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Ahoj naši milí čtenáři!
Naše třída si pro vás připravila 2. číslo každoročního školního časopisu. V našem
zajímavém čísle jsme si pro vás připravili pár průzkumů, do kterých jsme museli
samozřejmě zapojit i vás žáky a nechybí ani zapojení učitelů. Dále si tu přečtete i o
velice vážném tématu poruchy příjmu potravy, na které měly holky z osmiček
přednášku. Jako další se můžete zasmát našim vtipům, které vás zaručeně pobaví.
Dočtete se i o problematice závislosti naší generace na počítačových hrách a
simulátorech. Je toho ale mnohem více něž jsem vám tady vyjmenovala, ale to bych
vám všechno prozradila.
Hezké čtení
-Bára a Zuzka

Třídní hlášky 8.B
6.
Protože můžu
Proč bych to dělal?
7.
Nebudu to dělat.
More
8.
Mi seš
Tak ty máš dobrou
Jasná páka
Siuuuu
Nunu
Brečíš
Nemáš ani na žvejku
Dostaneš loket

Hráči naší školy

Nejhranější PC a mobilní hry na naší škole.
Roblox, Fortnite
9
Rocket league, Fifa a League of
8.B
Legends
Fortnite, Rush Royal a league of
8.A
Legends
Fortnite, Brawl Stars
7.A
Fortnite, Brawl Stars
7.B
Fortnite, Brawl Stars
6.B
Roblox, Brawl Stars
6.A

Kolik hodin stráví žáci na PC a mobilu
(Průměr)
3 hodiny a 42 minut, 4h 48m
9
7 hodin a 34 minut, 5h 23m
8.B
8.A
7.B
7.A
6.B
6.A

7 hodin a 45 minut, 5h
5 hodin a 54 minut, 4h
4 hodiny a 5 minut, 3h 30m
2 h 15 m, 3h 10m
3h 20m, 3h 15m

Dívky v osmičkách měli přednášku o poruchách příjmu potravy.
Tady jsme vypsali to nejdůležitější o tomto problému
3 základní druhy
1. ANOREXIE
2. BULIMIE
3. ZÁCHVATOVÉ PŘEJÍDÁNÍ
ANOREXIE (ANA) – úmyslné snižování váhy, které může vést až k úplnému
odmítání potravy. Většinou dívky (dospívající) trpí touto poruchou. Jsou hubené,
ale v zrcadle na sobě vidí špeky. A tak hubnou a skoro nejedí. Za den sní třeba
jednu okurku a to je všechno. Aby nikdo nepřišel na to, že nejedí, úmyslně
špiní talíře. Anorektičky mohou být i tlusté.
BULIMIE – Přejídání a následné vyzvracení potravy. Přejedí se a pak si vezmou
nějaké prášky na hubnutí nebo na vyvolání průjmu, aby neztloustly. Bulimičky
často mívají velmi zkažené zuby z toho všeho jídla.
ZÁCHVATOVÉ PŘEJÍDÁNÍ – dotyčný může sníst za dvě hodiny kupu jídla, kterou
by normální člověk nesnědl. Jí pořád, i když nemá hlad a zkombinuje vše
dohromady až do té doby, než se přejí. Poté většinou následují výčitky svědomí a
pocit znechucení. Nastává hubnutí…
Následky přejídání je selhání ledvin a jater, riziko infarktu, deprese…
Na konci hodiny jsme si posílali dokola celé třídy papír na, který každý napsal
nějakou pozitivní věc.
Obezita na naší škole
Obezita ve škole je čím dál častější, ale nedivím se. Dnešní mládež konzumuje samé
čokoládové dortíky a sušenky jako je Snickers, často pijí slazené nápoje jako je např.
Coca-Cola nebo Fanta. U některých jsou takové nezdravé potraviny ke konzumaci na
denním pořádku. Toto je nezdravé, a co navíc, dalším problémem je také lenost
sportovat. Někteří jsou tak obézní, že se nemohou ani hýbat. Ale ne vždy za to může
jejich strava. Najdou se i tací, kteří to mají dědičné, proto posmívání není na místě. Ale
dát si jednou za čas nějakou dobrotu je fajn.
V 8. třídě trpí obezitou průměrně 27% žáků. Průměrná váha dívky je 78kg na 168cm.
A průměrná váha chlapce je 58kg na 169cm. Ve školní jídelně žákům strava obecně
moc nechutná. Několik desítek žáků na obědy nechodí a kupují si nezdravé jídlo. Žáci
by se nejradši stravovali hranolky a jinými smaženými jídly.
Podle průzkumu žáci hodnotí naší školní jídelnu 7/10 bodů. Chceme naše paní
kuchařky pochválit jak jsou šikovné, když se jim povedlo 17.2. uvařit bez elektřiny! Naš
týdenní jídelníček obsahuje 3x týdně maso a 2x zeleninu. K jídlu je k dispozici pití a
občas zákusek.

Nejoblíbenější jídla spolužáků,
kterými by se měla škola
inspirovat.
Cremé Brulé
Makrónky
Sushi
Řízek
Svíčková
Gyros
Ceasar salad
Ramen

Naše poznámky berte prosím s rezervou! 😊

-Teplá, Hromádko, Jelínek

Rozhovor: Michal Zaťko

Pan učitel Michal Zaťko nám připomínal Marka Zuckerberga tak jsme se ho
zeptali na pár otázek.
Pan reportér: Je podoba se zakladatelem facebooku náhodná?
Pan učitel: Ano je to náhoda.
Pan reportér: Chtěl byste mít tolik peněz a starostí?
Pan učitel: Peněz ano, starosti určitě ne.
Pan reportér: Máte facebook?
Pan učitel: Ano mám.
Pan reportér: Co byste změnil na facebooku?
Pan učitel: Ubral bych reklamy.
Pan reportér: Vadilo by Vám, kdyby chtěl Zuckerberg zrušit facebook?
Pan učitel: Je mi to jedno.
Pan reportér: Používáte i jiné sociální sítě než facebook?
Pan učitel: Ne nepoužívám.
Pan reportér: Jaké cizí jazyky ovládáte?
Pan učitel: Angličtinu, ruštinu a polštinu.
Pan reportér: Byl jste už někdy v Americe?
Pan učitel: Nikdy jsem v Americe nebyl.
-Teplý, Bakeš

Rozhovory s osobnostmi naší školy

FOTBALISTI NAŠÍ ŠKOLY

Jakub Podaný
Jakub Podaný IG @podanacek
Jakub Podaný je gólman, fotbalista. O fotbal se zajímá od svých čtyř let, ale hraje ho
profesionálněji sedm let. Dříve hrál za fotbalový tým v Hrochově Týnci tam ho hrál od
svých čtyř roků do svých desíti. Z Hrochova Týnce přestoupil do
Slatiňan a tam od jedenácti do třinácti let. Nakonec teď hraje ve
čtrnácti letech za Chrudim. K fotbalu se dostal tak, protože chtěl
dělat nějaký sport a ze všech sportů ho nejvíce bavil fotbal.
Nejvíce ho na fotbalu baví chytat míče a provokovat protihráče
při zápase. Hraje za tým MFK Chrudim. Do budoucna v tom
chce na sto procent pokračovat.

Karolína Kubečková
Karolína Kubečková je fotbalistka, hraje pravou obranu. O fotbal se zajímá od nějakých
devíti let, protože jí zaujal a hraje ho už osm let. K fotbalu přišla díky svému bráchovi.
Dříve hrála za Hořice a Rokytnici nad Orlicí. Momentálně hraje za FC Hradec Králové.
Fotbal je věc, která ji naplňuje a baví. V budoucnu chce určitě ve fotbale pokračovat.

Filip Branda
Filip Branda je rybář. Ryby chytá už asi osm až devět let. K chytání ryb se dostal díky
svému tátovi. Největší Filipův úlovek vážil dokonce 12,86
KG. Chytil už kapra, jesetery, štiky, pstruhy, amura, bolena,
vyzu, cejnka malého, jelce, tolstolobika, candáty. Největší
úlovek byla Vyza velká, která měřila 142 CM a vážila 20 KG.
Filipa na tom baví všechno, není věc, co by ho na tom
nebavila.

Nikola Dundová
Nikola Dundová cvičí aerobic. Nikola se už od mala zajímala o
aerobic. Aerobic cvičí už deset let a stále jí to baví. Dostala se
k tomu tak, že ji mamka jen tak přihlásila a Nikolu to začalo
bavit. Nejlepší jsou prý kamarádi, co si tam našla, na vše u toho
zapomene a soustředí se pouze a jenom na to. Také se u toho
uvolní, a ještě víc ji na tom baví závodit a něco vyhrávat,
protože z toho má pak dobrý pocit a je na sebe hrdá, že to
zvládla. Cvičí za TJ sokol Chrudim. Rozhodnutá je natolik, že
v tom chce pokračovat i v budoucnu.

David Hofman
David Hofman jezdí plochou dráhu. Začal ji jezdit teprve
před rokem. To ale vůbec ničemu nevadí. David se
k tomu dostal díky Zlaté přilbě a jelikož ho to zaujalo ale i
nabudilo jezdit tak začal. Samozřejmě jezdit už nějakou
dobu chtěl, akorát se k tomu nedostal. Nejvíce ho na tom
baví ten nepopsatelný pocit, když jede a jezdit může.
David je v pardubickém týmu a zatím to měnit nehodlá.
V budoucnu v tom chce určitě pokračovat.

Martina Stoklasová
Martina Stoklasová hraje na klavír. Dělá to už
dlouhých sedm let. Baví ji to, protože si potom může
cokoliv zahrát. Martina k této aktivitě přišla díky její
mamce, protože ji přihlásila. Na klavír se učí ve ZUŠ
Jana Filcíka, která se nachází v Chrasti. Také hraje
v orchestru samozřejmě jako klavíristka. Martina byla
na okresní soutěži, kterou také vyhrála jak ve své
kategorii, a byla nakonec i absolutní vítězkou. V
budoucnu v tom určitě chce pokračovat, protože ji to
baví.

Natálie Kopecká
Natálie Kopecká tancuje latinskoamerické tance. Táhne to
už pět let. Není nic, co by ji na tom nebavilo. K tancování
ji přivedla kamarádka, a nakonec se jí to zalíbilo tak
tancuje do současnosti. Natálie tancuje za Taneční školu
Bohemia Chrast. Její poslední soutěž byla v Chrudimi kde
ona a ostatní z jejich týmu vyhráli první místo. Má už i
rozhodnuto a to tak, že v budoucnu v tom chce určitě
pokračovat.

Šimon a Matyáš Pazderovi
Šimon a Matyáš Pazderovi jsou dvojčata, který dělají
hasiče. Hasiče už dělají tři roky. Nejvíce je na tom
baví ten pocit a mají rádi vodu. Dvojčata na hasiče
přišli díky kamarádům, kteří také dělají hasiče. Hasiče
dělají za SDH Hrochův Týnec. Dělají všechno, co jde.
V budoucnu chtějí určitě pokračovat, protože je to
baví.
Znáte ještě někoho kdo tu není?
-Šidlová, Vašková

ŠKOLNÍ PRŮZKUM
Ahooj naši milí čtenáři, doufám, že se zatím bavíte dobře a že vás náš časopis baví.
V této části jste nám hodně pomohli žáci z naší školy, kteří hlasovali o jejich oblíbeném
předmětu, nejméně oblíbeném předmětu a o jejich nejoblíbenějším učiteli.
Zábavu přejí Eliška, Adriana a Bára
NEJOBLÍBENĚJŠÍ UČITEL
První místo- Jiří Šťastný
Druhé místo- Daniela Hrobařová
Třetí místo- Barbora Málková
NEJOBLÍBENĚJŠÍ PŘEDMĚT
První místo- Tělesná výchova
Druhé místo- Hudební výchova
Třetí místo- Přírodopis
NEJMÉNĚ OBLÍBENÝ PŘEDMĚT
První místo- Český jazyk
Druhé místo- Anglický jazyk
Třetí místo- Občanská výchova
Tak co, očekávali jste tento výsledek?
Zkuste si udělat svojí tabulku
Oblíbené předměty
1.
2.
3.

Nejhorší předměty
1.
2.
3.

Nejlepší učitelé
1.
2.
3.

Filmy a zábava
Movies and Entertainment
I don't watch TV a lot, because I spend more time in nature.I either go fishing or
I'm with my dog at the field. I don't really watch movies, I prefer series. But when I
have to watch a movie I watch the Central Inteligence. My favorite series is Peaky
Blinders or Lucifer. I watch them on Netflix with my family. We watch more fairy
tales, but not often, or we play board games when I'm at home. When I have
some free time I play games on PS4 or watch Twitch.
-Branda

We like to watch action movies and comedies. For example: Fast and Furious 9,
Spider-man, Aquaman, Suicide Squad,Venom, Avengers, Guardians of the
Galaxy. We watch the series on Netflix, there is a good selection. I always
choose the series I can watch there. My favorite series include Paper House,
Peaky Blinders, The Sorcerer, Stranger Things, Squid Game, Flash, Arcane. But
we also like watching the Czech football team SK Slavia Praha and the Czech
national team at hockey. We watch HC Dynamo Pardubice and the Czech
national team the most. However, our favorite movie ever is Avengers: Endgame
in which a group of people try to bring half of humanity back to the Earth after
they had disappeared, but if the succeed, they would face Thanos and
eventually defeat him. However, the Iron Man and the Captain die and America
would grow old, so the ending is pretty sad, but i tis still one of our most favorite
movies.
-Bakeš, Teplý

I don't watch much movies and series because I don't have Neftlix. I don't watch
TV at all. I watch videos on youtube every day. If I have to look at something, I
prefer horrors.
-Spáčil

Everybody likes movies. What types of movies do you like? There are plenty of
genres of movies likes ci-fi, romantic, detective, and so on. Many films have been
based on books like Harry Potter for example. Would you rather read the book or
watch the movies? There are a lot of movies, that do not get a lot of attention at all
even though they are fantastic. Many grown ups watch films for children so they
can go back to their childhood. There are a lot of streaming platforms, where you
can watch films for free, like Bombuj, or you can pay for it. The most popular ones
are Netflix or HBO pro. We wish you a lot of fun watching films.
-Šarišská, Uhlířová, Teplá

Hello, I watch TV shows and I usually have them finished within a week. I'm quite
addicted to the shows and that's why I also have bad grades. My favorite show
is called Squid Game. I watch it on Netflix most of the times. I don´t watch many
movies, but if I have to choose one it isTitanic. I watch movies on my laptop.
-Podaný

Rychle a zběsile/ The Fast and Furious je americká filmová série, která se
zaměřuje hlavně na pouliční závody a mnoho dalšího. Prvním filmem z roku 2001
začala původní trilogie. Závody jsou rychlé a zběsilé. Jeden díl se také odehrával v
Tokiu roku 2006.
-Vojta

Honza: I like long films and action series like Ordinace v růžové zahradě 2,
Antropoid, Cobra Kai. Action films aren´t for me. I like calm movies. I watch them at
home, because I don´t like cinemas.
Matěj: I personally don´t like long movies. I prefer shorter videos, for
example on Youtube. I like creators like Cody Ko and Jack Sather.
Patrik: I like comedy and historical movies. Some examples are Crazy Shot, Scary
movie. Some of the historical ones like 1944 and Operation Anthropoid. My
favourite actors are Leslie Nielsen, Johnny Depp or George Kennedy.
Štěpán: I like fantasy films. My favourite movie is The Lord of Rings.
These series have 3 episodes. They are full of great actors. I saw them in cinema.
My favourite character is Legolas, beause he’s got a great hairstyle and he always
has a bow.

Knížky
Tom Sawyer
Autor: Mark Twain
Ilustrace: E.V. Kemble
Vydavatelství: American Publishing Company
Rok vydání: 1876
Počet stran: 275
Žánr: autobiografie
Stručný obsah: Tato kniha vypráví o dvou chlapcích jménem Tom Sawyer a Huck
Finn. Prožívají spolu spoustu dobrodružství, někdy i životu nebezpečné. Například
byli večer na hřbitově, kde viděli vraždu městského opilce nebo přinutili mazanou lstí
městského zbohatlého chlapce aby za ně natřel plot.
Informace: Kniha má 15 kapitol, je ke knížce je cd audioknihy
Charakteristika postav: Tom Sawyer je bojácný, mladý, hodný
Huck Finn je hloupý, odvážný, vysoký
Knihu jsme četli celá třída v angličtině, pro mnohé to byla naše první kniha v jiném
jazyce.
Charakteristika postav: Tom Sawyer: bojácný, mladý, hodný
Huck Finn: hloupý, odvážný, vyoký
Hlavní postavy: Tom Sawyer, Huck Finn, Becky Thatcher, Aunt Polly, Joe Harper,
Billy Fisher, Ben Rogers, Injun Joe, Muff Potter, Doctor Robinson, Judge Thatcher,
The Stranger, The Ministr.
Nová slovní zásoba: a shovel, a coffin, a barrow, a fishing line, a steam boat (paddle
wheel), a piece of rope,
a beetle, a wart, an aisle,
-Vašků, Vojta, Antoni

Když nevím, co číst, aneb co doporučuje a nedoporučuje 7. B
Veronika Válková: Karel IV. – Příběh českého krále
Knížka je velmi hezká, dokáže přenést do děje, ve kterém se neztratíte. Popíše každou
věc tak podrobně, že víte, o co se jedná. Umí poučit. Slova nejsou těžká na přečtení.
Určitě bude každý čtenář překvapený dějem.
-Marťa Stoklasová

Verneovky
Celý rok jsem četl verneovky. Můžu asi jen doporučit. Mojí nejoblíbenější jsou Dva roky
prázdnin, takhle knížka má totiž rychlý rozjezd a pak se děj jenom zlepšuje. Ale i taková
kniha Dvacet tisíc mil pod mořem může být zajímavá a něco čtenáře naučit třeba do
fyziky. Nejméně se mi líbilo Pět neděl v balonu. Asi je to zajímavá kniha, ale rozjezd
byl příliš pomalý. Pokud někoho zajímá technika, bude i touhle knihou nadšený.
-Dan Hamerník

Božena Němcová: Divá Bára
Takhle knížka se mi nečetla moc dobře, text se mi četl špatně a ani děj se mi moc
nelíbil. Ke knize je dobré se podívat na film, abyste lépe pochopili děj. Asi je lepší číst
trochu modernější knížky.
-Štěpánka Popelárová

Veronika Válková: Husité, Egypt
Celkem doporučuji tyto knihy. Pro mě je ale nejoblíbenější kniha je od Toma
Englanda Tajemství Katakomb. Pěkně se četla a hodně se mi líbil děj. Kdybych
měl mamku archeoložku, rád bych se do katakomb podíval. Třeba bych něco
zajímavého objevil.
-Jiří Dalecký

Jenn Bennett: Kudy ke hvězdám
Tak tohle je opravdu skvělá knížka plná zajímavých zážitků, které prožívá parta lidí
uprostřed divočiny. Není vůbec těžká na přečtení, je knížka je sice silnější, ale stojí
za to. Doporučuji ji spíše holkám, taková romanticko-bláznivá oddychovka na večer.
-Any Pulkrábková

Lyžařský výcvik 7. třída

Dne 15. ledna 2022 jsme ještě s další školou z Luže a učiteli jeli na lyžařský výcvik. V autobuse
jsme strávili 2 hodiny. Když jsme dojeli na chatu Štvanice ve Stříbrnici, vynesli jsme všechny
kufry a lyže. Poté jsme se rozdělili do pokojů a povlékli postele. Navečer jsme se šli podívat
po okolí a po večeři se rozdělili do družstev, podle toho, jak kdo uměl lyžovat. První družstvo
měl pan učitel Štastný, druhé paní učitelka Prokešová, třetí paní učitelka Gasslerová, čtvrté
pan učitel Bezdíček a snowboard učil pan učitel Baťa. Druhý den jsme už začali lyžovat a večer
jsme hráli hry v týmech, které jsme si vymysleli. V úterý odpoledne jsme jeli do Zábřebu, kde
jsme měli rozchod po městě a potom šli do bazénu. Po večerech jsme hráli hry, koukali na
filmy a dokumenty. Každý den jsme se postupně v lyžování zlepšovali. Ti, kteří neuměli vůbec
lyžovat, už jezdili na velkých kopcích a ostatní objížděli všechny sjezdovky. Vždy po obědě
jsme měli v restauraci otevřený obchůdek s dobrotami, který byl skoro každý den vyprodaný.
Den před odjezdem jsme měli diskotéku, kde si to téměř každý užíval. Taky paní učitelka
Gasslerová s panem učitelem Štastným si tam dali taneční sólo a musíme říct, že jim to šlo.
Poslední ráno jsme byli lyžovat a odpoledne jsme začali balit, snesli jsme vše dolů z kopce do
autobusu a jeli domů. V autobuse jsme strávili další dvě hodiny, kde jsme zpívali a užívali si
společně poslední chvíle. Dojeli jsme do Hrochova Týnce, rozloučili jsme se s Lužáky, vzali si
všechny věci a šli domů až na Tomáše B., který nemohl najít lyže, a také zapomněl na chatě
své boty. Lyžák jsme si moc užili, odvezli jsme si spoustu zážitků jak dobrých, tak i špatných,
poznali jsme nové lidi a moc za to vše děkujeme. Hlavně učitelům, že tam na nás měli nervy
a zvládli to s námi.

Háčkování s Adrušou

Čauky mňauky! Takže, ukážeme si, jak uháčkovat velrybu. Její velikost bude cca 5-6
cm.
BUDETE POTŘEBOVAT:
- 2ks. libovolné vlny
- háček cca o velikosti 3.5 ale také záleží na vaší vlně
- výplň (vata,…)
- bezpečnostní oči pokud nemáte, můžete je vyšít nebo použít knoflíky
- jehlu na přízi
Velrybu můžete využít klidně jako vaší klíčenku ☺☺☺
VYSVĚTLIVKY:
MG-magický kroužek, KS-krátký sloupek, DLS-dlouhý sloupek, V-dva sloupky do 1
očka, A-sháčkování 2 sloupků, PO-pevné oko, ŘO-řetízkové oko

TĚLO:
1.řada – 6KS do MG (6)
2.řada – V (12)
3.řada – V, KS (18)
4.řada – V, 2KS (24)
5.-8.řada – 24KS(24)- oči vložíme mezi 7-8 řádek, 6KS od sebe
9.řada-7KS, 4ŘO, 3DLS – háčkujeme do druhého ŘO, 10KS, 4ŘO
3 DLS-háčkujeme do druhého ŘO, 7KS
10.řada-A,2KS (18)
11.řada-A,KS (12)
12.řada-A,KS (8)
Zakončíme a zapošijeme ☺

OCÁSEK:
-použijeme barvu, co jsme si vybrali pro tělo
-uháčkujeme 4ŘO, do prvního ŘO uděláme 2DLS a PO, dále uháčkujeme znovu
4ŘO, do prvního ŘO uděláme 2DLS a PO
-zakončíme a přišijeme velrybě na záda

Hrošiáda
•
•
•

Je sportovní soutěž, kterou každoročně pořádá naše škola
Datum: 17.5.2022
V pořadí jubilejní TŘICÁTÁ

•

POČASÍ
Počasí bylo na letošním ročníku Hrošiády špatné. Celý den bylo deštivo, ale i
přes počáteční komplikace s velkým deštěm to všichni zvládli a všechno se
povedlo na výbornou hlavně díky organizačnímu týmu pana učitele Šťastného.
-Uhlířová

•

ÚČASTNÍCI NA HROŠIÁDĚ:
Hrochův Týnec, Luže , Skuteč Komenského, Skuteč Smetanova, Chrast,
Chroustovice, Dašice, Proseč, Rosice
-Teplá

•

Hod do dálky
Hod do dálky byl nejvíce nebezpečným stanovištěm. Obsluhovalo ho 5
mladistvých a 1 dospělák. Každý ze sportovců měl 3 pokusy na hod a počítal
se jen jeden (nejlepší). Jelikož bylo mokro organizátoři museli granát po
každém hodu osušit.
Škola
Hrochův Týnec
Chroustovice
Skuteč (Smetanova)

1-3 třída
15-19m
12-14m
10-17m

S pozdravem 8.B 😊
Přejeme hezké prázdniny.

4-6 třída
21-36m
16-32m
18-32m

7-9 třída
32-44m
30-41m
33-45m

