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Ahoj spolužáci a hlavně prváčci 

 

Je za námi první pololetí, ve kterém se toho hodně stalo. Tedy nemyslíme jenom 

to mnohdy nepříjemné známkování, ale i výlety a události, které stojí za to, 

abychom si vše ještě jednou připomněli a zaznamenali. A tak jsme tu právě my 

s naším časopisem, kde najdete všechno pěkně uspořádané a přehledně čitelné. 

Stačí ho jenom nalistovat na školním webu nebo si ho prolistovat v „papírové“ 

podobě v každé třídě. A když se Ti nebude něco líbit a nebo když budeš sám mít 

chuť něco napsat, neboj se a dej vědět. Rádi Tě vezmeme mezi sebe do redakční 

rady. Ta pěkně čtěte nebo i pište!!!! 

 

                         redakční rada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zahájení školního roku 

To proběhlo ve velkém sále Společenského centra – Kina 70 v Dobrušce a sešli 

jsme se tam všichni. Tedy hlavně naši noví spolužáci a my, „mazáci“ z vyšších 

ročníků. Za město Dobruška nás přišel pozdravit starosta Ing. Petr Lžíčař, který 

připomenul, že naše škola má svoje pevné místo mezi středními školami  

v Dobrušce a že obory, které se v naší škole studují, dnes patří k těm 

nejžádanějším na trhu práce. 

Ve svých úvodních slovech ředitel školy Ing. Vladimír Voborník už jenom 

zavzpomínal na bohatou historii školy, ale hlavně zdůraznil její otevřenou 

budoucnost… A novým žákům ještě popřál, aby se jim ve škole líbilo a aby škola 

naplňovala ty jich představy, se kterými se do školy přihlásili. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adaptační kurz 

Na adaptační vyrazili všichni studenti 1. ročníku hned v prvním týdnu školního 

roku. Za místo svého pobytu si vybrali Chatu Radost v Plasnicích kousek  

od Deštného.  A program měli hodně nabitý. Během tří dnů navštívili středověkou 

vesnici Villa nova v Uhřínově pod Deštnou, kde se na pár hodin stali jejími 

obyvateli se vším, co k tomu patří, zadováděli si v lanovém centru v Deštném, 

urazili pár kilometrů ve zdejší krajině, poznali, jak těžká je hasičská uniforma  

při přednášce dobrovolných hasičů z Domašína, ale hlavně se seznamovali  

a poznávali mezi sebou.  

Největším zážitkem pro většinu z nich bylo ale lanové centrum. Jan Bartoš z 1IT 

svůj zážitek popsal takto: 

„Na začátku prvního školního roku na Střední 

škole - Podorlické vzdělávací centrum jsme 

vyrazili na adaptační kurz. Asi po půl hodině 

cesty autobusem jsme dojeli k chatě jménem 

Chata Radost. Ubytovali jsme se na pokojích a 

po pauze na oběd jsme se vydali na procházku 

k šedivinskému kostelíku.  

Dalšího dne jsme vyrazil do Uhřínova  

do středověké vesnice. Po cestě zpátky jsme se 

stavili v lanovém parku. Původně jsem tam 

nechtěl jít, protože jsem se bál. Nikdy jsem 

v lanovém parku nebyl a neměl jsem ani zájem to zkusit. Naneštěstí bylo 

už zaplaceno, tak mě paní učitelka donutila jít také. Po delším čekání 

jsem se dostal na řadu. Když jsem tam přišel, tak na mě navlékli postroj, 

dali mi dvě karabiny na jištění a nějakou „věc“ pro sjíždění po laně. 

Poté, co byla celá naše skupina oblečená do postrojů, tak nás poučili  

o používání karabin a naše dráha začala. Nejdříve jsme vylezli po žebříku 

nahoru. Po pár vcelku nenáročných překážkách jsem se dostal k prvnímu 

problému. Nebyla to ledajaká překážka. Abych se dostal na druhou 

stranu, musel jsem se svézt po laně. To by ještě nic nebylo, dokud 

nezjistíte, že mezi lanem a zemí nic není. Nejdřív jsem se bál, ale když 

jsem to zkusil, zjistil jsem, že to doopravdy nic není. Dojel jsem  

na konec lana a pokračoval jsem. Nějaké překážky byly lehké hlavně 

proto, že byly směrem dolů. Pár překážek jsem si totiž trochu ulehčil 

tím, že jsem se svezl na laně tak jako předtím. Peklo však nastalo, když 

dráha začala směřovat nahoru. Zde téměř na konci jsem už byl 



vyčerpaný. Pořád jsem 

zpomaloval. Tělo už to pomalu 

vzdávalo. Bolely mě ruce. 

Nakonec i přes vyčerpání jsem 

dráhu dokončil a moc jsem si to 

užil. Určitě bych si to někdy 

zopakoval. Ne vždycky, ale někdy 

je dobře, když vás někdo 

k něčemu přinutí.“ 

 

 

 

 



Anketa mezi prváky 

Už nějakou dobu s námi chodí do školy a jsou našimi spolužáky i studenti  

1. ročníků, kteří už školu po pár týdnech dobře poznali, a tak nám odpověděli  

na dvě otázky: 

1. Co se Ti ve škole líbí  nebo nelíbí? 

2. Doporučil(a) bys školu svému kamarádovi? 

A tady jsou některé odpovědi: 

- Škola je dobrá. Učitelé jsou docela v poho, když jste v pohodě i vy. 

- Je to změna oproti základní škole, je tu větší důraz na samostatnost a 

zodpovědnost. 

- Vadí mi nevhodné chování vůči učitelům u některých mých spolužáků. 

- Ze všeho nejvíc se mi líbí odborný výcvik. 

- Na praxi se toho hodně naučíme, mistři jsou prostě skvělí, tedy pokud se 

nechováme jako idioti, pak jsou na nás hodně přísní. 

- Líbí se mi předměty, protože jsou dobrý. 

- Nelíbí se mi, že máme málo praxe. 

- Vadí mi, že tu není wi-fi pro žáky. 

- Líbí se mi kolektiv, lidi, se kterými se dá bavit. 

- Nelíbí se mi zamykání dveří, šlo by to vyřešit čipy nebo klíči. 

- Kolektiv mezi žáky všech tříd, super učitelé a zábavné hodiny. Super gauče. 

- Chtělo by zlepšit vybavení internátu. 

- Líbí se mi přístup některých učitelů, respektují nás. 

- Chtělo by to funkční internet ve třídách ITC a wi-fi pro žáky. 

- Školu bych kamarádům doporučil, ale všichni mí přátelé už sem chodí. 

- Školu bych doporučil, ale je to o tom, co kamarád od školy očekává. 

- Doporučil, protože je tu se spolužáky sranda. 

- Ano, doporučil, protože tu jsou skvělí učitelé. 

- Doporučil bych tuto školu kamarádovi, ale dodal bych, že by se měl 

připravit na možný špatný kolektiv. 

- Jako by jo, jsou tu obory, který se hodně v dnešní době využijí. 

- Školu bych kamrádovi doporučil…protože si myslím, že je to dobrá škola a 

jsou tu zajímavé obory. 

- Doporučil bych ji hlavně lidem, kteří chtějí dělat rukama. 

- Je známá v okrese kvůli oborům. 

- Doporučil…a už se stalo. Nevyhovovala mu aktuální škola, tak jsem ho 

seznámil s místními pravidly. 

 



Soutěž Auto jede 

V listopadu naše škola pořádala již 2. ročník 

celokrajské roboticko konstrukční soutěže 

„Auto jede“, která je určena žákům 

základních a středních škol.  

V této soutěži musí každý z účastníků, 

kterými jsou tříčlenná družstva, v 3D CAD 

softwaru navrhnout, vyrobit, odprezentovat a 

ještě na závodní dráze předvést svoje 

originální autíčko. To pak musí projet 

určenou dráhu za pomoci snímačů čáry, která je plynulá od začátku do konce nebo 

je s křižovatkami. 

Odborná komise pak u každého autíčka posuzuje kvalitu konstrukčního  

a designového řešení, rozměry a čas při projetí dráhy. 

Základní školy zde poprvé zastupovala čtyři družstva z technologického klubu 

Tékáčko z Albrechtic,  střední školy pak osm družstev z celého Východočeského 

kraje. 

Plusem této soutěže, která je v celé České republice ojedinělá, 

je, že se zde spojují dva studijní obory, a to obor Mechanik 

seřizovač s oborem Informační technologie se zaměřením na 

robotiku. Soutěžící totiž musí společně autíčko navrhnout a 

vyrobit, což dělají hlavně mechanici, a pak i naprogramovat, což 

je zase úkol robotiků. Společně pak svoje autíčko před porotou 

odprezentují. 

A věřte, všem se to úžasně povedlo a všichni jsme si ten 

listopadový den náramně užili. 

 

 

 

 

 

 

               



 
Velitelské stanoviště a pozorní časoměřiči 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězové s představiteli města a školy 



Máme ve svých řadách nejlepší absolventy 

mezi obráběči kovů 

V soboru 13. října se v konferenčním sále Aqua Palace v Praze sešli představitelé 

Hospodářské komory ČR vedené Ing. Vladimírem Dlouhým s nejlepšími 

absolventy středních škol, kteří u závěrečných a maturitních zkoušek konaných 

v uplynulém školním roce dosáhli nadprůměrných výsledků a které na toto 

ocenění nenavrhuje škola, ale odborník z praxe pověřený Hospodářskou komorou 

ČR. Hostem tohoto slavnostního dopoledne byla i ministryně průmyslu a obchodu 

Marta Nováková. 

Z naší školy toto ocenění získali dva absolventi oboru Obráběč kovů, kteří  

u závěrečné zkoušky prospěli s vyznamenáním, praktickou zkoušku zvládli  

na výbornou a po celou dobu studia neměli z odborného výcviku známku horší 

než chvalitebnou. Jedním z nich byl Tomáš Breiter, který už v současné době 

pracuje, druhým pak Jan Blažek, který pokračuje ve studiu v maturitním oboru 

Mechanik seřizovač a který po celou dobu studia měl z odborného výcviku 

výbornou.  

Společně se svými studenty do Prahy vyrazil i 

vedoucí učitel odborného výcviku SŠ – PVC 

Marian Kubala, který pro naši školu a pro „své 

mistry“ odborného výcviku převzal z rukou 

ministryně průmyslu a obchodu Marty 

Novákové Čestné uznání za vysokou úroveň 

praktické přípravy ve školním roce 2017/2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



Herec a režisér Tomáš Magnusek u nás  

ve škole 

Jedno čtvrteční dopoledne jsme měli zcela 

netradiční výuku se zcela netradičním panem 

učitelem. Na celé dopoledne se jím stal herec a 

režisér Tomáš Magnusek. Pro něj to po letech 

filmové práce byl zase návrat za katedru, neboť 

i on je původním povoláním učitel. I když 

hodiny, které u nás učil, byly trochu netradiční, 

přesto se v nich probírala nová látka. Učilo se o 

filmu a o všem, co s filmovým natáčením souvisí. Každý, kdo zná Tomáše 

Magnuska, tak může tušit, že výuka byla velmi vtipná a neustále prokládaná 

zážitky z filmování. I tak se ale studenti například dozvěděli, kdo je producent, co 

dělá asistent režiséra, jak se vybírají herci do filmových rolí, jak vypadá scénář…a 

mnoho dalšího. Během dne jsme se od něj také dozvěděli, že s námi počítá do 

svého filmového štábu, kde mu budeme pomáhat s natáčením „českého Dallasu“, 

ale to už je nová kapitola naší výuky. A o té až příště… 

 

Při netradiční výuce jsme se všichni velmi dobře bavili 

 



Stužkovací večírky našich čtvrťáků 

Tak se nám blíží období maturit a naši čtvrťáci mají k maturitě stále blíž a blíž. . 

A aby si uvědomili, že je zcela neodvratná, nechali se panem ředitelem na „svém“ 

večírku pasovat do role novopečeného maturanta. Možná…nebo zcela určitě…si 

v té chvíli všichni uvědomili, že je to opravdu pravda, že něco končí a něco zase 

začíná… Tak jim držme palce, aby to všechno zdárně zvládli a aby se všichni 

společně sešli na večírku oslavném, tedy maturitním!!! 

 

 

 

 

 



Hodně jsme cestovali… 

MSV Brno 

Do Brna na Mezinárodní strojírenský veletrh jezdíme pravidelně.  

Jedná se o největší přehlídku kovoobráběcích strojů a příslušenství v ČR.  

Na výstavě jsou samozřejmě vystavovány i jiné způsoby obrábění, 3D tisk, 

odlévání, tváření a veškerý doprovodný průmysl. Část výstavy tvořila  nabídka 

kreslících a řídících systémů pro moderní technologie a další velkou část pak 

nástroje pro obrábění a měřící technika. 

V pavilonu A byla výstava ke stému výročí vzniku Československa jako 

připomínka zajímavých mezníků ve vývoji a výrobě  především v oblasti 

strojírenství, designu atd.  Byla  zde vystavena Tatra 87, se kterou podnikli cestu 

kolem světa cestovatelé Zikmund a Hanzelka, automobil Aero s karosérií  

od firmy Sodomka, nový a původní traktor Zetor Krystal, tvářecí lis Šmeral  

a jeden z prvních strojů CN  a CNC. Na volné ploše před pavilonem byla k vidění 

dopravní historická technika – staré autobusy, tramvaje, železniční lokomotiva. 

Na výstavě byla hojně zastoupena kategorie strojů pracujících s technologií 3D 

tisku, výrobci nabízejí stále větší sortiment materiálů, který umožní širší použití 

v praxi. 

 

 



Celodenní školní výlet do Liberce 

Ve středu 7. listopadu 2018 se žáci naší školy zúčastnili 

kulturně  poznávacího zájezdu do Liberce.  

Prvním ze dvou hlavních bodů programu byla návštěva 

moderního science centra iQLANDIA, které přibližuje 

dětem i dospělým svět vědy a techniky pomocí zábavných a 

mnohdy fascinujících experimentů. Žáky zaujalo pestré 

spektrum interaktivních exponátů. Doslova na vlastní kůži  

a všemi svými smysly si mohli vyzkoušet například herní 

aplikace moderních počítačových technologií, pokusy 

s elektřinou, experimenty s živly (vodou, větrem, teplem). 

Zjistili, jak funguje lidské tělo, jak to vypadá v nitru naší 

planety, dozvěděli se o záhadách vesmíru, ale také třeba  

o nanotechnologii, o historii dávných 

vynálezů nebo geologii… Lze jen 

konstatovat, že návštěva tohoto 

výjimečného místa není záležitostí na 

krátkou dobu, ale na několik hodin 

kvalitní zábavy a poučení. 

V mezičase před večerním kulturním 

představením jsme stihli navštívit 

oblíbený DinoPark, který se nachází 

v prostorách nákupního centra Plaza Liberec. Tento krytý zábavní park nabízí 

opravdu jedinečný pohled na vývoj planety Země, se zaměřením na éru vlády 

dinosaurů. Úchvatné expozice plné statických  

i pohyblivých modelů různých druhů dinosaurů, pravěký druhohorní prales 

s bouřkou a opravdovým deštěm, paleontologické hřiště, stezka odvahy a mnohé 

další zanechalo v žácích nezapomenutelný zážitek. 

Závěrečným bodem programu byla návštěva jednoho z nejúspěšnějších českých 

muzikálů posledních let DĚTI RÁJE. Představení nabité od začátku do konce 

nespoutanou taneční energií, plné ohromujících světelných efektů, působivých 

choreografií a megahitů zlaté éry českých diskoték, jako jsou „Decibely lásky“, 

„Nonstop“, „Céčka“, „Pár přátel“ a mnohé další. Muzikál je postavený  

na romantickém příběhu lásky, která nalezne naplnění až po mnoha letech. 

Nostalgie, kvalitní humor, romantika a zábava, podkreslená taneční hudbou a hity, 

které nestárnou, to vše v nás zanechalo nezapomenutelný kulturní zážitek. 

 

                                                                                      Mgr. Bc. Zuzana Macková 



 

Zvláštní cesta 

 

 

 
Jako muzikálové hvězdy 



Školní výlet za kulturou – Praha, Národní divadlo 

 

V pondělí 14. ledna 2019 jsme vyrazili opět za kulturou,  

tentokrát do Národního divadla v Praze. Hlavním bodem 

programu byla návštěva baletního představení „(S)tvoření“  

na Nové scéně Národního divadla. 

Do Prahy jsme dorazili v časovém předstihu, a tak jsme měli 

dostatek času navštívit a prohlédnout si i historickou budovu 

Národního divadla, která je jednou 

z nejvýznamnějších historických, 

kulturních a architektonických památek 

nejen v Praze, ale i v celé České republice.  

V historické budově Národního divadla 

jsme viděli základní kameny, které sem byly dopraveny 

z různých významných míst naší země. Pak jsme vystoupali  

na střešní terasu, odkud byl nezapomenutelný výhled na noční 

Prahu. Jako na dlani jsme před sebou měli nádherně osvětlený 

Pražský hrad, který je dominantou celé Prahy. Mnozí poznali 

i osvětlenou Petřínskou rozhlednu a další významné stavby 

hlavního města. 

Po nezapomenutelném zážitku nás čekal další. Baletní představení „(S)tvoření“. 

Výkony umělců byly vskutku úctyhodné, podbarvené působivým hudebním 

doprovodem na bicí nástroje. Tanec zde ztělesňoval různé lidské emoce, jako je 

strach, hněv, zádumčivost, žal…Představení bylo nabité energií od začátku až  

do konce a zanechalo v nás velký kulturní zážitek. 

 

             Mgr. Bc. Zuzana Macková 

 

 
 



…a také sportovali 

Dne 18. října 2018 se uskutečnilo  

ve Voděradech okresní kolo ve stolním 

tenise v kategorii V. – chlapců středních 

škol. Tohoto turnaje se zúčastnila čtyři 

družstva, z toho tři z Dobrušky 

(Gymnázium, SPŠ a SŠ-PVC) a jedno 

z Kostelce nad Orlicí (OA). Všechna 

družstva odehrála turnaj herním systémem 

každé s každým. 

Aby jedno družstvo zvítězilo nad druhým, muselo získat 

jako první čtyři body za čtyři jednotlivé vítězné zápasy, 

přičemž první tři zápasy hrály dvojice, čtvrtý zápas se 

hrála vždy čtyřhra, případně následovaly další zápasy 

zbylých dvojic. Každý jednotlivý zápas se hrál na tři 

vítězné sety. Všechna družstva byla sestavena ze tří 

hráčů, případně náhradníků. Naši školu reprezentovali 

Josef Fiala (4M), Vladimír Růžička (4M), Roman 

Kolovratník (3M), Matěj Lánik (2KZ) a Lukáš Novotný 

(1M). Našemu družstvu se podařilo v turnaji porazit družstvo Gymnázia 

Dobruška, ale s dalšími dvěma družstvy jsme prohráli, takže jsme celkově získali 

bronzovou  medaili za třetí místo.  

Do krajského kola postoupilo vítězné družstvo SPŠ Dobruška. Nejlepším naším 

hráčem byl Josef Fiala. 

            Lem 

 



Máme nové učební pomůcky 

Náš park vrtaček, frézek a soustruhů v dílnách rozšířila zbrusu nová moderní 

frézka FVV-125PD s digitálním odměřováním a soustruh SPEX-1000P 

s digitálním odměřováním. A věřte, moc jim to v dílnách sluší!!! 

 

 

 

 



Naším spolužákem je mistr světa a mistr České 

republiky 

Je jím student 2. ročníku oboru 

Nástrojař Alex Maryška 

z nedalekých Bohuslavic. Je 

mistrem světa v bench pressu a  

ve svých šestnácti letech vzpírá 

neuvěřitelných 163 kg.  

Bench press je silovou 

disciplínou, kde závodník leží  

na lavičce a před sebou má činku, 

kterou si položí na hrudník a 

kterou na pokyn rozhodčího silou 

zvedne. V závodě má každý 

závodník tři pokusy. Při tom prvním Alex v Trnavě, kde se v říjnu mistrovství 

konalo, hned vytvořil evropský rekord 155 kg, při tom druhém už to byl světový 

rekord 163 kg. Třetí si pak nechal na 165 kg, ale ty už nezvedl. 

V listopadu v Trutnově na Mistrovství ČR Alex na svůj úspěch navázal ziskem 

titulu mistra České republiky. V současné době je Alex ve fázi odpočinku, jak 

sám říká, neboť ho čeká příprava na říjnové mistrovství světa, které se tentokrát 

bude konat v americkém Chicagu. 

 

 

 

 



Školní ples 

 

Letos se opět konal v lednu a také letos jsme tančili v dobrušské sokolovně.  

A hlavně tu tančili studenti končících 

maturitních ročníků oborů Informační 

technologie,  Mechanik seřizovač a 

dálkového studia Podnikání a studenti  

3. ročníku učebních oborů Nástrojař, 

Obráběč kovů, Zámečník a Klempíř. Ti 

všichni tu z rukou svých třídních 

učitelů převzali šerpy s tak důležitým 

slovem „Maturant“ a „Absolvent“, 

které jim otevírá dveře do toho 

báječného, ale i trochu obávaného 

období, kdy něco končí a něco nového pak začne…Kdy se všichni budou muset 

hodně učit, kdy na chvíli zapomenou na věci příjemné a se školou třeba 

nesouvisející a budou muset myslet jenom na školu a na své povinnosti. 

A protože ten večer ještě na to nemysleli, tak celý páteční večer v dobrušské 

sokolovně plynul v poklidné a velmi příjemné atmosféře, kdy celý sál tančil  

za doprovodu hudební skupiny Pokrok z Kostelce nad Orlicí.  

 

 
 



 
4. ročník studijního oboru Informační technologie 

 

 
4. ročník studijního oboru Mechanik seřizovač 



 
Studenti 3. ročníku dálkového studia Podnikání 

 

 

 
Studenti učebních oborů 

 



 
Kolik toho asi bude? 

 

 

 

 
Půlnoční zašlapávání šerp 

 



Jak tráví čas naši spolužáci 

 

Fit Dance může tančit každý  

 

O čem je Fit Dance ? 

Jde o směs několika typů tanců, instruktor vytváří choreografie, 

které se potom učí ostatní. Hlavním cílem je, aby nás každá lekce 

bavila, cítili  jsme se při ní uvolněně a šťastně. Dále spálíme 

kalorie za minimální vykonané úsilí. Na lekcích se scházíme 

s lidmi,  které dříve nebo později poznáme a vytvoříme si tak 

skvělý kolektiv, do kterého se rádi vracíme. Není důležité cvičit 

úplně přesně jako instruktor, každý člověk je jiný a každý tancuje 

trošku jinak , důležité je, že se pohybujeme a užíváme si sportu  

a skvělé hudby. Na lekcích se naučíme mnoho kroků a různých tanečních stylů  

a každý si najdeme to svoje. Nejdůležitější ale je, že se odreagujeme, zatančíme 

si a získáme dobrou náladu díky skvělému tanci a samozřejmě díky skvělému 

kolektivu . 

 

Jak jsem se k Fit Dancu dostal ? 

Začal jsem v roce 2011, když u nás ve Vamberku začala lekce zumby, na kterou 

jsem se chodil pravidelně dívat.  Později jsem zjišťoval, že mě to začíná hodně 

bavit a doma jsem tedy zkoušel tancovat tak, jako tancovali na lekcích. 

Netrvalo dlouho a já jsem se ocitl mezi ženskými a cvičil jsem s nimi. Bavilo mě 

to čím dál víc a začal jsem si říkat, že bych se tomu chtěl věnovat, a tak jsem tedy 

učinil. Trénoval jsem pilně každý den a časem jsem se 

vypracoval až k tomu, že jsem mohl cvičit hned vedle 

skvělé instruktorky Radky Suchomelové, což pro mě bylo 

velmi čestné místo. 

Přestože mě zumba velice bavila, tak jsem toho musel ze 

studijních důvodů nechat a věnovat se škole, ve které se mi 

zrovna moc nedařilo. Po úspěšném dokončení základní 

školy jsem nastoupil na střední školu do Dobrušky. 

Tady se mi prospěch velmi zlepšil, což znamenalo, že jsem 

se opět mohl začít věnovat zase tanci. Navázal jsem tedy 

kontakt s instruktorkou  a začal jsem chodit na fit dance, 

který je nyní mojí srdcovou záležitostí, kterou mi už nikdy 

nikdo nevezme. 

 

 



Co je nyní mým cílem? 

Mým aktuálním cílem je, abych si udělal kurzy a mohl také vést lekce fit dancu. 

Dále bych se chtěl dopracovat k tomu, abych jezdil na různá vystoupení a šířil 

mezi ostatní radost z tance. 

                     Petr Ondernický, 2KZ 

 

 

 

Kresba Pavla Tláskala z 1OK 

 

 



A zase úkol na samotný závěr 

 

Stačí ho správně vyřešit a výsledek poslat na adresu školního časopisu 

casopis@sspvc.cz do konce dubna 2019. Na výherce opět čekají hodnotné ceny, 

které si převezme z rukou samotného pana ředitele. Tak neváhejte a počítejte!!! 

 

 

Tři muži se ubytují v hotelovém pokoji, přičemž každý zaplatil 10€. Pak si 

recepční všimnul, že se v ceně přehlédl a že pokoj stojí pouze 25€. Proto poslal 

poslíčka, aby jim 5€ vrátil. Poslíček dal každému muži 1€ a 2€ si nechal, protože 

2 se třemi dělí blbě.  

Takže každý muž zaplatil 9€. Tři krát 9 je 27. Poslíček má 2€, což je dohromady 

29€. 

Otázka zní: Kam se ztratilo zbývající 1€ do třiceti €? 

 

 

 

 

A je tu konec… 

…dnešního čísla našeho školního časopisu. Snad se do něj vešlo všechno, co jsme 

vám chtěli sdělit. Teď už je na vás, jestli ho pročtete celý nebo si vyberete jenom 

některé články. A když jsme vás zaujali a chtěli byste se stát našimi přispěvateli, 

stačí zaskočit za p. učitelkou Janou Melicharovou a domluvit se s ní.  

Tak hezkou zábavu, milý čtenáři!!!                                        Vaše redakční rada 

mailto:casopis@sspvc.cz

