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Ptáme se pana uč. Málka:  

 

 
Jak dlouho jste na této škole?  

Učím tady na škole již 4. rok. 

Jaký film máte nejraději?  

Nejraději mám filmy od Marvelu + takové praštěné tee-

nagerovské komedie typu Prci, prci, prcičky. 

Jaké jídlo máte nejraději?   

Nejraději mám typicky českou kuchyni - svíčkovou s 

knedlíky, kuřecí nebo vepřový řízek s bramborovým sa-

látem. 

 

17 2 



Ptáme se paní uč. Grundové: Výtvory našich žáků: 

 Jak dlouho jste na této škole?  

Na škole jsem 4. rokem :-) . 

Jaký film máte nejraději?  

Nejoblíbenější film je Zrodila se hvězda :-) . 

Jaké jídlo máte nejraději?   

Oblíbené jídlo řízek s bramborovou kaší:-)) . 
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Turnaj ve florbale: 

Okrskové kolo ve florbale – Rokytnice v Orlických ho-

rách! Našimi soupeři byl Vamberk (4:0), 

Doudleby nad Orlicí (2:0), Rokytnice (2:1), Slatina nad 

Zdobnicí (5:0), Rychnov Javornická (3:0) a Rychnov Masa-

rykova (0:1). Po celou dobu turnaje náš tým podával exce-

lentní výkony zejména v obraně, a tudíž znemožňoval na-

šim soupeřům ohrozit branku. Vyhráli jsme. 

         Aleš Poláček 
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Ptáme se pana uč. Klíchy: 

Jak dlouho jste na této škole?  

Na škole učím 8 let. 

Jaký film máte nejraději?  

Nejraději mám asi Osudy dobrého vojáka Švejka. 

Jaké jídlo máte nejraději?   

Z jídel vede svíčková na smetaně. 

Turnaj v šachách: 

Dne 15.11. jsme byli na šachovém turnaji. Nastou-

pili jsme ve složení Vojtěch Janeček, Daniel Tejkl, 

Radovan Hladký, Vojtěch Vonásek. První zápas 

jsme hráli proti dominantnímu týmu gymnázia z 

Dobrušky, který jsme prohráli. Poté se nám dařilo 

více. Bez problémů jsme porazili Javornici a základ-

ní školu z Dobrušky. Po těžkém, ale vítězném sou-

boji s Vamberkem už bylo jasné, že jsme druzí a 

postupujeme do krajského kola.  

V.Janeček 9.B 



Leonardo da Vinci: 

Žáci 2. stupně se dne 8.11. zúčastnili představení o 

životě Leonarda da Vinciho. 
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Vánoční spojovačka: 

 



Halloween: Turnaj v ping-pongu: 

Ve středu 23. 11. 2022 jsme se po půl osmé ranní a 

po necelém roce vydali do Voděrad, kde nás čekalo 

okresní kolo soutěže škol ve stolním tenise, s cílem 

navázat na úspěchy z přecházejících let. 

Zástupci školního parlamentu si pro nás na 

pondělí 31. října připravil akci Halloween. Pro 

hezčí den a navození atmosféry jsme se oblékli do 

masek, pro které byla uspořádána soutěž o tu nej-

hezčí. Soutěž byla moc hezky zorganizována, zapo-

jili se úplně všichni. Ti, co neměli masku, se zúčast-

nili hlasování. Bylo to moc pěkné zpříjemnění dne, 

hodně jsme si to užili a parlamentu moc děkuje-

me.    Eliška Dostálová a Laura Voltrová 
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 Státní svátek 17.11.: 

Sametová revoluce bylo období politických změn   

v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosin-

cem 1989, které vedly k pádu komunistického reži-

mu a přeměně politického zřízení na pluralitní de-

mokracii; v oblasti hospodářství plánované ekono-

miky na tržní. K podstatnému urychlení změn při-

spěly rozpad bývalého Východního bloku, ovláda-

ného Sovětským svazem, a narůstající nespokoje-

nost velké většiny obyvatelstva s ekonomickou        

a politickou situací v zemi.   
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Mikuláš 2022: 

 V pondělí 5.12.2022 chodil u nás Mikuláš s 

čerty a anděly. 
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