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◼ Slovo redakce 

 

ážení čtenáři – školáci, učitelé, 

rodiče i příznivci naší školy, 

dostává se vám do rukou (či spíše 

před zraky na obrazovkách počítačů 

nebo jiných zařízení, kde si ho nyní 

čtete) nulté, pilotní číslo školního ča-

sopisu. Ještě nevíme, jak náš časopis 

obstojí. Možná čtete jediné jeho číslo, 

ale my doufáme, že jen první v dlouhé 

řadě. Nevede nás totiž k jeho vydá-

vání povinnost. Cítili jsme spíš, že 

školní časopis tak trochu v řadě čin-

ností naší školy chybí. Máme pocit, že 

může být jedním ze způsobů, jak škola 

dává vědět dovnitř i navenek o svých 

aktivitách, úspěších či zajímavém 

dění ve škole i v okolí. 

Ještě vlastně nevíme, jak se časopis 

bude dále vyvíjet, do jaké podoby do-

zraje. Zatím máme jen nápady 

a představy, co vše chceme, aby se 

v něm průběžně objevovalo. Hned ve 

vedlejším článku na této stránce při-

bližujeme, co chceme v časopise uve-

řejňovat. V tom bude hodně záležet 

na redaktorech z řad žáků, ale i dal-

ších ochotných žácích a učitelích, 

kteří poskytnou podněty či hotové 
články k uveřejnění. Proto nechá-

váme otevřenou i periodicitu časo-

pisu: vstupujeme do rodiny školních 

časopisů jako občasník. Dvě tři čísla 

během školního roku jsou naším 

vstupním záměrem. Budeme rádi, po-

kud jej splníme, ještě více nás však po-

těší, pokud čísel bude více. 

 

— redakce  

 

◼ Vykřičník — ! 

rvní stranu nultého čísla věnujeme bližšímu seznámení 

s předpokládanými rubrikami, se kterými bychom vás rádi 

seznámili a zaujali. 

Na první straně bude vedle úvodního Slova redakce (občas zde 

naleznete Slovo ředitele školy) vždy místo pro nejdůležitější 

zprávu. Ta se může týkat vlastně všeho ze života školy, co bude 

redakce považovat za nejdůležitější. Tato rubrika ponese název 

Vykřičník — ! Vedle zdůraznění důležitosti zprávy názvem na-

vazujeme spojení s další rubrikou uvnitř čísla, která ponese ná-

zev Otazník — ? a bude se objevovat příležitostně jako pozasta-

vení nad nějakým problémem nebo zde budou rozhovory, různé 

ankety a otázky od čtenářů a pro čtenáře. 

Rubriky Chystáme a Školní akce budou informovat o plánova-

ných aktivitách školy. Akce naproti tomu budou informovat 

o velkých událostech, které by pro žáky mohly být zajímavé, 

i když se nebudou konat ve škole. Rubriky Byli jsme při tom 

a Stalo se by měly tvořit jádro časopisu. Budou přinášet texty 

žáků o událostech, které proběhly ve škole nebo kterých se žáci 

naší školy zúčastnili. Navazovat na ně budou Zajímavosti, které 

přinesou informaci o neobvyklých či zkrátka zajímavých událos-

tech či věcech. V rubrice Jsme úspěšní se dovíte, co se našim žá-

kům povedlo v oblasti sportu, umění či třeba v soutěžích dalších 

předmětů. Tipy na akce a zajímavé počiny z různých oblastí při-

nesou rubriky Sport, Muzika, Věda či Umění. O zajímavých 

osobnostech z řad žáků, učitelů, ale i lidí mimo školu se dočtete 

v rubrice Představujeme. 

Kromě zpráv chceme dát také prostor tvůrčímu snažení našich 

žáků. Proto rubrika Tvorba přinese ukázky či plná znění literár-

ních nebo výtvarných prací (povídky, básně, vyprávění, ob-
rázky). Výzvou se budeme obracet na čtenáře, když budeme chtít 

pomoci s nějakým problémem či aktivitou. Občas zařadíme Sou-

těž, kde zadáme úkoly za zajímavé ceny. Protože máme rádi hu-

mor, nebudou občas chybět Vtipy. A také zařadíme rubriku Ko-

miks. Inzeráty a oznámení budou obsahem rubriky Nástěnka. 

Rubriky nebudou v časopise zastoupeny vždy všechny, možná 

některé nenajdou svůj obsah a zařazovány nebudou, naopak ně-

jaké jiné třeba ještě časem vzniknou. I v tomto ohledu čeká časo-

pis ještě vývoj. V každém případě budeme rádi, pokud si každý 

najde něco, co ho zajímá, v nabídce, kterou připravíme. 

— za redakci Kevin Pražák (9. B) a Milan Slezák (uč.)  
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◼ Soutěž 

Navrhni logotyp časopisu! 

ilí žáci, hledáme zajímavé, ale zároveň čitelné 

a graficky snadno použitelné řešení názvu 

našeho časopisu. Autor vybraného návrhu bude 

zvěčněn na stránkách příštího čísla a odměněn! 

— redakce  

◼ Stalo se 

Vánoční trhy na Masarykově náměstí 

d pátku 7. prosince se konaly tradiční vánoční 

trhy na Masarykově náměstí, které se tak do 

16. prosince proměnily v živé tržiště s výrobky li-

dové tvorby a uměleckých řemesel, které doplnil 

kulturní program. 

Zde si bylo možno zakoupit skoro cokoliv od vá-

nočních ozdob, ručně vyráběných svíček a kera-

miky přes kabelky, kožené peněženky a opasky. Na 

trzích mělo své zastoupení i gobelínové zboží 

(repliky historického skla, bytové doplňky z pří-

rodních kamenů, kožešiny a výrobky z kožešin). 

Svoje těžce vydřené peníze bylo možno utratit za 

ocelové, keramické a drhané šperky. Ve stáncích 

šlo vyzkoušet bižuterii, kosmetiku, čaje z přírod-

ních materiálů. Pánové určitě potěšili své ženy 

koupelovou solí nebo přírodním mýdlem, které 

bylo možno na trzích také zakoupit. Děti jistě měly 

radost z dřevěných hraček a skládaček. Po nároč-

ných nákupech se na trzích dalo občerstvit boha-

tou nabídkou stylového občerstvení. Nabídku pro-

dejců tvořily grilované kýty a sýry, klobásy, 

halušky, nudle, domácí brambory. Jako na každém 

správném vánočním jarmarku nesměly na našich 

trzích chybět trdelník a pražená káva s praženými 

ořechy a mandlemi. Svoje místo ve stáncích mají 

vždy i džemy, domácí sirupy, pečené a sypané čaje, 

které bylo možno doplnit medovinou, svařeným ví-

nem, punčem, horkou čokoládou nebo ciderem. 

Přes pracovní dny vánoční trhy probíhaly od 10. do 

19. hodiny večerní. V pátek a o víkendu 14.–16. 12. 

pak jarmark zavíral až ve 21 hodin. 

Proběhlé vánoční trhy jsou pozvánkou i dobrým ti-

pem pro nákup na příští rok! 

— Lucie Melicharová (8. A)  

◼ Otazník — ? 

eptali jsme se ředitele naší školy Romana 

Poldy, co se v poslední době na naší škole změ-

nilo a zda se chystá nějaká zajímavá akce. 

Podle slov pana ředitele se dá na naší škole stále 

něco opravovat a zdokonalovat. Například ne-

dávno se modernizovaly obě počítačové učebny 
a keramická dílna. Dále v létě bude probíhat další 

přidělání šatních skříněk, na které však nezbývá 

místo. Takže toto téma je dosti aktuální. Většina 

žáků není spokojena s umístěním šatních skříněk 

na chodbě ve vyšších poschodích. Ale bohužel, jak 

už bylo řečeno, jiná místa nezbývají. Také je v plánu 

rekonstrukce toalet pod jídelnou, které kazí cel-

kový dojem ze školy. V dalších dvou třídách se zva-

žuje předělání starých obyčejných tabulí na nové, 

interaktivní, které značně ulehčují výuku. Změna 

by probíhala ve třídách 6. C a výtvarné výchovy 

(8. C). Do školy se musí hodně investovat, napří-

klad o letních prázdninách se budou kupovat další 

čtyři projektory, protože ty staré už dosluhují; je-

jich cena bude v přepočtu 160 000 Kč. 

Plánovanou velkou akcí bude na jaře hobby vý-

stava, která se koná pravidelně jednou za čtyři 

roky. V letošním školním roce je opět na řadě. V mi-

nulých letech se přibližně ve stejnou dobu konaly 

jiné aktivity: školní akademie či sportovní klání se 

Základní školou Štefánikova z Pardubic. 

— Daniel Kuklík a Adriana Petrušanská (9. C)  
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◼ Byli jsme při tom 

Den otevřených dveří 

ne otevřených dveří jsem se osobně účastnila 

jako průvodce, a tak doufám, že vám celou si-

tuaci přiblížím a až dočtete tyto řádky budete pře-

svědčeni, že jste tam byli též. Můžeme se do toho 

tedy pustit.  

V sobotu 8. prosince 2018 se v naší škole uskuteč-

nil den otevřených dveří. Začínal v 9:00 a končil 

v 11:00 hodin. Lidí bylo překvapivě mnoho, a tak 

už průvodci začínali mizet hned na začátku akce.  

Naštěstí nás tam bylo opravdu hodně, dokonce ne-

stačily ani visačky s označením průvodce. Ve 

vstupní hale školy jste mohli zahlédnout nejen nás, 

ale i prostor vyhrazený malému obchůdku, kde jste 

mohli nakoupit keramické výrobky vyráběné 

dětmi z naší školy. V jídelně jste mohli ochutnat ze 

tří výběrů moučníků, upečených našimi kuchař-

kami, a k osvěžení nějaké nápoje, jako třeba teplou 

hrušku či exotický mošt. Na třídách prvního stupně 

se první dvě hodiny klasicky učilo, a tak jste tam ze 

zvědavosti mohli nahlédnout, samozřejmě za před-

pokladu, že nebudete dělat hluk. Nás průvodců jste 

se mohli zeptat na vše, kromě osobních údajů sa-

mozřejmě. Všechny třídy, bazén i tělocvična byly 

otevřeny, takže jste tam mohli nakouknout a pro-

hlédnout si je. Abych ovšem 

nepsala jen ze svého pohledu, 

jednoho kamaráda jsem po-

žádala o rozhovor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční dílny 

á osobně mám poslední dobou velký problém se 

naladit na vánoční náladu a sledování vánočních 

filmů. Pití kakaa, pečení perníčků – to už mi nějak 

nepomáhá. A tak každé předvánoční veselí je pro 

mne příležitostí nasát vánoční atmosféru. To 

a mnoho dalšího vám škola mohla nabídnout ve 

čtvrtek 6. prosince 2018, kdy se ve škole odehrály 

vánoční dílny. Mohli jste si vyrobit například vá-

noční stromeček z drátků, plastovou rybičku jste 

mohli vybarvit barvami na sklo a mnoho dalšího. 

A když vám náhodou vyhládlo a vyschlo v krku, 

mohli jste si zajít do naší jídelny pro trochu čaje či 

ozdobení perníčků, které jste samozřejmě poté 

mohli i sníst.  

K tomuto textu 

jsem vedla roz-

hovor s mojí ka-

marádkou, která 

na vánočních díl-

nách též byla, aby 

to nebyl jen můj 

názor: 
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◼ Komiks 
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