam 
zase příští rok pojedeme, 
protože se nám tam moc 
líbilo. (Lucie Menclová, 2. tř.) 
Bylo to zábavné. Skákali 
jsme do vody, ve vodě jsme 
si hráli s různými deskami 

Druháci a Den Země 
21. 4. jsme šli s celou tří-
dou na výlet, abychom 
oslavili Den Země. Sešli 
jsme se s ostatními třída-
mi před školou. Pak jsme 
vyrazili. Prošli jsme Aleje-
mi a Filířovicemi, až jsme 
došli skoro k Verdeku. 
V lese jsme nasbírali šišky, 
velké kameny a klacky na 
opékání. Z kamenů jsme na 
louce postavili ohniště. 
Rozdělali jsme oheň 

a opekli jsme si buřty a roh-
líky. Plnili jsme úkoly o tom, 
jak máme přírodu chránit. 
S klukama jsme si zkusili 
těžit křemeny. Šli s námi 
i prvňáci a čtvrťáci, takže 
jsme si to pořádně užili.  

(Kuba Mencl a Karolína Bar-
tošová, 2. tř.) 

Vánoční výstava 
Vánoční výstava, letos již po 
druhé, proběhla v budově 
školy, v tělocvičně. Výstava 
se uskutečnila 17. 12. 2008 

s podtitulem „ Kouzlo vánoč-
ních betlémů“. Vstupné bylo 
15 Kč. Vybrané peníze byly 
poslány na konto adoptova-
ného syna 7. třídy NAVEE-
NA GOWDA, který žije 
v Indii. Mohli jste si pro-
hlédnout zapůjčené betlé-
my, výrobky žáků školy 
a výzdobu, kterou připravili 
žáci 9. třídy. Výstavu oživilo 

(Pokračování na stránce 10) 



Co se prvňáčkům podaři-
lo za celý školní rok 
Blíží se konec školního roku, 
a tak skoro každý rekapitulu-
je, jaký vlastně byl. Každá 
třída, tedy i my prvňáčci, má 
za sebou deset měsíců práce. 
Když jsme v září jako nováčci 
nastoupili, nevěděli jsme, co 
nás vlastně čeká. A dnes 
nejenže už jsme se ledaco 
naučili: umíme si přečíst text, 
napsat všechna písmenka (a 
dnes je všichni už píšeme pe-
rem, asi nikdo z dospěláků už 
si nepamatuje, jakou to dá 
práci). Kromě učení jsme toho 
také hodně stihli i mimo školu: 

několik divadelních představe-
ní ve D. K. n/L, výlet za pohád-
kou, přišel k nám na návštěvu 

Mikuláš s čertem, vyrobili 
jsme si betlémy, ozdobili jsme 
si svůj vánoční stromek 
v ZOO, potěšili jsme rodiče 
vystoupením na vánoční výsta-
vě v tělocvičně ZŠ, kde jsme 
se proměnili v roztomilé čertí-

ky a s chutí si zatancovali, 
prošli jsme si i naučnou 
stezkou- Hájemství, absolvo-
vali deset lekcí plaveckého 
výcviku, a tak jsou z nás větší 
či menší plaváčci, ale vody už 
se nikdo z nás nebojí. Teď na 
konci roku jsme se ještě svezli 
parníkem po Labi a pro někoho 
to byl opravdu ohromný záži-
tek. A všichni už jsme v ruce 
drželi své první vysvědčení. Co 
myslíte, nestihli jsme toho za 
deset měsíců hodně? No a nyní 
už jen hurá na prázdniny, ty 
první školní! 

Mgr. Pavlína Hylmarová 

zelené kraťasy, hnědé botky 
a velkou špičatou červenou 
čepičku. 
Přes den spí na stropě, ale v noci 
okousává omítku svými velkými 
zuby. Ráno, když přijde pan škol-
ník do třídy, najde díry v omítce 
a vyšetřuje, kdo to udělal a kam 
se poděla omítka. Nikdo netuší, 
že to byl skřítek. A skřítek je 
najedený omítkou a spokojeně 
spí na stropě. 
(L. Kulhánek, M. Pelikán) 

Zlodějíček propiskový 

Zlodějíček propiskový z řádu 
zlodějíčkových schovává žákům 
propisky. K jeho příbuzným patří 
zlodějíček obalový, dlouhoprstý, 
knihový a další. Je to hrozný 
provokatér. Při hodinách vycucá-
vá inkoust z tuh, a tak žáci ne-

mohou psát. Je velký asi jako 
zrnko prachu, viditelný jen pod 
mikroskopem. Pozor, je zákeřný! 
(J. Čedík, L. Kubec) 

Rostliňáček zelený 

Rostliňáček zelený žije nejradě-
ji v květináčích u větších rostlin. 
Je velice malý a nejvíce škodí 
svým dlouhým hranatým nosem 
a špičatými zuby. Rozkouše 
všechny zelené listy a vytrhá 
všechny živé kořeny. Rozkouše 
nejen květiny, ale škodí 
i v šatnách. Nastříká všechny 
boty svým páchnoucím sprejem. 
Nohy žáků zavánějí a učitelé si 
myslí, že si je nemyjí. Od té 
doby, co se učitelé zlobí, řádí 
i v kabinetu. 
(K. Dlouhá) 

jsou děti ve škole, prospí. Živí se 
drobečky od svačiny. 
(M. Patková, J. Hrnčířová) 

Botožrout šatní 

Hledáte boty, čepice, bundu, 
cvičební úbor? Jestli ano, tak to 
vám je sebral botožrout šatní. 
Nejraději krade boty, ale po-
choutkou může být i to, co si 
zapomenete ve škole. Přes den 
spí na půdě, v noci vylézá a vyrá-
ží na lov zapomenutých věcí. 
Raději si je někam ukliďte. 
(D. Pötschke, J. Brožek) 

Šplhoun omítkový 

Můj skřítek se jmenuje šplhoun 
omítkový. Je malý, ale má velké 
zuby a velké růžové uši. Nosí 

(Pokračování ze stránky 7) 
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Panenky zachraňují životy 
dětí 
I v letošním roce jsme se 
zapojili do projektu 
Panenka. Projekt Českého 
výboru pro UNICEF 
Panenka („Adoptuj panenku 
a zachráníš dítě“) je 
zaměřen na podporu 
očkovacích programů 
UNICEF, jejichž zásluhou 
se každoročně podaří 
v rozvojových zemích 
zachránit před smrtí 
z důvodu dětských 
smrtelných chorob téměř 
3 miliony dětí do 5 let 
věku. Záchrana 3 milionů 
dětí ročně znamená 
obrovský úspěch, a to 
nejen činností UNICEF, 
ale i jeho příznivců 
z celého světa, bez jejichž 
finančních darů 
a příspěvků by nebylo 
možné očkovací programy 
uskutečňovat. Toto 
společné úsilí UNICEF 
a široké veřejnosti je však 
zapotřebí ještě 
zdvojnásobit, protože 
zmíněné 3 miliony 
zachráněných tvoří 
přibližně polovinu dětí, 
které je třeba ročně 
očkováním imunizovat. 
Adopcí panenky za 
symbolickou částku 
600 Kč se zachrání jedno 
dítě v rozvojových zemích 
před smrtí z důvodu 
některé z dětských 
smrtelných nemocí. 
Děvčata ze sedmé třídy 
ušila dvanáct panenek, 
které se snažila hezky 
obléknout (šila, 
háčkovala…) tak, aby 
v dražbě co nejlépe uspěly. 
Třešničkou na dortu bylo 
vyrobení rodného listu 
panenky i s její fotografií. 
Děvčata byla potěšena 
děkovným dopisem, který 
jim obratem organizace 
UNICEF zaslala. 

Ing. Pavlína Minářová 

Víte, co je černá kuchyně? 

Dne 23. října se osmá třída 
vydala po delší době do dvor-
ské knihovny  Slavoj. Tam se 
nás ujala paní architektka, 
která se nám věnovala celé 
dopoledne.  Všichni jsme se 
nejprve shromáždili 
v dětském oddělení knihovny, 
kde byla nachystána odborná 
literatura. Následoval teore-
tický výklad o venkovských 
staveních. Dozvěděli jsme se 

spoustu zajímavých informa-
cí, které jsme uplatnili 
v praktické části této dílny 
architektury. Už víme, jak 
vypadá venkovský statek 
i typická chalupa 
z Podkrkonoší, k čemu slouži-
la černá kuchyně. Po teore-
tickém úvodu jsme se přesu-
nuli do dílny. Naším úkolem 
bylo vyrobit venkovské sta-
vení nebo krásně zdobenou 
bránu do takového obydlí. 

Pracovali jsme ve skupinách. 
Ke stavbě jsme používali 
nejrůznější materiály. Byla 
to zábava. Při práci nám čas 
rychle utekl. Byl to příjemný 
den bez známek a učení. 
Vyrobené domky jsme ve 
škole ještě „zasněžili“ a staly 
se součástí vánoční výstavy 
v tělocvičně školy. 

Monika Stárková,  

Mgr. V. Mertlíková – 8. tř. 



Výlet do Prahy 

 

21. května jsme s žáky deváté 
třídy, kteří měli zájem prohlédnout 
si krásy našeho hlavního města, 
podnikli výlet do Prahy. Cestovali 
jsme pohodlně a rychle vlakem. 
V Praze jsme nejprve vyzkoušeli 
jízdu metrem. Vystoupili jsme na 
stanici Malostranská a hned jsme 
navštívili krásnou Valdštejnskou 
zahradu, vyfotili jsme si bílého 
páva a prohlédli jsme si budovu 
Senátu. Pokračovali jsme po 
Starých zámeckých schodech 
vzhůru na Hrad. Z vyhlídky od 
Černé věže a potom znovu z Rajské 
zahrady se před námi otevřel 
nádherný výhled na Prahu. Chrám 
Sv. Víta jsme viděli pouze zvenčí, 
odradila nás fronta na vstup, 
vypadala na hodně dlouho, a také 
vedro. Raději jsme se vydali na 
průzkum Královské zahrady, 
prohlédli jsme si Míčovnu, vlastně 
tělocvičnu z doby Rudolfa II., 
a renesanční Letohrádek královny 
Anny, bohužel zvuk Zpívající 
fontány přehlušovala sbíječka…
Cestou Jelením příkopem jsme se 
cítili jako doma v lese, navíc tu 
teče potok Brusnice.  Přes Nový 
svět jsme došli k Loretě, poslechli 
jsme si její zvonkohru a všimli jsme 
si Černínského paláce naproti. 
Kolem Strahovského kláštera jsme 
pokračovali na Petřín, vystoupali 
jsme na rozhlednu, někteří 
překonali strach, závrať i sami 
sebe, ale výhled stál určitě za to. 
Zmožení vedrem jsme dolů na 
Újezd sjeli lanovkou a potom jsme 
se přepravili tramvají na 
Malostranské náměstí. Tady nás 
čekaly další schody, tentokrát na 
Zvonici, výhled na střechy Starého 
Města byl úchvatný, ohlédli jsme 
se také na Hradčany a další místa, 
kterými jsme předtím procházeli 
a navíc jsme si v kouzelném 
sluchátku mohli poslechnout zvuk 
zvonů mnoha pražských věží. Přes 
Karlův most a kolem budovy 
Klementina jsme prošli na Staré 
Město, poslední zastávkou bylo 
Staroměstské náměstí.  Na Můstku 
se žáci konečně dočkali rozchodu. 
U „ Koně“ jsme se zas v pořádku 
sešli. Ve vlaku všichni rychle 
obživli, nikdo nespal a cesta domů 
rychle uběhla. 

Mgr. Kateřina Poživilová 

Druháci ve středověkém 
městě 
9. prosince jsme měli mož-
nost zúčastnit se besedy 
o středověkém městě v 

Městské knihovně Slavoj ve 
Dvoře Králové n. L. 
Paní architektka nám velmi 

poutavě vyprávěla o tehdej-
ších stavbách. Po besedě 
jsme si mohli ve skupinách 
vyrobit vlastní středověké 
městečko, což nás velmi ba-
vilo. Naše městečka jste si 
mohli prohlédnout i na výsta-
vě v tělocvičně. 

Mgr. Dana Rejlová 
 
Šumava je krásná 
Ve čtvrtek 30. dubna naši 
školu navštívil pan Petr Naj-
man, který nás seznámil 
s krásou Šumavy a jejího 
blízkého okolí. 

Přibližně hodinová přednáška 
se jmenovala „Šumavou k 
třeboňskému kapru“. Pro-
střednictvím fotografií jsme 
mohli vidět přírodu Šumavy, 
například Chalupskou, Jezer-
ní a Tříjezerní slať, Černé 
a Čertovo jezero, dále býva-
lý vojenský objekt – nyní 
rozhlednu - Poledník, Sch-
warzenberský plavební kanál, 
historii vesniček zaniklých 
po válce a další. Zajímavé 
byly také snímky našeho nej-
krásnějšího zámku Hluboké 
nad Vltavou. Bylo toho 
opravdu hodně. 
Lucie Krkonošková - 9. třída 
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když nám stříleli nad hlavou 
molitanové šipky a my jsme 
pak plnili úkoly. Už se těším, 
až zase pojedeme do divadla. 
(Kryštof Gracík, 2. tř.) 
Byli jsme v kině, ale hráli 
tam divadlo. Jmenovalo se 
Cesta do Záplatovic. Hrál 
v ní krejčík Honza, Špendlík, 
Knoflík a Jehla. Jednou do-
stali dopis, že František 
Skočdopole si nemá s kým 
hrát. Vesnička, ve které 
bydlel, se jmenovala Postolo-
prty. Tak tam jeli. Jeli přes 
městečka Klobouky 
a Spoďáry. Cestou hráli hry. 
Nakonec se potkali 
s Františkem. Hra se mi moc 

líbila. (Ondra Petržík, 2. tř.) 
Jeli jsme se školou do Dvora 
do divadla. Krejčík Honza 
zrovna šil, když mu vlezl do 
domu pošťák! Honza už se 
těšil, že se dozví plno věcí, 
ale pošťák držel bobříka 
mlčení. Pošťák doručil Hon-
zovi dopis. V dopise bylo 
napsáno: „Honzo, nemám si 
s kým hrát, František Skoč-
dopole.“ Honza se Špulkou 
jeli přes Klobouky a  Spoďá-
rov, až dojeli a hráli si celé 
tři dny. (Eliška Cermanová, 
2. tř.) 

Cesta do Záplatovic 
Místo vyučování jsme jeli do 
Dvora Králové na představe-
ní, které se jmenovalo Cesta 
do Záplatovic. Herci tam 
dělali různé srandy. Krejčík 
Honza měl masky a převleky, 
které se mi moc líbily. Zpíva-
li jsme různé písničky a kou-
kali jsme se, co umí maňásci. 
Příště pojedeme s paní uči-
telkou zase na jiná předsta-
vení. Už teď se moc těším. 
(Kačka Klimešová, 2. tř.) 
 Se školou jsme byli ve Dvo-
ře Králové v divadle. Bylo to 
o krejčím Honzovi. Krejčí 
museli poznat, co mají ušít na 
karneval. Moc se mi líbilo, 

vystoupení, kde někteří 
žáci tancovali a zpívali. 
Také se představil pěvecký 
sbor, který vede paní uči-
telka Sabina Beyrová. Jako 
sólistka vystoupila žákyně 
9. třídy Jana Huňátová. 
Dále jste si mohli zakoupit 
výrobky s vánoční temati-
kou. Mimo jiné se zde pro-
dávaly výrobky z chráněné 
dílny v Žirči. Doufáme, že 
se vám výstava líbila a dě-

(Pokračování ze stránky 8) kuje za návštěvu, kterou jste 
přispěli na dobré účely.  

K. Gaber, J. Renner, M. Mi-
kulka, J. Jákl, V. Erbenová, 

D. Portigová - 9. tř. 
 

Vyrob si svůj betlém 
Na úterý 2. prosince jsme 
s p. uč. Hylmarovou připravi-
ly akci pro prvňáčky a dru-
háčky nazvanou "Vyrob si 
svůj betlém". Akce probíhala 
po vyučování, ale i tak se 
děti sešly v hojném počtu. 
Vyráběli jsme betlémy neje-

nom z papíru, ale také z ko-
kosových ořechů. Protože 
naše děti jsou opravdu ještě 
malé, pomáhala nám vystři-
hovat a lepit i děvčata 
z druhého stupně, ruku k 
dílu přiložilo i několik čtvr-
ťáků. Nakonec se nám poda-
řilo vyrobit spoustu betlé-
mů, kterými se děti pochlu-
bily i ve výstavní části vá-
noční výstavy. 

Mgr. Dana Rejlová  



Vystoupení na vánoční 
výstavě 

Při příležitosti vánoční vý-
stavy (17. prosince) si téměř 
celý I. stupeň, několik dívek 
a kluků ze 6. a 7. třídy 
a J. Huňátová z 9. tř. + 
pěvecký kroužek p. uč. 
Beyrové  připravili vystou-
pení, které mělo zpestřit 
týden před Vánocemi od-
polední prohlídku betlémů 
v tělocvičně. 

Generálka proběhla již 
dopoledne, a tak ji měli 
možnost spatřit přítomní 
návštěvníci už v 10 hodin. 
Nejprve se předvedli třeťáci 
s několika vánočními koleda-
mi zahranými na flétnu. Poté 
vystoupili žáci čtvrté třídy 
s pásmem o narození Je-

žíška. Pak už se střídala ta-
neční vystoupení. Věděli 
jste, že Santové ovládají 
breakové umění? Že děvčát-
ka dokáží tančit, jako když 
poletují jemné sněhové vloč-

ky? A Ježíšek v podání Tere-
zky K. je plný úsměvů a ra-
dosti? Druháci se při svém 
vystoupení ani trochu nesty-
děli, předvedli, co poctivě 
nacvičovali (i když ani je 

neštovice nešetřily), sklidili 
velký potlesk nejen svých 
rodičů. Malí čertíci a čerti-
ce z 1. třídy na nás při svém 
tanečku zkoušeli své bu-bu-
bu, ale více než strašidelní 

byli šikovní a roztomilí. 
Následovala taneční vy-
stoupení dívek a chlapců 
ze 6. a 7. třídy (pánové 
předvedli breakařské 
umění), dívky ze čtvrté 
třídy za pomoci Jany 
Huňátové připravily mo-
derní taneček. Závěr ce-
lého vystoupení patřil 

pěveckému vystoupení sboru 
pod vedením p. uč. S. Beyro-
vé a sólistce J. Huňátové. Při 
jejím podání Živé vody jen 
asi málokomu zůstaly oči 
suché. 

krásné dopoledne. Výlet se 
nám vydařil. 

T. Korabská, L. Erlebachová, 
S. Rajsnerová – 2. třída 

SPORT 
Potvrdili jsme svou fotbalo-
vou kvalitu 

 
28. 4. 2009 proběhl turnaj 
celostátní soutěže v kopané 
nazvaný „Coca-Cola Školský 
pohár 2009“. Soutěž je 
sponzorována firmou Coca- 
Cola . Letos se uskutečnil již 
9. ročník. V letošním roce 
jsme byli vylosáni do těžké 
skupiny - ZŠ Pecka, ZŠ Pod-
harť Dvůr Králové n. L., ZŠ 
Schulzovy sady Dvůr Králové 

n. L. Všichni věděli, že nej-
větším favoritem je ZŠ 
Schulzovy sady. Naši kluci 
však začali velmi bojovně 
a družstvo ZŠ Pecka porazili 
3:1. Pak přišel zápas s favori-
tem. Strašně moc jsme chtěli 
zvítězit a ukázat, že něco 
umíme. Poločas skončil 1:2, 
ke konci druhého poločasu 
jsme už byli vyčerpaní a do-
stali jsme další gól, který nás 
srazil na kolena. Zápas ZŠ 
Bílá Třemešná – Schulzovy 
sady tedy skončil 1:3. V po-
sledním zápase jsme porazili 
ZŠ Podharť  4:0. Druhým 
místem ve skupině jsme po-
tvrdili  svoji kvalitu a odjeli 
s dobrým pocitem. 

J. Šedivý, D. Kunc,  

Druháci v ZOO 
Na podzim jsme navštívili 
ZOO ve Dvoře Králové n. L. 
Nejdříve jsme se šli podívat 
na tygry a pak jsme byli 
v pavilonu ryb. Dále jsme 
viděli opice, hrošíky, peliká-
ny, slony a poníky. Chodili 
jsme po ZOO, koukali se na 
zvířátka, plnili jsme různé 
úkoly, které nám zadala paní 
učitelka. Potom jsme šli za 
dinosaury. Tam jsme malovali 
obrázky. Podívali jsme se i do 
ptačího světa. V poledne 
naše návštěva ZOO skončila 
a my jeli na oběd. Bylo to 
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Devítka putuje po 
vesmírné stezce 
  

19. 3. 2009 se naše, tedy 
devátá třída, zúčastnila 
výletu do hvězdárny 
v Hradci Králové, kde jsme  
prošli naučnou planetární 
stezku a poté zamířili do 
planetária. Ráno jsme se 
sešli ve třídě, kde si nás 
vyzvedli paní učitelka 
Beirová a pan učitel Kubík. 
Před devátou hodinou jsme 
se vydali na vlakové nádraží 
v Bílé Třemešné, kde jsme 
čekali na vlak. Jednou jsme  
přestupovali a do Hradce 
jsme dorazili v 10:00 hod. Po 
příjezdu jsme si rozdali 
jízdenky na trolejbus, 
kterým jsme se dostali do 
městské části Nový Hradec, 
kde začíná planetární 
stezka. Na jejím začátku 
jsme obdrželi pracovní listy 
s otázkami o planetách. Na 
stezce jsme získávali 
informace, které nám 
pomohly k vypracování úkolů. 
Na  hvězdárně jsme asi půl 
hodiny čekali na našeho 
průvodce, který nám pustil 
dokument o tom, jak vznikl 
vesmír a jak vypadají 
planety. Potom nás zavedl 
k velkému dalekohledu, kde 
nám ukázal slunce a jak 
dokáže při přiblížení snadno 
zapálit papír. Po prohlídce 
jsme odešli na trolejbus, 
který nás odvezl zpět na 
vlakové nádraží, kde jsme 
chvilku čekali na rychlík. 
Ten nás odvezl do Jaroměře. 
Do Bílé Třemešné jsme 
dorazili okolo páté hodiny. 
Z výletu jsme si odnesli 
zajímavé informace 
o vesmíru a planetách. 

M. Mikulka, J. Renner –  
9. třída 

PŘÍRODA JE VŠUDE KO-
LEM NÁS 
Tak jako každý rok, tak 
i letos proběhlo místní kolo 
soutěže  POZNÁVÁNÍ PŘÍ-
RODNIN na celém druhém 
stupni základní školy. Někte-
ří prokázali větší znalosti 

živočichů, jiní mají oblíbené 
rostliny. Čtyři nejúspěšněj-
ší  žákyně sedmé třídy po-
stoupily do okresního kola 
v Trutnově, ani zde škole 
neudělaly ostudu. To, že 
jsou zdatnější v poznávání 
rostlin, prokázaly v soutě-

ži pořádané Domem dětí 
a mládeže Jednička ve Dvo-
ře Králové n/L - ZNALEC 
ROSTLIN. Zúčastnilo se pět 
děvčat a obsadila všechna 
přední místa. 

Ing. Pavlína Minářová 



Děti z družiny se podívaly do Kuksu 
Děti ze školní družiny pod vedením paní vychovatelky Jany Tremerové vyrazily na výlet do 
Kuksu. Bylo to v pátek 26. října 2008. 
 Už týden před výletem si v družině četly pověsti Královédvorska, hrály pohybové hry 
a malovaly obrázky představující sochy lidských ctností a neřestí (znázorňující např. odva-
hu, lásku, přátelství, závist apod.). 
 V pátek 26. října vyrazily hned po obědě. Vystoupily už na vlakové zastávce v Žirči a vy-
daly se po lesní cestě k Betlému, kde jsou umístěna díla známého sochaře M. B. Brauna 
(např. poustevník Garinus, Vidění sv. Huberta aj.). Sochy jsou rozesety po stezce vedoucí 
ze Žirče do Hřibojed. Škoda, že krásu těchto děl ukrajují povětrnostní podmínky. Děti se 
zde rozdělily do tří skupin. Každá skupina měla svůj úkol - například musely podle fotogra-
fií detailů soch poznat, o které dílo se jedná. Procházkou přes Stanovice došly podél Labe 
do Kuksu. Na zámku a v jeho zahradách na výletníky čekaly další úkoly. Po prohlídce všech 
zajímavostí, které se v tomto krásném areálu nacházejí, dostali za úkol seřadit puzzle, 
rozpoznat podle hesel sochy nebo určit podle obrázku, kde se právě ocitli. Za úkoly druž-
stva získávala indicie, podle kterých se později dozvěděla autora soch. V Hospitalu je če-
kalo překvapení - na příčnou flétnu všem zahrála oblíbenou árii Františka Antonína Šporka 
bývalá žačka naší školy Aneta Tremerová. Dětem se její vystoupení moc líbilo. Na otázku, 
co je zaujalo nejvíc, byla nejčastější odpovědí zahrada a sochy.                                         
L. Krkonošková, M. Svobodová - 9.třída 

a všichni už byli mokří 
a zmrzlí, pořadatelé vyhlá-
sili,  PADLA! Konečně jsme 
se všichni pořádně zahřáli, 
když jsme utíkali na auto-
bus domů. Naštěstí nikdo 
neonemocněl a všechno 
vypuklo znovu 13. května. 

ATLETIKA 13. 5. 2009 

Všichni dohromady. 

Tím myslím starší i mladší 
žáci a žákyně. Počasí pří-
jemné, sluníčko hřeje 
a organizátoři z Oddílu 
atletiky Dvůr Králové n/L 
se snaží, aby se vše stihlo 
a odzávodilo ke spokoje-
nosti všech zúčastněných. 
K naší spokojenosti přispěli 
všichni žáci naší školy, ale 
někteří přece jen o trochu 
víc. 1000 m vyhrál Michal 
Hák ze 6. třídy, v hodu 
míčkem byl první To-
máš  Mercl ze sedmič-
ky  (další výsledky jsou na 
webu školy).  Mnozí žáci 
překonali sebe a to je vel-
ký úspěch.  Někteří  se 
stali závodníky za DKn/L. 

Krajské finále  - vybíjená 
27. 5. 2009 Dnes jsem 
prala školní dresy ještě 
raději než kdy dříve, a že 
byly pěkně propoce-
né!  Dívky ( 8 ze šesté a 3 
z páté třídy) vybojovaly 
druhé místo mezi 5ti okre-
sy Královéhradeckého kra-
je. Ze čtyř zápasů prohrály 
těs-
ně jen s vítězkami z Nové-
ho Bydžova. Chválím za 
vzornou reprezentaci naší 
školy a příkladné sportovní 
chování 

Ing. Věra Kubová 

ATLETIKA 6. 5. 2009 
Pršelo… 

a přesto se sjelo starších 
žákyň  a žáků jako kdyby 
nic. Podle časového progra-
mu začaly běhy na 60 m, 
skákalo se do výšky i dálky 
- to tedy byla síla - dopad-
nout do mokrého a ledové-
ho písku… . Jen koulaři po-
řád čekali, jestli se do to-
ho bahna začne házet, ne-
bo ne. A když stále pršelo 

Turnaj ve vybíjené pro 
6.tř. – Trutnov         
22.4. 2009 
Hurá !!   Holky ( ze šesté 
a 3 dívky z 5.tř.) vyhrály 
okresní turnaj!  

Drama od začátku do kon-
ce! Z 5ti utkání neprohrály 
ani 1 x !  Poslední zápas 
s Vrchlabím se  prodlužoval 
dvakrát. Nezaváhaly a prá-
vem si odvezly z Trutnova 
putovní pohár za 1. místo 
a postup do krajského kola. 
Kluci fandili, když zrovna 
sami nehráli – dívky to dě-
laly stejně ! 

A nezklamali ani kluci. Mají 
také umístění na stupních 
vítězů – 3. místo! Ty jejich 
rány by člověk nechtěl dr-
žet (viď Míšo).   

Chování třemešenských  
žáků bylo také na jedničku 
– díky stateční bojovníci 
a bojovnice!! 

Ing. Věra Kubová 

Držíme všem pěsti, ať se 
daří! 

Ing. Věra Kubová 

 
Kdo zvítězil? 
 
Dne 20. 4. 2009 se usku-
tečnil turnaj v brännballu, 
kolektivní pálkovací hře 
pocházející ze Švédska. Na 
přípravách tohoto turnaje 
měla veliký podíl paní uči-
telka Věra Kubová a také 
devátá třída. Turnaj byl 
určen žákům 2. stupně naší 
základní školy. Soupeřila 
mezi sebou družstva jed-
notlivých tříd, složená vždy 
z pěti dívek a pěti chlapců. 
Podle očekávání 9. třída 
porazila všechny ostatní 
týmy, získala 6 bodů, 
a tudíž v turnaji zvítězila. 
Na 2. místě se k překvape-
ní všech přihlížejících divá-
ků umístila 6. třída se 4 
body. 3. místo obsadila 
7. třída.  
Odveta se koná na konci 
školního roku!  
 

D. Kunc, J. Šedivý,  
J. Hloušek, Š. Jákl - 9. tř.  

Sport 

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 

Na tvorbě školních novin se žáci 9. 
třídy podíleli v rámci předmětu 
„Mediální výchova“  
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