
HROM 

časopis pro žáky a nežáky 

Základní školy ve 

Svobodných Dvorech 

číslo 3/2019 

 

 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

jsme tu zpět po prázdninách a představujeme vám třetí číslo školního časopisu. 

Naši žáci si připravili zajímavé články o zážitcích z jarních prázdnin. Nejvíce 

příspěvků nám přišlo od žáků z 1. třídy, z 2. B a 3. B. Zkuste na mapách 

přímkou vyznačit, kdo byl nejdál. Všem přispěvatelům moc děkujeme. Dále 

vám přinášíme stálé rubriky o tom, co nás zajímá. Také zde najdete zábavné 

kvízy, komiks a samozřejmě nechybí ani rozhovor. Tentokrát se redaktoři 

Hromu vydali do suterénu naší školy, kde se o nás starají paní kuchařky, a jedné 

z nich položili několik otázek.    

Přejeme příjemné čtení 

redaktorky: Natálie Hůlková, Tereza Voců 
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Rozhovor s … 

V tomto čísle vám přinášíme „Rozhovor s paní kuchařkou Hanou 

Václavíkovou…“.  Napište nám do redakce, s kým byste si v dalších číslech 

rádi přečetli rozhovor. Máte zvídavé otázky, sem s nimi… 

1. Proč jste se rozhodla zrovna pro tuhle školu? 

Protože jsem slyšela, že je to tady pěkné a navíc se tu uvolnilo místo. 

2. Líbí se Vám tady? 

Ano, líbí. 

3. Co Vás na téhle práci nejvíce baví? 

To, když dětem chutná, protože to je to nejhezčí. 

4. Podle čeho sestavujete týdenní „menu“? 

Hlavně podle spotřebního koše. Musíme dodržovat počet mléčných výrobků, ryb, 

brambor… v podstatě podle zásad hygieny. 

5. Chtěla jste vždy dělat tuhle práci? 

Abych byla upřímná, vždycky ne, ale jsem ráda, že jsem se nakonec tak 

rozhodla. 

6. Máte v kuchyni dobrý kolektiv? 

Tak to teda musím zaťukat, že ano. 

7. Jste spokojená se změnou ve vedení školy? 

Nemám s tím žádný problém, řekla bych, že to škole 

jen prospělo. 

8. Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo? 

Úplně nejradši mám asi čínu s rýží. 

9. Je nějaké jídlo, které vaříte nejraději? 

Nejvíc mě asi baví halušky. 

10. Chtěla byste žákům něco vzkázat? 

Když už se jídlo uvaří, že by ho měli alespoň ochutnat. Já chápu, že nejedí 

všechno, nikdo nejíme všechno, ani já ne, ale měli by to alespoň ochutnat. 

redaktoři: Anna Košťálová a Tomáš Bartoš 
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Jarní prázdniny 

 

Před jarními prázdninami redaktoři časopisu oslovili žáky celé školy, aby 

na adresu redakce zasílali krátké zprávy z prázdnin. Nejen do emailové 

schránky, ale i do rukou paní učitelky Novákové se dostaly zajímavé příspěvky.  

Z první třídy nám své cestovatelské zprávy dodali Anička Olejníková, 

Eliška Havlíčková, Nell Suchochlebová, Barča Ornstová, David Militký.  

Matyáš Holovský a Vítek Vilímek zpracovali několikastránkové 

prázdninové deníčky. Prvňáčkům děkujeme za pěknou práci, paní učitelce 

Faltisové a rodičům děkujeme za jejich podporu. Sice neradi, ale z dodaných 

zpráv museli redaktoři vybrat, aby se do časopisu vešly i zprávy žáků z ostatních 

tříd. 

Od žáků z 2. B redakce obdržela velmi pěkně zpracované zprávy od 

Vanesky Němcové, Matěje Patočky, Radka Chlíbka, Aničky Veselé, Matyáše 

Černého, Elenky Marečkové, Terezky Červené, Aničky Sobotkové a Moniky 

Kolouchové. 

 Oliver Kašpar zpracoval velmi originální prázdninový deník, který 

bohužel kvůli velikosti nelze otisknout. Za podporu druháků děkujeme paní 

učitelce Josefové – Víškové a také rodičům.  

Naši spolužáci trávili jarní prázdniny různě a o tom, jak je prožila v kruhu 

rodiny, napsala Karolínka Zámečníková z 3. B.  

Anička Ledecká, Vašek Kujal, Marek Mydloch a Jana Karlová z 3. A 

sepsali zprávy při hodině slohu.  

Za příspěvky a podporu děkujeme paní učitelce Karlíkové a a paní 

učitelce Kuchové. 

Z 5. A se nám se svými zážitky svěřily Míša Málková a Káťa Trojovská.  

Ze sedmé třídy máme dvě zprávy, a to od Lucky Železné a Elišky 

Koutníkové.  

Z 8. A nám zprávu zaslala Nela Balcarová, z 8. B informoval o svém 

pobytu Marek Minyuk.  

Všem přispěvatelům velmi děkujeme. 

redakce 
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Do mapy vyznač místa, kde tvoji spolužáci strávili jarní prázdniny.  
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Anna Olejníková 
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Eliška Havlíčková 
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Matyáš Černý, 2.B 
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Karolína Zámečníková, 3. A 
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Anna Ledecká 3. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Karlová, 3. B 
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Marek Mydloch, 3.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Václav Kujal, 3.B 
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O jarních prázdninách jsme celá rodina 

byli v Harrachově lyžovat. V první polovině 

týdne bylo slunečno a teplo, v té druhé polovině 

se počasí pokazilo a začalo pršet. Sníh byl na 

lyžování výborný a nebyly žádné fronty. 

Lyžování jsme si všichni užili. 

Michaela Málková, 5. A  

 

 

 

 

 

 

 

 

DOVOLENÁ ČERMNÁ 26. 2. 2019 - 3. 3. 2019  

V úterý večer jsme dojeli do Čermné u Hostinného. Už tam na nás čekali 

teta, strejda a dvě sestřenice. Sníh tam už téměř nebyl. Ve středu a v sobotu jsme 

jeli do asi 20 km vzdáleného skiareálu Mladé 

Buky. V sobotu jsme po dopolední lyžovačce 

zamířili na bobovou dráhu. Jinak jsme 

chodili na procházky, nebo na hřiště 

s umělou trávou, kde jsme hráli fotbal.  

Bylo to moc fajn a těšíme se na příští rok, 

kdy asi znovu zamíříme do této krásné 

vesničky. 

        

   Káťa Trojovská, 5. A 
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Prázdniny v Praze  

 

      V úterý 26. února 2019 jsem společně s mamkou a bratrem Martinem 

vyrazila na prázdniny. Ráno jsme dojeli autobusem na hlavní nádraží. Jelikož 

mamka zamluvila lístky na vlak od společnosti RegioJet, museli jsme se nějak 

dopravit do Pardubic, naštěstí to proběhlo bez úhony. V Pardubicích na nás 

čekalo překvapení, babička s námi jede do Prahy! Usadila jsem se, a co to 

vidím, v sedadlech jsou zabudované obrazovky. Takže jsem se celou cestu 

vlakem  dívala na komedii Špunti na vodě. V Praze mne a babičku vyzvedl 

strejda Igor, bratr s mamkou museli jet na kontrolu do nemocnice Motol. Dojeli 

jsme do velmi moderního domu tety Věrky a strejdy Igora. Jelikož teta hlídala 

svá 4 vnoučata: miminko Alexe, čtyřletou Justýnku, 

pětiletou Viktorku a dvouletou Anežku, bylo v domě velmi 

živo. Mezitím dorazila tetina dcera Lenka maminka Alexe, 

Justýnky a Viktorky. Ta rozhodla, že se půjde na hřiště. Já 

a Nikolas jsme se ujali Anežky. Výprava na hřiště proběhla 

úspěšně, neobešla se ovšem bez pláče a vztekání. 

 U oběda teta řekla, že ve středu půjdeme na Matějskou. 

Protože odpoledne nebylo nic v plánu, vlítli jsme do 

domácího bazénu. Nikolas ovšem nadával, že nemůžeme 

do sauny nebo vířivky. Být v bazénu se třemi prťaty 

nebylo zrovna podle jeho představ. Martin přijel kolem páté 

hodiny večer, protože bychom u tety neměli kde složit hlavu, ubytovala nás v 

jejich starém bytě. Další den se šlo na Matějskou.  

 Nejlepší byla horská dráha, na které se ten vagónek i točil! Takže v zatáčce to s 

námi škublo do strany. Martin s Nikolasem pak šli na takový zvláštní kolotoč, ze 

začátku vypadal docela bezpečně. Ale když se roztočil! Mně se chtělo zvracet, 

chvílemi měli kluci hlavy dole a nohy nahoře a točilo se to tak rychle!  

Inu prostě Matějská, takových šíleností tam bylo více. Přejdeme k hlavnímu 

výletu, táta má kamarádku, která pracuje jako průvodkyně Prahy, říkáme ji 

Petiška. Mamka se s ní domluvila, že nás provede Židovským městem. Výprava 

nebyla jednoduchá, skládala se z osmi členů já, teta Věrka, babička, Martin, 

Anežka s její maminkou Radkou a Petiška s dcerou Jůlinkou. Navštívili jsme 

šest synagog, z toho jediná, Staronová synagoga, stále funguje.  

Legenda praví, že na půdě této synagogy odpočívá Golem, proto je na půdu 

vstup zakázán.  

Ve všech synagogách je svatostánek, ve kterém se ukrývá Tóra psaná na 

pergamen. Ta se vždy při mších vyndá a položí se na vyvýšené pódium určené 

pro předčítání Tóry. Ta se nečte, ale zpívá, jelikož nemá samohlásky. Je to velmi 

náročné a mohou to dělat pouze muži.  

Ženy nesmí být mši přítomny. Velmi zajímavý byl židovský hřbitov, na hrobech 

jsou různá znamení. Šiška znamená moudrost, hroznové víno, že měl zemřelý 

hodně dětí.  
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Byla tu také menší zeď nářků. Jedna synagoga ovšem brala za srdce. Na všech 

zdích byla napsaná jména českých židů, kteří zemřeli v koncentračních táborech.   

Bylo jich snad 80 000!!! Viděli jsme také obrázky, které namalovaly děti z 

Terezína.  

To jsou celé mé prázdniny, pokud jste to dočetli až sem, tak vám moc děkuji :) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucka Železná, 7. třída 

 

O jarních prázdninách jsme se na jeden den rozhodli jet do Říček v 

Orlických horách. Konkrétně to bylo v úterý a dojeli jsme tam zhruba před 

10:00. Už dvě hodiny se lyžovalo, protože se tam začíná lyžovat v 8:00, a tak už 

někteří lyžaři jeli domů. Na parkovišti jsme zaparkovali, převlékli se do 

sportovního a vydali se k vleku. Výhoda tohoto skiareálu byla taková, že tam 

byl malý dětský vlek, ale také poma a lanovka (tří sedačková). Kdybyste vyjeli 

nahoru touto lanovkou a kousek popojeli dolů, viděli byste rozdělení sjezdovky 

na tři cesty, a to na modrou (pro nejmladší), červenou (pro lepší lyžaře) a černou 

(pro zdatnější). Všechny tři tratě byly v něčem zajímavé. Když se blížil čas 

oběda, bylo možno navštívit tři občerstvení a tam si dát jídlo dle libosti. Konec 

lyžování byl v 16:00, takže jste mohli jít vrátit permanentky a jet domů. Kdo 

toto místo ještě nenavštívil, tak bych mu to určitě doporučovala ☺. 

Eliška Koutníková, 7. třída 
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Jarní prázdniny na Madeiře 

Letošní jarní prázdniny jsem strávila na 

Madeiře. Madeira leží v Atlantském oceánu na 

západ od severní Afriky. Je součástí Portugalska. 

Jedná se o malý skalnatý ostrov, jehož délka je 

přibližně 57 km a šířka 22 km. Pro srovnání, jeho 

rozloha je menší než okres Hradec Králové. 

Madeira leží v subtropickém pásmu a pěstuje se zde 

řada druhů tropického ovoce, například banány, 

mango, maracuja a další. Toto ovoce jsem měla 

možnost ochutnat na místním vyhlášeném trhu v hlavním městě Funchal. 

Madeiře se říká ostrov věčného jara, protože je zde po celý rok příjemné jarní 

počasí. Uspořádali jsme zde několik výletů. Jedním z nich byla túra podél 

jednoho ze zavlažovacích kanálů zvaných leváda. Cesta vedla zeleným 

subtropickým pralesem. Nejrychlejší způsob dopravy na Madeiru je letadlem. 

Letiště na Madeiře je považováno za deváté nejnebezpečnější letiště světa 

z důvodu silných poryvů větru. Naše přistání však proběhlo hladce. 

 

 

Nela Balcarová, 8. A 
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Moje jarní prázdniny 

O jarních prázdninách jsem se já společně s rodinou a mými bratranci 

vydali do Bad Gasteinu, který se nachází v Rakousku. Byli jsme ubytováni 

v hotelu Haas, kde se nám moc líbilo. Nejvíce nás pobavila obsluha, ale o tom 

tady nebudu psát. Sjezdovky daly občas pořádně zabrat našim nohám. Toto 

místo doporučuji všem, kteří si chtějí užít o prázdninách hodně srandy. Hotel 

hodnotím 4 hvězdičkami z 5.                                            Marek Minyuk, 8. B 

 

 

 

 

         

sjezdovka                                                                      panoramata (okolí) 

Děkujeme všem autorům za inspiraci a doufáme, že i vy ostatní jste si jarní 

prázdniny užili.  

Cestování je škola života, a tak si přečtěte, co o něm napsali známé osobnosti. 

 

„Alespoň jednou za rok navštiv místo, kde jsi nikdy předtím nebyl.“   

 

Dalajláma 

 

„Cestování není nikdy otázkou peněz, nýbrž odvahy.“                 Paulo Coelho 

 

 

„Člověk, který cestuje s touhou dozvědět se, cestuje přes všechny dálky, hlavně 

k sobě samému…“               Jan Werich 

„Pravým cílem není vrchol, ale návrat.“              horolezec Radek Jaroš 

zdroj: www.citaty.cz 
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Zajímá nás… 

V tomto čísle vám přinášíme informace o následujících hrách.  

                                                                             DESTINY II. 

Druhý díl známé střílečky Destiny je přinejmenším stejně dobrý jako ten 

první. Skvělý gameplay z první osoby, dobrá úprava postavy a mnoho dalšího. 

Příběh sice nepatří mezi ty nejsložitější, ale rozhodně se v něm neztratíte. Ve hře 

si můžete vybrat ze tří typů válečníků: warlock, hunter a titan. Odlišují se pouze 

ve schopnostech, například v tom, jaký hodí granát nebo jestli vyléčí své 

spolubojovníky, či použijí mocnou zbraň k poražení nejsilnějších nepřátel. 

Zbraně se dělí do tří tříd: klasická, energetická a speciální. Hlavní změna je 

především u zbraně speciální, která zničí vaše nepřátele ihned, ale munice do ní 

je velice vzácná. V základní verzi můžete získat maximálně 20 úroveň, ale 

pokud si pořídíte dlc forsaken, dostanete nejen nový příběh a zbraně, ale také 

možnost jít až na 50 úroveň. Já osobně jsem 20 úrovně dosáhl během pár hodin. 

Hra mě ale velmi baví a doporučil bych ji všem hráčům stříleček. 

 
zdroj: televizní pořad Re-play  

redaktor: Ondřej Pelouch 

 

Warframe 

Free to play střílečka z pohledu třetí osoby. 

Warframe bylo vydáno roku 2013 studiem Digital Extremes (DE), které 

se pečlivě stará o přísun nového obsahu. Hra je zdarma, ale obsahuje 

microtransakce ve formě herní měny. Tato měna se dá získat i pomocí 

vyměňování mezi ostatními hráči. Momentálně můžete hrát za více než 32 

unikátních framu, každý z nich má 4 aktivní a jednu pasivní schopnost. 

Následně je možné si frama vylepšit pomocí módů, nebo také upravit jeho 

vzhled. Ve hře je mnoho 

zbraní, které se dělí na 

primární, sekundární a 

zbraně na blízko. Hra má 

mnoho misí a 2 otevřené 

světy. 

redaktor: Jakub Pešek 

 

 



 18  

Knihy, které (ne)patří do školní četby 

NÁSTROJE SMRTI: MĚSTO ZE SKLA 

 (THE MORTAL INSTRUMENTS: CITY OF GLASS) 

Clary se i přes Jaceův zákaz vydává do Skleněného města, domova lovců stínů, 

aby našla mocného čaroděje jménem Ragnor Fell, který může vyléčit její matku. 

Když ale dorazí do jeho úkrytu, místo čaroděje, kterého hledala, najde svého 

starého známého - nejvyššího brooklynského čaroděje Magnuse Banea. 

Simon, se díky nešťastné události, která se stala při přenosu lovců stínů do 

Idrisu, sveze portálem spolu s nimi a následně je uvězněn v Gardu. Ve vedlejší 

cele je vězněn bývalý lovec stínů, učitel Lightwoodových a Valentýnův 

spojence - Hodge Starkweather.  

Když se Clary a Jace znovu setkají, Jace se nechová úplně podle Claryiných 

představ. Nelíbí se mu, že se přesunula i přes jeho snahu udržet ji dál od všeho 

dění. V domě, kde Clary bydlí společně s přítelem své matky, patří jeho sestře 

Amatis, která ji poskytne pokoj pro hosty. Při další návštěvě domu, ve kterém 

Jace pobýval s jeho nevlastní rodinou, si Clary všimne jí povědomého lovce 

stínů Sebastiána, který jí pomáhá s najitím Bílé knihy, kde je kouzlo, jenž 

dokáže probrat její matku z umělého spánku, do něhož se sama uvrhla.  

Po několika dnech se Jace rozhodne najít Valentýna, kterého stále považuje za 

svého otce a který chce vyvolat anděla Raziela, stvořitele lovců stínů a vyžádát 

si od něho jedno přání. Nakonec se to zvrhne v menší „rodinné setkání“, ve 

kterém se Clary dozvídá, že Sebastián je její pokrevní bratr a s Jacem si vlastně 

vůbec nejsou příbuzní. Sebastián následně umírá a při rituálu Valentýn Jace 

zabije. Po přivolání anděla Valentýn umírá a Clary je vyzvána k vyslovení svého 

přání. Ona ani na vteřinu nezaváhá a přání vysloví: „Jace.“ 

Magnusu Baneovi se podaří přivést zpět Claryinu matku 

a Valentýn i přes vše, co udělal, dostává řádný pohřební 

obřad a Sebastiánovo tělo záhadně mizí. Na závěr 

probíhá oslava, že je Valentýn mrtev a z nebe se spustí 

světelný ohňostroj, připomínající padající anděly.  

redaktorka: Anna Košťálová 

 

 

 



 19  

Cinemamix 

Milí kamarádi, 

vítejte u dalších filmových novinek. V dnešním díle si představíme další 

tipy, na co se zajít podívat do kina. Tak jdeme na to!  

 

Captain Marvel (akční/dobrodružný/sci-fi)  

Snímek Captain Marvel se odehrává v devadesátých 

letech dvacátého století a je tak zcela novým 

dobrodružstvím z dosud neviděného období filmového 

světa Marvel. Když Zemi zasáhne mezihvězdná válka 

mezi dvěma mimozemskými rasami, Danversová se ocitá 

s malou skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu.h 

 

Tento snímek bych doporučil fanouškům Marvel. Film 

navazuje na Avengers. 

 

ČSFD hodnotí snímek: 76% 

 

Shazam! (akční/fantasy) 

V každém z nás dříme superhrdina a k jeho probuzení stačí 

jen trocha magie. V případě Billyho Batsona stačí zvolat 

jediné slovo – SHAZAM! – a tento čtrnáctiletý chlapec v 

pěstounské péči se zásluhou starého kouzelníka změní v 

dospělého superhrdinu. 

 

Film doporučuji fanouškům DC komiksu. 

 

ČSFD ještě neohodnotila tento film.  

Premiéra bude 4. dubna 2019 

 

redaktor: Dan Pospíchal 
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Cinemamix + Bonus 

Hellboy (akční/fantasy/sci-fi/dobrodružný) 

Oblíbený temný hrdina Hellboy se vrací na plátna kin s 

plnou parádou. Pod hlavičkou ÚPVO (Úřadu 

paranormálního výzkumu a obrany) se vydává do 

Londýna, kde se probrala ze záhrobí obávaná 

čarodějnice Nimue. Hellboy musí „Královně krve" 

zabránit, aby seslala na svět lidí smrtící morovou ránu. 

Snímek doporučuji fanouškům těchto žánrů a 

příznivcům DC komiksu. 

ČSFD ještě neohodnotila tento film.  

Premiéra 11. dubna 2019 

 

Český lev 

Dne 23. března uvede Česká televize v přímém přenosu z pražského Rudolfina 

udílení filmových cen za rok 2018.  

Český lev je česká filmová cena udělovaná od roku 1993. Ocenění symbolizuje 

křišťálová soška lva a je udělováno v několika kategoriích. V roce 2014 Český 

lev prošel změnou a soutěž nyní pořádá Česká filmová a televizní 

akademie (ČFTA), která ocenění Český lev uděluje již od roku 1995.          

Český lev se uděluje ve více kategoriích např. nejlepší film, ženský 

herecký výkon, scénář, mužský herecký výkon, hudba, zvuk atd. V minulém 

ročníku zvítězili např.: 

Nejlepší film: Bába z ledu 

Nejlepší režie: Bohdan Sláma (Bába z ledu) 

Nejlepší scénář: Bohdan Sláma (Bába z ledu) 

Nejlepší zvuk: Jakub Čech (Po strništi bos) 

Nejlepší kostýmy: Simona Rybáková (Milada) 

Nejlepší střih: Irena Havlová (Špína) 

Nejlepší hudba: Vojtěch Havel (Křižáček) 

Nechme se překvapit, jaký český film si letos sošku odnese. 

redaktor: Dan Pospíchal 
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Pátrali jsme… 

 

Kousek z historie Svobodných Dvorů 

 

Dějiny Svobodných Dvorů možno rozvrhnouti na 4 nestejné periody čili 

doby. První doba jest prehistorická až asi do konce 10. století, kde jen 

vykopaniny o obyvatelstvu dřívějším a zvířeně toto obce svědčí. 

Druhá doba jest období, kdy jednotlivé místní obce, z nichž nynější 

katastrální obec Svobodné Dvory se skládá, se vyvíjely. Ta ovšem je nejdelší a 

sahá až do r. 1851.  

Třetí doba jest ta, ve které katastrální obec Svobodné Dvory se utvořila i 

jednotlivých místních obcí, ale tyto dále v ní trvaly až do r. 1894. Až do tohoto 

roku každá místní obec si volila svůj výbor a svého místního starostu k správě 

jmění pod jednu. Roku 1894 spojeny všecky čtyři místní obce i se jměním pod 

jednu správu a od toho roku počíná se doba čtvrtá. Jméno spojené obce jest 

Svobodné Dvory. 

 

Učitelé, kteří učili ve Svobodných Dvorech od roku 1945. 

 

Cipra Karel 

Siegl Antonín 

Bedrnova Noemi 

Kosová Eva 

Štambachská Marie 

Šindlér Jiří 

Vidímová Hana  

Semarádová Marie 

Žáčková Sylvie 

Hrubý Josef 

Ruffr Jaroslav 

Jaroš Josef 

Foglar Alois 

Krejčová Julie 

 

V dějinách hradeckého kraje setkáváme se se jmény, která  nyní co rodová 

jména ve Dvorech se vyskytují neb vyskytovala. Dle historického stáří po sobě 

jdou tato jména. 

 

Ježek r. 1350 

Dytrych r. 1397 

Košťál r. 1407 

Kozel r. 1453 

Dušek r. 1485 

Řehák r. 1509 

Smetana r. 1539 

 

Bohdánecký r. 1560 

Dvorský r. 1590 

Srdínko r. 1600 

Klač r. 1628 

Komárek r. 1641 

Král r. 1720 

 

 

Ze zápisů kronikářů Josefa Michaličky a Arnošta Součka čerpala  

redaktorka Simona Veselá 
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připravila Anička Kočová 
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Úsměvy ze školních lavic 

 

z lavic naší školy   

 Pozemky jsou evidovány na kastrálním úřadu 

(Území jako znak státu) 

 ČSSD = Čestná strana státní demokracie (Politika) 

 Majetek vlastní vlastenec. (Majetek a vlastnictví) 

 Jaký kroj měla „Babička“?  Moje babička nemá žádný, nosí i rifle. 

(Tradice regionů) 

 Co je hipoterapie?  Léčba při nesplácení hypotéky. 

(Péče o handicapované) 

 Co zvolal Gaius Julius Caesar, když byl bodnut?   Au… 

 Od infinitivu jíst utvoř rozkazovací způsob: jez, dojez, žer  

 
zaznamenaly paní učitelky Hana Šebestová, Zdena Nováková 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

křížovku připravily: Tereza Gruberová, Nicole Luňáková 
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Úspěchy našich žáků 

 

Rádi bychom ještě závěrem chtěli poděkovat všem dětem, které se zúčastnily 

naší výtvarné soutěže vyhlášené redakcí Hromu a školním rozhlasem.  

 

1. stupeň 

1. místo - Marcel Oravec (pavouk) 

2. místo - Petr Čejp (modrozelená kresba) 

3. místo - Olívie Kvíčerová (koláž se zvířaty) 

 

2. stupeň  

1. místo - Nela Dřevová (Afrika) 

2. místo - Veronika Vopršálová (houby) 

3. místo - Jakub Ledecký (pampelišky a porost) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redaktorka: Simona Veselá 
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Halová kopaná  

 

Základní kolo - 7. 3. 2019 

Základní kolo se konalo ve sportovní hale v Předměřicích nad Labem. Setkalo 

se tam celkem 6 týmů a hrálo se systémem „každý s každým“. Náš první zápas 

nebyl ideální, ale zápas od zápasu jsme se zlepšovali a to byl náš klíč k úspěchu. 

Z turnaje jsme odjížděli s 2. místem – s postupem v kapse a neporazitelností, 

jelikož jsme remizovali s vítězem turnaje – Gymnáziem Boženy Němcové. 

 

 

Okresní finále - 13. 3. 2019 

Na okresní finále jsme se sešli v kuklenské tělocvičně. 

Bohužel tu byly o poznání kvalitnější týmy, a i když 

jsme bojovali, obsadili jsme 6. místo. Myslím si, že jsme 

na turnaji předvedli sympatický výkon a v rámci 

konkurence se nemáme za co stydět. Na druhou stranu je 

do dalších turnajů co zlepšovat. 

redaktor: Dan Pospíchal 

 

 

Turnaj v basketbalu 

Na středu dne 6. 3. se žáci osmé a sedmé třídy přihlásili do okresního kola 

v basketbalu, kde se umístili na 2. místě, ale z kolika, to se neříká.  Hráli jsme 

proti škole ze Skřivan a proti ZŠ  Klicperova z Nového Bydžova. Žáci se snažili, 

ale bohužel je Smiřice porazily . 

redaktor: Marek Minyuk 
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Přání závěrem 

28. března  

Den učitelů je den vyhlášený k poctě učitelů. 

Světový den učitelů se z popudu OSN od roku 

1994 slaví 5. října. V České republice je určen 

na 28. března, který je výročím narození Jana 

Amose Komenského. V tento den se 

každoročně vyhlašují výsledky ankety Zlatý 

Ámos.  

Jan Amos Komenský byl posledním biskupem 

Jednoty bratrské a jeden z největších českých 

myslitelů, filosofů a spisovatelů. Během svého 

života si získal dobré jméno především jako 

pedagog a autor mnoha spisů z tohoto oboru. 

Byl tvůrcem originální pedagogické soustavy v 

českých zemích. Zabýval se teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální 

metodiku výuky jazyků a sám sepisoval originální učebnice. Už za Komenského 

života si získaly mimořádnou oblibu jeho jazykové příručky. Snahou o názorné 

vyučování inspiroval svět. 
         zdroj: www.wikipedia.cz 

 

 
 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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1. Co má naše škola v logu?  

2. Jak říkáme  květinám, stromům a dalším rostlinám?  

3. Jak se jmenuje předmět, ve kterém se učíme počítat?  

4. Čím píšeme? 

5.  Co si můžeme půjčit v knihovně?   

6.  Dětmi maminek jsou buď dcera, nebo ...? 

7.  Rostlina, která roste na poušti? 

8.  Jaký je náš mateřský jazyk? 

 
 

naše redaktorky se zeptaly svých spolužáků… 

 

 

Co byste popřáli učitelkám a učitelům k jejich svátku? 

 

 

 Aby se jim u nás dobře pracovalo.  Nela 1. třída 

 

 Ať u nás pořád pracují a mají se tu dobře.  Matěj 1. třída 

 

 Aby je nikdo nezlobil.  Vítek 1. třída 

 

 Aby měli hodné žáky.  Lenka 1. třída 

 

 Aby žili co nejdéle a bavilo je to a líbilo se jim tu.      Anna a Natálka 3. B 

 

 Ať dostanou lepší třídu, než jsme my.  Bára 7. třída 

 

 Ať se jim daří a tak… Jennifer 6. třída 

 

 Ať jsou na nás pořád stejně hodní.  Dája 9. třída 

 

 

redaktorky: Bára Simonová, Zuzka Nováková, Eliška Koutníková 

 

 

Hrom- časopis pro žáky a nežáky Základní školy ve Svobodných Dvorech, 3. číslo/2019 

 

redakční rada: Tereza Gruberová, Nicole Luňáková, Eliška Koutníková, Zuzana Nováková, Bára 

Simonová, Anna Košťálová, Tomáš Bartoš, Natálie Hůlková, Tereza Voců, Jakub Pešek, Ondřej 

Pelouch, Dan Pospíchal, Marek Minyuk, Simona Veselá, Anna Kočová a další přispívající 

Chyby likviduje paní učitelka Zdena Nováková. 

Příspěvky, náměty, nápady a připomínky adresujte na:  hrom.zssdvory@seznam.cz 

Časopis slouží pro účely školy a ke vzdělávání žáků  


