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V pondělí 1. 9. jsme se opět vrátili do 

školních lavic. Někdo s úsměvem ve tváři, 

někdo znechucen. Prázdniny utekly jako 

voda, ale vše krásné jednou končí   

Nejvíce se do školy těšili určitě prvňáč-

ci, protože jim začíná nová etapa života 

a vstup do neznáma. A samozřejmě i de-

váťáci, protože jim jedna etapa života 

končí    

Ale škola nezačala jen žákům, nýbrž i 

učitelům, kteří se určitě na nás všechny 

moc těšili  

Dění ve škole – naše tradiční rubrika 

PROJEKT ZDRAVÁ STRAVA DO 

ŠKOL 

V pátek 26. 9. 

2014 proběhl v 

jídelně naší školy 

nový projekt, 

kterého se zú-

častnila 3. a 4. třída. Jeho cílem bylo 

naučit děti správnému stravování. Po 

krátkém úvodu byly děti rozděleny do 

skupin, dostaly od přednášejících recep-

ty na pomazánky, a pak už bylo na nich, 

jak si práci ve skupině rozdělí. Většina 

z nich se svého úkolu zhostila velmi zod-

povědně a výsledek stál opravdu za to. 

Obložené pečivo nejen krásně vypadalo, 

ale také skvěle chutnalo. Děti si odnesly 

hezký zážitek z vlastnoručně vyrobené 

zdravé svačiny, certifikát za aktivní 

účast na této akci a pro ostatní žáky 

zhotovily na malé škole výstavu 

s recepty. 

 

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ 

Dne 26. 9. 2014 se na Masarykově zá-

kladní škole poprvé konal Evropský den 

jazyků. Ten se slaví od roku 2001, kdy 

Evropská rada schválila tři cíle, které 

mají tento den symbolizovat. Jedná se 

o zlepšení informovanosti o vícejazyčné 

Evropě, pěstování kulturní a jazykové 

rozmanitosti a v neposlední řadě aktivní 

podporu studia jazyků ve školách i vol-

ném čase. V rámci projektového dne 

proběhla netradiční výuka formou pre-

zentací, přednášek, her, soutěží a ochut-

návek jídla. Každý z čtyř bloků repre-

zentoval jeden evropský jazyk – český, 

anglický, německý a ruský.  



CYKLISTICKÝ ZÁVOD 

V úterý 9. 9, 2014 se uskutečnil v areálu 

HZS Horní Roveň cyklistický závod seri-

álu "Hledá se vítěz". Letos se v Rovni 

konal již 2. ročník. Těsně před závodem 

došlo, z důvodu přívalového deště, ke 

zkrácení tratě, a proto se musel zvýšit 

počet ujetých okruhů. 

Na start se postavilo 

104 závodníků, kteří 

soutěžili celkem v pěti 

kategoriích. Závodu se zúčastnili žáci 

pořádající Masarykovy ZŠ v Dolní Rovni 

a žáci základních škol z Nasavrk, Přelou-

če, Srubu, Ostřetína, Holic a Dašic. Za-

stoupení mělo taktéž Gymnázium Holice,  

Gymnázium Pardubice a Gymnázium Vy-

soké Mýto. Dva zá-

stupce vyslal i SK 

Žamberk.  

Ráno v den akce se počasí umoudřilo, a 

tak celý závod proběhl bez jediné kapky 

deště, i když místy se závod podobal 

spíše cyklokrosu, což bylo patrné na 

množství bahna, kte-

ré si žáci na trati 

"vypůjčili". Součástí 

závodu byly také do-

provodné akce, o které se postaral ČČK 

Ústí nad Orlicí a BESIP. Celý závod pro-

běhl dle pravidel a bez vážnějšího zra-

nění.  

 

 

ŠKOLNÍ INFO  

V letošním školním roce bude opět pra-

covat Žákovský parlament. Z každé třídy 

byli vybráni zástupci, kteří fungují jako 

jakýsi informační most mezi žáky, učite-

li a vedením školy.  

Zástupci:  

Vojtěch Kopa, předseda 

Kateřina Pecinová, místopředsedkyně 

Vojtěch Kopa, sportovní referent, foto-

graf 

Kateřina Pecinová, sportovní referent-

ka, fotografka 

Denisa Binková, kulturní referentka 

Kateřina Johanidesová, kulturní refe-

rentka 

Barbora Brandová, sběrová referentka 

Šimon Jirků, sběrový referent 

Kateřina Hainzová, sběrová referentka 

Pavel Mikeš, sběrový referent 

Natálie Jiroutová, mluvčí    

Michal Jindra, mluvčí 

OD ŘÍJNA ZAČNOU NA NAŠÍ 

ŠKOLE TAKÉ FUNGOVAT ZÁJMO-

VÉ KROUŽKY.  

A z jakých si pro letošní rok můžete 

vybrat?  

cvičení pro radost  Ludmila Kurková 

výtvarná tvorba   Ludmila Kurková 

sportovní hry   Daša Vachová 

keramik   Daša Vachová 

modelářský  Jaroslav Vocl 

vaření   Jaroslava Balášová  

anglický jazyk pro I. třídu  Ivana Veselá 

anglická konverzace  Lukáš Jindra 



počítačová grafika Zarine Aršakuni 

aerobik  Lucie Kučerová  

rybářský  František Pecina  

Co nás čeká v letošním školním roce 

Loňský školní rok byl 

učitele i žáky docela 

náročný. Slavili jsme 

80. let založení naší 

školy, což bylo spojeto 

s několika akcemi pro 

žáky a občany obce  

ŘÍJEN 

15.10. St  soutěž Přírodovědný Klo-

kan - školní kolo 

16. 10. Čt Memoriál J. Brože ve sko-

ku dalekém 

17.10. Pá  Sportovní odpoledne žáků 

V. TŘÍDY 

27., 29.10. Po, St  podzimní prázdniny

 

Bavte se s námi 

PRANOSTIKY NA ZÁŘÍ 

Svatému proroku věřte Michalovi, ten 

vám o budoucí zimě poví.  

Když je noc jasná na Michala, to zima 

přijde vytrvalá.  

Prší-li v noci před Michalem, mnoho mra-

zů v zimě nezažijem. 

Na svatého Václava 

brambory do sklepa. 

Na svatého Václava 

babí léto nastává.  

Na narození Panny 

Marie se musí slunce pousmát, i kdyby 

mělo v noci vstát. 

JAZYKOLAMY 

Od poklopu ke poklopu, Ky-

klop kouli koulí.  

V naší peci piští myši, v naší peci psíci spí. 

Čistý s Čistou čistili činčilový čepec.  

Kdy mohou splatiti Ti ti tiší hoši 

dluh? 

VTIPY O ZVÍŘÁTKÁCH 

"Ťu ťu ťu... Ňu ňu ňu..." Nějaké takové 

citoslovce si člověk vybaví, když se řek-

ne zvířátko. Ve vtipech o zvířátkách 

a zvířatech najdete jednak příběhy, kte-

ré jsou z pohledu člověka, ale o mnoho 

častěji jde o příběhy, kde zvířátka vy-

stupují. Jsou to tedy takové pohádkové 

vtipy. Často jsou fóry postavené na zví-

řátkách jen proto, abychom si uměli 

představit charakter 

osoby, ale vlastně jde 

o vtip o lidské situaci.  

Přijde kachna do ob-

chodu a ptá se vedou-

cího, jestli prodávají hroznové víno. Ve-

doucí odpoví: „Ne, hroznové víno nepro-

dáváme.“ Kachna odejde. Druhý den jde 

do obchodu znovu a položí vedoucímu tu 

samou otázku. Vedoucí jí opět odpoví: 

„Ne, hroznové víno neprodáváme.“ Kach-

na jde domů, druhý den přijde zase a ptá 

se vedoucího, jestli prodávají hroznové 

víno. Tentokrát vedoucí odpoví: „Ne, 

hroznové víno neprodáváme!  



A pokud se mě na to zeptáš ještě jednou, 

přitluču ti zobák hřebíkama k podlaze!“ 

Kachna odejde domů. Další den přijde do 

obchodu a ptá se vedoucího, jestli má 

nějaké hřebíky. Vedoucí odpoví: „Ne, 

žádné hřebíky nemám.“ Kachna odvětí: 

„Tak to je bezva. Prodáváte hroznové 

víno?  

Povídá jeden šnek druhému: „My šneci to 

nemáme jednoduchý. Před měsícem mi 

utekla žena a támhle ji ještě pořád vi-

dím!" 

 

Něco z historie 

Svatý Václav (asi 907 – 28. září 935, 

příp. 929, německy Wenzel von Böhmen) 

byl český kníže a světec, který je pova-

žován za patrona 

Čech a Moravy 

a symbol české 

státnosti.  

Byl vychováván 

svou babičkou 

svatou Ludmilou 

a vzdělával se na 

Budči. Jako kní-

že, po porážce saským králem Jindři-

chem Ptáčníkem, dokázal zachovat suve-

renitu českého státu a založil chrám sv. 

Víta, hlavní kostel knížectví. Byl zavraž-

děn ve (Staré) Boleslavi, sídle svého 

bratra Boleslava, který díky tomu pře-

vzal vládu. Po smrti začal být Václav 

uctíván jako svatý pro svou zbožnost 

(vlastnoruční pěstování vína a obilí pro 

svaté přijímání, péči o chudé, otroky 

a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic 

a model ap.) a posmrtné zázraky. Později 

se stal symbolem českého státu, např. 

v Kodexu vyšehradském, na mincích nebo 

na Myslbekově pomníku. 

A máme tady podzim  

Podzim je jedno ze čtyř ročních období, 

je to přechod mezi létem a zimou. V kli-

matických podmínkách mírného pásu se 

právě na podzim sklízí většina úrody 

a opadavé listnaté stromy ztrácejí listí. 

Dny se krátí, ochlazuje se, více prší. 

Astronomický podzim začíná podzimní 

rovnodenností – na severní polokouli ko-

lem 23. září, na jižní kolem 21. března 

a končí zimním slunovratem – 21. prosin-

ce, resp. 21. června. V meteorologii jsou 

souhrnným termínem podzim označeny 



měsíce září, říjen a listopad (březen, 

duben a kvě-

ten na jižní 

polokouli).  

Podzim často 

vytváří v pří-

rodě úchvatné 

barevné scenérie, nejkrásnější podívaná 

se naskýtá ve třech oblastech: ve větši-

ně Severní Ameriky, v malé oblasti upro-

střed Jižní Ameriky, a ve východní Asii, 

zejména v Číně a v Japonsku. Tyto ba-

revné krajinné scenérie nezůstávají 

stranou zájmu lidí a zejména na východě 

USA a Kana-

dy vzbuzují 

čilý sezónní 

turistický 

ruch.  

Na podzim v mnoha zemích začíná školní 

rok. Je to dáno historickými důvody, kdy 

děti běžně pomáhaly při sklizni na stat-

cích, a teprve když bylo sklizeno, mohly 

chodit do školy. Listí má oranžovou barvu 

a opadává.  

VYZDOBTE SI DOMOV PODZIMNÍ 

DEKORACÍ 

 

NÁMĚTY DO VÝTVARNÉ VÝCHOVY 

 

 

 

http://www.predskolaci.cz/podzimni-tvoreni-kolaz-z-

listi/15378 

Halloween 

je anglosaský lidový svátek, který se 

slaví 31. října den před Svátkem všech 

svatých . Děti se oblékají do strašidel-

ných kostýmů a chodí od domu k domu 

s tradičním pořekadlem Trick or treat 

(Koledu, nebo vám něco provedu – 

v Americe typické pomalovávání automo-

bilů, dveří, zubní pasta na dveřích...) 

a „koledují“ o sladkosti. Svátek se slaví 

většinou v anglicky mluvících zemích, 

převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, 

Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj. 

Název vznikl zkrácením anglic-

kého „All-Hallows-eve“, tedy 

„Předvečer Všech svatých“.  

http://www.predskolaci.cz/podzimni-tvoreni-kolaz-z-listi/15378
http://www.predskolaci.cz/podzimni-tvoreni-kolaz-z-listi/15378


Halloween vznikl z předkřesťanského 

keltského svátku Samhain – obdoby na-

šeho Nového roku. Tradičními znaky 

Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíč-

kou uvnitř, zvané jack-o'-lantern, dále 

čarodějky, duchové, černé kočky, koš-

ťata, oheň, příšery, kostlivci atd. Typic-

kými barvami jsou černá a oranžová. 

V České republice nejde o tradiční svá-

tek. Některé domácnosti si před dům 

symbolicky dávají jack-o'-lantern, ale ani 

tyto domácnosti nejsou připravené na 

trick-or-treating a do Halloweenu se tím 

pádem nezapojují. 

Omalovánky 

 

 

Poznáš osobnost? 

 

Narodil se 4. srpna 1961 v Honolulu. 

Jeho prostřední jméno je Hussein.  

V roce 2009 dostal Nobelovu cenu. 

JMENUJE SE 

Slova: pyramida, buldozer, opice, Praha, 

sysel, Roman, lilie, Panama, opera, ahoj, 

Aš, máj, lůj, ráj, vosa, Marek, krk, Mile-

na, oř, Iva, rez. 

  



Básničky – podzim 

 

Petržel 

Co se nám to lidé zlatí 

na zahrádce kudrnatí? 

Parádnice je to velká, 

kadeřavá petrželka.  

Chlubí se a vytahuje,  

ondulaci nastavuje. 

Kadeřavá petržel, 

kdopak by s ní vydržel. 

 

Déšť  

Ťap, ťap, ťapy ťap, 

ťape voda pod okap.  

Vezmu deštník, klobouk, 

boty, 

Budu ťapat taky tak. 

 

Jablíčka 

Jenda sedí pod jabloní, 

jablíčka až k němu voní. 

Jedno spadlo, hned je zvedl. 

To je pěkné, jemine! 

Ještě jedno nedojedl 

a už má chuť na jiné. 

 

Červe, červe, červíčku 

neubližuj jablíčku, 

jablíčko by plakalo,  

ze stromu by padalo. 

 

Kopu brambory 

Kopu, kopu brambory, 

mám jich plné komory, 

uvařím je na, loupačku, 

pozvu na ně naši kačku,  

ta se bude mít, 

ta se bude mít! 

 

Kopu, kopu brambory, 

mám jich plné komory, 

uvařím z nich hrnec kaše, 

pochutná si na ní Vašek, 

ten se bude mít, 

ten se bude mít! 

 

Dýň a dýně  

Stalo se to v Podivíně: 

k dýňovi se pěkná dýně 

jednou v máji přikulila 

a hned z toho svatba byla. 

 

Měli dvacet dýňátek, 

 pět jich spalo u vrátek, 

 patnáct jich leželo líně 

 na zahrádce v mokré hlíně 

 a dvacátý dyn dyn dyn 

  vyšlápl si na Petřín. 

 

Kultura 

Tomáš Klus 

Tomáš Klus je český 

písničkář, bývalý 

moderní pětibojař 

a duchovní inspirá-

tor. Navazuje na 

českou písničkář-

skou tradici a svou 

tvorbu a interpreta-

ci neomezuje hudeb-

ními žánry. Pro jeho 

tvorbu je typický 

důraz na text a melodii, spolu s vlivy 

předchůdců a jeho vlastním výrazem. 

Jeho povolání je zpěvák, herec, kytaris-

http://media.novinky.cz/405/314054-original1-u1git.jpg


ta, textař a skladatel. V roce 2002 zís-

kal zlatou medaili v moderním pětiboji na 

dorosteneckém mistrovství Evropy. 

V letech 2011 a 2012 získal stříbrného 

a zlatého Českého slavíka. Má ocenění za 

nejúspěšnější mladý autor, místo v kate-

gorii Zpěvák roku a Ankety televizní po-

pularity. 

Napsala: Bára Vinařová 6. ročník 

 

Výzva: v celém čísle časopisu je umís-

těno několik obrázků javorového listu. 

Kdo z žáků (jako první) přinese  p. uč. 

Kindlové lísteček se jménem, třídou 

a správným počtem listů, dostane hez-

ký dárek  

 

 

 

 

 

 

Podzimní výstava zahrádkářů v Dolní 

Rovni 

 

 

 

 


