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 Návštěva Senátu v Praze

Kdy : 2.11. 2011
Kde : Praha
S kým : Dětské zastupitelstvo 
Svitavy

Ve středu ráno jsme se sešli na vlako-
vém nádraží a čekali jsme na vlak. 
Poté, co jsme nastoupili do vlaku, jsme 
vyrazili do České Třebové. Mezi pří-
jezdem vlaku do Prahy jsme měli 30 
minut volna, tak jsme si šli nakoupit 
cukrovinky atd. Přijel vlak a my jsme 
frčeli do Prahy. V kupéčku jsme natre-
fili na dva vtipné Angličany. Poté, co 
jsme vystoupili, jsme si zakoupili jíz-
denky do metra, kterým jsme jeli na 
stanici Můstek. Zde jsme přestoupili a 
vyjeli jsme na stanici Malostranská. 
Kousek dál byla naše cílová stanice – 
Senát. Poté, co jsme zjistili, že máme 
ještě chvilku času, jsme mohli jít do 
blízké kavárny Pohádka. Ceny byly 
příliš vysoké, přímo pohádkové,  a tak 
se někteří z nás odebrali do protější 
kavárny s přesvědčením o nižších  

cenách. Ovšem i tam naše očekávání 
selhalo. Koupili jsme si malý kelímek 
džusu za  pouhých 65 Kč. Poté jsme se 
otráveni odebrali do Senátu, čekali 
jsme na pana senátora Koukala – býva-
lého starostu Svitav. Když jsme se 
dočkali, museli jsme projít bezpečnost-
ním rámem,  jestli u sebe čistě náhodou 
nemáme bombu. 
Viděli jsme:

- společenskou místnost
- Zelený salónek
- bývalou Konírnu, kde se 

scházejí senátoři
- Zrcadlovou místnost

Když jsme vše prohlédli, šli jsme do 
senátorské jídelny, kde nás pan senátor 
Koukal pozval na oběd. Poté se někteří 
z nás odebrali na Václavské náměstí 
metrem a někteří  pěšky přes Karlův 
most.
My, kteří jsme jeli metrem, jsme 
nakupovali. Když jsme měli na-
koupeno, odebrali  jsme se na vlakové 
nádraží. Tam jsem se podívali do 
obchůdků a koho nevidíme  GÁBINA 
GUNČÍKOVÁ. To bychom nebyli my, 

abychom se s ní  nevyfotili. Po 
zábavné cestě domů jsem se plní 
zážitků odebrali domů. Výlet se nám 
moc líbil.

Barbora Chladilová
         Magdaléna Špačková 

· Na tomto zasedání jsme se sešli téměř všichni až na jednoho zástupce. Třído, které se to týká, přemýšlejte, 
komu jste dali svoji důvěru!!!! 

· Naše zastupitelky Bára a Magda nás informovaly o jejich návštěvě v Senátu. Do Prahy zástupce DZS 
pozval pan Koukal, bývalý svitavský starosta, v současnosti náš senátor. Ukázal jim, jak to v Senátu vypadá, 
co mají senátoři za povinnosti a jak probíhá hlasování. Pozval je všechny na oběd do jejich jídelny. Bára s 
Magdou byly s návštěvou velmi spokojené. 

· Dalším bodem na seznamu byla soutěž, kterou vyhlásil Svitap. Je to soutěž ve sbírání víček od pet lahví a 
samotné pet lahve. Všichni jsme se aktivně zapojili, teď stačí jenom abychom v soutěži uspěli. 

· Dále jsme si povídali o topení ve třídách. Paní ředitelka nám dala pokyny, jak se zachovat v případě, že teplota bude vyšší než 
stanovená. Čidla nám pomáhají teplotu hlídat také, ale reagují velmi rychle na otevřená okna. 

· Všichni zástupci mají  za úkol pravidelně informovat o akcích tříd. Potřebujeme získávat zprávy od dopisovatelů do školních 
novin. I letos jsme se přihlásili do soutěže a podle mého názoru máme co obhajovat. Loňské ocenění nás  velmi zavazuje.  

Markéta Cupalová
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ZÁPACH,
tak bych nazval 
exkurzi 8.A . Celá 
třída byla ráda,  že 
se konečně ulije ze 
školy,  a tak se taky 
stalo. Místo učení 
přišel zápach,  který nás čekal v ČOV v 
Hradci nad Svitavou. Jak jsme se blížili 
na místo určení,  někteří už cítili ten 
odporný zápach. Nějaký šéfik se nás 
ujal a procházel s námi ČOV.  Já jsem 
se divil, že tam vůbec roste tráva v tom 
vzdoušku. Ale co! Přírodě prostě 
neporučíš. Tak jsme chodili z jednoho 
místa na druhý, až jsme došli do 
místnosti, kde byla doslova h…všeho 
druhu a všechno bylo tekuté a 
charakteristicky zapáchající. Někteří 
nám málem ukázali ranní snídani, ale 
nakonec to všichni ustáli. Rychle jsme 
šli dál, ale nebylo tam nic zajímavého, 
snad jenom to, že něco ztvrdlého 
vypadalo jako mech v lese. Všechna ta 
špína se nějak vyčistila a vylívala se do 
řeky,  která tam protéká. No a pak už 
jenom pár nedůležitých stanovišť a šli 
jsme pryč a šéfik taky jel domů. Cesta 
byla málo zajímavá a zdlouhavá, byla 
totiž „cufus“, jen všichni psi, co jsme 
potkali, byli agresivní. U Lídlu jsme se 
rozešli a šli domů. 

Ady

Návštěva ČOV v Hradci nad 
Svitavou 

První říjnový týden navštívili žáci 
osmých ročníků čistírnu odpadních 
vod v Hradci nad Svitavou. Přesvědčili 
se o nutnosti čištění odpadní vody, 
která jde z našich domácností, škol a 
továren. Mnohé žáky překvapila 
kvalita užitkové vody, která čistírnu 
opouští, někteří se zase pozastavovali 
nad vodou přicházející do čističky. 
Pracovníci ČOV žáky seznámili s 
jednotlivými fázemi čištění a s 
možnostmi využití vznikajícího 
bioplynu.

Korbářová P.

Sběr papíru

Jako každý rok se konal sběr papíru. 
Sběru se zúčastnilo hodně menších , ale 
i větší žáků školy. Celkem se umístilo 
35 žáků.
Na prvním místě byl Ondřej Moravec 
ze 2.třídy, který měl celkem 841 kg, 
na druhém místě byl Jakub Jan 
Heřmanský z 1.třídy, který měl 724 kg
 a na třetím místě je Jan Škaroupka  ze 
třetí třídy, který sebral 544 kg.
Celkem jsme sebrali 12 049kg a 
zachránili tak 241 stromů.
Všem srdečně gratulujeme a děkujeme 
za účast. 
Teď vám řeknu, jak to vůbec probíhalo. 
Každý den jsme museli vstávat v šest 
hodin, abychom to stihli. Když jsme 
tam přišli, tak jsme nejdříve připravili 
váhu,  stoleček  a otevřeli kontejnery. 
Potom začala přijíždět auta. Paní 
učitelka nám jeden den udělala čaj, 
protože byla velká zima. Vždy jsme 

přišli pozdě do hodiny. Paní učitelce 
pomáhali žáci ze 7. třídy.
 Moc se na vás těšíme za půl roku 
AHOOOOOOOOJ.    
        

Tereza Marholdová

foto: Korbářová P.
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Příběh o Tomášovi

Píše se rok 1530. Tohoto roku se stalo 
mnoho událostí, ale já vám budu 
vyprávět o jistém prosťáčkovi 
jménem Tomáš. Vše začíná ve Velké 
Britanii v hlavním městě Londýn.
Tom byl synem bohatého sedláka 
jménem Tonny a překrásné Angeliky. 
Maminka mu však zemřela když byl 
ješ tě  malý a  moc se  na ni  
nepamatoval.. Po dlouhé době 
truchlení se jeho táta znovu oženil s 
bohatou a zámožnou paní jménem 
Karin. Háček byl ale v tom, že Karin 
měla ještě dvě dcery Lucy a Adélu, 
které Toma nesnášely. Pořád mu 
poroučely a dělaly naschvály. Jeho 
otec byl na něj v jednom kuse 
naštvaný, a proto se Tom  rozhodl 

Pohádko, povídej !!!

1. den 
Příběh o kamarádském koníku Zulibádovi

Jednoho dne se narodil malý koník. Maminka (tudíž kobyla) mu začala říkat Zulibád. Nikdo neví, proč mu tak říkala, 
ale hlavní je, že byl s rodinou. Jelikož to byl koník toulavý, vydal se ve dvou letech do světa. Byl moc hodný a 
kamarádský, ale nikdo ho nebral vážně. Potkal vám pejska, takový špindíra, a tak si řekl: „Ten je určitě taky sám, 
skamarádím se s ním.“. Ale pejsek se kamarádit nechtěl, měl dost starostí  o svůj kožíšek. Zulibád zase odcházel sám. 
Lehl si do trávy a usnul. Ráno, jakmile se probudil, šel se napít k jezeru a tam potkal krásnou klisnu. Zulibád na ni začal 
mluvit: „Ahoj, já jsem Zulibád, jak se jmenuješ ty?“ „Ahoj, já jsem Rusalka:“ Na Zulibádovi bylo vidět, jak byl 
zamilovaný až po uši. Ona ho ovšem neodmítla, a tak se začali kamarádit. Společně se pak vrátili zpátky ke stádu. 

Otázka: Víte, jaký je rozdíl mezi klisnou a kobylou ??? 
- klisna je do čtyř let a kobyla už měla hříbě 

Karolína Brumlová 

odejít. Sbalil svých pět švestek a šel. 
Po dlouhém putování se nakonec 
dostal až do Walesu. Jelikož neměl 
moc peněz, musel si najít práci, ale 
nikde ho nechtěli přijmout, protože 
vypadal jako strašák do zelí. Nebyl z 
toho moc šťastný, že ho nikdo nechce, 
a tak si sedl na lavici a chvilku 
přemýšlel. Ze zadu se, ale ozval hlas. 
„Chlapče já bych potřeboval, aby mi v 
domě někdo sloužil.“ Tom byl 
vyděšený a ptal se: „Kdo jsi?“ Muž se 
zasmál. „Ty nevíš, kdo já jsem? Já 
jsem přece Leonardo da Vinci. Chtěl 
by jsi tedy u mě pracovat? Mám doma 
strašný nepořádek jak pořád něco 
kutím.“ Tom tedy souhlasil a šli k 
němu domů. Cestou mu da Vinci 
ukazoval krásy matky přírody. „Tedy 
vy tady potřebujete uklidit jako sůl“ 

Řekl zaraženě Tomáš a hned začal 
uklízet. Uběhlo pár let a Leonadro 
začal stárnout a umírat. V ten den 
když da Vinci zemřel byl Tomáš 
velice zklamán. Vyšel tedy ven a 
potkal babičku, která Leonarda da 
Vinciho znala. „Copak je chlapče?“ 
Ptala se zvědavě babička. „Ale 
babičko Leonardo da Vinci dnes 
zemřel“ Babička se zasmála a pravila: 
„Vždyť ten zemřel před 11 lety to jsi 
měl jenom nějaké vidiny. Byl jsi totiž 
sám a nevěděl co dělat a tak si tvůj 
mozek představil tohoto muže. 
Celých 11 let jsi byl doma sám a 
povídal jsi si sám pro sebe“ Tom byl z 
toho docela smutný, ale na jednu 
stranu byl velice šťastný, že ty léta 
které v tom domě prožil, prožil 
krásně. 

Markéta Cupalová 

Jmenuji se Jakub Marek, jsem žákem 3. třídy. 
Sportuji už od 4 let. Začínal jsem s mamkou a 
taťkou, potom jsem se sportu začal věnovat pravi-
delně ve sportovních oddílech. V současnosti se 
věnuji plavání, florbalu, volejbalu a kolu. Sport 
mi zabírá hodně volného času, ale baví mě. Navíc 

se mi podařilo několikrát dosáhnout velmi pěkných výsledků. Zatím největší-
ho úspěchu jsem dosáhl na Mistrovství ČR v duatlonu. Obsadil jsme druhé 
místo v závodě, který se skládal  z běhu na 200  m, jízdy na kole na trase 1 km a 
znovu běh na 200 m. Sport mě opravdu baví, navíc mám velkou oporu ve 
svých rodičích, kteří mi pomáhají a také se mnou trénují. Před závody bývám 
někdy nervózní, uklidňuji se pečlivým rozcvičením. Stravuji se zdravě, jím 
hlavně ovoce, zeleninu, před závodem jen hroznový cukr a banány.                           



P í s m e n a  a b e c e d y  
bezdůvodně nestřídáme. 
Eva a Adam patří k sobě. 
Jsou v kalendáři spolu v 
nejhezčí den celého 

roku. Ale my jsme je rozdělit a 
vystřídat museli. Eva (alias Evouš) 
nám odešla na střední školu a my 
měli těžký úkol, najít za ni náhradu. 
Kdo jiný ji mohl nahradit než Adam 
(tedy Ady). Takže vtipné glosy teď 
najdete pod písmenem A. 
Adame, držíme ti palce 
v přebírání štafety od 
Evy. Její glosy byly 
vtipné, čtivé, líbivé, 
prostě cool. Věříme, že 
se ti to podaří. Ne nadarmo E&A patří 
k sobě.

Fi
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Výlet do Číny za Velkou čínskou 
zdí

Někteří říkají, že se čínská zeď stavěla 
několik stovek let, někteří zase říkají, 
že pár stovek let a někteří dokonce, že 
pár desítek let. Tak tady je zaručeně 
pravdivá informace: stavěla se 147 let  
a těch dělníků, co ji stavěli taky zrovna 
nebylo pár stovek, ale pár tisíců. 
Hlavní důvod byl jednoznačný. Aby se 
Číňané uchránili před mongolskými 
nájezdníky.

dub letní

javor mléč javor klen buk lesní jilm habrolistý

jírovec maďal habr obecný

trnovník akát

bříza bělokorájasan ztepilý

dub zimní

lípa srdčitá

 Ale hlavní důvod, proč se tento článek 
píše, je ten, že tam byl i Láďa Schwär 
ze 7. třídy. Sice tam byl 7.1.2008, ale to 
je asi jedno. Byl jediným žákem naší 
školy, který se mohl na vlastní oči 
přesvědčit, co vidí kosmonauti z 
vesmíru, vlastníma nohama se mohl 
postavit na unikátní stavbu, která je  
dlouhá asi 8850 km. Jen  by mě 
zajímalo,  jestli ji prošel celou.
To asi ne, ale kolik metrů po ní 
prošel, to by nám mohl prozradit. 

Ady

Kateřina v 
zemi Ásů

K a t e ř i n u  v  
zemí Ásů bych 
d o p o r u č i l a  
spíše holkám s 

fantazií a touhou po poznání. Hlav-
ní hrdinkou je Kateřina, která se 
svými rodiči jede na Island, kde 
zažívá různá napínavá, ale i krásná 
dobrodružství s Ási.    

Eliška Klohnová

Princezna 
Včelka

Pohádka, kde 
hlavní hrdin-
kou je prin-
cezna Včelka, 

která se dostane do podzemí mezi 
skřítky, se kterými zažívá různá 
dobrodružství. Pro dětskou fantazii 
velmi zajímavá kniha. Všem mlad-
ším čtenářům doporučuji. 

Eliška Klohnová

Na tomto čísle se podílely: Korbářová P., 
Chladilová B., Špačková M., redakční rada: 
Čížek A., Brumlová K., Marholdová T.,  
Cupalová M.,  Klohnová E., Fi&Pr

Glosa - krátký novinářský komentář,  
který reaguje na aktuální dění.
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