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AHOJ, VENKU MRZNE AŽ PRAŠTÍ, ALE MY SE JEŠTĚ VRÁTÍME DO 

PRŠAVÉHO LISTOPADU, TAM JSME SE MINULE ROZLOUČILI, A VŠE 

ZAKONČÍME LYŽÁKEM: 

 

ÚSPĚŠNÁ  ÚNIKOVKA 

Dne 22. 11. 2022 se zástupci všech našich 9. tříd vydali na únikovou hru  - směr Obchodní 

akademie Chrudim. 

Protivníky jim byly 2 skupiny deváťáků z Chrudimi a 3 skupinky z Chrasti. Po úvodním 

zahájení se čas rozběhl. Žáků se v jednotlivých místnostech ujali vždy 2 studenti 

z obchodky. 

 

A JAK TO VIDĚLI SAMI NAŠI ŽÁCI: 

Na začátku dne nás vřele uvítala paní ředitelka školy. Únikovou hru jsme na stanovišti začali 

hádankou: „Jedna hlavička, jedna nožička. Hlavička když zčervená, konec nožky znamená.“  

Chvilku nám to trvalo, ale nakonec jsme na to přišli. Co vy? Dále následovaly různé 

přesmyčky, skládanky, reklamní slogany nebo třeba otázky ze zeměpisu či přírodopisu. Celé 

jsme to zvládli za 38 minut a vybojovali si tím krásné stříbrné místo. Úspěch jsme oslavili 

v kavárně!    Verča F. a spol. (9.D) 



 

Časový limit byl 1 hodina,  bronzovou pozici obsadila navíc ještě skupinka 9.A!  

Heřmanoměstečtí prostě umí! 

 

 



Království železnic 

Ve středu 21. prosince jsme se třídou 6.C vyrazili vlakem do Prahy do Království železnic. Po Praze 

jsme se přesouvali tramvají, což pro nás byl docela zážitek, neboť většinou jezdíme metrem.  

Po příchodu do „Království“ se nás ujal pán, který nás zavedl do merkurové dílny, kde jsme podle jeho 

zadání programovali jízdu vlaků. Bylo moc fajn si to vyzkoušet.  

Potom jsme si mohli volně chodit po „Království“, kde jsme si prohlédli největší modelové kolejiště ve 

střední Evropě. Skládá se z 6 krajů ČR (Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého, Libereckého, 

Středočeského a hlavního města Prahy). Prohlédli jsme si dominanty jednotlivých krajů - např. 

zmenšené hrady Křivoklát, 

Karlštejn nebo Kokořín a 

také malá zřídla u 

karlovarské kolonády. 

Rovněž jsme se pobavili 

detaily běžného života. 

Tlačítkem jsme si pustili 

např. pokácení stromu. Vše 

se postupně mění v den a 

noc. Zajezdili jsme si také na 

profi dráze s RC modely, kde 

si někteří z nás dali závod. 

Mohli jsme si zahrát 

v prostředí virtuální reality 

např. kuželky. Nevynechali 

jsme ani velkou autodráhu a 

simulátory ze skutečných 

dopravních prostředků. 

Mezi tím, co jsme se kochali 

vším, co nám „Království“ 

nabízelo, paní učitelka s paní 

asistentkou si poseděly 

v kavárně.  

Plni dojmů a zážitků jsme 

opustili Království železnic a 

opět tramvají se přesunuli na Václavské náměstí, kde jsme měli rozchod a mohli se v McDonaldu a 

KFC občerstvit. Nasycení jsme vyrazili na Hlavní nádraží a hurá domů. Do Heřmanova Městce jsme 

přijeli před 17. hodinou.  

I přesto, že nám celý den pršelo, výlet se nám líbil a všichni jsme byli moc spokojení.  

        Lukáš Fous 



 



Národní divadlo 
V pondělí 23. ledna ráno jsme se 6. C vyrazili vlakem směr Praha. Po příjezdu na 

Hlavní nádraží jsme se tramvají přesunuli k Národnímu divadlu.  

Po vstupu dovnitř se nás ujal mladý sympatický průvodce Lukáš. Nejprve nás zavedl 

do šatny, kde jsme si odložili věci a zahráli si „tichou poštu“ ve čtyřech skupinách. Moje 

skupina šeptala „zbavme se okovů z Vídně“. 

Postupně hravou formou nás seznamoval s historií Národního divadla. Např. jsme se 

vžili do role vlastenců. Zvolili jsme si zástupce do obrozenecké rady. Hrou „opice“ jsme 

vybírali peníze na stavbu divadla. Nebo jsme vybírali základní kámen. Také jsme si zopakovali 

morseovku, kterou jsme vysílali signál „hoří“, jako že divadlo začalo hořet. 

Potom nás Lukáš provedl divadlem. Prohlédli jsme si ho z balkonů ve všech patrech. 

Viděli jsme královskou lóži i krásný křišťálový lustr. Zajímalo nás, jak ho čistí, když je tak 

vysoko. Dozvěděli jsme se, že nad lustrem je místnost, do které lustr zajede a tam se vyčistí. 

Po celou dobu divadelních prázdnin je tam schován, aby se na něj neprášilo.  

Také jsme měli možnost 

vidět přípravu na premiéru 

nové divadelní hry. Po té jsme 

Lukášovi poděkovali a divadlo 

opustili.  

Vydali jsme se tramvají 

na Václavské náměstí a odtud 

pěšky na Staroměstské náměstí, 

kam jsme se šli podívat na orloj. 

Po prohlídce orloje jsme se 

vrátili na Václavské náměstí, 

kde byl rozchod. Asi po hodině 

a půl jsme měli sraz u sochy 

sv. Václava a následně jsme se 

vydali na nádraží a hurá domů. 

Do Heřmanova Městce 

jsme se vrátili kolem 16. hodiny. 

Výlet se nám moc a moc líbil, 

neboť většina z nás v Národním 

divadle ještě nebyla a divadlo je 

opravdu krásné. Vůbec nám 

nevadilo, že jsme neviděli orloj 

v pohybu. 

      Lukáš Fous 



 

 



Do Národního divadla vyrazili i deváťáci 

Trochu CRAZY, trochu HOROR.   Asi tak by se dalo krátce zhodnotit poslední nastudování 

pohádkové hry Františka Hrubína Kráska a zvíře v Národním divadle. Zeptejte se deváťáků, 

jak sebou trhli při odkrytí zámecké scény. Určitě nikdo nelitoval, že jel. Ti, co nejeli, ať naopak 

litují. Národní divadlo prostě stojí vždycky za to. A pokud jste zvědaví, vygooglete si to!   

D. Málková 

………………………………………………………………… 

Tak a teď se ukažte, jak vám to pálí!!! – z tvorby 9.D: 

Jednu část slova nahraď synonymem tak, aby vznikl název zvířete: 

šlápodýl 

koexistovala 

žikousa 



rejknedlíček 

perryba 

 

To samé zkus s křestními jmény: 

Anosef 

Lovza 

Tovlastníš 

Poupěuše 

 

Pojmenování věci, města, auta...: 

izraelecle 

Vemlín 

omáčkalom 

sbývalá 

Lovda 

 

ŘEŠENÍ V ZÁVĚRU   

 

 



 

 

Výlet do KANADY 

slovní úlohy v matematice jako zdroj informací 

 

 

 
Klára Bodláková, Eliška Voříšková, Nella Poukarová, Eliška Chvojková (7. A) 

 



Ekotým ZŠHM 2023 

Po kratší odmlce se tento školní rok opět sešel ekotým naší základní školy. K místu 

pravidelného setkávání bylo zvoleno auditorium v nově zrekonstruované části školy, 

tzv. čp.24. Na výzvu k setkání reagovali žáci tříd napříč všemi ročníky. Uvidíme, zda 

jsou to ti praví, kteří chtějí v oblasti ekologie přírody a života něco změnit. 

 

 

Celkem již proběhlo 7 schůzek, z toho jedna byla vycházková. Svou práci začal ekotým 

tématem odpady. Členové týmu navrhovali jaké konkrétní aktivity v tomto tématu 

řešit. Nakonec se rozhodli pro třídění bioodpadu, který v tuto chvíli končí v lepším 

případě ve směsném odpadu, v tom horším na chodbách a v rozích chodeb školy. 

Jako první krok se rozhodli oslovit spolužáky a zaměstnance, aby, mají-li možnost, 

pomohli sehnat vhodné nádoby na tento druh odpadu. Proběhla letáková akce, 

členové ekotýmu oslovili spolužáky svých tříd a také jsme aktivitu vyhlásili v rozhlase. 

Již máme jeden kbelík, který přinesla, a odměnu si odnesla, paní psycholožka Kristýna. 

  V akci nadále pokračujeme. Děkujeme za každý příspěvek. 



Začali jsme vyvěšovat makety dravých ptáků na velká okna. Členové týmu upozornili, 

že pod velkými okny nachází mrtvé malé ptáčky, pro které jsou velké prosklené 

plochy pastí. Vidí v nich odraz sebe sama a domnívají se, že jsou to protivníci a do skel 

naráží, což ne vždy přežijí. Máte-li také nějaké podobné poznatky, klidně nám o nich 

povězte. 

Další aktivitou je momentálně hlasování o logu školního ekotýmu. V souborech týmu 

Ekotým jsou vítězné návrhy z prvního kola, které proběhlo v rámci schůzky ekotýmu. I 

vy můžete hlasováním výsledek ovlivnit. Členové ekotýmu mají zajistit hlasování ve 

svých třídách. 

V rámci vycházky jsme vylepili několik siluet ptáků a pak jsme poklidili v areálu školy. 

Sesbíraný nepořádek jsme vytřídili podle druhu. Vesměs se jednalo a všude-přítomné 

plasty. Ale nalezli jsme také několik hliníkových plechovek. Jak možná víte, je na tento 

rok vyhlášena výzva – sesbírat 500 kg hliníku. Máme výtečně našlápnuto, již máme 

přes 120 kg. Aktuální stav můžete sledovat na horní liště posuvných dveří ze staré 

budovy do nové v přízemí. Kdy odevzdávat hliník najdete na nástěnce ekotýmu, 

naproti kabinetu fyziky, nebo to máte na letáku ve třídě. 

Tak si v tomto článku čtete o ekotýmu a já přemýšlím, zda víte, co to vlastně je? Tak 

stručně:  

Ekotým je dobrovolné sdružení lidí, kteří mají rádi nejen přírodu, ale i své okolí a lidi 

kolem. Mají chuť podílet se na vývoji a změnách k lepšímu, mají nápady, které si sami 

netroufnou uskutečnit, nebo neví jak. Jsou to lidé, kteří přemýšlí o tom, kam se náš 

svět ubírá a kde bychom jej chtěli mít. Ekotým se nezabývá světovými problémy, ale 

všímá si problémů a jevů ve svém nejbližším okolí – škola, bydliště, lesy, louky kolem. 

Členové ekotýmu nejsou jenom ti, co jdou a odpadky sesbírají, ale ti, kdo mají nápad, 

osloví ostatní a s těmi, kteří se přidají, dokážou prospět a napravit co se jim nelíbí. 

Mohou spolupracovat nejen se spolužáky, ale i učiteli, vedením školy, rodiči, firmami 

v okolí i vedením města, či dokonce kraje. Všude se najdou lidé, kteří rádi podpoří 

dobrý nápad, díky kterému se naše okolí změní k lepšímu. 

Zajímá vás více? Oslovte své zástupce ekotýmu, či přijďte na naši schůzku.  

Kód ekotýmu v Teams: klgqrht 

 

Na následující stránce si můžete připomenou návrhy na logo – tak 

hlasujte přes své zástupce v EKOTÝMU ! 







Mezinárodní program

EKOŠKOLA

se ve školním roce 2022/2023 účastní
mezinárodního programu Ekoškola

Ing. Jan Smrčka
vedoucí programu Ekoškola v ČR



Poslední ochránce 
Eliška Horkelová, 6.C 

Kapitola 1 

Jednoho dne Ellu vyhnali z jejího rodného města na samotu do temného lesa a dali jí varování, že 

když se vrátí, tak ji nechají zahubit. Ella se snažila na to vše zapomenout, ale zapomenout na to 

nešlo. V lese byla hodně dlouho a mělo to pouze jeden důvod, proč tam je. Věděla, že to nemá 

nikomu říkat, ale bylo to na ní vidět, Ella neměla kde bydlet, a proto bloudila po lese nekonečnou 

tmou a hledala nějaké obydlí. Najednou viděla v dáli jeskyni. Když se přiblížila, tak si všimla, že za 

velkou oponou listí a květů se něco ukrývá. Natáhla ruku a rozhrnula listí od sebe, v jejím obličeji 

bylo vidět překvapení a radost zároveň. Uvědomila si, že tohle by mohl být konečně nějaký úkryt 

před těmi lidmi, kteří ji vyhnali. Bylo to takové hezké menší údolíčko, moc velké to sice nebylo, ale 

jí se to líbilo. Všimla si, že uprostřed je velký a vysoký dub, visely z něj liány a vypadalo to kouzelně. 

Ella se pomalu přiblížila k dubu. Najednou kousek od dubu se zastavila a zaslechla něco, znělo to, 

jako když někdo něco volá, hlas se pomalu ztrácel v dáli. Když přišla přímo k dubu, tak si sedla a 

opřela se o něj, koukala se do koruny stromu. Po chvíli koukání jí začalo hladovět, a tak se vydala 

do lesa najít něco k snědku. Ella šla po lesní stezce, najednou se začal otřásat keř. Ella začala utíkat, 

nevěděla, co se v keři skrývá, bála se, že ji to dostane. Najednou postřehla, že před ní je trhlina, 

nevěděla, co udělá, v hlavě jí proběhla věta, že se otočí a podívá se za sebe, jestli ji něco náhodou 

něco nepronásleduje. Otočila se, nic neviděla, Ella šla pomalu dozadu. Najednou si ale 

neuvědomila, že za ní je trhlina a spadla do ní. Něco ji popadlo a drželo ji to. Ella zavřela oči a 

představovala si, že se nic neděje, z ničeho nic se její nohy dotkly země a Ella konečně otevřela oči. 

Rozhlédla se, podívala se do země a usmála se. Byla ráda, že se jí nic nestalo, ale přemýšlela o tom, 

co bylo v keři, mohlo to být cokoliv, ale tím se příliš netrápila. Znovu se začala přibližovat k oponě 

z listů a květů, odhrnula ji a vstoupila do údolí. Všimla si, že u dubu někdo stojí. Ella se k němu 

přiblížila, zadívala se na něj a řekla skřehotavým hlasem: „Ahoj?“. Neznámý se otočil, prohlédl si 

Ellu od hlavy po paty a podal jí ruku. Ella nevěděla, co tím myslí, a tak udělala krok dozadu, a on též 

udělal krok dozadu. Zadívali se na sebe a chvíli jen tak mlčeli. Ella se chtěla zeptat, jak se jmenuje, 

ale nedokázala najít odvahu. Neznámý odešel na druhou stranu dubu a posadil se, Ella se za ním 

vydala a posadila se vedle něj, neznámý ji obejmul a řekl: „Promiň, že jsem se nepředstavil, bylo to 

ode mě nezdvořilé, a jinak - mé jméno je Lucas“. Ella se otočila na Lucase a usmála se na něj, Lucas 

se na ni také usmál a pevněji ji objal. Myslela si, že by tohle všechno mohlo něco znamenat.  Elle 

připadalo zvláštní, jak se k ní Lucas chová, připadalo jí to od něj hezké. Najednou si ale uvědomila, 

že se ještě nepředstavila ona, odtrhla se od Lucase a otočila se k němu zády. Lucas se na ni otočil a 

dal svou ruku na její rameno, Ella po chvíli sundala ze svého ramene Lucasovu ruku a vstala. 

Pomalu začala odcházet z údolí se slzami v očích, Lucas na ni volal, ať nechodí pryč, že si ji v noci 

něco najde a zabije ji to, ale Ella ho neposlouchala a šla v klidu dál. Začalo se pomalu stmívat a Ella 

byla sama v lese. Připadala si,  jako by z ní její duše odcházela, najednou z ničeho nic se svalila na 

zem.  

Pokračování příště…… 

 



Čas letí jak bláznivý a zrovna tak se střídají i roční období. 

Každý z nás má přece nějaké oblíbené: 

 

L É T O 

Navštívíme koupaliště, 

na hrad zajdem zase příště. 

Přece je tu léto, 

 můžeme se radovat. 

 

Dvacku za zmrzlinu dáme, 

aspoň si ji vychutnáme. 

Světlušky už svítí, 

na zahradě roste kvítí. 

 

 

Tobiáš Koreček  7.D 

 

 

 



Léto  

Léto klepe na dveře, 

já se koupu v jezeře. 

Táta volá : ,,Pojď už ven, 

zejtra bude taky den!“ 

 

Venku kvete keř, 

chodí tam divá zvěř. 

Už zachází sluníčko, 

pousměj se maličko! 

 

 

Viktorie Ofnerová, Natálie Medková   7.D                

 

 



Zima 

 

Zima je, kdy medvědi chodí spát 

a my si jdeme hrát. 

Sáňkovat a bobovat, 

chodíme i lyžovat. 

 

Skákat, padat, dovádět, 

ve sněhu se vyválet! 

Dovádíme od rána do noci, 

protože jsme řádní kluci  

 

Vojta Malý a Adam Dyčka 7.D 

 

 



Podzim 

 

Podzim klepe na dveře, 

uklidíme na dvoře. 

Na horách už padá sníh, 

pojedeme na saních. 

 

Saně máme velmi dobré, 

jsou i celkem purpurové. 

Večer přijdem na hotel, 

naproti nám je motel. 

 

Dominik Král, Petr Malý, Matyáš Vejtruba, Adam Pavlačka 7.D 

 

 



V LÉTĚ 

V létě roste kvítí, 

slunce na ně svítí, 

chodíme se koupat 

a na hvězdy se koukat. 

 

Občas chodím do kina, 

hodně mě to baví. 

Skoro už tam usínám, 

už po mně jde spaní. 

 

 

 

 

Joel Plecháček, Radek Novák, Jáchym Prokop, Matyáš Novák  7.D 

 



Květiny rozkvétají 

 

Zima už se loučí s námi, 

snížek už je za horami. 

Rozkvetly nám kytičky, 

narcis, krokus, kočičky. 

 

Jaro přišlo nastálo, 

sluníčko svět zahřálo. 

Pojďte, vyrazíme ven, 

přivítáme jarní den! 

                           

 

 

 

Karolína Honsová a Irena Holubová   7.D 



Lednový lyžařský kurz ještě jednou a trochu jinak 
 

Sobotní ráno 21. 1. jak malované bílým latexem, všude bílo a stále sněží!  A třídy 

7. C a 7. D vyráží na první letošní lyžák. Nalodit se do přistaveného autobusu a 

jedeme směr Strážné. Všude plno sněhu, jak to asi bude vypadat na horách? 

Vánoční obleva udělala své, ale tímto tempem to bude paráda. Již u Pardubic nám 

optimismu ubylo. A dál to bylo podobné, jen letmý poprašek, chumelenice nikde. 

A tak to vydrželo až do Lomu pod Strážným. 

Ale nebojte, to by příběh lyžáku nedopadl dobře a on dopadl výtečně. Když jsme 

se dostali až k Andule, sice nám chyběly obvyklé závěje a vidět bylo více než dříve, 

ale sněhu bylo dost. V pondělí nám pustili velkou kotvu, lano jezdilo od začátku. 

Užili jsme si jak sjezdovek, tak běžek a někteří si vyzkoušeli i snowboard.  

Celodenní výlet na Luční boudu byl za azura a bezvětří, s výhledem na zvlněnou 

inverzi v oudolí. Co více si přát? Zase jsme to „vyžrali“. Tak držte palce, ať druhý 

turnus dopadne podobně. 

 





  

 Své zážitky z lyžáku nám v komiksu přiblížili Filip Novák a Dominik Král ze 7.D 



 

 

ŘEŠENÍ: 

(krokodýl, kobyla, žirafa, rejnok, perlín = ryba) 

(Josef, Honza, Tomáš, Květuše) 

(židle, Berlín, diplom, sex, Honda) 

 

 

KDO SE SMĚJE NAPOSLED, TEN SE SMĚJE NEJLÉPE: 

KDO UHODL, TAK MŮŽE ZKUSIT VYŠŠÍ LEVEL:  

Které jedno cizí slovo jsme nahradili českými novotvary? (to slovo 

totiž nemá české synonymum): 

rybomňam, mňamka, drahý, rÝžolep, hubolep, do toho se mrkev 

nedává, ryborolka, rybochálec, rýžoryba, rybohubka = ……………… 

 

  



Ekotým i žákovský parlament má prý spoustu nápadů – 

sledujete jejich facebook? A deváťákům klepou na záda 

přijímačky! To bude zase jízda! Tak ahoj  - na jaře!  

 


