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VYSVĚDČENÍ UČITELE
Oznámkujte svého vyučujícího
ČTĚTE NA STRANĚ 4

ROZHOVOR S PANEM
ZÁSTUPCEM
"Maximálně vyměním žárovku."
ČTĚTE NA STRANĚ 2

ilustrace: Nikča Ducháčková, Naty Hermannová

Tři králové

6. ledna se slaví svátek
Tři králové. Jsou to
Kašpar, Melichar
a Baltazar. Melichar
daroval Ježíškovi zlato,
Baltazar přinesl kadidlo
a Kašpar donesl
Ježíškovi myrhu. Tím,
že přijdou, oficiálně

končí vánoční svátky.
Na dveře křídou napíší
K+M+B 2023. Nápis má
ochraňovat stavení
před vším zlým.

autor článku:
NIKOLA DUCHÁČKOVÁ

třída 7.

FAUNA 
PARDUBICKÉHO 
KRAJE

V pondělí 16. 1. 2023
měla 5. třída výukový
program o zvířatech.
Jak se k nim zachovat,
když jsou zraněná. Pán
ze záchranné stanice
nám ukazoval 36
obrázků se zvířaty,

která jsme poznávali
a povídali jsme si o nich.
Na konci programu
jsme dostali obrázek
s ptáčkem do pracovní
výchovy.

Autorky: Bára Špačková, Karolína
Malovcová
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ROZHOVOR s panem zástupcem
Líbí se vám na této
škole? 

Ano líbí, je to tu hezké,
mám to tu rád. 

Kolik let tu pracujete?

Jsem tu od roku 2008,
takže 14 let. 

Co říkáte na Kaškona?

Kaškon se mi moc líbí, je
tam spoustu nápadů,
informací a dalších
skvělých věcí. 

Jaké je to potkávat se
s vaší manželkou
v práci?

Je to moc fajn, ale moc
se nevídáme, vidíme se
u oběda a když jedeme
s Marečkem domů 

V jaké třídě se vám
nejlépe pracuje?

V každé třídě je to fajn,
rád chodím suplovat
do deváté třídy. 

S jakou třídou je
největší legrace?

S každou třídou je to
super, ale konkrétně
v šesté třídě jsou dvě
žákyně, které se smějí
pořád. 

Kdy naposledy jste byl
u kadeřníka?

Dneska vezu ženu, tak
mě třeba taky ošmiká.

Umíte vše v domácnosti
opravit, nebo se na tom
aspoň podílíte?

Maximálně vyměním
žárovku, do větších věcí
se radši nepouštím. 

Kdo ve vaší domácnosti
nejvíc vaří?

Žena, já příliš ne. 

Vážně víte na každou
otázku odpověď?

Snažím se odpovědět
na každou otázku, ale
samozřejmě všechno
nevím. 

Je pravda, že Vás osmá
třída přihlásila
do pořadu Na lovu?

Ano, je to pravda.

Těšíte se?

Ano těším, je to hra, jdu
tam cca začátkem dubna. 

autor článku:
ELIŠKA MIKULOVÁ

třída 6.

autor článku:
KLÁRA CACHOVÁ

třída 6.

Kluci v kuchyňce    
a drama v dílně  

 
V úterý 24.1. měli kluci
pracovní činnosti v kuchyni.
Pekli slané tyčinky několika
chutí.
RECEPT: 250g hladké mouky,
250g tvarohu 250 g Hery, trochu
soli, 1 vejce na pomazání,
sezam, kmín, mák, chilli
na posypání.
Vypracovali jsme těsto, rozváleli
na placku, nakrájeli na plátky,
potřeli vajíčkem, posypali
a upekli.
Výsledek byl vynikající. :-)
Všichni jsme se moc pobavili,
byla super atmosféra. Akorát to

někdy vypadalo, že místo
šesťáků a sedmáků vaří Patové
a Matové. :-)
 
Napsal: Tom Beran
 
Dne 10. 1. 2023, jsme se sešly
v dílně naší školy. Naším
úkolem bylo udělat lodičky
ze dřeva. Nejprve nás pak ředitel
uvedl do děje a ušmikl nám
prkno ze dřeva. Začátky byly
velice těžké. Čelily jsme
hroznému nebezpečí. Musely
jsme si z papíru vystřihnout tvar
lodičky. Pak se nám některým
zasekl šuplík s nářadím. Přisel
silný pan ředitel a nejdřív s tím
kvedlal jak o závod. Nakonec se
to podařilo otevřít. Už máme
otevřený šuplík, tak jsme si
mohly vzít pilku, pak se nám ale
záhadným způsobem zkroutila.
Během našeho řezání rohů jsme
kolabovaly námahou. Pan ředitel
nás ujišťoval, že se nemůže nic
stát. Postupně každá z nás
dořezávala poslední roh lodičky.
Druhý týden jsme uřízly
obdélník. Pak se ale stalo něco
hodně nemilého. Nejmenovaná
žákyně se řízl. A ne jednou!

ilustrace: Terka Hronová

Hned jak pan ředitel uviděl krev,
rozběhl k lékárničce. Obě dvě
rány ošetřil. No co, zpět
k obdélníku. Obdélník jsme
přiložily na naše prkno
a přitloukly jsme hřebík takovou
ranou, že se ani nepohnul.
Potom jsme už mířily do finále.
Pak jsme rychle na loďku

přidělaly Herkulesem komín.
Myslíme si, že se nám loďky
velice povedly, i když to byl
velký krvák.
 
Napsaly: Domča Šustrová
a Naty Novotná
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Labyrint

ilustrace: Tereza Kislingerová

Omalovánka

ilustrace: Terka Hronová

autor článku:
TEREZA HRONOVÁ

třída 7.
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Ohodnoťte svého učitele!

ilustrace: Dominika Šustrová, Natálie Novotná, Vojta Paulus


