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Úvodník  

Vážení čtenáři, 

držíte v ruce první číslo našeho nového časopisu Roveňské oko, který tvoří 

žáci osmé a deváté třídy.  A jak vlastně náš časopis přišel ke svému názvu?  

Hned na samém počátku bylo několik návrhů, jak by se měl časopis jmenovat. 

Díky místu, kde se škola nachází (obec Dolní Roveň), jsme označili náš 

časopis přídavným jménem Roveňské - … K další části našeho názvu jsme 

došli po zralé úvaze a vybrali "oko", protože náš časopis "vidí", co se děje v 

naší obci, ale i trošku dál, a samozřejmě vás o tom nejzajímavějším bude 

pravidelně informovat.  

Tak jsme se tedy shodli na názvu - Roveňské oko. Logo pro něj vymyslela a 

ztvárnila Denisa Bartáková, o grafickou úpravu stránek dbá Tomáš Čížek a 

titulní stranu vytvořila Eliška Kopová.  

Naše redakce pracuje ve složení: Eliška Bílková, Tomáš Čížek, Michal 

Chocholouš, Dorothea Malinská, Tereza Melcová, Kristýna Nováková, Daniela 

Pelikánová, Andrea Venclová, Kateřina Žáková z 9. třídy a Jakub Audrlický, 

Denisa Bartáková, Eliška Hrochová, Andrea Kaplanová, Julie Kindová, Daniela 

Klepalová, Eliška Kopová, Nella Mládková z 8. třídy. Externě s námi 

spolupracují Barbora Brandová a Petra Kolmanová z 9. třídy a Štěpánka 

Johanová z 8. třídy. Nad všemi redaktory bdí šéfredaktor Šimon Jirků. 

Jménem celé redakce Vám přeji příjemné počtení a pohodové dny! 

Daniela Klepalová 
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Barbora Brandová - žákyně devátého ročníku naší školy. Do 

redakce časopisu Roveňské oko se rozhodla chodit kvůli tomu, že 

ji baví psát slohové práce a celkově dělat nějaké projekty. K jejím 

zájmům patří hra na hudební nástroje (klavír a trochu i bicí) a 

společenský tanec. Bářiny oblíbené předměty ve škole jsou 

matematika, český jazyk a informatika. Po skončení studia na 

základní škole se chystá studovat na OA v Chocni, protože se jí 

líbí, co škola nabízí za aktivity a kurzy. Díky této škole bude moci 

mít dobré uplatnění v práci. 
 

Tomáš Čížek - žák devátého ročníku naší školy. Do redakce 

časopisu Roveňské oko se rozhodl jít, protože je to pro něj další 

zkušenost a baví ho to. Mimo školu žádné koníčky nemá, protože 

podle něj mu nic nejde. K jeho oblíbeným předmětům ve škole 

patří matematika. Po skončení studia na základní škole přemýšlí 

o studiu na Střední škole služeb, obchodu a gastronomie, obor 

obchodní management. Rozhodl se tak, protože v tom vidí svoji 

budoucnost. 
 

Dorothea Malinská - žákyně devátého ročníku naší školy. Do 

redakce časopisu Roveňské oko se rozhodla chodit, protože ráda posílá 

své názory a nápady dál, píše příběhy a slohové práce a s oblibou tvoří. 

Třetím rokem hraje volejbal, ráda čte a poslouchá hudbu. Ve škole má 

nejraději dějepis, tělesnou výchovu a literaturu. Je hrdá na to, že může 

být členem žákovského parlamentu a že může pomáhat organizovat 

různé akce a soutěže. Po skončení studia na základní škole chce 

studovat obor veřejnosprávní činnost buď na Labské střední škole 

v Pardubicích, nebo OA, SOŠ a JŠ Hradci Králové. V budoucnosti by se 

chtěla dostat na vysokou školu. 
 

Představení redakce 

3 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minikopaná 

Ve čtvrtek 20. 9. 2018 se uskutečnil turnaj 

v minikopané pro žáky 6. a 7. třídy v DDM Alfa v 

Pardubicích. Turnaje se celkem zúčastnilo šest 

škol. Naši fotbalisté hráli velmi dobře a umístili 

se na krásném druhém místě. Věříme, že žáci 

naší školy budou i nadále dosahovat stejných 

nebo i lepších výkonů.  

 Tomáš Čížek 

Michal Chocholouš 
 

Šimon Jirků - žák devátého ročníku naší školy. Do časopisu 

Roveňské oko se rozhodl chodit, protože ho baví psát slohové práce a 

novinářská práce celkově. Podle něj máme super kolektiv a super 

učitelku, která nás vede. Mezi jeho zájmy patří rybaření, hraní 

počítačových her, práce na počítači a společenský tanec. Ve škole ho 

baví matematika a předměty s ní spojené, tedy fyzika a chemie. Chtěl 

by se dostat na Střední průmyslovou školu Pardubice, na obor 

informačních technologií, konkrétně programování a hardware, 

protože ho baví práce s počítači a vidí v tomto povolání budoucnost a 

také ho k tomu motivuje, že otec pracuje v podobném oboru. 
 

Stalo se… 
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Oslavy 85. výročí založení naší školy 
 
Letošní rok oslavila naše škola 85. Výročí svého postavení. Na její počest jsme uspořádali akci nesoucí 

název Den otevřených dveří Masarykovy základní školy Dolní Roveň. Dne 22.9. 2018 návštěvníkům této 

události na přivítanou zahrál dechový orchestr ZUŠ Karla Malicha BaŠaPa pár skladeb pro lepší 

naladění. Následovaly proslovy paní ředitelky Mgr. Jarmily Michálkové a paní starostky Ivy Vinařové. Po 

proslovech nastala další výjimečná událost a to odkrytí základního kamene naší školy. Zazněla fanfára z 

Libuše, žáci 1. a 2. třídy zazpívali známou lidovou písničku „Ach synku, synku.“ Poté pan doktor Kotyk z 

Masarykovy společnosti Pardubice pronesl proslov a žákyně 8. třídy Daniela Klepalová zarecitovala 

báseň. Po skončení slavnostního zahájení se mohli návštěvníci podívat do otevřených prostor školy. Naši 

učitelé a žáci si pro návštěvníky připravili různá stanoviště. Také zaměstnanci školní jídelny nezaháleli a 

připravili dobré občerstvení pro hosty, kteří přišli navštívit interiér naší školy. Akce se povedla, 

návštěvníci byli spokojení a škola byla určitě taky moc ráda. 

 

Eliška Kopová 

Daniela Pelikánová 
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Rozhovory s návštěvníky oslav   

1. Navštěvoval jste tuto školu? Pokud ano, jaký k ní máte vztah? 

Na této škole jsem byl 4 roky jako žák, 40 roků jako pedagogický pracovník, z toho 34 let jako ředitel školy, 

takže mám k této škole velmi blízký vztah, byla to jediná škola, kde jsem učil, kde jsem nastoupil a ukončil 

kariéru.  

2. Za jakým účelem jste navštívil den otevřených dveří naší školy? 

Abych se podíval, jak škola dále prospívá, a jsem rád, když vidím, že vybavenost této školy je taková, jaká je, 

protože navštěvuji jiné školy a málokterá je vybavená jako tato.  

3. Byl jste se podívat na odhalení základního kamene? Pokud ano, jak se vám to líbilo? 

Bylo to moc hezké, důstojné, protože já jsem třeba s Alicí Masarykovou dokonce telefonoval, jelikož jsem v té 

době připravoval výročí školy. Já jsem tady dělal 40., 50., 60., 70., 75. výročí, takže jsem s paní Alicí 

Masarykovou mluvil. O tom kameni samozřejmě vím a jsem rád, že se to touto formou udělalo.  

Na otázky odpověděl: Mgr. Břetislav Zahálka 

 

 

1. Navštěvoval jste tuto školu? Pokud ano, jaký k ní máte vztah? 

Ne nechodil, jezdil jsem vždycky kolem. Chodil jsem na základku v Pardubicích, sem jezdím hlavně s vámi dělat 

nějaké ty pokusy, co se týče životního prostředí, a jezdím sem na cyklistiku.  

2. Za jakým účelem jste navštívil den otevřených dveří naší školy? 

Pozvala mě paní ředitelka a já jsem to docela uvítal. Byl jsem rád, protože vaše škola se mně hrozně líbí, jak to 

tady vedete, vždycky říkám, že je to tady u vás hezké. Ale když jdu k obědu, tak se pořádně nenaobědvám, 

protože všichni mě slušně zdraví a já musím neustále slušně odpovídat.   

3. Byl jste se podívat na odhalení základního kamene? Pokud ano, jak se vám to líbilo? 

Líbilo se mně to, plánuji dát tu informaci o tom do celostátních sdělovacích prostředků na novinky, protože tam 

občas něco píšu. (Již se stalo. – pozn. redakce)  

Na otázky odpověděl: Ing. Jiří Klicpera, CSc. 
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1. Navštěvoval jste tuto školu? Popřípadě jaký k ní 

máte vztah? 

Ano chodil jsem sem a vztah mám kladný.  

2. Ve kterých letech jste sem chodil? 

V letech 1982-1990.  

3. Kdo byl váš nejoblíbenější učitel?  

Můj nejoblíbenější učitel byl pan Karel Král. 

4. Za jakým účelem jste navštívil den otevřených 

dveří naší školy? 

Dnes tu jsem z pozice předsedy SRPD.  

5. Byl jste se podívat na odhalení základního 

kamene? Pokud ano, jak se vám to líbilo? 

Podívat jsem se byl, bylo to pěkné. Asi mně nechybělo 

nic, a co se mně líbilo, bylo prostředí školy.  

Na otázky odpověděl: Jiří Herbst, předseda SRPD 

 

1. Navštěvovala jste tuto školu? Popřípadě jaký 

k ní máte vztah? 

Chodila a vzpomínám na ni určitě hezky. 

Ve kterých letech jste sem chodila? 

Minulý rok jsem vyšla. 

Kdo byl váš nejoblíbenější učitel? 

Paní učitelka Šlesariková a paní učitelka Šmaterová. 

2. Za jakým účelem jste navštívila den 

otevřených dveří naší školy? 

Přišla jsem sem hrát.  

3. Byla jste se podívat na odhalení základního 

kamene? Pokud ano, jak se vám to líbilo? 

Mně se to určitě líbilo.  

 

Na otázky odpověděla: Iveta Honzů 

 

 

 

1. Navštěvoval jste tuto školu? Popřípadě jaký k ní 

máte vztah? 

Chodil jsem sem, celkem to šlo.  

2. Ve kterých letech jste sem chodil? 

Dlouhých devět let, loni jsem vyšel. 

3. Kdo byl váš nejoblíbenější učitel? 

Paní učitelka Šmaterová a pan učitel Mojžíš.  

4. Za jakým účelem jste navštívil den otevřených 

dveří naší školy? 

Neměl jsem co dělat.  

5. Byly jste se podívat na odhalení základního 

kamene? Pokud ano, jak se vám to líbilo? 

Nebyl jsem, nevím kde je.  

Na otázky odpověděl: David Kosina 

 

1. Navštěvovala jste tuto školu? Popřípadě jaký 

k ní máte vztah? 

Ano, chodila jsem sem, super vztah k ní mám.   

2. Ve kterých letech jste sem chodila? 

Ježíš, já nevím, dva roky zpátky.   

3. Kdo byl váš nejoblíbenější učitel? 

Paní učitelka Sevránková.  

4. Za jakým účelem jste navštívila den 

otevřených dveří naší školy? 

Já nevím, jen tak. Dlouho jsem tady nebyla.   

5. Byla jste se podívat na odhalení základního 

kamene? Pokud ano, jak se vám to líbilo? 

Ne nebyla… 

Na otázky odpověděla: Nikola Čížková 
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A jak to celé dopadlo? 

 

Nejlepším „Roveňákem“ se stal Patrik Výborný, který 

v kategorii starších žáků získal 3. místo. Jeho skok měřil 452 

cm. 

Nejlepší „Roveňačkou“ byla vyhlášena Štěpánka Johanová, 

která v kategorii mladších žákyň obsadila 4. místo. To získala 

skokem o délce 390 cm. 

První tři místa byla v každé kategorii obsazena zejména žáky 

sportovní Základní školy Benešovo náměstí v Pardubicích.  

Výborné občerstvení po celou dobu zajišťoval parlament a pár 

dívek z 9. třídy. 

 

 

 

  

Memoriál Jaroslava Brože 
 

Program letošního ročníku Memoriálu Jaroslav Brože ve 

skoku dalekém, jehož ředitelem byl Mgr. Miloslav Polák, 

začal prezencí u doskočiště od 8:30 do 9:15. Slavnostní 

zahájení následovalo posléze. Paní ředitelka Mgr. Jarmila 

Michálková přivítala účastníky závodu. V 9:30 začaly 

zkušební pokusy mladších žáků a žákyň. Když skončily 

zkušební pokusy, začali skákat mladší žáci skoky na první 

kvalifikaci. Potom postoupilo osm žáků do finále. Poté začali 

se svými zkušebními pokusy starší žáci a žákyně. Svou první 

kvalifikaci zahájili v 10:30. Každý měl tři pokusy, komu se 

nepovedl ani jeden platný pokus, byl vyřazen ze soutěže. 

Vyhlášení vítězů a ukončení závodu proběhlo v 11:45. Celý 

memoriál byl ukončen ve 12:00.  

 

Jakub Audrlický, Julie Kindová  

 

Eliška Hrochová, Nella Mládková  
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Turnaj ve stolním tenise 
 

Dne 10.10. 2018 se žáci naší školy zúčastnili turnaje ve stolním 

tenise. Turnaj byl uspořádán pro školy okresu Holice a Pardubice. 

Za dívky reprezentovaly školu Štěpánka Johanová z 8. třídy a 

Lucie Slezáková z 9. třídy, za chlapce soutěžili žáci 8. třídy - 

Radek Šafránek, Michal Ruda, Patrik Pinkas a Dominik Výborný. 

Děvčata vybojovala velmi krásný post - 3. místo. Chlapci to měli 

se soupeři o něco těžší, ale dali do toho všechno a skončili na 6. 

místě.  

Doufáme, že žáci naší školy budou i nadále dosahovat výborných 

výsledků na různých, nejen sportovních soutěžích. Dnešním 

reprezentantům patří velký dík a samozřejmě velká gratulace. 

  

Eliška Kopová 
 

Pernštejni - Řím 
 

V pondělí 15.10. k nám do školy přijela skupina Pernštejni, aby 

předvedla pořad o římských císařích, zbraních a mnohé další 

věci. Na začátku se nám dva členové této skupiny představili a 

položili pár otázek. Poté si mohlo 27 žáků různých ročníků 

vyzkoušet, jaké je být součástí římské válečné sestavy “želva“. 

Ačkoli makety štítů vážily pouhé dva kilogramy oproti 

skutečným deseti až dvanácti kilogramům, žáci byli za pár 

minut dost unavení. Poté nám pánové ukázali různé římské 

zbraně a vysvětlili, jak se používají. Ke konci divákům 

předvedli, jak vypadal gladiátorský zápas. 

Představení se žákům líbilo, bylo poučné, ale i zábavné. 

  

Daniela Klepalová 

 

Eliška Hrochová 
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Ve středu 31.10. se naše škola rozhodla oslavit svátek 

Halloween. Žákovský parlament proto na tento den vyhlásil dvě 

soutěže. Jednou z nich byla soutěž o nejhezčí masku, zvolenou 

v každé třídě, ve druhé žáci usilovali o co největší počet masek 

v jednotlivých třídách. V té zvítězila 8. třída, v níž porotci 

napočítali celkem 17 masek. 

Titul nejhezčí masky ve třídě získali: Nikola Štorková (5. 

třída), Kateřina Najčová (6. třída), Pavel Slezák (7. třída), 

Nella Mládková (8. třída) a Tomáš Čížek (9. třída). 

Myslím si, že se pobavili nejen soutěžící, ale i ti, kteří masky 

neměli, ačkoli mnohdy šla z proměněných spolužáků pěkná 

hrůza. 

                        

Dne 7.11.2018 se osm chlapců naší školy zúčastnilo 

futsalového turnaje v Moravanech. Jejich výkon byl 

maximální, a proto se umístili na krásném šestém místě. 

Tým, který reprezentoval naši školu, tvořili žáci 6. třídy 

(Michal Kosina a Jirka Provazník), 8. třídy (Radek 

Šafránek, Jaromír Hemer a Patrik Pinkas) a 9. třídy 

(Michal Chocholouš, Patrik Výborný a Adam Mikuláš). 

Kapitánem týmu byl Adam Mikuláš. 

Chlapci hráli dobře a doufám, že naši školu budou opět 

výborně reprezentovat.         

  

Eliška Kopová 
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Halloween ve škole 

Futsal  

Eliška Kopová 
 

 
 

 



  

1.  1. místo  6. třída 

2.  2. místo   9. třída 

3.  3. místo  8. třída 

4.  4. místo  7. třída 

 nejlepší hráč  Patrik Výborný 

 nejlepší střelec  Michal Kosina 

 nejlepší brankář  Adam Výborný 
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Dne 7. 11. 2018 se na multifunkčním hřišti za MŠ 

uskutečnil turnaj v minikopané mezi žáky 6. – 9. 

třídy naší školy. Od jedné hodiny se hráči 

rozehrávali a první zápas začal v půl druhé. Každá 

třída si vytvořila vlastní soutěžní tým. Turnaje se 

zúčastnily i dvě dívky (Eliška Kopová, Eliška 

Hrochová) z osmé třídy! Vyhlášení proběhlo kolem 

čtvrté hodiny. Na průběh všech zápasů bedlivě 

dohlížel p. učitel Mojžíš. Všichni žáci byli ukáznění 

a snažili se ze všech sil. 

Velký dík patří organizátorům této akce i všem 

zúčastněným. 

Poděkování patří i sponzorům za pěkné ceny do této 

soutěže - MZŠ Dolní Roveň a p. J. Hemerovi. 

 
 

Barbora Brandová 

 

Petra Kolmanová 

Minikopaná 

 

Výsledky: 

 



  

Ve středu 14. 11. 2018 se dívky z naší školy zúčastnily turnaje ve florbalu v Holicích. Soutěžilo celkem 

pět týmů - ZŠ Holubova Holice, ZŠ Komenského Holice, ZŠ Moravany, ZŠ Pardubice - Spořilov a ZŠ 

Dolní Roveň. Naši školu reprezentovaly dívky z 8. a 9. třídy – v útoku hrály Eliška Hrochová, Barbora 

Brandová, Štěpánka Johanová a Eliška Kopová, na postu obránců byly Dorothea Malinská, Adriana 

Horníčková, Lucie Slezáková, v bráně se střídaly Tereza Jindrová a Andrea Venclová. Dívky se snažily ze 

všech sil, daly do toho všechno. Eliška Hrochová vstřelila celkem dva góly a Eliška Kopová jeden gól. 

Nakonec po urputných bojích skončily na krásném 3. místě a postoupily do okresního kola v Pardubicích. 

Veliký dík patří všem dívkám, které reprezentovaly naši školu. 

  

Daniela Pelikánová 
 

Petra Kolmanová 
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Roveň a hudba 

Dechový orchest ZUŠ Karla Malicha BaŠaPa 
 

Dechový orchestr BaŠaPa je největším žákovským hudebním tělesem v širokém roveňském okolí. A 

proč vlastně BaŠaPa? Tato zkratka vznikla složením počátečních slabik jmen čtyř zakládajících členů 

tohoto hudebního souboru - Václav Bachura, sourozenci Marek a Michal Šándorovi a Petr Pavíček. Ti 

ve školním roce 2003-2004 začali hrát pod vedením pana Františka Machače, který si vybral i další 

členy orchestru a stáhl si je „pod svá křídla".  

Počet členů BaŠaPy se mezi tím rozrostl na současných cca 50 dětí ve věku od 9ti do 17ti let, 

pocházejících z Rovně i okolí. Složení hudebních nástrojů, na které děti hrají, je pestré - trubky, 

baskřídlovky, basová kytara, bicí, saxofony, klarinety, lesní rohy, tuby, příčné flétny a hoboj. Není 

pravidlem, že člen orchestru hraje pouze na jeden hudební nástroj, ale většina z nich ovládá i další 

obligátní nástroj.  

Orchestr se ve velké míře podílí na vystoupeních prezentujících ZUŠ Karla Malicha u obyvatel nejen 

Holic a blízkého okolí, ale i za hranicemi kraje, a dokonce v zahraničí. Navíc slouží jako reprezentační 

aparát na mnohých významných slavnostech, koncertech a jiných veřejných vystoupeních. Hra v 

orchestru u žáků rozvíjí zkušenosti a hudební podněty. 

 

 Eliška Kopová 
 František Machač 

František Machač je učitel hudby, který jako jeden z mála pedagogů učí děti z blízkého okolí hře na 

dechové hudební nástroje. Do každého žáka vloží kousek svého srdce. Snaží se najít jeho talent, i 

když to ze začátku jde s určitými obtížemi. Udělá ale všechno pro to, aby ho v něm našel. Každý 

člověk, který k němu chodil věnovat se hře na dechový nástroj, to vždy dotáhl hodně daleko. Ať už to 

byly soutěže nebo talentové přijímací zkoušky na konzervatoř, vždy to dopadlo, jak nejlépe mohlo. I 

někteří současní žáci naší školy se věnují tomuto koníčku a mají velké úspěchy - Petr a Pavel Slezákovi, 

Eliška Kopová...  

Pan Machač je velmi vzácný poklad, který tu s námi, věříme, bude dalších spoustu let. Dá se o něm říci, 

že je to hudebník tělem i duší, a takových učitelů je jenom malé množství. Proto si pana Machače 

musíme velmi vážit, šetřit mu nervy a sem tam mu to učení s námi zpříjemnit nějakou zábavou. 

 

Eliška Kopová 
 

V této rubrice bychom vám chtěli představit slavné roveňské rodáky 

a osobnosti zabývající se hudbou a vzděláváním dětí v této oblasti. 
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SLAVNÉ OSOBNOSTI NAŠÍ ŠKOLY 
 

Vojtěch Kopa - je absolventem naší školy a ZUŠ Karla Malicha Holice pod vedením 

Františka Machače st. V roce 2015 získal ještě jako žák ZUŠ Karla Malicha první 

cenu v krajském kole. Vojtěch Kopa v současné době studuje třetí ročník 

Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži v trumpetové třídě Mgr. Vladimíra 

Češka. V roce 2016 na soutěži Pardubické dechy získal druhou cenu. 

 

Marek Pavíček - je absolventem naší školy a ZUŠ Karla Malicha Holice pod vedením 

Františka Machače st. a Davida Langáška. V současné době je studentem pátého 

ročníku Konzervatoře Pardubice v klarinetové třídě Mgr. Zdeňka Seidla. Marek 

Pavíček v roce 2015 získal třetí cenu na soutěži Pardubické dechy a v roce 2016 

první cenu na soutěži Mládí Bohuslava Martinů v Poličce. V roce 2017 obsadil třetí 

místo na mezinárodní soutěži Pro Bohemia Ostrava. 

 

Tomáš Pavíček - je absolventem naší školy a ZUŠ Karla Malicha pod vedením 

Františka Machače st. V současné době je studentem pátého ročníku Konzervatoře 

Pardubice v trombonové třídě Mgr. Aloise Mecha a Mgr. Filipa Hájka. Tomáš Pavíček 

v roce 2015 získal první cenu a v roce 2016 třetí cenu na soutěži Pardubické dechy a 

v témže roce třetí cenu na mezinárodní soutěži Pro Bohemia Ostrava. 

 
 

Pavel Slezák - navštěvuje naši školu a ZUŠ Karla Malicha Holice, kde studuje obor 

hra na trombon a baryton pod vedením Františka Machače st. V roce 2015 získal ve 

hře na trombon i ve hře na baryton první cenu v krajském kole, v roce 2016 ve hře 

na trombon s žesťovým triem získal druhou cenu v ústředním kole a v roce 2018 jak 

ve hře na trombon, tak i ve hře na baryton obsadil první místo v ústředním kole. 

 

Petr Slezák - navštěvuje naši školu a ZUŠ Karla Malicha Holice, kde studuje obor 

hra na trubku pod vedením Františka Machače. V roce 2015 získal ve hře na trubku 

první cenu v krajském kole, v roce 2016 ve hře na trubku s žesťovým triem v 

ústředním kole druhou cenu a v roce 2018 obdržel ve hře na trubku v krajském kole 

první cenu. 

 

Eliška Kopová -  navštěvuje naši školu a ZUŠ Karla Malicha Holice, kde studuje 

obor hra na housle pod vedením Hany Burianové a hra na lesní roh pod vedením 

Františka Machače st. V roce 2015 získala první cenu v krajském kole ve hře na 

lesní roh a v roce 2016 se žesťovým triem druhou cenu v ústředním kole. V roce 

2017 obsadila první místo v krajském kole ve hře na housle a obdržela zlaté pásmo 

na celostátní přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce. V roce 2018 získala 

první cenu v krajském kole ve hře na lesní roh. 

                                                                           Eliška Kopová 
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Posily učitelského sboru 
Náš pedagogický sbor je obohacen o nové učitele a asistentky pedagoga, 

rozhodli jsme se proto je veřejnosti představit a trochu přiblížit. 

Zeptali jsme se  Mgr. Martiny Záplatové, učitelky 2. stupně ZŠ 

Co vás vedlo k tomu přijít na tuhle školu? 

Chtěla jsem být blíž svému bydlišti, protože jsem předtím pracovala ve škole v Hradci Králové a 

pocházím z Chrudimi a bydlím tam, takže už to bylo relativně z ruky a hledala jsem školy po okolí a 

nechtěla jsem do velké školy. Vyhovuje mi právě roveňská škola, je menší a s vesnickými školami mám 

lepší zkušenosti než s těmi městskými. Někteří moji kamarádi, kteří učí na vesnici, bývají hodně 

spokojení, tak jsem to zkusila a poslala jsem paní ředitelce životopis… 

Jak se vám zde zatím líbí? 

Zatím se mi tady líbí moc, jsem spokojená, děti jsou fajn, i když někde jich je hodně ve třídě, je tu 

příjemné prostředí. 

Jaký máte názor na děti od 5. do 9. třídy? 

9. třídu nemůžu posoudit, protože jsem ji nezažila, ale v 5. jsem třídní, tam je to úplně jiná práce, 

takže to taky člověk musí trošičku zohlednit, když s těmi dětmi pracuje. Mám pocit, že nemám 

problém nikde, tak jasně že třeba v některé třídě jsou děti už víc v pubertě, je to tam trošičku 

takové veselejší. 

Je tohle vaše první škola kde učíte?  

Ne, už jsem učila na jiné škole, v Hradci. 

Jak byste porovnala zdejší žáky s těmi z hradecké školy? 

No ono to je trošičku složitější, protože já jsem pracovala na soukromé alternativní škole, takže ta 

výuka probíhala úplně jinak než na státní škole, bylo to jinak zaměřené, takže nevím, jestli se to dá 

úplně srovnávat. Koncepce té školy byla úplně jinak pojatá, ale co se mně třeba líbilo víc v Hradci, že 

děti z nižších ročníků měly více propojené souvislosti, že se s nimi dalo líp logicky pracovat. Tady mi 

zase přijde, že kázeň je mnohem lepší než na soukromé škole, děti tady jsou samostatnější, některé 

jsou chytřejší, žáci tu jsou mnohem více sportovně nadaní. 
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Proč jste se rozhodla učit? 

Nejdřív jsem si ani nemyslela, že půjdu učit, ale bavily mě předměty jako výtvarka, čeština, ale 

nechtěla jsem jít na uměleckou školu a nechtěla jsem jít od těch dalších předmětů, které mě bavily, 

takže jsem šla na peďák a při praxích jsem zjistila, že mě učení baví a že mám to školní prostředí 

ráda, a tak doufám, že mi to vydrží.  

Co se vám na téhle škole líbí, popřípadě co byste tu změnila? 

Co se mně líbí, je vedení školy, hlavně vstřícná paní ředitelka, líbí se mi, že se o školu stará, že ji 

podporuje, kolegiální přistup kolegů, nikdo po nikom nešlape, opravdu držíme spolu jako jeden tým. 

Tady na vesnici je super, že když třeba potřebuju ven na výtvarku, můžu jít tady na školní zahradu, 

kousek je les a louka, líbí se mi, že člověk může trávit čas s dětmi venku, nemusí být zavřený. Líbí se 

mi vybavení, že děcka se tady můžou vyřádit, třeba nový pingpongový stůl. Jako výtvarník bych 

ocenila nějakou výtvarnou dílnu, kde bychom mohli tvořit, kde by byl prostě binec. 

Jaké předměty učíte kromě Vv?  

No Vv a Čj mám vystudovanou, takže učím svoji aprobaci a učím ještě Hv a Pv, několik let jsem 

chodila na zpěv. 

 

Zeptali jsme se Bc. Michala Mojžíše, učitele na 2. stupni ZŠ 

Jaký byl Váš první dojem z této školy? 

Nejdříve jsem byl zaskočen. Nedokázal jsem z prvního dojmu odhadnout, do čeho jdu. Jaké bude 

prostředí, kolegové, žáci, vedení a jak budou vařit v jídelně :-D.  

Jste spokojený na této škole? 

Jsem spokojený. Přijde mi ale někdy, že práce učitele je více a více o administrativě a dalších věcech, 

které přímo s pedagogikou nesouvisí, ale to je prostě úděl každé profese. Každá práce má své výhody, 

ale i nevýhody.  

Kde jste pracoval, než jste nastoupil na tuto školu? 

ZŠ a MŠ Rudník, okres Trutnov.  

Co se Vám líbí na této škole? 

Že je jídelna přímo ve škole. Líbí se mi nekonfliktní pedagogický sbor. Taky jsem moc rád za naši hodnou a 

inteligentní paní ředitelku, která přemýšlí pragmaticky. Myslím, že máme na spoustu věcí podobný názor.  
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Zeptali jsme se Ireny Kaštánkové, asistentky pedagoga 

Co vás sem vedlo?  

Především chuť vzdělávat děti.  

 

Jaký máte názor na naši školu?  

Kladný, protože moc se mi tady líbí. 

 

Jaký máte názor na chování dětí tady i celkově?  

Některé děti nemají základ slušného chování, ale většina ho má. Jinak řečeno - některé 

děti se chovají neslušně. 

 

Jste spokojená na této škole? Co byste ráda změnila, kdybyste mohla?  

Jsem velice spokojená a nic bych neměnila, škola tady dobře funguje a také je tu dobré  

materiální zázemí!  

 

A jak vycházíte s učiteli?  

No já bych řekla, že velice dobře, alespoň si to myslím. Podle mě je to tady skvělý 

kolektiv jak mezi učiteli, tak i žáky. 

 

Jste spokojený s těmito dětmi na této škole? 

Učím pouze na „velké škole“. Nepoužívám slovo děti. Učím mladé žáky, u kterých mám možnost předat 

jim základy slušného chování a kritického myšlení k čemukoli. Jsem spokojený. Mě jen tak něco 

nerozhodí. Každému, kdo se mě ptá na žáky ve škole, odpovídám: „Nemám problém“. Žáci jsou stále 

stejní. To, co se mění, je prostředí a doba..., zde není žádný žák vyloženě zlý nebo škodolibý. Naopak. 

Máme zde mnoho talentovaných žáků. 

Jak se cítíte na této škole? 

Cítím se tu dobře, myslím si, že je to dobrá škola, že tu jsou dobří žáci, jediné, co mě trápí, je že se 

tu neřeší primární věci, které by se tu měly řešit - a to znamená učitelství a pedagogika jako taková, 

ale řeší se tady spousta jiných věcí - administrativních atd... Ale jinak jsem tu spokojený, vedení je 

dobré a chutná mi v jídelně. 

Co vše učíte za předměty? 

 Čj, INF, D, VkO, VkZ, Sh, VOP a TV. 
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  Práce našich žáků 
Básně ve stylu poetismu 

 

E je jako hrabičky 
bez té velké nožičky, 

nožičky se jménem násada, 

bolí, když ti nandá na záda. 

 
Šimon Jirků, 9. třída 

 
 

Ukaž! Ukaž! Pepíku! 
Co to neseš v košíku! 

Já jdu domů z nákupu, 

dám ten nákup na kupu. 

Takhle chodím do krámu 

nakupovat pro mámu. 

 
Kateřina Žáková, 9. třída 

 

Ještěrka i s naší Janou 
hrají si na schovávanou. 

Jana volá na Věrku: 

„Hledej se mnou ještěrku!“ 

 
Kristýna Nováková, 9. třída 

 

L je jako zlomená hokejka, 
Kterou si dostal do lejtka. 

Hokejka je slepená, 
noha ale zlomená. 

 

           Tereza Melcová, 9. třída 
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Od začátku školního roku se žákovskému parlamentu pod 

vedením paní zástupkyně Mgr. Jaroslavy Balášové povedlo 

uskutečnit již několik soutěží a akcí. Parlament pomáhal 

s organizací a prodejem předmětů pro charitativní sbírku 

na oslavách Dne otevřených dveří, připravil chutné 

pomazánky a chlebíčky při této příležitosti, uskutečnil 

sbírku „Život dětem“. Peníze poputují na pomoc nemocným 

dětem, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé 

ČR.  

Pomohli jsme i se sběrem papíru, žaludů a kaštanů a 

vyhlásili a vyhodnotili soutěž o nejhezčí dýni. Ve středu 

31. 10. se konal na naší škole Halloween. Žáci mohli přijít 

ustrojeni v různých maskách, k vidění byly čarodějnice, 

zombie, hororové panenky, postavy z pohádek a mnoho 

dalších originálních masek.  

V současné době připravujeme projekt Vánoce – běh o 

vánočního kapra, hry, zpívání na schodech, vánoční sbírku 

pro městský útulek v Chrudimi, pomoc na vánočních 

dílnách a mnoho dalšího… Nově schůzky probíhají v 

místnosti vyhrazené pro žákovský parlament.  

Dorothea Malinská 
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           kníže – patron české země  

           kov, který uměli zpracovávat Slované 

           česká řeka protékající Prahou  

           kazatel upálený v Kostnici  

           město, kde se těží černé uhlí  

           husitský vojevůdce  

           státní symbol  

           období, kdy žil pračlověk  

           vnitřní pohoří ČR  

           „Otec vlasti“  

 

   

  

 

 

Křížovka 

Pro chytré hlavičky 
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Hledej příjmení pěti československých, nebo českých prezidentů. Seřaď je 

časově směrem k současnosti podle doby jejich prezidentského období.  

  

K Z D O H U S Á K 

A L J K L M V Y C 

B G A F D H R B Š 

B N B U Y A X V E 

M H G F S V D H N 

H A S A D E F N E 

O I M U Z L T R B 
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2. 

3. 

4. 

5. 

 

Andrea Venclová, Eliška Bílková 



Školní 

časopis vyhlašuje 

soutěž 

 

o nejhezčí povídku s vánoční tématikou. 

 

Soutěž bude probíhat ve dvou kategoriích: 

 1.- 4. třída 

 5.- 9. třída. 
 

 

Své příspěvky noste 

šéfredaktoru časopisu Šimonovi Jirků 

nebo posílejte na adresu smaterova.ivana@zsdolniroven.cz 

do 20. prosince. 

 

Vyhodnocení nejlepších prací proběhne na konci ledna. 

TĚŠÍME SE NA VAŠE VÝTVORY!!! 
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NA CO SE MŮŽETE V PŘÍŠTÍM ČÍSLE TĚŠIT 
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