
  

 

 

  

Školní rok 2021/2022 
Noviny Základní školy  
Broumy 

A je tu zase červen. Nějak nám 
to utíká. Brzy se budeme muset 
rozloučit s devátou třídou, a 
pak už budou prázdniny. 
Čeká nás spoustu akcí a výletů 
a akcí, takže se nemusíme bát, 
že bychom měli nějak přetížený 
rozvrh.Třeba jako den dětí, 
který žáci 8. třídy připravili pro 
1. stupeň 31. května. Docela se 
povedl a my doufáme, že si ho 
děti užily. 
Snad se vám bude poslední 
červnové číslo našich novin 
líbít. 

   -J. M. 

Dvě „bramborové“ medaile 

11. května se po dvouleté odmlce opět konalo okresní 
kolo atletické soutěže družstev Pohár rozhlasu, 
kategorie starších žáků a žákyň. Soutěže se zúčastnili i 
naši žáci a žákyně a v silné konkurenci 13 škol obě 
družstva shodně obsadila krásná 4. místa. Všichni naši 
závodníci podávali po celý den výborné výkony a 
dokonce byly překonány dva školní rekordy. Matěj 
Šimurda zaběhl 1500 m za 3:46,73 a Karolína Bělíčková 
posunula rekord školy ve vrhu koulí na 9,70 m. 
Gratulujeme. 

       
     -Mgr. Libor Kuška 

RECYKLACE OČIMA MALÉHO VĚDCE 

Ve středu 18. 5. se 9. třída zůčastnila badatelsky zaměřeného projektového dne 
Recyklace očima malého vědce a námi vybaveného modulu Recyklace a voda. 
Po úvodní hodině týkající seseznámení s problematikou znečišťování a plýtvání 
vody se žáci společně s lektorkami vydali k nedalekému broumskému rybníku, 
kde ve skupinách zkoumali hloubku a teplotu vody, její pH a rozmanitý rostlinný 
i živočišný život.  

Projektový den se zůčastněným velice líbil a každý si z něj odnesl nějaký ten 
zážitek a prožitek. 

-A. O. 



 

Tomáš Garrigue Masaryk 

Tomáš Masaryk pocházel z chudé rodiny. Otec, původem Slovák, byl kočí, matka pracovala jako 
kuchařka. Po studiích ve Strážnici, v Brně a ve Vídni roku 1876 promoval filosofickou prací o 
Platónovi. Roku 1877 se seznámil se svou budoucí ženou, američankou Charlotte Garrigueovou, a 
roku 1878 se s ní v New Yorku oženil. 

Po vzniku české univerzity v Praze byl roku 1882 jmenován profesorem filosofie. Roku 1890 
vstoupil s přáteli do mladočeské strany a v dalším roce byl zvolen poslancem Říšské rady. Ve 
snaze kultivovat české politické myšlení se Masaryk začal zabývat dějinami. Navázal na koncept 
Františka Palackého a přemýšlel o historickém poslání českého národa. Roku 1899 vystoupil s 
požadavkem na revizi procesu s Hilsnerem a proti antisemitským pověrám a předsudkům. Roku 
1900 založil Českou stranu pokrokovou za niž byl roku 1907 a 1911 znovu zvolen říšským 
poslancem. Hned po volbách roku 1920 byl znovu zvolen. 

Tomáš Garrigue Masaryk zemřel 14. září 1937. 

 

                                                   M.K. 

CO SE DĚLO/ DĚJE V TOMTO MĚSÍCI   

3. 6. – kino do školy  
Nafukovací kino – projekce do vnitřního pláště kopule  
pro žáky 1. až 4. třídy. 

6. 6. až 8. 6. – školní výlet žáků 8. třídy  
Navštívili jsme zajímavý kemp v čimelicích a Písek. Všichni si výlet užili a doufáme že 
paní učitelky také. 

8. 6. – dopravní dopoledne pro žáky 1. stupně  
Ve spolupráci s Policií ČR se děti mohly těšit na poučný den o dopravě. 

9. 6. – výlet pro 1. až 4. třídu  
Děti se vydaly do centra řemesel a bylinné zahrady Botanicus Ostrá.   

 

Nadcházející události: 

Některé třídy budou přespávat ve škole a ke konce měsíce se rozloučíme s žáky 9. 
třídy. 

 

          -A. O. 



 

 

Recenze – Dvůr trnů a růží 

Tato knížka byla napsána Sarah J. Maasovou. Je v žánru fantasy. Ale nejdříve něco k autorovi. Sarah 
Janeet Maasová se narodila roku 1986 ve městě New York. Vystudovala tvůrčí psaní na univerzitě 
Hamilton v Clintonu v New Yorku. Je vdaná a s manželem žije v Pensylvánii. Její první román 
,,Skleněný trůn“ začala psát už v šestnácti letech a zveřejnila ho na internetové stránce, kde se její 
kniha stala jednou z nejčtenějších.  
Příběh vypráví o mladé lovkyni Feyre, která se snaží udržet sebe a svou rodinu naživu. Každý den 
proto riskuje život a chodí do temného lesa, ve které se snaží ulovit jakoukoliv zvěř. Jednou však v 
lese zabije vlka, který jak se brzy ukáže, byla víla. Pro Feyre si přijde vládce jarního dvora Tamlin, 
který jí za trest odvede daleko za hranice lidské země. Tam se Feyre lépe seznámí s ostatními vílami a 
se samotný Tamlinem a zjistí, že víly nejsou zlé, jak jim vždy všichni říkali. Po celé zemi Prithian se ale 
rozšiřuje nemoc-nákaza, o které nikdo nechce mluvit. 
Tamlin a Feyre se do sebe postupem času zamilují, ale Tamlin ji ze svého dvora musí poslat zpět do 
říše lidí kvůli rozrůstající se nákaze. Když Feyre dorazí domů, dojde jí, že je něco špatně a rychle se 
vrátí za hranici. Celou pravdu se postupně dozvídá a vydává se ke královně víl Amaranthě, která vězní 
Tamlina a snaží se ho přimět, aby si ji vzal. Před Feyre tak stojí tři nebezpečné úkoly, které jí 
přichystala sama zlá Amarantha. Feyre je všechny splní, strhne se závěrečná bitva a Amarantha 
konečně padne. Feyre se tak s Tamlinem vrátí na jarní dvůr.       

Kniha byla dobrá. V některých částech jsem se lehce zasekávala, ale dalo se přes ně dostat. Pokud 
máte rádi fantasy a romance, tak tahle kniha by mohla být pro vás. Má také několik dalších dílů. 

           -M. S 

Básnička 

 

Léto 

Cítím se jako na obláčku, 
slyším sestru volat ,,Ptáčku!“ 

Slyším jak schází po schodech, 
uniká mi smysl všech těch vět, 

ale komu by to vadilo, 
když slunce tak pěkně svítilo. 
Seberu boty, vyběhnu ven, 

všechno je to jako sen. 

 

 

-K. V. 


