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Proč  máme na okně T.G. Masaryka? Protože se naše škola jmenu-

je právě po této významné osobnosti. Titul „Masarykova základní 

škola“ byl škole udělen již v roce 1947. 

Takto redaktoři Třesku připravují titulní stránku 
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Bylo ráno 22.října.  Normálně bych vstávala o půl sedmé, 

ale dnes mě budík vzbudil už v pět hodin. Proč? Protože se 

naše škola právě dnes rozhodla oslavit 100 let od vzniku 

Československa. Společně s oslavou byl naplánován i tra-

diční recesní den se stejným zamě-

řením. 

Každý žák si na sebe musel vzít 

buď bílé, nebo červené oblečení 

podle toho, do jaké skupiny patřil. 

Připomínají vám něco pojmy „bílý 

a červený tým“? Zřejmě ano, pro-

tože se objevily ve známém tele-

vizním pořadu Máme rádi Česko. 

Pokud tento pořad znáte, určitě 

víte, že tam jsou nějací soutěžící. 

Na to jsme také mysleli, a tak se 

z  5.-9.ročníku vybrali dva zástupci, 

kteří šli soutěžit – jeden za bílé, druhý za červené. Mezi bílé 

soutěžící jsem patřila i já. Ale to stále není důvod, proč 

jsem vstávala tak brzo. Důvodem je, že jsem měla za úkol 

ráno kontrolovat, jestli žáci přicházejí nejen v příslušném 

tričku, ale i s doplňkem v barvách české vlajky. 

Součástí každého recesního dne v naší škole je vždy focení 

– celá škola udělá dohromady nějaký obrazec a ten se sho-

ra z okna krásně vyfotí. Ani letos jsme nemohli udělat vý-

jimku, a tak vás nepřekvapí, že obrazcem byla naše tříba-

revná česká vlajka. Červený tým tvořil červenou část vlajky, 

bílý část bílou a  zaměstnanci školy v modrém vyplnili mod-

rý klín. 

Jak už jsem říkala, oslava dále probíhala formou televizní 

soutěže My máme rádi Česko. Takže v úkolech pro soutěží-

cí nemohla chybět např. slepá 

mapa, malování českých přísloví, 

odhady polohy českých měst na 

mapě apod. Samozřejmě jsme 

neměli tu samou techniku, jako 

mají v televizi, museli jsme proto 

trochu improvizovat. Místo ukáz-

ky filmu byl úryvek z knížky, místo 

kola štěstí byly kostky apod. Mo-

derátory celé soutěže byli bývalí 

žáci naší školy Karel a Veronika. 

No, a co by byla televize bez re-

klam? Ani tady to nebylo výjimkou. Dramatický kroužek si 

připravil pár dobových reklam. Mohli jste zhlédnout rekla-

mu na různé přípravky na růst a pěstění vlasů, vousů, na 

dýmku, zapalovač, básnickou sbírku Piviáda, prací stroj či 

dokonce na podprsenku. Reklamy ale nebyly jedinými 

vsuvkami v soutěži. Velmi zajímavé vystoupení si připravili 

žáci 9.ročníku se svojí módní přehlídkou oblečení a doplň-

ků z doby první republiky. Rovněž deváťáci také zacvičili 

jako sokolové. 

Zdá se vám toho už moc? Náš program stále nekončí… Po-

kračujeme sázením lípy, našeho státního stromu. Pod koře-

MY 

MÁME 

RÁDI 

ČESKO  

 aneb  Jak jsme slavili 100 let vzniku naší republiky 

Slavíme 



Slavíme! 
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ny stromu jsme vložili časovou schránku. Jejím obsahem byla 

poselství a přání naší republice. Sice je naše lípa zatím vyso-

ká asi metr, ale věříme, že z ní jednou vyroste mohutný 

strom. Po obědě se v tělocvičně naší školy, která mimocho-

dem málem nebyla k poznání, sešli rodiče. Pro ně byl připra-

ven program trochu kratší. Děv-

čata z 9.třídy jim vylíčila průběh 

celého slavnostního dopoledne, 

pěvecký sbor zazpíval píseň 

Chválím tě, země má. Sokolové 

rovněž předvedli své cvičení a 

zopakovaly se všechny staré 

reklamy. Děti z prvního stupně 

přispěly také svými malými vy-

stoupeními a třešničkou na dortu byla, již zmíněná, módní 

přehlídka žáků 9.třídy. Poté se rodiče odebrali do tříd svých 

ratolestí, kde se konaly třídní schůzky. Tímto den opravdu 

končí. Podle mého názoru se to velmi povedlo a všem líbilo.          

Kamila Kusá, 9.ročník 

 

Na sázení lípy nám počasí přálo Kdepak asi najdeme Karlštejn? Soutěží provázeli Karel s Verčou 

Dobová módní přehlídka v podání deváťáků 

Dobře naladěný  červený tým Celá naše škola vytvořila státní vlajku 

Odměna?  Česká buchta! 



Vzácná návštěva 
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Získali jsme titul 
Třesk je druhý! 

Dne 12. října k nám přijela vzácná návštěva. Byl to europosla-

nec Tomáš Zdechovský, který nám přijel předat ocenění za 2. 

místo nejlepšího školního časopisu v Pardubickém kraji. Já a 

moje kamarádka Petra jsme ho přivítali v krojích. V redakci 

jsem ho seznámila s celou radou, školou a samozřejmě se Třes-

kem. Poté následovala prohlídka po škole. Zastavili jsme se v 9. 

třídě, kde měli žáci připravené otázky. Bohužel na nás měl pou-

ze tři čtvrtě hodiny, takže jsme se s ním rozloučili, na památku 

jsme mu darovali jedno vydání Třesku a keramický výrobek. 

Pro mě byla návštěva velmi příjemná. Pan Zdechovský byl milý, 

vtipný a  charismatický. Děkujeme za návštěvu a za ocenění.                                

Kamila Kusá 9. třída 

Tomáš Zdechovský  
Na Wikipedii jsem se o vás dočetl, že jste působil jako 

krizový manažer a mediální analytik. Jste považován za 

odborníka na krizovou komunikaci.   

Krizový manažer je člověk, který musí mít obrovské eko-

nomické a komunikační dovednosti, většinou ho pošlou 

do firem, které směřují k bankrotu, a ten člověk musí ty 

firmy buď stabilizovat, nebo je ukončit tak, aby zaplatily 

co nejvíc svých závazků. Když třeba dluží hodně peněz, 

tak musím firmy prodat tak, aby celý ten dluh byl splacen 

tak, aby všichni věřitelé byli uspokojeni. To je tato práce. 

Mediální analytik je člověk, který prochází media a pře-

mýšlí o tom, co do médií dostat za zprávy a jaké ty zprávy 

budou mít vliv na člověka - to byl obsah mé práce, dříve 

než jsem se stal europoslancem. 

Politický marketing a public relations. Můžete nám vy-

světlit česky, čemu jste se vlastně věnoval? 

Politický marketink. Já jsem dělal spoustu kampaní. Jezdil 

jsem po celé Evropě a sledoval jsem politické kampaně,  

před volbami  jsem je sám vymýšlel. Vytvářel nebo spolu-

vytvářel jsem spoustu reklam nebo klipů a videí, jako je 

Dananne, spolupracoval jsem se značkou Audi, s nadná-

rodními firmami, např. PPF nejbohatšího Čecha Petra 

Kellnera a dalšími firmami.  A public relations… Nejdříve 

jsem byl novinář a po určité době mě prosili lidé, abych 

jim pomohl lépe komunikovat s novináři. A nemohl jsem 

 

být novinář a zároveň radit lidem, jak s nimi komunikovat. 

Musíte si vybrat jeden svět. Takže já jsem si vybral ten svět, že 

jsem z novináře přestoupil na ten druhý břeh, začal jsem být 

ten, kdo dostává  informace do českých médií. To je public 

relation znamená vztahy s veřejností. Takže jsem vlastně bu-

doval různé značky od začátku a jejich pozitivní obraz.  

Pro nás kluky a muže musím dodat, že pan Zdechovský také 

pomáhal s kampaní  tradiční české  značce AVIA. Jak vás to 

bavilo? 

To mě bavilo neskutečně, protože veškeré ty automobilové 

značky … to je takový svět chlapů. kam se můžete  sednout, 

vyzkoušet všechno, musíte prostě znát všechny detaily, to je 

pro nás chlapy prostě skvělej svět. A pro chlapy jsem dělal 

ještě lepší značku, dělal jsem pro Gripeny. To jsou letadla, 

nejmodernější stíhačky na světě, a takový můj největší zážitek 

bylo sednout si do Gripenu a vidět, jak je to malinký a jak je 

tam spoustu různých přístrojů, co všechno musí pilot umět 

jenom proto, aby mohl ten stroj, který létá rychlostí 1000 km/ 

h řídit. 

Stál jste u vzniku projektu "Kdo miluje, daruje krev", která 

se koná každoročně na svátek sv. Valentýna po celé České 

republice, nebo  „Než odjedete na dovolenou, darujte krev“, 

také  „Darujte krev s KDU-ČSL". Jak vás to napadlo? Má to 

spojitost s kauzou heparinového vraha, které jste se jako 

havlíčkobrodský rodák také věnoval? 

No, má to spíš spojitost s tím, že  v současné době dárcovství 

není příliš v módě. Já jsem byl teďka darovat krev ve středu a 

je vidět, že daruji krev pravidelně. Jehly už nejsou tak velké, 



 

Vzácná návštěva 
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jako když jsem začínal. Máte instagram? Máte facebook? 

Můžete si mě najít podle příjmení Zdechovský, dávám fot-

ky, jak chodím pravidelně darovat krev. 

My žijeme v nějaké společnosti a v té společnosti bychom 

měli mít nějakou spole-

čenskou zodpovědnost. 

A jedna z těch věcí je, 

že hodně lidí třeba ko-

lem mě bylo vážně ne-

mocných nebo měli 

autonehodu. To je to, 

co mě motivuje dávat 

krev, protože když mají 

lidé autonehodu, tak tu 

krev potřebují rychle. A 

když té krve není do-

statek, tak je vždycky 

problém ji přivézt. Musí 

se vozit třeba do svitavské nemocnice z Plzně. To samozřej-

mě už je nějaký čas, který zbytečně ztrácíme při záchraně 

toho člověka, takže je lepší pravidelně. A proto jsem založil 

tyto kampaně a hodně mladých lidí chodí darovat právě na 

svátek sv. Valentýna krev. A myslím, že je to dobře. Když je 

někdo zamilovaný a někoho miluje, tak by ho neměl milo-

vat jen tak, že mu říká hezká slova, ale měl by něco praktic-

ky udělat a ukázat, že má někoho rád, a tak to je dárcovství 

krve. 

V roce 2006 bylo provedeno 405 000 odběrů krve, při kte-

rých se odebere asi 470 ml krve, to je více než 200 000 

litrů. Víte, kolik litrů krve je ročně potřeba, aby jí bylo 

dostatek? No, to číslo vždycky závisí tom, že dnes už se 

krevní transfuze nedělají 1:1, ale krev se zpracovává na 

určitý materiál, takže té krve, aby bylo dostatek… vlastně 

dnes je, ale potřebujeme mladé dárce, aby krve neubývalo, 

takže je potřeba databázi obnovovat, protože generace 

paní učitelky byla zvyklá krev darovat (paní učitelka Coufa-

lová krev daruje, poznámka redakce) , ale dneska mladá 

generace není zvyklá. Málokdo ví, že nemůžete darovat 

krev, když nežijete ve stabilním partnerském vztahu, když 

hodně cestujete, když si děláte tetování, když máte různé 

piercingy ... je tam strašných omezení. A těch lidí, kteří 

"mohou darovat krev" , kteří jsou zdraví a všechno funguje, 

je poměrně malá skupinka. Proto je vždy lepší, mít větší to 

číslo než menší, a potom riskovat, že každý musí darovat 

krev. Jinak, dobrá otázka. Zjistil jsem, že ženy mohou daro-

vat krev 3x ročně a muži 4x ročně.  To znamená, že v roce 

2006 darovalo krev asi 57 857 lidí. 

Má nějak návaznost jméno vašeho syna s dodatkem jmen 

do českého kalendáře? Pamatujete si všechna jména, kte-

rá byla dopsána? (Tobiáš, Nikolas, Andělín, Lea či Domini-

ka.) Víte, v jaký den váš syn Tobiáš slaví svátek? (2.11) 

Tak ano, já jsem vlastně vybojoval, že Sáry, Tobiášové, An-

dělínové a nevím, jaká všechna jména, jsme dostali do ka-

lendáře. Asi to bylo 7 jmen a pak byla přidána další, teď je 

to asi 11 jmen. To se podařilo vybojovat, když mému synovi 

Tobiášovi byly 4 roky, tak jsem si říkal, proč by se kalendář 

nemohl změnit a proč bychom tam nemohli přidat nová 

jména, a podařilo se je tam přidat.  

Kolika jménům jste pomohl do  českého kalendáře? Dnes 

jich tam je i díky zásluze pana Zdechovského 460 ( jestli 

jsem správně počítal).  

Vytvořil jste několik znaků a vlajek pro obce, které nic 

takového doposud neměli. Jedná se o Lezník, je tady ne-

daleko, a v Třebechovicích pod Orebem a v Týništi nad 

Orlicí působil náš táta. A Dolní Čermnou taky známe, ně-

kolikrát jsme tam byli na dovolené. Jak tyto obecní sym-

boly vznikaly? 

Vznikaly tak, že jsem se seznámil s historií obce od začátku 

do konce, co vlastně ta obec reprezentuje. A vždycky je 

dobré udělat ten symbol tak…, třeba v Třebechovicích a 

Týništi měli znak a potřebovali dodělat vlajku. Takže tam to 

bylo jednoduché. Bylo to vlastně převedení znaku do vlaj-

ky. V Lezníku tady nikdy žádný znak nebyl, žádná vlajka, 

takže se to muselo vytvořit nově, museli jsme nějakým způ-

sobem zkoumat historii a nějakou návaznost na další sym-

boly. Takže to bylo poměrně těžké a dost dlouho trvalo, než 

ten symbol vznikl.                                                                                      

Jste šikovní, že jste si to takhle našli. 

Moc vám děkuji za zajímavý rozhovor. 

S panem Tomášem Zdechovským si povídali Theodor Josef a 

Blahoslav Adam Lapáčkovi 
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Ze školy 

 

 

 

Dne 26. září si 9. třída připravila program na oslavu 

Evropského dne jazyků. Pro naši školu to byla novin-

ka, kterou objevila paní učitelka Jana Renzová. Ráno 

jsme se všichni sešli na chodbě, kde jsme my devá-

ťáci provedli menší scénku s Evropou a jejími jazyky. 

Poté se všichni odebrali do tříd. Ve třídě na ně čeka-

la dvojice nebo trojice deváťáků a deváťaček, kteří si 

připravili téměř tříhodinový program. 7. a 8. třída 

dělala krabice. Každá představovala jeden evropský 

stát, ke kterému si měli najít zajímavosti. Pro ostatní 

třídy byly připravené různé aktivity. Potom jsme se 

opět všichni sešli na chodbě, kde každá třída ukáza-

la, co se naučili. Pak se všechny krabice od 7. a 8. 

třídy naskládaly do babylonské věže. Po vyprávění o 

babylonské věži pan ředitel alias Bůh shodil krabice 

na zem. Následně 9. třída řekla pár zajímavostí o 

jazycích. Potom pro  7. 8. a 9. třídu čekala ve výtvar-

ce beseda s panem Edlmanem, který žil nějakou do-

bu ve Skotsku. Tím den skončil. Myslím si, že se po-

vedl a všem se moc líbil. Doufám, že za rok se bude 

slavit zase. 

Kamila Kusá, 9. třída 

Evropský den jazyků 

Technohrátky v Litomyšli 

Dne 10. 10. osmá třída jela do Střední technické a zahrad-

nické školy v Litomyšli na Technohrátky. Když jsme tam 

dojeli, šli jsme do haly, kde proběhlo zahájení. Nejdřív jsme 

šli do dílen, kde jsme se učili používat jeřáb. Potom do za-

hradnické dílny, kde holky aranžovaly a kluci navrhovali 

zahrady. Pak jsme pokračovali do školy, kde pět lidí malo-

valo a zbytek fotografovali. Po této akci byl oběd. Po obědě 

jsme si prohlédli zvířata, měli jich tam spoustu - ještěry, 

akvarijní rybičky a i hady. Po prohlídce jsme šli do autodí-

len, kde jsme autu zkoušeli vyměnit pneumatiky. Pak jsme 

šli zase do dílen, kde nám ukazovali, jak se řeže laserem. 

Nakonec se šlo zpátky do haly, kde byla vědomostní soutěž, 

kde jsme byli pátí, ale náladu nám zvedlo to, že jsme byli 

třetí v aktivitách, které byly při prohlídce školy.                                                                          

Marek Nantl, 7. třída 
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Výročí 

 

 

AUTA V PRVNÍ REPUBLICE      
Za první republiky zde jezdila spousta různých aut.  A v tom-

to článku vám ukážu některá z nich.  

Škoda Popular - byl to první automobil od Škody s páteřo-

vým rámem. Vyráběl se v letech 1933-1938 a jeho maximál-

ní rychlost byla 80-110 km za hodinu.  

NW President - automobil NW president byl vůbec úplně 

první automobil, který se vyráběl na našem území. Ale ne na 

moc dlouho. Vyráběl se v letech 1888-1889 a jeho maximál-

ní rychlost byla 22 km za hodinu.  

Mercedes - Benz 500k - Mercedes- Benz 500k si mohli dovo-

lit jen opravdoví  boháči a i v současnosti je to jeden s z nej- 

dražších veteránů vůbec. Vyráběl se v letech 1934-

1936 a jeho maximální rychlost byla 150 km/hod.  

Bugatti Royale - Stejně jako mercedes bylo i tohle vozidlo 

velmi luxusní a drahé a také patřilo mezi největší auta své 

doby. Vyrábělo se v letech 1927-1933  a jeho maximální 

rychlost  bylo  150km/h.  

 

 

 

 

 

 

Laurin&Klement-Škoda 110 - tohle auto bylo z těch, co je na 

mém seznamu asi nejvzácnější, protože bylo vyrobeno pou-

ze 3000 kusů. Vyráběl se v letech 1925-1929 a jeho maxi-

mální rychlost byla 

85 km/h.  

 

Blahoslav Adam  

Lapáček, 6. třída 

Foto: internet 

V ČEM SE CHODILO A CHODÍ DNES 

V dnešní době se oblékání bere jako dosti důleži-

té, ale jak tomu bylo v první republice? Zde vám 

popíšu několik věcí, co se změnilo v oblečení.               

ŠATY  Šaty byly za první republiky 

velmi důležité a každá žena jich měla 

několik. Byly symbolem toho, že žena 

je z dobrých poměrů. K šatům se hod-

ně nosily šperky, které ukazovaly bo-

hatství ženy. Šaty nosily hodně i děti. 

Do té doby bylo ovšem i normální, že 

šaty nosili i malí kluci. Třeba Karel Ča-

pek.  

V dnešní době se šaty také hodně nosí. Ale ženy sáhnou i 

po jiných kouscích oblečení. Obecně můžeme říct, že prvo-

republikové šaty měly složitější střihy a byly propracova-

nější, často šité speciálně pro ženu v krejčovství. 

KALHOTY  Dříve kalhoty nosili výhradně muži a chlapci. 

Často na sobě měli jednu kšandu. Tedy takzvanou šli. Zip 

se tenkrát moc nepoužíval, zato spíše knoflíky. Menší kluci 

nosili krátké kalhoty, jak to můžeme vidět např. u britské-

ho prince George.  

V dnešní době převažují džíny. Nosí se nohavice 

s roztrhanými koleny. Také se hodně používají na sport 

nebo normální vycházky i tepláky.  

ČEPICE V  té době se hodně nosily 

různé klobouky: hučky, slamáky, 

placky, buřinky, cylindry, čepice a tak 

dále. Čepice byly dobře dostupným 

zbožím. Na společenské a kulturní 

akce cylindry a klobouky. Na vesnici nebo na normální 

vycházky zase placky apod. Tenkrát si nikdo nedokázal 

představit, že by do společnosti vyrazil bez pokrývky hlavy. 

Muži se zdravili nadzvednutím klobouku. 

Dnes už čepice ani klobouky nikdo neřeší, kromě protoko-

lu v královské rodině. 

RUKAVIČKY Nedílnou součástí oděvu byly rukavičky. 

Dámy nosily háčkované, pletené, kožené i síťované, krát-

ké, k loktům i nad lokty. Pánové zase bílé k oblekům nebo 

kožené k svrchníkům. 

A dnes? To už nikdo neřeší, jen když je 

zima. 

Blahoslav Adam Lapáček, 6. třída 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjg8JHs7q3eAhWGalAKHYEKB2IQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcz.clipartlogo.com%2Fimage%2Fhat-outline-clip-art_454688.html&psig=AOvVaw1Zj9K7B0s_8h86iKv0wg13&ust=1540978589100877
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGnJCm763eAhVKalAKHcRICRIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Flinieschneider.cz%2Fsaty%2F423-danuta-saty.html&psig=AOvVaw0d95JixuyVetm0yYLeBCXa&ust=1540978707060764
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCgeKX8K3eAhUQKFAKHX2JCjQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fbr.depositphotos.com%2F108550056%2Fstock-illustration-sketch-gloves-illustration.html&psig=AOvVaw305VVUdAkt
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Výročí 

 

Ceny potravin,  průmyslového zboží a služeb: 

Rok 1928 

chléb (1kg) - 3,40Kč                                         

brambory (1kg) - 0,95Kč                                

vepř. maso (1kg) - 16,90Kč                           

mléko (1l) - 1,95Kč                                          

boty - 100Kč 

máslo (1kg) - 25,75Kč                                     

cukr (1kg) - 6,20Kč                                           

pivo (1l) - 2,90Kč 

orná půda (dle bonity) 3500 -5000 Kč/ 1 ha 

Pro srovnání výdělek: 

dělník 510- 590 Kč/ měsíčně                                                                                                 

 

 

 

První republika byl asi zajímavý čas, ale nám se žije snáz.                                      Theodor Josef Lapáček, 8. třída 

Rok 2018 

  30 Kč 

  34, 90 Kč 

  90- 120 Kč 

              15 Kč 

  1500 Kč 

      160 Kč 

  16,90 Kč  

  20 Kč 

   150 000 Kč/ ha 

 

Průměrná hrubá mzda 33 384 Kč 

A dnes si (sice z hrubé mzdy) koupíme asi 738 chlebů a 738 l 

mléka a 1 kg másla. A na 1 ha půdy budeme vydělávat asi 4 

měsíce. 

Ceny dříve a dnes 
Hledal jsem, jak se žilo lidem před sto lety. Našel jsem ceny některých potravin a služeb z doby první republiky, z roku 1928.   

Pro srovnání jsem dohledal přibližné ceny z letošního roku, tedy r. 2018. A tady je malé srovnání. 

To znamená, že r. 1929 si dělník koupil za svůj plat sko-

ro 100 chlebů a 100 l mléka a 1 kg másla. A na koupi  

1 ha půdy vydělával víc než 6 měsíců.  

Porovnání jídel 1918 a 2018 
Dříve bylo věnováno přípravě jídla více času, protože ženy nevařily 

z polotovarů. Zatímco muži pracovali, ženy vařily a staraly se o domácnost. 

Ony nevařily, ony přímo kouzlily! Když se muži vrátili ze směny, doma na 

ně čekalo jídlo tak dobré, že i v sousedům se sbíhaly sliny z těch dobrot! 

No řekněte: Kuřecí stehýnka s dresingem,  zajíc na svíčkové s bramborami.  

Ted vám ukážu  originální jídelní lístek z roku 1929. 

A pro srovnání dnešní ceny některých jídel: 

Domácí čokoládový dort s ovocem  …75,- Kč 

Hovězí vývar s masem, domácími nudlemi a 

zeleninou … 38,- Kč 

 

Viktor Samuel Lapáček, 4. třída 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXhYfr4K3eAhVEZVAKHTQYDEUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.cbkladno.cz%2F2011%2F01%2F27%2Fja-jsem-chleb-zivota%2F&psig=AOvVaw146Yj43EW_T1UWJ9dN4VqQ&ust=1540974827
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-46a04a3eAhXKaFAKHQ53D_sQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.rohlik.cz%2Fc300102009-brambory&psig=AOvVaw37wbfiGhD0OipcgC184757&ust=1540974996039183
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfvar_6K3eAhXDLFAKHfxOBJMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fjp.123rf.com%2Fphoto_40845066_%25E3%2583%2595%25E3%2583%25AC%25E3%2583%2583%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25A5-%
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8-Lbr6a3eAhXPJlAKHXzHAGsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcz.depositphotos.com%2F116089534%2Fstock-illustration-pork-meat-isolated-icon-design.html&psig=AOvVaw2LkrXI
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHwMOf7K3eAhXREVAKHRKWDtsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcz.depositphotos.com%2F158690938%2Fstock-illustration-hand-drawn-piece-of-layered.html&psig=AOvVaw0xKo0OimN
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Výročí 

 

Jaká je oblíbená kniha          

malých dětí? 

Prvňáci byli v knihovně, přivítala je tam příjemná paní, které 

říkali víla Jasmína Bílá, která jim ukazovala dětské knihy. Poté 

malovali postavičku, jakou chtěli. Vyhrála Dášenka, kterou 

namalovala většina třídy. Nebyli však v knihovně sami, druhý 

den tam jela 3.-4 . třída, která si také povídala o knihách a 

každý měl namalovat postavičku z nějaké knihy a obrázek, 

který byl namalován nejvíckrát,  tak  ta kniha vyhrála. Byla to 

kniha Rychlé šípy.                               Petra Hynková, 7. třída 

Oslavy 100. výročí  
V sobotu 15.9 jsem zpívala se sborem paní učitelky Vanišové 

při oslavách 100. výročí vzniku Československa. Zpívali jsme 

píseň Stromy, Chválím tě země má a také naši státní hymnu. 

Zdálo se mi, že je tam docela dost lidí. Pak mluvil pan staros-

ta. Toto probíhalo u školy a pak akce pokračovala na hřišti, 

kde hrála a zpívala skupina ze Základní umělecké školy 

v Holicích. Já jsem tam byla jenom chvilku a bylo to moc krás-

né. Stálo to za to. Mně osobně se to moc líbilo.                                                  

Pavlína Urválková, 5. třída 

Sázení lípy  
V pondělí 22. října 2018 při sázení lípy pod školou si moje 

osmá třída připravila zajímavosti o lípě:  

 Latinsky lípa srdčitá se jmenuje Tilia cordata 

 Jedna z nejstarších lip v ČR se nachází 11 km od Po-

ličky v obci Telecí a je jí 700 let 

 Jednání o symbolickém  stromu  vyvrcholilo na Vše-

slovanském sjezdu v Praze roku 1848, kde se stala 

lípa stromem Slovanů oficiálně. Od té doby ji za svůj 

národní strom považují i Češi. 

  Květ lípy má léčivé účinky proti chřipce a s ní souvi-

sející onemocnění, snižuje horečku.  

Podle mě se sázení lípy povedlo. Lípu sázel pan starosta 

Rajman a pan ředitel Karel Kovář. Potom žáci mohli přiho-

dit hlínu, aby si ji taky zasadili.  

                                                                  Marek Nantl, 8.třída    
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V dnech 3. 4. a 5. října proběhl opět v naší škole sběr starého 

papíru. Letos se počasí opravdu vydařilo. Na rozdíl od minulé-

ho roku i svítilo sluníčko. Ten, kdo pilně pracoval, se pořádně 

zapotil, a tak bylo vždycky vtipné, že všichni kolem nás chodili 

v bundách a my v krátkém tričku. Také oproti minulému roku 

bylo méně papíru. Jen jedna třída měla 100% účast a to byla 

4. třída, která se zatím umístila na prvním místě. Celkově se 

nasbíralo 10 768 kg papíru. Další sběrová akce proběhne 

v dubnu 2019. 

Kamila Kusá, 9. třída 

Oslava paní učitelky Renzové 

Opět jako minulý rok jsme oslavili v úterý dne 2. 10. 2018 

narozeniny naší třídní paní učitelky Jany Renzové. Pokusili 

jsme se, aby přípravy proběhly v nejvyšším utajení, což se i 

celkem povedlo. Po vstupu paní učitelky do třídy se ozval 

výbuch a na paní učitelku už se spouštěl déšť konfet. Paní 

učitelka si převzala pečlivě vybrané dary od našich spoluža-

ček. Dále byla paní učitelka posazena ke stolu, kde jsme si  

cinkli  kelímky naplněnými dětským šampaňským. A násle-

dovala malá hostina. Oslava byla zdokumentována nejen 

paní učitelkou, ale i žactvem, pořízené fotky si je možné 

prohlédnout i u nás ve třídě. Pozornost nejen paní učitelek, 

ale i mnohých dalších upoutal velké balóny ve tvaru 50. 

Paní učitelka nám sdělila své mírné překvapení, což nás 

velice potěšilo, a pochopili jsme, že se nám oslava vyvedla. 

J.T.Lapáček, 8.třída  

První návštěva nového  

obchodu 

10.září 2018 se nově otevřel obchod v Morašicích. Ob-

chod nám docela chyběl. Museli jsme jezdit do  města 

nebo do okolních vesnic. Když se obchod otevřel, cho-

dilo tam hodně lidí. 12.září jsme tam vyrazili s klubem i 

my. Dětem se tam moc líbilo. Kupovaly si tam samé 

zajímavé věci, třeba kalkulačku, antistresový míček, 

takovou zajímavou barevnou hmotu a také něco dob-

rého. Ve škole si s těmi věcmi hrají a tak to bude asi 

dobré. Obchod mají úplně plný, najdete tam hodně 

jídla, pak třeba svíčky, žrádlo pro psa, šampony, pití… 

Snad to takto poběží i nadále.      Alena Kuřová, 3.třída 

Sběr starého papíru 

Ze školy 



 

Miss školačka 
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26. 6. 2018 se v naší škole konala opět Miss školačka, ten-

tokrát na téma Hawai párty. Účastnicemi byly Lucie Jare-

šová, Pavlína Prošková, Adéla Sádecká, Pavlína Kasnaro-

vá, ale i já, Kamila Kusá. Mezi disciplíny patřil třeba ha-

vajský tanec, který jsme si měly připravit společně 

s typickým oblečením, bowling s kokosovou koulí, přípra-

va koktejlu, scénka na předem vybrané téma a samozřej-

mě volná dis- ciplína. Téma na scénky byly 

například, balení, nakupování, obleče-

ní a jídlo a letadlo (to jsem měla 

já). Ne- vím, jak to měli ostatní 

soutě- žící, ale mě opravdu o 

vý- hru nešlo, Šla jsem si 

to užít a zkusit něco 

no- vého, což se mi spl-

nilo. Soutěž mě 

moc bavila a plá-

nuji tam jít znovu. 

Jsem vděčná 

všem, co mi po-

máhali, hlavně 

Tereze Sedliské a 

Markétě Říhové. 

Vydržely se 

mnou nacvičová-

ní, které bylo vel-

mi náročné. Paní 

učitelka Coufalová 

je velmi přísná, ale 

ne- být jí, tak by ta Miss 

ne- stála za nic. Celou 

sou- těž moderovali Bo-

huslav Říha a Eliška Bubno-

vá. Obohatili Miss o spous-

tu zají- mavých informací a jejich 

nadšení do moderování zlepšovalo at-

mosféru. Miss školačkou za rok 2018 se stala 

Lucie Jarešová, která měla vše skvěle připravené a určitě 

si korunku zasloužila. 1. vicemiss byla Pavlína Kasnarová 

a 2. vicemiss Adéla Sádecká. Obě také měly zajímavý 

program. V porotě seděly některé paní učitelky a pan sta-

rosta Rajman a podle jejich úsměvů usuzuji, že se jim 

Miss velmi líbila.  

Kamila Kusá 9. třída 

Miss školačka 2018 



 

Vzpomínky 
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Prázdninová návštěva   

u zubaře 
Mamka mi vyhrožovala, že 30. srpna pojedeme k zubaři, ale já 

jí to nevěřila, a to byla velká chyba. Nebýt připravený k zubaři 

je hrůza a mně se to stalo. Když mě ráno mamka probudila a 

řekla: „Péťo, vstávej, jedeme k tomu zubaři,“ byla jsem oprav-

du překvapená, no tak jsem vstala, oblékla se, k snídani jsem 

toho moc neměla, jen křupky s mlékem. A v koupelně to taky 

nebylo moc na dlouho, ošolichala jsem zuby, ale najednou 

však mamka zavelela a jelo se. Taťka už seděl v čekárně (byl 

předtím ještě chvíli v práci), když jsem si k němu přisedla, tak 

vylezla sestřička z ordinace a zavolala: „Tak Hynkovy pojďte!“ 

První šla moje sestra Madla a ta měla asi tři kazy, ale nejsem 

si tím úplně jistá, třeba jich měla víc, ale stejně mě to překva-

pilo, protože minule a předminule žádný kaz neměla. Po 

sestře jsem šla já a na to že jsem si zuby čistila tak mizerně, 

neměla jsem ani jeden kaz, divné že? Po mně šla mamka a ta 

to měla úplně v pohodě, ale taťku jsem neviděla, protože 

mamka chtěla být brzo doma a taťka se stejně vracel do prá-

ce. Jo, a to jsem vám zapomněla říct, paní doktorka nám dala 

neprodejné vzorečky pasty.  

Petra Hynková, 7. třída  

Nový člen rodiny 
Ne, opravdu nemám nového sourozence, jenom nové 

domácí zvířátko – křečka. To jsem si jednou odpoledne 

řekla, že bych chtěla křečka a po hodně přemlouvání ro-

dičů a slíbení, že se o něj budu starat, jsem dostala sou-

hlas si ho koupit a ještě ten den jsem jela s kamarádkou 

do Litomyšle a koupila si ho. Panu prodavači jsem řekla, 

že bych chtěla samce. On si nebyl jistý, jestli mnou vybra-

né zvířátko je samec, ale i tak jsem si ho vzala. Pojmeno-

vala jsem ho Boris. Tohle jméno mu bohužel nevydrželo 

moc dlouho, protože druhý den normálně porodil mladé 

křečky. Bohužel ani jedno miminko nepřežilo a tak mi 

nezbylo nic jiného, než přejmenovat Borise na Dolores.  

Kamila Kusá, 9. třída 

Našly se všechny ovečky z Déčka? 

Jak jsme už mnozí mohli zaregistrovat, dětský televizní kanál 

ČT:D vyhlásil soutěž o nález oveček, jakožto  jednoho 

z největších maskotů Déčka.  Ovce byly úspěšně nalezeny 

dětmi a diváky Déčka. Byla vytvořena aplikace na hledání 

ovcí. Byly zmařeny i temné plány Černobíla na nahrazení ovcí 

hloupými zebrami.  Soutěž skončila 7. září s velkými ovacemi 

z nálezu. Ale pravděpodobně se nenalezly všechny barevné 

ovečky, protože malé stádečko jsem zahlédl u naší zahrady. 

Poraďte, co s ovečkami dál? 

 

Th. Josef 

Lapáček, 

8.třída 

Tak to jsme MY -  starší školní družina 
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Ze školy 

 

 Jíte šneky?                 
Každé pondělí ve školní družině 

vaříme. Už jsme vařili různé dob-

roty. Nejvíce mě zaujali šneci 

z těsta, nemyslete si, že budeme 

jíst opravdové šneky, byli to  

však šneci z těsta. Připravují se tak, že: rozvalíme  těsto, po-

mažeme kečupem, obkládáme šunkou a posypeme sýrem, 

zabalíme to do válečku a potom  nakrájíme a dáme do trou-

by, kterou jsme si rozehřáli na 200o C. Počkáme, až se upečou 

a pak je s chutí  sníme. Na fotce jsme pekli jedlé zlaťáky, do 

kterých jsme tiskali vzory.  

                                                           Pavlína Urválková, 5.třída 

Seznamovací odpoledne si užili žáci ze 6.třídy se svými 

rodiči.  Každá rodina si  vytvořila sluníčko, aby stále 

svítilo nejen ve škole, ale i hlavně doma. Tak ať se to 

daří.  
Úžasný dar dostali žáci ve školním klubu a ve školní družině.  

Bylo to několik koloběžek a jízdních kol a plno dalšího doplňují-

cího materiálu, které se používá na dopravním hřišti. Tak dou-

fejme, že budou  všichni dostatečně proškolení a nebudou u 

nás žádné dopravní nehody a úrazy. 

                                Obrázek - Sebastián Záleský, 4.třída 

Podzim 



 

Drby 
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Zvláštní případ se stal hned na začátku roku. Paní 

učitelka X šla vyřídit do knihovny telefonát, jiná 

paní učitelka Y šla kolem knihovny , viděla po-

otevřené dveře, tak je zavřela a do-

konce pootočila klíčkem. Co následova-

lo? Bouchání ale 

v hlučném  mumraji na začátku roku 

nebylo slyšet. Pohotová paní uči-

telka využila telefonu a volá pro zá-

chranu pana ředitele. Hurá! Je opět svo-

Žák X na autobusové zastávce jaksi frajeřil. A když byl 

v nejlepším prohlásil, že v jedné ruce 

zdvihne 60kg. Všichni na zastávce se mu 

začali smát a ve škole ho postihla 

obrovská karma. Od té doby mu ve 

škole všichni připomínají 

jeho čin.  

 

 

Žák Y se každé ráno těší do autobusu a to jen z jednoho 

důvodu. Vždy si sednu blízko mého kamaráda žáka X. 

S úsměvem se na něj podívám, nadechnu se a zeptám se: 

Poslyš, máš úkol (třeba) z matematiky? Co? Diví se žák X. 

On nějaký byl? Takže se do školy jezdí vese-

le. 

Jak poznat levou a pravou? Stačí se inspirovat! 

DRBY 

Horní fotka je focená před několika dny. 

Spodní fotka pochází  z padesátých let 

20.století. Vidíte nějaký rozdíl?                               

                                          P. Urválková, 5.třída 

Stavebnicový dort pro republiku 



 

Ze školy 

16 
 

 

Milí žáci,  

srdečně vás zvu na čtenářský kroužek, koná se kaž-

dou středu v 13:00. Každý koho baví číst, uvítáme my 

i paní učitelka Renzová, která celý čtenářský klub ve-

de. Čteme, povídáme si o tom, co čteme, co jsme již 

přečetli a co bychom číst chtěli. A není to jediný klub, 

co paní učitelka vede, pokud nemůžeš ve středu, pojď 

se alespoň podívat do našeho dramatického kroužku. 

Ten probíhá v pátek v 13:30. Bude tě to určitě bavit. 

Nejenže hrajeme různé divadelní hry, ale někdy si 

zahrajeme  nějakou scénku ze seriálu Partička a to je 

taky sranda. Takže jestli chceš, tak přijď! Tyto dva 

kroužky probíhají vždy v knihovně.  

    Petra Hynková, 7. třída 

Knihovna přibývá na váze 

Členové ze čtenářského klubu nám z Litomyšle přivezli pět 

zbrusu nových knih do naší knihovny. Myslelo se, jak na 

druhý stupeň, tak i na první stupeň. Takže pokud nemáte 

momentálně co číst, zastavte se v naší knihovně a půjčte 

si novou knihu. 

Kamila Kusá 9. třída 

Nové internetové stránky 

Milý žáci a rodiče, 

 morašická škola má nové internetové stránky. Najdete si 

tam, co máte či co mají vaše děti k obědu, ale také se zde 

dá najít rozvrh hodin a jeho změny. Jsou tam i školní ak-

tuality z minulosti, co se děje teď a co se dít bude, takže si 

to určitě najděte, ať nic nepropásnete.                                                                  

Petra Hynková, 7.třída 

Náš školní parlament  

Jak už asi víte, naše škola má takový malý školní parla-

ment. Každé první nebo druhé pondělí se celá škola 

sejde na chodbě a školní parlament vyhodnocuje soutě-

že, chválí reprezentanty a zhodnocuje školní akce. 

Úspěšní žáci se mohou těšit na zajímavé odměny a di-

plomy. Takže pokud chceš i ty něco dostat, musíš se 

pořádně snažit, protože konkurence je velká. 

Kamila Kusá 9. třída 

Čtenářský a             

dramatický kroužek 
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Volný čas   

 

 

Přespolní běh 
Dne 13. září  se pořádal 

přespolní běh v Litomyšli na 

hřišti Větrník. Jelo hodně 

sportovců a paní učitelka  

Nováková. Běželo se podle 

kategorii. V jedné kategorii 

na prvním místě se umístil 

Lukáš Mach. V další katego-

rii na sedmém místě Šimon 

Meduna. A v další kategorii 

na čtvrtém místě Tereza 

Lněničková. Běhalo se dob-

ře.         Marek Nantl, 8. třída 

Čtvrté místo si na minifotbalu vybojovali žáci 8. a 9.třídy 

27. září 2018 proběhlo oblastní kolo v minifotbalu žáků       

6. -7. tříd. Naši fotbalisté získali 3.místo. Blahopřejeme! 

Kam ve škole ve volném čase? 

Malý Pythagoras - matematický kroužek 

Čtenářský klub 

Dramatický kroužek 

Sportovky   1.-5.třída 

Sportovky   6.-9.třída 

Pěvecký sbor 

Keramika 

Redakce Třesku 

Vaření 

Dopravní kroužek 

 

Rozdíl mezi školou a školkou 

Jonášek: škola - je zábava  

Kačka: školka - v družině si hrajeme a ve třídě se 
učíme  

Šárka: školka - může se tam spát  

Kája: škola - hodné děti  

Viky: škola - můžeme si hrát a učíme se 

Kristýnka: školka - mohli 
jsme spát 

Katy: škola - mnoho kamará-
dů  

Adélka: škola - baví se jí učit 

Zoe: školka - kamarádi 

Natálka: školka- hodné paní uči-
telky  a hodná paní ředitelka 

Adélka: škola - nemusíme spát  

Barunka: škola - nemusíme spát 

Kuba: škola - baví ho dělat úkoly                                            
školka - před obědem se chodilo 
na vycházky 

Paní učitelka Helena Adamská - hodné paní učitelky 
a hodný pan ředitel, dobře vaří v kuchyni  

Ondra: v  Makově se méně učili, končilo se dříve a  
méně dětí ve třídě (v celé škole bylo 6 dětí) 

 

Anketu zpracovala Eliška Urválková, 7.třída 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKhvnm_K7eAhVBalAKHf_tDwQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwiki.rvp.cz%2F%40api%2Fdeki%2Ffiles%2F15823%2Frevisions&psig=AOvVaw2s4TZUwr7Frk4VV68J_YNi&ust=15410167055913
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9lfSK_a7eAhUEfFAKHc5WB_EQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.riverforestlibrary.org%2F2017%2F03%2F25%2Ffriday-421-600-pm-stuffed-animal-sleepover%2F&psig=AOvVaw0hMF


 

Časopis pro žáky i nežáky ve škole v Morašicích.   
 
1. číslo XXVI. ročníku /celkově 161. číslo/ vyšlo 24. října 2018 nákladem 40 kusů.   
Titulní stránku připravily Kamila Kusá, 9.třídy, Petra Hynková,7.třída  
Ilustrace: Ema Dvořáková,5.třída  
Redakční radu řídí Stanislava Coufalová.  Chyby likviduje paní učitelka Renzová.   
Neoznačené příspěvky připravila redakční rada.  
Distribuce:  Pavlína a Eliška Urválkovy  Cena: 15,- Kč. 
Příspěvky, nápady, připomínky a možná i dary adresujte redakci Třesku - Základní ško-
la Morašice u Litomyšle, 569 51. 
e-mailová adresa - tresk.noviny@seznam.cz, internetové stránky školy - http://
www.skolamorasice.cz/ telefon 461612774, mobil ZŠ 731769430 

Časopis slouží pro účely školy a vzdělávání žáků, vydává školní klub. 

 

INZERÁT 

Naše škola se příští rok dožívá  

150 let! 

Prosíme všechny příznivce  naší školy  

o pomoc s přípravami oslav. 

Potřebovali bychom zapůjčit co nejvíce        
zajímavých věcí spojených  

s morašickou školou:  

fotky žáků, školy, akcí spojených se školou, oslav, 

karnevalů, seznamy žáků, stará vysvědčení, pomůc-

ky, žákovské knížky, učebnice, školní obrazy, kroni-

ky, lavice, spojení na významné osoby, které prošly 

školou…… od roku 1869 – do roku 2018 

Děkujeme! 

Stanislava Coufalová 737 842 811, škola Karel Kovář 461 612 774 


