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Před pár měsíci jsme se těšili na konec školního roku a na prázdniny, a teď už na 
tom zas nejsme jinak. Prázdniny skončily a škola znovu začala a s ní i spousta po-
vinností.   

Před měsícem nám skončily prázdniny, které tak jak rychle začaly i stejně rychle skončily. Pro 
nás deváťáky by to nebylo zas tak hrozné, že jsme zpět, spíš nás děsí, že to je poslední a taky 
nejdůležitější rok. Sice se nám s naším velkým rozhodnutím snaží pomoct všichni, dokonce už 
začaly i akce pro výběr škol, ale většina z nás na to ještě nejsme dostatečně vyzrálí, abychom 
dokázali říct, co budeme chtít. Ale mimo jiné jsou i akce které se netýkají jen výběru středních 
škol… 

 

 

Česká Lípa, 1.9.2022                                                                                                                                
Jako každý školní rok proběhlo 1.září tradiční vítání prvňáčků na naší škole ZŠ Česká 
Lípa. Pátova. Prvňáčky a jejich nejbližší rodinu uvítal pan ředitel, paní zástupkyně, paní 
třídní učitelka, ale taky předsedkyně školské rady a místostarosta našeho města.  

Na školní zahradě se děti přivítaly se svou novou třídní paní 
učitelkou a přes uvítací branku, kde symbolicky zazvonily na 
zvoneček, se vydaly se svými novými kamarády do třídy. Zde 
si vyzkoušely, jaké je to sedět ve školní lavici a plny nových 
zážitků se vydaly zpátky domů natěšení na zítra, kdy se do 
školy vrátí.   

 

 

 

 
Paní učitelky se na své děti moc těšily. 

Do školy přišlo i pár ukrajinských 

dětí už z vyšších ročníků. Není to 

jednoduché a jim i novým prvňáč-

kům přeji do nového roku štěstí. 

Tereza Zlámalová 

 



PÁTOVINY  1 / R. 2022–2023 

3 

 

 

 
Dne 14. září jsme navštívili Živou knihovnu, kde nám představili různá povoláni. Někte-
rým z nás to rozhodně pomohlo v tom si vybrat střední školu. 

V kulturním domě Crystal se 14. září konala akce jménem Živá knihovna. Měla za úkol ukázat žákům 
devátých ročníků, jak různé profese vypadají a jaké střední školy jsou pro ně nejvhodnější. Bylo tam deset 
stanovišť a všechna byla zajímavá.  

Našla se tam povolání od montážního dělníka až po policistu nebo designera svítidel. Moc se mi to tam 
líbilo a bylo zajímavé zjistit, jak pracuje například stavbyvedoucí nebo svářeč. I mě akce trochu pomohla 
se rozhodnou, kam pokračovat, a myslím, že nejsem jediná. Jsem ráda, že jsme se tam šli podívat, a do-
poručuji to všem. 

 

Od června Česko společně s naším premiérem Petrem Fialou podruhé předsedá radě EU. 

Předsednictví potrvá do konce roku 2022, následně Českou republiku vystřídá Švédsko. 

Co předsednictví obnáší a jaké jsou cíle a úkoly ČR?  

Česká republika se v rámci svého předsednictví zaměří na pět úzce propojených oblastní. 1. zvládnutí 

uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny, 2. energetická bezpečnost, 3. posílení evropských obran-

ných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru, 4. strategická odolnost evropské ekonomiky, 5. 

odolnost demokratických institucí. 
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Evropa není jenom jméno území, ve kterém žijeme. Je to zejména soubor hodnot, které  

jsou nám společné.  

České předsednictví bylo zahájeno 1. 7. 2022 v Litomyšli – a proč právě tady?  

V tomto malém východočeském městě se již před lety, přesněji v roce 1994, setkalo sedm evropských 

prezidentů v čele s Václavem Havlem, nyní bylo v areálu litomyšlského zámku zahájeno předsednictví 

České republiky v EU.   

Starosta města, Daniel Brýdl, na zámeckém návrší v zahradách renesančního zámku přivítal premiéra 

Petra Fialu, předsedkyni evropské komise Ursulu von der Leyen a celou delegaci českých i evropských 

politiků. V rodném bytě Bedřicha Smetany pak došlo k podpisu předsednictví a následovala řada poli-

tických jednání. Na počest zahájení českého předsednictví město Litomyšl ve spolupráci s právě probí-

hajícím mezinárodním hudebním festivalem Smetanova Litomyšl uspořádalo Koncert pro Evropu, na 

kterém zazněla hymna Evropské unie a České republiky a hudba Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka 

a Josefa Suka. Ursula von der Leyen během koncertu hovořila s obdivem o české historii a zmínila i 

historický kontext Litomyšle, která se stala rodištěm a působištěm významných kulturních osobností, 

jmenovitě Bedřicha Smetany, Aloise Jiráska, Boženy Němcové, stejně tak se ve 20. století stala místem 

důležitých politických setkání iniciovaných Václavem Havlem.  

 

 

 
Dne 27.9.2022 na Evropský den jazyků jsme celá škola, první a druhý stupeň, šli do Kul-

turního domu Crystal. Žáci prvního stupně šli na Baze Rakeťáka ve filmu a druhý stupeň 

šel na Jurský svět.  

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ SLAVÍME DNE 26.ZÁŘÍ.  

Co je vlastně den jazyků?  

Tento den je den podpory jazykového vzdělávání v Evropě. Cílem je zvýšit pod-

vědomí veřejnosti o důležitosti jazykového vzdělávání. 

Nicol Srbková 
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Druhý stupeň se první dvě hodiny učil a třetí hodinu odcházel do kina. Když jsme tam přišli, tak se vše 

zaplatilo a šlo se do promítací 

místnosti, když jsme si sedli, tak 

jsme čekali, až se dostaví všichni 

žáci a poté začaly ukázky jiných 

filmů, po ukázkách začal samo-

statný film, který trval dvě a půl 

hodiny. Film byl anglický s čes-

kými titulky. Film byl moc hezký 

a dobrodružný, podle mě se všem 

líbil nebo aspoň mně a mým ka-

marádkám. Doufám, že film se lí-

bil i prvnímu stupni a užili si ho.  

Alžběta Votrubová: „Film se 

mi moc líbil a vzhledem k tomu, 

že v originále sleduji velkou vět-

šinu filmů a seriálů, mi anglič-

tina nedělala problém. A jak jsem slyšela, promítání se líbilo i mým spolužákům, všichni jsme byli 

tedy rádi, že jsme do kina vyrazili.“   

 

 

 

Někteří lidé si myslí že diskriminace už na světě není, ale to není vůbec 

pravda. Po celém světě stále mnoho žen a dívek čelí diskriminaci na zá-

kladě pohlaví a genderu. Genderová nerovnost podporuje mnoho pro-

blémů, které se neúměrně dotýkají žen a dívek, jako jsou nižší mzdy, ne-

dostatečný přístup ke vzdělání a nedostatečná zdravotní péče.   

Tohle téma jsem si vybral kvůli tomu, aby se více lidí dozvědělo, že diskri-

minace na této planetě stále je a ještě neodešla a neodejde, dokud o ní ne-

promluví člověk, který je lidem příkladem. Ženy by měly mít možnost žít 

bez strachu z násilí založeného na pohlaví, včetně znásilnění a jiného se-

xuálního násilí, nuceného sňatku, nuceného těhotenství, nuceného po-

tratu a ještě více věcí. 

O DISKRIMINACI ŽEN JE TAKÉ MNOHO KNIH A FILMŮ. TAKŽE 

JESTLI SE O TOMHLE TÉMATU CHCETE DOZVĚDĚT VÍC, TAK SE NA 

NĚ MŮŽETE PODÍVAT ANEBO SI NĚJAKOU KNIHU PŘEČÍST.  

 

 
Dne 17. 9. 2022 se konala jako každý rok akce City Cross Run & Walk v České Lípě.  
Žáci různých škol se mohli zúčastnit běhu Českou Lípou, naše škola vybrala pár lidí, co se chtěli zúčast-
nit. A štafetový tým vypadal takhle: Vojtěch Ille, Tereza Topinková, Jan Fedorčák, Jakub Svatoň, Bui 
Phuong Trang, Kristýna Kýčková, Anna Ševčíková, Matěj Vaněk, Ondřej Mach.   
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Počasí jim v ten den moc nepřálo. Ze začátku byli na 9. místě, ale potom se zlepšovali a zlepšovali a díky 
Aničce Ševčíkové, která to jako poslední dohnala, nakonec naše škola skončila na 6. místě.     

Náš tým připravený panem učitelem Mgr. P. Zelinkou s moderátorem závodu Alešem Valentou. 

 

 
 
14.9 se našich 10 žáků z druhého stupně a 21.9 12 žáků z prvního stupně zúčastnilo 
okresního kola přespolního běhu.  

Na druhém stupni bylo 6 

kluků s konkurencí 14 škol, 

dohromady naši skončili 12. 

Samostatně nejlépe z kluků 

dopadl David Strupp na 29. 

místě s časem 12:20 minut. 

U žákyň dopadla nejlépe 

Anička Ševčíková s časem 

5:27 minut na trati 1 500 me-

trů. Poté společně s holči-

nami skončily na 4. místě.  

Na prvním stupni se běželo 

štafetovým způsobem.  

Dívky si vysloužily 4. místo 

a kluci skvělé druhé 

místo.  Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy! 
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A JAK TO VLASTNĚ PROBÍHALO?  

„Když jsme přišli, dostali jsme všichni svá startovací čísla a poté jsme si společně prošli trasu, kterou 

jsme měli běžet. Potom 

jsme si dali všechny věci 

pod strom a proběhli 

jsme si trať. Následně 

jsme se rozcvičili a fan-

dili ostatním.   Každá 

škola si na start posta-

vila čtyři dívky, které bě-

žely každá zvlášť. Když 

dívky doběhly, zapsal se 

jejich čas a pořadí každé 

z nich. Po ukončení ce-

lého závodu se udělala 

průběžná pořadí dívek a 

chlapců. Naše dívky 

skončily na 4. místě a 

chlapci na 12. místě. Moc 

jsem si to užila a určitě závod doporučuji,“ hodnotí akci účastnice závodu Anna Ševčíková. 

 

 

 

 

Je tu nový školní rok, a tak jsme již sedmým rokem zahájili naší oblíbenou celoroční družinovou soutěž 

v získávání rekordů. 

Prvním zářijovým rekordem byl trojskok, disciplína zvláště moc těžká pro naše prvňáčky, ale všichni se 

moc snažili.  Někteří jsou již velmi zdatní, ale někteří se mají pořad ještě v čem zlepšovat.   

V říjnu se soutěžilo v nejrychlejším překonáním určené vzdálenosti. Děti byly rozděleny do jednotlivých 

kategorií. Pro naše prvňáčky to bylo náročné, ale všichni úkol bez úhony zvládli. Nejlepší a nejrychlejší 

sportovci získali svůj rekord a všichni za svou snahu dostali sladkou odměnu. 
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Obensdorf – městečko v Německu. Já osobně si ho vybavím při slově koupaliště, kam jsme také 

měli v plánu jet. S autem velikosti kinder vajíčka a se sedačkou řidiče zaraženou v obličeji jsme 

se tedy vydali do dáli. Někde mezi Libercem a Ústím na Labem jsme se na dvacet minut zasekli 

v koloně na semaforech a když konečně zasvítila zelená i na naší 

straně, ozvaly se z protisměru sirény. Kvůli projíždějícímu kon-

voji policie jsme promeškali první zelenou za půl hodiny. Na 

druhou už jsme se úspěšně rozjeli, projeli jsme kolem semaforů, 

načež mámin muž prohlásil, že bude pršet, tak jsme se obrátili, 

zařadili zpět do kolony a jeli do Liberce, najíst se v mekáči. S pl-

ným břichem jsme se vzdalovali dál a dál od Liberce a nějak jsem 

si ani nevšiml, že se před námi pomalu formuje další kolona, 

tentokrát ještě delší. Pro autentičnost scény bych nyní rád udělal 

alespoň desetiminutovou pauzu, ale v psaném textu je to nejspíš 

nemožné.  

S vidinou brzkého příjezdu domů jsme nějakým způsobem vyjeli z kolony a vjeli na vedlejší 

polní cestu. Předjeli jsme kolonu a hned jsme se vrátili zpět, jelikož polní cesta se zdála být 

opravdu polní čili neprůjezdná naším hjundájem. Už jsme kolon měli dost, tak jsme zvolili radši 

cestu přes Valdov, vesničku, která se skládá z kopce nahoru a kopce dolu. Když už jsme měli 

Českou Lípu nadohled a jakoukoli kolonu, co nás ještě mohla potkat, v nedohlednu, jsem jen 

čekal, až píchneme nebo někdo vypadne z okénka (například). Nic z toho se naštěstí ne-

stalo…jen se před námi objevil kombajn, či co. Nevím, jak se zakončuje vyprávění, ani žádné 

ponaučení neznám (maximálně tak jezte polévky a čistěte si zuby), takže jsme dojeli domů a šel 

jsem spát.  

 
 
 

Jestli jste ještě nezaznamenali tak 18. října si můžete stáhnout The-

Sims4 zdarma. Tento simulátor reálného života vydává EA. Zdarma 

bude na všechny počítače Mac a Windows.  

Firma má však skvělý důvod vydat hru zdarma, ke hře se vážou balíčky, 
které je pomalu až nutno zakoupit (například domácí mazlíčci, práce, …). 
Bez nich hra totiž nenabírá takové obrátky a hráči tak či tak tedy něco 
utratí! Ale jestli máte dobrou výdrž, tak určitě zkuste.  
 

 

 

The Sims je série videoher se simulací života vyvinutá společ-

ností Maxis a vydávaná společností Electronic Arts. Franšízy 

se celosvětově prodalo téměř 200 milionů kopií a jde o jednu z 

nejprodávanějších sérií videoher všech dob. 

                                                                                                          Wikipedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Sims
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Z webu proskoly.cz  

…něco pro chytré hlavičky 

 

Jablíčkování v Centru textilního tisku 

Projektový den na SPŠ 

Na exkurzi v Kutné Hoře 

Haloweenské strašení 

REDAKCE PÁTOVIN, ČASOPISU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, PÁTOVA 406 
JE TVOŘENA NEJEN TĚMI, KTEŘÍ SI VYBRALI OD 7. ROČNÍKU JAKO POVINNĚ VOLITELNÝ PŘEDMĚT  

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A MÉDIA (VYUČUJÍ MGR. ZDENĚK BÁRTL A MGR. PETR JONÁŠ).  

 


