
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Duben 
Pozor – 30. dubna je ředitelské volno. 

 

Informace od Ekotýmu 
 

V březnu proběhl na naší škole další ročník moderátorské soutěže - letos na 

téma Ekologie. 

Tento ročník byl zajímavý nejen pro moderátory, ale i pro ekotým, protože  

do hvězdné poroty zasedli kromě 

jiných osobností i lidé mající 

k ekologii a přírodě hodně blízko - 

Aleš Kočí z liberecké Divizny, Honza 

Smrček z pražské Terezy  

a Alena Hošková ze ZOO Děčín. 

Nezapomeňte, že stále probíhá sběr 

papíru. Podaří se nám obhájit  

2. místo, nebo budeme letos lepší? 

Vše je jen a jen na vás.   

Zástupci ekotýmu také průběžně provádějí kontrolu ve třídách. Bližší informace 

se dočtete v příštím Sovíku.  

A co napsat na závěr? Nezapomeňte třídit odpad a šetřit energií.                          

 

                                                             Markéta 8.A 



 

Velikonoční rozhovory 

 
TAKY VÁS ZAJÍMÁ, JAK TRÁVÍ VELIKONOCE 

NÁŠ PAN ŘEDITEL, MGR. VÁCLAV ŠPETLÍK ? :) 

Nás ano, a proto jsme se ho zeptaly, jak bude trávit letošní 

Velikonoce. 

Prý bude doma, se synem obejdou vesnici, avšak koledy prý bude 

říkat syn. 

Karolína Hromádková, Denisa Piskorová 8.B 

 

Také jsme se zeptaly našich učitelů, co budou dělat o 

Velikonocích. 
Pan učitel Martinec nám řekl, že bude doma a bude  

si užívat volno.Paní učitelka Marbachová navštíví rodinu, 

bude si číst a užívat si sluníčka, pojede na nějaký výlet. 

Pan učitel Šmída si uplete pomlázku a bude chodit 

koledovat a zpívat písničky v českém jazyce, němčině  

a v řečtině.                             Karolína a Tereza 8.B 

 

Další, co nás zajímalo, byly velikonoční tradice a zvyky – velikonoční oběd, 

barvení vajíček, velikonoční tradice.  

A koho jsme se zeptaly tentokrát? Paní učitelky Meďášové, Eichlerové a pana 

učitele Savvy.  

A tady jsou odpovědi: 

Paní učitelka Meďášová vaří k obědu kuře s nádivkou, vajíčka 

barví ráda a dodržuje tradici hodování.  

Pan učitel Savva má k obědu velikonoční 

nádivku s kopřivovou směsí,vajíčka barví  

a chodí na koledu. 

Paní učitelka Eichlerová připravuje k obědu salát 

a řízek,vajíčka barví, peče mazance a beránky a plete pomlázky. 

  Natálie a Markéta  8.A 

Zavítali jsme i do kanceláře vyzpovídat pana zátupce Policera  a paní zástupkyni 

Letákovou. Otázky byly jednoduché: „Jaké dodržujete velikonoční zvyky a co 

obědváte na velikonoční pondělí?  

Paní Letáková peče beránka a maluje kraslice a k obědu má to, co si uvaří. 

Pan Policer chodí s rodinou do kostela a v pondělí mívají drůbež. 

                                          Dan a Áda 8. A 

 



Den s Ámosem 
 

Den s Ámosem je jeden z našich projektových dnů. Žáci osmých a devátých 

tříd si ve spolupráci s vyučujícím připraví nějakou hodinu, kterou potom v daný 

den pod dohledem příslušného vyučujícího odučí. A jak se tento projekt povedl 

letos? 

Den s Ámosem ve 6.A 

První hodinu jsme měli přírodopis a učil nás Jakub Vrabec z 9.C  opakovali 

jsme a hráli šibenici. Druhou hodinu jsme měli angličtinu a měla nás děvčata 

z 9.A – Kristýna Bittnerová a Nikol Labayová. Pracovali jsme s učebnicí a pak 

jsme hráli anglické pexeso. Třetí hodinu jsme měli matematiku - a to na nás 

čekal testík , pak jsme počítali v učebnici úlohy. Na konci hodiny jsme dostali 

známku z testíku, který jsme psali. Čtvrtou hodinu jsme měli tělocvik a hráli 

jsme míčové hry. Pátou hodinu jsme měli zeměpis, vypracovávali jsme úlohy. 

                   Pája Mládenková a Denča Urbanová 

 

 

JARNÍ JARMARK 
Na začátku dubna se na naší škole konal tradiční Jarní jarmark. A vybírat bylo 

z čeho. 

 Část získaných peněz využijeme na projekt Adopce  

na dálku pro našeho adoptovaného Ousmana (7.700,-), 

zbytek peněz se předal SRPDŠ (12.678,-). 

 Celkem jsme tedy získali úctyhodných 20.378,- 

Všem moc děkujeme a těšíme se na příští rok. :) 
Karolína Hromádková, Tereza Džudžová, 8.B 

 

Koncert 
13.dubna  se uskutečnil v klokánku kytarový koncert našich spolužáku z 9. tříd 

- Lucie Kovačové  z 9.B , Roberta Lunda 

z 9.C a Terezy Červené z 9.A. 

Na vystoupení se přišel podívat i sám pan 

ředitel s paní zástupkyní Letákovou a mnoho 

dalších učitelů.  

 Celkově se koncert velice vydařil. Našim 

spolužákům děkujeme za hezky strávené odpoledne . 

 

  Kačka Assiová  a Áňa Stejskalová -9.B 

 



 

22. duben – Den Země 
 
Každý máme svůj svátek v kalendáři. Naše planeta, na které žijeme, ho tam bohužel 

vyznačený nemá, a proto Vám jej chceme prostřednictvím našeho časopisu připomenout. 

Měli bychom si naši Zemi chránit, co by s námi bylo, kdyby přestala existovat?... 

Neustále se hovoří o životním prostředí, ale co to vlastně je?  

Je to systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek 

materiálního světa. Je to vše, co vytváří přirozené podmínky 

existence organismů, včetně člověka, a je předpokladem jejich 

dalšího vývoje. Složkami je především ovzduší, voda, horniny, půda, 

organismy, ekosystémy a energie.“ 

V rámci tohoto svátku proběhl u nás projektový den, který byl 

zaměřen na ekologii a životní prostředí. Ekotým připravil na školním 

hřišti řadu zajímavých úkolů, které jsme si mohli vyzkoušet. Tuto 

možnost využili především mladší žáci. Ti starší vyrazili plnit úkoly 

do terénu.                                            Karolína 8. B 

                  

        

 Návštěva z německého města Jonsdorf. 
 

Koncem dubna proběhlo na naší škole přátelské setkání spojené s florbalovým turnajem mezi 

naší školou a školou z německého 

Jonsdorfu. 
Program byl rozdělen do dvou dnů 

– čtvrtek odpoledne naši  

i němečtí kamarádi strávili 

v bazénu na Severu. Po večeři ve 

cvičné kuchyňce, kterou obstaraly 

paní Jakoubková a Bittnerová 

(oběma moc děkujeme), 

následovaly stmelovací aktivity 

v Klokánku a trénink v tělocvičně. Obě skupinky přespaly ve škole a druhý den následoval 

dopolední florbalový turnaj.  

Naši školu reprezentovali – 8.A – Dominika Zbranková, Adolf Chuděj a Dan Čmuchálek, 8.B – 

Patrik Balogh a Libor Neubauer, 7. A – Lukáš Janda, Jakub Kovařík, Dan Fajtl, Jindra 

Dvoran, Honza Kotalík, Tomáš Hoffman, Vojta Krumpolec a Petr Tesař a 7.B Nison, Lukáš 

Mígl, Matěj Pazderník a Dan Ryšavý. 

Celý turnaj probíhal sice v bojové, ale přesto přátelské náladě. 

Fotografie z celé akce naleznete na našich webových stránkách. 

Úspěšné setkání bylo korunováno pozvánkou na návštěvu do školy v Jonsdorfu. 

Podrobnější  informace o partnerské  škole se dozvíte v dalším čísle našeho časopisu. 

 


