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Úvodní slovo redakce 

Milí čtenáři,  

Jsme tady poprvé v letošním školním roce v lehce obměněném kabátku a s novými a 

aktuálními příspěvky. V tomto díle se dozvíte, jak se slaví Dušičky, jak si vyrobit draka či jak 

uvařit výborný jablečný koláč.  Na naší anketě se podíleli naši noví učitelé. Také se dozvíte 

něco o Velké pardubické. Není zapomenuto na úspěch našich kluků v přespolním běhu. 

Obnovená redakce pracuje letos ve složení: 

Eliška Jordánová, Anna Kodrlová, Monika Hajná, Marie Mislerová, Agáta Puková. 

   

Krásné čtení a zábavu přeje  

školní časopis Pod lavicí. 

 

 

 



 

ROZHOVOR S P. UČ. SIMONOU UHŘÍČKOVOU 

1. Čím jste chtěla být v mládí? 

Policistkou. 

2. Líbí se vám na naší škole? 

Ano. 

3. Jak se vám líbí prostředí školy? 

Vzhledem k tomu, že mám ráda tělesnou výchovu, oceňuji blízkost všech 

sportovišť a každodenní pohled na aquapark. 

4. Jak se vám líbí naše školní kroužky? 

Líbí se mi jejich různorodost a zaměření. 

5. Jaká je vaše nejoblíbenější pohádka? 

S čerty nejsou žerty. 

6. Jaký máte ráda sport? 

Tanec, volejbal, lyžování. 

7. Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? 

Těch je moc, ale mám ráda italskou kuchyni. 

8. Co ráda posloucháte za hudbu? 

U2, Green Day (americký rock, pop), Crossfade. 

9. Jakou máte ráda barvu? 

Fuchsiová (tmavě fialová). 

10. Jste spokojena s žáky školy?  

S těmi, co umí pozdravit, tak ano. 

Zpracovala Monika Hajná, 7. C 

 



 
Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října den před Svátkem všech 

svatých. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním 

pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco provedu - v Americe typické pomalovávání 

automobilů, dveří, zubní pasta na dveřích…atd.) a „koledují“ o sladkosti. Svátek se slaví 

většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, 

Austrálii, Novém Zélandu aj. 

Název vznikl zkrácením anglického „All-Hallows-eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“. 

Halloween vznikl z předkřesťanského keltského svátku Samhain – obdoby našeho Nového 

roku. 

Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, zvané jack-o'-lantern, 

dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci atd. Typickými 

barvami jsou černá a oranžová. 

V České republice nejde o tradiční svátek. Některé domácnosti si před dům symbolicky dávají 

jack-o'-lantern, ale ani tyto domácnosti nejsou připravené na trick-or-treating a do 

Halloweenu se tím pádem nezapojují. 

 

Zpracovala Monika Hajná 7. C 



Velká pardubická 
Velká pardubická je nejtěžší dostih kontinentální Evropy, koná se každou druhou říjnovou 
neděli na dostihovém závodišti v Pardubicích. Dráha měří 6900 metrů, má 31 překážek, 
závodit mohou šestiletí a starší koně. Poprvé se běželo v roce 1874. Rekordmany jsou 
čtyřnásobný vítěz kůň Železník a mezi žokeji Josef Váňa, který vyhrál osmkrát. 

Dvanáctiletá hnědka Orphee des Blins s žokejem Janem Faltejskem splnila roli favoritky a 
ovládla potřetí za sebou Velkou pardubickou. Stala se tak druhou klisnou v historii, která 
dokázala vyhrát slavný dostih třikrát za sebou a vyrovnala legendární trojnásobnou vítězku z 
19. století Lady Anne. 

Osminásobný vítěz Josef Váňa totiž po šestnáctém místě s Tiumenem naznačil, že tentokrát 

chce skončit už definitivně. "Jsem hlavně rád, že jsme oba zdraví. Teď už to asi vidím na 

důchod. Nechci dělat unáhlené závěry, ale na rovinu: příští rok se už budu dívat z tribuny. " řekl 

po doběhu Váňa, kterého těsně před cílem nečekaně porazila i veteránka Martina Růžičková s 

hnědákem Rubínem. 

Do cíle sice doběhlo 17 z 22 startujících koní, ale dostih byl tentokrát mimořádně tvrdý. Po 

těžkém pádu na Taxisu se zabila populární klisna Zulejka, která po srážce s jedním ze soupeřů 

dopadla do příkopu a zlomila si vaz. Její žokej Josef Bartoš byl odmrštěn za příkop, ale při 

kontaktu s dalším skákajícím koněm utrpěl těžký otřes mozku a zlomeniny nosních kůstek. 

   

Eliška Jordánová 7. C 

  



Básničky o podzimu 

1. Stalo se to v Podivíně:                                     

k dýňovi se pěkná dýně 

jednou v máji přikulila                  

a hned z toho svatba byla. 

 

Měli dvacet dýňátek, 

pět jich spalo u vrátek, 

patnáct jich leželo líně 

na zahrádce v mokré hlíně 

a dvacátý dyn dyn dyn 

vyšlápl si na Petřín. 

 

2. Veverka sedí v pelíšku, 

louská devět oříšků. 

Šel tam tudy Pepek, 

se dvěma jí utek. 

 

Agáta Puková, 7.C 



Rozhovor s paní učitelkou Irenou Bičánkovou 

1. Čím jste chtěla být v mládí? 

Jako malá jsem chtěla být učitelkou, letuškou nebo zdrav. Sestrou. V pozdějším věku 

učitelkou, nebo překladatelkou. 

2. Líbí se vám na naší škole? 

Ano, kolegové i žáci jsou fajn. :) 

3. Jak se vám líbí prostředí školy? 

Od pohledu jde vidět, že se jedná o sportovní školu. Je obklopena pěknými sportovišti a ve 

škole je výborné využití atrium pro pohyb studentů o přestávkách. Taky se mi moc líbí 

dopravní hřiště, i to, že je v odp. hodinách přístupné veřejnosti. 

4. Jak se vám líbí naše školní kroužky? 

Myslím si, že má škola docela bohatou nabídku, jak strávit volný čas po škole. Ještě bych tam 

přidala španělštinu.  

5. Jaká je vaše nejoblíbenější pohádka? 

Šíleně smutná princezna a Broučci.  

6. Jaký máte ráda sport? 

Volejbal, ráda také jezdím na kolečkových bruslích. V TV se ráda podívám na tenis a 

krasobruslení. Naživo pak je to zejména lední hokej. 

7. Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? 

Miluji španělskou a italskou kuchyni, nejraději mám gnosi a la gorgonzola a tortilla de patata. 

(španělská vaječná omeleta) 

8. Co ráda posloucháte za hudbu? 

Rod Stewart, Laura Pausini, Katie Melna a Elán.  

9. Jakou máte ráda barvu? 

Mám ráda různé barvy, ale vede zelená. 

10. Jste spokojena s žáky školy?  

Obecně ano, samozřejmě se najdou oba extrémy, ale o to je to záživnější.  

Agáta Puková a Eliška Jordánová, 7. C 



  

 Co budete potřebovat?                                                   

 mašličky nebo proužky látky 

 provázek 

 lepidlo 

 nůžky 

 fixy, pastelky, barvičky,glitrová lepidla 

 krepový papír, lehké dřevěné laťky 

       Postup: Nachystejte si 2 laťky – kratší 

a delší – velikost volte podle požadované velikosti draka. Na obou koncích každé 

laťky si udělejte zářezy pro provázek. Laťky spojte provázkem (hřebíčkem). 

Spoj by měl být ve 2/3 delší laťky a v polovině kratší laťky. Potom natáhněte 

provázek po obvodu konstrukce – tím celou konstrukci zpevníte. Hotovou 

konstrukci položte na hedvábný papír a obkreslete na něj obrys draka, tak aby 

byl cca o 2 cm z každé strany větší. Poté obrys draka vystřihněte a u každého 

rohu vystřihněte malé „véčko“. Pak si ho vyzdobíme podle svých představ. 

 

Monika Hajná, 7.C 



Rozhovor s paní učitelkou Evou Fuglíkovou 

1. Čím jste chtěla být v mládí? 

 Doktorkou nebo zubařkou. 

2. Líbí se vám na naší škole? 

  Moc se mi tady líbí. Škola je hezká, moderní prostředí k výuce. 

3. Jak se vám líbí prostředí školy? 

Hodně dětí, hodně živo, ale to je dobře. Sálá tady hodně energie a 

smíchu. 

4. Jak se vám líbí naše školní kroužky? 

 Hned bych se do některých zapojila . 

5. Jaká je vaše nejoblíbenější pohádka? 

S čerty nejsou žerty. 

6. Jaký máte ráda sport? 

Hokej, ráda jezdím na kole a běhám. Ráda zkouším jakýkoli sport. 

7. Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? 

 Svíčková s knedlíkem. 

8. Co ráda posloucháte za hudbu? 

 Nejraději poslouchám českou, ale většinou poslouchám hudbu, dle mojí 

nálady. 

9. Jakou máte ráda barvu? 

Zelená a modrá. 

10. Jste spokojena s žáky školy?  

 S mladšími žáčky co učím, jsem hodně spokojena.    

Anna Kodrlová a Marie Mislerová, 7.C 



Lahodný jablkový koláč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup přípravy 

1. Mouku, cukr, rozměklé máslo, vejce a špetku citronové kůry zpracujeme 

v těsto, které zabalíme do fólie a dáme asi na 1 hodinu odpočinout do lednice. 

2. Jablka rozčtvrtíme, vykrájíme jádřince a oloupeme slupku. Pak je nakrájíme 

na malé kousky. Máslo rozpustíme s cukrem, přidáme jablka, přilijeme trochu vody 

a za občasného míchání vaříme asi 10–15 minut. Jablečnou směs rozmixujeme 

ponorným mixérem a necháme vychladnout. 

3. Dvě třetiny těsta vyválíme na fólii na placku, kterou přeneseme na dno dortové 

formy, a vytvoříme asi 4–5 cm vysoký okraj. Odstraníme fólii, nalijeme jablečnou 

náplň. 

4. Zbylé těsto rozválíme na fólii na menší placku a koláč přiklopíme. Vidličkou 

těsto propícháme a pečeme v mírně předehřáté troubě při 170 °C asi 45 minut. 

5. Moučník pocukrujeme moučkovým cukrem a podáváme dobře vychlazený 

 

 
Anna Kodrlová 7. C 

Ingredience 

• Těsto: 

• 300 g mouka hladká 

• 100 g cukr krupice 

• 1 vanilkový cukr 

• 150 g máslo 

• 1 vejce 

• Špetka citrónové kůra 

• 2 lžíce cukru krupice 

• Náplň: 

• 1 kg jablka 

• 100 ml voda 

• 50 g máslo 

• 1 vanilkový cukr 

• Moučkový cukr na posypání 

Doba přípravy 

60 minut 

Počet porcí 

12 

 



Proč slavíme Dušičky? 

Každý rok slavíme 1. listopadu svátek Všech svatých a 2. listopadu vzpomínáme 

na všechny věrné zemřelé. Proč vlastně tyto dva svátky slavíme? Křesťanské 

Krédo - vyznání víry v Boha - vrcholí vyznáním víry ve vzkříšení mrtvých a ve 

věčný život. Křesťané věří, že tak jako Kristus vstal z mrtvých a žije bez 

časoprostorového omezení navěky, tak také spravedliví po své smrti budou žít 

navěky. Víra ve vzkříšení z mrtvých je podstatným prvkem křesťanské víry už od 

jejích počátků.  Památka zesnulých - Dušičky  Takže každoročně v tomto období 

už tradičně vzpomínáme na své blízké, kteří tu už s námi nejsou. V civilních 

kalendářích je uváděna Památka zesnulých, v kalendářích církevních pak 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Lidově dnes vlastně všichni tomuto 

svátku říkáme „Dušičky“. Přestože kořeny Dušiček sahají až k dobám našich 

pohanských předků, přestože tato tradice a svátek také prošly svojí vlastní 

historií, lidé mají chvíle vzpomínek na své zesnulé ve velké úctě i dnes. 

   

Marie Mislerová, 7.C 

 

 

 



SPORT 

Přespolní běh - republikové finále 

Velkého úspěchu dosáhli žáci naší školy na republikovém finále v přespolním běhu, 

když v konkurenci 14 nejlepších škol z celé ČR obsadili celkové 2. místo. 

Závody se konaly 22. října 2014 v areálu Stříbrného rybníka u Hradce Králové. 

Mezi jednotlivci se nejvíce stupni vítězů přiblížil Michal Sadílek, který doběhl jako 

čtvrtý. 

Všem chlapcům patří velká gratulace za vzornou reprezentaci školy. 

Školu reprezentovali:  

Michal Sadílek, Jakub Janík, Jakub Liška, Miroslav Leskovjan, Radim Kuřina, Tomáš Naňák, 
Miroslav Leskovjan, Radim Kuřina, Tomáš Naňák 
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Příspěvky posílejte na mailovou adresu šéfredaktorky 
Elišky Jordánové  
 
 
 

ŠKOLNÍ ČASOPIS POD LAVICÍ, ZŠ SPORTOVNÍ, UHERSKÉ 

HRADIŠTĚ   

 

Zdroje: 

archiv autorů 

internetové stránky www.zsuhsportovni.cz 

kliparty společnosti Microsoft 
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