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O pohár četaře Arnošta Hrada
Prvního října se uskutečnil branný závod o pohár četaře Hrada. Start byl u
tvrze Hůrka, odkud museli žáci doběhnout až k pěchotnímu srubu K-S14.
V cíli prověřili jejich zdatnosti a vědomosti na několika stanovištích. Na
každém to nešlo nejlépe, ale i přes to skončila obě družstva nejvýše, co se
dalo. Při vyhlášení se uctila památka četaře Arnošta Hrada, jenž je spojen
s pěchotním srubem K-S14.
Zátopkovy štafety
V pátek šestnáctého října se konal jubilejní dvacátý ročník štafet o délce
25x400 metrů neboli 10 000 metrů. Žáci doběhli ve druhém nejrychlejším
čase, 33:25,2 minut. Nejrychlejší čas ze všech měla Eliška Macanová ze
sedmého ročníku, neuvěřitelných 1:10,8. Po školní štafetě se konaly
ročníkové štafety tras 10x150 metrů. Souboj šestých tříd vyhrálo „áčko“ o
1 sekundu, ze sedmiček vyhrálo „béčko“ o 7 sekund a devítka vyhrála nad
osmičkou o 20 sekund.
Florbal starších žáků
Dvacátého prvního listopadu jeli žáci osmých a devátých tříd na okreskové
kolo ve florbalu. Turnaj se hrál způsobem každý s každým, a jelikož bylo
pět týmů, tak Červenovoďáci hráli čtyři utkání. V prvním zápase potkali
Žamberk, který jednoduše porazili 4:1. Dále narazili na rivaly z Králík.
V první půli se zápas vyvíjel nepříznivě, o poločase prohrávali 1:3, ale
dokázali to otočit na 3:4. Bohužel pár sekund před koncem Králíky
dorovnaly na 4:4. Předposlední zápas, nejtěžší soupeř Jablonné. Těžká
porážka 2:7. V posledním zápase zbýval druhý tým ze Žamberka. Pokud
naši vyhrají, mají druhé místo. Nebyl to lehký zápas, nakonec přece jenom
vyhráli poměrem 3:1. Nejlepším střelec týmu se stal Roman Žejdlík a
výborný výkon předvedl brankář Tomáš Tejkl.
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Sport

Florbal mladších žáků
Úterý 4. 12. byl den, kdy kluci ze sedmého, šestého a pátého ročníku odjeli
do Jablonného nad Orlicí na okrskové kole ve florbalu. Do turnaje se
přihlásilo šest týmů, které se rozdělily do skupin do třech. Ve skupině
s Králíky a Kláštercem Červená Voda skončila poslední, ale i přes to
postoupila do čtvrtfinále, kde postoupila přes Čermnou. V semifinále žáci
prohráli s Králíky. O třetí místo se nehrálo, protože nezbýval čas, a tak
žáci skončili 3-4.
Kvíz

MENŠÍ DĚJEPISNÝ KVÍZ

Český a polský král; orientoval se na zahraniční politiku; padl v bitvě u
Kresčaku (1346)
A, Jan Lucemburský

B, Karel VI

C, Karel IV

Odkud pocházeli bratři Cyril a Metoděj?
A, ze Somálska

B, ze Soluně

C, ze Sicílie

Kdy byl upálen mistr Jan Hus?
A, 7. července 1415

B, 6. června 1514

Správné odpovědi ke kvízu: a, b, c
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C, 6 července 1415

Fakta

10 ÚŽASNÝCH FAKTŮ O VAŠICH DOMÁCÍCH MAZLÍČCÍCH

1, Kočky nesnášejí hořké jídlo
2, Psi se dokážou naučit až 250 slov a gest, dokážou počítat až do pěti a
zvládnou řešit jednoduché matematické úlohy. Intelektuálně jsou tedy na
úrovni dvouletých dětí.
3, Přestože kočky vidí spíše zamlženě a šedě, vnímají i barvy – nejlépe
žlutou a červenou.
4, Psi nemají rádi objímaní. Považují to za projev vaší dominance. Je to
pro ně ponižující.
5, Některé kočky přežily pád až z 320 metrů na beton a to jen díky
jejich kočičímu „vyrovnávacímu reflexu.“
6, Bez mokrého čenichu nedokáže pes stopovat podle pachu.
7, Dospělé kočky mňoukají pouze proto, aby se dorozuměly
s člověkem
8, Existuje 703 čistokrevných plemen psů.
9, Nejmenší kočička na světě se jmenuje „Tinker Toy“ a měří pouhých
7 cm
10, Nejstarší pes se dožil 30 let. V přepočtu na lidské roky to je 210 let!
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Události

Seznam událostí za půlrok 2018

ADAPTAČNÍ POBYT
Ve dnech 10. – 11. září 2018 absolvovaly 6. třídy naší školy dvoudenní
pobyt na Severomoravské chatě nad Červenou Vodou. Žáci vyšli pěšky na
chatu, kde si vyzkoušeli míru tolerance, schopnost spolupráce i důvěru
nejen ve své schopnosti, ale hlavně důvěru v druhé. Po celý pobyt nebyly
patrné rozdíly mezi jednotlivými kolektivy. Po pobytu se žáci opět vydali
pěšky zpět ke škole.
KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK
Dne 18. 9. 2018 se žáci osmého a devátého ročníku vydali na školní výlet.
Rozdělili se na dvě skupiny. První skupina zamířila na samotný vrchol
Králického Sněžníku a ta druhá plnila úkoly v lesích, kde se objevila
například Horská služba, anebo pan myslivec s loveckými psy. Cesta na
Králický Sněžník byla pro některé vyčerpávající, ale všichni si výlet užili a
odnesli si krásný zážitek.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zajímavým zpestřením mohlo být pro obyvatele Červené Vody a
návštěvníky tradiční poutě nedělní dopoledne 21. 9. 2018, kdy se na naší
škole konal Den otevřených dveří. Učitelé, někteří žáci i vychovatelky
připravili pro návštěvníky bohatý program.
EKODEN V PASÍČKÁCH
Žáci 5. ročníku prožili krásný podzimní den v areálu Záchranné stanice a
Ekocentra Pasíčka u Proseče. Po příjezdu lektorka provedla žáky celou
záchrannou stanicí. O každém z umístěných živočichů se dozvěděli
zajímavé informace a všechny si prohlédli. Plnili plno úkolů a měli
opravdu bohatý program. Podle reakcí žáků usuzuji, že si většina tento den
užila.
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Události

GEOMAG
V pondělí 10. 11. si děti mohly vyzkoušet program Geomag na cestách.
Žáci prvního stupně se sešli v tělocvičně a každé dítě dostalo desku na
stavení, k ní počet tyček, kuliček a výplní. Samostatně nebo ve skupinách
žáci stavěli a tvořili podle své fantazie nebo mohli tvořit podle obrázků.
MIKULÁŠ A ČERTI V NAŠÍ ŠKOLE
Dne 5. 12. se v naší škole objevil Mikuláš, anděl, čertice a její čerti.
Navštívili většinu tříd, dokonce i kuchařky. Ve třídách četli z knihy hříchů
jména zlobivých školáků, kteří se museli vykoupit písničkou nebo
básničkou. Některá zlobidla se dokonce rozplakala. Ale nakonec to všichni
zvládli. Děti se přislíbily, že už nebudou zlobit a že budou poslouchat paní
učitelky.
VÁNOČNÍ JARMARK
Před adventní nedělí se na schodech ke kostelu objevily nazdobené
stromky, některé se sice poškodily, ale i tak to neubralo nic z jejich
vánoční symboliky. Letošní jarmark se opravdu vydařil-počasí přálo,
technika neselhala, paní učitelky nacvičily s dětmi krásná vystoupení,
stánků bylo dostatek i teplých nápojů nebylo nazbyt.
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Otázky na
učitele

Otázky na učitele

Otázky na
učitele

1. Kolik let ese věnujete výuce dětí?
e
Učím od roku 2005, ale během té doby jsem byla na mateřské dovolené,
takže asi 9 let.
2.Co děláte ráda ve svém volném čase?
Ve volném čase ráda běhám a jezdím na kole.
3. Jak jste přišla k naší škole? Proč jste tady ve škole chtěla učit?
A nezůstala jste učit v té staré?
Na naší škole jsem chtěla učit, abych nemusela dojíždět. Ve Štítech se mi
líbilo, ale dojíždění je komplikovanější a teď, když mám děti, bylo by
velmi složité skloubit všechno dohromady.
4. Proč jste zrovna chtěla učit matematiku? A ne třeba zeměpis?
Matematiku jsem začala mít ráda v deváté třídě, protože jsme dostali jinou
paní učitelku, která to uměla dobře vysvětlit. Na střední škole jsem také
měla štěstí na skvělého pana profesora, tak jsem si zkusila podat přihlášku
a ono to vyšlo.
5. Máte domácího mazlíčka? Jakého?
Doma máme několik domácích mazlíčků - pejska, dvě suchozemské želvy,
rybičky doma v akváriu i venku v jezírku, morče skinny. Před měsícem
nám umřel chameleon a ještě jsme měli dvě andulky, které jsme věnovali
do školního chovu :-).
6. Když jste byla malá, měla jste nějaký předmět, který jste neměla
ráda nebo vám nešel (nebavil)?
Neměla jsem ráda chemii, úplně jsem nepronikla do tajů chemických
rovnic.
7. Chtěla byste se podívat do nějaké země? Nebo jste někdy byla?
Pokud “ano“ líbilo se vám tam?
Pravidelně jezdíme do Chorvatska, tam se vždycky ráda vracím. Byla jsem
v Řecku, Rakousku, Polsku a na Slovensku. Jezdím jen tam, kam se dá
dojet autem, protože mám velký strach z létání. Ráda bych se podívala na
Maltu.
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8. Bojíte se něčeho? Jestli “ano“ čeho?
Bojím se spousty věcí, asi jako každý člověk, ale snažím se s tím bojovat.
9. Chtěla jste být učitelka už od mala? Nebo jste přemýšlela o jiném
povolání?
Vždycky jsem chtěla být paní doktorka.
10. Proč jste si vybrala zrovna práci učitelky?
Já jsem si to vlastně nevybrala sama. Studovala jsem obchodní akademii a
moc jsem nevěděla, na jaké škole bych chtěla pokračovat. Spolužačka ze
střední školy si podala přihlášku na pedagogickou fakultu, tak jsem to
zkusila taky. Mě přijali, ale ji bohužel ne.
11. Máte sourozence? Pokud “ ano“ bratra, sestru nebo oba?
Mám mladšího bratra.
12. Chtěla byste vrátit čas? A být zpátky dítě? (Popřípadě proč?)
Kdyby ta možnost byla, tak bych čas vrátila, ale chtěla bych, aby mi
zůstaly vzpomínky a zkušenosti, které jsem získala, abych mohla třeba
některé věci udělat jinak.
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Tajenky

Tajenka pro menší:

Tajenky

1. Dokonči název pohádky Za humny je…
2. Jak se jmenuje knížka o malém pejskovi? [jméno knížky končí čili
život štěněte]
3. Jak se jmenuje princezna, která má jméno po růži?
4. Jak se jmenuje zlobr, který má přítele Oslíka a manželku Fionu?
5. Ženské jméno, které má svátek 21.12.
6. Jak se jmenuje 5. Měsíc
7. Jak se jmenuje kouzelník, ze školy Čar a Kouzel v Bradavicích?
čili život štěněte

TAJENKA:
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Tajenka pro větší [Tajenka: v dnešní době je hymnou Francie]

Tajenky

1) Jak se podle pověsti jmenují 2 bratři, které zachránila vlčice?
2) Druhý největší stát světa
3) Jedna z Laplatských zemí
4) Nejlepší kamarád Harryho Pottera
5) Svislé čáry vedoucí od severního k jižnímu pólu
6) Podnebí neboli …
7) Co se upíná na kosti pomocí šlach
8) Zelené barvivo [u zelených rostlin]
9) Nejjednodušší organismy
10) Druhý největší kontinent
11) Kmotr Harryho Pottera
12) Pátý největší stát světa
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Buková hora (Orlické hory)
Buková hora (německy Buchberg) je vrchol v České
republice ležící v Orlických horách.
Buková hora je dominantním vrcholem na jižním
zakončení Bukovohorské hornatiny i celých
Orlických hor. Bukovohorská hornatina nese svůj
název právě podle této hory. Hlavní hřeben
hornatiny od ní vede k severu, východní svah prudce
spadá do Kladské kotliny a na ostatních světových
stranách se střídají prudké svahy s vybíhajícími
rozsochami. Buková hora leží na území přírodního
parku Suchý vrch - Buková hora.
Vrchol Bukové hory leží na hlavním evropském
rozvodí Severního a Černého moře. Na jihozápadním
svahu pramení Moravská Sázava, východní svah je
odvodňován potoky tekoucími do jejího přítoku
Březné. Severozápadní svah odvodňuje potok
Bystřec posléze se vlévající do Tiché Orlice.
Přímo na vrcholu se nachází radiokomunikační převáděč a nedaleko od něj
severozápadním směrem dvě vrcholové stanice lyžařských vleků, které patří společně
s běžkařskými trasami ke skiareálu v Čenkovicích. V roce 2010 sem byla vybudována i
lanová dráha Červená Voda - Buková hora.
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Rozhovory

Rozhovor s bývalým žákem naší školy

Rozhovory

Dominik Kunák (SPŠCH Pardubice -Analytická chemie, UK- Chemie)
1. Jak dlouho se už zajímáš o chemii?
2. Byly i jiné nápady, kam po základce, když ses rozhodoval? Proč
zrovna chemie?
3. Když porovnáš střední a vysokou, jaké jsou klady a zápory?
4. Myslíš, že je lepší intr (kolej) nebo třeba bydlet na bytě? Tvé
zkušenosti?
5. Co bys vzkázal žákům, kteří se chystají jít podobným směrem?
6. Dala ti základní škola dostatečné vzdělání k pokračování na SŠ?

Odpovědi
1. O chemii se zajímám od 8. třídy. Hodně jsem se jí bál, měl jsem
z tohoto předmětu obrovský respekt. Začal jsem se jí učit už o
prázdninách, než jsem do 8. ročníku nastoupil.
2. Byly i jiné nápady. Původně jsem chtěl studovat práva, ale nakonec
jsem přešel k chemii a nelituju toho. Vybral jsem si chemii také kvůli
poptávce na trhu, tj. uplatnění. Chemie bude vždy něco, po čem
budou žádosti z řad zaměstnavatelů. Ale pravý a hlavní důvod byl
ten, že mě hodně zaujala. Velice mi pomohl chemický kroužek pana
učitele Fojtíka. Jeho přístup k nám byl naprosto skvělý. Ukázal nám,
že to není jen o naučení pár vzorečků a názvů, ale dokáže to být i
zábava a že je to velice zajímavá vědní disciplína. Díky němu jsme
měli i na chemických soutěžích takové úspěchy. Avšak byla za tím i
dřina a učení, to nepopírám. Měl s námi svatou trpělivost.
3. Když porovnám střední školu s tou vysokou, tak tam rozdíly vidím,
ale nejsou zase tak velké. Zatím. Jsem pouze v prvním semestru. Ale
hlavní rozdíl je v přístupu. Na SŠ vás ke všemu ti vyučující dotlačí.
Pokud nezvládnete test, tak budete psát mnoho dalších, kde si ten
nepovedený opravíte. Na VŠ to takhle nefunguje. Zápisky si musíte
dělat sami na přednáškách nebo na seminářích. Co nemáte, to
- 11 -

profesory nezajímá. Je to vaše chyba, jestli vám něco chybí. Musíte
si to obstarat. Je to hodně individuální přístup. Na SŠ máte předměty
dané, ale na VŠ si je volíte sami. Jsou tam sice povinné předměty, ale
pro dostatečný počet kreditů pro postup do dalšího ročníku si musíte
zapsat i jiné předměty. Velikou výhodou u SŠ a VŠ je program
Erasmus + aj. Můžete vycestovat do zahraničí, kde navštěvujete
školu v jiné zemi. Naučíte se cizí jazyk, uvidíte jiné zvyky, najdete si
spoustu přátel. Je to naprosto úžasné. Ale SŠ byla naprosto skvělá.
Když se ohlédnu za těmi roky, tak uznávám, že to bylo super. Měli
jsme velmi dobrý kolektiv. Vyvrcholilo to maturitním plesem a
samotnou maturitní zkouškou. Velmi rád na to všechno budu
vzpomínat.
4. Bydlení na bytě nedokážu posoudit. Bydlel jsem na intru a teď jsem
na koleji. Z mé zkušenosti je ale lepší ten intr, popřípadě kolej,
doporučuju tuto možnost. Naučí vás to osamostatnit se, stanete se víc
a rychleji dospělými. Začnete se rozhodovat sami za sebe, musíte se
o sebe postarat. Je to jiné než bydlet s rodiči. Na intru jsem si našel
spoustu přátel, dodnes spolu jezdíme na fotbalové turnaje. Na intru
najdete plno aktivit, které vás zaujmou. Připojení k internetu je sice
slabší, ale sblíží vás to s ostatními.
5. Pokud se někdo rozhodne jít směrem Chemie, tak musí mít chuť se
stále učit. Každý den jsou nové objevy, další teorie se stále vyvrací a
jsou nové, přijatelnější, které jednou budou také vyvráceny. Je to
učení a učení. Musíte mít k tomu cit a nezaleknout se prvních
neúspěchů. Je to běh na dlouhou trať, ale výsledek stojí za tu dřinu.
6. Samozřejmě. Na ZŠ v Červené Vodě jsou skvělí pedagogové, kteří
dokázali velmi dobře připravit na SŠ. Zpočátku jsem měl problémy.
Je to jiné než ZŠ, ale stačilo si zvyknout. Ale v oblasti chemie,
dějepisu, češtiny a angličtiny jsem už od začátku žádný problém
neměl.
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Nikola Horníčková (Gymnázium Dašická, Pardubice)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Na jaké škole jsi?
Byly i jiné nápady, kam po základce? Proč zrovna tahle škola?
Byla tvá volba správná?
Myslíš, že je lepší intr nebo třeba bydlet na bytě? Tvé zkušenosti?
Navštěvuješ nějaké akce ve městě? Co vše ti město nabízí?
Co bys vzkázala žákům, kteří se na tuto školu chystají?
Rozhovory

Odpovědi
1. Navštěvuji všeobecné Gymnázium Dašická v Pardubicích
2. Asi vždy jsem po základní škole chtěla nastoupit na nějaké
gymnázium, a to hlavně proto, že jsem nevěděla, jakou profesi bych
chtěla jednou vykonávat. Takže gymnázium byla jediná cesta, jak
odložit rozmýšlení o vysoké škole o dva roky (jen o dva, protože od
třetího ročníku na gymplu si musí každý vybrat semináře, které chce
navštěvovat, a které mu pomohou při přijímacích zkouškách na VŠ).
Rozhodovala jsem se mezi gymnáziem v Žamberku a právě
Gymnáziem Dašická. Dašák jsem si vybrala hlavně pro jeho vysokou
prestiž a prakticky 100% úspěšnost absolventů u přijímaček na VŠ.
3. Určitě. Je to sice náročné, ale bez Dašáku už si život moc nedokážu
představit. A to ze spousty důvodů, které pochopíte jedině tak, když
Dašák zažijete!
4. Na intru jsem pobývala první dva měsíce v prvním ročníku na
střední. Pak jsem odešla. Důvodů bylo více, ale hlavně jsem si
nesedla se spolubydlící a mám ráda své soukromí, které tam pro mě
nebylo dostačující. Ale mám známé, kteří jsou na intru spokojení, a
i když své spolubydlící předem neznali, jako já, jsou z nich teď třeba
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i dobří kamarádi. Všechno je to o tom, jak se tam cítíte… Od
letošního roku bydlím na bytě. V mnoha věcích je to určitě
pohodlnější, ale také to není tak růžové, jak se na první pohled může
zdát. Například měsíční náklady jsou až několikanásobně větší, než
když bydlíte na intru.
5. Pardubice jsou velké město a to nabízí velkou spoustu možností
zábavy od kultury, přes vzdělání, až po sport. Když mám čas, tak
ráda někam s kamarády zajdu. Stačí si jen vybrat.
6. Pokud se rozhodneš pro Dašák, musíš si uvědomit, že je potřeba
tomu věnovat opravdu spoustu času. Taky si upřímně řekni, jestli na
to máš. Dovolím si říct, že jsou jednodušší gymnázia. Ale Dašák není
škola pro každého. Bude toho na tebe moc. Budeš se pořád učit. Ale
jednou si řekneš, že tahle jízda stála za to.
Přeji všem budoucím středoškolákům dobrý výběr nové školy!
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