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Úvod 
Vážení čtenáři a čtenářky, 

 
letos si poprvé můžete přečíst školní časopis vydávaný pouze námi, deváťáky. 
Jelikož je to náš poslední rok, který budeme jistě prožívat naplno, chtěli jsme vás 
právě my seznámit s akcemi, které se tu pořádají, již tradičně vám přiblížíme 
redaktory a podělíme s vámi o úspěchy našich žáků.  

 
Letos pracuje redakce ve složení: Julie Kindová, Andrea Kaplanová, Jakub 
Audrlický, Miroslav Valla, Michael Ruda, Barbora Štorková, Kateřina Klejchová, 

Eliška Kopová, Nicola a Natálie Borovcovy, Nella Mládková, Denisa Bartáková, 
Jindřich Daeghsel, Tereza Jindrová a Daniela Klepalová, Natálie Kučerová. 
Za celou redakci děkuji za čas, který věnujete čtení našeho časopisu, a přeji vám 
mnoho zážitků při této bohulibé činnosti. 

 
Eliška Kopová 
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PŘEDSTAVENÍ REDAKCE 
Tereza Jindrová - Do časopisu Roveňské oko se rozhodla přihlásit, protože 
se chce podílet na jeho obsahu a ráda dělá fotky, které zachycují dané 
téma. Mezi její nejoblíbenější koníčky patří 
hra na housle, florbal, kreslení a vyrábění 
věcí z různých materiálů. Ve škole ji nejvíce 
baví výtvarná výchova a přírodopis. Terka 
by chtěla studovat na Gymnáziu v 
Pardubicích, Dašická 1083. 
 
Barbora Štorková - Do časopisu Roveňské 
oko se rozhodla přihlásit, protože se ráda 
stará o své okolí, baví ji práce s foťákem a s 
počítačem, protože může pracovat v různých 
programech. Mezi její zájmy patří kreslení, vyrábění, pěstování a sázení, 
sportování, ale nejraději má odpočinek. Ve škole ji nejvíce zajímá 
výtvarná výchova, ale i matematika a tělocvik. Bára by chtěla studovat na 
Gymnáziu v Pardubicích, Dašická 1083, nebo na jiném gymnáziu, 
protože je to velmi dobrá příprava na vysokou školu. 
 
Nella Mládková - Do časopisu Roveňské oko se rozhodla přihlásit, protože 
ráda fotí a jezdí na různé akce, z nichž pořizuje záznamy. 
Mezi její nejoblíbenější koníčky patří hra na housle a 
ráda se stará o zvířata. Ve škole ji nejvíce baví tělesná 

výchova a chemie. Nella by chtěla studovat 
na Střední pedagogické škole v Litomyšli, 

protože má ráda práci s dětmi. 
 

 
 

Eliška Kopová 
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STALO SE… 

Angličtina s Neilem 
V rámci Evropského dne jazyků navštívil naši školu Neil. Neil pochází z Irska, jezdí 
po školách a organizuje zábavné projekty na různá témata. Na všechny mluví 
anglicky, ale naštěstí s ním jezdí kolegyně, která překládá, kdyby někdo něco čistě 

náhodou nevěděl.  
Nejprve se akce s názvem Amerika s Neilem zúčastnili žáci z malé školy. 
Shromáždili se v tělocvičně.  Později jsme přišli na řadu i my, druhostupňoví. Neil 
se nám snažil přiblížit zvyky v USA a my jsme mohli posoudit, jak se to liší od těch 
našich. Z každé třídy se vybrali dva zástupci. Také se hrály různé hry, při kterých 
naši zástupci odpovídali. S největším počtem bodů vyhrála šestá třída a na malém 
stupni to všem natřeli třeťáci. 

 

Tereza Jindrová 

Nohejbalový turnaj trojic Holice 
Dne 23.9.2019 se chlapci ze 7. a 9. třídy zúčastnili 

nohejbalového turnaje trojic v Holicích. Chlapci byli 
rozděleni do dvou skupin, na skupinu A (Patrik Pinkas, 

Radek Šafránek, Michal Kosina) a skupinu B (Jaromír 
Hemer, Michael Ruda, Radim Novák a náhradník Jiří 

Provazník).  
Kluci z týmu A neměli tak velké štěstí jako druhá skupina, ale i tak to dotáhli 
daleko. Rozhodující kolo ale naneštěstí hráli s naším druhým týmem, kterému se 
dařilo lépe, a tento zápas prohráli.  
Chlapcům z týmu B se vedlo naopak velice dobře a skončili na krásném 3. místě, 
které si vybojovali proti soupeřům z Býště. 
Na všechny reprezentanty jsme velmi pyšní a vítězům blahopřejeme. 

 

Eliška Kopová 
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Fyzikální a chemické pokusy 
27.9.2019 proběhla na naší škole ukázka chemických pokusů pro 
žáky 1. až 9. ročníku. Jak ti nejmenší, tak ti největší si 

vše užívali plnými doušky. 
Pokusů bylo opravdu hojné množství, což přispělo ke 
skvělé náladě publika. Mezi pokusy patřily i 
jednoduché pokusy jako stavění plechovky na hranu 
pomocí vody, ale také například velice efektní a 
nebezpečně vypadající pokusy s ohněm.  

Čím nebezpečnější, tím lepší, žáky totiž 

nejvíce zaujala výroba „raketky“ nebo 
„zapálení ruky“, které v provedení profesionála zas až 
tak moc nebezpečné nejsou, avšak zkoušet doma by se 
opravdu neměly. 
Celkově se celá akce povedla a všichni odcházeli 
s úsměvem na tváři a brčkem, ze kterého si díky této 
přednášce umí vyrobit píšťalku.  

Daniela Klepalová 

 
 

Servisní a prezentační den Střední školy 

automobilní v Holicích 

 
Ve středu 2. 10. 2019 navštívili naši deváťáci Střední školu automobilní  v Holicích. 
Navzdory nevlídnému počasí začali prohlídkou venkovních stanovišť na dvoře školy 

s ukázkou hybridního elektromobilu, 
který škola vytvořila ve spolupráci 

s Dopravní fakultou Jana Pernera v 
Pardubicích.  
Poté následovala prohlídka odborných 
dílen a učeben. Střední škola prošla 
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nákladnou rekonstrukcí. Má nově vybavená pracoviště s modely částí aut i osobní 

auta, na kterých mohou vyhledávat a diagnostikovat simulované závady. 
Poté si mohli žáci trošku oddechnout a prozkoumat venkovní stanoviště na „vlastní 
pěst“. Ti odvážnější využili možnost nechat se vyzvednout do výšky 50 m 
obrovským jeřábem ve vyhlídkové  
plošině. Ačkoli bylo celkem nevlídno, 
bylo vidět celkem daleko. Někteří měli 
zájem o jízdu na koloběžkách, ale byli 
„převálcováni“ nadšenci z mateřské 

školy, a tak to vzdali.  
Po prohlídce školy se žáci přemístili na 
parkoviště na náměstí. Zde nabízela 

školní autoškola možnost jízdy v 
cvičných trenažérech. Pojišťovna Generali představila oblíbený simulátor 
převráceného automobilu. Ten využívali naši žáci opakovaně a s velkým nadšením. 
Hasiči předvedli ukázku vyprošťování osob z havarovaného vozidla a první pomoc 
při dopravních nehodách a jako modelku si ze všech přítomných vybrali naši 
deváťandu Elišku Hrochovou. Ta statečně přežila zásah hasičů a vyvázla z „nehody“ 
bez újmy na zdraví. Někteří si změřili své schopnosti v ovládání RC modelů 
osobních vozidel. Kdo chtěl, mohl nasednout na elektrokolo a projet se po náměstí. 
Děkujeme organizátorům za perfektně připravenou akci a budeme se těšit na další 

setkání.               

 Ivana Šmaterová 
 

Florbal Holice 
V pondělí 21.10.2019 se dívky z naší školy zúčastnily turnaje ve florbalu v Holicích. 
Soutěžily čtyři týmy - ZŠ Holubova Holice, ZŠ 
Komenského Holice, Gymnázium Holice a ZŠ 
Dolní Roveň. Naši školu reprezentovaly dívky 
z 6., 7., 8. a 9. třídy.  
V základní sestavě hrály deváťačky – v útoku 
Eliška Kopová, Štěpánka Johanová a Eliška 
Hrochová, v obraně Natálie Kučerová a 
Barbora Štorková a v bráně Tereza Jindrová, 
ostatní děvčata byla na střídačce. Výhry byly 
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skvělé, proti ZŠ Komenského holky zvítězily 6:0, se 
ZŠ Holubova remizovaly 1:1 a gymnázium udolaly 
se skóre 7:1.   
Díky šikovným dívkám náš tým zaslouženě 
postoupil na prvním místě do okresního kola do 

Pardubic.  

Julie Kindová 

 

Halloweenské dopoledne ve škole 
Ve čtvrtek 31.10.2019 proběhlo na naší škole halloweenské 

dopoledne. Sešlo se velké 
množství vydařených masek 

na malé i velké škole. 
Některé kostýmy byly 
opravdu hodně strašidelné. 

Žákovský parlament v 
každé třídě na velké škole 

vyhodnotil 
nejzajímavější masky a 
odměnil je hezkými 
cenami. Třídní učitelé 
odměnili všechny 
zúčastněné plusovými 
body. Děkujeme 

všem za účast 
v soutěži, 
členkám ŽP Andree 

Kaplanové a Nicole Borovcové za 
spolupráci a pomoc s organizací a 
vyhodnocením celé akce.    

 Mgr. J. Balášová, garant ŽP 
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Burza škol Schola Bohemia Ideon 
 

Dne 1.11.2019  se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili burzy středních škol v pardubickém 

Ideonu. Ve dvou sálech se prezentovaly 
různé střední školy, představovaly mnoho 
oborů, od praktických, přes technické, po 

„estetické“. Zástupci jednotlivých škol nám 
ochotně zodpověděli všechny dotazy. Pro 
návštěvníky tu bylo připraveno mnoho 

činností. Mohli 

jsme si zkusit pracovat s 
robotickou rukou, vyrazit si placky, svěřit se 
do péče vystudovaných kosmetiček a nechat si udělat 
zajímavý účes. Chemici nás přivedli do světa magie a 
předvedli zajímavé pokusy. Obdivovali jsme i kouzla 
cukrářů a nevěřili, že něco takového je možné vytvořit. U 

každého stánku jsme si mohli nabrat letáky, abychom si 
doma vše v klidu promysleli a případně se rozhodli 

k návštěvě některé z prezentovaných škol. Určitě tak 

učiníme. Akce byla velmi povedená a myslím, že jsme si to 

všichni užili. 
 

Nella Mládková  

 

Technohrátky v Litomyšli 
 

Ve středu 23.10.2019 se vybraní žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili Technohrátek na 
Střední škole zahradnické a technické v Litomyšli. Sešlo se tam 131 žáků z devíti 

základních škol Pardubického kraje. Naším úkolem bylo plnit úkoly a co nejlépe se 
umístit. Mohli jsme si vyměnit kolo u auta, absolvovat kvíz o zvířatech, vyrobit si 
dekoraci - srdce z přírodního materiálu, malovat, nebo třeba zkusit, jak vypadá práce 
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skladníka. Naše škola ve vědomostním kvízu obsadila krásné 2. místo a celkově 
jsme skončili třetí. Pořadatelům této zdařilé akce děkujeme, užili jsme si ji. 

 

Memento 
 

Dne 19.11.2019 se v budově sokolovny odehrál hodinový program „Memento“ = 
pamatuj. Tento program slouží jako varování před 
drogami a jejich devastujícími účinky. Ovšem není to 
jen tak nějaká přednáška. Memento je původně kniha, 
která pojednává o životě postav, jimž se kdysi zdánlivě 
nevinná zkouška něčeho nového, drog, stala osudovou. 

Kniha je napsaná publicistou Radkem Johnem, který 
chtěl pozvednout důvěryhodnost svého příběhu tím, že 
si pod dozorem lékaře nechal píchnout pervitin, aby si 
navodil halucinace, a poznal tak na vlastní kůži to, o 

čem píše. 

Dnešní program byl podán hranou formou. V tomto 
příběhu vystupovala hlavní postava Michal Otava, 

šestnáctiletý mladík žijící normálním životem, jenž 
se mu jednoho dne zhroutil život jako domeček 
z karet. Jak k tomu došlo? Zdánlivě neškodnou první 
dávkou drog. A jak to skončí? To případným 
zájemcům o tuto knihu a pořad neprozradíme. 
Celkově se celý program podle nás, všech 

zúčastněných – žáků sedmé až deváté třídy, velmi povedl. Určitě jsme si z něj 
hodně odnesli a poučili se. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali pánům z umělecké agentury RAJCHA, která 
měla dnešní program „na svědomí“. 

 

Daniela Klepalová 
 

Jakub Audrlický, Julie Kindová 
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Futsalové zlato 
 

Ve středu 4.12.2019 se naši chlapci zúčastnili okresního turnaje ve futsalu 
v Moravanech. Přestože jsme tam jeli s nadějí na zisk medaile, týmový i taktický 
výkon přesáhl očekávání. Chlapci vyhráli všechny své zápasy a obsadili 1. místo. 
Porazili domácí Moravany 4:3, Přelouč 4:3, Pardubice (ZŠ Staňkova) 4:3 a 
Pardubice (ZŠ Ohrazenice) 3:2. Zejména vítězství nad fotbalovou školou 

z Ohrazenic bylo díky týmovému výkonu a dodržení taktických rad opravdu 
skvělým výsledkem a vynikajícím zážitkem. 
Školu reprezentovali: Kosina Michal, Provazník Jiří, Dušek Martin, Výborný Adam, 

Novák Radim, Šitina Martin, Hemer Jaromír, Šafránek Radek, Pinkas Patrik. 
Děkujeme a přejeme další úspěchy!!!           

 Mgr.Bc. Miloslav Polák 
 

 

Návštěva Integrované střední školy technické ve 

Vysokém Mýtě 
Dne 27.11.2019 jsme se my – osmáci a 
deváťáci - vypravili na návštěvu Integrované 
střední školy technické ve Vysokém Mýtě. 
Paní ředitelka a zástupci jednotlivých oborů 
nás shromáždili ve velké školní jídelně, 
poskytli nám občerstvení a povídali nám o 

chodu školy, možnostech studia i 
následného uplatnění v praxi.   

Poté jsme 
byli rozdělení do čtyř skupin. 

Na starost si nás vzaly místní studentky, které nás 
vodily po jednotlivých stanovištích. U čalouníků 
jsme si zkusili šití, u autoopravářů jsme zhlédli 
ukázky svařování, podívali jsme se u lakýrníků,  
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jak se míchají barvy, viděli jsme robota v akci. Na vlastní kůži – a to doslova – jsme 

si zkusili tetování neškodnými barvami. 
Dopoledne se nám moc líbilo a pořadatelům děkujeme za příjemně strávený čas. 
  

Julie Kindová 

 

Okresní kolo ve florbalu – dívky 
 

Dne 6.12.2019 se žákyně naší školy zúčastnily okresního kola ve florbalu v 

Pardubicích, do kterého postoupily jako 
vítězky holického regionu. Tým tvořily 
Valentýna Petráňová a Nela Johanová 
z 6. třídy, Rozálie Hájková ze 7. A, 
Nikola Umorčíková ze 7. B, Kateřina 
Jelínková z 8. třídy, Štěpánka 

Johanová, Eliška Hrochová, Tereza 
Jindrová, Barbora Štorková a Eliška 
Kopová z 9. třídy.  
S prvním zápasem se ZŠ Holubova pochopitelně dorazily také první nervy. I 
přes velký stres si celý tým plně důvěřoval. Podle toho děvčata hrála. V prvním 
klání zvítězila na plné čáře, to dodalo dívkám ještě více víry v sebe a hravosti, takže 
jako o život vrhaly pro výhru do dalších zápasů. V tom druhém s Opatovicemi i ve 
třetím se ZŠ Polabiny se vítězem stalo opět naše družstvo, ale do čtvrtého klání se 

ZŠ Studánka holky vstoupily již s mírným vyčerpáním. Přesto 

uhrály se remízu a díky tomu družstvo 
postoupilo do finále.  
Celý tým měl obrovskou radost a do 
rozhodujícího souboje nastoupila děvčata 
silně motivovaná vidinou sladkého 
vítězství. Zápas se ZŠ Ohrazenice se 

vyvíjel  
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velmi napínavě, nakonec s těsným skóre, a to 1:0, naše družstvo obsadilo zlatou 
příčku. Radost dívek neznala mezí, užívaly si ten slastný pocit i gratulace soupeřů.  
Věříme, že nás holky budou výborně reprezentovat i v krajském kole, které se koná 

dne  9.1.2020 ve Svitavách. Budeme jim držet palce. 
Dívkám i paní učitelce Ivě Vojtkové, která je připravovala, patří velký obdiv a 

ohromná gratulace. 

 
 

Vánoční výlet školní družiny 
 

V pátek 13.12.2019 po obědě odjela všechna tři oddělení školní družiny na výlet. 
Naším cílem byla řepařská drážka u Kolína. Na malém 
útulném nádraží na nás čekaly dva vagónky s dieslovou 
lokomotivou a odvezly nás do stanice Bychory. Ve vláčku 
nás navštívil starý poustevník, který  přinesl dětem malé 

dárečky. Děti mu zazpívaly 
pěkné písničky. Po návratu 

jsme si prohlédli nádraží, parní 
lokomotivu, kterou právě 

opravovali, vagónky na uhlí a 
zakoupili jsme si 
upomínkové předměty. 
Bylo by to o moc hezčí, kdyby byl všude kolem nás 

sníh, ale i tak se nám tam líbilo. 

                                                                                 

 

 

Daša Vachová  

Eliška Kopová 
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Básně ve stylu poetismu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

S 

S je sýček, sysel, sýkora, 

Která křičí ze dvora. 

Koukej nám sýr nasypat, 

než začneme usychat. 

-Miroslav Valla  

 

E 

E je jako Emil,  

který se včera nemyl. 

E je jako hrabičky,  

máme doma kravičky. 

 

C 

C je jako měsíček, 

ve tváři má dolíček. 

C je jako miska, 

támhle letí lyska. 

 

K 

K je jako kamarád, 

kterého vídám rád. 

K je jako Karel,  

má ve spíži barel. 

 

C                                               

C je jako měsíc, který září                                                 

Jirkovi se dneska daří.                                                      

C je jako Cyril,                                                                     

který mléko vylil.                                                               

L 

L je jako lama, 

která není sama. 

Má svoje stádo,  

dívá se na Colorado. 

-Barbora Štorková, Tereza 

Jindrová 

 

S 

S je jak zkroucený had, 

dostala jsem z toho hlad. 

S je jako vlnka, 

v lese běhá srnka. 

 

 

P 

P je jako pán, 

který žije sám. 

Chová různá plemena, 

krávám dojí vemena. 

 

B 

B je jako babička, 

upeče nám dortíčka. 

S jahodami, borůvkami, 

ten my rádi sníme sami. 

-Denisa Bartáková 

D 

D je děda, co trávu seče,  

babička má zase křeče. 

S kohoutku nám voda teče, 

strýc v troubě buchtu peče. 

-Jakub Novák  

S 

S je jako had, který se plazí,                                              

útočí na něj pytláčtí vrazi.                                                

S je, když had syčí,                                                              

S, když kočka křičí.  

 

V 

V je jako úhel, 

na tváři mám uhel. 

Vzpomněl jsem si na svou ves, 

myslím, že mi utek´ pes. 

 

T 

Písmeno T je strom, 

do kterého bouchl hrom. 

T je obrácená hůlka, 

ze které mi zbyla půlka. 

-Natálie Kučerová 
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Rozhovor s pracovníky školy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Kaplanová 

Michaela Synková, vedoucí školní jídelny  
 

Jak jste spokojena na této škole? 
Jsem spokojená moc. 
 

Kde jste pracovala dřív? 
Na Karlově univerzitě v HK jako vedoucí 
provozu menzy. 
 

Co vás sem vedlo? 
Dojíždění a tady je to klidné, takové 
domáčtější. 
 

Chystáte zde změny? 
Ano, chystám. 
 

Jaké? 
Zdravější stravování.  Chtěla bych, aby se 
zde dodržovala více pravidla zdravé stravy. 
 

Vaří zde dobře? 
Ano, vaří zde velice dobře. 
 

Soňa Thérová, učitelka Aj 
 

Kde jste pracovala dřív? 
Vracím se po mateřské dovolené, jinak 
jsem učila na této škole. 
 

Jaký máte názor na žáky? 
Žáci jsou fajn, celkově se snaží. 
 

Jací jsou kolegové? 
Vynikající.  
 

Chystáte nějaké změny? 
Chtěla bych změnit učebnice a zakoupit 
nový přehrávač.  
 

Souhlasíte se zákazem telefonů? 
Ano, mohou vznikat závažné problémy, 
například šikana. 
 

Jaká je zde jídelna? 
Dobrá. 
 

 
Pavla Bezdíčková, učitelka Hv 
 

Kde jste pracovala dřív? 
Na základní umělecké škole v Holicích, v 

Chocni, Pardubicích, Králíkách.  
 

Proč jste se rozhodla pro tuto školu? 
Bydlím tu. 
 

Co byste na této škole změnila? 
Chování dětí. 
 

Chystáte nějaké změny? 

Zatím ne. 
 

Jaký je tu kolektiv kolegů? 
Super kolektiv kolegů. 
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Vánoce trochu jinak 
 

Vánoce v Mexiku 
První znaky Vánoc jsou vánoční stánky plné pestrobarevných hraček, kouřící kamínky 

vyplněné dřevěným uhlím, na stáncích visí zavěšené barevné ryby a ptáci vyrobené z tykví 
a jiné postavičky, např. ze slámy, hlíny nebo cukroví. V Mexiku 

nejsou vánoční stromečky běžnou záležitostí, k vidění jsou 

v kostelech a restauracích, v divadlech a domech bohatých lidí. 
Stromečky se musí dovážet z Kanady, takže nejsou zrovna levné. 

Náhradou stromečku jsou v Mexiku piñaty v podobě hliněného 

džbánu na vodu velikosti sudu. Džbán se obaluje a zdobí peřím, 

rodiče ho zavěsí na rám dveří a naplní až po okraj hračkami. 

Vrcholem Vánoc je pak rozbití piñaty. 

 
Vánoce v Číně 

Po mnoho let byly Vánoce v Číně zakázané, a tak se ani neslavily. Poslední dobou však 

duch Vánoc proniká i sem. V ulicích se objevuje vánoční výzdoba a přání se posílají 
převážně mezi podnikateli samotnými, nebo se posílají zákazníkům. Objevuje se zde 

Americký Santa Claus v podobě malého panáčka Sengtana Laozena, kterého touží mít snad 

každé dítě. V bohatších rodinách se nakupují dárky a objednávají se slavnostní večeře v 
restauracích, kde takováto večeře přijde na více jak polovinu běžného měsíčního platu. K 

jídlu se podává tradiční obalovaná a opékaná zelenina, 

grilovaný chřest naložený v česneku a mnoho druhů 

grilovaného masa. 
I v Číně se v tento den dodržují novoroční tradice. Jedna z 

nejdůležitějších je, že se během svátků nesmí zametat, aby 

se se smetím nevymetlo i štěstí. Aby měli lidé dlouhý život, 
zapalují se svíčky, které hoří 24 hodin denně. Z domu se 

také vyklízí veškeré nože a nůžky, aby nebyla přestřihnuta 

či přeříznuta nit štěstí. 

 

Jindřich Daeghsel, Michael Ruda  
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Výtvory školní družiny 
 

 

  

Bára Štorková, Tereza Jindrová 
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Rozhovory s prvňáčky 
Matěj Šišán 

Na co ses těšil do školy nejvíce?             Učení. 

Co tě nejvíce baví za předmět?   Učení. 

Jak se ti tady líbí?    Dobře. 

Máš rád paní učitelku třídní?   Jo. 

Máš tady hodně kamarádů?   Jo. 

František Maryška 

Jak se ti líbí ve škole?                             Dobře. 

Na co ses nejvíce těšil?                Na učení. 

Máš tady hodně kamarádů?  Jo. 

Máš nejoblíbenějšího kamaráda?  Jo, Míšu. 

Je na vás paní učitelka hodná?  Jo. 

 

Šárka Tomášková 

Máš hodně kamarádů?    Jo. 

Líbí se ti tady ve škole?   Jo. 

Máš ráda paní učitelku?               Jo.  

Je na vás hodná?    Jo. 

Jaký je tvůj oblíbený předmět?  Výtvarka. 

 

Tereza Jílková 

Líbí se ti tady ve škole?              Jo. 

Máš hodně kamarádů?    Jo. 

Kdo je tvůj nejoblíbenější kamarád?  Terezka. 

Je na vás paní učitelka hodná?   Ano. 

 

Patrik Siksta 

Líbí se ti tady ve škole?   Jo. 

Máš hodně kamarádů?    Jo. 

Kdo je tvůj oblíbený kamarád?   Štěpán. 

Je na vás paní učitelka hodná?   Jo. 

Jaký je tvůj oblíbený předmět?   Učebnice. 

 

David Švancara 

Líbí se ti tady ve škole?               Jo. 

Máš nějaký oblíbený předmět?  Všechny. 

Je na vás paní učitelka hodná?   Jo. 

Máš ji rád?      Jo. 

Kdo je tvůj oblíbený kamarád?    Míša. 

 

Filip Sedlák 

Jak se ti líbí ve škole?    Dobře. 

Jaký je tvůj oblíbený předmět?   Všechny. 

Líbí se ti ve třídě?   Ano. 

Máš tady hodně kamarádů?   Jo. 

Máš nejoblíbenějšího kamaráda?  Jo, Kubu. 

Je na vás paní učitelka hodná?   Jo. 

 

Jakub Sedlák 

Jak se ti líbí ve škole?     Dobře. 

Máš hodně kamarádů?    Jo. 

Máš rád paní učitelku?    Jo. 

Máš oblíbený předmět?          Mám rád všechny 
předměty. 

Máš nejoblíbenějšího kamaráda?  Jo. 
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Izabella  Mládková   

Těšila ses do školy?   Ano . 

Na co ses ve škole těšila nejvíce?       Na matematiku.  

Líbí se ti ve škole?                Jo.               

Co tě ve škole nejvíc baví?                  Matematika.                       

 

Daniel Veverka    

Líbí se ti ve škole?   Líbí. 

Baví tě to tady?    Baví. 

Máš hodně kamarádů?   Ano, nám. 

Máš rád paní učitelku?    Ano mám, je moc hodná. 

 

Adéla Vorlová 

Těšila ses do školy?   Jo. 

Co tě nejvíc baví?   Sportovky. 

Máš ráda paní učitelku?                           Ano.  

Máš hodně kamarádů?                             Ano.                       

 

Klára Zavadilová 

Jak se ti tady líbí ve škole?   Dobře. 

Máš ráda paní učitelku?   Jo. 

Máš tady hodně kamarádů?   Jo. 

Kdo je tvůj oblíbený kamarád?   Šárka. 

 

David Schejbal    

Jak ses těšil do školy?             Hodně. 

Na co ses těšil?                              Na matematiku. 

Líbí se ti ve škole?   Jo.  

Máš rád paní učitelku?   Jo. 

 

Štěpán Grüner 

Jak se ti tady ve škole líbí?   Strašně moc. 

Máš tady hodně kamarádů?     Ano, Patrika a Frantu. 

Máš rád paní učitelku?    Ano. 

 

Jakub Audrlický, Eliška Kopová, Natálie Kučerová, Nella Mládková 
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V PŘÍŠTÍM ČÍSLE 

SI PŘEČTETE 
 

 

- zajímavosti o dalších členech redakce 

- rozhovory se zaměstnanci školy i žáky 

- perličky ze žákovských prací 

- aktuality ze školy 

- a mnohé další … 


