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Školní časopis

Parnické vlny
Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice

Nadcházející události

www.zs-ustecka.cz

13. října (8:00 – 18:00)
Přehlídka středních škol –
Skalka (pro žáky 9. tříd)

Je tu nový školní rok!
Ve středu 1. září 2021 jsme se všichni sešli po

27. a 29. října

prázdninách ve škole. Pro někoho to znamenalo začátek

Podzimní prázdniny

dalšího útrpného roku, pro jiné zase setkání s kamarády a

28. října

startovní čára pro nové úkoly a výzvy. Přivítali jsme mezi

Státní svátek

sebou nové šesťáky, kteří jistě s napětím čekali, co se na ně

18. listopadu

chystá na druhém stupni. Letošní deváťáci zase přivítali

Pedagogická rada

nový školní rok s obavami z přijímacích zkoušek, ale možná
také s úlevou, že je to jejich poslední rok na naší škole.

24. listopadu
Informační odpoledne

Co v tomto čísle
najdete?
•

Co se ve škole změnilo

•

Proč jsme končili loni
dříve

•

Jak se Ondra těšil do
šesté třídy

•

Co

jsme

už

v tomto

školním roce zažili
•

co

a

na

bychom

Jak jsi prožil první čtvrtletí školního roku Ty? Poděl se
s námi! Napiš krátký text o nástupu do školy a pošli ho na

Na

koho
neměli

zapomínat?
•

Zprávy

ze

školního

email lenka.spinarova@zs-ustecka.cz. Tvůj příspěvek může

parlamentu, knihovny a

být součástí příštího čísla Parnických vln!

ze zookoutku
•
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nikdy

Co se na 2. stupni změnilo?
Během posledních let se náš stupeň začal zvelebovat a
zkrášlovat. Před dvěma až třemi roky vše začalo malováním tříd,
výměnou osvětlení nejen v učebnách, ale i na chodbách.
Zapomenuté koutky na chodbě ve 2. patře se proměnily
v odpočinkové prostory, které můžeme o přestávkách využívat.
Některé třídy dostaly nové skříně, lavice či učitelské katedry.
Velkou změnou také prošla učebna výtvarné výchovy – nové
dřevěné obložení a instalace dataprojektoru. To ale není vše.
Abychom už tolik nebloudili a nehledali učitele všude možně, u
každého kabinetu nebo třídy s kabinetem přibyly cedulky se
jmény učitelů a asistentek.
Taky sis určitě všiml, že máme spoustu
nových učebnic. V posledních dvou letech
škola obnovila většinu pomůcek, které
používáme. Dostali jsme nové češtiny a
čítanky, dějepisy, zeměpisy, občanskou
výchovu a někteří i přírodopis. Určitě chceš,
aby nám učebnice vydržely pěkné co nejdéle. Máš je všechny
obalené?
Díky distanční výuce jsme už loni přešli na elektronickou
žákovskou knížku. Letos jsme dostali sice další papírovou podobu
žákajdy, do které už známky nedostáváme, ale slouží spíš pro
sdělování informací mezi učiteli a rodiči. Pořád je to úřední
dokument, takže by ses o ni měl starat co nejlépe a obal jí také
sluší.
Další elektronickou změnou jsou třídnice. Nejen vám
žákům, ale i nám učitelům nově odpadla povinnost shánět se po
třídnici a zkoumat, kdo co
není

Den 5. října je známý jako
Světový den učitelů, který se
slaví

již

od

roku

1994

a

připomíná přijetí společného
dokumentu

Mezinárodní

organizace práce a UNESCO.
Světový den učitelů má každý
rok

speciální

motto.

Tím

letošním je: „Stále jsou tu
s námi.“
Letos má totiž připomenout
památku těch učitelů, kteří
zemřeli na následky covidu19.

Kromě

kolegy,

vzpomínky
kteří

na

během

pandemie zemřeli, má letošní
Světový

den

učitelů

také

připomenout to, že učitelé
jsou zcela nepostradatelní pro
znovuoživení vzdělávání.

zapomněl dopsat.
Jistě

Světový den učitelů

Napsal: Matěj Š., 9. A

všem

změnám konec a brzy

Vzpomněl sis na svého

přijdou další novinky. Jaké

oblíbeného učitele? Popřál jsi

to budou? To se nech

mu?

překvapit ;)
Parnické vlny
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Proč jsme loňský školní rok skončili dřív?
Určitě si všichni pamatujeme, že jsme loňský
školní rok skončili oproti jiným třebovským školám o
pár dní dříve. To nebylo samozřejmě jen tak
bezdůvodně. Na ZŠ Ústecká v České Třebové totiž
proběhla o prázdninách rekonstrukce 1. stupně. Ta
začala již v červnu, takže se děti z 1. stupně neměly
kde učit. Co se na 1. stupni změnilo? Na to jsme se
zeptaly naší paní ředitelky Pavlíny Vomáčkové.

Co přesně se rekonstruovalo a kdy

Kdo se podílel?
„Finančně rekonstrukci hradí Město

se konala rekonstrukce 1. stupně?
„První fáze probíhala o prázdninách
v roce 2020. To se opravovaly záchody
nalevo od schodiště, pokládaly se nové
rozvody vody, elektriky a plynu v přízemí,
instalovala se nová světla na chodbách.
Letos

o

prázdninách

se

opravovaly

Česká Třebová. Jedná se o cca 12 milionů,
ve výběrovém řízení vyhrála firma DS Intex
s.r.o.“
Budou se nějaké rekonstrukce ještě
konat?
„Doufám.

Rekonstrukci
sociální

potřebuje

záchody napravo od schodiště, ve 2. patře

budova

školičky,

je připravená nová elektrická instalace a

2. stupni,

školní

datové rozvody a v 1. třídě máme nová

třídách i na chodbách, jídelna. Stále také

světla. Také došlo k výměně zbývajících

věřím v rekonstrukci školního hřiště, kde je již

starých oken na budově 1. stupně za nová

několik let zpracovaný projekt a Město

plastová.“

čeká na vhodný dotační titul, jelikož je to

zahrada,

zařízení

na

podlahy

ve

finančně pro zřizovatele nedostupné.“
Napsaly: Kamila B., Tereza D., 9. A ve spolupráci s paní
ředitelkou
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Druhý stupeň vítá nové žáky!
Zajímalo nás, jak se šesťáci těšili na druhý stupeň. Využili jsme ochoty Ondry, který nám
zodpověděl na pár otázek. Ondra chodil na první stupeň do Dlouhé, takže přechod k nám byla
pro něho velká změna.
Jak ses těšil na druhý stupeň ?

Na druhý stupeň jsem se celkem těšil, kvůli
novým

kamarádům,

taky

na

nové

prostředí a na učitele.
Jaký jsi měl pocit po prvním dnu na
druhém stupni?

Ze začátku jsem měl velkou trému, ale
pak jsem poznal nové spolužáky a
suprového třídního učitele.

Jaký máš názor na školu po měsíci?
Škola je dobře vybavená, až na sociální
zařízení. Ale učitelé jsou tu celkem super.

Napsal: Tomáš P., 9. A ve spolupráci s Ondřejem P., 6. A
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CO UŽ JSME LETOS ZAŽILI?
Deváťáci na exkurzi na VDA
V úterý 21.9.2021 jsme se obě devítky šly podívat na
VDA (Vyšší odborná škola a Střední škola technická
v České Třebové). Ukázali nám tam prostory školy, obory,
a mohli jsme si také spoustu věcí vyzkoušet – od řízení
lokomotivy, přes počítače až po zapojovaní elektrických
destiček. VDA je škola která vzdělává už od roku Od roku 1945. Také je 4. největší střední školou
v Pardubickém kraji. Vzdělává v oblasti elektrotechniky, informačních technologií, dopravy,
strojírenství, nábytkářství. Pokračuje v dlouholeté tradici odborného vzdělávání. Nabízí jistotu
stabilní a velké školy, individuální přístup a porozumění. Z mého pohledu je škola moc pěkná.
Napsala: Barbora K., 9. A

Den bez aut
Den bez aut je mezinárodní a panevropský den,
který se slaví každoročně 22. září (někde ale v neděli
kolem tohoto data). Akce má poukázat na přijatelnější
způsoby dopravy a podpořit omezování městského
automobilismu. Do akce se k roku 2005 zapojilo okolo
1400 měst.
Na naší škole se při této příležitosti konala soutěž, které se zúčastnily všechny třídy. Úkolem
bylo přijít do školy nejlépe pěšky, případně na kole, koloběžce, žáci ze vzdálenějších obcí mohli
využít MHD. Za jednotlivé způsoby dopravy byly vždy jednotlivým žákům přidělené body. Hlavní
výhrou byla sladká snídaně pro celou třídu. Aby bylo hodnocení spravedlivé, školní parlament
prošel všechny třídy, spočítal body a zprůměroval je. Na 2. stupni nakonec těsně vyhrála 9. B
s třídní učitelkou Adrianou Vítkovou.

Napsal: Jonáš Š., 9. A

Audience u královny – divadelní představení (pro zájemce z 8. a 9. tříd)
Ve čtvrtek 23. 9. jsme se školou navštívili divadelní představení
Audience u královny, které se konalo v Pardubicích. Ve škole jsme končili o
2 hodiny dříve, abychom se stihli nachystat. Sraz jsme měli na nádraží,
odkud jsme jeli všichni spolu do Pardubic. Rozchod jsme dostali
v Pardubicích. Šli jsme se najíst a nakoupit nějaké drobnosti. Potom jsme se
přesunuli do divadla. Představení bylo velmi pěkné a opravdu zajímavé.
Napsala: Diana L., 9. A
Parnické vlny
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Bláznivé nůžky – další divadelní představení
Další představení bylo na plánu opět ve čtvrtek, tentokrát
7. října. Komedie "Bláznivé nůžky" mě velice zaujala, nejen proto, že
to byla vtipná, ale především svou dramatickou stránkou. Herci
zapojovali do představení i nás diváky. A v tom bylo kouzlo! Třeba
zrovna mě si zavolali až na podium! Věřili byste tomu?! Moc děkuji
hercům, že jsem si to s nimi mohla takhle užít.
PS. Musím říct, že jsem se po dobu celého představení jenom smála a už se těším na další
představení!

Napsala: Johanka B., 9. B

Dunajský umělec
Naše škola se v rámci hodin výtvarné a hudební
výchovy

zapojila

do

mezinárodní

soutěže

Dunajský

umělec. Nejvíce prací v kategorii Artwork zaslaly do
soutěže dívky z 8. a 9. ročníků. Ve skupinách se pokusily
vytvořit sochu nebo šperk z přírodních. Zapojily se i nižší
ročníky, ty se však zapojily kategorie Mapa. Žáci ze 7. B se
pokusili ztvárnit prostorovou mapu povodí Dunaje. Nejlepší
práce si můžete prohlédnout ve skleněné vitríně u šaten.
Během

hodin

hudební

výchovy

žáci

nahráli

jednoduchou skladbu inspirovanou řekou Dunaj. Ze záběrů na
jednotlivé

nástroje

a

práce

z výtvarné

výchovy

bylo

vytvořeno video, které bude soutěžit v kategorii Krátké video.
Napsala : Lucie Šurá

Třídění odpadu
Ve středu 6. 10. na naší škole proběhla přednáška
o třídění odpadu. Akce byla rozdělena na dvě části –
první část byla v tělocvičně o tom, co se kam třídí, a ta
druhá byla na školním hřišti. Tam jsme si prohlédli obrázky
ze skládek, řekli si, co kam patří a podívali jsme se, jaké
odpadky lidé v České Třebové vyhodili do smíšeného
odpadu. Bylo jich tam hodně, co tam nepatřily.

Parnické vlny
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Významná výročí aneb proč máme volno?
28. 9. – Den české státnosti
V tento den si připomínáme sv. Václava tedy jeho zavraždění v roce 935. Celou akci
zinscenoval Václavův bratr Boleslav I. Někdy se k tomuto datu také
připomíná rok 995, kdy byl za Boleslava II. dobyt hrad Libice a došlo
k vyvraždění většina představitelů konkurenčního rodu – Slavníkovců. To
v důsledku vedlo k upevnění českého státu. Jediný Slavníkovec, který
tehdy přežil, byl sv. Vojtěch, který byl v tu dobu na misi v Polsku. Den české
státnosti slavíme už od 31. prosince 1951.
Napsala: Natálie P., 9. A
28. 10. – Den vzniku samostatného Československa
Den 28. 10. slavíme jako státní svátek. Připomínáme si události, spojené se
vznikem samostatného československého státu. Na jednání v Ženevě tehdy
bylo rozhodnuto o vzniku samostatné republiky, hranicích státu a jeho
vedení. Prezidentem se stal Tomáš Garrigue Masaryk. Letošní oslavy připadají
na čtvrtek a jsou spojeny s podzimními prázdninami, které si užijeme už od
středy 27.10.

Napsal: Tomáš D., 9. A

17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii, Mezinárodní den studentstva
V tento den si připomínáme dvě významné události, které se zapsaly do našich dějin. První
z nich proběhla 17. listopadu 1939 a je známá jako Mezinárodní den
studentstva, druhá se odehrála ve stejný den roku 1989. To si připomínáme
Den boje za svobodu a demokracii.
První událost je spojena s uzavřením vysokých škol Nacisty. Studenti,
kteří se rozhodli bojovat, byli zatčeni, někteří rovnou bez soudu popraveni,
jiní převezeni do koncentračního tábora, odkud se většina dostala až na
konci roku 1942.
O padesát let později se Češi vzbouřili proti komunistickému
režimu. 17. listopadu policisté brutálně napadli protestující studenty
a další občany, kteří se k demonstraci připojili. Z této doby pochází i
heslo „Máme holé ruce!“ a známé zvonění svazkem klíčů. Sametová
revoluce tedy mohla začít. O události informovaly i zahraniční stanice
např. švédská SVT, britská ITN a další.
Napsala: Karolína H., 9. A

Parnické vlny
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Ani na významné osobnosti bychom neměli zapomínat!
Karel Jaromír Erben (* 7. 11. 1811 – † 21. 11. 1870)
Letos si připomínáme už 210 let od jeho narození. Erben byl významným
sběratelem lidové slovesnosti, kterou přenášel do literatury, vydával staré
literární památky a archivní dokumenty. Kromě toho se také proslavil jako
překladatel a básník. Nejvýznamnější dílo je Kytice.

Zkus uhodnout názvy jeho nejznámějších balad:
a) U lavice dítě stálo,
z plna hrdla křičelo.
"Bodejž jsi jen trochu málo,
ty cikáně, mlčelo!

c) „Vrrr - zlou to předeš nit!
b) Šiju, šiju si botičky
do sucha i do vodičky:
sviť, měsíčku, sviť,
ať mi šije niť.

Chtěla jsi krále ošidit:
pravou nevěstu jsi zabila
a sama ses jí učinila vrrr - zlá to nit!“
Napsal: Martin K., 9. A

Karel Havlíček Borovský (*31. 10. 1821 – † 29. 7. 1956)
Letos uběhne už 200 let od narození českého novináře, spisovatele,
básníka a politika Karla Havlíčka Borovského. Své příjmení Karel získal
podle vesnice, kde se narodil – Borová. Takto totiž často podepisoval své
články, které často kritizovaly tehdejší situaci ve státě. Kvůli tomu byl také
odsouzen a převezen do vyhnanství do Brixenu. O této události vypovídá
nejznámější dílo Karla Havlíčka Borovského – Tyrolské elegie, které vtipně
poukazují

nejen na nedostatky politického života, ale

také

neschopnost policistů.

na
Napsala: Karolína K., 9. A

Václav Havel (*5. 10. 1936 - † 18. 12. 2011)
Kdo by neznal Václava Havla?!!! V říjnu si připomeneme už 85. výročí od
narození 9. československého a 1. českého prezidenta. Kromě své politické
kariéry se proslavil jako dramatik. Jeho nejznámějším dílem je Zahradní slavnost.
Dodnes je po něm pojmenováno mnoho ulic a např. i pražské letiště.
Víš, jak se původně jmenovalo pražské letiště?

Parnické vlny
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Dante Alighieri (* květen 1265 - † září 1321)
V září uběhne 700 let od smrti Dante Alighieriho, který patří mezi
nejvýznamnější italské básníky. Významně přispěl k vývoji jazykovědy,
italského jazyka (je považován za „Otce spisovné italštiny“) a politické
filozofie. Nejznámější dílo nese název Božská komedie (původně jen
Comedia), ve kterém Dante představuje mj. svou představu o peklu. Toto
dílo se objevuje například i v knize Dana Browna Inferno, které má i filmové
zpracování.
Napsala: Nicole H., 9. A

Tycho de Brahe (*14. 12. 1546 – † 24. 10. 1601)
Celým jménem Tyge Ottesen Brahe pocházel ze šlechtického rodu a
proslavil se především v astronomii. Původně ale studoval filozofii a až později
se začal věnovat svým koníčkům, jako byla alchymie či chemie. Roku 1571
získal svoji astronomickou observatoř. Na jeho počest byl pojmenován
měsíční kráter Tycho. V říjnu uplyne 420 let od jeho úmrtí.
Napsala: Nikola Ř., 9. A

Karel Hynek Mácha (* 16. 11. 1810 - † 6. 11. 1836)
Letos už to bude 185 let od smrti Karla Hynka Máchy, českého básníka a
prozaika, představitele romantismu u nás. Už během svých studií se seznámil
s Eleonorou (Lori) Šomkovou. O svém vztahu k této dívce si Mácha vedl deník,
který se dochoval do dnešní doby. Mácha se s Lori toužil oženit, avšak pár dní
před jejich svatbou vypukl v Litoměřicích, kde žil, požár. Mácha spolu s ostatními
dobrovolníky pomáhal při hašení. Během této akce ale onemocněl a v den své
svatby byl pohřben.
Jak bys na základě úryvku pojmenoval jeho nejznámější dílo?
Byl pozdní večer ― první máj
večerní máj ― byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.

O lásce šeptal tichý mech;
kvetoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.

Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.
Napsala: Tereza Š., 9. A
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Eliška Krásnohorská (* 18. 11. 1847 – † 26. 11. 1926)
Česká spisovatelka, básnířka a překladatelka Eliška Krásnohorská
zemřela před 95 lety. Její jméno patří k těm záhadnějším – původně se totiž
jmenovala Elisabeth Dorothea Pechová. To moc česky nezní, proto si své
křesní jméno pozměnila na českou Elišku. Její otec se domníval, že je
potomkem šlechtického rodu Pechů z Krásné Hůrky. To inspirovalo tuto
českou spisovatelku i ke změně příjmení. Ve své době patřila
k nejvýznamnějším osobnostem českého emancipačního hnutí žen.
Během své činnosti v Ženském výrobním spolku také vydávala s Karolinou Světlou také Ženské listy.
Nejznámějším jejím dílem je cyklus o Svéhlavičce, který je určen dospívajícím dívkám.
Napsala: Dora Ř., 9. A

Školní parlament je zpět!
Od 13. září znovu zasedá školní
parlament. Bije se za vaše požadavky a

Oslov

třídního

parlamenťáka

a

přednese i tvé návrhy na schůzce.

přichází se stále novými nápady, aby
nebyla ve škole nuda!
Den bez aut už je za námi a 9. B si na
snídani pěkně smlsla. Den smíchu nám sice
trochu utekl, ale nevadí, i tak jsme se 5. října
pěkně pobavili.
A co nás čeká? Měsíc listopad se
ponese na vlně dobrých skutků – chystáme
Měsíc

laskavosti,

který

vyvrcholí

13. listopadu Světovým dnem laskavosti. A
proč být hodný pouze jeden den? My to
zvládneme celý měsíc! Máš nějaký skvělý
nápad, jak naši akci obohatit? Jaký dobrý
skutek bychom měli jako škola udělat?
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Čtenářský koutek
Určitě jsi zjistil, že ve škole máme knihovnu. Pokud ne, zastav se o velké přestávce
v přízemí. I přes zákaz vstupů do cizích tříd se neboj vejít do 9. A! Jinak se totiž do knihovny
nedostaneš. Předem se ale zastav u paní Špinarové pro klíček. Každý rok se školní sbírka
knih obohacuje o nové přírůstky. Pokud nenajdeš svého favorita, zapiš svou hledanou knihu
na seznam přání k paní Špinarové.
V každé třídě se čas od času objeví dva katalogy (Knižní klub) s nabídkou knížek za
zvýhodněnou cenu. Pokud rád čteš, určitě si něco z katalogu vybereš. S vyplněnou
objednávkou (lístkem z katalogu) přijď za paní Renčínovou, která knížku objedná.

Jaké knižní novinky bychom mohli doporučit?
Prašina na prvním místě! V knihovně
máme už celou trilogii (všechny tři díly).
Ponoř se spolu s En a Jirkou do tajuplného
světa, kde nefunguje elektřina a navíc se
zde

dějí

divné

věci,

kterým

spolu

s hlavními hrdiny přijdeš na kloub.

Narazil jsi na nějakou
zajímavou

knihu,

kterou bys rád dál
doporučil ostatním?
Sem s ní! Napiš o ní
pár vět a pošli je na
lenka.spinarova@zsustecka.cz.

Zprávy ze zookoutku
Na konci měsíce září postupně začíná

Voříšek.

fungovat ZOOKOUTEK. Některá zvířátka byla

Plánujeme, že si nově pořídíme ještě 2 malá

v rodinách celý rok a půl kvůli covidu. Letos se

morčátka, syrského křečka a osmáky degu.

ZOOKOUTKU přihlásilo do 18 žáků, nejvíce ze

Rozdělíme si služby tak, aby se zvířátka měla u

6. tříd. Postupně se vrací zvířátka, která byla u

nás

dětí v rodinách přes prázdniny. Ve škole už

Těšíme se, až si naše mazlíčky budeme moci

máme korely a andulky, šneky oblovky

pochovat a pohladit. Největší legrace asi

a tento týden do školy
dorazí 2 miminka křečka
džungarského.

lépe

než

dobře.

bude s mláďátky.
Čerstvou novinkou je malý nalezenec ježka,

Těm

který se potuloval u školy a je dost hubený.

společně

Chceme ho před zimou vykrmit. Pak se

vybírat jména. Příští týden se

poradíme s veterinářem, jestli ho můžeme

budeme

vrátí 2 zakrslí králíčci Lucinka a

před zimou vypustit do přírody.
Napsali členové ZOOKOUTKU
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Zábavy není nikdy dost

Šli dva a prostřední
upadl.

Projdi labyrintem
Víš, že labyrint (bludiště,
stavba s množstvím
spletitých chodbiček) je i
součást názvu díla „Učitele
národů“?

SOUTĚŽ
a) Kdo je „Učitel národů“?
b) Ve kterém století žil?
c) Kde (poblíž České
Třebové) tento člověk
pobýval?
d) Jakou památku
připomínající dílo této
osobnosti tam najdeme?
e) Jak se jeho dílo
jmenuje?
Své odpovědi vhoď do
krabice vedle kopírky. Připiš
své jméno a třídu.

Správná řešení: str. 8: a) Polednice, b) Vodník, c) Zlatý kolovrat.
Letiště = Ruzyně, str. 19: Máj
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