
  

 

Čís t  ča sop i s  j e  COOL,  
ne t rč  v  p lo tě  j ako  VOOL,  
dy ť  ne j s i  ž ádne j  DEADPOOL : - )  

Dalibor 
 

Na co se můžeš 
těšit?? 

● Tabla našich 
deváťáků hezky a 
přehledně 

● Ftípky a perličky 
kantorů 

● Rozhovor s p. uč. 
Jágrovou 

● Zuzančinu 
křížovku 

● Rozhovor s 
hercem Martinem 
Klapilem 

● Recenze  filmů a 
PC her  

 

A spoustu další a 
další zábavy… :-)  

2. číslo                                                červen 2019 

Ško ln í  ča sop i s  ZŠ  Na  Da l iborce  
Ho ř ice  



2 

Slovo má redakce 

Tři měsíce utekly jako voda a tak máte znovu možnost nahlédnout do dalšího čís-
la časopisu Dalibor, jenž jsme připravili ve spolupráci s naší nově doplněnou redakční 
radou. O časopis byl veliký zájem a my jsme nestíhali ani tisknout. Finanční návratnost 
barevných čísel při tak vysokém nákladu a nízkých cenách však bohužel nebyla vysoká, 
tudíž jsme se rozhodli pro tisk černobílý. V opačném případě bychom museli pro naše 
malé čtenáře buď razantně navýšit cenu, nebo ubrat na kvalitě a rozsahu. A to jsme za-
mítli! Verze na webových stránkách i nadále zůstává k nahlédnutí. 

První vydání získalo výborné recenze mezi čtenáři a všem se moc líbilo. Přesto 
jsme museli zareagovat na několik připomínek. V první řadě jsme se pokusili více za-
měřit na ty nejmladší a doplnili jsme tak obsah o další křížovky a doplňovačky. Umístili 
jsme deváťácká tabla našich žáků a omezili jsme výtvarnické návody. Pokračujeme v 
linii vtípků a perliček našich učitelů. Na závěr je třeba zmínit, že vydáváme školní časo-
pis v souboru dětského kolektivu mladých autorů, kteří ve svých pracích občas chybují 
a my se domníváme, že chybovat je lidské a tudíž přijatelné. Ač se snažíme o sebevětší  
gramatickou korekturu, v tak velkém rozsahu nám vždy nějaká ta chybička unikne. 
Buďte s námi tak, pěkně prosíme, trpěliví.  

 Rádi bychom poděkovali vedení školy za rekonstrukci naší počítačové učebny, 
jež byla doplněna novými přístroji. Od září plánujeme zřízení pravidelného kroužku pro 
redaktory při práci na PC. Se zajímavými náměty se i 
nadále můžete obracet na naši e-mailovou adresu   
dalibor.casopis@seznam.cz. 
Naše redakční rada: 
Kristýna Orctová, Eliáš Tolar 
Ema Tolarová, Tereza Kobrlová 
Kateřina Šubrtová, Zuzana Kotenová 
Matěj Pavel, Filip Mičo, Marek Šolc   
Matyáš Tázlar, Eliška Kučerová 
Tereza Heřmánková, Prokop Holiš 
Veronika Jónová, Valérie Mikasová, Nela Černá, Jasmina Holišová 
  
Happiness manažerka :-) Lenka Bartoníčková                                 
Šašek počmáraný  – Tomáš Sůva                                  Kroužková vazba — Eva Antony 
 
 

mailto:dalibor.casopis@seznam.cz
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Zp rá v i čk y  z e  šk o l i čk y  
 

———————————

—————————–—- 

 
 

              Balkon žije 

 V rámci pracovních činností si předškoláci z naší školky založili pařeniště na balko-
ně. Nakoupili semínka a sazeničky, nyní o záhonek pečují a těší se, jak připraví ostatním 
dětem chutný salát…:-) 

Návštěva hořického muzea 
 

 Už to víte? Hořické muzeum je po dvou 
letech rekonstrukce znovu otevřené! A tak jsme 
se vypravili na průzkum. K vidění je toho mno-
ho... Nejvíce nás zaujala expozice kamene a její 
interaktivní prvky – hmatali jsme, otáčeli, posou-
vali, otvírali. Návštěvu muzea všem vřele dopo-
ručujeme! 

Vařila myšička kašičku na zeleným rendlíčku. Tomu dala, tomu dala a na 
toho už… 
 V naší školce rádi pečeme různé dobroty. O masopustu koblížky, na Velikonoce 
jidášky a nyní se chystáme péct pouťové koláčky. Rádi se s Vámi podělíme o náš recept. 

 
Těsto: 
1 kg polohrubé mouky 
6 dkg droždí 
15 dkg másla 
½ až ¾ l mléka 
3 žloutky 
lžička soli 
 
Drobenka: 
16 dkg másla  
16 dkg cukru 
16 dkg mouky 
                                                                                                                                       
Náplň: povidlová, tvarohová, maková apod. 

 

Hotové koláčky potřeme rozšlehaným vajíčkem a posypeme drobenkou. Necháme chvíli 

na plechu vykynout a upečeme dorůžova. Pocukrujeme moučkovým cukrem s vanilkou. 
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Pojď si vybarvit Bezzubku. :-) 
Uhádneš, z jakého filmu je tento tvor? 

Odložené knihy znovu našly své využití 

 Naše škola pod záštitou žákovského parlamen-
tu organizovala v březnu – Měsíci knihy dobročinný 
projekt s názvem „Daruj knihu, daruj radost.“ Jedna-
lo se o sbírku knih určených pro pacienty Ústavu so-
ciální péče pro tělesně postižené v Hořicích a místní-
ho Domova pro seniory. Žáci, rodiče, zaměstnanci i 
širá veřejnost ochotně přinesli knihy, o nichž věděli, 
že už je nebudou číst, ale ani je nechtěli jen tak vyho-
dit, protože to je to poslední, co se dobrým knihám 
může stát. S Vaší pomocí se nám podařilo nasbírat 
cca. 500 zajímavých a čtivých titulů všech žánrů, jež 
poslouží dobré věci a v nelehkých životních chvílích 
co nejvíce zpříjemní život starým a nemocným.  
Děkujeme všem.  
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 Tentokrát jsme si vzali na paškál paní učitelku Ivetu Jágrovou, ochránkyni Říše Země a 
naši školní environmentální specialistku. Před nedávnem nás nevlastní sestra českého hokejové-
ho útočníka Jaromíra Jágra okouzlila projektem ke Dni Země. Všichni jsme tak byli zvědavi, co 
je tahle sympatická mladá blondýnka z Nechanic vlastně zač. Opravdu má na lýtku vytetované 
číslo 68, které nosí jenom Jágr? Spojitost s vtipy o blondýnách je čistě náhodná.(pozn. autora) 

 

 environmentální 
poradce 

 aprobace: BI, CHE, 
Ekologie pro SŠ 

 ročník narození — 1987 
 vzdělání: PdF UHK  
 vdaná, 2 děti 

 

Mg r .  I v e t a  J á g rová  

INTERVIEW  

  Na pranýři s paní učitelkou Jágrovou 
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Dobrý den, paní učitelko …:-)  

Nedá mi to se hned na úvod nezeptat. Jste příbuzná Jaromíra Jágra a pokud ano, 

zařídíte nám autogram? 

(smích - pozn. autora) Kdybych byla, asi bych nemusela pracovat. Takže nejsem... :-) 

Kam jste chodila do školy? 

Na základní školu jsem chodila do Nechanic, pak jsem přestoupila na Gymnázium Nový 

Bydžov a vystudovala jsem učitelství na Pedagogické fakultě UHK. 

Proč jste se stala učitelkou? 

Beru to jako poslání. Každý den je něčím zvláštní a speciální. 

Co Vás na tomto povolání baví? 

Nejvíce mi vykouzlí úsměv na tváři to, když vidím, jak žáci pochopili to, co se jim 

snažím vysvětlit. V hodinách chemie se to ale ne vždy podaří.  

Jaké předměty vyučujete a které Vás baví nejvíce? 

Vyučuji chemii, přírodopis, 

občanskou výchovu, 

výchovu ke zdraví a 

zeměpis. Nejvíce mě ale 

baví chemie. Je to jako 

vaření... Něco smícháš, ale 

není to k jídlu...:-) 

Jaké máte zájmy? 

Ve školním roce nemám na 

koníčky čas, ale už se těším, 

až si o prázdninách přečtu 

nějakou dobrou knihu. 

Jaké je Vaše oblíbené 

jídlo? Oblíbené jídlo nemám, sním všechno. Ráda ale griluji. 

Co si myslíte o školním časopise Dalibor? 

Je super, že si na to lidi najdou čas a společně se dají dohromady. Už se moc těším na 

další číslo, abych se dozvěděla něco nového. Křížovka se prý opět moc povedla. 

Můžete nám prozradit něco o tom, co nás čeká v rámci ekologie na škole?  

Něco chystám, bude to ale překvapení. 
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Výtvarka nás baví 

   Nejen s paní učitelkou Kateřinou Kašparovou děláme o hodinách VV nádherné věci…:-) 
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ČERVEN 
 
1. červen 1953 — v Československu provedena měnová reforma, jež obrala 
lidi o úspory 
 
2. červen 1953 — královna Alžběta II. korunována britskou královnou 
 
7. červen 1968 — v Dánsku byl otevřen první Legoland 
 
10. červen 1942 — nacisté vypálili českou obec Lidice a popravili veškeré 
dospělé muže jako oběť pomsty za atentát na protektora R. Heydricha. 
 
14. červen 1798 — narodil se František Palacký, otec českého dějepisu  
 

16. červen 1963 — sovětská astronautka Va-
lentina Těreškovová se stala první ženou ve 
vesmíru 
 
27. červen 1968 — výzva Dva tisíce slov, jejímž autorem je Ludvík Vacu-
lík 
 
30. červen 1908 — náraz meteoritu do oblasti Tunguska na Sibiři zdevasto-
val okruh 70 km od epicentra dopadu 
 

 

            ČERVENEC 
 

1. červenec 2015 – zemřel Nicholas Winton, který zachránil 

669 židovských dětí z Československa před holokaustem 

 

14. červenec 1420 — bitva na Vítkově, kde Jan Žižka pora-

zil křižáky 

 

14. červenec 1789 — dobyta pevnost Bastilla, symbol fran-

couzského absolutismu = začátek VFR 

 

17. červenec 1918 — vyvražděna ruská dynastie Romanov-

ců na objednávku bolševiků, konec carské moci 

 

20. červenec 1969 — Apollo 11 na Měsíci 

Neil Armstrong: „Malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro lidstvo“ 

 

 

 

P ř ipo mínáme  s i  
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22. červenec 2011 — při Breivikových teroristických úto-
cích v Oslu a na ostrově Utøya zahynulo 77 lidí. 

 

25. červenec 1978 — narodila se L. Brownová, první člověk, 

který vzešel z oplodnění ve zkumavce 

 

30. červenec 1419 — První pražská defenestrace 

= pražský lid zaútočil na Novoměstskou radnici, kde přítom-

né konšely shodil z oken = začátek husitské revoluce. 

 

  SRPEN 
 

4. srpen 1306 — v Olomouci zavražděn Václav III., Přemyslovci 

vymřeli po meči 

 

6. srpen 1945 — svržena atomová bomba Little boy na japonské 

město Hirošima — okamžitá smrt 90.000 lidí 

 

9. srpen 1945 — svržena další atomová bomba Fat man na japonské 

město Nagasaki - okamžitá smrt 70.000 lidí 

 

10. srpen 955 — český kníže Boleslav I. a Ota I. porazili Maďary na řece Lech 

 

11. srpen 480 př. n. l. — bitva u Thermopyl (300 Sparťanů v čele s Leonidasem proti Peršanům) 

 

12. srpen 1881 — požár Národního divadla v Praze 

 

20. — 21. srpen 1968 — invaze vojsk Varšavské smlouvy na území ČSR, konec Pražského jara 

 

26. srpen 1278 — bitva na Moravském poli 

 

27. srpen 1883 – erupce sopky Krakatoa vzedmula 

ohromnou vlnu tsunami, jež na ostro-

vech Jáva a Sumatra usmrtila přes 36. 000 lidí 

 

31. srpen 1968 — ÚV KSČ pod vedením Alexandra 

Dubčeka přijal Moskevský protokol = odmítnutí 

tzv. pražského jara a přijetí tzv. bratrské pomoci Sově-

tů při srpnové invazi 

 

 

 

 

P ř ipo mínáme  s i  



10 

 

 Každý z nás určitě někdy slyšel o obrovském monstru nápadně podobnému 

pravěkému dinosaurovi, o němž se první zmínka objevila už roku 1954. Právě o God-

zille – legendě japonské kinematografie vypráví následující snímek s podtitulem 

KRÁL MONSTER. V různých koutech světa se probouzejí obrovští titáni a svádějí 

souboje s obrovskou Godzillou. Akční a dobrodružný film režírovaný Michaelem 

Doughertym bude na filmová plátna přiveden už 30.5. 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

             Asi všichni si tu pamatujeme bezva hru, kde rozzlobení ptáci s úžasnými 

schopnostmi sráželi stavby zákeřných zelených vepřů. Dnes tu však máme pokračo-

vání úspěšného filmového hitu Angry Birds. Když se objeví nový nepřítel, který hrozí 

zničením Ptačí-

ho i Prasečího 

ostrova, spojí  

se všichni do-

hromady a boju-

jí proti společ-

nému zlu, aby 

ochránili své 

domovy. Jak to-

hle dopadne se 

dozvíme až na 

konci letních prázdnin, premiéra je naplánována na 29.8. 2019.  

                                                                                

Na  co  s e  t ě š í m e?  

Godzilla 2 - Král monster 

  Angry Birds ve filmu 2 
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Ve družině to žije… :-)  

 Školní družina je velmi nenápadnou součástí základní školy (až na to štěbetání, když se děti 
přemísťují do šatny, na hřiště nebo na procházku). Ačkoli možná někdo stále ještě považuje ŠD za 
levnou hlídací agenturu pod záštitou školy, velká část lidí, především z řad spokojených rodičů uzná-
vá význam a cení si jejího přínosu. Děti si zde osvojují sociální komunikaci, pravidla chování, ale 
také radost ze hry. Zažívají pocity úspěchu a potěšení z vlastních výsledků práce. Tvoří se první vel-
ká přátelství. Paní vychovatelky připravují zajímavý program a zapojují se do mnoha projektů, které 
rozvíjí osobnostní rozvoj dětí.  
 Jedním z takových projektů bylo i muzikohraní s Laďkou Dlouhou. Navštívila nás v úterý, 
dne 7. května a přivezla s sebou spoustu netradičních hudebních nástrojů - tibetské mísy, tibetské 
zvony, tibetské činely, djembe, dešťovou hůl, zvonkohru koshi, brumle a další. V průběhu hodiny 
jsme si užili program, který využívá muzikoterapeutických postupů, podporuje přirozenou dětskou 
hravost a vnímavost, cit pro rytmus a melodii, tóny, jejich délku a výšku. Výrazná část programu byla 
věnována skupinové hře na bubny. Soustředěný poslech bez zbytečných slov nebo poslech se zavře-
nýma očima byl pro nás velkým zážitkem. Měli jsme možnost okusit zážitek společné tvorby a hrou 
v kruhu jsme podporovali pocit vzájemné sounáležitosti a přirozeně jsme se učili spolupráci. Prožili 
jsme krásné odpoledne plné hudby, pomocí níž jsme otevřeli cestu k duši.  

Proč je dobré chodit do školní družiny a proč jsme 
hráli na šamanské bubny… 
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 Tak se nám blíží konec školního roku a většina dětí už má splněny všechny disciplíny Olym-
pijského víceboje. Na základě dosažených výsledků pak v červnu dostanou diplom, kde si mohou 
přečíst, ke kterým sportovním aktivitám mají předpoklady se věnovat. Veškeré výsledky jsou k na-
hlédnutí na nástěnce, třídní učitelé je mohou vyvěsit ve svých třídách. 
 Bohužel se nám nepoštěstilo uspět v losování o podzimní trénink s olympijským sportovcem, 
v rámci Královéhradeckého kraje tak některá ze sportovních hvězd zavítá do ZŠ Úpice, okr. Trutnov. 
 Zapojili jsme se ale do několika soutěží o hodnotné dary a vstupenky do nově otevřené HOP 
arény v Praze, jež je pro všechny děti velkým lákadlem. Možnosti však využili pouze žáci třídy 6.A, 
kteří natočili krátké soutěžní video s tematikou skákání a umístili jej na server youtube.com. 
 Jako koordinátor projektu bych rád poděkoval všem 
malým i velkým sportovcům na naší škole za předvedené vý-
kony, stejně tak i učitelkám TV za kvalitní spolupráci. 
 Po ukončení soutěže chystáme skromné vyhlášení nej-
lepších borců a borkyň ve třech kategoriích podle tříd. Zde je 
malá ochutnávka. 

Ve zdravém těle zdravý duch 

SAZKA Olympijský víceboj 

 

HOD BASKET-
BALOVÝM MÍ-
ČEM 

  1.- 2. ročník 3.-5. ročník 6.-9. ročník 

CHLAPCI 1. Tázlar D. (2.) – 530 cm Šulc A. (5.B) – 640 cm Nečesaný J. (9.A), Vavřin-
ka J. (9.B) – 890 cm 

  2. Mládek M., Němeček M. 
(2.) – 460 cm 

Šafařík R. (4.) -610 cm Kolátor V. (9.A) – 850 cm 

  3. Houžvička M. (2.) – 440 cm Špinka J. (4.) – 600 cm Mašek L. (9.A) – 810 cm 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

DÍVKY 1. Erbenová D., Košťálová Ž. 
(2.) – 430 cm 

Moličová S. (4.) – 590 
cm 

Holišová J. (9.A) – 660 
cm 

  2. Feixová A. (2.) – 410 cm Kulhánková A., Šulcová 
A. (4.) – 510 cm 

Procházková A. (9.A), 
Ježková V., Kneiflová A. 
(7.) – 650 cm 

  3 Laušmanová L. (2.) – 360 
cm 

Vacková V. (5.B)  - 500 
cm 

Kubínová K. (9.A), Pušo-
vá K. (9.B) – 620 cm 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

SKOK SNOŽMO   1.-2. ročník 3.-5. ročník 6.-9. ročník (trojskok 
snožmo) 

CHLAPCI 1. Tázlar D. (2.) – 180 cm Gocev J., Šulc A. (5.B) – 
200 cm 

Nečesaný J. (9.A) – 760 
cm 

  2. Dufek F. (2.) – 170 cm Jeřábek D., Mičo J. (5.B) 
– 190 cm 

Pour J. (9.B) – 755 cm 

  3. Lindauer J., Němeček M. 
(2.) – 155 cm 

Kubín K. (5.A) – 181 cm Mašek L. (9.A) – 750 cm 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

DÍVKY 1. Košťálová Ž. (2.) – 170 cm Šubrtová K. (5.B) – 185 
cm 

Rolc K. (6.A) – 630 cm 

  2. Erbenová D. (2.) – 165 cm Otrubová L. (5.A),  
Vrabcová Š. (5.B) – 180  

Fersterová Z. (8.) – 608 
cm 

  3 Babáková L. (2.) – 160 cm Čeřovská H., Frýdová 
N., Vacková V. (5.B) – 
170 cm 

Moličová B. (6.A) – 595 
cm 
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P o jď s i  s  n á mi  h rá t  

 #zakovskyparlament #redakcnirada #spalijsmeveskole #pepickupipni 
#mistosivymeni,kdojezamilovany #chytnikoste #chcetepopcorn 
#chcetepizzu #kdomabramburky # stezkaodvahy #priserkys.r.o  #kratkanoc  
#studenanoc #budicekvpulsedme #tochces #dekujeme #pratelstvi #radost 
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S M ÍCH LÉČÍ — f t ípk y  a  p er l i čk y  

II. STUPEŇ 

 Co se stane s bílým, když se vykoupe v Černém moři? 
(9.B) 
 Učitelka říká: ,,Děti, podívejte se na štiku, jak se vyhří-
vá na břehu.“ Žákyně odpovídá:,, A jak se na ten břeh do-
stala?“ (6.B) 
 Leone, co bys chtěl k Vánocům? „Pane učiteli, já bych 
chtěl železo.“ (5.třída) 
 Silnější žák dostal za úkol vypracovat referát o hladu. 
(9.B) 
 Alexandr Makedonský byl biOsexuál. (6.B) 
 Tak, jaképak bylo minulé téma hodiny? Spartakovo 
pros..ní, tedy vlastně poznání… (6.B) 
 

 
I. STUPEŇ 
 Děti, jak se jmenuje rodina husy? Houser, husa a housle. (1.A) 
 Při hodině AJ se paní učitelka ptala, jaké jej jejich oblíbené zvíře a dostalo se jí odpo-

vědi, že je to Dorinka, naše spolužačka (3.B) 
 
 
 
 
A co naši redaktoři doporučují k poslechu o  
letních prázdninách? 
 
 Lady Gaga, Bradley Cooper — Shallow 
 
 Lana Del Rey — Love 
 
 Post Malone — WOW 
 
 Adam Mišík — Démoni 
 
 Limp Bizkit, Hatebreed — Destroy everything 
 
 RoadTripTV — Donť hurt yourself 
 
 Lil Nas X— Old Town Road 

Perličky z naší hlavičky, třídičky… 
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S M ÍCH LÉČÍ — f t ípk y  a  p er l i čk y  

 Minule jsme tu měli Chucka Norrise, dnešní vydání nám přináší ty nejvydařenější 

„džouky“ o blondýnách. Ne každý si dovede udělat legraci ze sebe sama, ale Kačence 

Šubrtové se to povedlo na jedničku. :-) GOOD WORK!  

 Co dělá sedmnáct blondýnek před kinem? Čekají, až přijde ještě jedna, protože film 

je přístupný až od osmnácti.  

 Proč blondýna vyhazuje hodinky do vzduchu? Aby viděla jak ten čas letí.  

 Víte, jak se dá poznat opravdová přírodní blondýnka již ve škole? Když učitelka 

smaže tabuli, ona vygumuje sešit...  

 Vystoupí dvě blondýnky z auta a zabouchnou si vevnitř klíč. Jedna se zkouší dostat 

dovnitř pilníkem a druhá rukama. Náhle začne hřmít a jedna říká: „Panečku Petro, 

začíná pršet a my jsme nezatáhly střechu!"  

 Šéf blondýnce: "Váš nástupní plat je 8000 Kč. Časem můžete mít plat 12000 Kč." 

Blondýnka: "Tak já tedy přijdu raději časem."  

 Dvě blondýny hrajou šachy. - „Góóól!" - „To neni tenis, ty krá**."  

 Jak se pozná chytrá blondýna od Yettiho? Toho už viděli…:-) 

 Potkají se dvě blondýnky a jedna říká té druhé: „Když uhádneš, kolik mám laků na 

nehty, tak Ti oba dva dám.“ - „Tak jo, pět?“ 

 Víte, proč blondýnka nosí k počítači plavky? Přece aby mohla surfovat na webu. 

 Policajt zastaví blondýnu na ulici a říká: „Slečno, Váš pes nemá košík!“ Blondýna na 

to trefně odvětí: „Ale my nejdeme nakupovat.“                                                                     

Policajt: „Promiňte, to jsem nevěděl.“ 
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S M ÍCH LÉČÍ — f t ípk y  a  p er l i čk y  

 Reagujeme na fantastickou odezvu našich čtenářů a mimo-

řádně zařazujeme další pokračování vtipných poznámek ve škole, 

tentokráte v provedení odborníka Prokopa Holiše. :-)  

 

 Bez dovolení hodil rajče na obraz našeho prezidenta Miloše Zemana se slovy: 
„Nažer se, ty hajzle.“ I nadále odmítá mu otřít obličej, žádám o domluvu. 

 Smrká mi do výkladu. 

 Nechá se od spolužáků osahávat a nehlásí to učiteli. 

 Tváří se inteligentně, ale je úplně „blbej.“ 

 Spal při hodině tak tvrdě, že ho neprobudil ani příchod pana ředitele, který dupe a 
hlasitě funí. 

 Při hodině tělesné výchovy vytáhla bez dovolení kozu a celá třída přes ni skákala. 

 Když jsem odstartoval přespolní běh, utekl domů a už se nevrátil. 

 Vědomosti Vaší dcery se rovnají nule. Pro postup do vyššího ročníku je třeba, aby je 
minimálně zdvojnásobila. 

 Zlomil zeměpisnou mapu o hlavu 
spolužáka. Plátno to vydrželo, je 
nutné opravit rám. 

 Vážení rodiče! Oznamuji Vám, že 
mě z Vašeho syna pravděpodobně 
raní mrtvice. Stane-li se tak, ne-
přeji si, aby mi šel na pohřeb. 

 Schválně zlomil spolužačce tuž-
ku! Zítra ji přinese ořezanou. 

 Honí dívky s ptákem na hodině 
přírodopisu a nemá gumu! 

 

……………………………………… 

A jaký je Tvůj seznam nasbíraných 

perliček v žákajdě? Pochlub se a přispěj nám do příštího čísla Tvou zajímavou po-

známkou nebo geniálně vymyšlenou výmluvou z vyučování…:-) 

Poznámky v žákajdě 
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 A máme tu další ze série našich rozhovorů se známými osobnostmi, které se zapsaly do histo-
rie naší školy. Martin byl ve škole sympaťák a nyní se snaží proniknout do českého šoubyznysu jako 
začínající herec. Zajímavé interview přinesla redaktorka Nela Černá z 9.B. 

 narozen 19.06. 1998 
 absolvent ZŠ Na 

Daliborce 2005 — 2014 
 Pražská konzervatoř, 
 DJKT Plzeň 
 filmografie: Zlatý podraz 
 svobodný 

Ma rt i n  Kl a p i l  

                            INTERVIEW                 

  Na pranýři s hercem Martinem Klapilem 

                                          

Ahoj Martine, našel by sis pár chvilek na krátký rozhovor? 

No jasně, pro školní časopis všechno…:-) 

Kde máš trvalé bydliště? 

Trvalé bydliště mám v Hořicích, ale více času trávím v Praze. Domů se vracím zřídka. 

Jak ses dostal k herectví? 

V době, kdy jsem chodil Na Daliborku, jsem navštěvoval dramatický kroužek. V 9. třídě jsem se rozhodl 

podat přihlášku na Pražskou státní konzervatoř a Brněnskou konzervatoř, kde bych se mohl naučit nejen 

herectví, zpěv a tanec, ale i akrobacii, šerm, step a další praktické věci. Ačkoli jsme se dostal na obě 

školy, vybral jsem si Prahu. Zatím jsem neodešel a ani mě nevyloučili a studuji již 5. rokem. Během stu-

dia jsem prošel několika divadelními konkurzy a dostal možnost zkoušet v mnoha divadlech. Toho si 

moc vážím, protože ne každému se to poštěstí. 

Jak trávíš svůj volný čas? 

Rád chodím do divadla, plavu a hraju basketbal. Pečuji o své malé morčátko, které máme na bytě a rád 

trávím čas s dívkami… a samozřejmě kamarády… po barech. :-) 

Baví Tě spíše divadelní nebo filmové herectví? 

No, asi takhle... Film má tu výhodu, že Vám o dost lépe zaplatí. Baví mě obojí. Je dost podstatné, 

s jakou skupinou lidí pracujete na určitém projektu. Je to všechno o lidech. Více zkušeností jsem zažil v 

divadle, tudíž k němu mám blíže.  
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Jak vzpomínáš na své studium při ZŠ Na Daliborce? 

Na základku vzpomínám jen v tom nejlepším. Pamatuji si, že jsme byli velcí zlobivci a trápili jsme naše paní 

učitelky, které to s námi myslely dobře. Dobří učitelé, příjemné prostředí, sranda každou přestávku. NEMĚNIL 

BYCH! Plus jsem měl velké štěstí, že jsem se dostal do třídy s lidmi, kteří měli něco v hlavě. Bývalí spolužáci 

jsou doteď jedni z mých nejlepších přátel. Hromada, Čapek, Lány, Ríša, Vrťas… 

Jakou učitelku jsi měl nejraději? 

To je těžké. Všechny paní učitelky byly skvělé, hodné a milé. Ovšem já měl nejraději pana ředitele Smolíka. 

Byl to náš učitel tělocviku a to byl můj oblíbený předmět. Navíc to byla přirozená autorita. Fér chlapík, kterého 

jsem vždy rád vídal. Oblíbil jsem si ale i hudební výchovu s panem učite-

lem Sezimou a dějepis s paní Váchovou. Vždy mě dokázali o hodinách 

něčím zaujmout. 

Co ty a poznámky? 

No… já si moc nepamatuji, že bych jich nasbíral nějak hodně. Je to mož-

ná nefér, ale pamatuji si, že jsme dělali dost kravin, ale mně a Lánymu se 

vždy nějak vyhnuly. Ovšem pamatuji si na jednu moc krásnou poznámku od pana učitele Sezimy. „Martin se 

během hodiny přírodopisu, místo poslechu výkladu vyučujícího, věnuje se spolužákem hře Kostky!“ 

Je nějaký cíl, jehož bys chtěl ve své kariéře dosáhnout? 

Tak konečný cíl v životě zatím nemám. Právě teď bych chtěl točit smysluplné věci, projít dobrými divadly, zdo-

konalovat se v různých dovednostech a hlavně pracovat na projektech s dobrými lidmi, kteří se neflákají a mají 

to v hlavě srovnané. Takto vymýšlí a přináší do projektů nové nápady a pohledy na danou věc z různých úhlů. 

Jak sis užil natáčení filmu Zlatý podraz, který si osobně uvedl v Biografu Na Špici? 

Už od castingu jsem věděl, že režisér Radim Špaček bude fajn chlap, protože casting nebyl jako ostatní. Samot-

né natáčení pak bylo naprosto perfektní. Všichni, kteří se na pro-

jektu podíleli, byli na place naprosto profesionální (tedy až na pár 

neposedných komparzistů). Díky tomuto projektu jsem získal no-

vé přátele, nové zkušenosti, zase začal hrát basketbal, a nejlepší na 

tom je, že to neskončilo premiérou. Nyní jezdíme s týmem ze Zla-

tého podrazu hrát zápasy po celé republice a společně se spolkem 

„Každý koš pomáhá“ hrajeme benefiční turnaje na podporu handi-

capovaných sportovců. Mám z toho dobrý pocit. 
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NA ŠKOLE NÁS ČEKAJÍ OBROVSKÉ ZMĚNY!!!  
Jsou rozpracovány projektové dokumentace k modernizaci celého objektu (jazyková učebna, úprava sporto-
viště, hřiště, soc. zařízení , dílny aj.) a již v říjnovém čísle Vás naši redaktoři budou detailně informovat.  
 
Kompletní výměna oken a otvorových výplní - 15.6. - 20.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovace a modernizace vybavení ICT v počítačové učebně 
Po dlouhých letech čekání se nám konečně podařilo obměnit vybavení počítačové učebny. Z poptávkového 
řízení vyšla nejlépe firma TOPSOFT JKM, s.r.o., která do naší školy dodala 21 ks nových kvalitních počítačů 
s monitory a interaktivní dataprojektor v celkové ceně 298.504,- Kč. Zároveň jsme pořídili z finančních pro-
středků EU 30 ks tabletů za 179.700,- Kč, které budou žáci využívat při výuce. Jsme rádi, že opět dokážeme 
žákům nabídnout k výuce kvalitní IT zázemí. JS (cit. z web. str. školy) 
 
Vícedenní školní výlet Benecko 3. ročník       28. - 31. 5.    
Školní vícedenní  výlet 2.tř.         5.-7.6.  
Klicperovo divadlo HK - výběr žáků        5.6.    
Knížka pro prvňáčky         12.6.   
Školní vícedenní výlet - 8.tř.+9.B (třídy zvlášť samy)      12.-14.6.  
Školní výlet Kozí farma Pěnčín 1. ročník       13.6.  
Školní vícedenní  výlet - rafting Malá Skála 5.B       17.-19.6.  
Školní exkurze Liberec - IQ Park, Laser game 7.tř.+4.tř.    17.6.  
Školní výlet Jičín „Kam nás nohy zavedou…“ 6.A                                               Bůh a Sůva ví 
Školní exkurze – Bozkovské jeskyně 6.B       18.6.  
Školní výlet Pardubice 5.A, 5.B         18.6.  
Školní výlet 5.B          19.6. 
Školní vícedenní výlet 9.A         19.-21.6.  
Uzavření klasifikace          21.6.  
Staré pověsti české – divadelní představení pro 1.-5. ročník v tělocvičně školy     24.6.  
Třídnické práce (sbírání a rozdávání učebnic)      24.6.  
Ochrana člověka za mimořádných událostí – celý den     25.6.  
Sportovní den - Běh do vrchu Gothardu - celý den     26.6.  
Slavnostní rozloučení s třídami 9.A a 9.B na radnici města     27.6.   
Vysvědčení           28.6.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
8. - 12.7. = Zážitkový příměstský tábor – 1.turnus v budově ZŠ Na Daliborce    
15. - 19.7. = Zážitkový příměstský tábor – 2.turnus v budově ZŠ Na Daliborce         
Návrat do školních lavic         2. 9. 
      

KRÁTKÉ ZPRÁVY aneb Co se u nás chystá 



22 

Shakes & fidget 
 Máš rád MMORPG hry (online hry na hrdiny)? Tak Shakes & fidget je hra přesně pro 
Tebe. Začínáš na výběru postavy a máš na výběr z osmi ras jako člověk, ork, elf nebo i démon! 
Každý z nich může mít jiné povolání a je jen na Tobě, zda se rozhodneš být válečník, 
průzkumník či bojový mág. Dále si upravíš postavu podle sebe. Zvolíš si herní přezdívku, zadáš 
e-mail a po stisku tlačítka už Ti nic nebrání vrhnout se do dobrodružství v novém světě.           
 Ocitneš se na náměstí a Tvé první kroky by měly vést do místní hospody. Právě zde si 
totiž můžeš vybrat jeden ze tří úkolů, které Ti nabídne postava sedící uprostřed. Z nich si jeden 
vyber a počkej tak dlouho, jaká je doba trvání cesty. Mezitím si můžeš koupit vybavení. To 
pořídíš ve zbrojírně a čaroobchodu. Jednoduše si přečteš popisek, který se u předmětu objeví, 
když na něj najedeš a dozvíš se tak, zda je pro Tebe výhodný (to poznáš podle čísla například 
inteligence nebo síly atd. — čím je vyšší, tím lepší). Vybraný předmět přetáhneš do řádku 
vpravo nahoře a tím předmět koupíš. Zatím se Ti nejspíš načetl úkol a nyní, když klikneš na 
blikající nápis „hospoda,“ objeví se Ti před očima dvě políčka. První bude Tvá postava a ve 
druhém bude příšera, proti které bojuješ. Postava s příšerou bojuje automaticky sama, střídavě na 
sebe útočí a Tobě se před obličejem střídá lítající meč a tlapa. Červený řádek ukazuje počet 
životů. Za zabitou příšeru získáš většinou tři věci.                                                                           
 Jedná se o „zkušenosti,“ které Tě posunou na další Level. Dále pak „herní měnu“ pro 
nákup vybavení a „vybavení“ samo. Přebytečné vybavení lze zase v obchodě prodat. Pokud se 
Ti zdají cesty dlouhé, tak si můžeš koupit jízdního tvora. Každý je jinak rychlý a i některá 
povolání mají různé tvory. Jednou denně si můžeš roztočit kolo štěstí u Dr. Abawuwa, kde 
můžeš získat nejrůznější odměny (od zkušeností přes materiál na pevnost až po houbičky a 
zlato). Pokud Ti nestačí souboj s příšerami, tak si můžeš vyzkoušet rozdrtit nějakého protihráče, 
Zvolit lze z nabídky tří hráčů podobného Levelu. Vylepšovat nemusíš jen své vybavení, ale i 
schopnosti. Vylepšíš je tak, že najedeš ukazatelem myši na danou schopnost a klikneš na tlačítko 
„plus.“ Záleží však samozřejmě na výši Tvé měny. V rámci integrované pošty Ti chodí zprávy, 
pozvánky do klanů a žádostí o přátelství s ostatními hráči či informace o různých akcích.   
 Ve hře existuje spousta dalších možností. Kdo by se nechtěl stát členem Cechu, podívat 
se do síně slávy nebo do podzemí, kde za každých deset Levelů získáš klíč k jedné podzemní 
části. V každé na Tebe čeká deset příšer. Od Levelu 25 si také můžeš stavět svou pevnost a na 
Levelu 75 se Ti zpřístupní možnost chovat mazlíčky.                                                                            
 A pokud Ti ani tohle nestačí a 
chceš si zasoutěžit, tak prvních pár 
lidí se může zapojit do školního 
klanu Na Daliborce. Pouze za 
následujících podmínek: 
1) musíš vlastnit postavu ve „světě 

14“  
2) minimální Level 10 a výš.  
Tehdy pošli žádost o pozvánku do 
cechu přes síň slávy a pokud budeš mít 
opravdu velké štěstí, tak se do cechu 
dostanete. 
 
Přeji příjemnou zábavu a užijte si hru. 
Váš redaktor Matěj Pavel. 
 
 

Zahraj si ty nejlepší hry  
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ZU ZA N Č I N A K Ř Í ŽO V K A  

Vyzkoušej si, jak dobře znáš svoji školu? 

                  

1                       

2                        

3                          

4                          

5                           

6                        

7                        

        X           

8                         

9                     

10                         

11                             

12                         

13                          

14                          

                  

1 Jak se jmenuje stát, ve kterém žijeme?          

2 Jak se jmenuje křeček 6.B?            

3 Jaký typ zraku získalo superkuře Dalibor v minulém čísle komiksu?      

4 Co bylo zakázáno používat ve škole?          

5 Jaká je nejoblíbenější chvíle pro děti ve škole?         

6 Jaký předmět učí paní učitelka Čiháková jako jediná na škole?      

7 Jaké profesi se přezdívá ,,krotitel divé zvěře?"         

8 Která učebna je označena číslem 52?          

9 Přelož do anglického jazyka slovo "květen."         

10 Kdo s prvním zvoněním přichází a s druhým odchází?       

11 Která učebna byla nedávno nově doplněna?         

12 Napiš křestní jméno pana učitele Petráňka.         

13 Ve školním roce máme dvě ____________ .         

14 Kde můžeš najít učitele o přestávce?          
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