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Již nějaký ten čas máme za sebou hektické vánoční období, kdy 

šílíme doma i ve škole. Doma pečeme cukroví, zdobíme 

stromeček a sháníme dárky, ve škole děláme nepečené cukroví, 

zdobíme školu i třídy, zpíváme na schodech vánoční koledy. Pak 

mnohdy na Štědrý den padneme k televizi a nejsme schopni se 

ani pohnout. Chvíli věnujeme regeneraci, hysterii podlehneme 

zase až na Silvestra, kdy opět začneme šílet a překotně 

připravujeme oslavy. Abychom toho nervů drásání ještě neměli 

dost, na Nový rok si dáváme předsevzetí, jež zcela jistě 

nesplníme.  

Přestaňte si tedy vyčítat, že jste se zase neposlechli, sedněte 

si v klidu a přečtěte si naše nové číslo časopisu.  

Petra Kolmanová 

                            

Úvodník 
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Novoroční předsevzetí je rituál, při kterém si dáváme nějaký 

cíl do nového roku.  Nejčastějšími předsevzetími jsou začít 

cvičit, šetřit peníze, založit si rodinu atd... V dávnějších 

dobách se předsevzetí brala velice vážně a jen odvážlivci se 

pokusili je nesplnit, protože se obávali, že je za to stihne 

trest. Avšak v dnešní době si většina lidí předsevzetí dá a 

poté jej nesplní, nebo to jsou realisti jako já a předsevzetí si 

nedávají. Najdou se ale i jednotlivci, kteří pilně svá 

předsevzetí plní.  

Jaká předsevzetí si dali učitelé naší školy, se dočtete 

v následujících odstavcích. 

 

Předsevzetí 
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Prvním z učitelů, kterým jsme položili otázky týkající se předsevzetí, byla 

paní učitelka Vojtková. 

 

Jaké jste si dala novoroční předsevzetí? 

,,Žádné, protože si je nedávám.“ 

Dávala jste si v minulosti nějaká předsevzetí? 

,,Dávala, ale nedodržela, proto si je již v dnešní době nedávám.“ 

Dávala jste si předsevzetí pravidelně? 

,,Nedávala jsem si předsevzetí pravidelně, protože když chci něčeho docílit, 

tak si to prostě sepnu v hlavě a ze dne na den to udělám, prostě to musí být 

v hlavě.“ 
 

Dalším zaměstnancem naší školy, jemuž jsme položili pár otázek, byl pan 

učitel Mojžíš, který se vyjádřil stručně. 

 

Jaké jste si dal novoroční předsevzetí? 

,,Nedal jsem si, protože na to nevěřím.“ 

Dával jste si v minulosti nějaké předsevzetí? 

,,Dával, ale nedodržel.“ 

Dával jste si předsevzetí pravidelně? 

,,Spíše výjimečně.“ 
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Dalším pedagogem, kterého jsme poprosili o chvilku jeho přestávky, byla paní 

ředitelka Jarmila Michálková. 

 

Jaké jste si dala novoroční předsevzetí? 

,,Žádné, nevěřím na to.“ 

Dáváte si předsevzetí pravidelně, nebo výjimečně? 

,,V dnešní době už výjimečně.“ 

Jaký máte názor na předsevzetí? 

,,Myslím si, že je dobré mít nějaký cíl, a pokud si lidé uvědomí, že si to 

předsevzetí dali a berou to vážně, je to jedině dobře.“ 
 

Posledním pedagogem, kterému jsme položili všetečné otázky, byla paní 

učitelka Pokorná. 

 

Dáváte si novoroční předsevzetí? 

,,Bohužel už ne, časem jsem zjistila, že se to stejně nevyplatí.“ 

Dodržela jste někdy novoroční předsevzetí? 

,,Ne, nedodržela, proto si je již nedávám.“ 

Dávala si předsevzetí pravidelně, nebo spíše výjimečně? 

,,Pouze výjimečně.“ 

Proč si již nedáváte předsevzetí? 

„Protože vím, že to nedodržím, člověk by měl být sice ukázněný, ale většinou 

to nevyjde.“ 
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Představení redakce 
Petra Kolmanová - Do časopisu Roveňské oko se 

rozhodla chodit, protože ji baví fotit na různých 

soutěžích a akcích. Mezi její zájmy patří hasiči, 

jízda na koni a fotbal. Jejími  oblíbenými předměty 

ve škole jsou informatika a tělesná výchova. Chtěla 

by jít na Integrovanou střední školu do Moravské 

Třebové (Bezpečnostně právní činnost- policie). 

Daniela Pelikánová - Do časopisu Roveňské oko 

se rozhodla chodit, protože ji baví psaní různých 

článků a focení. Ráda tancuje street dance na 

Základní umělecké škole Karla Malicha v Holicích a 

ráda dělá gymnastiku. Ve škole ji nejvíce baví 

tělesná výchova a výtvarná výchova. Chtěla by 

studovat na Střední zdravotnické škole 

v Pardubicích, protože ráda pomáhá lidem.  
 

Kristýna Nováková -  Do časopisu 

Roveňské oko se rozhodla chodit, protože ji 

baví psát články. Mezi její koníčky patří 

počítač, protože na něm ráda něco tvoří. 

Jejím oblíbeným předmětem ve škole je 

výtvarná výchova. Chtěla by studovat na 

Střední škole automobilové v Holicích obor 

automechanik, protože ji zajímají věci 

týkající se aut. 
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Andrea Venclová -  Do časopisu Roveňské 

oko se rozhodla chodit, protože ji baví tvořit 

různé křížovky. Mezi její zájmy patří kreslení, 

hraní na kytaru a pečení cukroví. Ve škole ji 

nejvíce baví výtvarná výchova a český jazyk. 

Chystá se studovat na Odborném učilišti 

Labská  obor cukrář, protože ji baví péct. 
 

Michal Chocholouš -  Do časopisu Roveňské oko 

se rozhodl chodit, protože je to pro něj něco 

nového a hlavně chtěl být dřív moderátorem 

zpráv. Jeho největším zájmem je sport, rád 

sleduje hlavně bojové sporty, kulturistiku, hokej, 

fotbal, olympiády apod. Dříve hrál rok fotbal a tři 

roky florbal. Ve škole ho jednoznačně nejvíce baví 

přestávky a volné hodiny, ale jako předmět ho 

nejvíce zaujala matematika (geometrie ne). Má 

vybranou jednu školu a to je Integrovaná střední 

škola v Moravské Třebové obor Bezpečnostně 

právní činnost, protože se mu tato škola zalíbila a 

protože by chtěl být u zásahové jednotky a myslí 

si, že se mu práva budou určitě hodit do života na 

svoji obranu. 
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Stalo se... 

Dne 4. 12. 2018 se chlapci z naší školy zúčastnili 

turnaje v basketbale v Holicích. Chlapci hráli ve 

složení: žáci 6. třídy (Michal Kosina a Tadeáš 

Svoboda), 7. třídy (Martin Šitina a Erik Betyár) a  

9. třídy (Adam Mikuláš, Kamil Pecina, Šimon Jirků 

a Patrik Výborný). Kapitána chlapeckého družstva 

dělal Adam Mikuláš. Kluci bojovali ze všech sil, a 

proto se umístili na krásném 3. místě. Jejich 

výkon byl maximální a výborný. Všem chlapcům 

gratulujeme a těšíme se na další úspěšnou 

reprezentaci školy. 

Eliška Kopová 

Dorothea Malinská 
 

Basketbal chlapci 
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Dívky 8. a 9. ročníku se ve čtvrtek 6. 12. 2018 zúčastnily okresního kola ve 

florbale, které se konalo v Pardubicích v nafukovací hale na Dukle. V brance 

chytaly Terka Jindrová a Andrejka Venclová, v obraně byly Dorča Malinská, 

Lucka Slezáková a Bára Štorková, na křídle Bára Brandová a v útoku 

Štěpánka Johanová a Eliška Hrochová. Všechny zápasy dívky odehrály bez 

střídání, jelikož dvě dívky onemocněly, a tak se oslabil jejich tým. Turnaje 

se účastnilo osm škol, ZŠ Moravany, ZŠ Polabiny I a III, ZŠ Spořilov, ZŠ 

Ohrazenice, ZŠ Studánka a ZŠ Benešova.  
 

Okresní kolo ve florbale dívek 
 

10 



 

 

  

 

První zápas se našim žákyním nevydařil, podlehly silným hráčkám ze ZŠ Polabiny 

I. Ovšem prohra dívky namotivovala a další zápas remizovaly s žákyněmi ZŠ 

Studánka. Poslední zápas ve skupině se našim dívkám také vydařil, zvítězily 1:0 

nad ZŠ Polabiny III. O postupu do finále rozhodly nájezdy proti ZŠ Ohrazenice. 

Na rozhodujících brankách se podílely Lucka Slezáková a Štěpánka Johanová. 

V posledním zápase turnaje se naše žákyně znovu utkaly s výbornými hráčkami 

ZŠ Polabiny I. I přes velké úsilí se našim dívkám nepodařilo Polabiny porazit. 

Skončily tak na krásném a obdivuhodném druhém místě.  

Všechny naše žákyně byly odměněny stříbrnou medailí a radostným pocitem 

z výhry. Chtěla bych touto cestou všem hráčkám poděkovat za týmovou 

spolupráci a zápal pro hru a také paní učitelce Vojtkové, která s námi celý turnaj 

prožívala a fandila nám jako o život. 

 

Dorothea Malinská 
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Dne 6. 12. 2018 jsme my, osmáci a deváťáci vyrazili na Střední zdravotnickou školu 

do Chrudimi. Tam jsme byli zábavnou formou poučeni o nemoci AIDS a virech HPV a 

HIV. Akce probíhala na několika stanovištích, kde jsme ve skupinách plnili různé úkoly, 

které byly edukativně zaměřené na zmíněná témata. Za své výkony jsme dostávali 

body. Po skončení programu byly vyhlášeny nejlepší týmy, oba složené ze žáků 9. třídy, 

vtipně nazvané Mokrý Banditi a Gucci Gang. Výhrou byla sušenka a každý dostal jeden 

prezervativ a příručku o bezpečném sexu. Všichni jsme se shodli, že se akce podařila a 

byl to zábavně a poučně strávený den. 

Michal Chocholouš, Šimon Jirků 

 

Hrou proti AIDS 
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Dne 14. 12. 2018 se na ‚‚malé škole‘‘ v Horní 

Rovni uskutečnily vánoční dílny. Děti s rodiči si 

přišly vyrobit různé vánoční ozdoby, které si 

pro ně připravili někteří učitelé a žáci 

z žákovského parlamentu. Mimo to zde naši 

redaktoři prodávali první číslo našeho časopisu 

a zástupci žákovského parlamentu nabízeli 

předměty na charitativní sbírku ‚‚Život dětem‘‘. 

Vyrábění se dětem moc líbilo a odnesly si domů 

plno vlastnoručně vyrobených vánočních ozdob. 

                                                       Tomáš Čížek 

 

Vánoční dílny na malé škole 
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Turnaj ve stolním tenise 

Ve středu 19. 12. 2018 se na naší škole 

odehrál turnaj ve stolním tenise. 

Turnaje se zúčastnilo 36 žáků ze 

všech tříd. V každé skupině se mezi 

sebou utkalo 12 hráčů. Postoupili čtyři 

nejlepší a ti poté bojovali o postup do 

semifinále. Z výherců základních 

skupin se vylosovaly semifinálové 

dvojice a turnaj pokračoval. Po 

několika napínavých zápasech se do 

finále „propinkali“ tři žáci – Michal 

Chocholouš (9.), Tomáš Čížek (9.) a 

Radek Šafránek (8.).  

 

V těžkých soubojích finálového kola se 

zadařilo Radku Šafránkovi, který 

skončil na 1. místě, 2. místo obsadil 

Michal Chocholouš a 3. místo získal 

Tomáš Čížek. Výherci si odnesli 

medaili, diplom, sladkou odměnu a 

dobrý pocit z výhry. Diplom a titul 

nejlepší dívky v turnaji získala Eliška 

Kopová. Celé dopoledne panovala dobrá 

nálada, ve vzduchu byla cítit nepatrná 

soutěživost a zapálenost pro hru.  

Tímto děkujeme pořadatelům z 8. a 9. 

ročníku za skvělou organizaci a 

gratulujeme výhercům. 

 

Dorothea Malinská 

Dorothea Malinská 

 14 Eliška Hrochová 



 

 

  

Dne 20. 12. 2018 jsme ve škole oslavili 

Vánoce. Každá třída si společně se svými 

třídními učiteli ozdobila stromeček a děti 

přinesly dárky pro svoje kamarády. Pro 

větší zábavu byly uspořádány dvě soutěže. 

Na první z nich se podílel žákovský 

parlament a nazval ji Běh o vánoční 

zvoneček. Soutěž byla jenom pro 

dobrovolníky, kteří se chtěli trošku 

rozhýbat. Účelem bylo běžet z přízemí do 

posledního patra, kde měly děti úkol, 

který musely splnit, a aby to neměly tak 

jednoduché, podmínkou bylo držet v jedné 

ruce malý míček na lžíci a druhou rukou se 

držet zábradlí. Vyhodnocen byl vždycky 

nejlepší žák z každé třídy.  
 

Vánoce ve škole 
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Druhou soutěží byl turnaj ve stolním 

fotbálku. Na té se podíleli žáci deváté a 

šesté třídy. Dozor nad turnajem 

vykonával pan učitel Polák. Po skončení 

soutěží jsme si jako každoročně zazpívali 

vánoční koledy na schodech. Někteří žáci 

zajistili hudební doprovod a někteří 

zpívali. Když dozněla poslední koleda, žáci 

si ve třídách rozbalili dárky a pak 

následoval sváteční oběd.  

Všem se krásné dopoledne ve škole líbilo 

a doufám, že příští rok se zase všichni 

společně sejdeme ve zdraví. 

Eliška Kopová 
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Dne 7. 1. 2019 se tři žákyně 

devátého ročníku převlékly za tři 

krále a obešly základní i 

mateřskou školu. Jejich cílem 

bylo hlavně popřát štěstí a 

zdraví do nového roku. Pro nižší 

ročníky si připravil šéfredaktor 

našeho časopisu improvizované, 

ale přesto vydařené povídání o 

třech králích formou otázek.  

 

Tři králové 

Tři králové krásně zpívali a poté 

obdarovali děti malinkou 

dobrůtkou. Děti byly (až na pár 

výjimek) velmi poslušné a správně 

odpovídaly na pokládané otázky. 

Celé vystoupení jsme zakončili ve 

školce, kde s námi dětičky také 

bezvadně spolupracovaly.  

Akce se opravdu povedla a věřím, 

že příští rok se vydaří stejně jako 

všechny předešlé. 

Šimon Jirků 
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Žákovský parlament pořádal v měsících 

prosinci a lednu sbírku pro městský útulek 

Chrudim. Děti mohly nosit různé dobroty pro 

pejsky a kočičky. Pamlsků pro zvířátka se 

vybralo velmi mnoho, takže se naši zvířecí 

kamarádi mohli těšit.  

Útulek jsme navštívili s žákovským 

parlamentem a paní zástupkyní Jaroslavou 

Balášovou dne 28. ledna. Objednaný minibus 

nás dopravil až k chrudimskému útulku. Na 

místě jsme předali dobroty a podívali se, jak 

je útulek vedený, na zvířátka, která tam 

bohužel musí být umístěná. Náš výlet se 

povedl, všem se líbil a doufám, že se sbírky 

pro mazlíčky bez domova stanou na naší škole 

tradicí.  

                                                 Eliška Kopová 

Výlet Žákovského parlamentu do útulku v Chrudimi 
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Ve středu 16. 1. 2019 se v DDM BETA v 

Pardubicích konalo okresní kolo olympiády 

v dějepise, kterého jsem se zúčastnila 

jako vítězka kola školního. Soutěž měla 

pouze jednu část a to písemný test. Ten 

byl zaměřen na cestování. Objevily se 

v něm otázky týkající se jak železniční a 

letecké dopravy, tak cest kupců a poutníků 

v různých obdobích naší i zahraniční 

historie. Za psychickou podporu a za 

doprovod děkuji paní asistentce Mgr. 

Ireně Soukupové.   

 

Dějepisná olympiáda 2019 

 

Dorothea Malinská 

Dne 29. 1. 2019 jsme se my, žáci 8. ročníku (Eliška Kopová a Jakub Pinkas) zúčastnili 

okresního kola olympiády v českém jazyce. První část olympiády byla zaměřená na 

schopnosti v gramatice a v druhé části jsme museli psát slohovou práci na určité 

téma. I přes velké úsilí se nám nepovedlo umístit se na stupních vítězů, ale i tak jsme 

na své výkony pyšní a příště nám to určitě vyjde.  
 

Olympiáda v českém jazyce 

Eliška Kopová 
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Z hloubavých myšlenek nás vytrhla až návštěva Hřebčína ve Slatiňanech. Milá paní 

průvodkyně se nás ujala a povídala nám o historii hřebčína a chovu koní ve 

Slatiňanech. Poté jsme se šli podívat do stájí na koně. Těch tu ale moc nebylo, 

většina se poklidně pásla na louce za hřebčínem. Ve stájích jsme se dozvěděli, jaké 

jsou rozdíly mezi koňmi, jak se pojmenovávají nová hříbata. Viděli jsme i březí 

klisny a dozvěděli se, že jejich březost trvá 33 dní. Ze stájí jsme se šli podívat na 

historické kočáry, některé dodnes používané. V sedlovně jsme obdivovali historická 

sedla a podkovy slavných koní. 

Po prohlídce areálu naše exkurze coby zvědavých a zvídavých redaktorů skončila a 

my jsme zamířili zpátky do školy. 

Andrea Venclová 
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V pondělí 11. února 2019 jsme se s redakcí časopisu Roveňské oko vydali na exkurzi 

do Slatiňan do Domova pro osoby se zdravotním postižením. Pan psycholog Mgr. Petr 

Hammerlindl a paní speciální pedagožka Mgr. Martina Kopecká nás provedli 

jednotlivými budovami a přiblížili nám život zdravotně postižených lidí. Prošli jsme si 

nejen hlavní budovu, ale i okolní domky, a bylo nám vysvětleno, jak zde klienti domova 

žijí, jak zvládají pro nás jednoduché denní činnosti. Navštívili jsme i dílny, kde se 

klienti baví, pracují a vyrábějí. Některé výrobky nám ukázali a věru bylo čím se 

chlubit.  

Je obdivuhodné, jak dokáží dnes žít zdravotně postižení lidé, a to díky obětavé péči 

pracovníků domova. Ti jim dokáží zajistit téměř normální život, některým včetně 

zaměstnání. 

Pro nás byla návštěva velmi poučná, odcházeli jsme velmi zaraženi, zahloubaní do 

svých myšlenek. Měli jsme o čem přemýšlet. 

Michal Chocholouš, Šimon Jirků 

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Slatiňany 

 

Hřebčín Slatiňany 
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Představení „Ještě se potkáme“ ve 

Východočeském divadle v Pardubicích 

 Dne 18. 2. 2019 se naše škola, tedy její druhý 

stupeň, vypravila do Východočeského divadla v 

Pardubicích na divadelní představení mladé herecké 

skupiny „LAIK“. Hra s názvem „Ještě se potkáme“ 

se odehrává v přítomném světě v průběhu 

nacvičování Shakespearovy divadelní hry „Romeo a 

Julie“. Kromě herců, režisérky a jejích pomocníků 

je tu také postava, kterou budeme nazývat „On“. Ta 

se objevuje hned na začátku hry a poté několikrát 

v jejím průběhu. U „Něho“ bychom se mohli 

dohadovat, koho má představovat. 
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Postava Terezy, režisérky, která zároveň učí děti 

hrát, má nevyřešený problém, jenž ji pronásleduje. 

Dále je tu dívka Zuzana, představitelka Julie, která 

se zamilovala do svého učitele a zároveň Romea – 

Davida. Zuzanin příběh se svým způsobem prolíná 

s příběhem Terezy. Postava „On“ se zdánlivě snaží 

pomoci Tereze s jejím problémem… 

Divadelní hra se nám velice líbila, potlesk by si 

určitě zasloužila jak autorka příběhu, tak i herci 

sami. 

Daniela Klepalová 

 

Recitační soutěž „Roveňský hrníček“ 

 Dne 19. 2. 2019 se na naší škole konala recitační soutěž ,,Roveňský hrníček‘‘. Letošního 

ročníku se zúčastnilo pouze šest žákyní z různých tříd.  

I přes početné obecenstvo a nervozitu se dívkám velmi dobře dařilo. Recitace se obešla 

bez přebreptů a zapomínání. Porota tvořená členy žákovského parlamentu a paními 

učitelkami Ivanou Šmaterovou a Martinou Záplatovou neměla lehké rozhodování. Přesto 

se ale shodla bez většího dohadování na konečných výsledcích a rozhodla o umístění 

dívek. Ceny vítězkám předali naši parlamenťáci. V kategorii 4. - 5. třídy na první místo 

obsadila Šarlota Kubínová. V souboji šesťaček a sedmaček získala prvenství Rozálie 

Hájková, na druhém místě skončila Kateřina Jelínková a třetí místo obsadila Kateřina 

Najčová. V kategorii nejstarších žákyň z 8. a 9. třídy se umístila na stříbrné příčce 

Kateřina Klejchová a vítězkou se stala Daniela Klepalová, která zároveň obdržela i 

nejvyšší celkový počet bodů za své vystoupení. 

Děvčatům srdečně blahopřejeme a budeme jim držet pěsti, až nás budou reprezentovat 

v březnu v okresním kole v Pardubicích. 

Eliška Hrochová 
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Zeptali jsme se…  

Zeptali jsme se Mgr. Jarmily Michálkové, ředitelky školy 
Jak se vám tady líbí?  

Líbí se mi a cítím se tady dobře. 

 

Jste ráda, že jste do téhle školy nastoupila?  

Jsem ráda, je to pro mě velká životní výzva. 

 

Nelitujete toho?  

Nelituji a doufám, že nikdy litovat nebudu. 

 

Líbí se vám spíše pozice ředitelky nebo se vám spíše líbila pozice učitelky?  

Každé je úplně jiné, někdy bych byla raději jen učitelkou, jindy mám radost 

z toho, že mohu uskutečnit něco z toho, co bych nemohla jako učitelka. 

 

Myslíte si, že máte dobrý vztah se žáky a s učiteli?  

Nic není dokonalé, ale celkově si myslím, že jsou v podstatě dobré. 

  

Máte své oblíbené žáky?  

Mám všechny žáky ráda a taky si všech žáků vážím, a proto jsem se stala 

učitelkou. 

 

Myslíte si, že vás žáci pokládají za vzor?  

Kdyby to byl případ alespoň jednoho žáka, mělo by to smysl. 

 

Nebála jste se té velké povinnosti, kterou mají ředitelky a ředitelé, a 

toho, jak vás děti přijmou?  

Strach v rozumné míře je vždycky na místě. 
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Zeptali jsme se Mgr. Ireny Soukupové, asistentky pedagoga 

Co vás sem vedlo?  

Chtěla jsem být učitelkou, proto jsem přišla na naši školu.  

Jaký máte názor na naši školu?  

Naše škola na mě udělala dojem, je to historická budova, na kterou může být 

Dolní Roveň pyšná, protože u jejího zrodu stáli František Udržal a Tomáš 

Garrigue Masaryk.  

Jaký máte názor na chování dětí tady i celkově?  

Většina dětí se sice nechová tak, jak má, ale přesto je mám ráda.  

 

Jste spokojená na této škole? 

Zatím jsem na naší škole spokojená.  

 
 

 

 

Kdybyste se měla charakterizovat třemi slovy, jaká by to byla?  

Tolerantní, chápavá, náročná. 

 

Myslíte si, že to byl správný krok zakázat mobily? Bude zákaz trvat 

napořád, nebo to zrušíte?  

Všechno má své výhody a nevýhody. To, co v budoucnosti zakážeme či povolíme, 

si žáci ovlivňují sami svým chováním.  

 

Byla jste více spokojená v Proseči nebo jste více spokojená tady?  

V Proseči mám své kořeny, ale tady si připadám více užitečná, za krátkou dobu 

jsem si tady našla nové přátele a mohla uskutečnit, myslím, hodně dobrých 

změn. 
 Kateřina Žáková 
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Všem dotazovaným děkujeme za jejich čas a ochotu odpovídat na naše všetečné dotazy.  
 

 

 

 

Kristýna Nováková 

Co byste ráda změnila, kdybyste mohla?  

Myslím si, že by si tato škola zasloužila zmodernizovat (např. vymalovat, vybavit 

moderním nábytkem a pomůckami), abychom se všichni ve škole cítili dobře, a 

vzhledem ke sportovní tradici této školy považuji za velmi důležité postavení 

sportovní haly.  

 

A jak vycházíte s učiteli?  

S učiteli vycházím dobře a vážím si toho, že s nimi mohu pracovat. Jsou to skvělí 

pedagogové, jsou pro mě vzorem.                            
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Školu máme blízko bydliště. Na této škole učí výborní 

učitelé a pod novým vedením se škole bude určitě dařit i 

v dalších letech. Škola není jen místo, kde se jen učí. 

Škola je taky místem, kde najdete spoustu nových přátel, 

na které budete v budoucnu často vzpomínat. Ale nejsou 

to jen přátelé, jsou to i první lásky. Je to devět let 

z vašeho života a těch devět let je startem do 

opravdového života, na který vás tahle škola skutečně 

připraví.  

Tomáš Čížek 

  

Ve škole je pěkné prostředí, lavičky jsou opatřeny 

novými sedáky, v šatnách máme nové, prostorné 

skříňky, vstup do školy je zabezpečen čipem. Ve škole 

se koná dost naučných, sportovních i uměleckých akcí, 

navíc tu máme dost nepovinných předmětů i kroužků – 

sportovní hry, školní časopis, angličtinu. Na tělocvik 

chodíme na krásné, nové venkovní hřiště. Myslím si, že 

naše škola měla v minulosti dost úspěšných 

reprezentantů v nejrůznějších soutěžích. 

Michal Chocholouš 

 

...ANEB NÁZORY NAŠICH DEVÁŤÁKŮ… 

Proč do naší školy? 
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Chodím do školy, abych se učila a nebyla 

hloupá. Mám tuto školu ráda. A víte proč? 

Protože tu je dobré jídlo, hezké záchody a 

lavičky, kam si můžeme sednout se svými 

kamarády a povídat si. Na český jazyk máme 

paní učitelku, která je strašně, strašně hodná. 

Někdy mě škola nebaví, protože třeba v úterý 

máme strašně moc hodin, ale tebe prvňáčku, to 

zatím nečeká, tak buď v pohodě a do školy se 

těš. 

 

Tato škola je dobrá, nemusíš se jí 

bát. Stoprocentně budeš mít 

jednoho nebo třeba i více 

kamarádů. Jestli neumíš číst, psát, 

počítat, kreslit nebo vytvářet, od 

toho je škola, která tě to naučí. 

Mně třeba nejde matematika,            

a i tak jsou na mě učitelé hodní. 

 

 

  

 

Ve škole jsem si rychle našla 

spoustu kamarádů. Jsou tu 

hodní učitelé, kteří vždy 

pomohou v nouzi. Nemusíš se 

bát, když ti něco nejde. Škola 

je fajn, choď do ní, uč se, 

hlavně se toho neboj. Učitelé i 

spolužáci ti se vším pomohou. 

Bude se ti tady líbit . 

 

Máš strach a nechce se ti do školy, 

protože se ti bude stýskat po rodičích? 

Nebreč a nevztekej se, vždyť se s nimi po 

škole zase uvidíš. Navíc zde najdeš nové 

kamarády, se kterými si rád/a zahraješ 

různé hry a může vám toto přátelství 

dlouho vydržet. 

Vzkazy budoucím prvňáčkům od našich páťáků 

28 



 

  

 

 

Líbí se mi nové barevné 

podsedáky na lavičkách na 

chodbě, lavičky tak nestudí a 

sedá si na ně mnohem více lidí. 

Jsem také ráda, že máme 

předělané šatny, ve kterých je 

tak mnohem větší pohodlí. 

 

 

 

Na škole se mi líbí, že tu paní 

kuchařky vaří dobré jídlo a 

jsou tu hodní učitelé. 

 

 

Naše škola je celkem fajn. Líbí se 

mi, že je prostorná, že je zde 

velká jídelna, že má každý svou 

šatní skříňku. Ráda jezdím i na 

příměstský tábor, který naše 

škola a bývalí studenti pořádají. 

 

 

V naší škole je velmi dobrá atmosféra. 

Máme velkou počítačovou učebnu a 

multimediální učebnu s knihovnou, 

kterou často navštěvujeme kvůli 

novým knížkám. 

 

 

Líbí se mi, že tady máme 

hodnou paní ředitelku. 

Jsou tu i hodní učitelé. 

Nejsou zlí, jenom se zlobí, 

když je zlobíte vy. Taky se 

mi líbí, že ve třídě máme 

hry, které si můžeme o 

přestávkách zahrát. Škola 

není jenom učení, ale je to 

i zábava. 

 

Co si myslí páťáci a šesťáci: 

Proč chodím do školy? Co se mi ve škole líbí? 
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Kateřina Jelínková 
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Ondřej Valenta 
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Kateřina Kolmanová 
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Co si myslí třeťáci? 
 

 

Do školy v Rovni chodím ráda, 

protože nemusím nikam 

dojíždět. Líbí se mi, že se učíme 

na interaktivní tabuli. Do školy 

se těším na anglický jazyk. 

Do roveňské školy chodím ráda, protože máme 

různé sběry a závody na kole. Jezdíme na výlety 

a lyžařské výcviky. Do školy se těším na 

půjčování knih a na paní vychovatelky a 

učitele. Ve škole se mi líbí zábavné učení. Líbilo 

se mi i u zápisu a pasování na čtenáře. Vstup 

do školy máme zabezpečený na sólové otevírání 

čipem.  

 
Do roveňské školy chodím ráda, 

protože je každý rok plavání. Mám 

ji ráda, protože při učení zábava. 

Jezdíme se školní družinou na 

výlety. Roveňská škola je dobrá 

v tom, že když je přírodověda a něco 

nevíme, tak jedeme do ZOO a tam se 

všechno naučíme. 

 

Do školy chodím ráda, protože tu 

mám skvělé kamarádky. Škola se 

mi také líbí proto, že jezdíme na 

zábavné výlety, do divadla a 

účastníme se cyklistických 

závodů. 
 

V této škole mě baví se učit. Je 

tu vše co potřebuji. Nejvíce se 

mi líbí, když se můžu zúčastnit 

závodů na kole. 
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Věděli jste, že: 
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Perličky 
Perličky ze žákovských prací (psáno doslova i s pravopisnými 

chybami): 

Který motýl má na hrudi lebku? Můra lebkavá.  

Jak říkáme broukům, kteří způsobují škody na stromech? Goliáš. 

Červivost jablek způsobuje čerf. 

Oděvy ve skříni poškozuje veš šatní. 

Červivost jablek způsobuje jabléčko. 

Červivost jablek způsobuje závitač paprikový. 

Co je sekáč? Sekací brouk, nebezpečný pro lidský život. 

 37 



 

 

 

 

  

Komiks: Druhy 1. část 

D. Klepalová 

38 



 

 

 

  

39 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVÉ 

ROZHOVORY, 

LUŠTĚNÍ  

,,PERLIČKY“ ZE 

ŽAKOVSKÝCH 

PRACÍ 

ŠKOLNÍ 

„DRBY“ 

NÁPADY 

PRO 

KUTILY 
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