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ZIMA, ZIMA, ZIMI ČKA 
 

Sněhuláci, koulovačky, omrzli-
ny, rudé tváře,  takhle si asi kaž-
dý představí zimu, ale teď jestli 
si ji představíte jako tu „hroz-
nou“ zimu, kdy se musíte 
pořádně oblékat a vás to nebaví 
nebo když uklouznete a pak vás 
vše bolí a jste všude zmrzlí a 
nebo jestli si ji představíte jako 
dny, kdy se můžete pořádně 
zachumlat, postavit sněhuláka, 
zaskákat si ve sněhu a pořádně 
se vyřádit anebo si zabobovat, 
ale ať už si ji představíte 
jakkoliv, vždy bude stejná. 
Vždyť zima trvá jen pár měsíců 
a než se nadějete, je tu zase 
jaro, kdy roste vše nové a po 
něm léto, které hraje všemi 
barvami a můžete si zase užívat 
sluníčka…takže netruchlete nad 
těmi pár měsíci zimy a pořádně 
si ji užívejte. 

Rybářová Dita 
 

MĚSÍČNÍK ŠKOLNÍCH NOVIN                            
září 2009 

ZIMA 
 

Zima je jedním ze čtyř ročních 
období. Astronomická zima 
začíná zimním slunovratem a 
končí jarní rovnodenností. Děti 
mají nejraději zimní sporty 
např. lyžování, sáňkování, kou-
lování,….atd. V zimě slavíme 
Vánoce, Silvestr a Nový rok. 
Stavíme sněhuláky a přitom se 
pořádně vyřádíme se sněhem.  

 
M. Cupalová a K. Brumlová 

!…ZiMA…! 
 

Tak JSMe Se KONEčNě 
Dočkali. MámE tu ZiMu se 
VšíM všUDy. LyžAři, SnOw-
bOrďáCi a SáňKA ři JSOu 
UrčiTě SpokoJEní… nA TAko-
vouHLE ZiMu Jsme VšiCHni 
čekALi. Je to ParáDa.. Celé 
VánočNí PrázDninY jSME 
DouFali, žE ZimA tohoTo 
TyPu PřiJDe.. A StaLo se Tak..! 
Ale NE všiChni ZE Zimy Mají 
RAdoSt.. TřebA Pro SilničářE, 
JE ZiMA, kTerá náS obKloPU- 

 

jE, hoToVý Děs...! Ale Silničáři 
NEJsou jEdiní, Kteří ZE zimY 
Nejsou NAdšeNí.. KvůLi NE-
hoDám nA siLnicíCh MaJí o 
MnOho VíCe PráCe TřeBA 
Hasiči NEBo ZáChrAnáři. 
KvůLi  SněHu, Který ČR v Mi-
nUlýCH  DneCH náHle ZA-
syPAl a Ne V maléM množStví, 
sE StALo hoDNě DoprAvníCh 
nEhoD, KteRé v MnoHA 
PřípAdeCh NeMěLy šťaStný 
KOneC. 

 
Pulkrábková K. 
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Byla jsem ráda, že tam přišli 
moji rodiče. Měla jsem velkou 
trému. Potom jsem měla radost,  
že jsem to nespletla. Byla jsem 
ráda, že to mám za sebou. 

                                                                                
Lucka 

                                                                               

Nejdřív jsme nemohly s Luckou 
srovnat noty, ale pak nám je 
Bára držela. Tréma byla velká. 

                                                                            
Terezka 

 
                                      

Měla jsem hroznou trému, ale 
dopadlo to docela dobře. Když 
jsem zjistila, že tam je paní 
učitelka, už mě ta tréma přešla. 

                  
Bára 

 

Byla jsem ráda, že jsem mohla 
vystupovat. Měla jsem dobrý 
pocit, když jsem hrála, nebála 
jsem se, protože jsem zvyklá. 

                                                                                                
Adélka 

                                      

Hrál jsem a třásly se mi prsty. 
Neměl jsem trému, protože 
jsem na vystupování zvyklý. 
Byl jsem rád, že nás slyšela 
paní učitelka Tylichová. 

                                                                                                    
Kuba 

 
                                      

OHLÉDNUTÍ T ŘEŤÁKŮ ZA ADVENTNÍ VÝSTAVOU  
 

Je mezi námi spousta dalších šikovných žáků. Dejte o sobě vědět, 
napište, co děláte, čemu věnujete volný čas. Rádi si o vás přečteme. 

Dne 9.února proběhlo školní 
kolo v recitaci. Byli jsme u 
toho… 
Mezi úspěšné recitátory se 
zařadili: Kristian Hroch , Mag-
dalena Vostřelová, Kateřina Te-
sařová, Tomáš Čejka, Martin 
Pittner , Aneta Janíčková, Eliš-
ka Klohnová, Barbora Paldu-
sová, Daniel Leitner, Šárka 
Pittnerová, Kateřina Horská, 
Štěpán Pelz, Kristýna Řez-
níková 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LYŽOVÁNÍ V P ŘÍVRATU 
Ve středu 27. ledna si žáci 
vyzkoušeli své lyžařské doved-
nosti na sjezdovce v Přívratu. 
Zejména žáci sedmých ročníků 
tuto možnost před odjezdem na 
lyžařský výcvik velmi ocenili. 
Den byl na lyže dost mrazivý, 
ale sluníčko nás všechny ohřálo 
a nálada pod bod mrazu 
rozhodně neklesla. 

P.Janková 
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BOBOVÁNÍ 
 

Dne 22.ledna 2010 jsem my 
holky ze 6.a a 6.b místo tělo-
cviku na dvě hodiny šly do 
parku bobovat. No, šly jsme se 
prostě vyřádit, abychom daly 
v hodinách konečně jednou 
chvíli klid. Naši kluci půjdou  
26. ledna 2010 v úterý, takže 
nám to vše budou kazit (myslím 
ten klid).  

Karolína Brumlová  
 

GALERIE OSOBNOSTÍ  

STŘÍLENÍ A JÁ 
Začalo to asi tím, že jsme jednou s rodiči šli na Střelecký trojboj 
ve Vendolí, bylo to v září roku 2006. Od té doby mě to začalo 
bavit, tak jsem začal chodit do Střeleckého kroužku ve Ven-
dolí. Ze začátku mi to vůbec nešlo, potom jsem se postupně 
zlepšoval. Ve Vendolí jsem střílel asi 2 roky. Potom přišli ze 
Svitav, že někoho potřebují do družstva. Tak jsem měl první 
soutěž, bylo to Mistrovství Moravy a Slezska a to ve skupině se 
Svitaváky, byli jsme na 3. místě, tam jsem konečně získal svoji 
1. medaili. Potom téhož roku, v červnu 2008, bylo ještě 
Mistrovství ČR a Svitavy opět potřebovaly někoho do týmu, tak 
jsem jel s nimi a tam jsme skončili 3. ve střeleckém víceboji 
vzduchových zbraní. Potom jsme skončili 2. také ve střeleckém 
víceboji vzduchových zbraní, ale tam jsme stříleli s pistolemi. 
Já jsem byl 2. také ve střeleckém víceboji vzduchových zbraní 
v pistoli, ale v jednotlivcích. Potom další rok se Vendolí přidalo 
do stejné organizace jako Svitavy, tak jsem už začal zase střílet 
za Vendolí. V září 2009 byl střelecký trojboj ve Vendolí a tam 
jsem ve své kategorii konečně zvítězil.  JUPÍÍ!! Z tohoto 
vítězství mám asi největší radost.  Od nového školního roku 
zase cvičíme s p. uč. Sýkorou. A těším se na další soutěže.  
 

Ondřej Lustyk 

…- / -.-- / .-.. / ..- / … / - / .. // …- / --.. / -.- / .- / --.. // .- // 
 .--./ .-. / .. / .--- / -.. // … / .. //  -.. / --- // 
--.. / . / .-.. / . / -. / . / …. / --- // -.- / .- / -… / .. / -. / . / - / ..- // 
.--. / .-. / --- // --- / -.. / -- / . / -. / ..- //  
 

Poradíte si s tímto kódem ??? 
(Sudoku už je okoukané) 
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Na tomto čísle se podíleli:žáci 3.třídy, Beneš M., Hynek M., Janková P., Lustyk O. 
redakční rada: D. Raška, D., K. Cupalová, D. Rybářová, K. Pulkrábková, B. Páleníková, 
A. Marvanová, N. Kubinová, F.a K.Brumlovi,  M. Cupalová, Jurková E., Fi&Pr 
 

     
 
Velkého úspěchu dosáhl Ondřej 
Špaček. 
V okresním kole Dějepisné olym-
piády obsadil krásné 3.místo.  
Tím postupuje do kola krajského. 
Gratulujeme! 
Držíme palce. 
 

HISTORIE 
 

 
Kalendář nejbližších akcí 

 
- Valentýnský taneční večer 
- Pythagoriáda – školní kolo 
- Oblastní kolo v recitaci 
- Jarní prázdniny 
- Démosthenes 
- Okresní kolo OČJ 
- Den naruby 
- 28.3. Den učitelů 
 

OŽIVLÝ BUDÍK  
 
Ahoj, já jsem Matějův budík a 
budu vám vyprávět, jak jsem se 
měl,  když ještě nebyl mobil. 
Tak poslouchejte. Jednoho dne 
Matěj a jeho táta šli do 
hodinářství a já byl zvědavý, 
koho si odnesou, ale netušil 
jsem, že to budu já. Byl jsem 
tak šťastný, vzal si mě a 
nastavil mě na 6:30 a už jsem se 
těšil na ráno. Hned první den 
jsem zaspal a nezazvonil jsem a 
to byl průšvih, protože Matěj 
zaspal také. Následující dny 
jsem už nezaspal, ale po mnoha 
dnech jsem přestal budit. Matěj 
čtyřikrát za sebou zaspal, tak 
mě dali k opraváři, ale on řekl,  
že  jsem  rozbitý  a  už mě nejde 

opravit. Jednoho dne mě Matěj 
opravit sám a náhodou se mu to 
podařilo. Zase jsem budil dál, 
ale já věděl, že ten den přijde.   
Matěj dostal mobil a já zůstal 
sám,  nikdo už na mě necvakal 
a už se ani nedíval,  kolik je  
hodin.  Jednou Matěj přišel a po  

 

ŘÍKÁTE SI, CO TO JE? 
 
Hodiny slohu nemusí být jen 
nudné. Osmáci i deváťáci si to 
vyzkoušeli (sice se tomu 
trochu bránili), ale výsledek je 
velmi zajímavý a pěkný – 
posuďte sami.  
Charakteristiku žáka nám 
jeden počítačový program po-
mohl jednoduše upravit. 
Zkuste to i vy:  

www.wordle.net 

dlouhé době se na mě podíval. 
Já jsem myslel, že mu přestal 
budit mobil, ale on mě uchopil a 
odnesl mě do koše a já jsem 
doputoval až na skládku a tam 
bylo tolik funkčních budíků a já 
se jich ptám, proč je lidé 
vyhodili a jeden povídá: „Můj 
Jirka dostal mobil“ , a další: 
„můj Petr dostal mobil“ a to mi 
odpověděly všechny budíky. A 
tento příběh jsem vám vyprávěl 
ze skládky jménem Budíkov. A 
jaké z toho plyne ponaučení? 
Nevyhazujte staré budíky, 
protože nikdy nevíte, kdy dojde 
elektřina a kdy se takový budík  
bude hodit. Vyprávěl budík 
Mirek, starý jen jeden rok. 

Beneš Matěj 
 

Vyměním vysvědčení, 
to moje se mi moc 
nelíbí (ani rodičům) 


