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Milé čtenářky, milí čtenáři, 

 

léto o sobě dává vědět a my vás vítáme u pátého a zároveň posledního vydání našeho 

časopisu v letošním školním roce. V tomto čísle naleznete zajímavé rozhovory s našimi 

vyučujícími, ankety, komiks, rubriky o tom, co nás zajímá, tipy na prázdniny a něco pro 

zábavu. 

 

Přejeme příjemné čtení  

 

vaše redakce 
redaktorka: Natálie Hůlková 

 

 

 

 

 
foto: Karolína Vopršálová 

 



Je za námi… 

Mezinárodní den dětí 

Poslední měsíc školního roku začal Mezinárodním dnem dětí, který se slaví 1. června a je 

typický různými akcemi, na kterých se pořádají soutěže, jsou k dispozici skákací hrady a 

někdy také malé občerstvení. Tento den by měl upozornit na děti z chudých zemí, které 

stejně jako děti u nás, mají svá práva a potřeby. Dále by tento den měl připomínat, že rodina 

by měla držet pohromadě a věnovat se sama sobě. První podnět ke slavení tohoto dne byl 

dán v Turecku před téměř sto lety. Turkové, na rozdíl od nás, slaví MDD 23. dubna. 

Mezinárodní den dětí, který by se slavil po celém světě, byl doporučován na Světové 

konferenci pro blaho dětí, na které byl však zamítnut a až po tom, co čínský generální konzul 

prohlásil, že by se společnost měla více zabývat blahem dětí, se tedy určilo, že se den dětí 

bude slavit 1. června. Tento svátek se zachoval dodnes a doufejme, že se udrží i nadále. 

1. Co si na sebe berete, když se jdete koupat do bazénu?  

2. Jaké roční období nastává? 

3. Co jíte zejména v létě, když je velké teplo a chcete se schladit? 

4. Jak se jmenují boty, které se nosí v létě a mají v sobě díry?   S…………… 

5. Kam se většinou jezdí na jeden den? Na v………….. 

6. Co si dáš v létě za jídlo, když je velké teplo?  

7. Jak se jmenuje květina na obrázku?                                                         

9. Jak se jmenuje letní červené ovoce, které roste na stromě? 

10. Co se nám pomalu blíží?   

11. Kam jezdí některé rodiny na prázdniny? Na d…………..  

Kdo má svátek 5. července? (tajenka) a Metoděj. 
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redaktorka: Eliška Koutníková  
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Rozhovor s… 

 

V tomto rozhovoru jsme se ptali Mgr. Pavla Baldy na různé otázky ohledně uplynulého roku. 

Jak jste spokojený s uplynulým školním rokem? Šlo všechno podle vašich představ? 

Všeobecně spokojenost panuje určitě, na druhou stranu je neustále co zlepšovat.  

 

Co se vám nelíbilo?  

Určitě se vždy najdou věci a skutečnosti, které je možné a nutné zlepšovat. Umožňují nám 

ale školu zkvalitňovat a posouvat dál.  

 

Stihl jste všechno, co jste měl v plánu? 

Plány jsou obrovské, času je hrozně málo. Spoustu věcí zatím nelze realizovat.  

 

Jak se vám v naší škole líbí? 

Líbí se mi tu moc, je to obrovský rozdíl oproti mému předchozímu působišti. Velmi 

pozitivní je přístup žáků ke škole, naprosto vynikající je vzájemná spolupráce učitelského 

sboru a také vysoce hodnotím bezproblémovou komunikaci s rodiči. To jsou tři nejdůležitější 

kritéria. 

 

Jak byste hodnotil stravování ve školní jídelně? 

Musím říct, že jsem nenáročný strávník. Já si jídla nevolím, často za hodinu už ani nevím, co 

jsem jedl. Na druhou stranu vnímám všechny podněty od žáků, rodičů i kolegů. Chceme 

určitě kvalitu stravování posunout. Od září plánujeme změny ve skladbě jídelníčku. Budeme 

se především snažit o zdravé školní stravování. Je ale otázkou, jestli zdravé stravování 

uspokojí úplně všechny strávníky… 

 

Chybí vám vaše minulá škola? 

Na svém minulém působišti jsem se důkladně věnoval výchově sportovních reprezentantů. 

Organizoval jsem tréninkové jednotky před turnaji, hodiny tělocviku navíc a měli jsme 

vynikající výsledky. To zde bohužel z časových a prostorových důvodů není možné 

realizovat. To mi opravdu velice chybí. 

 

 

 

Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme krásné prázdniny 

 

 

redaktoři: Štěpán Suchánek a Ondřej Pelouch 
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Anketa 

Naši redaktoři se vydali za učitelkami a učiteli naší školy, aby jim položili následující 

otázky: 

 Jaké změny jste očekávali v letošním školním roce a co z toho se splnilo? 

 Jakou známku byste udělili končícímu školnímu roku? 

 

paní učitelka Faltisová - 1. třída 

Očekávala jsem změny, avšak nic konkrétního.  známka 1 

paní učitelka H. Nováková - 2. A 

Očekávala jsem spoustu pozitivních změn. známka 1 

paní učitelka Josefová Víšková - 2. B 

Očekávala jsem změny, hlavně pozitivní. známka 1 

paní učitelka Kuchová - 3. A 

Očekávala jsem změny v jídelně. známka 2 

paní učitelka Karlíková - 3. B 

Ze začátku roku byly komplikace kvůli změně třídy.  známka 1 

paní učitelka Syrovátková - 5. A 

Očekávala jsem více práce s počítači a zavedení elektronické žákovské. známka 2  

paní učitelka I. Dušková - 5. B  

Já jsem očekávala více práce s počítačem a rozšíření sportovního vybavení. známka 3 

II. stupeň 

paní učitelka Hlavatá – 6. tř.  Příjemnou atmosféru a hodné děti. známka 1 

paní učitelka Pávková – 7. tř. Změny. známka 2 

paní učitelka Janáková - 8. A Hodně práce a změny. známka  1 

paní učitelka Fialová – 8. B Více času a hodné děti.  známka 2 

paní učitelka H. Šebestová – 9. tř. Aktivnější činnost žákovského parlamentu. Zapojení žáků IX. třídy do 

tradičních akcí školy 
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Co z toho se splnilo? 

M. Janáková- Bylo hodně práce.  

Z. Pávková- Ve škole se odehrály změny. 

H. Šebestová- Žákovský parlament se pravidelně scházel, svou aktivitu projevil návrhem rozmístění 

relaxačních zón po škole. 

Deváťáci mají úspěšně za sebou vítání prvňáčků, Mikuláše a pasování předškoláků na školáky.  

A. Fialová- Děti byly fajn. 

J. Hlavatá- Byla příjemná atmosféra a děti byly hodné.  

paní učitelka Prusková- Očekávala jsem nové změny.    Ano, splnilo se to.                   2 

 

pan učitel Drábek - Očekával jsem, že nové vedení přinese něco nového. Samozřejmě, splnilo.     2 

 

asistentka Pernicová - Očekávala jsem, že do školy přijde nový duch.     Ano, jistě, splnilo.          2 

 

 

                                                                               redaktoři: Marek Minyuk, Ondřej Pelouch, Tomáš Bartoš, 

Markéta Medková, Barbora Simonová 
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Zajímá nás… 

 

Sekiro: Shadows Die Twice 

Je akční RPG od vývojářů Fromsoftware, které se odehrává ve středověkém Japonsku. Souboje jsou svižné, 

zábavné a většinou končí vaší smrtí, jelikož tato hra je, stejně jako její předchůdci, dost těžká. Naštěstí máte 

při sobě vaše věrné kodachi (krátká katana), pomůcky od klasických shuriken až po železný deštník a 

schopnost se příležitostně oživit. Oživování je limitované, tudíž nejste úplně nesmrtelní.  

Hra má sice své chyby, ale stojí za zahrání, pokud na to máte nervy. 

redaktor: Jakub Pešek 

 

 

 
 

 

 

Deskové hry 

Články v této rubrice byly téměř vždy o počítačových hrách, ale blíží se prázdniny a o prázdninách přece 

celou dobu nebudete doma sedět u počítače. A proto jsem se zaměřil na další možnost trávení volného času. 

Na deskové hry. V tomto článku uvedu pouze několik doporučení, ale existuje mnoho dalších skvělých 

deskovek. 

Bang: nenáročná jednoduchá hra odehrávající se v prostředí Divokého západu. Jsou zde různé role a každá 

má za úkol vyřadit své protivníky. 

Prší: klasická karetní hra, se spoustou možností a způsobů hraní. Sice je velmi známá, ale přišlo mi jako 

povinnost jí zmínit. 

Dixit: hra, při které záleží na představivosti a originalitě hráčů, doporučuji si tuto hru vyzkoušet. 

Galaxy trucker: rychlost hráče je prioritou v této hře, v první fázi si sestavíte kosmickou loď a v další 

projíždíte se svou kosmickou lodí vesmír. Cíl této hry je vydělat nejvíce peněz a osvědčit svou loď. 

redaktor: Ondřej Pelouch  
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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!  

 

Pokémon: Detektiv Pikachu (Akční/Komedie/Dobrodružný/Sci-fi) 

 

Pikachu se představí v roli detektiva Pikachu, Pokémona, kterému není 

rovno. Příběh začíná záhadným zmizením špičkového detektiva Harryho 

Goodmana, které přiměje jeho jedenadvacetiletého syna Tima, aby začal 

pátrat po tom, co se jeho otci stalo. V pátrání mu přitom asistuje parťák jeho 

otce, detektiv Pikachu – okouzlující a vtipnými poznámkami sršící super 

slídil. Když Tim a Pikachu zjistí, že jsou způsobem předurčeni k vzájemné 

spolupráci, spojí síly a vrhnou se vstříc vzrušujícímu dobrodružství 

 

Film doporučuji fanouškům Pokémonů.  

ČSFD hodnotí snímek: 70 % 

 

 

Spider-Man: daleko od domova (Akční/Dobrodružný/Sci-fi) 

Peter Parker se vrací ve snímku Spider-Man: Daleko od domova, 

který je další kapitolou filmové série Spider-Man: Homecoming! Náš 

dobrý superhrdina se vydá se svými kamarády Nedem, MJ a ostatními 

na prázdniny do Evropy. Petrův plán nechat na pár týdnů 

superhrdinství a užívat si vezme brzy za své, neboť Spider-Manovi 

zkříží cestu agent Nick Fury.  

 

Tento snímek doporučuji fanouškům Marvel 

ČSFD ještě nehodnotilo tento snímek. 

Minule jsem vám ukázal snímek Avengers Endgame,  

který ČSFD ohodnotilo: 87 % 

 

    redaktor: Dan Pospíchal 
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Letní kina 

Ahoj, 

taky se vám v teplých letních dnech nechce do uzavřeného kina? A proto tady pro vás mám 

seznam letních kin v okolí Hradce Králové. 

 

letní kino Širák 

Letní kino Širák se nachází v centru Hradce Králové nedaleko Biskupského gymnázia. Pod širým nebem si 

tak můžete dopřát letní pohodu. 

Web: https://www.letnikinosirak.cz/  

Adresa: Orlické nábř. 1215/3, 500 03 Hradec Králové   

letní kino Boháňka 

Směrem na Hořice najdete v lese „na skále“ letní kino v malé obci Boháňka.  

Web: www.bohanka.org/ 

 

letní kino Pardubice 

Pokud by se vám nezamlouvalo letní kino v Hradci, je tu také kino u našich jižních sousedů – Pardubic. 

Kino je otevřeno od 14. května do 14. září. 

Web: http://www.letni-kino.cz/ 

Adresa: Hradecká, 530 02 Pardubice II 

 

letní kino Bojiště 

Trochu se posuneme na sever a narazíme na podkrkonošské město Trutnov. “Na Bojišti“ se nenachází jenom 

letní kino, ale také se zde pořádají festivaly. 

Web: https://www.bojistetrutnov.cz  

Adresa: Na Záduší 165, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 

redaktor: Dan Pospíchal 

Nebo možná do vaší obce přijede putovní letní kino, tak hezké zážitky. A nezapomeňte si 

vzít deku a něco proti komárům.  
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NÁSTROJE SMRTI: MĚSTO NEBESKÉHO OHNĚ (THE MORTAL INSTRUMENTS: CITY OF 

HEAVENLY FIRE) 

Město nebeského ohně, je šestým a zároveň posledním dílem série Nástroje Smrti od americké spisovatelky 

Cassandry Clare. 

Na svět lovců stínů padla temnota, zavládl chaos a zkáza. Clary, Jace, Simon a jejich přátelé nyní musí čelit 

největší hrozbě, jaké vůbec kdy čelili a se kterou se ač neradi zapletli - Claryinu vlastnímu bratrovi 

Jonathanovi. Jonathan Morgenstr, který je radši oslovován jako ‚Sebastián‘, přešel do útoku a systematicky 

zanechává zlo v cestě svých nepřátel. Pomocí Poháru smrti mění lovce stínů v bytosti z nočních můr, 

rozvrací rodiny, odtrhává od sebe milence a jeho temná armáda se stále zvětšuje. Je pevně odhodlaný převzít 

vládu nad Světem stínů a proměnit jej v pustinu, a jelikož rozhádání a bezradní lovci stínů a podsvěťané 

nevědí, co si počít, zdá se, že vítězství bude patřit jemu.  

Blíží se rozhodující bitva a všichni mají pocit, že všechny trumfy drží v rukou jejich protivník. Vše 

nasvědčuje tomu, že je nezranitelný jakoukoli pozemskou zbraní, a Jace stále neví, jak proti němu využít 

nebeský oheň, který mu koluje v žilách. 

Magnus Bane; nejvyšší čaroděj Brooklynu se rozešel se svým přítelem Alecem Lightwoodem a nyní se 

Magnuse snaží všichni, až na Aleca, přesvědčit, aby vzal své rozhodnutí zpět. Magnus neustupuje a těsně 

před Alecovým odjezdem do Idrisu se rozhodne si s ním promluvit, což v obou vyvolá smíšené pocity.  

Isabele Lightwoodová se čím dál víc sbližuje se světlomilcem Simonem a vzniká mezi nimi silné pouto, 

které je i přes všechny trapné, až absurdní situace oběma příjemné a ani jeden z nich se mu nebrání.  

Clary Fairchildová-Frayová a Jace Herondale zažívají krušné chvíle v jejich vztahu, za něž může Claryin 

nevyzpytatelný bratr, který je chce oba dva po svém boku. Jace se zároveň bojí Clary jen dotknout, aby jí 

prostřednictvím nebeského ohně nepřivodil vážné zranění. A když Sebastián zrádně unese jejich nejbližší, 

zbývá Jaceovi, Clary, Isabel, Alekovi a Simonovi jen jedna možnost: vypravit se do světa ovládaného 

démony a pokusit se Valentýnova syna porazit přímo v jeho sídle… 

 

redaktorka: Anna Košťálová                                                                                                        
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ZEMĚ PŘÍBĚHŮ 

Kouzelné přání 

 
V šestidílné sérii knih Země příběhů (Kouzelné přání, Návrat 

kouzelnice, Varování bratří Grimmů, Za hranice království, 

Na vlnách fantazie, Srážka světů) nás americký herec, zpěvák 

a spisovatel Chris Colfer zavede do Země příběhů, kde žijí 

pohádkové postavy jako například: Popelka, Sněhurka, 

Červená Karkulka, Locika, Šípková Růženka a spousta 

dalších … V prvním dílu nesoucím název „Kouzelné přání“ 

nám představuje Alex a Connera – dvojčata z Mimosvěta (to 

je náš svět). Jejich babička jim dala knížku, ze které jim dříve 

četla před spaním, avšak v Alexiiných rukou se kniha začíná 

chovat poněkud divně, celá září a pohlcuje do sebe předměty 

jako malá černá díra. Také dvojčata podlehnou vábení prazvláštní knihy a bez rozmyslu do ní skočí. Ocitnou 

se tak najednou ve světě, o kterém si doposud jen četli. Teprve v tu chvíli si položí otázku, jak se teď 

dostanou zpátky k mamince? Jedno je jisté, čeká je to nejlepší a nejnebezpečnější dobrodružství ze všech! 

Na 344 stranách Chris Colfer čtenářovi umožňuje vžít se do pocitů hlavních hrdinů a prožívat s nimi jejich 

dobrodružství. Všudypřítomné napětí nutí čtenáře knihu hltat tak dlouho, dokud není na konci. Po přečtení 

prvního dílu se nemůže dočkat pokračování … Na mě čeká už jen šestý díl a věřte mi, nemůžu se dočkat, až 

ho dostanu. 

 

 
autorka: Barbora Víšková, V. B 
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Úsměvy ze školních lavic 

 
- Co je amnestie?  Nemoc 

- Co je imunita? Energie 

- Co je reparát?  Lék 

- Kdo je premiér? Vytváří premiéru 

- Co je to syndrom? Nemoc 

- Jaké druhy brambor znáš? Bohemia brambůrky 

- Proč se slovo výjimka nepíše vyjímka? Protože by to mohlo znamenat jímku. 

 Tak pokud to je takhle s tou výjimkou, tak proč to není stejně u slova knihovna? 

- Co je to žíně? Žíněnka 
 

 

1. 

 

                    

       

2. 

 

              

          

3. 

 

          x                   

  

4.       

               

5. 

 

          

            

6.       

               

7. 

 

x 

                

8. 

 

      

              

9.         

              

10. 

 

                

         

11.         

              

                   

                   1. Opak slova „pokročilý“ 

2. Název druhého největšího kontinentu 

3. Název státu v „srdci Evropy“ 

4. Opak války 

5. Zmrzlina na dřívku 

6. Květen jinak 

7. X 

8. Seskupení stromů 

9. Název hroznového vína jinak (Pomůcka – „vinná ....“) 

10. Sušenka pojmenovaná podle slovenských hor 

11. Název konstrukce či stavby, díky které můžeme přecházet přes řeku 

redaktorka: Sarah Sophia Karnet 
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PŘESMYČKY 

OTLÉ – 

ÁDVOLONE –  

LETOP -  

CLUSEN –  

NYZIPDRÁN -  

          omalovánka   

       

DOPLŇ PŘÍSLOVÍ 

 

PES KTERÝ ŠŤEKÁ, . . . 

NECHVAL DNE, . . . 

DVAKRÁT MĚŘ, . . .  

DAROVANÉMU KONI, . . .  

PÝCHA PŘEDCHÁZÍ . . .  

 

HÁDANKA 

ČTYŘI ROHY ČTYŘI NOHY CHALOUPKOU TO POHNE. CO JE TO?     

   (HLEMÝŽĎ) 

 

 

 

 

 

 

 

redaktorka: Zuzana Nováková 
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Pár slov závěrem… 

 

Vážení učitelé a milí spolužáci,  

rád bych pár větami ukončil devět let, které moje třída tady, na Základní škole ve 

Svobodných Dvorech, prožila. 

Myslím, že tyto roky nikdo a nic nenahradí. Někteří z nás jsou zde od první třídy, jiní zase 

přišli později, a vždy jsme se dokázali skamarádit. 

Dnes společně vzpomínáme na ten den, kdy jsme se všichni potkali v 6. ročníku, v jedné 

třídě. Je hodně rozdílné, když jsme chodili do první třídy, a když chodíme do třídy deváté. 

V první třídě jsme byli všichni nejistí, co s námi bude dalších devět let. Ted´ bychom tady 

nejraději všichni zůstali a nerozcházeli se. Víme, že nám bude smutno, jak po spolužácích, 

tak po úžasném učitelském sboru, který nás naučil, připravil do budoucnosti a zároveň se stal 

výborným přítelem, který vždy pomohl. 

Nezapomeneme na školní výlety, exkurze a další akce, na které jsme jezdili nejen po České 

republice, ale třeba i do zahraničí. Vždy jsme si to náramně užili.  

Nemůžeme zapomenout na hlášky a vtípky, které se každou chvíli mezi námi i mezi učiteli 

vyskytovaly. Například, když jsme v 7. třídě psali pravopisné cvičení s paní učitelkou Zinou 

Duškovou a  já napsal jelení z Tesca namísto jelení stezka, nebo na matematické slovní 

pomůcky paní učitelky Mileny Janákové, mezi které patří například bonbonky. V naší třídě 

jsme se sobě vždy dokázali 

zasmát a nikdo to nebral 

jako urážku.  

A nakonec bych za celou třídu 

chtěl poděkovat naší třídní 

paní učitelce Mgr. Haně 

Šebestové, která nám byla po 

celé čtyři roky velkou oporou 

a podporovala nás nejenom 

v našich zájmových aktivitách, 

ale i při příjímacích zkouškách 

na střední školy a zároveň děkujeme také celému učitelskému sboru.  

Za devátou třídu předseda žákovského parlamentu. Filip Balcárek 
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Prázdniny za dveřmi… 

Naši redaktoři byli zvědaví, kam se během prázdnin vydáte. Zeptali se vás a statistika ukazuje, že 

k oblíbeným cílům patří Chorvatsko a Turecko. Tak šťastnou cestu!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 redaktoři: Dan Pospíchal a Jan Ježek 
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Chorvatsko 4 

Turecko 4 

Řecko 3 

Egypt 3 

Česká republika 2 

Maďarsko 2 

Itálie 2 

Rakousko 1 

Německo 1 

Slovensko 1 

Kebab Hani (občerstvení) 1 



Tipy na prázdniny aneb kam vyrazit… 

A pokud ještě nemáte program na volné dny, přinášíme vám nabídku v Hradci a okolí. 

1. Pohádkové putování – komentované procházky pro děti po Hradci Králové 

2. Bílá věž pohádková – zážitkové prohlídky Bílé věže  

3. Ptačí ostrov – program hradecké hvězdárny 

4. Rytířské hradiště, pohádková stezka a obory se zvěří  - Hradecké lesy 

5. Tongo, Fly Zone, Zábavní a lanový park  – Hradec Králové 

6. Fajnpark – Chlumec nad Cidlinou 

7. Zoo Dvůr Králové nad Labem 

8. hrady a zámky: Kunětická hora, Pecka, Potštejn, Hrádek u Nechanic, Chlumec nad Cidlinou, 

Ratibořice, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Náchod, Nové Město nad Metují  

9. skanzeny: Veselý Kopec, Krňovice, Archeopark Všestary  

10. Koupaliště Flošna, Lodín, Chlumec nad Cidlinou, Nový Bydžov, Třebechovice pod Orebem, 

Jaroměř 

 

 

Celá redakce školního časopisu přeje našim učitelkám, učitelům, všem pracovníkům školy, 

žákyním a žákům, našim kamarádům krásné letní prázdniny a v září zase nasečtenou   

A nezapomeňte si ukládat fotky z prázdninových cest, vyberte ty nejhezčí a zašlete je na 

email časopisu: hrom.zssdory@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrom- časopis pro žáky a nežáky Základní školy ve Svobodných Dvorech, 5. číslo/2019 

redakční rada: Natálie Hůlková, Anna Košťálová, Adéla Černovská, Tereza Voců, Štěpán Suchánek, Jakub Pešek, 

Ondřej Pelouch, Dan Pospíchal, Marek Minyuk, Tomáš Bartoš, Barbora Simonová, Eliška Koutníková, Markéta 

Medková, Zuzana Nováková, Anna Kočová a další přispívající Sarah Sophia Karnet, Barbora Víšková 

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 
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