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Říjen 2022/č.5                              Školní časopis 
 

Parnické vlny 
Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice 

www.zs-ustecka.cz  

 

Vítejte v novém školním roce!  

Ve čtvrtek 1. září 2022 jsme se po dvouměsíčním 

volnu opět sešli ve škole. Po loňských zkušenostech 

s covidem a po příchodu nových žáků z Ukrajiny jsme 

všichni s napětím očekávali, co nový školní rok přinese. Na 

šesťáky čekala další etapa studia – nové prostředí, spoustu 

nových učitelů, jiný styl výuky, mnoho stěhování do jiných 

učeben, ale také noví spolužáci. Sedmáci a osmáci jsou už 

ostřílení mazáci, ti už věděli, na co se mohou těšit a moc je 

toho nepřekvapí. Deváťáci však už s hrůzou zjistili, že jim 

začíná poslední rok na naší škole a že přijímačky už pomalu 

klepou na dveře. Snad letošní rok konečně proběhne tak, 

jako si to pamatujeme z doby předcovidové.  

Za celý učitelský sbor přejeme všem žákům i rodičům 

poklidný školní rok, pevné nervy a mnoho studijních 

úspěchů.                                        Za ped. sbor Lenka Špinarová 

 

 

Nadcházející události 

12. října (8:00 – 18:00) 

Přehlídka středních škol – 

Skalka (pro žáky 9. tříd) 

26. a 27. října 

Podzimní prázdniny 

28. října 

Státní svátek 

3. listopadu 

Přednáška Jak se nenechat 

podvést (pro 8. třídy) 

16. listopadu 

Informační odpoledne 
 

Co v tomto čísle 

najdete? 

 Co se na 2. stupni 

změnilo? 

 Letošní přijímačky 

 Rozhovor s ukrajinskou 

žákyní 

 Co jsme už v tomto 

školním roce zažili 

 Důležitá výročí 

 Další zprávy ze školního 

života 

 Zábava  

 

 

http://www.zs-ustecka.cz/
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Co se na 2. stupni změnilo?  

Začátek letošního roku byl ve znamení 

stavebních úprav, které trochu omezovaly 

náš pohyb po 2. stupni. Nyní však už je vše, 

jak by mělo být, a my se můžeme už v klidu 

věnovat výuce. Co se tedy změnilo?  

Přízemí se konečně dočkalo nové podlahy! K dokončení 

prací však bylo potřeba více času, než se původně 

předpokládalo. Žáci 6. B se právě kvůli dokončování přízemí 

museli na několik dní přestěhovat do učebny fyziky. Jeden den 

jsme také chodili do jídelny venkem. Ale všichni jsme to zvládli a 

přežili! Na nové podlaze vznikla dvě šachovnicová pole, na 

kterých si budeme moci o přestávkách hrát hry (šachy, dáma 

…). Nejprve však bude potřeba vymyslet a vytvořit figurky... To 

bude úkolem některé třídy na pracovním vyučování.  

Druhou novinkou jsou dlouho plánované rekonstrukce 

toalet. V letošním roce došlo k opravě původně chlapeckých 

záchodů, které nyní slouží dívkám. Chlapci využívají původně 

dívčí toalety a na rekonstrukce se dočkají příští školní rok.  

K částečnému zlepšení našich sportovních výkonů 

poslouží i nové doskočiště. Přestože původní písek nebyl úplně 

ideální na dopad, došlo k nápravě a písek se vyměnil. Nyní už i 

dopady nebudou tak tvrdé a učitelé tělocviku se budou jistě 

těšit na zlepšování školních rekordů alespoň ve skoku dalekém.  

Většina z vás se jistě s radostí uvítá ve vyučování novou 

práci s tablety, které budeme moci při výuce brzy používat. 

Zatím je vše ve fázi příprav a dolaďování propojení.  

Poslední velkou novinkou, která čeká na spuštění, je 

elektronická nástěnka v přízemí u kanceláře paní ředitelky. Tato 

vymoženost nabízí všem žákům 

např. podívat se na svůj 

rozvrh, na aktuální jídelníček, 

nebo na změny v rozvrhu.  

 

 

 

Nová chodba 

 

Nové toalety 

 

 

Elektronická nástěnka 
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Letošní přijímačky 

Máme tu další deváťáky, na které v letošním roce čekají 

přijímačky.   Mají z nich už strach? Nebo to zatím mají „na háku“?  

Žákyně devátých tříd se vyptávaly svých spolužáků, jak se na ten 

„velký den“ připravují.  

 

Letošní přijímačky jsou skoro za 

rohem. Všichni si myslí, že se devítky učí, ale 

opak je pravdou.  

   Co si o tom myslíte vy? Kdo se učí? 

Z naší ankety vyplývá: z 21 žáků z 9. B se učí 

jen 3 lidi.  

Ačkoli se zdá, že je jejich přístup 

flegmatický, více než polovina třídy se 

přijímaček obává. Až na mě. 

 

 

 

Třída 9. A na tom není o moc lépe.  

Všichni čekají, až přijdou objednané 

materiály. 

Také jsme se zeptali, na jaké školy se 

chystají? Budou dojíždět? Většina žáků 

chce zůstat doma nebo poblíž. 

   Proto letošní přijímačky budou 

obzvlášť zajímavé. 

Napsaly: Kristýna J., Kateřina G., Dominika R.  
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Co jsme se dozvěděli od našich ukrajinských spolužáků 

Už rok k nám na školu chodí několik ukrajinských žáků. Jejich počet se sice stále mění, 

přesto je tu máme, a i díky nim se můžeme dozvědět, jak to v jiných školách (v jiné zemi) chodí. 

K rozhovoru si Ela H. z 8. A přizvala svou spolužačku Juliannu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsala: Ela H. ve spolupráci s Juliannou., 8. A   

 

Jak se ti líbí na této škole? Moc se mi tu líbí, učitelé jsou na mě hodní a 

našla jsem si tu spoustu kamarádů. 

Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět? Mám ráda výtvarnou výchovu, protože 

ráda kreslím, a také mám ráda matematiku. 

Na Ukrajině je škola mnohem větší než u vás, 

ale máme málo učeben. Moc se mi líbí vaše 

škola, je moc krásná. U nás je těžké studovat, 

u vás je to snadné, ale na Ukrajině rozumím 

všemu, tady moc ne. 

V čem se ukrajinská škola liší od té 

naší? 

Co tě nejvíce překvapilo po 

příchodu na naši školu? Překvapilo mě, že na škole nemáte internet 

pro žáky a máte zakázané telefony. Na 

Ukrajině jeden učitel učí jeden předmět a tady 

u vás učí jeden učitel více jak tři předměty. 

Jak trávíš přestávky?  

Přestávky jsou skvělé, povídám si 

s kamarádkami, bavím se a něco se učím. 

Jakým stylem se učíte na Ukrajině? 
Učíme se dobře, máme hodně domácích 

úkolů. Na Ukrajině jsem všemu rozuměla, tady 

moc nerozumím, ale učíme se podobně jako 

zde. 
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CO UŽ JSME LETOS ZAŽILI? 

Adaptační kurz 6. A a 6. B 

V pátek 9. září se naše třída 6. A vydala na adaptační výlet směr 

pravěká osada Křivolík. Po cestě jsme hráli hry, sbírali houby, a dokonce 

se nám podařilo spatřit i mloka skvrnitého. V areálu Na horách jsme si 

zahráli hlavní hru, za kterou její vítězové dostali sladkou odměnu. Jelikož 

se jedné naší spolužačce v průběhu výletu rozpadly boty, dorazili jsme 

do školy skoro s hodinovým zpožděním. Přesto jsme si náš „adapťák“ 

pořádně užili. 

Ve stejný den vyrazila i naše třída 6. B na výlet. Naše cílová 

zastávka byly Hory u České Třebové a cesta vedla Křivolíkem. Už 

během cesty jsme se rozdělili do dvou týmů a hráli jsme různé hry 

(házení šiškou do stromu, hození šišky do nakresleného pole 

apod.), na Horách pak naše soutěžení vrcholilo štafetovým 

během, šifrováním i učením básniček. Procházku jsme si moc 

užili, přestože někteří z nás se jen tak tak doplazili ke škole.                          Napsali žáci 6. A a 6. B 

 

Beseda o šikaně  

Přednáška o šikaně, kterou zajistila společnost ACET ve 

čtvrtek 15. září, trvala celkem dvě vyučovací hodiny. Dozvěděli 

jsme se, co vůbec šikana je, kde se s ní můžeme setkat, jak nám 

může ublížit a jak můžeme pomoct, když je někdo šikanován. Při 

přednášce jsme seděli v půlkruhu a hodně jsme si povídali o tom, jestli jsme se s šikanou někdy 

potkali v našem životě a zda jsme si s ní dokázali nějakým způsobem poradit. Bylo to poučné – 

hodně jsme si z toho odnesli.                                                                                      Napsali žáci 6. A 

 

Psaní do Anglie 

Při příležitosti jmenování nového anglického krále Karla III. se žáci 

šestých tříd rozhodli napsat dopis tomuto novému panovníkovi. Nejen 

že popřáli soustrast k úmrtí královy matky Alžběty II., ale především 

popřáli Karlovi III. mnoho úspěchů v nové funkci. Nezapomněli také 

připsat pár informací o naší škole a našem městě. Pokud nám bude 

štěstí přát, třeba se dočkáme i odpovědi.   
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Den bez aut 

Na naší škole se i tento rok konala soutěž s názvem "Den bez aut" (při příležitosti 

mezinárodního Dne bez aut), které se zúčastnily všechny třídy na obou stupních. Na našem 

druhém stupni navíc každá třída vytvořila plakáty na toto téma. Všechny práce jsou vystaveny 

na nástěnce v přízemí. Můžeš si tak prohlédnout nejen obrázky naší planety – zdravé polokoule 

a znečištěné, ale také přehled amerických značek automobilů, a další zajímavosti.  

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 byl sladký dort pro celou třídu. Aby bylo 

hodnocení spravedlivé, školní parlament spočítal 

body a zprůměroval je. Na 2. stupni nakonec vyhrála 

těsně 8.A s třídní paní učitelkou Gabrielou Mikuleckou. 

Napsaly: Drahoslava Z., Tereza Š., 8. B 

Ona není vadná – divadelní představení (pro zájemce z 8. a 9. tříd) 

Ve středu 12. října jsme se školou navštívili divadlo v 

Pardubicích. Divadelní hra se jmenovala Ona není vadná. 

Příběh se odehrával v budoucnosti a v prostředí televize. Hlavní 

postavy této hry jsou Adam a Jessi, přičemž Jessi byla robot. 

Jako poučení z tohoto představení vyplývá české přísloví 

”nesuď knihu podle obalu. Podle reakcí publika si myslím, že se 

představení všem líbilo.                                                                                        Napsala: Anna H. 9. A 

Práce na Parnické hymně finišují  

Pro většinu tříd naší školy to není žádné překvapení... Minimálně refrén nové 

"Parnické hymny" zpíváme téměř na každé hodině HV. Proč? Aby ji všichni 

uměli zazpívat a mohla tak konečně spatřit světlo světa! Zatím ji většina z vás 

zná jenom z nahrávky "nanečisto". Ta výsledná bude ale mnohem zajímavější, 

protože na ní budou zpívat ti nejodvážnější z vás žáků, kteří byli ochotní a poslali 

mi svůj hlasový záznam zpěvu. Z dodaných nahrávek postupně lepím výsledný sbor. Zní to čím 

dál lépe! Také už mám natočené téměř všechny třídy, jak písničku zpívají nebo na ni tančí, 

klopýtají, padají.... No užili jsme si při natáčení občas opravdu hodně legrace. A jaký bude 

výsledek? O tom se snad již brzy budou moct přesvědčit všichni. Držte pěsti, abych to stihla do 

konce října!                                                                                                   Napsala: Pavla Skopalová 
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Významná výročí aneb proč máme volno? 

28. 9. – Den české státnosti  

Den české státnosti je český státní svátek, který připadá na 

28. září. Toto datum je zároveň svátkem Václava. Při této 

příležitosti si připomínáme zavraždění svatého Václava bratrem 

Boleslavem, k čemuž došlo asi v roce 935. 

Svátek sv. Václava byl do 31. prosince 1951 veden pouze 

jako památný den. Po sametové revoluci byl tento den zařazen mezi státní svátky.                                               

Napsal: David K.., 9. A 

28. 10. – Den vzniku samostatného Československa  

Dne 28. října 1918 byl založen samostatný Československý stát jako jeden z nástupnických 

států po rozpadu Rakousko-Uherska. Tento samostatný stát Čechů a Slováků byl založen na 

základě sebeurčení národů a vzniku státních hranic nezávisle na výsledcích první světové války. 

Tuto zásadu zformuloval americký prezident Woodrow Wilson ve čtrnácti bodech přednesených 

8. ledna 1918 na zasedání Kongresu USA. 

Prvním československým prezidentem se stal 14. listopadu 1918 Tomáš G. Masaryk, vůdce 

prvního československého odboje.  

 

 

                        

   Napsal: Samuel V., 9. A 

 

17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii, Mezinárodní 

den studentstva 

Tento den je vyhlášen státní svátek v České republice i na 

Slovensku a se slaví každoročně 17. listopadu. Lidé si tak 

připomínají dvě události moderních českých dějin, které jsou 

spojené se studenty českých vysokých škol. 

V reakci na demonstrace 28. října 1939 a na následné nepokoje spojené s pohřbem 

studenta Jana Opletala rozhodlo vedení Nacistického Německa o uzavření českých vysokých 

škol. Během události bylo zbytečně popraveno 9 mužů a zatčeno celkem 1200 studentů, kteří byli 

poté převezeni do koncentračního tábora. 

Ve stejný den ale roku 1989 se čeští studenti a další občané vzbouřili proti komunistickému 

režimu. Všichni protestující byli policisty brutálně napadeni. Z této doby pochází i slavné heslo 

„Máme holé ruce!“. O této události se dozvěděli i lidí po celé Evropě.         Napsal: Adam Č., 9. A 
 

Úkoly: 

1.Kdy vznikl první Československý stát? 

2.Proč byl Československý stát založen? 

3.Kdy byl Kongres konaný v USA? 

4.Kdo byl první Československý prezident? 
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Ani na významné osobnosti bychom neměli zapomínat! 

Petr Bezruč (* 15. 9. 1867 – † 17. 2. 1958) 
Jeho vlastní jméno je Vladimír Vašek. Do literatury vstoupil jako prozaik. V roce 1889 otiskl 

v humoristickém časopise Švanda dudák črty z brněnského života "Studie z Café Lustig". 

Bezručovy básně, od roku 1889 otiskované v Čase Janem Herbenem, vyšly roku 1903 v sešitě 

s názvem "Slezské číslo". Poprvé pod názvem "Slezské písně" byly vydány v roce 1909. Konečnou 

podobu dostala sbírka "Slezských písní" ve vydání z roku 1928. Letos uplynulo 155. výročí od jeho 

narození.   

Napsala: Kateřina M.,  

9. A 

 

 

 

 

Tomáš Garrigue Masaryk (* 7. 3. 1850 – † 14. září 1937) 

 Byl československý státník, filozof, sociolog a pedagog, první prezident 

Československé republiky. Roku 1890 vstoupil s přáteli do mladočeské strany a 

v dalším roce byl zvolen poslancem Říšské rady. Roku 1900 založil Českou stranu 

pokrokovou, za niž byl roku 1907 a 1911 znovu zvolen (jejím jediným) říšským 

poslancem. Roku 1915 pak odcestoval společně s dcerou Olgou. Nemohl se již 

vrátit, protože v Rakousku-Uhersku na něho byl vydán zatykač. V červnu 1915 poprvé veřejně 

vyhlásil požadavek samostatného státu. Zpráva o revoluci v Praze a vzniku Československa dne 

28. října 1918 zastihla Masaryka ještě v Americe, stejně jako zpráva o jeho zvolení prezidentem. 

Letos v září to bylo 85 let od jeho úmrtí.                                                            Napsala: Anna H., 9. A 

Emil Holub (* 7. 10. 1849 – † 21. 2. 1902) 

Emil Holub byl český lékař, cestovatel, kartograf a etnograf v Africe. 

Během dvou pobytů v jižní Africe v letech 1872–1879 a 1883–1887 zde 

vykonal několik vědeckých výprav a pořídil rozsáhlou přírodovědnou a 

etnografickou sbírku.  V dětství četl africký cestopis Davida Livingstona, 

který jej podle jeho pozdějších slov silně ovlivnil. Chtěl studovat přírodní vědy 

a archeologii, ale na přání otce začal studovat na lékařské fakultě Karlo-

Ferdinandově univerzitě, kde roku 1872 promoval a získal titul doktor 

medicíny. V nedalekých Holicích se nachází muzeum s jeho úlovky z cest. Letos uplynulo 175 let 

od jeho narození.                                                                                                   Napsal: Filip M., 9. A 

Doplň chybějící slova (báseň Ostrava) 

Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem 

Sto roků kapal jsem uhlí,  

Za sto let v rameni bezmasém svaly mi v železo …  

Uhelný …. sed mi do očí,  

Rubíny ze rtů mi …, 

Z vlasů, z vousů a z obočí visí mi rampouchy uhlí… 
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Školní parlament je zpět! 

Od září znovu zasedá školní 

parlament pod vedením Petry Kosárové. I 

letos se dva zástupci z každé třídy budou 

snažit připravit pro nás zajímavé soutěže a 

další akce, ale hlavně budou projednávat 

různé vaše připomínky a návrhy ke zlepšení 

našeho společného školního života.   

Letos už “parlamenťáci” 

zorganizovali Den bez aut. Co přijde příště? 

Na to si musíme počkat.  

Napsala Lenka Špinarová

 

 

Zprávy ze zookoutku 

Po prázdninách už jsme nastěhovali 

všechna zvířátka z rodin dětí zpátky do školy. 

Máme tady pěkně rušno. Dohromady máme 

23 zvířátek: korely, andulky, morčata, osmáky 

degu, džungarské a syrské křečky a zakrslého 

králíka. 

V zookoutku letos pracuje 25 dětí, 

z toho 11 čerstvých pomocníků ze šestých tříd. 

Děti mají rozdělené služby na jednotlivá zvířata 

a každou přestávku jim doplňují krmení, vodu, 

seno nebo jim pravidelně vyměňují 

podestýlku. 

Uvítáme, když budou děti z domova 

občas nosit zvířátkům nějaké „přilepšení“ – 

zbytky zeleniny nebo ovoce, větve 

z ovocných stromů, tvrdý chleba nebo třeba 

také kukuřici. 

Všechny děti se snaží, aby se naši 

chlupatí svěřenci měli moc dobře.  

Napsali členové ZOOKOUTKU 
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Čtenářský koutek  

Určitě víš, naše škola má 

knihovnu – sice ne velkou, ale 

pár knížek se tady určitě pro 

každého najde. Jako správný 

zvídavý žák bys měl alespoň 1x 

za pololetí navštívit tuto 

místnůstku, která se nachází 

v přízemí. Knihovna je otevřená 

každý den o velké přestávce - 

neboj se projít třídou 6. B a ťukni 

na L. Špinarovou, která má knížky a tedy i knihovnu na starost. Paní učitelka ti jistě ráda 

poradí, nejen jaké knížky jsou pro tvůj ročník, ale také i s další četbou (knížky na podobné 

téma, knížky od stejného autora apod.). Velkou výhodou školní knihovny je nejen nulová 

registrace, půjčování knížek zdarma, ale také doba, na kterou si svůj úlovek můžeš půjčit. 

Na vrácení totiž nespěcháme – jen by bylo fajn ji vrátit ještě v tomto školním roce. Ovšem 

pokud si půjčuješ něco z doporučené četby, potěšíš i své spolužáky, když knížku co nejdříve 

přečteš a vrátíš, aby byla k dispozici i pro další čtenáře. 

Kromě knížek 

v knihovně si můžeš i přes 

školu objednat nové knihy za 

zvýhodněné ceny od 

nakladatelství Fragment a 

Knižního klubu. O jaké knížky 

se jedná? To najdeš 

v drobných katalozích ve své 

třídě. V případě zájmu si zajdi knížku objednat k paní 

Renčínové, která sídlí v 2. patře vedle učebny zeměpisu.  

                                                                                                   Napsala Lenka Špinarová 

 

 
 

  

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@zs-

ustecka.cz. 

 

mailto:lenka.spinarova@zs-ustecka.cz
mailto:lenka.spinarova@zs-ustecka.cz
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Zábavy není nikdy dost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pracovali: David K., 9. B, Robin D. 9. 

 

 

Hrátky s vyjmenovanými slovy 

aneb cestujeme po ČR 

V rámci opakování vyjmenovaných 

slov se žáci 6. tříd vydali po mapě 

ČR a hledali města a vesnice, která 

obsahují i/y po obojetné souhlásce. 

Jejich úkolem bylo nejen zakreslit 

město správně do mapy, ale také 

zjistit další informace - např. počet 

obyvatel či z čeho je název daného 

místa odvozen. V mnoha 

případech bychom původní slovo 

nebo význam určitě neodhadli.  

Aby naše práce posloužila i 

vám ostatním, jednotlivé příspěvky 

najdete na nástěnce v přízemí u 

skleněných dveří. A nyní k tomu 

hlavnímu – a to je soutěž tohoto 

čísla. Projdi si jednotlivé příspěvky 

na nástěnce a odpověz na 

všechny otázky pod tímto článkem. 

Ze správných odpovědí bude 

vylosován výherce, kterého bude 

čekat drobná odměna.  

SOUTĚŽ 

a) Které město se nachází v nejvyšší 

nadmořské výšce? 

b) Vypiš všechna 

města/obce/vesnice z nástěnky, 

které se nachází v Pardubickém 

kraji? 

c) Které z vyvěšených měst má 

nejméně obyvatel? 

d) Který kraj má na nástěnce 

nejvíce měst s i/y po obojetné 

souhlásce? 

 

Své odpovědi vhoď do krabice 

v přízemí vedle kopírky (u paní 

zástupkyně). Připiš své jméno a 

třídu. 

 

Správná řešení: hádanky: Ozvěna – Jáma – Slunce 

– Jezdec na šachovnici; křížovka: auto 

Když mne ubíráte, rostu. 

Když mi přidáváte, zmenšuji se. 

Kdo jsem? 

Na bojovém poli jsem druhý 

zprava i zleva. Do boje vyrážím tak, 

jak je třeba. Dva kroky vpřed a 

jeden vždy v bok. Tráva pode mnou 

se střídá každý skok. Kdo jsem? 


