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ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 
 

Dne 17. března roku 2010 se jako 
každoročně konala zeměpisná 
olympiáda. Já Filip jsem jako už 
po několikáté zastupoval naši 
školu SÁM.  Poté, co mě pan učitel 
Richtr doprovodil do školy, už 
jsem zjistil, že to dopadne špatně. 
Před sborovnou, kde se všichni 
účastníci okresního kola sešli, bylo 
plno. Něco málo informací jsem 
slyšel. Šel jsem do ,,své“ třídy 
podle kategorie, moje byla C. Po 
asi 15 minutách čekání a šprtání, 
jsme se registrovali a ihned jsme 
přišli na první test, na Práci bez 
atlasu na 45minut. Pak byla pauza 
10 min. Další test Práce s atlasem 
opět na 45min. Pauza 10 min. A 
poslední test, za který jsme mohli 
získat nejvíce bodů,  jsem já 
samozřejmě projel, byla Praktická 
část. 
Některé otázky byly lehčí, jiné 
těžší. Nevím sice, na jakém jsem 
místě (ale dozvím se to), což sice 
hraje nějakou roli, ale získal jsem 
zkušenosti. Příští rok jdu znovu, 
vím, že jsem to zvoral. 

 
Filip Brumla 8.B  

 

RECITA ČNÍ SOUTĚŽ 
 
Dne  10. března 2010 se konalo ve 
Fabrice okresní kolo v recitační 
soutěži. Zúčastnil se jí i náš 
spolužák Štěpán Pelz. Naše třída 
mu držela palce, aby zase zvítězil.. 
Obsadil 1. místo a tím postoupil do 
krajského kola. Všichni ze 6.a  mu 
blahopřejí a věří, že uspěje i 
v Pardubicích a všem ukáže, jak 
šikovné žáky máme ve škole a 
v naší třídě.   
 

Karolína a Markéta 
 

RIEGROVSKÝ 
DÉMOSTHENÉS 

 
Umět se výstižně, srozumitelně a 
správně vyjádřit je jeden z po-
žadavků dnešní doby. Lidé by měli 
komunikovat. Umění starověkých 
řečníků -  rétorů jsme si už druhým 
rokem vyzkoušeli i u nás. Do 
soutěže v mluveném projevu se 
zapojili všichni žáci 2. stupně. Do 
školního kola postoupili ti nejlepší. 
Mluvili o svých blízkých, o svých 
plánech, o svých  zvířecích  miláč-  
 

cích, ale také o tématech, která 
jsou v dnešní době hodně aktuální 
- o přátelství, o vztazích v kolek-
tivu, o drogách i o počítačích. 
Vítězi v jednotlivých kategoriích 
se staly: Barbora Chladilová, 
Magdaléna Špačková – 6. ročník, 
Natálie Topolovská - 7. ročník, 
Eva Jurková - 8. ročník, Kristýna 
Pulkrábková, Pavlína Kvapilová – 
9. ročník. Chlapci se soutěže také 
zúčastnili, ale děvčata měla svůj 
jazýček výmluvnější a nabrou-
šenější.              Fialová Eva 
 

OLYMPIÁDA V AJ 
 
V únoru se naše škola účastnila 
okresního kola olympiády 
v anglickém jazyku. Zúčastnilo se 
přibližně 7 škol. Polovina byly 
školy a gymnázia právě z Lito-
myšlle, ale dostavily se i školy 
z Jevíčka atd. Více času zabralo 
spíše  čekání  než  samotná soutěž.  

První místa obsadili žáci gymnázia 
Litomyšl a gymnázia Jevíčko.  
 
Our school was on English com-
petition in Litomyšl on February. 
There was 7 schools. Half was schools 
from Litomyšl, but there was schools 
from Jevíčko too. On first places was 
gymnazium Litomyšl and gymnazium 
Jevíčko. 

David Raška 
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DEN NARUBY 
 

Letos jsem měla poslední možnost 
vyzkoušet si, jaké je to být v roli 
učitele. Mít na starosti celou třídu, 
postarat se o program, který je 
zabaví na celou hodinu a pře-
devším zaměstnat žáky na celou 
hodinu tak, aby neměli žádnou 
příležitost k zlobení. A tohle 
všechno si vyžaduje velkou  tr-
pělivost a především nervy ze 
železa.  Nechtěla  bych  být  učitel- 
 

kou, ale na jednu stranu mě dnešek 
moc bavil. Český jazyk ve 2.B i 
matematika u “třeťáků“ měla něco 
do sebe a popravdě mě trošku 
mrzí, že už je to naposled..!! 
Doufám, že si to žáci užili stejně 
jako my a že se při naší hodině 
nenudili..=).. Děkuji děcka.. Byli 
jste skvělí..;)..♥♥ a děkuji i vám 
paní učitelky a páni učitelé a přeji 
vám všechno nejlepší ke Dni 
učitelů.. 

Kristýna Pulkrábková 
 

ZPÁTKY DO ŠKOLKY 
 
Nemyslím si, že by někdo odmítl, 
ale my jsme tam byly bohužel jen 
na 3 hodiny. Opět jsme s holkami 
z osmiček byly rozděleny do 3 
oddílů a to do Berušek, Žabiček a 
Sluníček. Opět, protože jsme tam 
byly už na podzim. Moc se nám to 
tam líbilo, a tak jsme chtěly jít 
ještě teď, jediný rozdíl od podzimu 
byl, že s námi mohli jít i kluci, ale 
ti si nepřinesli to, co měli, takže 
z toho nakonec sešlo. Já jsem byla 
v Beruškách, takže o Žabičkách a 
Sluníčkách vám asi moc nepovím, 
ale sluníčka byli všichni ☺.  Skoro 
celé dopoledne jsme s nimi hrály 
hry a vykreslovaly. Potom jsme šli 
všichni na procházku (teda až na 
Sluníčka, která musela po půl 
hodině odejít) ke kolejím. Když 
jsme při cestě zpátky museli 
rozloučit a frčet zpátky do školy, 
tak se nikomu vůbec nechtělo, 
protože jsme si den moc užily. 

    
   Evouš 

 

OSMÁCI V LITOMYŠLI 
 
Ve dne 11.března se osmáci vydali 
do Litomyšle na exkurzi. Exkurzi 
pro ně připravila paní učitelka 
Češková, jako další vyučující 
s nimi jela paní učitelka Fialová. 
Cílem exkurze byla návštěva 
Fakulty restaurování Univerzity 
Pardubice a seznámení s historií 
města. První skupina jela v 7.20 a 
druhá skupina  jela  až v 7.45.  Obě  
 

skupiny měly sraz na  autobu-
sovém nádraží. Cesta autobusem 
byla klidná, paní učitelka nás 
nemusela vůbec napomínat. V Li-
tomyšli na nás čekala pěkná kosa. 
Potom, co jsme se vystřídali na 
fakultě, a splnili úkoly testu, měli 
jsme rozchod po Litomyšli asi tak 
dvě hodiny. Všichni určitě frčeli 
někam na oběd. 

                                                                              
Marvanová Adéla 
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GALERIE OSOBNOSTÍ  

Basketbal jsem začal hrát v osmi letech ve Svitavách. Mám tréninky 
třikrát týdně a zápasy většinou v sobotu a neděli. O velkých prá-
zdninách máme každoročně soustředění v Novém Městě pod Smrkem, 
je tam vždycky spousta legrace, ale i dřina na trénincích. Basketbal mě 
moc baví a kvůli němu mám hodně nových kamarádů. Také se díky 
němu můžu podívat i do měst, kde jsem ještě nikdy nebyl, a teď jsem 
se díky basketbalu dostal i do Prostějova, za který hraju zápasy a 
dojíždím tam dvakrát týdně na tréninky. Je to tam mnohem lepší než 
tady ve Svitavách,  ale zase je tam větší dřina na trénincích.  

Jan Nečas 

ÚSPĚCH, KTERÝ POTĚŠÍ 

Únor a březen jsou měsíce, kdy 
probíhají okresní kola různých 
soutěží a olympiád. Ve dvou z nich 
se na prvních místech objevilo i 
jméno žáka naší školy Ondřeje 
Špačka z 9. b.  Jeho prvním úspě-
chem bylo 3. místo v okresním 
kole Dějepisné olympiády.  
To mu zajistilo postup do kraj-
ského kola této soutěže. V polo-
vině března  reprezentoval naši 
školu i v Olympiádě v českém 
jazyce. V ní uspěl také na výbor-
nou, ztratil pouze jediný bod a 
obsadil tak v silné konkurenci 36 
soutěžících 1. místo. To znamená, 
že podruhé postoupil do krajského 
kola. Obě soutěže jsou poměrně 
náročné, vyžadují nejen dostatek 
nadání, znalostí, citu pro jazyk, ale 
i soustavnou přípravu.  V dubnu 
bude Ondra  moci vše zúročit. 

Fialová Eva 
 

Vladislav Schvär 
 
Ahoj, já se jmenuji Vladislav 
Schvär a jezdím motokros. 
Moc mě to baví. Jezdím od 4 
let dodnes. Samozřejmě že 
jsem už měl i pár ošklivých 
úrazů, ale to bohužel ke 
sportu patří. Účastnil jsem se 
už např. mistrovství České 
republiky, závodů v Rakous-
ku, v Opatově, Valečíně. 
Tento sport s sebou přináší 
také velkou nevýhodu, tré-
nink začíná v 9 ráno a trvá 
klidně do 5 večer, takže 
někdy ani nestihnu domácí 
úkoly. A také na velké sou-
středění do zahraničí  si  mu- 

sím u paní ředitelky požádat o uvolnění, abych tam mohl být delší 
dobu, ale pak mám hodně zameškaných hodin. A v 11 letech je toho 
na mě docela dost! 

SPANÍ VE ŠKOLE 
 

Ve dnech 5.3. - 6.3.2010 jsme my 
šesťáci spali ve škole. Sraz jsme 
měli před školou v 19:00. Nejdříve 
jsme se seznámili s manželem p. 
uč. Pavly Jankové Janem Jankou. 
Objednali jsme si pizzu a když 
jsme se navečeřeli, šli jsme hrát 
hry do tělocvičny. Hráli jsme vybí-
jenou, nazouvání bot, rybičky a 
buldoka. Potom jsme šli do 9.b, 
kde nastala stezka odvahy. Stezka 
vedla přes 8.a  až na půdu, kde  nás 
Honza strašil. Po skončení stezky 
nám hrál Honza na kytaru a šli 
jsme spát. Ráno jsme vstávali 
v 6:30 a šli jsme domů. 

Kája 
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O ZATOULANÉM 
PRASÁTKU 

 
V jednom krásném stavení se 
narodila tři prasátka. Jedno bylo 
strakaté, druhé růžové a třetí mělo 
černé ouško. Dny utíkaly a pra-
sátka rostla a rostla. Jednoho dne 
prasátko uteklo do lesa a za-
bloudilo tam. Utíkalo přes pole, 
louky až doběhlo ke skále, aby si 
tam odpočalo. A najednou skála 
promluvila ,,Prasátko, co tady 
děláš?“ a prasátko odpovědělo, že 
zabloudilo a neví, jak se má dostat 
domů. Skála mu poradila a pra-
sátko došlo k domovu. Všichni se 
radovali, že všechno dopadlo 
dobře.    

Kája Klusák (2.b) 
 

TANČÍCÍ KRÁLÍ ČEK 

 
Vy neznáte Hopsu, co tančí tak 
rád, co neumí sedět a v klidu jen 
stát? 
Když vysvitne slunce, je na polku 
čas, a když přijde deštík, tak na 
valčík zas. 
On skáče a klouže a krouží až 
strach a v patách mu zbývá jen 
zvířený prach. 
A když večer Hopsa už musí jít 
spát, o foxtrotu aspoň, nechává si 
zdát. 

 

ZVÍ ŘÁTKA ZE STATKU 
 

V jedné malé vesničce byla cha-
loupka, ve které žila babička a 
dědeček. Měli velké hospodářství a 
spoustu zvířátek, se kterými 
zažívali nemalá dobrodružství. 
Všechny hlídal pejsek Punťa. Po 
dvorku se promenádovala kachna 
s káčátky, husa s housátky, slepice 
s kuřátky. Nechyběl ani ostražitý 
kohout, kočička Micka, která 
s Punťou vždy laškovala a byla 
s ním největší kamarádka. Jednoho 
krásného rána přišla Micka k Pun-
ťovi a řekla mu, že v záhonku 
s květinami objevila míč, a že by si 
s ním mohli hrát. Plní radosti 
doběhli k záhonu, aby ten míč taky 
viděl. Chtěl míč tlapkou nakop-
nout, když v tom se zarazil. To je 
ale podivný balón - s bodlinami a 
jak píchá! Z klubíčka se vynořil 
čumáček a očička. To už se ale u 
záhonku objevila ostatní zvířátka. 
Já jsem ježeček Pícháček a bydlím 
kousek u lesa. A tak zvířátka ze 
statku měla nového kamaráda. 

Anetka Janíčková (2.b) 
 

 
NEJEN ZVÍŘÁTKA V POHÁDKÁCH OD ŽÁK Ů 2.b 


