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Redakce c asopisu: 

 

 

Jmenuji se Eva Drábková , chodím do VIII. třídy je mi 13 let .Moje koníčky 

jsou hra na klarinet , klavír a hlavně hasičský sport . Mezi moje 

nejoblíbenější předměty ve škole patří Zeměpis, Dějepis a Chemie. Ve 

školním časopise  budu působit v roli redaktorky  .  

 

Jmenuji se Eliška Hanslová , chodím do VIII. třídy a  je mi 13 let. Mezi mé 

koníčky patří společenské tance, kterým  věnuji všechen volný čas. Mezi mé 

nejoblíbenější předměty ve škole patří zeměpis, fyzika a Tv. Ve školním 

časopise  budu působit v roli fotografky.  

 

 

Jmenuji se Lenka Štěpánková , chodím do VIII. třídy a je mi 13 let. Mezi mé 

koníčky patří hra na kytaru, počítač a hasičský sport.  Mezi mé  

nejoblíbenější předměty ve škole patří tělesná výchova, přírodopis a 

matematika.  Ve školním časopise  budu působit v roli redaktorky .  

 

 

Jmenuji se Anna Schmeiserová , chodím do VIII. třídy a je mi 13 let . Mezi mé 

koníčky patří jízda na kole, počítač a hasičský sport.  Mezi mé  nejoblíbenější 

předměty ve škole patří angličtina, matematika a tělesná výchova. Ve školním 

časopise  budu působit v roli redaktorky .  

 

 

 

Přejeme všem učitelům, žákům a pracovníkům 

naší školy  šťastný vstup do nového školního roku. 
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Dění ve škole  

S nástupem nového školního roku došlo i ke změnám 

v pedagogickém sboru. Nastoupili k 3 noví učitelé: p. uč 

D. Kozáková, p. uč. H. Kamenická a p. uč. M. Polák. 

Proto jsme se rozhodli všem žákům tyto nové posily 

představit. Jako první s rozhovorem souhlasila p. učitelka Mgr. Denisa Kozáková. 

ROZHOVOR 

Jak se Vám na naší škole líbí? 
Moc. Je to tu sympatické, lidé jsou milí. 

Co jste dělala předtím? Učila jste už někde? 
Učila, vyzkoušela jsem toho víc. Učila jsem například na střední i vysoké škole. 

Máte rodinu? 
Mám syna, Láďu, je mu 6 let. 

Co děláte ve volném čase? 
Ráda sportuju, hlavně běhám. Taky ráda nakupuji a sbírám hedvábné šátky. 

Čeho chcete docílit na téhle škole? 
Určitě zlepšit fyzičku žáků a vzbudit u některých zálibu ve sportu. A hlavě úspěšně 
přežít školní rok :D. 

Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 
Jsem vegetariánka, takže cokoliv 
bez masa. (pozn.redakce – ryby 
p.uč. jí) 

Který svátek máte nejraději? 
8. květen. Můj kluk pořádá závody – 
Běh osvobození v Pardubicích a 
tam závodím. Je to fajn. 

Co považujete za Váš největší 

úspěch? 
Asi to, že mám zdravého syna. 
 
 
 
 
 

Jako „správní pisálkové“ jsme se trošku prohrabali internetem a na p. uč. našli pár 
informací. 

 

A CO JSME ZJISTILI MY? 

Za rok 2015 měla paní učitelka nejlepší čas 00:37:47 na již zmiňovaném Běhu osvobození. 

Délka tratě je 10 km. 

Závodů s délkou této tratě má paní učitelka na kontě hodně. Její nejlepší výsledek je z roku 

2006. Byl to Volkswagen Maraton v Praze. Trať dlouhá 42,2 km jí trvala 3 hodiny 14 minut a 

22 vteřin. Naopak, její nejpomalejší čas v maratonu byl později v roce 2007 na stejném 
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závodě. Běh jí trval 3:29:56. 

Půlmaratony, tj. 21,1km dlouhé tratě, paní učitelce také jdou. Zde je její rekord 1 hodina a 

necelých 23 minut. V tomto závodě skončila na 4. místě. 

 

A co napsali naši „kolegové“ v denním tisku? 
 

Suverénní Denisa Kozáková a za ní třináct stovek zkušených 

i nadšených běžců z celé republiky. Ostravská RunTour se stala 

setkáním běžců z celého Česka, kteří si přijeli do ostravských 

železáren nejen pro netradiční zážitek, ale také pro slibný čas do 

běžeckého deníčku. Rovinatá trať místním industriálním areálem 

k tomu doslova sváděla. 

„Já si to dneska užila maximálně, mám první místo na pětce i desítce, 

což jsem nečekala. O to větší radost  z dnešního dne mám,“ 

vysvětlovala Kozáková, která je už stálicí seriálu.  

                                                                                               Anna Schmeisserová, VIII. třída 

                                                                    

 Zprávy 

Vážení a milí čtenáři časopisu Vodopád. Jmenuji se Eva Drábková a dostala jsem prostor 

v tomto časopisu psát o mladých hasičích z Horní Rovně. Postupně Vás budu informovat o 

našich úspěších, ale i prohrách, které k požárnímu sportu patří. Nyní mi dovolte , abych Vás 

seznámila s naším složením : Mladší kategorie : Drábková Anna , Hájková Rozálie, 

Hrochová Eliška , Jiroušková Adélka, Kantor Matěj ,Kaplanová Andrea, Kubínová Šarlota , 

Michálek Aleš , Najč Dominik, Pamánek David, Provazník Jiří , Rob Jonáš , Schmeiser 

František , Valenta Ondřej.   Starší kategorie : Bajerová Adéla , Binková Denisa ,Drábková 

Eva , Filípek Jakub ,Galliková Aneta , Hrochová Michaela , Jiroutová Natálie ,Matoušek 

Rudolf , Melcová Tereza ,Schmeiserová Anna , Štěpánková Lenka.  Jako ve škole začíná 

školní rok 1. září, tak i nám začíná nová sezóna 2015-2016. 

A co už jsme stihli ? 

12. 9. 2015 se Denisa Binková zúčastnila závodu Polabinská věž na 

SPŠCH  Pardubice.  

Jednalo se o výstup do 1. patra na cvičnou požární věž. Obsadila krásné  2. 

místo.Starší kategorie se 

zúčastnila ,, Čeradické 

zatáčky ´´ 3.10.201, kde 

jsme byli požádáni o ukázku 

požárního útoku . Náš čas 

byl srovnatelný s útoky žen 

z okolních vesnic.  
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Zúčastnili jsme se také ,,Sezemického braňáčku“, který se konal 10. 10. 2015 v Sezemicích. 

Soutěžili jsme v požárním útoku  a braňáčku. Tento den se nám velice dařilo. Mladší 

kategorie vybojovala 1. a 3. místo. Starší kategorie 1. a 2. místo. Odjížděli jsme velice 

spokojeni s vítěznými poháry a odměnami .  

 

 

17.10.2015.  jsme odjeli do Starého Mateřova. Tady se konala první část  okresního kola hry 

 ,, Plamen´´ tzv. Závod požární všestrannosti. Zde se mladší umístili na 5. , 7. , a 26. místě   

starší na 5. místě. Druhá část okresního kola  se koná na jaře.Věříme, že jaro nám přinese 

medaile. 

  

                                            Eva Drábková VIII. třída 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkur 
Žákyně Adrianka Horníčková ze šesté třídy reprezentuje školu se 

svými koňskými kamarády na parkurových závodech. Dne 6. a 5. 

září se konal na dostihovém závodišti další ročník mezinárodní 

výstavy "Koně v akci - dítě a kůň", kde se Adrianka zúčastnila se 

svojí pony kobylkou Lindou pony 

her. Umístili se hned třikrát na 

druhém místě a jednou byli čtvrtí. 

V sobotu 26.9. se konali  parkurové 

závody na Dolním Jelení, kde 

poprvézávodila na své nové 

kobylce Pamele a hned obsadili krásné druhé a čtvrté místo.  

Adriana Horníčková, VI. třída 
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Zahrádkáři 
 

Ve dnech 19. - 21. září se konala Zahrádkářská výstava v Dolní 

Rovni, na jejíž přípravě se podíleli i žáci naší školy. Žáci vytvářeli 

v hodinách výtvarné výchovy, pracovní výchovy i ve volném čase 

výrobky, které byly vystaveny. Výrobky se vztahovaly k tématu 

výstavy „Poznej naši přírodu“, takže se tam nejčastěji objevovaly 

obrázky stromů, ovoce a různých 

rostlinek.         

                                                                                                                                                                    

Anna Schmeisserová VIII. třída 
                                 

                                                             

     

         

Rybaření část mého života 

 

Každý si myslí, že rybaření je jen o nahození 

prutu a čekání na záběr, který ani nemusí přijít. 

Ale pro mě je rybaření o zážitku z lovu, o tom, 

že napjatě sleduji splávek při záběru, když ryba 

oťukává nástrahu a o zdolávání všech druhů 

ryby. Bylo mi předurčeno, že se stanu rybářem, 

protože se tomu věnuje většina mojí rodiny. 

Rybaří můj děda, taťka i strejda, takže jsem chodil na ryby 

už od útlého věku. Dnes mi taťka dokonce říká, že rybařím 

lépe než on, ale já si to nemyslím. Přece jen nachytal za 

svůj život více ryb než já. Můj nejoblíbenější způsob je  

 

chytání na těžko, ale existuje mnoho dalších způsobů 

například plavaná (se splávkem), přívlač (se třpytkou) a 

muškaření (na umělou mušku). Rybaření se věnuji 

převážně rekreačně, ale v poslední době i závodně. 
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Napřiklad minulý rok v květnu, jsem se zúčastnil rybářských závodů a skončil jsem na třetím 

místě s největší ulovenou rybou.         

Za tu dobu, co rybařím, jsem chytil mnoho velkých ryb, ale můj osobní rekord je kapr obecný 

65 cm a 5,5 kg.                                                                                        Šimon Jirků, VI. třída 

 

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                           

Pardubický kraj 

 

V lese pozor na albíny, smrtící houby se dokáží 

maskovat! 

Češi milují houbaření, stejně jako jiné slovanské národy – 

Poláci, Rusové či Ukrajinci. Směrem na západ se vztah k 

houbám zhoršuje. „Například Angličané, ti jsou přímo 

mykofobní, mají z hub strach a už vůbec by je nejedli," uvedla s 

úsměvem Tereza Tejklová z Mykologického klubu Pardubice. 

Ona sama má nejraději slizáka mazlavého v kyselé omáčce, ale pochutná si také na růžovkách 

a ryzci smrkovém. 

Tragédie na dostizích v Brně. Po pádu z koně 

zemřel žokej Michal Köhl 

"Šlo o tragickou náhodu bez cizího zavinění. Žokej vypadl 

nešťastně ze sedla, když Zadar na proutěné překážce 

klopýtl a upadl. Kůň jej nezalehl. Navzdory okamžité 

lékařské pomoci se nepodařilo jezdce zachránit," řekl šéf 

dostihového areálu Brno-Dvorska Josef Vymazal. Köhl 

patřil ke zkušeným žokejům a dostih v Brně byl pro něj 

přípravou na letošní 

Velkou Pardubickou, 

kterou jel poprvé před třinácti lety. Jeho nejlepším 

výsledkem ve slavné steeplechase bylo šesté místo s 

Brambuschem v roce 2006. 

Močil do květináče. Dostal kbelík a musel po sobě 

utřít. 

Skupina čtyř mladíků, která na třídě Míru svým chováním 

zaujala kamery městské policie, se záhy dostala do ohniska pozornosti. Výchovné opatření v 

praxi. Mladík, který močil do květináče kromě pokuty dostal také kbelík, hadr a úkol po sobě 

uklidit. Jeden z nich se totiž rozhodl vymočit do květináče před obchodem a nevadila mu ani 
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přítomnost prodavačky, která právě přijela otevřít. Žena přivolala hlídku městské policie. Ta 

dorazila vzápětí. Kromě uložení blokové pokuty tisíc korun ale dostal mladík i mnohem lepší 

ponaučení o nevhodnosti svého chování. Od prodavačky dostal kbelík, hadr a za dohledu 

městské policie musel po sobě květináč náležitě vydrhnout, než mohl pokračovat v chůzi.                               

Lenka Štěpánková, VIII. třída                                                                                                

Zábava 

Školní účesy 

Připravila jsem pro všechny 

zájemkyně kolekci několika 

účesů do školy. . Kolekce 

účesů se inspiruje 

kultovními filmy, jako je 

Pomáda nebo Duch, a tak ji 

z pohledu náctiletých 

nechybí ani pořádná dávka 

vyhledávaného retro stylu. 

Nápadité a také trochu 

odvážné barvy a melíry 

vlasů doplňuje dospělácké 

výrazivo stylingu a také 

dospělá móda. V blond 

vlasech se objevují akcenty 

růžové a oranžové, krátké 

tmavé mikádo se nebojí 

postaršení stříbrnými tóny. 

Nejčastějším účesem u nás 

ve škole je culík, potom 

drdoly a úplně nejčastější 

jsou rozpuštěné vlasy.  

       Eliška Hanslová, VIII. třída  

 

 

 

 

 

http://www.vlasyaucesy.cz/ucesy/moda/
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Kokosový řez 

Obtížnost- jednoduchá     

Porce- cca 16kusů      

Suroviny :                                                           

   Těsto                                                              

 200g másla  

 150g moučkového cukru 

 30g holandského kakaa na pečení 

 13g prášku do pečiva 

 350g hladké mouky  

 50ml mléka 

Kokosová náplň 

250g strouhaného kokosu 

6 bílků 

2 tučné (červené) tvarohy  

Krém 

400 ml plnotučného mléka 

50 g moučkového cukru 

 

6 žloutků 

4 lžíce hladké mouky  

200 g másla 

 

Těsto 

V robotu smícháme změklé máslo, cukr, kakao, prášek 

do peč.  a mouku. Za stálého míchání přilejeme mléko. 

Vzniklé těsto přendáme na vál a rukama ho zpracujeme 

do tvaru šišky, kterou rozpůlíme na dvě části.  Obě těsta 

zabalíme do fólie a vložíme tak na 1 hodinu do lednice. 

Kokosová náplň 

V robotu ušleháme bílky do středně tuhého sněhu.  

Postupně k nim přidáváme tvaroh a nakonec pomocí metličky vmícháme kokos. 

Krém 

V hrnci smícháme mléko s cukrem, po chvíli přidáme žloutky a mouku. Mícháme, dokud 

nevznikne houstnoucí kaše. Snížíme teplotu a nadále mícháme. Po chvíli přendáme kaši do 
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misky, překryjeme fólií a necháme vychladnout. Poté dáme do robota máslo stejné teploty a 

po lžičkách kaši přidáváme. Připravený krém přendáme do cukrářského sáčku. 

Kokosový řez 

Polovinu ztuhlého těsta rozdělíme také na půl (aby se při 

strouhání nelepilo). Do pečícího plechu vyloženého 

pečicím papírem nastrouháme nahrubo postupně obě části 

poloviny těsta. Na ně zlehka rozprostřeme kokosovou 

náplň po celé ploše. Navrch nahrubo nastrouháme druhou 

polovinu těsta stejným způsobem jako první. Poté vložíme 

do předehřáté trouby na 160 °C a pečeme asi 25 minut. Na 

upečený řez nazdobíme pomocí cukrářského sáčku krém 

Servírování 

Řez servírujeme vychlazený a nakrájený na kostky. 

 

                                                                                                Liliana Chudlařská, VIII. třída 

 

Co na tebe prozradí číslo křestního jména? 

Jednoduše. Stačí vzít plnou podobu svého křestního jména, napsat si ji na papír a pak pod 

jednotlivá písmena sepsat čísla z naší tabulky. Na diakritiku, háčky a čárky, neberte ohledy, 

tato písmena mají stejnou hodnotu jako ta bez ní. 

ČÍSLA VŠECH PÍSMEN ABECEDY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A B C D 

 

E 

 

 

F 

 

G H I 

J K L M N O P Q R 

S T U V W X Y Z - 

Následně čísla sečtěte. Pokud vyjde dvouciferné číslo, sečtěte ho znovu, dokud nebudete mít 

číslo jednociferné. 

Příklad: KATEŘINA = 2 + 1 + 2 + 5 + 9 + 9 + 5 + 1 = 34 = 3 + 4 = 7 

A co výsledná čísla znamenají? 

1 – Vynalézavost: Jednička o vás říká, že si dokážete poradit, když se dostanete do úzkých. 

Jste trochu individualisti, neradi si říkáte o pomocnou ruku, radši si na vše přijdete sami. Máte 

sklony k podrážděnosti a věčně napjaté nervy, právě z toho, jak pořád chcete dokazovat svou 

samostatnost. Zpomalte, všichni o vaší chytrosti a šikovnosti vědí! 

2 – Laskavost: Základním stavebním kamenem vaší osoby je mírná dobrota a laskavost, jsou 

ve vás hluboce zakořeněny. Jste citliví a jemní, občas můžete vypadat až křehce, ale zdání 
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klame. Nesnášíte nesoulad, disharmonii a hádky, které vám způsobují velký stres. Občas není 

těžké vás rozplakat. 

3 – Přizpůsobivost: Jste velmi flexibilní osoba, která se dokáže obratně přizpůsobit jakýmkoli 

podmínkám a fungovat v nich na sto procent. Vlastně vám změny vyhovují a rutina vás z 

dlouhodobého hlediska děsí. Trojka poukazuje na vaši šikovnost a manuální zručnost, nese s 

sebou logické myšlení a pochopení komplexních problémů. 

4 – Zodpovědnost: Vaší základní charakteristikou je vaše rozumnost a chladná hlava, kterou 

dokážete zachovat za všech okolností. Často se staráte o druhé, umíte přijmout zodpovědnost. 

Jste mistrovskými plánovači, zorganizujete cokoli. Občas máte problém s vyjádřením emocí, 

jak slovně, tak jakýmkoli jiným způsobem. 

Některé numerologické systémy nepřepočítávají dále čísla 11 a 22, mají pro ně specifické významy.  

Obecně ale platí, že pokud vyjdou, je to spíše zdvojení významu jedničky či dvojky a v modernějších  

numerologických školách se klasicky dále přepočítávají na dva a čtyři.  

Jedenáctka jinak značí velkou vnitřní sílu a individualitu, dvaadvacítka kreativní, velmi idealistickou 

 duši. 

5 – Zvědavost: Chcete vědět – všechno, nejlépe hned. Máte v sobě neuhasitelnou touhu po 

informacích, zajímá vás vlastně všechno. Pětka znamená bystrost a přirozenou inteligenci, jste 

vyloženě studijním hloubajícím typem. Často k tomu patří problémy s autoritami a 

neschopnost projevit respekt. 

 

6 – Něha: Jste jemnými bytostmi, která špatně snáší extrémy všeho druhu. Máte v sobě jakýsi 

vnitřní klid, který dokážete přenášet i na druhé, kolem sebe nějak mimoděk nastolujete 

rovnováhu. Pokud vás ale z ní někdo vychýlí, máte sklony k emoční nestabilitě a časté 

podrážděnosti. V životě potřebujete soulad. 

 

7 – Intuice: Máte neobyčejnou schopnost předvídat věci, váš vnitřní hlas je hodně silný a 

obvykle se vyplácí ho poslechnout. Kromě toho jste jako sedmičky dost empatičtí a dokážete 

se vcítit do druhých, to vaší předvídavosti jen pomáhá. Rádi máte svoje tajemství a občas to s 

nimi dokážete až přehánět. 

8 – Energičnost: Jste velmi živí a energií nabití, neradi se s věcmi dlouho pářete a mažete, 

nebojíte se udělat finální rozhodnutí. Patří k tomu i značná netrpělivost, odpověď na všechno 

chcete mít nejpozději včera. Některé svým tempem doslova děsíte. 

9 – Věrnost: Pokud je na světě ideální přítel, jsou to devítky. Jste vždy loajální a za všech 

okolností zachováváte slíbenou věrnost, přátelství je pro vás tou nejvyšší hodnotou, vlastně 

vztahy obecně. Je na vás spolehnutí a druhý s vámi může počítat v každém případě. Devítky 

vždy drží slovo. 

Příspěvek kamarádů ze ZŠ Horná Ždaňa 

Prázdniny 

Cez prázdniny bicykel stál v pivnici, 

bolo mu teplo ako kure na panvici. 

Slnko svietilo stále viac a viac, 

bol som rád, keď konečne vyšiel mesiac.  

Chcel som ísť na koncert do Muráňu, 

ale doviezli nám novú vaňu. 

Škola však znova volá, 

to je teda ale smola. 


