
HROM 

časopis pro žáky a nežáky 

Základní školy ve 

Svobodných Dvorech 

číslo 2/2019 

 

Milé čtenářky, milí čtenáři,  

 

dovolujeme si vám představit druhé číslo našeho časopisu. Na jeho 

stránkách naleznete zajímavé rozhovory, ohlédnutí za děním ve škole, informace 

o úspěších žáků, fotoreportáže i zprávy ze školního parlamentu. Opět vám 

přinášíme rubriky o tom, co nás zajímá, dále pak komiks na pokračování a něco 

pro zábavu.   

Jistě jste si všimli, že má naše škola nové webové stránky. Logo školy 

také prošlo proměnou a na to jsme se zeptali paní učitelky Ziny Duškové. 

 

Přejeme příjemné čtení  

 

vaše redakce 

 

 

 Kdo pracoval na návrzích na logo? 

Na návrzích pracovali žáci od 7. do 9. třídy v hodinách výtvarné výchovy. 

 Vzala jste si nakonec inspiraci od dětí? 

Nakonec ne, jelikož první požadavek byl, aby v logu nebylo sluníčko, proto děti 

navrhovaly loga bez sluníčka. Poté přišel druhý požadavek, aby sluníčko zůstalo 

zachováno. Děti už jsem nechtěla zatěžovat, proto jsem ho navrhla sama. 

 Jsou na logo pozitivní ohlasy? 

Ano. 

redaktorky: Natálie Hůlková, Adéla Černovská, Tereza Voců 
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Kouzla a čáry paní zimy… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počasí je vrtkavé, ale přeci jen se nám podařilo zachytit budovu školy s popraškem sněhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z procházek krajinou 
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Rozhovor s … 

Prostřednictví pravidelné rubriky „Rozhovor s…“  vám budeme přinášet 

odpovědi různých lidí na naše – vaše zvídavé otázky, které nám můžete 

zasílat na adresu redakce.  

Pro druhé číslo jsme využili příležitosti během lednového lyžařského 

kurzu a oslovili jsme paní zástupkyni ředitele Mgr. Hanu Dvořákovou.  

 Paní učitelko, kolik let jezdíte a učíte na snowboardu? 

Asi 15let. 

 

 Kde jste působila, než  jste přišla do ZŠ Svobodné Dvory?  

Dva roky jsem byla v Libčanech. 

 

 Jak dlouho jste učitelkou?  

Asi 20 let. 

 

 Jak jste se stala zástupkyní? 
Vybrala si mě paní učitelka Kačerová. 

 

 Líbí se Vám naše nové logo školy?  
Ano, líbí se mi a líbilo se mi i to minulé. 

 

 Co byste chtěla změnit na naší škole, kdybyste se stala ředitelkou? 
Nafouknout ji. 

 

 Jakému povolání byste se věnovala, kdybyste neučila?  

Asi bych učila nějaký sport  - aerobik.  

 

 Jak hodnotíte změny pana ředitele?  
Moc pozitivně. 

 

 
 

 

 

 

redaktorky: Eliška Koutníková a Zuzka Nováková 
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Ohlédnutí za děním (nejen) ve škole… 

Týden před vánočními prázdninami byl velmi rušný a plný různých 

akcí pro žáky, učitele i rodiče. Prostřednictvím našich 

stránek se ohlédneme zpátky… 

Některé třídy měly program mimo školu, jiné 

zůstaly v budově.  

Hned v pondělí 17. 12. pořádala škola pro 

zájemce z  II. stupně bruslení na Zimním stadionu 

v Třebechovicích pod Orebem.   

 

 

 

 

 

 

 

Obě páté třídy byly ve hvězdárně a čtvrtá třída navštívila knihovnu 

v Kuklenách. 

Zbývající třídy byly různě spojené a při jedné z těchto hodin vznikl 

jednoslabičný text inspirovaný textem Chlap, děd, vnuk, pes a hrob Jana 

Wericha z knihy moderních pohádek „Fimfárum“ 

Šel kos a drozd a šli přes most. Šli dál, kos řek huk a spad na něj buk. Ten 

kos chcíp a drozd šel na Říp. Byl tam muž, co měl nůž. Ten muž vzal svůj nůž a 

kos řek „au“ a je z něj pan Tau.      Jakub Karel 6. třída 

 

Já jsem Dan. Je mi pět. Mám rád psy. Mám psa. Můj pes spí. Teď se lek a 

štěk. Jí míč. Já na něj nech to! Má mě moc rád. Já ho mám též rád. Pes běh přes 

les. Já na něj vrať se. Proč jsi zběh? On jen štek. A já se lek. Já prej stůj a ty nic. 

Pak si leh. Já na něj pojď. On pak štěk a zas nic. 

    Marek Měšťan, Markéta Medková, Barbora Simonová 7. třída 
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Dne 18. 12. naše škola otevřela své dveře veřejnosti a budoucím žákům. 

Učitelé nechali nahlédnout pod pokličku svých předmětů a nabídli zájemcům 

pestré hodiny. Již tradičně mohli návštěvníci vidět výstavu žákovských prací 

a ukázky činnosti zájmových kroužků. Škola také nabídla různé vánočně 

laděné dílny, kde si návštěvníci mohli vyrobit např. jesličky, ozdoby z drátků 

či keramiky.  Vybraní žáci prvního stupně zazpívali koledy a šestá třída 

pobavila návštěvníky svým kabaretním představením. U příležitosti Dne 

otevřených dveří také vyšlo první číslo našeho časopisu. 

Ve čtvrtek 20. prosince se konaly v naší škole vánoční trhy, kde bylo 

možné zakoupit originální drobnosti.  

Sedmá třída využila tohoto dne a přespala ve škole. V pátek se totiž 

konaly vánoční besídky v jednotlivých třídách a všichni mohli vidět 

divadelní představení šesté třídy, které nás moc pobavilo. 

Fotky z těchto akcí můžete vidět ve fotogalerii na webu naší školy.  
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 Doba vánoční je magická svou atmosférou, a proto jsem si pro vás 

připravila malou fotoreportáž z ulic města.                     Karolína Vopršálová 

 
            Velké náměstí,  Bílá věž, Katedrála sv. Ducha              Velké náměstí 

 
                 náměstí Svobody                                                                     Švehlova ulice 

 

 
Masarykovo náměstí 
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Po svátcích se zeptaly naše redaktorky Natka, Terka a Áďa z 8. B v různých 

třídách asi dvaceti žáků, jestli měli radost z dárků pod stromečkem. 

Nedostaly žádnou zápornou odpověď. Naštěstí.  

 

Po vánočních prázdninách se téměř celá sedmá třída a vybraní deváťáci 

vypravili na lyžařský kurz, který se konal ve Skiareálu Šerlišský mlýn na 

chatě Kačence v Orlických horách za doprovodu 

paní učitelky Zdeny Pávkové, Hany Dvořákové, 

Rii Vlasákové a studenta PdF Václava.  

Náš lyžák 

V neděli 6. ledna 2019 se vydala 7. a 9. třída na 

lyžařský výcvik. Vynosili jsme věci z autobusu a 

ubytovali se. Následovalo první lyžování. Měli jsme možnost si zalyžovat nebo 

zajezdit na snowboardu. V úterý a ve čtvrtek proběhl výlet na běžkách. Nejenže 

se sedmáci učili od starších dětí, jak běžky správně namazat, ale někteří na nich 

stáli poprvé v životě. Každý den jsme zakončili večerní hrou. Středa bývá 

kritickým dnem, a proto jsme se vydali na Masarykovu chatu. Cestou na chatu 

jsme hráli hry. Na Masarykově chatě na nás čekala zasloužená odměna. 

Poslední den pobytu se konaly závody, během kterých jsme ukázali naše nově 

získané sportovní dovednosti. Večer proběhlo napínavé vyhlášení. Naše výsledky 

nás potěšily. Nejenže jsme se naučili skvěle lyžovat, ale také jsme měli více času 

se lépe poznat. Lyžák jsme si velmi užili a rádi na něj vzpomínáme.  

redaktorky: Barbora Simonová, Markéta Medková 
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Úspěchy žáků naší školy 

Naši redaktoři se zajímali o úspěchy svých spolužáků…  

2. A třída 

 Lukáš Ryzák – taekwondo – 1. místo (kategorie do 31kg) 

3. A třída 

 Adam Kuzica – karate – oranžový pás 

 Vojtěch Hladík – hokej – pohár 

 Filip Luňák – hokej – zlatá medaile 

3. B třída 

 Šarlota Brabcová – fotbal – 2. místo 

 Václav Kyjal – tenis – 3. místo 

4. třída 

 Adam Louda – fotbal – vítěz Stěžerské ligy 

5. B třída 

 Šárka Ryzáková – taekwondo – 2. místo 

 Anna Nováková – fotbal – nejlepší brankářka turnaje  

7. třída 

 Leoš Sobotka – basketbal – 1. místo 

8. A třída 

 Šimon Trojovský, Martin Klouček – fotbal – 1. místo na turnaji 

8. B třída 

 Marek Minyuk – volejbal – 3. místo 

9. třída 

 David Klouček – taekwondo – juniorská reprezentace 

 

redaktoři: Adéla Černovská, Ondřej Randa 
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Naši žáci zaznamenávají úspěchy i v uměleckých disciplínách:  

Tanec 

Valentýna Dřevová - 1. místo v celostátní soutěži ve skupinovém tanci 

Malba 

Lucie Železná - čestné uznání v celostátní soutěži 

Anna Žižková - 2. místo 

 Zpěv 

Barbora Mlčová - 3. místo 

redaktorka: Simona Veselá 

 

 

Všem gratulujeme a přejeme hodně štěstí a vytrvalosti. 
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Žákovský parlament 

 

V této rubrice vám přinášíme zprávy ze zasedání školního parlamentu.  

V novém kalendářním roce obdrželi členové parlamentu následující dopis:  

V Hradci Králové 9. 1. 2019  

Náměty pro školní parlament  

Na základě Vašich požadavků a po zvážení provozních možností školy 

bylo zakoupeno několik herních stolů.  

Od 2. pololetí bude v provozu:  

2x stůl na ministolní tenis  

1x stolní fotbálek  

1x stolní hokej – Šprtec 

1x magnetický hokej Weykick. 

Zároveň budou na škole sestavené 2 relaxační zóny (1. patro, půda) s 

možností relaxace či posezení. Do uvedeného vybavení škola investovala 

nemalé prostředky. Zároveň takovéto volnočasové vybavení nemá žádná 

škola v HK. Naší snahou je Vám nabízet i nadále volnočasové aktivity pro 

zpestření pobytu na naší škole. Zároveň očekáváme adekvátní přístup 

všech žáků vůči zaváděným inovacím. Zejména ochranu, údržbu, dohled 

či dodržování stanoveného režimu využívání uvedených aktivit.  

Z tohoto důvodu Vás žádám o:  

1. Návrh vhodného rozmístění stolů po škole. Dolní chodba, horní 

chodba. Před učebnou PC musí být umístěna „nepohybová“ aktivita z 

důvodu průchodu dětí 1. stupně.  

2. Sestavení pravidel dohledu, kontroly či údržby herních stanovišť. 

3. Sestavení režimu využívání čtenářských a relaxačních koutků. 

4. Sestavení případných sankcí pro porušování pravidel (jednotlivec, 

třída).  

5. Sestavení pravidel pro úplné omezení produkce všech stanovišť na 

škole. 

6. Sestavení pravidel pro údržbu a ochranu třídních herních sad.  

Předem děkuji za seznámení a spolupráci      

 

Mgr. Pavel Balda 
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V lednu se v hodinách Výchovy k občanství žáci 2. stupně zamýšleli nad 

pravidly pro herní stanoviště a relaxační zóny. Zástupci parlamentu na základě 

těchto podkladů vypracovali Smlouvu žáků naší školy pro herní stanoviště a 

relaxační zóny.    
Hana Šebestová 

výchovná poradkyně 

  

 

 

 

Proměna 

 

Od pondělí 4. 2. 2019 slouží hry a odpočinkové zóny žákům naší školy. 

Relaxační koutky nabízejí možnost se setkat a popovídat si se spolužáky, mimo 

jiné je zde k dispozici malá knihovna, v níž bude mít své místo i Hrom      

Děkujeme… 
       

    I. patro         II. patro 
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Školní rok se přehoupnul do druhé půlky, a proto jsme zjišťovali, jak se vede 

našim nejmenším spolužákům.  

Naše redaktorka se vypravila za Barčou Ornstovou z 1. třídy a položila jí 

následující otázky: 

 
 

 Líbí se ti ve škole? 

Ano, líbí.  

 Jaká je tvoje nejhorší známka ve škole?   

Mám samé jedničky  

 Chutná ti jídlo ve školní jídelně? Když ano, tak co?  

Ano chutná.  Nejvíce zeleninový salát. 

 S čím si nejraději hraješ ve školní družině? 

S legem. 

 Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět? 

Hudebka a tělocvik  

 

Několik otázek položila i paní učitelce Evě Faltisové  

 

 Pracuje se Vám se třídou dobře?   

Velmi dobře.  

 Stalo se vám něco vtipného v hodině?  
Ano, vyprávíme si vtipy. 

 Jaký byl váš první dojem ze třídy?   

Velmi dobrý.  

 Muslela jste udělit na vysvědčení nějakou dvojku?  
Ne, všechny děti jsou moc šikovné  

 Udělila jste nějakou poznámku do žákovské knížky?  

Ano, ale jen párkrát.  
redaktorka: Anna Žižková 

 

Můžeš vybarvit   
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Naši deváťáci se blíží k „cílové rovince“ povinné školní docházky, a proto jsme 

se s nimi setkali a poptali se, jak se mají… 

Oslovili jsme Davida Kloučka 

 

 Jak se ti líbí tady na škole? 

OK 

 Na jakou střední školu chceš jít? 

Zahradnicko -  technickou 

 Máš strach z přijímaček? 

Jo 

 Jaké chceš dělat zaměstnání? 

Nevím 

 Bude se ti po škole stýskat? 

Ano 

 Jakou učitelku máš nejradši a proč? 

Zinu, protože je s ní sranda. 

 Chutná ti ve školní jídelně? 

Jak kdy… 

 Máte ve třídě dobrý kolektiv? 

Jo, máme. 

 Jaký předmět máš nejradši? 

Tělocvik 

 Jak se ti daří v taekwondu?  

Jo, dobře. 

 
 redaktorky: Adéla Černovská, Natálie Hůlková, Tereza Voců 

 

Termíny přijímacích zkoušek pro čtyřleté studium:  

 pátek 12. dubna 2019  

 pondělí 15. dubna 2019 

 

Všem uchazečům přejeme hodně štěstí u přijímacích zkoušek 
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Na 28. ledna 2019 redaktoři časopisu vyhlásili „ Den v originálním 

tričku“  

 

 

 
 

 

 

autorka plakátu: Simona Veselá 

Školou procházely dvě poroty, 

jedna měla za úkol obhlédnout 

první stupeň a ta druhá se vydala 

mezi starší spolužáky.  

Velmi mile potěšili redaktory žáci prvního stupně. 

Zejména prvňáci se oblékli velmi originálně. Mezi 

vítěze patří: Vítek Vilímek, Nikola Hýžová, Lenka 

Krejčíková a Petr Čejp.  

Z druhých tříd se nejvíce líbila 

trička Tomáše Skaunice a Terezky 

Červené. V 3.B pak porota ocenila Káju 

Zámečníkovou, ve čtvrté třídě Davida Pospíchala a 

v 5. B Sáru Minyukovou. 

Na druhém stupni se pokusilo 

několik žáků odlišit, ale 

s originalitou těch nejmenších se 

to nedalo srovnat. Všem, kteří se 

akce zúčastnili, naši redaktoři moc 

děkují. Celou fotogalerii si můžete 

 prohlédnout na webu školy. 
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Zajímá nás… 

 Připravil jsem pro vás rubriku, kde bychom chtěli čtenáře 

informovat o tom, čemu se věnujeme ve volném čase. Tato rubrika vám 

bude přinášet informace o novinkách ve „videoherním oboru“. Pokud byste 

chtěli, aby zde byla nějaká hra, která vás zajímá, můžete její název napsat 

na email školního časopisu.                

 Tentokrát se jedná o … 

 

Battle Royale  

Battle royale je žánr her, ve kterém jsou hráči vhozeni do arény a musí si najít 

vybavení a zbraně, aby se probojovali přes ostatní hráče a zůstali poslední 

naživu. Tyto hry byly největším hitem minulého roku a doslova se s nimi roztrhl 

pytel. Nejdříve vyšla hra PUBG, která poskytla poměrně reálný pohled na věc. 

Avšak brzy se objevil jeho největší rival. Hra jménem FORTNITE se prosadila 

díky lehčí grafice a nulové cenovce. Nakonec si získala nejvíce hráčů a stala se 

největším hitem minulého roku. Rozhodně chci zmínit hru Battlerite royale, 

která je výrazně jiná. Kombinací prvků League of Legends a klasického battle 

royale vzniklo něco výjimečného. Také musím připomenout přidání tohoto 

módu do hry CS:GO, které bylo pro mě a mnoho dalších hráčů zklamáním. 

 

     Úniková hra 

Nedávno jsem byl o víkendu na únikové hře a velmi jsem si to užil. Tato 

úniková hra se nachází v zábavním centru Flyzone v obchodním centru Atrium. 

V Hradci Králové můžete navštívit ještě další čtyři únikové hry. Hra, kterou 

jsem vyzkoušel já, má téma Hobit s lehkými úpravami v ději. Nemůžu prozradit 

víc, abych vás nepřipravil o překvapení. Doporučil bych tuto únikovou hru jak 

pro začátečníky, tak i pro zkušené hráče. Rozhodně skvělý a zajímavý zážitek.   

 
redaktor: Ondřej Pelouch 
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Představuji vám knihu, která nepatří do školní četby… 

NÁSTROJE SMRTI: MĚSTO Z POPELA 

(THE MORTAL INSTRUMENTS: CITY OF ASHES) 

Město z popela je druhou částí šestidílné série Nástroje Smrti od americké 

spisovatelky Cassandry Clare. 

Jonathan Morgenster, syn obávaného Valentýna Morgenstera a bratr Clary 

Morgensterové, kterého do nedávna měl každý za Jace Waylanda je svou 

náhradní matkou Marysou Lightwoodovou (matka Aleca a Isabely 

Lightwoodových) „vykázán“ z institutu, kde pod podmínkou vypovězení pravdy 

o svém otci pod mocí Meče smrti zůstává. 

Clary si toužebně přeje, aby se její život vrátil do normálních kolejí, kdy 

nemusela čelit démonům. Chce převážně trávit čas se svým nejlepším 

kamarádem Simonem, ze kterého se pomalu stává něco víc než jen kamarád, ale 

musela by se postavit zády k lovcům stínů (kteří to nechtějí za žádnou cenu 

dopustit) a svému nesnesitelnému, ale pohlednému bratrovi Jaceovi.  

Jejím největším úkolem je najít ničemného a nejspíš šíleného lovce stínů 

Valentýna, který je zároveň jejím otcem. Valentýn má v plánu ovládnout 

armádu pomocí Meče smrti a krví vlkodlaka, upíra a víly.  

Aby se všichni před Valentýnem zachránili, vydávají se do vílího dvora, ale aby 

se dostali zpět, musí Clary dostat polibek od někoho, od koho ho chce nejvíc - 

od Jace. Její nejlepší kamarád to neunese a odchází do hotelu Dumort za 

hlavním upírem Rafaelem, ale je nečekaně napaden a nedobrovolně proměněn 

v upíra. Následně je zajat Valentýnem na jeho lodi a umírá na nedostatek krve. 

Na pomoc mu přichází Jace, který mu dá své krve napít a Simon se tak stává 

Světlomilcem (=upír kterému nevadí Slunce). 

Díky Claryiným schopnostem vytvářet nové runy se jim podaří Valentýna na 

dobu neurčitou porazit a zachránit tak alespoň část lovců stínů, kteří jsou 

zapojeni do jeho bitvy. Nic z toho by se jim ale nepovedlo bez Aleca, který 

propůjčil svojí energii brooklynskému čaroději Magnusu Baneovi.  
redaktorka: Anna Košťálová 
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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!  

 

Aquaman (Akční/Dobrodružný/Fantasy)   

Filmový příběh o superhrdinovi ze stáje DC Comics 

odhaluje původ Arthura Curryho, napůl člověka, napůl 

obyvatele bájné Atlantidy. Jeho životní cesta ho přiměje 

čelit pravdě nejen o tom, kým ve skutečnosti je, ale 

zároveň prověří, je- li je hoden stát se tím, pro co byl 

zrozen… králem. 

Tento snímek bych doporučil fanouškům DC komiksů a 

podobných žánrů. 

CSFD hodnotí snímek: 78% 

 

Do kin půjde: 

Úniková hra (Drama/Horor/Mysteriózní/Sci-Fi) 

Psychologický thriller Úniková hra vypráví příběh šesti 

lidí, kteří přijali výzvu zúčastnit se únikové hry. Velmi 

brzy ale zjistí, že ze hry cesta ven neexistuje… a začíná 

boj o přežití. 

Film nedoporučuji slabým povahám a naopak, kdo má 

rád horory nebo psycho, tak by jej měl vidět. 

CSFD hodnotí snímek: 69% 

 

Premiéra: 31.1 2019 

 

V minulém díle jsem vám představil film Bumblebee, který je už v kinech. 

CSFD hodnotí snímek: 72% 
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Cinemamix + Bonus  

Top 21 nejočekávanějších filmů roku 2019 

1. LEGO příběh 2: Pokračování úspěšného LEGO příběhu Premiéra 7.2. 2019 

2. Jak vycvičit draka 3: Třetí pokračování této série Premiéra 21.2. 2019 

3. Captain Marvel: Superhrdina ze stáje MARVELU Premiéra 7.3. 2019 

4. Hellboy: 2 pokračování tohoto superhrdiny Premiéra 11.4. 2019 

5. Avengers Endgame: Už 10. díl Avengers Premiéra 25.4. 2019 

6. Pokémon: Detective Pikachu: Žlutý a roztomilý Pikachu  

Premiéra 9.5. 2019    
7. John Wick 3: Parabellum: 3. pokračování John Wick Premiéra 16.5. 2019  

8. Rocketman: Životní příběh hudební legendy Eltona Johna  

Premiéra 30.5. 2019 

9. X-Men: Dark Phoenix: Další díl mutanské série X-Men Premiéra 6.6. 2019 

10. Muži v Černém: Globální hrozba: Agenti opět chrání Zemi  

Premiéra 13.6. 2019  
11. Tajný život mazlíčků 2 : Po 2 letech pokračování Premiéra 20.6. 2019 

12. Annabelle 3: Horor o roztomilé, ale nebezpečné panence.  

 Premiéra 3.7. 2019 

13. Spider-Man: Daleko od domova: Další díl Spider-Man Premiéra 4.7. 2019  

14. Lví král: 4. díl této klasické „disneyovky“ Premiéra 18.7. 2019 

15. Toy Story 4: Příběh hraček: Po 9 letech pokračování Premiéra 8.8. 2019 

16. Joker: Komiksová postava Joker z DC Comics Premiéra 3.10. 2019   

17. Terminátor 6: Akční film ze sci-fi   Premiéra 31.10. 2019 

18. Ledové království II: 2. díl oblíbeného filmu pro dívky   

Premiéra 28.11. 2019 
19. Star Wars: Episoda IX: Další díl Star Wars už 9. díl Premiéra 19.12. 2019 

20. Rambo 5: Last:  Akční film se Sylvestrem Stallone Premiéra neuvedeno 

21. Ford vs Ferrari: Akční biografické drama   Premiéra neuvedeno 

 

 Zlatý glóbus v kategorii nejlepší film (drama) získal snímek 

Bohemian Rhapsody.  

 

 Rami Malek, který ztvárnil hlavní postavu snímku o zpěvákovi skupiny 

Queen Freddiem Mercurym, si odnesl zlatou sošku glóbu pro 

nejlepšího herce. 

 

Tento seznam je pouze mým osobním názorem a může se lišit od vašich přestav. 

Své připomínky k této rubrice, ale i k ostatním, prosím, pište na e-mail redakce.   

zdroje: www.csfd.cz, www.cinestar.cz, www.filmserver.cz 
redaktor: Dan Pospíchal 

http://filmserver.cz/captain-marvel-film-172786/
http://filmserver.cz/hellboy-film-174402/
http://filmserver.cz/avengers-endgame-film-175056/
http://filmserver.cz/rocketman-film-174691/
http://filmserver.cz/untitled-annabelle-film-film-174961/
http://filmserver.cz/joker-film-174931/
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nakreslila Anička Kočová 
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1. Čím učitel hodnotí práci žáka?(stupeň 1-5)     1.

2. Název časopisu ve kterém právě čtete?     2.

 3.Dopravní prostředek který jezdí na kolejích.     3.

4.Jaké je 4. vyjmenované slovo po V?     4.

5.Hlavní město České republiky?

6.Plavidlo díky kterému mohou jidé plout na moři.     5.

7.Obecný název budovy ve které se učíme?     6.

8.Vypočítej a zapiš číslem- 1+1=__     7.

9.Vypočítej a zapiš číslem- 10-3=7+2=9-9=__     8.

10.Nejlepší známka v žákovské knížce.     9.

11.Základní škola je od 1. třídy do __ třídy.  10.

 11.

 

 

 

 

 

 

autorka: Sarah Sophia Karnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: www.google.com 
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Úsměvy ze školních lavic 

 

Tentokrát naši rubriku obohatily svými příspěvky paní 

učitelky… 

Z písemek: 

z přírodopisu 

1. úkol: Vymysli způsob, jakým můžeš doma ušetřit vodu:  

odpověď: pýt mýň kafe, nezalívat kytky. 

2. otázka: Jak by se člověk měl zachovat v případě zemětřesení? 

odpovědi:  

- být v klidu - nic za tím nenásledovalo, prostě být v klidu :) 

- přivázat se k něčemu pevnému, např. strom 

- vyklidit ledničku a vlézt si do ní :))  

(odpovědi byly záměrně ponechány jako v písemce) 

 z dějepisu: 

V Číně vynalezli slony… 

Česká republika sousedí s Libercem. 

Hlavní město Anglie je Skotsko. 

Zemědělské stroje 20. stol.: lopata, vidle, buldozer 

Komunisté nechali v 50. letech popravit Boženu Němcovou. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pololetní prázdniny byly sice krátké, ale my jsme nezaháleli, a tak vám posíláme 

pozdravy z cest… 

Dan Pospíchal lyžoval v rakouském Gosau na 

sjezdovce Dachstein West  

 

 

 

 

 

 

paní učitelka 

Nováková se 

vydala po 

stopách 

Habsburků do 

Vídně 
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Áďa Černovská se zúčastnila atletických závodů 

v Jablonci nad Nisou 

 

 

Simona Veselá vás zdraví z Auparku 

 

 
         

Nová soutěž 

Školní rozhlas a náš časopis Hrom vyhlašují „Přírodní uměleckou kreslící 

soutěž". Zapojit se může kdokoliv a styl malby či kresby může být jakýkoliv. 

Čas máte do 5. 3. (po jarních prázdninách). Vaše dílo odevzdejte paní učitelce 

Zině Duškové a naše porota vyhlásí 3 nejhezčí díla jak z prvního, tak druhého 

stupně.         Simona Veselá a spol 

 

 

Dále prosíme všechny třídy, aby vybraly jednoho či více reportérů, kteří napíší 

krátkou zprávu z jarních prázdnin. Budeme rádi, když napíšete o tom, kde jste 

byli, jak se vám tam líbilo a připojíte fotku nebo obrázek. Příspěvky zasílejte na 

adresu: hrom.zssdvory@seznam.cz 

 

Krásné jarní prázdniny přejí všem žákům a učitelům vaši redaktoři 

 

 

Hrom- časopis pro žáky a nežáky Základní školy ve Svobodných Dvorech, 2.číslo/2018 

redakční rada: Sarah Sophia Karnet, Barbora Simonová, Markéta Medková, Eliška Koutníková, Anna 

Žižková, Zuzana Nováková, Anna Košťálová, Karolína Vopršálová, Natálie Hůlková, Adéla 

Černovská, Tereza Voců, Ondřej Randa, Štěpán Suchánek, Jakub Pešek, Ondřej Pelouch, Dan 

Pospíchal, Marek Minyuk, Simona Veselá, Tomáš Bartoš, 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 
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Pár rad závěrem… 

Jarní prázdniny se blíží a mnozí z vás určitě vyjedou na hory, proto vám 

přinášíme přehled mezinárodních pravidel FIS, jak se má lyžař nebo 

snowboardista na sjezdovce chovat.     zdroj: www.horskasluzba.cz  

vaše redakcerázdniny se 

blíží  

1. Ohled na ostatní lyžaře Každý lyžař nebo 

snowboardista se musí neustále chovat tak, 

aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho 

jiného. 

 

ÁCH… 

 

 

 

 2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy 

Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným 

odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou 

rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, 

terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i 

hustotě provozu.  

 

 

2. Volba jízdní stopy 

Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní 

stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním. 

 

 

 

       4. Předjíždění Předjíždět se může ze shora nebo zespoda,         

zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne 

předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny  jeho pohyby                                                             

dostatek prostoru.  
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5. Vjíždění a rozjíždění Každý lyžař nebo snowboardista, který chce 

vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se 

musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit 

bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní. 

 

 

6. Zastavení Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu,  

aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech 

sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové 

místo uvolnit co nejrychleji. 

 

7. Stoupání a sestup Lyžař nebo snowboardista, který stoupá 

nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě. 

 

8. Respektování značek 

Každý lyžař nebo snowboardista musí 

respektovat značení a signalizaci.  

 

 

 

9. Chování při úrazech 

Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první́ 

pomoc. 

      10. Povinnost prokázání se Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať 

odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své 

osobní údaje. 

 

Číslo horské služby 1210krásné  


