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 Úvodník 
 Než  letos  naposledy  usednete  do  školních  lavic,  vezměte  do  rukou  dvanácté 
 číslo  časopisu  Hrom,  které  jsme  pro  vás  připravili.  Najdete  v  něm  nejen 
 pravidelné  oblíbené  rubriky,  ale  také  tipy  našich  redaktorů,  kteří  vám 
 doporučí  zajímavá  místa,  aktivity  a  zážitky,  jimž  můžete  vyrazit  vstříc  během 
 prázdnin.  Začtěte  se  do  „pyžamových  slohovek“  některých  šesťáků.  Těšit  se 
 můžete  na  rozhovor  s paní  učitelkou  Lenkou  Felcmanovou,  ale  také  na  pár 
 řádků  od  loučících  se  deváťáků.  Ohlédněte  se  s  námi  za  kroužky,  kulturou 
 a sportem. Bavte se při luštění křížovky a při hádankách. 
 Dovolte  nám  se  rozloučit  s  našimi  redaktory  Mončou  Kolouchovou  a  Matym 
 Černým,  kteří  přestupují  na  víceleté  gymnázium.  Děkujeme  za  vaše 
 příspěvky  do  časopisu.  Přejeme  vám  prima  spolužáky  a  fajn  učitele.  Budete 
 nám chybět. 
 Ostatním  žákům,  učitelkám,  učitelům,  panu  řediteli,  paní  hospodářce, 
 kuchařkám,  panu  Morávkovi,  uklízečkám  a  panu  školníkovi  přejeme  krásné 
 prázdniny! 
 Hezké čtení. 

 -Anička Hammond- 
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 Ohlédnutí 

 Slohovky v pyžamu 
 Na 17. března byl školním parla- 
 mentem  vyhlášen  pyžamový  den. 
 Šesťáci  si  v  hodině  češtiny  zkusili 
 napsat  slohovou  práci  na  téma 
 pyžamo. Ty nejzajímavější si do- 
 volujeme otisknout. 

 Martina Henychová 
 Jednoho  dne  jsem  se  rozhodla,  že  si 
 koupím  nové  pyžamo,  protože  jsem 
 ve  skříni  měla  jenom  stará  a  ošklivá 
 pyžama.  Onemocněla  jsem  ale,  a  tak 
 jsem  nemohla  do  obchodu.  Poprosila 
 jsem  proto  maminku,  aby  do  toho 
 obchodu  zašla  sama  a  pyžamo  mi 
 koupila.  Řekla  jsem  jí,  jak  přesně  má 
 vysněné  pyžamo  vypadat.  Dokonce 
 jsem  jí  na  její  starý  tlačítkový  mobil 
 poslala  pár  fotek  mých  návrhů.  Když 
 se  máma  vrátila  z  obchodu,  přišla  ke 
 mně  do  pokoje,  vytáhla  z  tašky  staré  a 
 čistě  bílé  pyžamo.  Mamka  jenom 
 dodala,  že  jiné  pyžamo  v  obchodě 
 nebylo,  a  tak  mi  koupila  tohle,  jen 
 abych  prý  nebyla  smutná.  A  já  jen 
 prohodila:  „Díky,  mami”,  ale  řekla 
 jsem  to  jen  proto,  aby  máma  nebyla 
 smutná,  že  se  mi  to  pyžamo  nelíbí. 

 Když  mamka  šla  dělat  večeři,  napadlo 
 mě,  že  si  ho  aspoň  zkusím.  Když  jsem 
 si  ho  na  sebe  vzala,  pyžamo  se 
 okamžitě  zbarvilo  do  modra.  Přišlo 
 mi,  že  jsem  se  musela  zbláznit.  Trochu 
 jsem  se  polekala  a  pyžamo  se  hned 
 zbarvilo  do  �alova.  Hned  mi  došlo,  že 
 se  zbarvuje  podle  emocí  a  řekla  jsem 
 si,  že  tohle  je  to  nejlepší  pyžamo,  jaké 
 jsem  si mohla přát. 

 Vojta Vohralík 
 Psal  se  rok  2016  a  mně  bylo  12.  Byl 
 den  narozenin  mého  kamaráda.  Když 
 jsem  šel  na  jeho  narozeninovou 
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 oslavu,  zdálo  se  mi,  že  se  děje  něco 
 divného.  Cítil  jsem  úzkost  a  strach 
 a brzy  jsem  zjistil  proč.  Měl  jsem  pro 
 kamaráda  dárek,  bylo  to  pyžamo. 
 Když  jsem  dorazil  ke  kámošovi,  nikdo 
 v  domě  nebyl.  Jako  kdybych  byl  na 
 světě  sám.  Nikde  nikdo.  Šel  jsem  do 
 lesa  kouknout  se,  jestli  nejsou  všichni 
 tam, ale viděl jsem něco hrozného… 
 Byl  tam  Slenderman  v  pyžamu.  Ale  co 
 ty  narozky?!  Vzbudil  jsem  se  a  zjistil, 
 že  to  je  jen  sen.  Ale  pyžamo,  co  jsem 
 měl  na  sobě,  bylo  stejné,  jako  měl 
 Slenderman. 

 Anička Zmítková 
 Byla  jedna  holka,  která  se  jmenovala 
 Běta  a  ta  nenosila  pyžamo,  takže  spala 
 v  normálním  oblečení.  Maminka  to 
 zjistila  a  ptala  se  Běty,  proč  nenosí 
 pyžamo.  Řekla,  že  žádné  nemá, 
 a proto  hned  druhý  den  jely  s  ma- 
 minkou  nějaké  koupit.  Byla  tam 
 spousta  pyžam,  třeba  modré  s  teč- 
 kami  nebo  zelené  se  zvířátky,  ale 
 nejvíc  se  jí  líbilo  žluto-oranžové 
 s proužky.  Mamka  jí  ho  koupila  a  dal- 

 ší  noc  se  stalo  něco  nečekaného.  Když 
 si  chtěla  pyžamo  obléct,  tak  z ničeho 
 nic  ožilo!  Dlouho  jí  vyprávělo,  jak 
 a proč  může  obživnout.  Bětka  se 
 dozvěděla,  že  pyžamo  snědlo  prášek, 
 a proto  mluví.  Od  té  doby  si  každý 
 večer povídají. 

 Tomáš Hamouz 
 Žilo  bylo  jedno  pyžamo,  které  rádo 
 cestovalo,  a  tak  se  rozhodlo,  že  uteče 
 od  svého  pána,  který  s  ním  zacházel 
 jak  s  kusem  hadru.  Pyžamo  si  sbalilo 
 své  pyžamo  a  šlo.  Cestou  narazilo  na 
 ceduli,  na  které  stálo:  město  Pyžamov 
 5  km.  Pyžamo  se  zaradovalo,  že 
 narazilo  na  tak  pěkné  město  a  vydalo 
 se  tam.  Když  se  tam  dostalo,  tak 
 vidělo  jenom  samá  pyžama,  která  tam 
 měla  různá  povolání,  např.  pyžam- 
 cista,  pyžamiřník,  pyžamčitel.  Byla 
 tam  i  normální  pyžama,  která  naše 
 milé  pyžamo  zdravila  a  ono  jim 
 pozdrav  opětovalo.  Potom  se  ho 
 pyžama  ptala,  co  ho  přivádí,  a  tak  jim 
 řeklo,  že  uteklo  od  svého  pána.  Když 
 ho  vyslechla,  jedno  pyžamo  ho  vzalo 
 k sobě a žijí spolu šťastně až dodnes. 
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 Soutěž gra�ti 
 Naši  školu  „zdobí“  sádrokarto- 
 nové  provizorní  zdi,  a  proto 
 paní  učitelka  Zavázalová  vyhlá- 
 sila  gra�ti  soutěž,  aby  bylo 
 možné  tyto  plochy  zajímavě 
 vyzdobit.  Výherkyni  Eriku  Lan- 
 gerovou  ze  7.  A  jsme  zachytili 
 při tvorbě. 

 vítězný návrh Eriky Langerové (7. A)  návrh Petra Čejpa (4. A) 

 návrh Tomáše Hůlky (8. B)  návrh Patrika Čapka (2. A) 

 návrh Petra Valáška (6. třída) 

 5 



 Výtvarná soutěž - jaro 
 Redaktorky  školního  rozhlasu  pod  vedením  paní  učitelky  Ziny  Duškové 
 vyhlásily  výtvarnou  soutěž  inspirovanou  jarem.  Všichni  žáci  v  tajném 
 hlasování vybrali vítězné práce. Ty si zde můžete připomenout. 

 1.  místo  Mikuláš Novák  - 4. A  2.  místo  Kája Dzuhan  - 5. A 

 3. místo  Zuzka Pleskotová  - 5. A 
 a  Majda Hušková  - 3. B 
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 Rozhovor s… 
 paní učitelkou Lenkou Felcmanovou 

 1.  Mohla  byste  se  nejprve  čtenářům 
 našeho časopisu stručně představit? 

 Jsem  mamka  třech  dětí.  Mám  ráda 
 muziku.  Odmala  jsem  chtěla  zpívat 
 a tancovat  v  lidovém  kroji.  To  se  mi 
 před  několika  lety  částečně  splnilo. 
 Jen  místo  tance  hraji  v  lidové  muzice 
 na  harmoniku.  Ale  jinak  jsem  úplně 
 normální  mamka;-)  Moje  děti  jsou 
 sportovně  založené.  Byla  doba,  kdy 
 jsem  se  po  práci  zabalila  a  objížděla 
 s nimi  různá  sportoviště.  Dnes  už 
 jsou  velké  a  já  se  vracím  ke  svým 
 koníčkům, mezi které patří i škola. 

 2.  Je  nějaký  důvod,  proč  jste  se 
 rozhodla pro učitelské povolání? 

 Speciální  důvod  není.  Od  první  třídy 
 jsem  sledovala  paní  učitelky  ve  škole, 
 jak  nás  učí.  Myslela  jsem  si,  že  to  tak 
 vnímají  všechny  děti.  Na  střední  škole 
 jsem  chvilku  přemýšlela  o  ekonomii, 
 protože  celá  rodina  pracuje  v  tomto 
 oboru.  Ale  nakonec  zvítězilo  učitel- 
 ství. 

 3.  Naplňuje  učitelské  povolání  Vaše 
 původní představy? 

 Představy  se  změnily  hodně.  Moje 
 původní  představa  byla,  že  musím 
 dětem  vše  říci  a  vysvětlit.  Poslední 
 roky  se  učím  děti  provázet  tak,  aby  si 
 na  některé  věci  i  životní  zkušenosti 
 přišly  samy.  Nejhorší  je  pro  mě  vidět 
 znuděný  obličej  studenta.  Ne  vždy  se 
 tento  výraz  dá  ovlivnit.  Tak  hledám 
 cesty,  jak  děti  i  sebe  udržet  v  dobré 
 náladě  a  při  tom  je  posouvat  a moti- 
 vovat  k  dalšímu  učení.  Bezbolestný 
 ale  tento  proces  vždycky  není.  A zdra- 
 vé  překonávání  učebních  překážek 
 k životu  patří.  Další  uvědomění  je,  že 
 běžný  život  a  škola  velmi  úzce  souvisí. 
 A  neučíme  se  pro  školu,  ale  pro  život, 
 tedy sami pro sebe. 
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 4.  Jak  se  Vám  na  naší  škole  zatím 
 líbí? 

 Jsem  tu  s  vámi  na  škole  moc 
 spokojená.  Kolegové  mě  velmi  mile 
 a vstřícně  přijali.  Během  pár  dní  jsem 
 tu  našla  stabilní  zázemí  a  navázala 
 nová přátelství. 

 5.  Je  nějaká  věc,  která  se  na  naší 
 škole  dělá  jinak,  než  na  Vaší 
 předchozí?  Pokud  ano,  vyhovuje 
 Vám tato změna? 

 Prožívám  teď  jakési  vyladění.  Učila 
 jsem  na  velké  škole,  se  kterou  se  mi 
 spojuje  slovo  „direktivnost“.  Pak  jsem 
 pracovala  v  alternativní  škole,  se 
 kterou  se  mi  spojuje  slovo  „volnost“. 
 A  teď  a  tady  mě  napadá  „vyrovnání“. 
 Zažila  jsem  si  a  stále  zažívám,  že 
 v přístupu  k  dětem  se  pohybuji  právě 
 v této  škále.  Každý  žáček  potřebuje 
 více  či  méně  svobody  a  volnosti.  Baví 
 mě  hledat  a  pozorovat,  na  kterém 
 místě  se  každý  jednotlivec  nachází, 
 abych  ho  mohla  lépe  provázet  a po- 
 souvat  v  jeho  učebních  pokrocích. 
 Zároveň  je  třída  skupina  rozdílných 
 dětí  a  tuto  skupinu  je  potřeba 
 posouvat jako tým. Je to velká výzva. 

 6. Který předmět učíte nejraději? 

 Ráda  s  dětmi  objevuji  svět  písmenek 
 a čísel.  Takže  čtení,  psaní  a  počítání  - 
 dříve  se  užívalo  slovo  „trivium“.  Jsou 
 to  pro  mě  stavební  kameny  pro  další 
 vzdělávání. 

 7.  Změnilo  období  karantény  Váš 
 pohled  na  školství,  děti  nebo 
 výuku? Pokud ano, jak? 

 Určitě  ano.  Asi  nejvíc  změnila  doba 
 karantény  pohled  na  moje  osobní 
 možnosti.  Ukázala  mi  moje  hranice, 
 co  během  dne  zvládnu  a  jak  si 
 zachovat  zdravý  rozum.  Naučila  mě 
 víc  si  plánovat  činnosti  během  dne 
 i celého  týdne.  Lépe  si  teď  dokáži 
 stanovit priority. 

 8.  Proč  jste  se  rozhodla  učit  zrovna 
 na naší škole? 

 Rozhodla?!  To  se  tak  nedá  úplně  říci. 
 Nastoupila  jsem  v  půlce  roku  po 
 půlroční  pauze.  Z  rodinných  důvodů 
 jsem  na  podzim  nemohla  prezenčně 
 učit.  Uvědomila  jsem  si,  jakou  práci 
 mám  ráda  a  co  umím.  Děti  ve  třídě  mi 
 moc  chyběly.  Přála  jsem  si  novou 
 práci.  A  vaše/naše  škola  ve  stejnou 
 dobu  hledala  paní  učitelku.  Nešlo 
 tedy  o  velké  rozhodování.  Od  napsání 
 mého  životopisu  po  setkání  ve  třídě 
 s dětmi  plynulo  vše  velmi  klidně 
 a příjemně.  Věřím,  že  jsem  v  tuto 
 chvíli na správném místě. 

 -Nikča Klímová a Barča Víšková- 
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 Téma: Volný čas 

 za kroužky v naší 
 škole 

 Jako  každý  školní  rok  i  ten  letošní 
 nabízel  žákům  Základní  školy 
 Svobodné  Dvory  pestrý  výčet  zájmo- 
 vých kroužků. 
 Žáci  si  mohli  vybrat  ze  široké  nabídky 
 nejen  vzdělávacích,  ale  i  sportovních 
 aktivit. 
 O  některé  byl  zájem  velký  a  některé  se 
 pro  nedostatek  zájemců  nepodařilo 
 otevřít. 
 Jedním  z  nejoblíbenějších  kroužků 
 v naší  škole  je  již  několikátým  rokem 
 Hra  na  �étnu  nově  pod  vedením  paní 
 učitelky  Felcmanové.  Dále  pak 
 nabídce  vévodily  sportovní  aktivity 
 pana  učitele  Baťky  pod  názvem 
 Kondiční  posilování,  Míčové  hry  paní 
 učitelky  Kučerové,  nebo  pohybová 
 průprava paní učitelky Dvořákové. 

 Velký  zájem  byl  v  letošním  školním 
 roce  i  o  vzdělávací  kroužek  Mate- 
 matika  hrou,  kterou  vede  paní 
 učitelka  Janáková.  U  paní  učitelky 
 Zavázalové  se  během  I.  pololetí  žáci 
 ponořili  do  tajů  �nanční  gramot- 
 nosti.  Zejména  děvčata  mohla  rozvíjet 
 své  dovednosti  u  paní  učitelky  Ka- 
 pustové  na  kroužku  Šití  a značné 
 oblibě  se  těšil  Divadelní  klub  paní 
 učitelky Ziny Duškové  . 

 Všem  kantorům,  kteří  si  udělají  čas  na 
 mimoškolní  aktivity  s  dětmi  naší 
 školy patří velké díky! 
 Doufáme,  že  i  příští  školní  rok 
 přinese  spoustu  zajímavých  možností, 
 jak  u  žáků  rozvíjet  jejich  vědomosti, 
 fyzickou  zdatnost,  šikovné  ruce, 
 představivost  a  talent.  Díky  přilože- 
 ným  fotogra�ím  snad  získáte  před- 
 stavu  o  tom,  jak  jsou  zajímavé  a  třeba 
 už  teď  uvažujete  o  tom,  že  se  na  ně 
 v příštím  roce  zaměříte  při  výběru 
 mimoškolních aktivit. 

 -Oliver Kašpar- 
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 Naši redaktoři doporučují... 
 Protože  prázdniny  už  opravdu  klepou  na  dveře,  zeptala  jsem  se  redaktorů 
 časopisu na 5 otázek a jejich doporučení na prázdniny: 

 1.  Jakou knihu bys doporučil(a) ostatním? 
 2.  Na které dovolené v ČR se ti nejvíce líbilo a můžeš ji dopoučit? 
 3.  Jaká je tvoje oblíbená aktivita o prázdninách? 
 4.  Jaký tábor/příměstský tábor bys doporučil(a)? 
 5.  Který hrad nebo zámek tě nejvíce zaujal? 

 Anička Hammond 
 doporučuje 

 ●  knížku  :  Alea dívka moře 
 ●  dovolenou  :  Stezka 

 korunami stromů (Krkonoše) 
 ●  aktivitu  :  být v bazénu 
 ●  tábor  :  Galerie moderního 

 umění 
 ●  hrad/zámek  :  Hrad Bouzov  , 

 protože je krásný a vedle 
 něho je velká dřevěná socha 
 koně, který je nádherný 
 a zajímavý. 

 Radek Chlíbek 
 doporučuje 

 ●  knížku  :  Harry Potter 
 ●  dovolenou  :  nevím 
 ●  aktivitu  :  hraní videoher 
 ●  tábor  :  4cams 
 ●  hrad/zámek  :  hrad Kost 

 Monika Kolouchová 
 doporučuje 

 ●  knížku  :  mayovky 
 ●  dovolenou  : město  Chrudim 
 ●  aktivitu  :  plavání v bazénu 
 ●  tábor  :  neznám 
 ●  hrad/zámek  :  Sedlec - 

 kostnice  je tam lustr z kostí 
 a lebky na různých místech 

 Tereza Červená 
 doporučuje 

 ●  knížku  :  Alea 
 ●  dovolenou  :  Špindlerův 

 Mlýn  ,  Babylon Liberec 
 ●  aktivitu  :  výlety a poznávání 

 ČR 
 ●  tábor  :  příměstský tábor 

 Zoopark Stěžery 
 ●  hrad/zámek  :  Karlštejn 
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 Matyáš Černý 
 doporučuje 

 ●  knížku  :  Harry Potter 
 ●  dovolenou  :  Kutná Hora 
 ●  aktivitu  :  plavání 
 ●  tábor  :  A.B.U.S. 
 ●  hrad/zámek  :  Rabí 

 Barča Víšková 
 doporučuje: 

 ●  knížku  :  Škola dobra a zla 
 ●  dovolenou  :  Máchovo jezero 
 ●  aktivitu  :  plavání 
 ●  tábor  :  English camp 
 ●  hrad/zámek  :  Karlštejn – 

 kaple sv. Kříže 

 Julie Mikulecká 
 doporučuje 

 ●  knížku  :  Kluk v sukních 
 ●  dovolenou  : město  Zlín 
 ●  aktivitu  :  válení u moře 
 ●  tábor  :  koňský tábor 
 ●  hrad/zámek  :  hrad Kost 

 je tam virtuální realita a 
 hologramy 

 Nikola Klímová 
 doporučuje 

 ●  knížku  :  Little woman 
 ●  dovolenou  :  Prachovské skály 
 ●  aktivitu  :  tenis 
 ●  tábor  :  nevím 
 ●  hrad/zámek  :  Kost – údolí 

 Plakánek 

 Oliver Kašpar 
 doporučuje 

 ●  knížku  :  Velkej frajer Nate 
 ●  dovolenou  :  vila Tugendhat 

 Brno 
 ●  aktivitu  :  rychlostní 

 kanoistika 
 ●  tábor  :  Vrátnice (na téma 

 filmu) 
 ●  hrad/zámek  :  Valdštejn 

 David Pospíchal 
 doporučuje 

 ●  knížku  :  Harry Potter 
 ●  dovolenou  :  Český ráj 
 ●  aktivitu  :  fotbal 
 ●  tábor  :  Fajn tábor 
 ●  hrad/zámek  :  Valdštejn 

 -Terka Červená- 
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 Zajímá nás 

 Recenze: Film 
 Fantastická  zvířata:  Brumbálova 
 tajemství 

 Fantastická  zvířata:  Brumbálova 
 tajemství  je  �lm  na  stejném  principu 
 jako  první  �lmy.  Jde  o  zvířata  se 
 zvláštními  schopnostmi  a  odvíjí  se  pár 
 set  let  před  Harry  Potterem.  Film 
 začíná  narozením  posvátného  zvířete, 
 které  unese  banda  zločince  Grinde- 
 lwalda.  Mlok,  hlavní  hrdina,  zjistí,  že 
 se  narodila  dvě  posvátná  zvířata.  Toto 
 zvíře  má  díky  své  čistotě  vybrat  vůdce 
 kouzelnického  světa.  Nerad  bych 
 prozrazoval  děj,  �lm  je  horkou  no- 
 vinkou,  proto  na  něj  určitě  zajděte  do 
 kina  a  udělejte  si  názor  sami.  Za 
 povšimnutí  stojí  i  nový  herecký 
 zástupce  Grindelwalda  Mads  Mikkel- 
 sen.  Pro  mě  to  byl  pěkný  �lm,  ale 
 zůstanu fanouškem Harryho Pottera. 

 Hodnocení  má  velmi  dobré  4,5 
 hvězdičky z 5. 

 BATMAN 

 Tento  BATMAN  je  nový  mega�lm 
 od  společnosti  DC.  Jedná  se  o po- 
 kračování  starého  BATMANA,  který 
 bojuje  proti  lidským  maniakům. 
 Nový  BATMAN  je  �lm  jen  pro 
 silnější  povahy,  snaží  se  zjistit,  kdo 
 vede  drsné  útoky  v  GOTHAM  CITY. 
 Když  BATMAN  zjistí,  že  jeho 
 protivník  se  jmenuje  RIDLEE,  proží- 
 vá  příběh,  který  ještě  nikdo  nezažil. 
 RIDLEE  se  totiž  snaží  úplně  zničit 
 město.  Doporučuji,  excelentní,  efekty 
 a napětím nabité dílo. 

 Hodnocení �lmu je 4,5 hvězdičky z 5. 

 -Radek Chlíbek- 

 Tip redakce 
 Během léta můžete navštívit také 
 letní kina v okolí. Kromě letního 
 kina  Širák  , kina  Boháňka  , sledujte 
 také informace o  Kině  na kolečkách 
 - možná navštíví i vaši obec. 
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 Recenze: Kniha 
 Kočka Kačka 

 V  této  knize  se  nám  představí  Kočka 
 Kačka  Kukačková.  Je  to  kočka 
 domácí,  která  bydlí  u  Kukačků.  Má 
 taky  velmi  dobré  kamarády,  se 
 kterými  zažívá  různá  dobrodružství. 
 Kačka  si  také  ze  všeho  nejvíc  přeje  stát 
 se  herečkou.  Třeba  se  jí  to  i  povede, 
 protože  už  jednou  hrála  v  reklamě  na 
 kočičí granulky. 

 Knížka  je  vyprávěna  z  Kaččina  pohle- 
 du,  a  proto  je  velmi  zajímavá.  Má  větší 
 písmenka,  a  proto  je  vhodná  pro  děti, 
 které začínají číst samy. 

 Ivona Březinová 

 Je česká spisovatelka, jejíž knihy 
 možná znáte z mimočítankové četby. 
 Když byla na vysoké škole, psala pře- 
 devším literaturu o 19. a 20. století, 
 ale později se zaměřila spíše na lite- 
 raturu pro děti a mládež, které se 
 věnuje dodnes. 

 Katarína Ilkovičová 

 Po studiu gra�ky na Akademii 
 výtvarných umění pracovala jako 
 gra�cká designérka. Později ilustro- 
 vala pár knih na Slovensku i v Če- 
 chách a teď pracuje jako freelance 
 ilustrátorka. 

 Léto v síti 
 Natka  by  si  přála  alespoň  jeden  rok 
 žít  normálně  a  v  klidu  odmaturovat. 
 To  by  ale  její  rodiče  nesměli  kvůli 
 svojí  práci  každou  chvíli  létat  po 
 světě.  Jediné  pozitivní  na  tom  je,  že 
 má  Natka  perfektní  pro�l  na 
 instagramu,  který  ji  proslavil,  ale  to  je 
 jen  slabá  útěcha.  Když  jim  učitelka 
 oznámí,  že  se  povinný  cyklistický 
 kurz přesouvá na prázdniny, dost ji to 
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 naštve.  Ale  když  se  na  něm  objeví  jako 
 instruktor  její  známý  Alex,  začne  se  jí 
 to  líbit,  a  dokonce  i  bavit.  Jenže  když 
 Alex  zjistí,  že  je  Natka  in�uencerka, 
 začne  ji  ignorovat.  Spraví  se  jejich 
 vztah? Najde Alex ztracenou lásku? 

 Sport 

 Petra Martišková 

 Pracuje jako účetní, ale velmi ráda 
 píše knížky. Mimo jiné pracovala 
 i jako redaktorka magazínu pro 
 ženy. Moc ráda čte, jako malá pře- 
 četla celou knihovnu, a když se jí 
 zdálo, že už nemá co číst, začala psát 
 knihy vlastní. Roku 2006 vydala 
 svoji první knihu a od té doby jich 
 napsala už dvacet tři. 

 -Barča Víšková- 

 Hokej 
 Pro  fanoušky  hradeckého  sportu  chci 
 shrnout  letošní  hokejovou  sezonu, 
 která  se  zdála  být  velmi  vydařená,  ale 
 její  závěr  přinesl  hořké  zklamání 
 všem.  Nešťastné  vyřazení  HC 
 Mount�eld  ze  čtvrt�nále  play-o�  je 
 opravdu  smutnou  vzpomínkou. 
 Hradec  vypadnul  výsledkem  1:4  na 
 zápasy  proti  bruslařům  z  Mladé 
 Boleslavi.  Špatná  zpráva  střídala  snad 
 ještě  horší  a  to,  že  nejlepší  střelec 
 Mount�eldu  HK  Ahti  Oksanen 
 v následující  sezoně  nepodepíše 
 smlouvu  s  MHK  a  bude  tak  nastu- 
 povat  v  jiném  dresu.  Vypadnutí 
 MHK  z  play-o�  bylo  velmi  nepo- 
 chopitelné,  protože  tým  vyhrál  zá- 
 kladní  část  extraligy,  ale  přes  jede- 
 náctou Boleslav se dál nedostal. 

 Ale  jak  už  řeklo  i  několik  hokejistů: 
 play-o�  nemá  logiku,  proto  už 
 netrpělivě  vyhlížíme  novou  sezonu, 
 aby  vše  začalo  znovu  a  snad  pro 
 domácí tým lépe. Fandíme! 

 Fotbal 
 Pokud  jste  četli  Hrom  číslo  11,  tak 
 víte,  že  se  v  dnešním  díle  budeme 
 zabývat  hradeckým  fotbalovým  sta- 
 dionem.  O  výstavbě  nového  stadionu 
 se  v  Hradci  mluví  už  téměř  dvacet  let. 
 Nyní  �rmy  Strabag,  Geosan  Group 
 a D&D  spolupracují  na  jeho  vý- 
 stavbě.  Cena  začíná  na  568  milionech 
 korun,  což  zřejmě  bude  ještě  narůstat. 
 Z  důvodu  zdražování  materiálu  se  má 
 cena  vyšplhat  o desítky  milionů 
 nahoru.  To  ale  vedení  hradecké 
 radnice  nečekalo  a obává  se,  že 
 nebude  schopné  tak  vysoké  náklady 
 uhradit.  Jediné  východisko  by  bylo 
 zrušit  smlouvu,  což  není  lehké, 

 14 



 všechny  zmiňované  �rmy  si  do 
 smlouvy  napsaly,  že  při  zrušení 
 smlouvy  ze  strany  radnice  bude 
 muset  zaplatit  několikanásobně  vyšší 
 částku,  než  by  stál  stadion.  Vzhledem 
 k  tomu,  že  práce  stále  pokračují,  to 
 vypadá,  že  by  stadion  měl  být 
 postaven  koncem  roku  2023. 
 Celková  kapacita  stadionu  by  měla 
 dosáhnout  až  9  300  diváků.  Stavba 
 bude  sloužit  také  pro  pořádání 
 koncertů a podobných akcí. 
 Tým  Hradce  se  dostal  do  skupiny 
 o titul,  kde  dokázal  obrat  o  body  obě 
 pražská  S!  Nad  Slavií  dokázal  doma 

 vyhrát  4:3  a  se  Spartou  zvládl 
 remizovat  1:1.  Díky  tomu  zamíchal 
 vrchní  trojkou.  Základní  část  Slavia 
 dokázala  vyhrát,  ale  kvůli  prohře 
 s Hradcem  Slavii  předběhla  Plzeň, 
 která  2  kola  do  konce  celé  ligy  vládla 
 skupině  o  titul  o  2  body.  V  základní 
 části  hradečtí  Votroci  porazili 
 pozdějšího  mistra  ligy  Plzeň  1:0.  Jak 
 vše  v  lize  dopadlo,  jsme  se  dozvěděli 
 15.  května,  kdy  se  hrály  poslední 
 zápasy.  Hradec  celkově  obsadil 
 výborné 6. místo. 

 -David Pospíchal- 

 Přestavba hradeckého stadionu 

 současná podoba stavebních prací  plánovaná podoba stadionu 

 Úspěchy reprezentantů naší školy 
 I  mezi  žáky  naší  školy  máme  úspěšné 
 sportovce,  kteří  nás  vytrvale  repre- 
 zentují.  Nejprve  změřili  síly  se  svými 
 spolužáky  při  sportovních  dnech 
 I. a II.  stupně  a  pak  mnozí  zamířili 
 mezi  konkurenty  v  soutěžích  jako 
 jsou  Hradecká  laťka  ,  Hradecké  spor- 
 tovní hry  nebo  školní triatlon  . 

 O  úspěších  našich  spolužáků  nás 
 informují  webové  stránky  školy 
 a nedávno  vznikla  také  nástěnka,  kde 
 si  můžeme  prohlédnout  jednotlivá 
 ocenění  a  výsledkové  listiny.  Všem 
 sportovcům  děkujeme  za  vzornou 
 reprezentaci  a  přejeme  hodně  elánu 
 do dalších sportovních akcí. 
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 Úsměvy ze školních lavic 

 Křížovka 
 1. Jezdí se v tom po vodě 
 2. Když jsme dlouho na slunci dostaneme 
 3. Větrný vír 
 4. V létě se v tom koupeme 
 5. Když svítí slunce vytváří to stín 

 6. Je to na pláži 
 7. Dýcháme díky tomu pod vodou 
 8. Růžový pták 
 9. Zvíře podobné chobotnici 
 10. Zmrzlá voda 
 11. Zelenina mnohdy považovaná za ovoce 
 12. Odlétá se odsud k moři 
 13. Je to v kornoutu 
 14. Oblečení na koupání 

 -Monča Kolouchová- 

 Hádanky 
 1.  Žlutá,  červená,  růžová  když 

 sluníčko  svítí,  tak  jim  pomáhá, 
 krásná je naše zahrada. 

 2.  Je to barevné světlo na nebi. 

 3.  Světlo  a  bouchání,  děti  se  bojí, 
 pes  štěká  a  maminky  uklízejí 
 zahrady. 

 4.  Už  nejdu  do  školy,  jdu  na  výlet 
 s  tátou,  jedu  k  babičce  a  dě- 
 dovi,  ale oba chrápou. 

 -Julča Mikulecká- 

 Klíč 
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 Loučíme se s úsměvy naší devítky 
 Vážení  učitelé,  milí  kamarádi  a spolu- 
 žáci,  blíží  se  konec  školního  roku,  a  to 
 pro  nás  deváťáky  znamená,  že  se 
 s vámi musíme rozloučit. 

 Většina  z nás  tu  na  škole  zažila  skvělá 
 léta  už  od  první  třídy,  jiní  přišli  až 
 později.  Kolektiv,  ve kterém  se  nyní 
 loučíme,  vznikl  v osmé  třídě,  kdy 
 nám  někteří  šikovní  spolužáci  odešli 
 na  gymnázia.  I  přes  pár  sporů  jsme  se 
 naučili  spolu  vycházet  a  kamarádit  se. 
 Nejraději  bychom  všichni  dál  zůstali 
 spolu v jedné třídě a nerozcházeli se. 

 Nezapomeneme  na  výlety  a  exkurze, 
 i když  jejich  počet  byl  omezen  kvůli 
 pandemii  onemocnění  Covid  -  19. 
 V paměti  nám  také  zůstanou  naše 
 vtípky a hlášky. 

 Velké  díky  patří  naší  třídní,  paní 
 učitelce  Jiřině  Hlavaté.  Čtyři  roky 
 byla  naší  oporou  a  stála  po  našem 
 boku,  zejména  v časech,  kdy  jsme  se 
 dozvěděli  výsledky  přijímacích  zkou- 
 šek.  Paní  učitelka  se  nám  snažila  vyjít 
 vstříc,  organizovala  výlety  a  probírala 
 s námi problémy všeho druhu. 

 Dále  bychom  chtěli  věnovat  podě- 
 kování  všem  v  učitelském  sboru  za  to, 
 že  nás  provázeli  po  celou  dobu  školní 
 docházky.  Vyučující  nám  předali 
 mnoho  užitečných  informací  a  odpo- 
 vídali  na  naše  zvídavé  otázky.  I přes 
 to,  že  jsme  v hodinách  byli  hluční 
 a často  nedávali  pozor,  myslím  si,  že 
 na  nás  učitelé  budou  rádi  vzpomínat. 
 Děkujeme! 

 za 9. třídu Adéla Voců 
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 Dovolujeme  si  zde  zanechat  vzpomínku 
 v podobě  nástěnné  malby,  kterou  jsme 
 vytvářely  pod  skvělým  vedením  paní 
 učitelky  Ziny  Duškové.  Děkujeme  jí  za 
 trpělivost,  ochotu,  podporu  a  vstřícnost 
 nejen  při  tvorbě  obrazu,  ale  i  v  hodinách 
 češtiny.  Budeme  rády  vzpomínat  na  její 
 humor, kterým zpestřovala společné výlety. 

 Linda, Nela, Áďa, Týna 
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 Hrom  – časopis pro žáky a nežáky Základní školy ve  Svobodných Dvorech,  číslo 12/2022 
 Toto číslo vzniklo z příspěvků žákyň a žáků a slouží pro jejich vzdělávání a dále pro účely školy. 

 Chyby likviduje paní učitelka Zdena Nováková, 
 gra�ku a sazbu zajišťuje pan asistent Jindřich Mareš. 

 kontakt:  redakce  .  hrom@zssvobodnedvory.cz 


