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Společně jsme zažili…  

Archa 

V pondělí 21.1.2019 byl školní parlament v záchranné stanici Archa. 

Akce se zúčastnilo 12 dětí s paní učitelkou. Členové parlamentu venčili 

menší psy a feny. Fena, kterou si chtěli skoro všichni adoptovat, se 

jmenovala Zubejda. Ano, dost psů se jmenovalo docela divně. 

V libereckém útulku najdete psy jménem Kebab, Kerin, Vampírek a tak 

dále. Mně osobně se líbí Kebab, ale ten už v současné době stejně jako 

fenka Zubejda našel nový domov. Všem dětem z parlamentu se tam 

moc líbilo. 

Kuba H. 

 

Vánoční setkání 

Na Vánoční setkání jsem se velice těšila. Nemohla 

jsem se toho dne dočkat, protože jsme sami 

prodávali všechny ty věci, co jsme na stánku měli. 

Prodávali jsme cukroví, lodičky, houbového kubu, 

jablka na rozkrojení atd. Na co jsem se nejvíc těšila, 

bylo představení betléma o svatém Ondřeji a svaté 

Barboře. 

Dominika Z.    

 

Vánoční setkání z pohledu žáka  

 Dne 11.12. 2018 proběhlo ve škole Vánoční setkání. 

Sešlo se zde tolik lidí, že se ani nedali spočítat. Každá třída na 

druhém stupni si vybrala jednu zemi a zjišťovala o ní co nejvíc 

informací. Proto mohli návštěvníci z pohodlí naší země okusit, 

jak se slaví Vánoce v USA, Švédsku, Francii, Rumunsku nebo 

Holandsku. Všichni si to náramně užili (alespoň já ano). 

Lucka G. 
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PRINCEZNA JULIE: PROJEKT PROTI ŠIKANĚ VE ŠKOLÁCH 

 Jednou večer se koukám na TV a tam mluvili o jakési Princezně Julii. A já si říkám: „Ježíši 

Kriste, zase půjdeme na nějakou pohádku?“ Tak jsem se rozhodl o tom něco zjistit.  

 Princezna Julie není žádná pohádka pro děti, ale projekt, který byl založen díky dívce Julii. 

Ta si sáhla v roce 2015 na život, aby už nikdy nemusela čelit šikaně ve škole. Tento příběh se stal inspirací 

pro tvůrce projektu, který se teď snaží zabránit tomu, aby se stal další takový případ. 

 Projekt Princezna Julie se rozeběhl 17. 1. 2019. Pokud tedy chcete zjistit více, tak jděte 

na tuto stránku: https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/princezna-julie-projekt-

proti-sikane-zs.html 

David P. 

 POZNEJ SPOLUŽÁKA 

 Ahoj, navštěvuji druhý stupeň ZŠ Broumovská. Mám dva 

sourozence, sestru a bratra. Bratr je starší a byl pěkný lump. Když jsem 

přišel na druhý stupeň, zeptala se mě jedna paní učitelka, jestli jsem 

stejné „číslo“ jako bratr. Řekl jsem, že ne, a v šesté třídě tomu snad i 

bylo, ale teď už se mu svými činy možná začínám podobat. Sestra je 

mladší, a pokud vím, zatím moc nezlobí. 

Z předmětů mě nejvíce baví asi dějepis a nejméně rád mám 

fyziku. Ať už se jedná o jakýkoli předmět, vždy mám hrůzu z testů. 

Loni jsem letěl do Rumunska díky projektuErasmus+. Naše 

skupinka Čechů s paní učitelkou Jedličkovou a Zrůstovou, byla 

v Rumunsku týden. Měli jsme zde i výlet do hor a rozlučkový večírek, 

který se mi moc líbil. 

 Poznej učitele 
Když jsem byla malá, vyrůstala jsem na malém 

krásném městečku v podhůří Krkonoš. Ale vždy jsem 

snila o tom, že se přestěhuji a budu žít ve velkém 

městě. To se mi splnilo až ve chvíli, kdy jsem se 

dostala do Liberce na vysokou školu a poté jsem 

získala místo tady na této skvělé škole. Deset let jsem 

zpívala v kapele. Zajímám se o módu, mám ráda teplo, 

gerbery, bílou čokoládu a zvířata. Doma na mě každé 

odpoledne čeká moje fenka Ený, která se mnou 

podniká veškeré výlety.  

 

https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/princezna-julie-projekt-proti-sikane-zs.html
https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/princezna-julie-projekt-proti-sikane-zs.html
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Luštění pro chytré hlavy 

  

Rozhovor se školním borcem 

 Možná jste si v minulém čísle všimli, že jsme spustili výzvu JAK SE STÁT BORCEM ŠKOLY. 

Prvním borcem školy se stala Anička S. z 5.B. Rozhodla jsem se, že s ní udělám rozhovor. 

 Nejvíc mě zajímalo, jestli pro ni byly úkoly obtížné. Odpověděla mi, že byly až moc těžké. 

Proto jsem se jí zeptala, co jí vedlo k tomu, aby tak těžké úkoly zvládla. Anička mi řekla, že má 

ráda výzvy. I na tuto odpověď navazovala moje další otázka, na kolikátý pokus porazila soupeře 

v páce. Žačka 5.B mi prozradila, že vyhrála na druhý pokus proti své spolužačce.  Nejtěžší úkol 

podle ní byl sníst všechno jídlo. Taky jsem se ptala, jakou pětici objala. Anička mi řekla, že 

prakticky všechny své nejlepší kamarádky.   

BORCEM ŠKOLY SE MOHOU STÁT UŽ JEN ČTYŘI, TAK SI POSPĚŠTE! 

Ema R. 

 NECYKLOPEDIE 

Už jste někdy byli v Hrochlicích, Kachníně, nebo dokonce v Bratislavicích 

nad Hnisou? Ne? Já také ne, nicméně tyto názvy můžete vidět na 

webové stránce Necyklopedie.  Jde o velice vtipný web, prostředím 

připomínající Wikipedii. Můžete zde najít mnoho článků o politicích, 

městech, hercích atd. V podstatě to, co najdete na už jmenované 

otevřené encyklopedii.  Já tento web otevírám tehdy, když jsem 

naštvaný nebo mám špatnou náladu. Určitě stojí za to ho navštívit. 

necyklopedie.wikia.com 

Vašek R. 
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NENÍ ŠIKANA JAKO ŠIKANA 
 

Chtěla bych vás seznámit s příběhem, který se týká šikany a kluka jménem 

Petr.             

 Petr je žák páté třídy. Byl zneužíván o dva roky staršími kluky. Začalo to tak, že 

mu jednou vzali učebnici a zničili ji. Líbilo se jim, že si musel koupit novou a navíc 

dostal zápis za zapomínání. Jenže tím to neskončilo, věci mu brali dál. Petr jim musel 

navíc nosit svoje svačiny, a dokonce když měl u sebe peníze, tak jim je musel dát. 

Kluci mu vyhrožovali, že když to někomu řekne, tak ho zmlátí. Petr se kluků bál. Ale 

za čtyři týdny sebral odvahu a řekl to svému kamarádu Markovi. Ten mu poradil, že 

by to měl někomu říct. Za dva dny se svěřil paní učitelce. Ta to začala řešit a všechno, 

co mu ti tři vzali, se mu vrátilo zpět. Teď už vím co dělat, když by se něco takového 

přihodilo mně. 

Dominika Zmatlíková, 5.C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bajka o lišce 

V jedné horské vesnici žila liška, která kradla a neměla žádné 

kamarády. Myslela si, že když bude krást a mít hodně peněz, 

tak se s ní budou zvířátka bavit. Bohužel se tak nestalo a liška 

byla pořád sama. Trápilo ji to a byla smutná. Až jí jednoho dne 

jelen poradil, ať už nekrade a díky tomu si najde nějaké 

přátele. Liška ho poslechla a snažila se být víc kamarádská. 

Přestala krást a doopravdy si jí ostatní začali všímat. Liška 

díky tomu měla kamarády a už nebyla sama.  

 

Dia, Vendulka 
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Co ti neprojde 
Dlouho jsem přemýšlela, jaké taháky naši učitelé zažili. Zeptala jsem se na to 

několika svých vyučujících. Zajímalo mě hlavně to, jestli se vůbec za celou dobu, co 

pracují u nás ve škole, s taháky setkali. Paní učitelka Adámková si vzpomněla, že 

přistihla jednoho žáka, jak má na barevné plastové lahvi tahák. Anebo jiného 

podvodníka, který se snažil opsat informace z papírku pod stehnem. Další vynalézavý 

žák si dokonce přišpendlil papírek pod lavici. Bohužel měl smůlu, protože si toho paní 

učitelka Janatová všimla.  Nejvíc mě pobavil příběh paní učitelky Kočové, která mi 

řekla, že našla tahák u jednoho svého žáka dokonce na podrážce.  Také se mi svěřila, 

že nejvíce taháků zažila v osmé třídě. Učitelé se shodli, že nejčastější podvod při 

písemce je opisování od souseda a nakukování do učebnice. 

A jak jste na tom vy? Zkoušeli jste někdy nějaký tahák? 

Ema R. 

 

 

  
Proč žáci ve školní jídelně nejprve jedí hlavní chod a až 

poté polévku 

Ptáte se, jak mě napadl tento článek?  Když sedím v jídelně, tak občas 

pozoruji ostatní strávníky, jak toto praktikují. Zajímalo by mě, proč tomu tak je a 

jaké by mohly být důvody. 

Ptal jsem se 5 „redaktorů“ časopisu a všichni dotázaní mi odpověděli, že 

polévky nekonzumují. Takže si ji vezmou, ale nesnědí ji. Může to být kvůli chuti 

(řekněme si to na rovinu, většina z nich je chuťově stejně hrozná) nebo tím, že se 

z hl. chodu najedí a už na ni „nemají místo“ (o čemž trochu pochybuji). 

Setkal jsem se také s lidmi, kteří se polévkou vždycky „dojídají“, tedy nechají 

si „to“ horší nakonec.  

Těžko říct, jestli děti nejsou na polévky zvyklé z domova nebo z restaurací, 

kde je pořadí chodů správné. Každopádně neměla to být žádná kritika, pouze 

upozornění na to, co dělají dnešní děti a možná i někteří dospělí.  

Vašek R. 
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Najdi všechny rozdíly 
 

 

 

 

 

 

 

  

ETWINNING 5. A 

V rámci projektu eTwinning si anglicky dopisujeme se zahraniční školou. My konkrétně s italskou 

třídou. Píšeme si přes internet nebo také klasické, obyčejné, papírové dopisy. Ty posíláme pravidelně každý 

měsíc. Scházíme se každé úterý v počítačové učebně, kde si můžeme psát s našimi kamarády z Itálie. Já 

například si píši s holčičkou jménem Giorgia. 

Také každý takový projekt má i svoje téma. To naše je Ezopovy bajky. Povídáme si o bajkách, rčeních 

i ponaučení. Hrajeme scénky s anglickým textem, živé obrazy. Projekt a téma se nám prolíná do více 

předmětů např. Český jazyk – literatura, čtení, výtvarná výchova. 

Nejlepší na celém projektu je, že můžeme psát dopisy, posílat je a zároveň je i dostáváme od našich 

nových italských kamarádů. Díky eTwinningu je angličtina zábavnější a je to velmi skvělý projekt.  

Bára Pivoňková 5. A 

 

Lucka G. 
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Kočičí příběh 
Bylo jednou jedno kotě. Bydlelo v domku se zahrádkou, ve které rostly a voněly 

tulipány všech barev. Kotě ovšem nebydlelo samo, bydlela tam s 

ním maminka a jeho tři sourozenci. Koťata se jmenovala: Mourek, 

Macourek, Minda a to nejmladší Micka.  Jednoho dne jim 

maminka řekla, že půjde do města a za hodinu se vrátí. Při odchodu 

se ještě zastavila ve dveřích a řekla: „ A hlavně neotvírejte velkému, 

zlému a podlému psovi!“  Po těchto slovech se otočila a vyšla ze 

dveří. Ten pes, o kterém jejich maminka mluvila, nebyl jen tak 

ledajaký pes. Byl to pes Sultán, nejošklivější a nejhorší pes na celém 

světě, a hlavně, nenáviděl KOČKY!!! 

A právě tento pes došel k jejich domku. Zaťukal na dveře. Myslel si, že vymyslel chytrý 

plán. A jak nad tím tak přemýšlel, náhle se z domku ozvalo: „Mami to už ses vrátila?“ Sultán se 

zasmál a potom odpověděl lahodným hlasem: „Ano, má zlatíčka.“ Koťata zpozorněla. „No 

tohle, maminka říkala, že se vrátí až za hodinu?“ Mourka to 

vůbec nepřekvapilo a navrhoval, aby otevřeli. Macourek a Minda 

souhlasili, ale Micka byla proti: „Co když je to někdo cizí?“  

Vysmáli se jí, copak by někdo cizí tvrdil, že je naše máma?  Micka 

z toho byla moc smutná a tak jim nestála v cestě.  

Koťata otevřela a oněměla hrůzou! Chtěla zavřít, ale už 

to nešlo. Pes je odstrčil a hrnul se dovnitř. Koťata se jen tak tak 

stačila schovat. Sultán se nezdržoval jejich hledáním, protože 

ucítil vůni koláče, který pekla jejich maminka. Objevil ho v komoře, koláč vypadal velmi lákavě. 

Kolem dokola byl posypaný borůvkami a cukrem, navíc uvnitř plněný jahodovou marmeládou. 

Sultán ho zhltl na jedno polknutí a pak se olízl. Kromě koláče tu byly ale i zavařeniny. 

Marmeláda z třešní a jahod, med od lesních včel, ryby jako lososi, makrely a menší kapříci. 

V komoře byly i sušené švestky a banány, buchty s mákem a povidly, bábovka s cukrem a ještě 

mnoho jiných věcí. Sultán na to všechno dostal náramnou chuť, jenže 

mezitím zapomněl, co chtěl s kočkami udělat. Pustil se do všech těch 

věcí a hltal a hltal. Vypadalo to, že nikdy nebude mít dost. Ale přeci, 

když si bral makovou buchtu, začalo ho velmi bolet břicho. Tak moc, 

že tu buchtu hned pustil. Chytil se za svoje panděro a začal křičet: 

„Ouvej, achich ouvej!“ ječel a popadal se za břicho. Potom, když 

bolení břicha trochu ustálo, se sebral a uháněl pryč z domku. A párkrát 

se ještě ozvalo z dálky: „Auvajs, to vám nedaruju!“ A tak byla koťata 

zachráněna. Když přišla jejich maminka, seděla uprostřed pokoje a hrála si klubíčkem. Koťata 

ji objala a maminka každému dala jahodovo-vanilkové lízátko. Každé pěkně poděkovalo a 

společně si všechna užívala sladkou dobrotu.  

Lucie Gajowniczková 
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Brawl Stars 
 Jedná se o mobilní hru od autorů Supercell. Na Obchod Play byla přidána až 

koncem roku 2018,je tedy teprve ve vývoji. Postavy v Brawl Stars jsou rozdělené na 6 

různých druhů. Rare, Super, Epic, Mystic, Legendary. Nám se osobně hra líbí a 

dáváme jí 10 hvězdiček z 10. 

 

 

A bonus pro počítačové specialisty: Uhodni počítačové hry 

1) Tato hra byla založena v roce 2019. Je konkurentem hry Fortnite. Její jméno má 2 slova. Je spojená 

s 8 legendami. 

2) Český překlad této počítačové hry je„hádky hvězd“. 
 

 

 

 

 

 

O výtvarnou stránku a obrázky se postarala naše nejmladší členka Verunka. 

Děkujeme 

Šachový úspěch  

Ve školním roce 2018/19 pořádala Komise mládeže Šachového svazu Libereckého kraje soutěž 

s názvem Přebor škol v šachu. Jedná se o týmovou soutěž, která má dvě kola. Okresní kolo se konalo 

29. 11. 2018, kde jsme jako základní škola obsadili 4. místo v kategorii mladších žáků a postupové 2. 

místo v kategorii starších žáků. Tým starších žáků následně uspěl i v krajském finále konaném 20. 2. 

2019, v němž jsme po velkém boji obsadili opět postupové 2. místo!! 

Michal Fotr, Jakub Rýgl, Tomáš Halama a Jan Schier si vybojovali přímý postup na republikové 

finále hrané ve dnech 17. - 19. 6. 2019 v Kongresovém sále ve Zlíně. Do republikového finále postupují 

z každého kraje ČR dva šachové týmy. Za celou ZŠ Broumovskou chlapcům i jejich trenérovi 

blahopřejeme!! 

 

Michal J. a Jakub H. 


