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Úvodník 

Milí čtenáři, 

Vánoce a vysvědčení jsou jiţ za námi a ve škole nás čeká druhé 

pololetí.  

V tomto 3. čísle časopisu Roveňské oko vás čeká zhodnocení 

Vánoc a prvního pololetí, počtete si o všem, co se stalo, nebo 

stane, a můţete se těšit na různé zajímavosti.  

Přiblíţíme si Velikonoce a budeme se těšit na „Barevný den“. 

A také vám představíme další, a teď uţ poslední, členy redakce 

časopisu, takţe uţ jsme všichni kompletně představeni… 

 

Doufám, ţe se vám bude dobře číst a dozvíte se něco zajímavého. 
 

Zuzana Švandová  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoční výstavka keramického kroužku, D. Vachová 
 



Představení redakce 
 

 

Kateřina Matoušková - Do školního časopisu Roveňské oko  

se přihlásila, protoţe ráda fotí.  

Ve volném čase ji baví tetovat, jezdit 

na kole a kreslit. Baví ji český jazyk 

(literatura) a výtvarná výchova.  

Po základní škole by chtěla studovat 

na Střední grafické škole  

v Pardubicích. 

 

 

 

 

 

 

Veronika Čermáková - Práci na tvorbě školního časopisu 

bere jako zajímavou zkušenost a také byla zvědavá,  

co tato práce vlastně obnáší. K jejím zájmům patří 

sledování seriálů a filmy a také studování pro ni 

zajímavých věcí (např. fungování finančního trhu nebo 

některá témata z filozofie). Její nejoblíbenější hodiny 

ve škole jsou přírodní vědy (přírodopis, fyzika, chemie), 

matematika, někdy čeština a volná hodina (ale u koho  

ne :-)).  

Jako jedna z mála dlouho nevěděla, na jakou školu  

se hlásit. Ale uţ má jasno - Obchodní akademii v Chocni 

nebo v Pardubicích.  

 

 



Natálie Potměšilová - Přihlásila se do školního časopisu, protoţe 

umí docela hezky kreslit hlavně postavy.  

Ráda kreslí a zajímá se o kulturu a mytologii. 

Chtěla by kreslit do časopisů malé a detailní 

obrázky na různá témata a psát články.  

 

 

Chce studovat  

na čtyřleté Střední 

škole vizuální tvorby  

v Hradci Králové, 

                                obor grafický design.  

 

 

  

  

  

Jan Vondráček - Do časopisu Roveňské 

oko se přihlásil, protoţe si na konci 

osmičky “musel vybrat” mezi časopisem 

a tělesnou výchovou (sportovní hry)   

a on nerad sportuje. Zato chodí  

do dechového orchestru BAŠAPA  

v Holicích.  

A rád se věnuje svému psovi.  

Ve škole ho baví fyzika.  

Chtěl by jít na Střední průmyslovou školu elektrotechnickou  

v Pardubicích, obor elektromechanik s maturitou. 

  

  

 



Ohlédnutí za Vánocemi 

Průměrná útrata za Vánoce 
Na internetu jsem našla odhad peněz, které jsou Češi za Vánoce 

ochotni utratit. Výsledná částka odhadu zhruba odpovídá… 

Češi utratili za Vánoce v průměru 12.700 korun. Z toho za dárky 

zhruba 8000 korun, za jídlo kolem 3400 Kč a za vánoční výzdobu 

přibliţně 1200 korun.  

 

Kolik lidí si půjčilo na Vánoce 
Zhruba desetina Čechů si na dárky půjčila, v průměru 10.600 

korun. 

Zdroj: internet 

Můţete si porovnat, jestli jste se tomuto odhadu přiblíţili nebo 

ho dokonce překonali… 

Natálie Kočová 

 

 

 

Nový rok 2022 
Kdo má za sebou první 

pololetí šesté třídy ZŠ, tak ví,  

ţe existují tzv. časová pásma  

a ţe v různých zemích světa platí 

aktuálně jiný čas. 

V praxi to znamená, ţe pokud letíme na dovolenou někam 

dál od ČR, musíme si na hodinkách posunout čas dopředu, nebo 

dozadu… Takţe v různých zemích světa lidé oslavili příchod 

nového roku v různou dobu...  

 



Jako první vůbec slavili nový rok 2022 na Vánočním 

ostrově (Kiritimati), který je součástí ostrovního státu Kiribati  

 

v Oceánii. Celé souostroví se táhne přes tři časová pásma, tedy 

nový rok tam začínal od 11:00 SEČ do 13:00 SEČ 

(středoevropského času, tedy i času v ČR). 

Ve 14:00 SEČ vstoupila do nového roku australská 

velkoměsta Sydney a Melbourne i metropole Canberra. V 16:00  

se přidaly také oba korejské státy a Japonsko, v 18:00 SEČ  

pak i Thajsko. Postupně se začátek nového roku přelil přes Rusko 

a zbytek Asie do Evropy a Afriky. Ve 23:00 SEČ odbila půlnoc  

v Helsinkách (Finsko), Vilniusu (Litva) nebo také v Bukurešti 

(Rumunsko), ve stejný čas se dočkala i Káhira (Egypt).  

O půlnoci pak kromě Prahy uvítali nový rok také v Aténách 

(Řecko), Madridu (Španělsko) nebo Berlíně (Německo). O hodinu 

později se nový rok dostal i na poslední místa v Evropě, kdy jej 

oslavili obyvatelé Británie nebo Irska. V 04:00 SEČ přivítali nový 

rok v brazilském Riu de Janeiro. V šest ráno SEČ dorazil rok 

2022 i do New Yorku (USA). Přes Spojené státy se nový rok 

přelil během dopoledne a v 11:00 SEČ se přidala i Havaj.  

Americká Samoa se pak změny letopočtu dočkala jako 

úplně poslední obydlené území. A v jednu odpoledne SEČ  

se letopočet změnil i na neobydlených místech v Pacifiku. 

 

 Natálie Kočová, Jana Sevránková 

 

 

 

 

 

 



Potštejn 

 

V úterý 14. 12. se uskutečnil 

vánoční výlet 6. třídy na ZÁMEK 

POTŠTEJN,  

s doprovodem p. uč. Sevránkové 

a p. uč. Tuţila. Naše p. uč. třídní 

McGrath se z důvodu nemoci nemohla zúčastnit,  

tak jsme jí o tom alespoň vyprávěli. 

Hned po příjezdu se nás ujala “Pastýřka”, která nás vzala  

do zámecké kavárny na kokosku a čaj na zahřátí. Potom jsme  

se šli podívat do zámeckého betléma, následně nás čekal program 

ve formě divadla s krásnými kulisami  

i ozvučením. Tím nás provázel chlapec Honzík, kterému maminka  

s tatínkem v prosté “chaloupce” vyprávěli  

o Jeţíškovi a vánočních zvycích. Honzíkovi se vyprávění tak líbilo, 

ţe zatouţil se do Betléma podívat…  

Tak jsme se s ním vydali na cestu. Šli jsme 

přes vysoké hory i pouště, prošli jsme 

arabským trţištěm, potkali jsme Anděla, 

Pastýře, zlého krále Heroda a konečně i Tři 

Krále nad jesličkami s narozeným Jeţíškem. 

Spolu s nimi jsme si zazpívali a popřáli si 

navzájem krásné vánoční svátky a do nového 

roku hodně zdraví a štěstí.  

Na konci jsme si mohli koupit malý vánoční 

dárek nebo suvenýr na památku.  

Výlet se nám všem moc líbil. 

 

Adriana Tomášková 

 

 



 Ţákovský parlament 

Na měsíc prosinec jsme vyhlásili sbírku pro útulek,  

kde se nacházejí opuštění pejsci a opuštěné kočičky.  

A výsledek? Někteří ţáci donesli přímo různé zvířecí 

pamlsky a ještě se vybralo 5.370,- Kč, za které byly zakoupeny 

konzervy, granule a další pamlsky. 

 

Návštěva farmy U veselýho psa 
V pátek 18. 3. 2022 dopoledne jsme v rámci ŢP (+ 5 vybraných 

ţáků 4. třídy za odměnu) navštívili farmu U veselýho psa  

v Draţkově u Sezemic.  

Zde její majitelé poskytují trvalý a dočasný domov zvířatům  

v nouzi, a to jak hospodářským, tak domácím. Viděli jsme zde 

mimo jiné slepou krávu Ţůţlu nebo bláznivého pejska Milánka.   

Na farmě je trvale sedm psů, dva poníci, dvě ovce, jedna mazlivá 

koza, prasátko Leontýnka a další. Našli zde domov po špatném 

zacházení nebo z jiných důvodů.  

Dočasně tu je vţdy kolem 10 aţ 20 psů, kterým majitelé hledají 

domov a dávají do pořádku jejich fyzický a psychický stav. Kaţdé 

zvířátko má své jméno, kaţdé má svůj příběh. A hlavně má po 

všech svých útrapách šťastný ţivot.  

My jsme jim přivezli dobroty, které jsme získali díky dobrým 

lidem v naší vánoční sbírce.  

Děkujeme moc vám všem, kdo jste sbírku podpořili. Děkujeme  

za to, ţe nám pomáháte pomáhat. Velmi si váţíme vaší 

součinnosti. Děkujeme téţ majitelům farmy 

za jejich čas nám věnovaný, pohostinnost  

a hlavně za jejich smysluplnou činnost. 

Podporujme dobré věci, buďme nápomocni!  

My v parlamentu si to uvědomujeme. 

 

Za ŢP Mgr. J. Balášová, garant 



A ještě jedna sbírka: 

Pomůcky pro ukrajinské ţáky 
V souvislosti s vojenským konfliktem na 

Ukrajině a neutěšenou situací uprchlíků, které 

tvoří hlavně matky a jejich děti, se i obec Dolní 

Roveň a naše škola zapojily do humanitární pomoci. 

Od 21. 3. 2022 k nám chodí celkem 15 ţáků a jedna paní učitelka, 

také Ukrajinka. Zatím pobývají v jazykové učebně a seznamují  

se s prostory a chodem školy a základy českého jazyka.  

Ale připravují se na to, ţe se dle svého věku 

zařadí do příslušné třídy. 

Aby mohli s ostatními ţáky pracovat, uspořádali 

jsme sbírku školních pomůcek, např. úloţné 

boxíky (na výtvarku), penály, pera, tuţky, 

propisovací tuţky, fixy, pastelky, vodové barvy, 

štětce, kruţítka, nůţky, lepidla, pravítka, papíry, 

čtvrtky, barevné papíry, sešity a obaly na ně. 

V případě potřeby oznámíme další termíny 

sbírky. 

Děkujeme Vám za podporu. Vedení školy 

 

Březen                                                               

V březnu jsme si připomněli dva významné svátky: 

8. 3. – Mezinárodní den ţen 

a 28. 3. – Den učitelů (Den narození J. A. Komenského) 

ŢP připravil hlášení do školního rozhlasu a kluci z 9.A, na které 

vyšla výtvarná výchova, připravili pro všechny učitele, ale  

i ostatní zaměstnance školy malé překvapení  

– vystříhané a zalaminované srdíčko jako poděkování 

nejen za učitelskou a výchovnou práci, ale i za péči  

o naše plná bříška a čisté prostředí, protoţe i paní 

kuchařky a správní zaměstnanci do školy patří… Děkujeme.     



Jarní týden ve školní druţině 

V týdnu od 21. do 25. 3. se ve druţině uskutečnil tzv. „jarní 

týden“. Děti si připomněly první jarní den, vyrobily si kopretiny, 

jarní věnečky a rozkvetlé stromy, kterými vyzdobily chodbu  

a šatny na malé škole. 

 poznávání jarních květin 

 jarní „bojovka“ v lesíku  

za sokolovnou 

 exkurze do místního kravína 

 procházka do polí v okolí 

Horní Rovně 

 návštěva Planetária v Hradci 

Králové 

 probíhá sběr „vejdunků“ 

(vyfouklých skořápek z vajec) a soutěţ o nejdelší řetěz 

         

M. Sirová, vychovatelka, zkrácení textu Mgr. Jana Sevránková 

 

 

První duben – Apríl 
Tento den jsme si uţili akci Den naruby 

(výzva ţákovského parlamentu - viz plakát 

níţe). Zúčastnili se odváţlivci se smyslem 

pro legraci z řad ţáků, ale i učitelů (J. 

Sevránková a I. Sedláčková).  

Moc děkujeme všem za smysl pro humor, 

odvahu a ochotu podpořit zajímavou akci.  

Jste bezva parta.  

Za ŢP Mgr. J. Balášová 

 



Ukázky letu dravců 
Asi po čtyřech letech k nám opět přijela 

společnost Seiferos, která kromě svého 

domovského působiště v Lednici na jiţní 

Moravě objíţdí základní školy a předvádí 

letové ukázky asi třiceti u nás ţijících dravců 

a sov (jestřáb, orel, sokol, raroh, luňák, 

krkavec, výr velký, puštík…..).  

 

Zaloţili také Nadaci na ochranu dravých ptáků. 

Součástí vystoupení je nejdříve 

představení jednotlivých dravců a povídání 

o způsobu jejich ţivota a lovu, včetně 

praktických ukázek. 

Pozornost ţáků potom sokolníci „vyzkouší“ 

několika otázkami a ti, kteří správně 

odpovědí, se za odměnu stanou součástí 

programu a mohou si sami vyzkoušet, jaké 

to je, kdyţ jim jestřáb sedne na ruku nebo 

proletí mezi rozkročenýma nohama. 

 

 

Kdo by se chtěl dozvědět více informací, 

najde je zde:  

SEIFEROS - letové ukázky dravců a sov 

 

 

 

 

https://seiferos.cz/
https://seiferos.cz/
https://seiferos.cz/


Sportovní úspěch chlapců z Masarykovy 

ZŠ Dolní Roveň 
 

Po dlouhé pauze se konečně rozběhly sportovní soutěţe. Výběr 

fotbalistů z 8. a 9. ročníku se 6. dubna zúčastnil okrskového kola 

Pardubicka a Holicka v minifotbale. Turnaj se v 

konal Pardubicích v areálu PAMAKO Na Hůrkách. 

Úzký kádr naší školy pod “taktovkou” kapitána Michala Kosiny 

(9.A) po skvělém taktickém a týmovém výkonu zvítězil ve skupině 

nejdříve nad ZŠ Pardubice Polabiny 9:0 a potom nad ZŠ Svítkov 

7:0. Bez obdrţené branky a suverénním vítězstvím ve skupině 

postoupili kluci rovnou do finále, kde po boji podlehli ZŠ Lázně 

Bohdaneč 0:3. To ale uţ nic nezměnilo na faktu, ţe v konkurenci 

sedmi škol vybojovali pro naši školu druhé místo a kvalifikovali se 

do okresního finále, které se bude konat 21. dubna. Za vynikající 

úspěch jim děkujeme. 

Školu reprezentovali: Michal Kosina, Tadeáš Svoboda, Radim 

Novák, David Pamánek 

(všichni z 9. tříd), 

Robin Štusák, Štěpán 

Brňák a brankář Jan 

Pištora (8. třída). 

 

Mgr. Miloslav Polák 

 



Velikonoce 

Nezadrţitelně, ale jistě se blíţí Velikonoce – 

nejvýznamnější a nejstarší svátek křesťanské církve, 

který je spojen s památkou umučení a vzkříšení 

Krista.  

Jeho vzkříšení je pro křesťany centrálním bodem jejich víry,  

smrt není konec, ale začátek nového ţivota.  

Historie Velikonoc: 

Velikonoce se však slavily ještě v době 

předkřesťanské. Zřejmě navazovaly na svátek 

ţidovský – pesach – památka vysvobození Ţidů 

z egyptského zajetí, který se slaví 14. a 15. dne 

měsíce nisanu podle ţidovského kalendáře. Později také 

oslavovaly příchod Mesiáše.  

Pohané vítali jaro a začátek zemědělských prací, jarní svátky  

se slavily jako svátky plodnosti. 

Keltové 1. května oslavovali „beltine“, kdy vyváděli dobytek 

z chléva na pastvu. 

Jde o jediný pohyblivý svátek v kalendáři, který je pozůstatkem 

dob, kdy se rok řídil sluncem (slunovrat) a měsícem (úplněk).   

 

Vychází se z jarní rovnodennosti – hlavní oslava připadá na neděli 

po prvním jarním úplňku. 

Dny před Velikonocemi mají své názvy a význam: 

- Květná (beránková či palmová neděle), den, kdy Kristus  

  vstoupil do Jeruzaléma a lidé ho vítali květy.  

- Modré pondělí – z německého „blau“, zákaz jakékoliv práce 

- Ţluté úterý – začíná se provádět jarní úklid 

- Škaredá středa – vymetaly se komíny, prováděl se jarní úklid 

- Zelený čtvrtek – dodrţoval se půst, jedla se zelená strava 

- Velký pátek – den ukřiţování Krista 

- Bílá sobota – den pohřbení Krista do hrobu  



- neděle – Boţí hod velikonoční – den zmrtvýchvstání  Krista 

- a Velikonoční pondělí – den, kdy se vzkříšený Kristus  

  zjevil svým učedníkům na cestě do Emauz 

 

Prac. list – „Velikonoce na zámku“ – I. st. 
1. Velikonoce – co znamenají a čeho jsou oslavou? 

2. Velikonocům předchází 40-tidenní půst. Co to znamená? 

3. Během pašijového (velikonočního) týdne jsou 2 dny  

    pojmenované jako „zelený“ a „bílá“. Víte, které? 

4. S Velikonocemi je spojeno pletení pomlázky, barvení  

    vajíček, koledování atd. Čeho jsou vajíčka symbolem? 

5. Na Bílou sobotu se pekly mazance. Hospodyně každý  

    mazanec na vrchu nařízly křížkem. Proč? 

6. Vyjmenujte zvířátka, která se mohou objevovat  

    na velikonočních pohlednicích. 

7. Co to jsou jidášky? 

8. „Zvony odletěly do Říma“ – co to znamená a co zvony  

    nahradilo? 

 

Prac. list – „Velikonoce na zámku“ – II. st. 

1. Velikonoce – co znamenají a čeho jsou oslavou? 

2. Pašijový (velikonoční) týden začíná Květnou nedělí a končí  

    Božím hodem velikonočním. Vyjmenujte dny tohoto týdne: 

3. Jaké zvyky jsou s velikonočními svátky spojeny? 

4. Jaké obřadní pečivo pekly hospodyně a čeho bylo  

    symbolem? 

5. Na Zelený čtvrtek utichají zvony a říká se, že „zvony  

    odletěly do Říma“. Který den se „z Říma vracejí“? 

6. Kdo na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu (Řím) uděluje  

    velikonoční požehnání městu a světu (Urbi et Orbi)? 

7. Velikonoční pohlednice – jaká tematika se na nich nachází? 

8. Co je paškál a znáte nějaké rčení s tímto slovem? 



A na středu 13. 4. chystáme tradiční BAREVNÝ DEN. 

ŢP vylosoval pro kaţdou třídu „jejich“ barvu: 

V. – ţlutá, VI. – zelená, VII. – červená, VIII. – modrá. 

Bohuţel se nezúčastní letošní deváťáci, kteří v úterý a ve středu 

skládají přijímací zkoušky na střední školy.  

Přejeme jim hodně štěstí… 

 

Při hodinách výtvarné výchovy vyrábíme dárečky k zápisu  

do první třídy. 

 ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY – 21. 4. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZHOVORY 

Otázky pro bývalé ţáky: 

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 spoluţáky? 

5. Jací jsou učitelé? 

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

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

8. Čím chceš být po ukončení školy? 

9. Budeš uvaţovat 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? 

 

VENDULA („WENDY“), 18 let: 

2. Cestovní ruch, 4. ročník 

3. Mám ráda učitele a výuka je fajn, jen přístup by  

    mohl být lepší… 

4. V pohodě, máme super kolektiv. 

5. Většinou to jde, ale někteří by mohli trochu změnit  

    přístup. 

6. Ale jo. 

7. Na začátku jsem se bála a chtěla to vzdát. 

8. Těţko říct, ale chci se věnovat svému oboru nebo  

    psychologii. 

9. Ano, uţ jsem si podala přihlášku. 

10. Účetnictví, nerozumím účtování. ☹ 

11. Samozřejmě o něco víc… 

12. Spousta, ale také mi chybí učitelé. 



13. Docela v pohodě. 

14. UČTE SE A NEVZDÁVEJTE TO, I KDYŢ TO  

      NĚKDY NENÍ LEHKÉ. A ŢIJTE ŢIVOT POŘÁDNĚ ☺  

 

 

KATEŘINA, 18 let: 

2. Kuchař - číšník. 

3. Praxe. 

4. Výborně. 

5. Skvělí, ale najdou se i ti nepříjemní… 

6. Ne. 

9. Ne. 

11. Jak kdy, občas i kaţdý den. 

12. Chemie, fyzika. 

13. Výborně. 

14. Vyberte si školu (obor), co vás baví, protoţe potom máte  

      hodně moţností. 

 

BARBORA, 17 let: 

2. Gymnázium Dr. Emila Holuba Holice. 

3. Líbí se mi přístup učitelů, nechovají se k nám jako k dětem….  

    Nemusíme mít podepsané úkoly… 

4. Máme špatný a falešný kolektiv, ale svoje kamarády jsem si 

našla. 

5. Někteří skvělí, někteří ne, tak jako na kaţdé škole. 

6. Ne. 

8. To ještě nevím, moţná architekt nebo veterinář. 

9. Ano, budu. 

10. Angličtina a chemie…… 

11. 40x víc. 

13. Dalo se to. 

 



 

14. Kdyţ jsem seděla na vašem místě a poslouchala lidi, co přišli  

     ze středních škol, jen jsem mávla rukou a říkala si,  

     ţe přehánějí. Teď bych se všemi jejich radami souhlasila.  

     Hlavně se nevykašlete na přijímačky, rozhodne to 

     o vaší budoucnosti. 

 

 

JAKUB, 16 let: 

2. Gymnázium Pardubice, Dašická. 

3. Líbí se mi, ţe máme dobrý kolektiv, taneční… 

4. Výborně, mám všechny rád. 

5. Se všemi se dá domluvit. 

6. Ne.  

8. Ještě nevím – zoolog, veterinář, biolog, manaţer, právník… 

9. Určitě uvaţuji. 

10. Chemie a fyzika – to je pro mne aţ moc sloţité… 

11. O dost víc. 

13. Špatně, a proto mi teď chybí základy z prváku. 

14. V prváku se učte a dávejte pozor, jinak vám uniknou základy  

      a budete to mít v dalších letech na škole hodně těţké.  

      Přeji hodně štěstí. ☺ 

 

 

 

 

 



 

 


