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Milí čtenáři, 

vítáme Vás u 1. dílu časopisu Roveňské oko po delší dvouleté 

pauze, o kterou se “postarala” Coronavirová pandemie. 

Připravili jsme si pro Vás spoustu nových článků, můžete se 

těšit na rozhovory s bývalými žáky, shrneme si, co vše se 

stalo, a řekneme si, co nás čeká. Na konci časopisu můžete 

čekat nějaké perličky a vtipy. 

V naší redakci jsou žáci z 9. A a 9. B a na úvod se Vám 

postupně trochu představí: 
 

Aneta Chudlařská, Natálie Kočová, Simona Lukácsová, 

Kateřina Matoušková, Kateřina Najčová, Dominik Najč, 

Veronika Čermáková, Natálie Potměšilová, Jana Ryšavá, Adéla 

Shejbalová, Zuzana Švandová, Jan Vondráček. 
 

Jménem celé redakce doufám, že se Vám náš první letošní 

časopis bude líbit :) 
 

Zuzana Švandová  
   



  

 

 

 

 

 

 

 

Dominik Najč  

Do časopisu Roveňské oko se rozhodl chodit, protože ho 

baví focení a grafika. Mezi jeho zájmy patří jízda na 

čtyřkolce, modelaření a jízda na kole. Chodí také do kroužku 

mladých hasičů SDH Horní Roveň. Baví ho matematika, 

informatika a český jazyk. Chtěl by se 

dostat na střední školu zaměřenou na 

elektroniku. 

• grafik 

 

 

Kateřina Najčová  

Do časopisu se přihlásila, protože ji baví focení  

a grafika. Mezi její koníčky patří hasiči, chodí do kroužku 

mladých hasičů SDH Horní Roveň.  

Ve škole ji nejvíce baví zeměpis  

a fyzika. Chtěla by studovat na 

Střední zdravotnické škole v Hradci 

Králové obor asistent zubního 

technika. 

• šéfredaktorka 



 

Natálie Kočová  

  Do časopisu se rozhodla chodit,  

protože ji baví psát články. K jejím zájmům  

patří sledování filmů a seriálů, poslouchání  

hudby a četba. Je členkou Žákovského  

parlamentu. Baví ji český jazyk, přírodopis  

a chemie.  

Po základní škole chce studovat na některém gymnáziu  

v Pardubicích.  

• redaktorka 

 

 
 

 

Zuzana Švandová  

  Být členkou redakční rady školního časopisu bere jako 

zajímavou zkušenost. Je hrdá na to, že může být předsedkyní 

žákovského parlamentu, celkově se ráda zapojuje do školních 

projektů a pomáhá organizovat školní akce a soutěže. Hraje na 

klarinet - je členkou hudebního souboru BaŠaPa pod ZUŠ 

Karla Malicha Holice a také ráda tráví čas  

s ostatními dětmi. Zuzčiny oblíbené předměty  

ve škole jsou čeština, chemie a přírodopis.  

Po ukončení základní školy chce pokračovat  

na Střední pedagogické škole v Litomyšli. 

Ráda by pracovala jako učitelka  

v mateřské škole. 

• redaktorka 

 



  

 

 

 

 

 

KYTICE 

Dne 5. 10. 2021 jsme jeli 8. třída, 9. A a 9. B  

do Východočeského divadla Pardubice. Vydali jsme se na 

představení Kytice od mladého divadelního studia LAIK.  

Mladí představitelé nám zahráli všech 13 balad od Karla 

Jaromíra Erbena.                                                                             

Příběh byl o učiteli, který strávil rok na vesnici, kde učil 

zdejší jednotřídku. Děti byly hravé a výměnou za příběhy pana 

učitele přinášely vlastní, které zaslechly ve vesnici, v kostele 

či jen tak mimochodem od rodičů. Společnými silami ožívaly  

v jejich očích hororové balady, mezi nimiž se však odkrývaly  

i další příběhy, které se odehrály ve vesnici.  

Natálie Kočová a Simona Lukácsová 

  



 

 

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ HOLICE 

Ve středu 6. 10. 2021 se účastnili někteří žáci 9.A a 9.B 

servisního a prezentačního dne na Střední automobilní škole  

v Holicích. Učitelé provedli naše žáky po vybrané části areálu 

školy. Žáci měli možnost se vyvézt v kleci na jeřábu do výšky 

až 50 metrů.  

Poté se přesunuli na náměstí, kde viděli vyprošťování 

osoby z havarovaného auta pomocí hydraulických nůžek. Po 

ukázce měli žáci 45 minutový rozchod po celém náměstí, kde 

si mohli vyzkoušet BESIP test, řízení auta, náklaďáku a mnoho 

dalšího. 

 

Kateřina Najčová a Dominik Najč 

 



  

 

 

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HRADEC KRÁLOVÉ 

Díky projektu Dotkni se vesmíru, kterého jsme se během 

distanční výuky zúčastnili a umístili se na krásném 2. místě, 

zajistilo MAS Holicko o.p.s. exkurzi do Hvězdárny a planetária 

v Hradci Králové pro žáky osmých a devátých ročníků zdarma. 

Program byl rozdělen na 3 části: 

 - souhvězdí, hvězdy 

 - sluneční soustava 

 - film Srážky planet 

Ve volném čase jsme si mohli prohlédnout zbytek 

hvězdárny a vyzkoušet například i simulátor zemětřesení. 

Program byl zajímavý a pro většinu i poučný. 
 

 
 

Aneta Chudlařská a Jan Vondráček 

 

 



 

TECHNOHRÁTKY 

Ve středu 29. 9. 2021 se zájemci z osmé třídy zúčastnili 

TECHNOhrátek, které pro ně připravila Střední škola 

zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim.  

Účastníci prošli vědomostním kvízem a poznávali na šesti 

speciálních pracovištích obory, jež chrudimská zemědělská 

škola nabízí. Tři stanoviště vznikla v hlavní budově školy, další 

ve školním statku ve Vestci.  

Osmáci si například vyzkoušeli vážení krmné směsi  

a sena, rozbor vody, dojení mléka. Dále rozeznávali různé 

druhy dřevin a drůbeže, prověřili si své znalosti v oblasti 

třídění odpadů, absolvovali slalom s kolečkem naloženým 

dvěma pytli zemědělského materiálu apod.  

Žáci naší školy si při plnění manuálních i vědomostních 

úkolů vedli velmi dobře a vybojovali krásné 1. místo a jako 

odměnu ovocný dort, který pro vítěze vyrobili žáci SOŠ  

a SOU obchodu a služeb Chrudim. 
  

Mgr. Martina Záplatová, tř. uč., pdg. dohled 

  

 

 

 

 

 



  

 

T-MOBILE BĚH 

3. 9. 2021 se konal na naší škole T-mobile běh. Zúčastnili 

se žáci 1. – 9. třídy.  Trať byla dlouhá 650 m, začínala  

u hlavního vchodu do školy, pokračovala kolem sokolovny 

dozadu do lesíku, kolem hřiště ke školce a zpátky k hlavnímu 

vchodu. Žáci 9. třídy se podíleli na bezpečnosti mladších 

žáků. Počasí nám přálo a běh proběhl bez zranění.  

Hlavní pořadatelé byli učitelé tělesné výchovy  

Mgr. S. Polák a Mgr. M. Kopová.  

 
 

 Nejrychlejší byl 

David Pamánek z 9.B  

s časem  

1 minuta 52 sekund. 

 

 

 

 

 

Jana Ryšavá a Adéla Shejbalová 

  



TADY JSOU ROZHOVORY S NEJLEPŠÍMI BĚŽCI 

DAVID PAMÁNEK  

Jak se ti líbil letošní T-Mobile běh?   

- Jo, byl výborný. 
 

Jsi spokojený se svým výsledkem? 

- Jsem velmi spokojený. 
 

Jaký byl tvůj čas? 

- Můj čas byl 1 minuta a 52 sekund. 
 

Těšíš se na další běh? 

- Protože na hokeji pořád běhám, tak ano. 
 

 

ANEŽKA PETRUSOVÁ 

Jak se ti líbil letošní T-Mobile běh? 

 - Bylo to dobrý. 
 

Jsi spokojená se svým výsledkem? 

- Ano, moc. 
 

Jaký byl tvůj čas? 

- Můj čas byl 2 minuty a 32 sekund. 
 

Těšíš se na další běh? 

- Ano, hrozně moc se těším a doufám, že budu zase úspěšná. 
 

 Zuzana Švandová 

 

 



  

 

PODZIMNÍ VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ 

 

Po nucené odmlce způsobené 

onemocněním Covid-19 se o uplynulém 

víkendu opět konala podzimní výstava 

Českého zahrádkářského svazu v Dolní Rovni. 

Návštěvníky čekala expozice v sále a 

tělocvičně místní sokolovny a stánky 

několika prodejců v přízemí sokolovny. 

      O výzdobu vestibulu, schodiště  

a tělocvičny se jako vždy postarali žáci naší 

školy i školní družina. Protože se celkem půl roku nemohla 

vyučovat výtvarná ani pracovní výchova, chybějící výtvarná 

díla doplnily fotografie rozkvetlých oken nebo zahrádek. 

       V neděli odpoledne přišli zahrát členové hudebního 

souboru BaŠaPa, který patří pod ZUŠ Karla Malicha 

Holice.  Soubor vznikl před lety z žáků naší školy 

a  každoročně se doplňuje o nové hudebníky.  Zahráli pestrý 

repertoár - od lidovek až po moderní písničky a sklidili 

zasloužený potlesk. 

       Děkuji všem, kteří na výstavu poskytli nějaký materiál 

(obrázky, dýně, fotografie...). Velké poděkování patří hlavně 

žákům devátých tříd, kteří se postarali o její instalaci  

i následný úklid. 

Snad se stejně vydaří i výstava vánoční. 
 

Mgr. Jana Sevránková a Zdeněk Mašek, 8. roč. (BaŠaPa) 



 

KVĚTINOVÝ DEN 

Naše škola se již podruhé zapojila do celonárodní 

veřejné sbírky Květinový den – České dny proti rakovině.  

Cílem sbírky je preventivně působit na širokou veřejnost 

prostřednictvím letáků s informacemi. Za nabízené kvítky 

měsíčku lékařského tak získat prostředky na boj proti 

rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života 

onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu  

a vybavení onkologických center.  

     Hlavní téma letošní sbírky byly nádory ledvin, močového 

měchýře a prostaty – možnosti prevence.  

Sbírka se uskutečnila ve středu 29. 9. v obou budovách 

základní školy. Vybraní žáci 9. ročníku prodávali kytičky  

pod dohledem asistenta pedagoga.  

A výsledek? Krásných 5.007,- Kč... Děkujeme  

Mgr. L. Louženská, garant sbírky 

  



  

 

HALLOWEEN 

V Česku nejde o tradiční svátek. Děti se ale velmi rády 

oblékají do strašidelných kostýmů, je to pro ně velká legrace 

a zábava. Tradičními znaky jsou čarodějky, duchové, kostlivci, 

černé kočky a další různé příšery. Typickými barvami jsou 

oranžová a černá - oranžová symbolizuje podzim a černá 

temnotu a smrt. K Halloweenu patří i vyřezané dýně.  

A protože i my ve škole si chceme užít zábavu a legraci, 

vyhlásili jsme na velké škole společně se žákovským 

parlamentem Halloweenské dopoledne spojené se soutěží  

o nejzajímavější a nejoriginálnější masku. Masek přišlo hodně, 

stejně tak i na malé škole. 

 

Mgr. J. Balášová, garant ŽP 
 

  

V úterý 26. 10. jsme si připomněli svátek, který se slaví 

v anglicky mluvících zemích – Halloween. Žáci mohli přijít do 

školy v kostýmech. Měli vypadat tajemně, strašidelně.  

Někteří se tohoto úkolu zhostili velmi zodpovědně. 

 

Mgr. Alena Poláková 

 

 

 



 

MINITANEČNÍ 

Od 4. 10. začaly žákům 8. a 9. třídy  

MINITANEČNÍ. Kurz se skládá z osmi  

lekcí a závěrečné prodloužené.  

Taneční kurz pořádá Karel Richter a TK Apel Holice.  

Scházíme se každé pondělí v pět hodin v sokolovně. Dívky 

jsou vždy elegantně oblečené v šatech nebo sukních a chlapci 

mají vždy sako. Mimo tance se žáci učí i společenskou 

výchovu, jako je správné sezení a požádání o tanec. Na každou 

lekci se mohou přijít podívat rodiče, sourozenci, prarodiče, 

bývalí žáci, kamarádi, vlastně každý, kdo chce.  

Většina žáků je zatím velice spokojená a po každé lekci 

se nemohou dočkat další. 
 

 Simona Lukácsová  a Zuzana Švandová 
 

 

SCHOLA BOHEMIA 

Dne 5. 11. 2021 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili  

veletrhu středních škol a středních odborných  

učiliášť SCHOLA BOHEMIA v IDEONU v Pardubicích.  

SŠ automobilní Holice si pro nás připravila simulátor 

řízení auta a motorky, další škola i „salon“, kde byla možnost 

nechat si udělat make-up a vlasy. SPŠCH Pardubice 

si připravila i ukázky chemických výbuchů.                                           

Veronika Čermáková a Adéla Shejbalová  



  

 

 

 

 

Otázky pro bývalé žáky 

1. Jméno (pouze křestní), věk: 

2. Co studuješ (SŠ, SOU, obor)? 

3. Jak a co se ti na škole (ne)líbí? 

4. Jak vycházíš se svými spolužáky? 

5. Jací jsou učitelé? 

6.  Přemýšlel/a jsi, že bys změnil/a školu? 

7. Pokud jsi změnil/a školu, tak proč? 

8. Čím chceš být po ukončení školy? 

9. Budeš uvažovat o vysoké škole nebo ji dokonce studuješ? 

10. Který předmět ti dělá největší problémy a proč? 

11. Jak moc se oproti základní škole musíš učit? 

12. Je nějaký předmět, který ti zde chybí? 

13. Jak jsi zvládal/a distanční výuku? 

14. Co bys vzkázal/a letošním deváťákům? 

 

DOROTHEA (“DORČA”), 17 let:                                                                 

2) Labská střední odborná škola a střední odborné učiliště  

    Pardubice, obor  veřejnosprávní činnost.         

3) Propojení teorie s praxí, za školní rok navštívíme mnoho  

    institucí, týkajících se našeho oboru a dozvíme se  

    i informace "zevnitř". Mnozí zde poté plní své praxe. 

4) Lepší spolužáky bych si nemohla přát, jsme skvělý kolektiv 

    a mám je velmi ráda.  



5) Jako na každé škole, tak i zde se najdou učitelé, kteří jsou  

    skvělí, ale také učitelé, kteří jsou oblíbení méně. U nás  

    si naštěstí na velkou většinou nemohu stěžovat. 

6) Ne, myslím, že jsem si vybrala správně. 

8) Ráda bych pokračovala na vysokou školu a v budoucnu se  

    stala právničkou nebo advokátkou. 

10) Doslova problém mi nedělá žádný předmět, ale velmi mě 

     nebaví matematika. 

11) Míra učení na ZŠ a SŠ se v mém případě moc nezměnila,  

     jediný rozdíl pociťuji v množství zadaných prací, zápisů  

     a testů, těch je na střední škole podstatně více. 

13) Distanční výuka měla spousty výhod, ale i nevýhod. Učení  

     jsem zvládala na jedničku, ovšem hůře se pracovalo  

     se ztrátou sociálního kontaktu. 

14) Užijte si svůj poslední rok na základce, jak jen můžete. 

     Vzpomínky, které si vytvoříte, vám zůstanou a budete na ně  

     rádi vzpomínat. Vybírejte svoji budoucí školu pečlivě,  

     poctivě se připravte na přijímačky a vše dobře dopadne. 
 

VÁCLAV, 21 let: 

2) Gymnázium Mozartova Pardubice. 

3) Líbí se mi možnost širokého výběru vysokých škol. 

4) Dobře. 

5) Kvalitní, vstřícní, lidští. 

6) Ne. 

8) Doktor přírodních věd. 

9) Studuji - Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká  

    fakulta, obor Ekologická a evoluční biologie. 

10) Na SŠ to byla fyzika. 

11) O dost víc. 



  

 

 

12) Výtvarná výchova. 

13) Chyběly mi laborky a sociální kontakt. 

14) Neodflákněte přípravu na přijímačky.  

     Přeji vám, abyste se dostali, kam chcete! 

 

JULIE (“JULA”), 16 let: 

2) SPŠS - Pardubice, pozemní stavitelství a architektura . 

3) Když nejste ve škole, tak vám nikdo nedá zápisy, musíte si  

    to sami překreslit nebo přepsat. 

4) Skvěle. 

5) Super (vyjdou vstříc, když se s nimi bavíte). 

6) Chvílemi ano. 

8) Architekt nebo projektant. 

9) Ano uvažuji. 

10) DEG - deskriptivní geometrie (rýsování), POS - pozemní  

     stavitelství, předměty bývají   dost odborné... 

11) Rozhodně více. 

13) Bylo to dlouhé, náročné, ale pro mě v některých ohledech  

     celkem dobré. 

14) Držím vám pěsti a jděte si za tím, co chcete! Máte na to! 

 

LILIANA (“LILA”), 19 let: 

2) Už jsem na vysoké škole. 

3) Dost se mi líbilo, jak na nás ze začátku všichni byli milí.  

    Super bylo také, že učebnice nám prodávali starší spolužáci  

   za pár korun… Učebny byly celkem zachovalé a celkově škola  

   jako budova je pěkná. Také jsem ocenila školní bufet.  



    Protože naše základka není nějak velká a ve třídách nás  

    bylo kolem 20-25, tak pro mě byl šok, když jsem viděla  

    v jedné třídě 40 dětí. 

4) Jako kolektiv jsme si dost sedli. Žádná šikana u nás  

    neprobíhala. A nejvíc super bylo, když jsme se dostali  

    do čtvrťáku a všichni jsme si pomáhali, abychom  

    zvládli maturitu. Kterou velká většina zvládla napoprvé.  :-)) 

5) Učitelé byli velmi milí a ochotní. Občas nás strašili,  

    abychom se pořádně učili. V průběhu jsem nikdy  

    nepřemýšlela nad výměnou školy, byla jsem ráda, kde jsem. 

8) Po ukončení školy jsem chtěla na vysokou, na práva,  

    nicméně to jsem si hodně rychle rozmyslela po pár hodinách  

    práva ve čtvrťáku. Nakonec jsem na VOŠ s ekonomickým  

    směrem, kde ale moc spokojená nejsem. 

10) Největší problém mi dělala angličtina. S tou jsem bojovala  

      hodně dlouho, myslím, že se to změnilo možná  

      až ve třeťáku. Jestli vám můžu doporučit, určitě  

      na angličtinu nekašlete. Hlavní je mluvit! Gramatiku po vás  

      nikdo nebude chtít. 

11) Já jsem nikdy nebyla moc učící typ, takže jsem se učila  

     stejně. Pro někoho to může být těžší, ale není to nic  

     strašného. 

13) Až moc dobře, učitelé vše zvládali a fungovali jsme 

     normálně podle rozvrhu. Můžu říct, že i maturita se dala  

     úplně v pohodě zvládnout v těchto podmínkách. 

14) Nepodceňujte se, učte se pořádně na přijímačky a nebojte  

     se přestupu na střední. Zvládli to ostatní, takže vy také!!! 
 

 

 



  

 

 

  

 

 


