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ÚVODNÍK 
 

Milí čtenáři našeho časopisu, 

dostává se vám do rukou již třetí číslo tohoto školního 
roku. V tomto čísle si můžete přečíst hlavně o mnoha 
akcích, které se v naší škole udály v posledních několika 
měsících. Nechybí samozřejmě ani naše stálé rubriky 
jako „Eko-okénko“ a „Literární okénko! Zajímavostí  
tohoto čísla jsou výsledky všech soutěží a olympiád, 
které proběhly během školního roku. Na závěr celého 
čísla najdete v rubrice Zábava perličky ze školních  
lavic i tip na výlet. Přejeme vám všem krásné jaro.  

 

Za redakci Marie Tomsová. 



 

 

NĚMČINÁŘSKÉ OKÉNKO 
 

DEUTSCHUNTERRICHT:  

„BELIEBTE PERSÖNLICHKEITEN“ 



 

 



 

 



 

 



 

 

EKO OKÉNKO 
 

Den Země  

De Země slavíme každoročně 22. dubna. Tento  
ekologicky motivovaný mezinárodní svátek má za cíl 
upozornit na dopady ničení životního prostředí 
a připomenout důležitost jeho ochrany. Poprvé byl Den 
Země slaven v roce 1970, v současnosti ho slaví miliony 
lidí z více než 140 zemí světa. Česká republika  
se k oslavám Dne Země poprvé připojila v roce 1990. 

I naše škola se připojila k oslavám tohoto svátku. Školní 
parlament navrhl, abychom v pátek 22. dubna přišli  
oblečení do zelené barvy a vyjádřili tak podporu naší 
planetě Zemi. Po škole visely plakáty s výzvou: „Přijď 
v zeleném!“ Do této „zelené“ akce se zapojili žáci  
i učitelé. O velké přestávce jsme se společně vyfotili 
v parku před školou. Během vyučování jsme se také  
zaměřili na různé aktivity spojené s ochranou přírody  
a tříděním odpadu.  

 

„Země je to, co máme všichni společné.“  

 Wendell Berry 



 

 

 



 

 

 LITERÁRNÍ OKÉNKO 

 

 Strom Lží 
Frances Hardinge 
 
 Faith Sunderleyová prochází, jak se jí na ten  
moment zdá, nejtěžším obdobím svého života. Ona  
a její rodiče ve spěchu opouští svůj dům v Londýně  
a z příčiny, kterou jí nikdo neřekne, jsou nuceni se  
přestěhovat na malý, vzdálený od velké pevniny,  
ostrov Vane. 
 Její otec je vědec v období vzniku Darwinovy teorie 
o evoluci, který před lety objevil vzácnou fosilii, údajně 
několik set tisíc let starou, a díky tomu se jeho  
postavení ve vyšší společnosti upevnilo, a stal  váženým 
člověkem. Ale několik dní po příjezdů se k Faith  
dostane týden starý výtisk novin z pevniny, kde se píše, 
že její otec je podvodník a lhář, který se proslavil díky 
padělání a přetvářce. Právě toto obvinění, o němž věděl 
celý ostrov, posloužilo příčinou nepřátelského chování 
ze strany místních obyvatel, jak dívka později zjistí. 
 Zdá se, že Faith už odhalila hlavní tajemství své  
rodiny, i když tomu i nadále odmítá zcela uvěřit.  
Nicméně, to ještě zdaleka není všechno, co její otec 
skrývá. Už několik nocí po sobě je zavřený ve své  
pracovně a něco usilovně zkoumá. A taky je tu záhadná 
bedna, jež nese název ,,Různé odřezky“, v níž se  
nachází jistá rostlina, která se bojí světla a tepla. 
Rostlina, jež žije v chladu a vlhku, živí se lžemi a kvete 
pravdou…   



 

 



 

 

ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
 

Výsledky soutěží a olympiád 
 

Olympiáda z ČJ  

1. místo Johana Skrbková z 9.A 

2. místo Eliška Jenišová z 8.C   obě postoupily do okresu 
 

Recitační soutěž 
I.kat.  1. místo: Emma Sutto (2.A) 

   2. místo: Aneta Vránová (2.A) 

II.kat.  1. místo: Jan Bělohlávek (5.A) 

   2. místo: Karolína Pospíšilová (5.A) 

   3. místo: Eliška Plešková (5.B) 

III. kat. 1. místo: Magdaléna Kropáčková (7.A) 

postoupila do okresního kola 

   2. místo: Kateřina Havelková (7.A) 

   3. místo: Bára Hamorská (6.A) 
 

Klára Hlůžová z 9. A — v okresním kole získala čestné uznání 
za recitaci básně Jacquese Préverta — Jak namalovat  
portrét ptáka.  
 

Konverzace v německém jazyce 

vítěz okresního kola Petra Vaňková z 8.C 
 

Dějepisná olympiáda:  

Okresní kolo 

 Táborská Kateřina 9.A - 4.místo 

 Litvinenka Tatiana 9.B  - 6. místo 



 

 

Zeměpisná olympiáda 

6. ročník: Broukal Š., Paul T., Nikolová N. 

7. ročník: Bergerová B., Čont P., Kropáčková M. 

8.-9. ročník: Žočková A., Martínek T., Žák P. 
 

Školní kolo olympiády v angličtině:  

8. a 9. třída: 1. Banyai P., 2. Krubl A., 3. Hermannová K. 

6. a 7. třída: 1. Vlčková T., 2. Chloupek J., 3. Varcaba V. 
 

Matematická olympiáda - okresní kolo: 
1.místo - Fronková K. (5.A), 5.místo – Pospíšilová K. (5.A) 
 

Matematický klokan – školní kolo: 

Cvrček 

1. Jampílek L. (3.C) + 3.místo v OK 
2. Fronk V. (3.A) 
3. Domalíp A. (2.A) 

Klokánek 

1. Křížová A. (4.A) + 4.místo v OK 
2. Plešková E. (5.B) 
3. Dlouhá V. (5.A) 

Benjamin 

1. Bergerová B. (7.C) 
2. Tomášů D. (7.C) 
3. Goldman J. (7.C) 

Kadet 

1. Hlůžová K. (9.A) 
2. Lalík M. (8.B) 
3. Martínek T. (8.C) 



 

 

Kroužek házené na naší škole 
 

Jak již asi všichni víte, na naší škole máme kroužek  
házené. Účastní se ho asi něco kolem dvaceti žáků.  
Tito žáci se zúčastnili dokonce již několika turnajů. 
Ten poslední se konal v sobotu 26. 3. v Městské hale 
v Mladé Boleslavi. Naši školu reprezentovala dokonce 
dvě družstva. Další dva teamy byly z 8. ZŠ, dvě  
družstva z Šestajovic a jedno z Náchoda. Cílem  
turnaje byla radost ze hry, proto se nepočítalo skóre 
a nebylo stanoveno pořadí družstev. Nicméně za  
výkony našich hráčů se opravdu nemusíme stydět  
a držíme palce v dalších turnajích. 



 

 

Úklid Radouče 
 

Na úklid se vydali žáci tříd 8.A, 9.A a 9.B za  
pedagogického doprovodu paní učitelky Kovačíkové, 
paní zástupkyně Schwaningerové a pana ředitele  
Povšíka. Úklid se konal v rámci akce „Ukliďme svět“, 
kterou zaštiťuje Český svaz ochránců přírody. Od  
této organizace jsme i nafasovali rukavice. Pytle jsme 
měli své, a i tentokrát jsme jich naplnili víc než dost. 
Nutno podotknout, že oproti minulým akcím bylo  
odpadu mnohem méně. Souvisí to zřejmě s tím, že  
minulý týden se tam prý také konal dobrovolnický 
úklid, o kterém jsme se však dozvěděli až den před  
akcí, kdy jsme objednávali odvoz odpadu u firmy  
Compag. I tentokrát došlo na zajímavé nálezy, jako je 
třeba dětské autíčko, kusy postele, sušák na prádlo 
nebo třeba koberec. Nejčastěji to však byly hory  
plechovek od piva a nespočet lahví od alkoholu, občas  
i nedopitých. Poprvé v rámci našeho úklidu jsme  
neobjevili ani jednu injekční stříkačku, obaly od nich 
ale mezi odpadky přeci jen byly. Velice zajímavým  
nálezem byla i prakticky celá role velkých černých 
pytlů na odpad. Tento nález jsme tedy do pytlů  
nepřidali, ale naopak bude použit při dalším úklidu. Ten 
plánujeme na podzim, a to buď opět na Radouči  
a nebo na našem druhém tradičním místě - v okolí  
řeky Jizery. 



 

 

Virtuální prohlídka JE Temelín 
 

Žáci devátých tříd naší školy ano. Dne 22. března 
2022 jsme se připojili k virtuální prohlídce jaderné 
elektrárny v Temelíně. Akce je velmi populární a není 
vůbec jednoduché získat termín. Nám se to povedlo. 

 Než jsme se připojili, získali jsme v hodinách fyziky 
základní znalosti o tom, na jakém principu jaderná 
elektrárna pracuje. Během virtuální prohlídky, kterou 
pro nás připravili skvělí mediátoři skupiny ČEZ, jsme 
prokázali, že nejsme žádní „neználkové“. 

V závěrečné soutěžní otázce nejrychleji zareagovali 
žáci Dominik Domény a Michal Piliaiev a odměny od  
firmy ČEZ jsou již ve škole. 



 

 

Zimní olympiáda 5.A 
 

Ahoj, já bych vám chtěla představit a napsat o jedné 
z akcí, která se v naší třídě konala. Ta akce by se dala 
nazvat ‘‘Třídní olympiáda,,. Bylo to o tom, že všechny 
děti byly (po skupinkách – týmech) rozřazeny do států. 
Třeba, že někdo byl v Číně a někdo v Rusku, nebo  
třeba v USA atd. Prakticky šlo o to, že když stát  
nějakého týmu vyhrál, tak někdo z toho týmu mohl 
donést papírek, na kterém se psalo, kdo z jeho státu 
vyhrál, v jakém sportu a jestli se ten sportovec umístil 
na 1., 2. nebo 3. místě.  Papírky s informacemi se mohly 
nosit po celou dobu trvání zimní olympiády. Po každém 
žákovi z týmu, který donesl lísteček s informacemi, 
paní učitelka zapsala na tabuli pod jejich vlajku body. 
Za papírky s informacemi se také dostávala políčka do 
aktivity, což je naše celoroční třídní hra. Body do akce 
zimní olympiáda se také mohly získávat při různých 
hrách, například o tělesné výchově. V olympiádě vyhrál 
stát Čína a prohrál stát Amerika, ale pro týmy v naší 
třídě to byla velká zábava. 

 

Klárka Neumanová 5.A 



 

 

Den sportovců 
 

V 5.A se dne 16. 2. 2022 konal den sportovců. Žáci se 
přestrojil za známé sportovce např. Jaromíra Jágra 
nebo Ester Ledeckou. Každý se také musel o svém 
sportovci něco naučit. Tento den se konal v rámci  
třídních Olympijských her, které se konaly v 5.A.  
O sportovcích jsme se hodně naučili a paní učitelka 
ještě vymyslela matematické úlohy ohledně některých 
sportovců. Některé úlohy byly obzvlášť obtížné. Byli 
tu například 2 Ester Ledecké, Jaromír Jágr, Tomáš 
Berdych a pár Emilů Zátopků. Všechny děti si den moc 
užily a byly rády že nabyly nových informací ze světa 
sportu.                                                              



 

 



 

 

Ze života 2.B 
 

Začátkem března se žáci 2.B konečně dostali za  
kulturou. Navštívili Městské divadlo v Mladé Boleslavi, 
kde shlédli představení Princezna ze mlejna. 

Na návštěvu za nimi přišla paní ze spořitelny, která jim 
dala „základy“ finanční gramotnosti.  

Následoval speciální „ponožkový“den. 

V dubnu se druháci vydali do Centra 83 na Výstavu za 
okny, kterou připravily tamější děti. Společně s úkoly, 
které se k výstavě vázaly. 

A týden před Velikonocemi byl barevný. 

V pondělí děti přišly v modrém a v úterý byly oblečené 
ve žlutém. Ve středu „nasadili“ úsměvy (Škaredá  
středa ani nic jiného nedovolujeJ ) a vydali se do  
Košátek, kde je pobočka svíčkárny RODAS. Tam si  
vyrobili sůl a olej do koupele, pomádu na rty a nakonec 
i sladké perníčky. 

V blízké době je ještě čeká dvoudenní pobyt v Poslově 
mlýně, ale o tom třeba příště. 



 

 



 

 

Holubí okupace 
 

V pondělí 1.4. 2022 jsme si všimli, že na naše okno  

v kmenové učebně začali lítat holubi. Když jsme se 

další týden vrátili do školy zjistili jsme, že si stihli 

přes víkend za oknem udělat hnízdo. Po pár dnech se  

v hnízdě dokonce objevila 2 vajíčka. Na internetu jsme 

si vyhledali po kolika dnech by se měla vajíčka  

vyklubat a zjistili jsme, že první by se mělo vylíhnout 

právě 24.4. 2022. 

Třída 8.C 



 

 



 

 

ZÁBAVA 
 

Tip na výlet 
 

Letohrádek Hvězda v oboře na Bílé Hoře 
 

Tentokrát bychom vás chtěli pozvat na takový  
dějepisný výlet. Je to kousek od místa, kde se 8. 11. 
1620 odehrála bitva na Bílé Hoře. Oboru Hvězda v lese 
Malejově nad vsí Liboc zřídil roku 1530 král Ferdinand 
I., který ji později nechal obehnat zdí. Později, v roce 
1555-1556 zde nechal Ferdinand II. nechal postavit 
Dvoupatrový letohrádek na unikátním půdorysu  
šesticípé hvězdy.   

 



 

 

 

Uvnitř vyniká bohatou štukovou výzdobou. V současné 
době je zpřístupněn veřejnosti a uvnitř je umístěna 
expozice o bitvě na Bílé hoře. Na druhém patře se  
pořádají výstavy, koncerty vážné hudby a další  
kulturně-společenské akce. Původně sloužil jako  
lovecký i odpočinkový zámeček. O 100 let později 
však začal být užíván Jozefem II. jako skladiště 
střelného prachu. Vedle Hvězdy se v oboře nalézají 
ještě další objekty. Ve svahu pod Hvězdou je to  
Míčovna a dále konírna a dům čp. 1 nazývaný  
Správcovský dům. 

  
Otevírací doba: 
 duben–říjen    1.4. - 31.10. 
  pondělí    zavřeno 
  úterý–neděle  10:00 - 18:00 
 
Vstupné: 
 Cena:      90 Kč 
 Snížená cena:   55 Kč 
 Rodinné vstupné:  180 Kč 



 

 

Aprílové perličky 
 

Zmenšený model planety Země se nazývá imbus. (4.B) 

 

Jak se přezdívalo knížeti Břetislavovi? (7.B) 

český Leonidas 
český Archimedes 

 

Jaké je krajské město Libereckého kraje? 
 Berlín (4.B) 

 

Mezopotámie se rozkládala mezi řeky  
 Tigris a Encefalitida. (6.C) 

 

Kam byl deportován Napoleon Bonaparte? 

Na ostrov Marie Terezie. (8.B) 

 

Z vláken kterého brouka se vyrábí hedvábí?  
 Z Mourka (6.B) 

 

Převeď do množného čísla spojení droboučký hoch 
 droboučcí hroši (6.C) 

 

Vytvoř druhý stupeň od přídavného jména suchý  
 sušenka (6.C) 



 

 

Praštěná literatura! 
 
Už jste se někdy setkali s pojmem limerik? A víte, co 
to je? 
Limerik je poetický útvar známý již od antiky. 
V historii byly limeriky oblíbené třeba u námořníků, 
kteří si je vyprávěli v přístavních krčmách.  
V Čechách je známý svými limeriky například autor  
literatury pro děti a mládež Jiří Žáček. 
Žáci 7.C se vžili do rolí básníků a na hodině literatury 
si limeriky napsali. A právě teď si můžete přečíst dva 
velice zdařilé limeriky od Kuby Goldmana a Martina 
Tomana z třídy 7.C a k tomu navíc jeden limerik od 
Jiřího Žáčka. 
 
Byl jeden dědeček z Tokaje, 
sedával na vejcích kvokaje. 
Zní to jak pohádka – 
vyseděl kuřátka, 
ten starý čipera z Tokaje. 
  (Jiří Žáček) 
 
 
 

 

Byl jeden Kuba z Kosmonos, 
a ten říkal: „Fuj, losos!“ 
Ryby mu nechutnaly, 
nedal by si ani kari, 
ten kuřožrout z Kosmonos. 

(Jakub Goldman) 

My bydlíme v Čejeticích, 
žijeme tu na ulicích,  
na hřišti furt fotbal hrajeme, 
u toho se smějeme, 
to je život v Čejeticích. 

(Martin Toman)  



 

 

Křížovka Přemyslovci 
 

1. Přemysl Otakar II. je označován jako král železný a 

________________ .  

2. Korunu krále Svaté říše římské získal r. 1273 

___________________ Habsburský 

3. Přemysl Otakar II., Václav II. i Václav III. pochází z rodu 

__________________ .  

4. Česká světice, zakládala špitály a starala se o nemocné. 

5. Václav III. byl zavražděn v __________________ .  

6. Místo nezletilého Václava II. spravoval zemi po smrti Přemysla 

Otakara II. Ota ________________ .  

7. Dědičný královský titul zajišťovala Zlatá __________ sicilská.  

8. Přemysl Otakar II. padl v bitvě na _________________ poli. 

9. Manželka Václava II. a následně i Rudolfa Habsburského se  

jmenovala Eliška __________________ . 

10. Město, kde se těžilo stříbro. 

11. Smrtí Václava III. ______________ rod Přemyslovců po meči. 

12. Václav II. nechal razit ________________ ____________ .  

 

 

Tajenka: V roce 1310 usedli na český trůn 
____________________________________ .  



 

 



 

 

Brawl stars kviz — pro znalce hry 
 

1.KOLIK JE BRAWLERŮ V 11 SEZONĚ? 

A. 55   B. 56   C. 58 

2.KOLIK JE LEGENDÁREK V BRAWL STARS 

A. 4   B. 5   C. 6 

3.KOLIK POHÁRKŮ POTŘEBUJEŠ ABY SI ZÍSKAL EMZ? 

A. 6000  B. 7000  C. 8000 

4.JAKÁ SPOLEČNOST VYTVOŘILA BRAWL STARS? 

A. SUPERCELL  B. TINY BUILD  C. MOJANG 

5.JE EDGAR MYTHIC BRAWLER? 

A. ANO  B. NE   C. BÝVAL 

6.KTERÝ Z TĚCHTO BRAWLERŮ JE VE HŘE NEJDÉLE? 

A. EDGAR B. LOU  C. CROW 

7.CO MÁ CROW NA ZÁDECH MIKNI? 

A. VRÁNU B. KOČKU C. LÍZÁTKO 

8.JAKOU VĚC HÁZÍ MR.P? 

A. KUFR  B. BOTY  C.BOMBY 

9.JAKÝ MOD JE NEJHRANĚJŠÍ? 

A. BOUNTY   B. KNOCKOUT   C. HOT ZONE 

10.POKUD MÁM NA DANÉM BRAWLEROVI 11 

POWER KDYŽ JSEM V SOLO SHOWDOWNU 

MOHU KLIKNOUT NA STAR POWER A TÍM JÍ 

AKTIVOVAT? 

A. ANO  B. NE   C. POUZE NA MAX 

 

Správné odpovědi: 

1a,2c,3c,4a,5b,6c,7b,8a,9b,10b,11b,12b,13b,14b,15b,16b,17c,18a,19c,20a 

VYTVOŘILI: D.Hajzler,V.Tomášů,M,Sziligevicz 



 

 

11.JE PRAVDA ŽE BRAWLER CROW MÁ JAKO 

JEDINÍ BRAWLER 3 STAR POWERKY? 

A. ANO   B. NE   C. MÁ JE I SPIKE 

12.KOLIK MÁ BRAWLER SPIKE SKINŮ? 

A. 2    B. 6   C. 10 

13.KOLIK BRAWLERŮ JE V TROPHY ROAUDU? 

A. 10    B. 11   C. 13 

14.JAKÝ BRAWLER DÁVÁ NEJVĚTŠÍ DEMIGE? 

A. COLNEL RUFS  B. PIPER  C. GROM 

15.ZA KOLIK POHÁRKŮ JE V BRAWL STARS 

 POSLEDNÍ ODMĚNA A JAKÁ? 

A. 10 TISÍC A MEGABOX B. 50 TISÍC A MEGABOX 

C. 100 TISÍC A BRAWLER STU 

16.JDE DO SHOPU ZADAT JAKÝKOLIV KOD? 

A. ANO  B. NE  C. ANO ALE JEN S CHEATAMY 

17.JAKÝ BRAWLER BYL PŘIDÁN DŘÍVE? 

A. BUZ  B. ASH  C. SQUIK 

17.KOLIKI JE EPIC BRAWLERŮ? 

A. 1   B. 7   C. 9 

18.JAKÉ STŘELY STŘÍLÍ LOLA? 

A. HVĚZDY  B. ZMRZLINU  C. PITÍ 

19.KOLIK JE V BRAWL STARS RARE BRAWLERŮ? 

A. 2  B. 3  C. 4 

20.Z ČEHO JE VITVOŘENÝ SQUEAK? 

A. ZE SLIN COLNELA RUFSE   B. Z VODY  C. ZE SNĚHU 

 

DOUFÁME ŽE SE VÁM KVÍZ LÍBIL A UŽÍTE SI 

BRAWL STARS 
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