
  

 

Čís t  ča sop i s  j e  COOL,  
ne t rč  v  p lo tě  j ako  VOOL,  
dy ť  ne j s i  ž ádne j  DEADPOOL : - )  

Dalibor 
 

Na co se můžeš 
těšit?? 

● Tabla našich 
prvňáčků hezky a 
přehledně 

● Ftípky a perličky 
našich kantorů 

● Rozhovor s p. uč. 
Peterkovou 

● Davidovu 
křížovku 

● Výsledky 
prázdninové 
fotosoutěže 

● Recenze  filmů a 
PC her  

 

A spoustu další a 
další zábavy… :-)  

3. číslo                                                říjen 2019 

Ško ln í  ča sop i s  ZŠ  Na  Da l iborce  
Ho ř ice  
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Slovo má redakce 

Tak nám začal nový školní rok 2019/20 a z letního spánku procitla rovněž naše 
redakční rada. Podobně jako parlament i ona obměnila své členy a pustila se do práce. 
Letos jsme si naplánovali vydat čtyři čísla, z čehož by se jedno vydání speciálně věno-
valo tématu Vánoc. Na Ježíška už se všichni moc těšíme a věříme, že ve svátcích klidu a 
pohody najdeme tunu inspirace pro naše psaní. 

Struktura našeho časopisu prozatím zůstává stejná, s novými redaktory však při-
chází nové nápady. Zatímco v minulém čísle jsme s velkým úspěchem otiskli deváťácká 
tabla, nyní jsme si pro Vás přichystali fotky našich nových prvňáčků. Paní učitelky mě-
ly vážně skvělý nápad, moc hezky to vypadá. Komiks M. Pavla má zase perfektní pří-
běh s poučením a je jen otázkou času, kdy jeho epopej vydáme knižně… :-) 

 K prodeji přichystáme tentokrát omezený počet výtisků, třídní učitelé pak ve 
svých třídách mohou další čísla přiobjednat. Verze na webových stránkách i nadále zů-
stává běžnému uživateli k nahlédnutí ve formátu PDF. Od začátku října si děti podobu 
časopisu vymýšlí a upravují v nově otevřeném Novinářském kroužku. Ten se koná kaž-
dé pondělí od 13,30h pod vedením T. Sůvy a je určen i dětem, které v redakci nejsou. 

 Rádi bychom poděkovali vedení školy za 
souvislou podporu našeho časopisu. Se zajímavými 
náměty se i nadále můžete obracet na naši e-
mailovou adresu dalibor.casopis@seznam.cz 
 
Naše redakční rada: 
Elena Středová, Kuba Hataš 
Štěpán Sirotek, Vladimír Studený 
Zuzana Kotenová, Eliška Kučerová 
Jakub Mičo, David Erben 
Matěj Pavel, Filip Mičo, Dan Doležal 
Matyáš Purma, Nikola Němcová, Tereza Heřmánková  
Happiness manažerka:-) Lenka Bartoníčková  Kapitán Amerika  – Tomáš Sůva  
                                 

mailto:dalibor.casopis@seznam.cz
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 Ohromného úspěchu se Daliborce dostalo při závěrečném ceremoniálu u příležitosti zakonče-
ní sportovního projektu SAZKA Olympijský víceboj, jehož se naši žáci v loňském šk. roce zúčastnili. 
Vyhráli jsme fantastický poukaz v hodnotě 20.000 Kč a v nabídce firmy Hervis si vybrali libovolné 
sportovní vybavení. Tímto způsobem jsme tak doplnili nejen skříně kabinetu TV, ale i družiny. Paní 
učitelky byly moc rády za nové frisbee disky, tenisové pálky, florbalové hokejky, sadu petanque, fot-
balové chrániče, volejbalové i fotbalové míče a mnoho a mnoho dalšího.  
 I letos se do projektu zapojíme se stejnou vervou, tentokráte však s jiným cílem. Rádi bychom 
na školu dotáhli jednoho z českých olympijských sportovců, který by pro naše děti zorganizoval spor-
tovní den. V některých třídách už se tak opět plní limity, SUPER PRÁCE. Díky moc Vám všem 
 Na úvod sezony si zástupci ŠP přichystali pro své spolužáky motivující rozcvičku. Jednotlivé 
třídy vyběhnou v 5 různých barvách, které symbolizují kontinenty a vytvoří velký olympijský znak 
na nádvoří před školou. Akce je naplánována na pátek 25. října, těsně před začátkem podzimních 
prázdnin. Přijďte se podívat. :-) 

Ve zdravém těle zdravý duch 

SAZKA Olympijský víceboj 

 

Až budeš mít nasportováno, udělej si pak dobré palačinky 
podle receptu D. Doležala 

SUROVINY: 250 ml mléka, 1vejce, 100 g hladké mouky, 20 g cukru, sůl  
 
Do shakeru dejte 250 milimetrů mléka, přidejte 1 vejce a zbylé ingredien-
ce. Zapněte sháker a nalijte těsto na pánev. Nezapomeňte je obracet, aby se 
Vám nepřipálily. Marmeláda je samozřejmostí.             Dobrou chuť. 

Kolik dáš 
bodů? 
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Zp rá v i čk y  z e  šk o l i čk y  
 

 
 

Na svatého Václava podzim zvolna nastává... 

 Máme rádi historii a naše tradice a tak jsme si ve školce připomenuli, že 28. září má 

svátek patron české země – sv. Václav. Maruška z dávných časů nám vyprávěla o jeho ži-

votě a starou pověst o spícím vojsku v hoře Blaník. Při této slavnostní příležitosti jsme 

pekli koláče a uspořádali jsme turnaj blanických rytířů. Vytvořili jsme si Václavův prapor 

a vydali se s ním na návštěvu do čtvrté třídy, kde jsme společně pracovali na dané téma. 
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No, původně jsem si pro Vás nachystal recen-
zi brutálního a krvavého filmu Joker, který však svou 
genialitou jednoznačně aspiruje na film roku. Skvělý 
Joaquin Phoenix v titulní roli odvedl perfektní práci a 
každý mu jeho eskapády uvěří. Je však pravda, že 
dětský časopis není pro toto příliš vhodný, a proto 
jsme obrátili pozornost na zakončení filmové ságy 
STAR WARS, na jejichž prvních filmech vyrostli 
naši tatínkové. Nikdo si nehrál s prakem ani jojem, 
ale každý měl u sebe světelný meč a bojoval se zlou 
Temnou sílou. V prosinci, těsně před Vánoci nás če-
ká poslední díl nové trilogie s podtitulem Vzestup 
Skywalkera.                                                              

Trailery nevypadají špatně, nicméně režiséři a 
scénáristé mají opravdu co napravovat. Osmička 
se vůbec nepovedla, a proto se vrací arcipadouch 
Lord Palpatine AKA Darth Sidious. Problém 
však tkví v tom, že v 6. díle byl tento zloduch 

SPOILER zabit samotným 
Darth Vaderem KONEC 
SPOILERU. Uvidíme tedy, 
co si pro nás tvůrci připraví 
a jak se pohnou osudy mla-
dého Kylo Rena, Rey i dal-
ších milých postav ze světa 
SW. Bude to bezpochyby 
velkolepé. Už se nemůžeme 
dočkat. :-) 

 
 
 
 
 

N a  co  s e  t ě š íme  

Star Wars - Vzestup Skywalkera 
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 Třetí vydání  - třetí rozhovor s jedním z našich pedagogů. Tentokrát jsme si vzali na 
paškál paní učitelku Lenku Peterkovou, tajnou agentku švédské klimatické aktivistky Grety 
Thunbergové. Otázka je, co si pro nás na tenhle školní rok Krakonošova vnučka vlastně přichys-
tala. Trautenberku, třes se! :-) Všichni se už moc těšíme na to, co nám tahle usměvavá diva z Mi-
lovic předvede a držíme jí palce v novém působišti. :-)  

 

 

 

 Učitelka I. a II. stupně 
 aprobace: BI, CHE 
 ročník narození — 1976 
 vzdělání: PdF HK  

 

Mg r .  L enk a  Pe t er k o v á  

INTERVIEW  

  Na pranýři s paní učitelkou Peterkovou 

                                          



7 

Dobrý den, paní učitelko …:-)  
Nedá mi to se hned na úvod nezeptat. Opravdu jste Krakonošova vnučka a 
pokud ano, kde jste nechala hajného? (František Peterka ztvárnil Krakonoše 
jako herec v cyklu Krkonošských pohádek) 
(smích - pozn. autora) Tak to jste mě tedy dostali:-) 
 
Dobrá, tedy jak se Vám tu líbí a jak vycházíte s ostatními pedagogy? 
Na Daliborce se mi líbí a s ostatními kolegy vycházím dobře. 
 
Kam jste chodila na základní školu? 
Navštěvovala jsem ZŠ Eduarda Štorcha v Ostroměři. 
 
Proč jste se stala paní učitelkou? 
Jako malá jsem si hrála na školu. Byla jsem paní učitelka, měla jsem seznamy dětí a 
dávala jsem písemky. 
 
Co vás na tomto povolání baví? 
Baví mě předměty, které učím. Proto jsem je také vystudovala a jsem moc ráda, když 
žáci projeví během hodiny zájem o probírané učivo. 
 

Jaké předměty vyučujete a které vás baví? 
Na II. stupni učím přírodopis, chemii a zeměpis. Na I. stupni vyučuji přírodovědu a 
tělocvik. Nejvíce mě baví asi chemie. 
 
Jaké máte zájmy? 
Ráda sportuji, běhám, plavu a jezdím na kole. Mám také ráda zahrádkaření. Když 
mám čas, podívám se i na pěkný film nebo si přečtu nějakou dobrou knížku. 
 
Jaké je vaše oblíbené jídlo? 
Mám ráda skoro všechna jídla, takže spíš řeknu, která opravdu ráda nemám. Je to 
hrachová kaše a lečo. 
 
Co si myslíte o časopisu Dalibor? 
Myslím, že je velmi hezké, že se věnujete tvorbě časopisu a děláte to dobře. 
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Medailonky našich 
sportovců 

             Adam Šulc (6.B) 
 Ahoj, já jsem Adam a bydlím v Milovicích u 
Hořic. Naši školu navštěvuji od 1. třídy. Sportu se věnuji 
od malička. Nejdříve jsem jenom plaval, pak jsem v 6ti 
letech přidal i atletiku v Ostroměři v Dětském centru u 
trenéra Mirka Špicara. 
 Před dvěma lety jsem se rozhodl věnovat se pouze 
atletice, a to i díky úspěchu na Čokoládové tretře (běh na 
200m), kde jsem se osobně setkal s Usainem Boltem 
(světový rekordman ve sprintu na 100 a 200m).  
 Pravidelně se účastním atletických závodů (běh, 
dálka, hod kriketovým míčkem). Letos na podzim jsem 
se mimo jiné účastnil i 2 nejdůležitějších závodů a to 
EKAG (European kids athletics games) v Brně, kde jsem 
ve skoku vysokém obsadil 3. místo výkonem 146 cm a v 
dálce 4. místo (byl jsem 1. z Čechů). V Jablonci nad 
Nisou jsem závodil za Královéhradecký kraj a ve skoku 
vysokém jsem vybojoval 1. místo výkonem 157 cm. 
Tímto jsem překonal krajský rekord starý 22 let, který byl 
154 cm. Ve volném čase vyhledávám vysokohorskou turistiku, jízdu na kole, běžky, 
lyžování apod. 
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Eliška Kučerová (7.B) 
Ahoj, já jsem Eliška Kučerová a se Zuzkou jsme nejlepší 
kamarádky. Obě bydlíme ve stejné vesnici a obě jsme ve ve-
dení současného školního parlamentu. Byla jsem zvolena 
předsedkyní a bude mi ctí pracovat pro Vás a pokusím se 
naplnit Vaše přání a tužby ve škole. Moje kámoška Zuzka je 
mi velkou oporou a tudíž mou právoplatnou zástupkyní při 
ŠP. Ve volném čase, když se zrovna naplno nevěnuji učivu 
nebo parlamentu, jsem drsná hasička…:-) 
V SDH Dobrá Voda jsem od svých 7 let a snažím se užívat 
si tam každou chvilku. Pro někoho obyčejné slovo, pro nás 
RODINA... 
 

Zuzana Kotenová (7.B) 
Osu, jmenuji se Zuzana Kotenová a 
bydlím v Dobré Vodě. Na Daliborku 
jsem přišla do šesté třídy ze ZŠ v Dob-
ré Vodě. Karate se věnuji už od pěti 
let. Moc mě to baví. Zatím jsem získa-
la oranžový pásek. 
 

Pásky: 
1. Bílý 
2. Žlutý 
3. Oranžový 
4. Zelený 
5. Tmavě 
modrý 
6. Červený 
7. Světle 
modrý 
8. Hnědý 
9. Černý  

ÚKOL: 
Vyhledej v 
časopise ná-
zvy světadílů 
a  
přiřaď je ke 
správným 
barvám.. 
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Co je to vlastně svoboda? 

Co svoboda už není?  
Co svoboda znamená pro mne?  

Je potřeba si svobody vážit? 
Kdo je svobodný a kdo už ne? 

Jaká je cena svobody? 
Těmito a ještě spoustou dalších otázek se budeme po celý říjen a ještě začátkem listo-

padu zabývat při různých činnostech ve škole. Sedmnáctý listopad je dnem, kdy si naše země 
připomíná 30. výročí od Sametové revoluce.  

Nevíte, co to bylo? Kde to začalo a jak to skončilo? Proč se stále všude mluví o boji 
studentů za svobodu? 

Pokud budete dávat v naší škole při vyučování pozor a zapojíte se do projektů a prací, 
které pro Vás naši učitelé připravili, budete znát odpovědi nejen na tyto otázky, ale možná si i 
uvědomíte, že svobodu je třeba chránit. Je to totiž jeden z předpokladů šťastného a spokojené-
ho života.   

Lada Štěpánková, koordinátorka projektu a zástupkyně ředitele 

Projekt SVOBODA 

KDO: no přece my všichni, půjdeš do toho s Daliborem taky? 

Všichni žáci 
v Hořicích 

Kdy - když ne teď? 
Kdo - když ne my? 

KDY: říjen/listopad 2019 

ZAKONČENÍ: 15. listopadu 2019 
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A máme nové PRVŃÁČKY :-) 

 

 

 

 

Na začátku letošního školního roku usedlo do lavic naší školičky 32 roztomilých dušiček. Paní učitel-

ky se o ně starají jako o vlastní a ve škole jim to opravdu jde. Chválu slyšíme ze všech stran. Podívejte 

se s námi na naše nové spolužáky, kteří si pro naše vydání časopisu připravili parádní tabla. Poznáte 

tam své kamarády? 

Třída 1.A – Mgr. Marcela Hornová Třída 1.B – Mgr. Eva Bičišťová 

Bílková Anna Bisová Julie 

Červený Samuel Čeřovský Jan 

Hirka Jakub Drbohlav Alexej 

Hloušková Sofie Famfulíková Elena 

Janeček Oldřich Chalupa Radovan 

Kadlec Ondřej Ježková Eliška 

Kobrle Tomáš Krušinová Anděla 

Kuželová Emma Mach Jakub 

Medová Sofie Rozsévač Jakub 

Mihok Matyáš Slobodyan Maksim 

Pourová Klára Sodomková Sofie 

Rejman Ignác Trnovský Daniel 

Rychterová Vanesa Valášek Antonín 

Sezima Filip Veselý Tomáš 

Silovský Mikuláš Vítek Jan 

Vlková Emilie Vrbický Jakub 
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 Po dobu letních měsíců se naši žáci i lidé ze široké veřejnosti mohli zapojit do prázdninové fo-
tosoutěže školního parlamentu Na Daliborce. Rodiče i děti nám poslaly vskutku krásné fotky ze svých 
výletů a dovolených. Nápisy a loga naší školy se tak postupně objevovala v Itálii, Řecku, Polsku i v 
českých luzích a hájích. To vše si lze důkladně prohlédnout na facebookových stránkách školy. Ví-
tězům jsme na vyhlášení rozdali věcné ceny. 

 
 
V kategorii 

a) NEJVZDÁLENĚJŠÍ - vítěz Terezka Dytrychová ze 2. ročníku - San Benedetto, Itálie - 1367,5 km od Hořic 

b) NEJZAJÍMAVĚJŠÍ - vítěz Viky Kedroň ze 2. ročníku - sjezd řeky Sázavy na raftech 

c) NEJVYŠŠÍ - vítěz Robin a Viktorka Vejsovi z 5. ročníku - Rakouské Alpy, Dachstein (výška až 2995 m.n.m.) 

d) NEJPRAŠTĚNĚJŠÍ - vítěz Kačenka Černá ze 7. ročníku - "pejsek se chystá do školy" 

e) NEJLAJKOVANĚJŠÍ - vítěz Hanička Monika Helingerová - Malá mořská víla u Baltského moře - 38 lajků na FB 

Z Č I N N O S T Í  Š K OL N Í H O PA R L A M E N T U  

Prázdninová fotosoutěž 

Z a m ě s t na va t e l  

JEDEME NANOVO 
 Čas nezastavíš a my se na konci loňského roku museli rozloučit s kostrou našeho kolektivu. 
Bývalé deváťačky Nela, Verča, Valča a Jasmína odešly na SŠ a tak jsme se pokusili s Lenkou vytvo-
řit novou osu našeho týmu. Do šestých tříd nám naštěstí přišla spousta šikovných dětí, se kterými 
jsme vymysleli hromadu nových nápadů a akcí na letošní rok. Zvolili jsme si novou předsedkyni E. 
Kučerovou, její zástupkyni Z. Kotenovou a vybrali členy do dalších funkcí. Vytvořili jsme si vlastní 
komunikaci přes aplikaci messenger a vlastní stránky ŠP na aplikaci INSTAGRAM. Nový kolektiv 
jsme stmelili na zářijovém přespávání pomocí několika adaptačních her. Nyní se scházíme v nepravi-
delných intervalech ve středu ráno a probíráme důležité otázky. 
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 Ve školním parlamentu jsme vytvořili a schválili orientační plán akcí na letošní školní rok, jež 
bychom rádi spolu s Vámi uskutečnili. 
 
1) SAZKA OV - NA STARTU SEZONY 
2´MOVEMBER  = Měsíc boje proti rakovině 
3) Školní SUIT UP den 
4) Jarmark 
5) Bazar 
6) Běh do vrchu 
7) Valentýnská přání 
8) Barevný den ke Dni Země 
9) Diskotéka ke Dni dětí 
10) Den učitelů 
 
Akce se budeme snažit realizovat na maximum, uvítáme však každou Vaši pomoc i dobrý nápad. 
Už teď se někteří členové ŠP odhlašují, když vidí, kolik nás čeká práce. :-( 
Školní parlament však bohužel na škole není jen proto, aby plnil přání žáků, ale počítá s tím, že se děti 
nějakým způsobem škole odvděčí a budou se jí revanšovat.  
Do ŠP je možné přihlásit se kdykoli v průběhu šk. roku buď u Špagetky nebo Kapitána Ameriky.  

 

Z Č I N N O S T Í  Š K OL N Í H O PA R L A M E N T U  

Náš plán akcí 

 
NAŠE SOUPISKA 
3. třída          Denisa Erbenová, Michal Mládek 
4. A               Štěpán Orct, Vojtěch Svoboda, Jakub Hataš 
4. B               Veronika Košťálová, Vojtěch Zvoníček 
5. třída          Elena Středová, Vladimír Studený, Štěpán Sirotek 
6. A               Agáta Rejmanová, Barbora Rychterová, Anna Pěničková, 
6. B               Marek Koten, Lukáš Ješina, Jaromír Franc, Petr Lexmaul, Jakub Mičo 
7. A               Matyáš Purma, Filip Mičo, Nikola Němcová 
7. B               Zuzana Kotenová, Eliška Kučerová, Pavel  Matěj, Daniel Doležal 
8. třída          Tereza Heřmánková, Filip Melich 
9. třída        Nikdo neprojevil zájem… :-(         
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SMÍCH LÉČÍ —f t í p ky  a  pe r l i čky  

II. STUPEŇ 

 „Tak děti, jak se jmenují dva slavní čeští 
divadelníci? „Werich a Jezevec“(7.B) 
 „Jak se jmenuje věda o pečetích?“ 
„Seragistika“ (7.B) 
 „Co je to celibát?“ „Klášterní plat“ (7.A) 
 „Pane učiteli, je pavouk plaz?“ (5.) 
 „Pane učiteli, musím se omluvit, sbalil 
jsem Vám v pátek učebnici“ Učitel na to odvě-
tí: „Lepší než manželku, Matyáši.“ (8.) 
 
I. STUPEŇ - II.B nás baví 
 
 Ibis je hodný pták. (vodní) 
 Červený mrak odplul. (černý) 
 Slavný uzávěr vody (hlavní) 
 Učitelka: „A to si teď zahrajeme!“   žák: „A 

to teď budeme hrát?“ 
 Učitelka: „A to máte za domácí úkol…“  žák: „To je na doma?“ 
 Učitelka: „Běž se poradit s Tomáškem!“    žák: „Nečumte na sebe a poraďte se“ 
 Učitelka: „Až mě klepne pepka, tak zavolejte záchranku!“ žák: „Jo, jasný! 150!“ 
 
 
 
A co naši redaktoři doporučují k poslechu o podzimních prázdninách? 
 
 Eminem - Till I collapse, 

Rytmus - Fenomén 
 Karel Gott - Být stále 

mlád ft. Leoš Mareš 
 Viktor Sheen - Střízlivej 

ft. Protiva  
 John Legend - All of me 
 Marina and The dia-

mond - How to be a 
Heartbreaker 

 Hooked - Why dont we 
 Gump - Protože to ne-

vzdám 
 Avicii - SOS 

Perličky z naší hlavičky, třídičky… 
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SMÍCH LÉČÍ —f t í p ky  a  pe r l i čky  

 Jen tak si píšeme článek do našeho časopisu, přemýšlíme nad dalšími vychytávka-

mi, když v tom náhle zaslechneme zprávy o turecké invazi do Sýrie. HELL NO! Málo 

máme problémů přece… :-( Snad Vás rozveselí další várka anekdot od Games brothers z 

5. třídy, tentokráte věnující se postavě Pepíčka. Těžká doba si žádá těžké vtipy... 

 Pepíček prosí tátu: „Tati, kup mi buben." 

     „Nekoupím, budeš mě rušit při práci.“ 

     Pepíček: „Neboj, budu bubnovat jenom, když budeš spát." 

 Pepíček dostal k Vánocům kolo. Na jaře se rozhodl, že ho konečně vyzkouší. Objede 

dům a volá na babičku: „Hele, babičko, bez držení." Podruhé objede dům a volá: 

„Hele, babičko, bež žubů." 

 „Pepíčku, skloňuj slovo houska."         „Kdo, co? - Houska." 

     „S kým, s čím? - Se sýrem."      „Ke komu, čemu? - Mně." 

 Malý Pepíček nebyl dva dny ve škole. Třetí den přichází rovnou k panu učiteli a nese 

mu omluvenku: Omluvte mého syna z vyučování, byl velice nemocný. S pozdravem 

moje matka… 

 Pepíček jde spokojeně ze školy domů. 

    „Tak co Pepíčku, copak jste dnes dělali ve 

škole?“      „Vyráběli jsme výbušniny.“        

„Opravdu? A co v té škole budete dělat zí-

tra?“ „V jaké škole?“ ptá se udiveně Pepíček. 

 Přijde Pepíček za maminkou a praví: 

„Maminko, vánoční stromeček hoří!“. Ma-

minka na to roztomilým hláskem odpoví: 

„Ale ne, Pepíčku, stromeček svítí.“ 

 Pepíček odejde do pokoje a za chvíli přijde 

opět a praví: „Mami, teď svítí i záclony.“ 
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SMÍCH LÉČÍ —f t í p ky  a  pe r l i čky  

 A jéje, začal zase nový školní rok a my soutěžíme o nejorigi-

nálnější poznámku v ŽK. Zrovna dneska dostal náš šéfredaktor pan-

toflí… Spolužačka mu to vysvětlila celkem světácky. Snažila se tre-

fit Petra, ale učitel tam špatně stál…:-) 

Svojí troškou právě přispívá Nikča Němcová ze 7.A 

1. Při hodině dějepisu zapálil lavici a naváděl zbytek třídy, aby svého učitele upálili. 

2. Když jsem zakašlal, prohlásil: „CHCÍPNI.“ 

3. Vešel jsem do třídy a on se mi nepostavil. 

4. Po písemné práci snědl tahák.                                    Ani se nerozdělí…:-) 

5. Přinesl do školy jed na krysy s úmyslem vyzkoušet to na učitelce. 

6. Strká si lentilky do nosu a hraje všemi barvami. 

7. Byl vyvolán a prohlásil, že nebude 
vypovídat bez advokáta. 

8. Svým zpěvem úmyslně ruší hodinu 
zpěvu. 

9.Žádá od učitele lepší známku se že-
leznou tyčí v ruce. 

10. Bez dovolení padá ze židle.  

11. Vzal třídní knihu a žádá výkupné! 

12. Hodil mokrou houbu po učitelce a  

po dopadu udělala loužičku. 

 

 

…A jaký je Tvůj seznam nasbíraných 

perliček v žákajdě? Pochlub se a přispěj nám do příštího čísla Tvou zajímavou po-

známkou nebo geniálně vymyšlenou výmluvou z vyučování…:-) 

Poznámky v žákajdě 
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NA ŠKOLE NÁS ČEKAJÍ OBROVSKÉ ZMĚNY!!!  
 Během podzimních prázdnin a dnů ředitelského volna bude provedeno zateplení půdních pro-
stor. Vytvořena bude i pochozí půda jako příprava pro možnou půdní vestavbu (nové učebny). 
 

Kompletní výměna oken a otvorových výplní - 15.6. - 20.8. 
 Z kraje letošního roku proběhlo výběrové řízení na stavební práce a dodávku nových výplní ot-
vorů pro Základní školu Na Daliborce. Práce na vlastní realizaci byly zahájeny začátkem června firmou 
DONAP Česká Skalice s.r.o. Objem investice činí dle smlouvy 2 442 476 Kč bez DPH a představuje 
výměnu původních již zcela dožilých a místy až havarijních dřevěných oken s dvojsklem za nová plas-
tová okna s trojsklem a výměnu původních dřevěných a ocelových vstupních dveří za nové hliníkové a 
plastové dveře. Touto úpravou došlo k zásadnímu zlepšení technického stavu oken vč. možnosti varia-
bilního větrání a zejména zlepšení izolačních vlastností těchto výplní otvorů.  
 
Nové dopravní značení v okolí školy - zpomalovací pruhy, zvýraznění přechodů 
 

SAZKA OV  
 Škola získala za svou aktivní účast v projektu SAZKA OV finanční odměnu 20.000 Kč. Z na-
bídky produktů firmy Hervis byl dovybaven kabinet TV a školní družiny. Děkujeme. 
 
Začátek šk. roku 2019/20     2.9. 2019 
OF v přespolním běhu v Nové Pace   1.10. 2019 
Plavecký výcvik 1. a 2. ročníku    podzim 2019 
Projekt Česká spořitelna - 5. třída (dílny)   září - listopad 2019 
Přírodovědná soutěž Voda, voděnka   9.10. 2019 
Zájezd do Anglie - Cornwall (výběr 7.-9. ročník)  12.-18.10. 2019 
Dýně na školním statku (2. a 5. ročník)   15.10. 2019 
Dopravní hřiště HC (5. ročník)    16.10. 2019 
Okrskové kolo florbal dívky (6.-9. ročník)   17.10. 2019 
Představení Malý princ - DK KORUNA (1.-8. ročník) 17.10. 2019 
Etická výchova (info u TU)     říjen-prosinec 
Besedy v knihovně (téma SVOBODA) - (6.-9. ročník) dle objednání 
Školy do školy - prezentace SŠ - v naší budově  22.10. 2019 
Úřad práce Jičín - výběr povolání (9. ročník)  23.10. 2019 
Okrskové kolo florbal chlapci (6.-7. ročník)  24.10. 2019 
Stavitel města - projekt (1. ročník)    24.10. 2019 
Workshop v Galerii plastik (2. ročník)   24.10. 2019 
SAZKA OV motivační den     25.10. 2019 
Státní svátek (Den vniku ČSR)    28.10. 2019 
Podzimní prázdniny      29-30.10. 2019 
Ředitelské volno      31.10., 1.11. 2019 
Pedagogická rada      5.11. 2019 
Stavitel věží -  (2. ročník)     6.11. 2019 
Třídní schůzky      7.11. 2019 
Okrskové kolo florbal chlapci (8.-9. ročník)  7.11. 2019 
Návštěva společnosti Microsoft - Praha (6. ročník) 11.11. 2019 
Projekt Svoboda - 30 let od revoluce - zakončení  15.11. 2019 
Music Stars with Marv     22.11. 2019 
JARMARK - ABECEDA PENĚZ (5. ročník)  27.11. 2019 
Přednáška Srí Lanka (5.-9. ročník)    28.11. 2019 
Klicperovo divadlo (výběr 7.-9. ročník)   28.11. 2019 
Tradiční vánoční koncert v kostele    18.12. 2019 
 

KRÁTKÉ ZPRÁVY aneb Co se u nás chystá 

Čtenářský klub 
Pondělí - pátek ve školní 
knihovně 
KDY: 7:00 - 7:45 a velké 
přestávky 
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Zahraj si ty nejlepší hry  

Minecraft 
V Minecraftu na Vás číhá asi dvě stě padesát způsobů, jak zabít svůj volný čas, ale 

především se v ní můžete parádně vyblbnout, co se kreativity týče. Asi všichni, kteří dnes 
hrají nějakou hru, musejí znát Minecraft. Pokud jste 
ovšem posledních deset let strávili někde na pustém 
ostrově, rád Vám připomenu, o čem je řeč.     
 S touto hrou zaznamenal její jediný tvůrce 
Markus Persson (nynější miliardář) obrovský 
úspěch, přičemž první verze mu trvala sestavit 
zhruba šest dní. Nechybělo málo, a Marcusu 
„Notchovi“ by všichni přičítali úspěch pouze jemu, 
on se však rozhodl přibrat nové lidi, díky čemuž se 
brzy objevily nové, originálnější verze hry Mi-
necraft.           

V podstatě se v ní vše točí kolem přežívání 
v docela pusté divočině, kdy máte ze začátku 
k dispozici jen své holé ruce a um, s jakým poté 
vyrábíte předměty. Navíc celý svět oplývá krásnou 
stylistikou kostiček, z nichž je složen, takže nic (ani slunce) zde nemá tvar kruhu. Nejdříve 
se pouštíte do menších výzev, jako třeba postavit si přístřeší ve skále, po nějaké době ale 
zkoušíte stále nové věci, kupříkladu zbudovat obrovský hrad s opevněním. První alpha 
verzi Minecraftu hráči otestovali roku 2009 a od té doby titul prošel obrovskými změnami 
hratelnosti hry. 

Považuješ se za znalce, nebo jsi ROOKIE? 
        Díky za Váš čas, M. Pavel 
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PRO FAJNŠMEKRY - DEAD by DAYLIGHT 

Už Tě nebaví hrát staré hry Minecraft nebo Roblox? Zkus novinku DEAD BY 
DAYLIGHT. Tato hra je typu horror (4v1). Jde o to, že jsi buď „survivor“ nebo „killer.“ 
V první úloze máš za úkol nastartovat všechny generátory a otevřít brány. Vybíráš z deseti 
možností. Jeden hráč se ujímá role brutálního zabijáka, zatímco ostatní čtyři jsou přeživší, 
kteří se zoufale snaží nenechat se chytit. V každém střetu je cílem přeživších utéct z 
bojiště, aniž by je zabiják chytil – a to v prostředí, které se mění s každou další hrou. 
Přeživší mohou mezi sebou buď spolupracovat, nebo být sobečtí. Šance na přežití záleží na 
Tvých rozhodnutích. Nikdy nebudeš vědět, co očekávat. Kvůli tomu, že se pokaždé ob-
jevíš na jiném místě, si nikdy nebudeš připadat v bezpečí! 

Hra je náročná na procesor, ale lze si ji vyzkoušet online (o víkendu je k dispozici 
zdarma). Babiččin počítač by asi nestíhal, tak pozor.   M. Purma 

 

Vyžaduje 64bitový procesor a operační systém 

OS: 64-bit Operating Systems (Windows 7, Windows 8.1) 

Procesor: Intel Core i3-4170 or AMD FX-8120 

Paměť: 8 GB RAM 

Grafická karta: DX11 Compatible GeForce GTX 460 1GB or AMD HD 6850 1GB 

DirectX: Verze 11 

Připojení: Širokopásmové připojení k internetu 

Pevný disk: 25 GB volného místa 

Zvuková karta: DX11 compatible 

SUDOKU 
Dáš 9 
čísel v 
každém 
sloupci, 
řádku i 
čtverci? 
Nesmí se 
opakovat 
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ZÁŘÍ 
 
1. září 1939 — nacistické Německo zahájilo invazi 
do Polska, začátek II. světové války 
 
11. září 2001 — teroristické útoky na Světové ob-
chodní centrum v NY 
 
19. září 1837 — Jan Evangelista Purkyně poprvé 
formuloval buněčnou teorii stavby těl živočichů 
 
23. září 1901 — narodil se Jaroslav Seifert, český 
básník a nositel Nobelovy ceny za literaturu 
 
26. září 1212 - Zlatá bula sicilská - český trůn dědičný, Čechy se stávají královstvím 
 
28. září 935 — Den české státnosti - zavražděn sv. Václav, český kníže 
 

29. září 1938 - Mnichovská dohoda - Spojenci se dohodli „o nás, bez nás,“ že Československo bez bojů 

vydá nacistům své hranice, tzv. Sudety  

 

PŘ I PO MÍ NÁME  SI  
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ŘÍJEN 
 

1. říjen 331 př. n. l.  – makedonský král Alexandr Veliký porazil v 

bitvě u Gaugamel perského Dáreia 

 

5. říjen 1936 - narozen Václav Havel, první polistopadový prezident a 

symbol boje za svobodu 

 

24. říjen 1978 — vypuštěna první československá družice 

 

28. říjen 1918 - vznik ČSR, konec Rakouska-Uherska i první sv. války  

 

30. říjen 1893 — narodil se čes-

koslovenský generál a britský 

letecký maršál Karel Janoušek 

 

   
 
LISTOPAD 
 

4. listopad 2008 - Barrack Obama zvolen prvním černošským prezidentem USA  

 

7. listopad 1917 - VŘSR - Velká říjnová socialistická revoluce v Rusku - V. I. Lenin svrhl Prozatímní 

vládu a nastolil vládu sovětů 

 

8. listopad 1620 - bitva na Bílé hoře - česká stavovská vojska poražena císařem, zbabělý útek Zimního 

krále Fridricha Falckého - začátek DOBY TEMNA 

 

11. listopad 1918 - Mezinárodní den válečných veteránů - ofic. konec 1. světové války 

 

17. listopad 1989 - Sametová revoluce - boj za svobodu - demonstrace v Praze při výročí pohřbu Jana 

Opletala (50 let) - pád komunismu a totality - DEN BOJE ZA SVOBODU A DEKOKRACII  

 

 

 

PŘ I PO MÍ NÁME  SI  
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D AV I D O VA k ř í žo v k a  

Vyzkoušej si, jak dobře znáš svoji školu? 

1   
                

2   
                    

  
-   

3   
                

 

4   
              

  
-   

5   
            

6     
            

7   
              

  
I   

8   
              -               

9   
          

10   
                  

  
C 
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OTÁZKY: 

1) Napiš jméno předmětu II. stupně, který studuje zemi. 
2) Jaké je příjmení nové paní učitelky, která u nás vyučuje AJ a občanskou výchovu? 
3) Napiš příjmení paní tř. učitelky třídy 4.B. 
4) Jak se nazývá náš časopis? 
5) Napiš jméno firmy, která měnila na naší škole okna a dveře. 
6) Napiš příjmení našeho pana ředitele, vládce zimy. 
7) V čem sedíme ve škole a na co si pokládáme učebnice? 
8) Ve kterém školním předmětu se učíme o hudbě? 
9) Číst časopis je …. 
10) Napiš název nejznámějších hořických dobrůtek. 
11) V jakém městě se právě nacházíme? 
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Vybarvi si mandalu 
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