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Úvodník 

Prázdniny nám už skončily a je tu nový 
školní rok a s ním i nové číslo       
školního časopisu. S novými i starými 
redaktorkami, které můžete zahlédnout 
na naší nástěnce ve druhém patře, Vám 
přineseme spoustu nových článků           
o našich žácích a učitelích, a to jak 

z druhého, tak i prvního stupně. Po celý rok se budeme ze všech sil snažit Vám 
přinášet novinky z dění na naší škole a budeme doufat, že nás i nadále budete 
rádi číst.  
Přejeme všem žákům i učitelům hodně úspěchů ve školním roce 2019/2020. 

Naty a Verča, 9. B 
 
 

Nový čtenářský koutek 

Od října „funguje“ ve 4. patře 
školní budovy 2. stupně nový 
čtenářský koutek, který je určený 
pro každého, kdo má chuť si něco 
přečíst. Knihy a časopisy si v něm 
můžete číst o přestávkách. Pokud 
Vás kniha zaujme, je možné si ji 
půjčit domů (po dohodě s Vaším 
učitelem Čj) a po přečtení zase 

vrátit. Pravidla fungování koutku jsou vyvěšena na zdi vedle knihovny.  

Koutek je pouze pro čtenáře. Žádáme tímto nečtenáře, aby zde neodpočívali a 
nenarušovali svou přítomností klidovou čtenářskou zónu. 

Zároveň vyzýváme všechny čtenáře, aby do knihovny přispěli svou knihou či 
časopisem, které už nepotřebujete. Uděláte tím radost druhým. Čím více knih, 
tím více radosti 

Věříme, že si čtenářský koutek najde své čtenáře. Pokud ano, mohly by se 
v budoucnu podobné koutky objevit i v jiných patrech školy. 

Alena Pavlíčková 

Co je u nás nového? 
 
Mgr. Tomáš Danzer, který je ředitelem naší školy už 12. rok, nám prozradil, co 
se změnilo na naší škole během prázdnin a co nás v tomto školním roce čeká. 

 
Jaké jsou novinky naší školy? 
Zásadními novinkami tohoto školního roku je zákaz 
používání mobilních telefonů ve škole a ve školní jídelně a 
zavedení elektronické žákovské knížky. 
V hale byla přes prázdniny nainstalována nová výsledková 
tabule a dělící síť. Také byla přemístěna ředitelna se 
sekretariátem. Dále proběhly drobné úpravy interiéru 
jídelny a tři třídy v Hlaholu byly vybaveny novým nábytkem. 
 

Přibyli i v letošním roce noví učitelé? 
Ano, na druhém stupni je nový pan učitel Luboš Flesar, který vyučuje český 
jazyk, zeměpis a dějepis.  A na prvním stupni máme novou paní učitelku 
Kateřinu Radoňovou. 
 
Dojde v tomto školním roce ještě k nějakým změnám? 
Ano, jedna ze změn už je uskutečněna a tou je čtenářský koutek ve čtvrtém 
patře.  
 
Co všechno nás tento školní rok čeká? 
Čeká nás návštěva cizinců z celého světa ve spolupráci s projektem Edison, 
výlet s panem učitelem Petříkem do Německa. A 17. listopadu budeme slavit 
30. výročí sametové revoluce. 
 
Kolik je na naší škole letos žáků? 
Počet žáků tento rok klesl, na škole máme 802 žáků. 

                                                                        
O prázdninách proběhlo mnoho změn. Stihl jste i odpočívat? 
Prázdniny jsem strávil hlavně na kole (Rakousko, Lipno), takže to byl spíš aktivní 
odpočinek. 
 
Těšil jste se na nový školní rok? 
Ano, těším se na každý nový školní rok na této škole a věřím, že bude úspěšný. 
  

Naty a Niky, 8. D 
 



Úspěch naší školy v přespolním běhu 

     Dne 26. 9. 2019 se žáci 6., 7., 8. a 9. tříd zúčastnili 
běžeckého závodu v Lysé nad Labem. I já se tohoto 
závodu účastnila. Ráno v 7:30 jsme se sešli na 
nymburském nádraží. Celý tento den s námi 
absolvovala paní učitelka Mrázková. Z každého 
ročníku měla naše škola do závodu své zastoupení. 
V 7:37 jsme vlakem, všichni natěšení, ale také trochu 
se strachem, jeli do Lysé nad Labem. 

     Když jsme dorazili na místo, šla nás paní učitelka nahlásit a vyzvednout si 
naše soutěžní čísla. Závod měl začít v 9 hodin, tudíž jsme měli dostatek času se 
převléknout a projít si dráhu. Než závod začal, všichni byli nervózní a měli 
trochu strach, jak vše dopadne. 
     Mladší žákyně 6. a 7. tříd začaly první a běžely 1500 metrů. Závod se jim 
velmi povedl a v jednotlivcích dokonce Natálie Petrová a Michaela Hlaváčková 
obsadily první a druhé místo.  
     Po mladších žákyních šly na věc zástupkyně 8. a 9. tříd, za které jsem běžela 
i já. Trať byla stejně dlouhá. Cesta se různě klikatila jako žížala na provázku, 
kamínky nás trochu tlačily do nohou, chlad štípal jako jehličky do plic, ale také 
trochu svítilo sluníčko, které nás lechtalo po obličeji. Když jsme dobíhaly, 
nemohly jsme popadnout dech. Přesto jsme podaly i my krásný výkon. 
     Mladší žáci 6. a 7. tříd běželi po nás a my jim pevně drželi palce a fandili jim. 
Běželi 2000 metrů. Jako poslední běželi starší žáci, ti měli trať dlouhou 3000 
metrů. Všichni chlapci se snažili, aby podali co nejlepší výsledky. 
     Po závodu a zaslouženém odpočinku jsme se vrátili před školu čekat na 
výsledky. Začalo vyhlášení a my plni napětí poslouchali, jak se naše škola 
umístila. Soutěžilo 13 škol a v každé skupině bylo asi 65 žáků, takže 
konkurence byla obrovská.  
       Mladší i starší žákyně si vybojovaly 1. místo. Mladší žáci skončili na 4. místě 
a starší žáci na 6. místě. Pro dívky mladší i starší znamenalo první místo postup 
na kraj, kde doufám také zabodujeme. Všichni jsme podali nádherný výkon a 
myslím, že na nás byla paní učitelka pyšná. 
       Nakonec jsme ještě udělali na památku pár společných fotek a šli na 
nádraží. Všichni jsme byli unavení, ale veselí, protože se nám závod úžasně 
povedl. 
       Po návratu do Nymburka nám paní učitelka všem poděkovala a ještě 
jednou popřála k úspěchu.  

Eliška, 8. B   

Kateřina Radoňová: „S mou třídou jsem velmi spokojená.“ 

Na první stupeň přišla v tomto školním roce nová paní učitelka. Kde bydlí? Jaký 
má názor na naši školu a svou třídu? Čtěte a odpovědi se dozvíte… 
 
Věk: 24 let 
Znamení: Beran 
Bydliště: nedaleko Nymburka 
Rodinný stav: svobodná 
 
Jaké máte zájmy?  
Ráda si přečtu dobrou knížku. Mým velkým koníčkem je hudba. Hraji na čtyři 
hudební nástroje (klavír, flétna, kytara, ukulele) a ráda zpívám (prý někdy až 
moc :D ).  
Oblíbená knížka?  
Ráda se vracím ke knihám ze série Odkaz dračích jezdců (tj.  Eragon, Eldest, 
Brisingr a Inheritance), jsou to fantasy knihy, které si vždy ráda přečtu znovu. 
Máte oblíbený film?  
Momentálně Captain Marvel. 
Oblíbená barva?  
Modrá. 
Chtěla jste být vždy učitelkou?  
Ano, už od školky. 
Co jste studovala a kde?  
Studovala jsem obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální 
pedagogika na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.  
Stal se vám někdy dost trapný zážitek?   
Běžela jsem pozdě do školy a vešla do špatné třídy. Bohužel na vysoké škole 
tolik učitelé své studenty neznají, a proto to nikomu nebylo divné. Po deseti 
minutách mi došlo, že hodina Pravěké historie asi nebude pro mne a                  
s omluvou jsem odešla.  
Jaký názor máte na naši školu? Jelikož jsem tu krátce, svůj názor si teprve 
utvářím. Zatím se mi tu moc líbí. Jsou tu milí a fajn kolegové i žáci. Jinak vaše 
škola je sama o sobě krásná.  
Co říkáte na vaši třídu 1. A?  
S mou třídou jsem velmi spokojená. Prvňáčci jsou hodně komunikativní a 
každé ráno se těším, co se dozvím nového.  
Jaký máte názor na dnešní dobu?  
Raději bych se dívala na děti, které drží v ruce knihu, než tablet nebo telefon. 

Kája, 8. D 



Adaptační kurz 2019  

Jako každý rok se 6. ročníky zúčastnily adaptačního kurzu. Počasí se žákům 
krásně vydařilo a všichni si to moc užili. 
 

Otázky:  

1. Jaký si myslíš, že je váš kolektiv? 

2. Zapojila se do aktivit i pan/í  učitel/ka?  

3. Jaké jídlo jste si uvařili?  

4. Jaký byl váš večerní program?  

5. Co tě nejvíc bavilo? 

 

Odpovědi:  

Klára Lawless  6. A 
 

1) Myslím si, že máme dobrý kolektiv, i když se někdy hádáme. 
2) Ne, moc ne. 
3) Šli jsme do Alberta a koupili jsme si bagety s pomazánkou a rajčátkem. 
4) Koukali jsme se na film a hráli Zelenou kartu. 
5) Když jsme jedli. 

 
Renáta Fraitová 6. C 
 

1) Celkem dobrý, ale někdy se hádáme. 
2) Jo, celkem… 
3) Guláš.  
4) Hráli jsme hry a koukali na filmy. 
5) Tyršův ostrov a hry.  

 
Veronika Pokorná 6. B 
 

1) Náš kolektiv je moc dobrý. 
2) Emm Emm …. Ano. 
3) Udělali jsme si jednohubky a bagetu. 
4) Hráli jsme Zelenou kartu. 
5) Asi dračí lodě. 

 Naty a Sárka, 7. A 

Noví žáci  

Jelikož k nám na školu přišli noví žáci, zeptali jsme se, čím se Komenda liší        

od jejich předchozí školy.  

Noví žáci:  Michal Červinka 6. C  
Sabina Hlaváčková 6. C  
Tereza Schovánková 6. A 

 
Kolik vám je let? 
  Sabina Hlaváčková: 11 let 
  Michal Červinka: 11 let 
  Tereza Schovánková: 12 let 
Co děláte ve volném čase? 
 Sabina Hlaváčková: chodím ven s kamarády 
 Michal Červinka: hraju fotbal 
 Tereza Schovánková: spím 
Je to podle vás lepší tady, nebo na vaší staré škole?  
 Sabina Hlaváčková: tady, ale na staré škole bylo lepší v učení 
 Michal Červinka: tady 
 Tereza Schovánková: tady 
Na jakou školu jste chodili? 
 Sabina Hlaváčková: do Bobnic 
 Michal Červinka: do Bobnic 
 Tereza Schovánková: do Bobnic 
Co se vám tady líbí nejvíc? 
 Sabina Hlaváčková: je tady bufet a na začátku a konci hodin zvoní 
 Michal Červinka: bufet 
 Tereza Schovánková: bufet 
Jaký je tady zatím váš nejoblíbenější učitel? 
 Sabina Hlaváčková: paní učitelka Venerová 
 Michal Červinka: paní učitelka Venerová 
 Tereza Schovánková: pan učitel Lokša 
Výhody a nevýhody na téhle škole? 
 Sabina Hlaváčková: můžeme si tady koupit svačinu a nevýhoda, že 
              jsme až ve 3. patře 
 Michal Červinka: můžeme si koupit svačinu 
 Tereza Schovánková: je tady bufet a nevýhoda, že je tady až moc 
              schodů 

Lucka, 8. D 



Jaké to je být na druhém stupni?  

Žáci 6. ročníků nám prozradili, jak se cítí na 2. stupni… 

1. Chodil/a jsi na tuto školu na 1. stupeň? 

2. Jak se ti tady zatím líbí? 

3. Proč se ti na 2. stupni líbí? 

4. Je pro tebe 2. stupeň velká změna? A v čem? 

5. Jsi spokojený/á se svým třídním učitelem/kou? 

6. Kdo je tvůj nejoblíbenější učitel/ka? 

7. Jaký je tvůj oblíbený předmět? 

8. Jaký předmět je podle tebe nejhorší? 

9. Čím je 2. stupeň horší než ten 1. stupeň? 

Jakub Vyleťal 6. A 

1. Ano, chodil. 

2. Docela se mi tady líbí. 

3. Máme tu stolní fotbálek. 

4. Ano, je to pro mě velká změna hlavně v učení. 

5. Někdy ano a někdy vůbec. 

6. Paní učitelka Iva Králová. 

7. Tělesná výchova a anglický jazyk. 

8. Český jazyk. 

9. Je tu o hodně více učení. 

Veronika Šrámková 6. B 

1. Ne, chodila jsem na Základní školu v Krchlebích. 

2. Moc se mi tady líbí. 

3. Je to tu mnohem větší než na mé staré škole. 

4. Velká změna to je určitě, protože je tu mnohem více učitelů. 

5. Zatím ano. 

6. Pan učitel Maršík. 

7. Tělesná výchova. 

8. Český jazyk. 

9. Více učení.  

Kristýna Kupcová 6. C 

1. Ano, chodila jsem sem. 

2. Je to tu moc hezké. 

3. Jsou tu hezčí třídy a je tu i více pater. 

4. Je to velká změna v učení a taky 

máme více předmětů. 

5. Ano a hodně. 

6. Paní učitelka Farníková. 

7. Přírodopis. 

8. Určitě fyzika.  

9. Je to tu trochu více náročnější. 

Esťa a Stelča, 7. A  

Kde jste byli o prázdninách? 

Kdo jel poznávat nové země a kdo zůstal u svých prarodičů? To se dozvíte zde. 
 
1. stupeň  
1. C Natálie Hanušová „Já byla na dovolený u moře.“ 
2. B Ema kořínková „Byla jsem v Rakousku.“ 
        Bára Havlová „Já byla v Itálii.“ 
5. B Kristýna Trojanová „V Mariánských Lázních.“  
        Tomáš Hazdra „Byl jsem v Rakousku a v Itálii.“ 
2. stupeň  
7. B Adam Adamec „V Budapešti.“ 
        Lukáš Vejvar „Na Krétě.“ 
7. A Tereza Holá „Byla jsem v Bulharsku a v Německu.“ 
         Milan Rada „U babičky a dědy.“ 
8. B Natálie Ledenová „Na Ještědu a na chatě.“ 
        Ester Čapková „Na třech táborech a na chatě.“ 

Naty, Niky 8. D 
 

Omylem spadne paní učitelka do pekla. Celá bezradná chodí, bloumá, 
až najde nenápadný koutek, kam se uchýlí. Vklidu sedí a mlčky 
pozoruje celé dění. Vtom přijde na kontrolu sám Lucifer.  

Když spatří paní učitelku, zděšeně se ptá: „Ženská, co vy tady děláte, vy patříte 
do nebe a tady je peklo!"  
„To je peklo?" diví se paní učitelka, „a já myslela, že je velká přestávka!"                                                                                                                                                     



Poprvé ve škole                                                
 
Jako každý rok k nám nastoupily děti 
do prvních tříd. Jak velká změna to 
pro ně byla, nám řekli E. Rajlová, 
Kristína Mozolová a Marek Bašus. 
 

 
 

Ema Rajlová (6 let) 
Třída: 1. B 
Kdo je tvoje paní učitelka?  
Paní učitelka Mgr. J. Kuhnová. 
Kam jsi chodila do školky? 
Chodila jsem do Všechlap. 
Jaký je pro tebe rozdíl mezi školkou a školou? 
Že jsem si tam hrála. 
Proč se ti líbí ve škole? 
Protože paní učitelka je hodně hodná. 
Na co ses těšila do školy?  
Na tělocvik. 
Jaký předmět tě nejvíce baví? 
Nejvíce mě baví matematika.  
Jaká je paní učitelka? 
Je hodná.  
S kým sedíš? 
S Kubou. 
 
 

Kristína Mozolová (6 let) 
Třída: 1. A 
Kdo je tvoje paní učitelka? 
Mgr. K. Radoňová. 
Kam jsi chodila do školy? 
Chodila jsem do Adélky. 
Jaký je pro tebe rozdíl mezi školou a školkou? 
Ve školce si hrajeme a ve škole se učíme. 
Proč se ti líbí ve škole? 
Protože se tady učíme a našla jsem si tady nový kamarády. 
Na co ses těšila do školy? 
Na domácí úkoly. 
Jaký předmět tě nejvíce baví? 
Nejvíce mě baví matematika. 
Jaká je paní učitelka? 
Je hodná. 
S kým sedíš? 
S Jůlinkou a ta se mnou chodila i do školky.                     

Marek Bašus (6 let) 
Třída: 1. C 
Kdo je tvoje paní učitelka?  
Paní učitelka Mgr. L. Slánská. 
Kam jsi chodil do školky? 
Chodil jsem do Sluníčka. 
Jaký je pro tebe rozdíl mezi školkou a školou? 
Ve škole jsou úkoly a ve školce moc ne. 
Proč se ti líbí ve škole? 
Mám tu hodně kamarádů. 
Na co ses těšila do školy? 
Na přestávky. 
Jaká je paní učitelka? 
Je dobrá. 
S kým sedíš? 
S Deniskou. 

Kačka a Nelča, 7. A 

 

Anketa TOP 10 

Zeptali jsme se žáků 1. a 2. stupně, jaká je jejich vysněná destinace na 
dovolenou. A jak to dopadlo? 

1. místo USA 
2. místo Rusko 
3. místo Itálie 
4. místo Maledivy 
5. místo Egypt 
6. místo Anglie 
7. místo Řecko 
8. místo Spojené Arabské Emiráty 
9. místo Hawaii 
10. místo Česká republika 

Zajímavost:  S rozlohou 9,8 milionu km2 jsou Spojené státy třetí největší zemí 
na světě. S více než 327 miliony obyvatel jsou třetí nejlidnatější zemí planety. 
Populace je tradičně koncentrována na obou pobřežích, na východním leží 
největší město Spojených států New York, na západním pobřeží druhé největší 
město Los Angeles. Hlavním městem je Washington. Východní část země je 
hustěji osídlena než západní. 

Esťa a Stelča, 7. A 

 



Staré tváře 

Většina z nás si jistě pamatuje naše minulé deváťáky. Kde jsou? Jak se jim daří? 

Přečtěte si náš exkluzivní rozhovor s dvěma novými středoškoláky, Emou a 

Kubou. 

1) Na jakou školu chodíš? 

2) Jaká byla tvá druhá volba a proč tyto školy? 

3) Co se ti líbí a nelíbí na nové škole? 

4) V čem je pro tebe střední škola jiná? 

5) Jaký máš názor na svou novou třídu, vycházíte spolu? 

6) Jací jsou noví učitelé v porovnání s bývalými? 

7) Jaké předměty tě na nové škole baví? 

8) Jak si na tom zatím s učením a se známkami? 

9) Co ti nejvíce chybí z naší školy? 

10) Kdybys mohl/a vrátil/a by ses na „základku“? 

 

Ema Fančíková 

1) Hotelová škola Poděbrady 

2) Jako 2. školu jsem měla SOS pro administrativu EU  

    (Horní Počernice). 

3) Líbí se mi kolektiv v nové třídě, ale zároveň mi 

strašně chybí ta stará a moc se mi nelíbí, jak učitelé 

kontrolují dres code. 

4) Hlavně v tom učení, že je toho strašně moc. 

5) Zatím spolu všichni vycházíme. 

6) Jsou o hodně víc náročnější. 

7) Anglický jazyk. 

8) Zatím to tak nějak jde. 

9) Strašně moc mi chybí spolužáci. 

10) Ano, hned bych se vrátila. 

 

 

 

Jakub Schovánek 

1) Chodím na Gymnázium Bohumila Hrabala   
    v Nymburce. 
2) Protože jsem chtěl jít na gymnázium, tak jsem   
     dal i druhou přihlášku na gymnázium a to   
     v Poděbradech. 
3) Líbí se mi celá škola. 
4) Asi jen v tom, že tu je těžší učení. 
5) Mám ji rád, rozumíme si. 
6) Myslím, že jsem si ještě nezvykl na nové. 
7) Zatím je to nic moc, ale asi laboratorní práce. 
8) Zatím dobře. 
9) Rozhodně třída. 
10) Spíše ano. 

Verča a Naty, 9. B 
 

Co bych byl/a, kdyby…?    

1) Kdybych byl/a ovocem, tak bych byl/a? 
2) Kdybych byl/a zeleninou, tak bych byl/a? 
3) Kdybych byl/a superhrdina, tak bych byl/a? 
4) Kdybych byl/a dopravní prostředek, tak bych byl/a? 
5) Kdybych byl/a elektrospotřebič, tak bych byl/a? 
6) Kdybych byl/a značka oblečení, tak bych byl/a? 
7) Kdybych byl/a měsíc v roce, tak bych byl/a? 
8) Kdybych byl/a sport, tak bych byl/a? 
9) Kdybych byl/a planeta, tak bych byl/a? 
10) Kdybych byl/a obchod, tak bych byl/a? 
 
Amálie Petříková 7. A   Adam Adamec 7. D 
1. Borůvka    1.   Hruška 
2. Meloun    2.   Okurka 
3. Batman     3.   Iron man 
4. Letadlo    4.   Motorka 
5. Sušička    5.   Mobil 
6. Nike     6.   Nike 
7. Červenec    7.   Říjen 
8. Volejbal    8.   Basketball 
9. Pluto     9.   Země 
10.H&M     10. Albert 

Naty a Maruška, 7. A 



Talent naší školy 
 
Na naši školu přišla do 9. A nová žákyně Anna Toporková. Přišla k nám na 
školu, protože se přestěhovala z Dymokur do Nymburka. 

 
Co děláš za sport? 
Dělám pole dance. 
 
Jak dlouho děláš pole dance? 
Začala jsem s ním v březnu 2018, takže jeden a půl 
roku. 
 

Proč sis vybrala tak netradiční sport? 
Viděla jsem vystoupení mojí kamarádky a moc jsem ji obdivovala. Řekla mi, že 
bych si to mohla zkusit, tak jsem u toho sportu zůstala. 
 
Byla jsi už na nějaké soutěži nebo závodech?  
Ano, na mistrovství ČR, kde jsem byla šestá a na Pole battle league, na kterém 
jsem se umístila první. Teď se chystám na finále mistrovství ČR v pole art. 
 
Kolikrát týdně máš tréninky a jak dlouho trvají? Kdo tě trénuje? 
Tréninky mám pětkrát týdně a trvají jeden a půl hodiny, volno mám jen ve 
čtvrtek a neděli. Trénuje mě vicemistryně ČR Pavlína Ottová. 
 
Za jaké studio cvičíš? 
Za pole studio Nymburk. 
 
Čeho bys chtěla dosáhnout v tomto sportu? 
Nejvíc chci dosáhnout titulu Mistryně světa v pole sportu. 
 
Máš nějaký vzor v pole dancu? 
Určitě moje trenérka Pavlína Ottová a mistryně světa, Evropy a ČR Vanesa 
Víšková. 
 
Co je pole dance?  
Pole dance je moderní taneční disciplína. Spojuje dohromady prvky několika 
tanců - balet, moderní prvky gymnastiky, akrobacie a další. Existuje několik 
druhů pole dance, liší se buď individuálním provedením či tancem ve dvou 
"double ". 

Kája 8. A, Nadi 8. B 

Filmová novinka  
  
Jumanji The Next Level 
 
 
 

Původ: USA 
Premiéra: 12. 12. 2019 
Režie: Jake Kasdan 
Scénář: Jeff Pinkner, Scott 
Rosenberg 
Hrají: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Danny DeVito, Kevin Hart, 
Awkwafina, Danny Glover, Ser’Darius Blain, Alex Wolff, Madison Iseman, 
Morgan Turner, Charles Green, Massi Furlan, Nick Jonas, Dania Ramirez 
Obsah: Těžko říct, jestli někdo čekal, že Jumanji: Vítejte v džungli bude takový 
hit. Ale v kinech zazářilo, takže se vrací s trojkou. U té budou všichni staří 
známí, ale nově dorazí třeba i Danny DeVito nebo Jack Black. Jinak se ale 
vítězný tým nemění. Za kamerou je opět Jake Kasdan, před ní Dwayne 
Johnson, Kevin Hart, Jack Black a Karen Gillan a zase nás asi čeká velké 
dobrodružství s jednou neobyčejnou hrou. Kam se podíváme tentokrát? To 
zatím nevíme a nejspíš se to dozvíme až z trailerů. 
 
Spies in Disguise 
 
Původ: USA 
Žánr: Animovaný, rodinný, akční, komedie 
Délka: 104 min. 
Premiéra: 26. 12. 2019 
Režie: Nick Bruno, Troy Quane 
Scénář: Brad Copeland 
Hudba: Theodore Shapiro 
Hrají: Tom Holland, Will Smith, Ben Mendelsohn, Rashida Jones, Karen Gillan, 
DJ Khaled, Masi Oka, Rachel Brosnahan, Reba McEntire 
Obsah: Superšpión Lance Sterling a vědec Walter Beckett jsou téměř 
naprostými opaky. Lance je elegantní a kultivovaný gentleman, zatímco Walter 
je... prostě svůj. Co však Walterovi chybí v sociálních dovednostech, to mu 
vynahrazuje jeho genialita a schopnost tvořit nové vynálezy, které Lance často 
využívá při svých misích nabitých akcí. Ale když dojde k nečekanému zvratu, 
Walter a Lance na sebe budou muset spoléhat tak, jako ještě nikdy předtím. A 
pokud se jim nepodaří spolupracovat jako tým, celý svět se dostane do 
velkého nebezpečí. 

Nadi 8. B, Kája 8. A 

https://www.inverse.com/article/57253-jumanji-3-the-next-level-release-date-plot-cast-trailer-imdb-remake-reboot-sequel-spoilers-awkwafina
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjp6v-Ytf3kAhXuA2MBHfHcDGQQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.foxmovies.com/movies/spies-in-disguise&psig=AOvVaw301qyGss0N3hMmPf36NCdX&ust=1570100185846501
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiusrnFtf3kAhXkA2MBHSPwBEoQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.polebattleleague.com/&psig=AOvVaw1gsNSerpVwNI6JOAYF27It&ust=1570100244181296
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjw4I_itv3kAhWHAmMBHS0qBA4QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.polebattleleague.com/battle/7-ladronkafest-pole-battle-league/?show=contestants&psig=AOvVaw0kewVAvAxgRdiTtmO2Vd1R&ust=1570100624320778


Halloween 
 
Jednoslovný název Halloween pravděpodobně vznikl zkrácením původních 
názvů pro slavnost v předvečer svátku Všech svatých. Slaví se každoročně 
poslední říjnový večer, vždy 31. října. 
 

 Vznik a vývoj tohoto svátku je nejednoznačný, ale často se uvádí, že 
má kořeny v prastaré tradici dávných Keltů, kteří se loučili s létem a 
slavili příchod nového roku přesně tento den. 

 Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích. U nás Halloween 
nemá takovou tradici. Mezi dětmi sice získává stále větší oblibu, ale u 
většiny Čechů má daleko hlubší význam svátek Všech svatých nebo 
„Dušičky“ – památka zesnulých. 
 

Symboly Halloweenu 

 dýně, oheň, duchové, masky, černá a oranžová barva, jablka, 
čarodějnice, kočka, sova a netopýři. 

Oranžová a černá barva 

 Oranžová barva představuje podle tradic bohatou podzimní sklizeň se 
zralými plody. Černá má depresivnější poselství, symbolizuje totiž 
přicházející temnotu a smrt, které se vážou se zimním obdobím 

Masky 

 I když je Halloween americkým svátkem, zvyk nošení masek má ale 
evropské kořeny. Keltové věřili, že se o halloweenské noci po venkově 
potulovali zlí duchové. Začali tak nosit kostýmy a různé masky, aby je 
duchové nepoznali jako lidi a aby je zlé síly ze záhrobí nechaly na 
pokoji. 

Dýně 
Vydlabané dýně mají svůj původ v Irsku, kde do nich kdysi dávno lidé dávali 
svíčky, aby odehnali zlé síly a duchy. Vydlabané dýni se v Americe říká Jack o‘ 
Lanterns. Dodnes patří dlabání dýní k nejtypičtějším halloweenským tradicím.  
 
Recept: Horká čokoláda s plovoucíma očima 
Uvařte horkou čokoládu. 
Na párátka napíchněte 
marshmallowny, do kterých 
zatlačte malé čokoládové čočky 
a opatrně je ponořte do hrnku s 
horkou čokoládou. 

Naty, 8. B 

Děti vám to řeknou  

Asi všichni víme, co znamená Halloween, ale vědí to i druháci Áďa Našáková   
z 2. C, Matěj Cicvárek z 2. B a Daniela Fišerová z 2. D? 
 
Co znamená sweet or treat? (Koledu, nebo něco vyvedu!)   
Áďa: veselý Halloween  
Matěj: koledy 
Daniela: Halloween  
 
Co se vám nejvíc líbí na Halloweenu? 
Áďa: že lidé mají představivost a převlékají se, za co chtějí  
Matěj: že můžu chodit ven  
Daniela: párty 
 
Co děláme na Dušičky? 
Áďa: pouštíme světlo zesnulým  
Matěj: modlíme se  
Daniela: těsto nebo polevu 
 
Co máme místo Halloweenu? 
Áďa: asi Dušičky 
Matěj: Velikonoce 
Daniela: Vánoce 
 
Co dělají lidé na Halloween? 
Áďa: převlékají se a chodí koledovat  
Matěj: koledují 
Daniela: chodí ven 

Zuzka, 8. D 
 

Věděli jste, že…  

…vlkodlaka poznáte podle spojeného obočí, chlupatých rukou, tetování 
a dlouhého prostředníčku? 
…vampíři jsou mýtické bytosti, které vzdorují smrti vysáváním lidské krve? 
…pokud o Halloweenu spatříte pavouka, můžete si být jistí, že někdo blízký na 
vás dává pozor?  
…netopýr se dožívá průměrně až 32 let? 



Zajímavosti o zvířatech  

Skoro každý z nás má doma nějaké 
zvířátko, nebo se na ně jezdí dívat do 
ZOO. Víme o nich hodně věcí, ale víte o 
nich i to, že…?  
 

 
žraloci 
- Žraloci mají ohromující čich. Mohou vycítit jedinou 
kapku krve v bazénu olympijské velikosti. 
- Pokud žralok přestane plavat, klesne ke dnu. 
- Hrát mrtvého vám pomůže přežít útok žraloka. 
 
kočky 
- Vnímají hlavně žlutou a červenou barvu. 
- Kočky mají o 24 kostí více než člověk. 
- Barva očí malého koťátka se vždycky změní, když 
vyroste.  
 
opice 
- Opice se umí chovat sobecky pro vlastní prospěch. 
- Yoda ze Star Wars byl často hrán opicí.    
 
psi 
- Podle statistik je nejoblíbenějším psem na světě labradorský a zlatý retrívr. 
- Tři psi z 12 přežili potopení Titanicu. 
- Každý psí čumák má unikátní otisk. 
 
sloni 
- Samice slona bývá březí až 22 měsíců. 
- Slůně vypije denně až 9,5 litru mléka. 
- Vedle člověka a šimpanze jsou sloni dalšími tvory, kteří roní slzy. 
 
žirafa 
- Jazyk žirafy dosahuje až neuvěřitelných 50 centimetrů. 
- Při porodu mají mláďata tvrdé přivítání do světa – spadnou z více jak metrové 
výšky na zem. 
- Žádné dvě žirafy nemají stejné kresby na srsti. 

Karolína, 8. A 

Znáte naši školu? 

1. Kolik schodů vede z 1. patra do druhého? 
a) 23 
b) 21 
c) 22 
2. Kolik je učitelů na 2. stupni? 
a) 27 
b) 25 
c) 22 
3. Co prodávají ve školním bufetu? 
a) pizza 
b) tousty 
c) Oreo 
4. Kdo je hlavní vedoucí tělesné výchovy? 
a) pí Mrázková 
b) pí Červinková 
c) pí Bydžovská 
5. Jaká je barva naší školy? 
a) červená 
b) tyrkysová 
c) zelená 
6. V jakém roce byla postavena původní budova školy? 
a) 1897 
b) 1891 
c) 1895 
7. Kdo je nejmladší učitelka naší školy? 
a) pí Červinková 
b) pí Radoňová  
c) pí Obadalová 
8. Kolik žáků je na naší škole? 
a) 705 
b) 802 
c) 922 
9. Kdy byla dokončena rekonstrukce Hlaholu? 
a) 2018 
b) 2009 
c) 2000 
10. Od jakého roku je ředitelem Mgr. Tomáš Danzer? 
a) 2000 
b) 2004 
c) 2008 
(1c,2b,3b,4c,5b,6a,7b,8b,9a,10c) 

Ester, 8. B 


