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Školní televize 

Napadá vás něco k našemu časopisu? 

Nebojte se nás kontaktovat ;)  

Další video týmu školní televize, Michala Hlaváčka, 

Ondry Lepšíka a Dana Cermana, je skeč ze zeměpisu, 

které nedávno vyšlo. Video najdete na Žákovském 

webu v sekci Školní TV. 

 

A na závěr přejeme všem deváťákům 

hodně štěstí v přijímačkách! 
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Mezinárodní dny v dubnu 

ZAJÍMAVOSTI  

"Dobrý den paní učitelko, Pepíček nemůže přijít do školy je hrozně nemocný." "V pořádku 

a kdo volá?" "Můj táta." 

Pepíček oznamuje otci: "Pan učitel ti vzkazuje, že mi nemáš pomáhat s úkoly. Úplně prý 

stačí chyby, které nadělám sám!" 

 

Co máte radši? 

ANKETA 

Tentokrát po Vás nechceme, abyste se shodli           

na jednom výsledku. Stačí, když se přihlásíte a jeden 

člověk (třeba předseda třídy) zapíše počet hlasů      

do příslušného sloupečku. V případě, že někdo 

doplní hlasy navíc vaše nezapočítáme do výsledků. 

Ankety budeme vybírat v polovině února.  

Léto Zima 

  

1. 4. Mezinárodní den ptactva 

2. 4. Mezinárodní den dětské knihy 

2. 4. Světový den zvýšení povědomí o autismu 

3. 4. Mezinárodní den spodního prádla 

4. 4. Mezinárodní den proti nášlapným minám 

7. 4. Světový den zdraví 

8. 4. Mezinárodní den Romů 

11. 4. Světový den Parkinsonovy choroby 

11. 4. Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů 

12. 4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky 

14. 4. Světový den monitoringu diabetiků 

18. 4. Mezinárodního den památek a sídel 

20. 4. Mezinárodní den svobody tisku 

22. 4. Evropský den akcí proti rasismu 

22. 4. Den Země 

23. 4. Světový den knihy a autorského práva 

24. 4. Mezinárodní den skautů a skautek 

24. 4. Světový den laboratorních zvířat 

25. 4. Světový den malárie 

26. 4. Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl 

26. 4. Světový den duševního vlastnictví 

27. 4. Světový den grafiky 

27. 4. Světový den sdružených měst 

27. 4. Mezinárodní den smutku 

28. 4. Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

29. 4. Mezinárodní den tance 

30. 4. Den pracoviště 

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-ptactva-39/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-detske-knihy-40/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-zvyseni-povedomi-o-autismu-41/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-spodniho-pradla-42/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-proti-naslapnym-minam-43/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-zdravi-44/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-romu-45/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-parkinsonovy-choroby-47/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-solidarity-osvobozeni-politickych-veznu-46/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-letectvi-a-kosmonautiky-48/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-monitoringu-diabetiku-49/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodniho-den-pamatek-a-sidel-50/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-svobody-tisku-51/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/evropsky-den-akci-proti-rasismu-53/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-zeme-52/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-knihy-a-autorskeho-prava-54/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-skautu-a-skautek-55/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-laboratornich-zvirat-56/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-malarie-57/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-vzpominky-na-cernobyl-59/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-dusevniho-vlastnictvi-58/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-grafiky-60/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-sdruzenych-mest-61/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-smutku-62/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci-63/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-tance-64/
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/den-pracoviste-65/


3 12 

 

PARLAMENT 

 

CO NÁS ČEKÁ 

Ptá se paní učitelka:    "Co víte děti o významných matematicích starého Řecka?"  

Přihlásí se Pepíček a povídá:    "Všichni zemřeli!" 

"Pepíčku, proč jsi včera nebyl ve škole?" 

"Vy jste říkala, že kdo nebude mít domácí úkol, tak ať se tady ani neukazuje." 

Okresní sraz parlamentů  

 

Fotky ze srazu: 

 Škola hledá talent 

 Přijímací zkoušky  

  Státní svátky  - Svátek práce  

     - Den vítězství 

 Fotky z vybíjené 

 Fotky z pětiboje  
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VÝSLEDKY ANKETY 

 

APRÍL 

Ptá se otec syna: "Co to tam gumuješ, Pepíčku" 

"Pan učitel mi říkal, abych si co nejdříve opravil tu pětku!" 

Pepíček prosí o velké přestávce spolužáka: „Hele, Fando, já tady čtvrtou hodinu nebudu, 

musím k doktorovi. Nemohl bys mi teď na chvíli půjčit sešit, že bych si to od tebe opsal?” 

  

  

   

 

 

 

 

 

      

Prosíme, příště mějte ankety vyplněné  

s předstihem. Ušetřili byste nám mnoho         

běhání po škole, času a práce.  

Děkujeme. 

HOKEJ FOTBAL  

6  3  

Počet tříd, kde sport vyhrál  

Zajímavosti 

 Počátek aprílu je v 16. století  

 V některých případech  se slaví apríl i 30. dubna  

Tipy na žerty 

 Záměna telefonních čísel  

 Změna času   

 Změna vyzvánění na směšné  

 Do deštníku nasypat mouku strouhanku nebo písek  

 Majonéza v koblihách  
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na téma 

OSMISMĚRKA 

Karolína Stárková 

ROZHOVOR 

Přijde Pepíček do lékárny a říká: "Máte něco proti bolesti?" 

"A co tě bolí?"   "Ještě nic, ale táta si teď prohlíží moje vysvědčení." "Já žádný kanadský žertík neudělal," hají se Pepíček, "vždyť ani neumím kanadsky!"  

  

Kája byla kapitánkou našeho týmu na přehazovanou 

mladších žákyň. 23. února se u nás v zemědělce konal 

okresní turnaj, kterého se samozřejmě účastnil i náš 

tým. 

Měly jste nějakého rivala z předchozích let?  

 Ne. 

Měly jste s někým větší problémy nebo to šlo všechno 

lehce?    

 Jo, s Doudlebami. 

Jsi spokojená s Vaší hrou? 

 Jo. 

Jaká je nejsilnější stránka Vašeho týmu? 

 Každý má něco.  Někdo dobře smečuje, někdo zase 

dobře chytá 

Jak to nakonec dopadlo? 

 No, byly jsme první! 

V A K Í Š O K E K A 

S E T A R Z M L R K 

L K L A E B M Š A Z 

A U E I Ď K V A S Á 

D Ř I Č K Á K M L L 

K Á R L Í O L A I M 

O T T O L J N M C O 

S K L E N K A O E P 

T A D Y J S I Z C E 

I A K E N Á R E B E 

VELIKONOCE 

Přejeme Vám krásné jaro :) 
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Martin Urban 

ROZHOVOR 

 

OSMISMĚRKA 

Pepíček jde domů a maminka na něj křičí: "Proč si snědl ty peníze?!" 

A Pepíček odpoví: "Ale mami vždyť jsi mi je dala na oběd." 

"Pamatuj si Pepíčku, chytrý člověk má vždy pochybnosti, jen hlupák nepochybuje." 

"Tati, a jsi si tím jistý?"        "Stoprocentně!" 

20. března se na naší škole konal sjezd parlamentů 

základních škol. Martin byl jedním ze zástupců, konkrétně 

za 8.A. 

O co vlastně šlo? 

Šlo o to, abychom se naučili, jak řídit parlament lépe  

než teď. 

Odkud se vlastně sjely všechny parlamenty? 

Kromě nás tady byly ještě parlamenty z Doudleb, dva 

z Borohrádku, Černilov, Třebechovice – prostě tady z okolí. 

Líbil se ti sraz víc tady nebo v Třebechovicích? 

V Třebechovicích to bylo lepší v tom, že jsme to celý 

nemuseli organizovat, ale každý mělo svoje. 

Co jste dělali v průběhu srazu? 

Kromě toho, že nás pan Haselbauer učil o vícekolovém 

hlasovaní, tak jsme dělali různé seznamovací aktivity. 

Jakou funkci v našem parlamentu plníš? 

V našem parlamentu jsem předseda. 

Baví tě práce v parlamentu? 

Práce v parlamentu mě baví, protože je to práce pro lidi. 

Najděte: 

koleda    
pomlázka 
kuřátka 
mláďata 

 

 

zajíček 
košík 
kraslice 
beránek 
 

 

sladkosti 
mašle 
Velikonoce 
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Maminka říká Pepíčkovi: „Když se ti tak líbí Harry Potter, nechceš být také kožním léka-

řem?” „Ale Harry není kožní lékař...” „Opravdu, tak proč pořád mluvíš o Bradavicích?” 
Pan učitel se ptá Pepíčka: „Pepíčku, řekni mi, co je to málo a co je to moc?” „Pane 

učiteli, málo je jedna cihla na barák. Moc je jednou cihlou dostat po hlavě.” 

Přehazovaná 

 

 

 

 

 

 

 

Zeměpisná olympiáda okres 

Kategorie A 

Matěj Kroupa, 6.B – 2.místo 

Jakub Fiedler, 6.A – 12.místo 

Kategorie B 

Jakub Dostálek, 7.A – 6.místo 

Šimon Svátek, 7.B – 15.místo 

Kategorie C 

Petr Štěrba, 9.B – 2.místo 

Martin Urban, 8.A – 9.místo 

AKCE 

Rodičovský ples 

Mladší 

Starší 9.A 

9.B 


