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Vážení čtenáři, 

     držíte v rukou historicky první číslo našeho školního časopisu. S-uličník nemá ambici stát se 

reprezentativními novinami, ale dopřát svým čtenářům odlehčený pohled do života školy a to 

zejména očima našich dětí.  

     První číslo S-uličníku přináší reportáže ze školy v přírodě na Benecku – můžete se těšit na 

kulturní, sportovní a gastronomickou rubriku, ale i na zajímavosti ze světa dopravy a historie 

vrchlabského okolí. Dozvíte se, co chystáme ve školním roce 2017/2018. Redaktoři připravili 

bleskové rozhovory s našimi pedagogy a věříme, že vás upřímně pobaví perličky ze školy v přírodě. 

 

 

 

 

Redakční rada: Eliška Altmanová, Anna Baštýřová, Štěpánka Brabcová, Kateřina Jágrová, Tereza 

Knorová, Eliška Kubalová, Kateřina Kučerová, Jakub Kuchař, Andrea Merglová, Dan Moučka, Filip Novák, 

Adéla Nováková, Sam Rýdl, Tereza Praženková, Eliška Senftová. 

Korekce: Monika Švedová 

Externí spolupráce: žáci, žákyně a učitelé ZŠ Sulice.
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Ve čtvrtek 6. září nakročily děti k realizaci prvního čísla Suličníku - v režii časopisu Krkonoše jsme 

absolvovali netradiční projekt "Mladý žurnalista". V uvedeném magazínu vyjde článek k projektu – výtisk 

časopisu Krkonoše budeme mít ve škole k nahlédnutí. 

 

Střípky z krkonošské kultury 
 
Tereza Praženková, Eliška Altmanová, Eliška Senftová, 
Andrea Merglová 

 
Krkonoše jsou skvělé místo nejen pro turisty, sportovce, 
ale -i pro rodiny s dětmi a milovníky kultury. Nabízejí 
místní speciality, spoustu přírodních stezek a krásné 
památky. K tomu všemu si připočítejte moc milé rodáky. 
Doporučujeme vám navštívit město Vrchlabí. Uvidíte 
klášter Augustiniánů, přezdívaný turistický portál. 
Pokud si chcete trochu zarelaxovat, navštivte solnou 
jeskyni. Místní zajímavostí je spolek Krkonošský horal, 
který byl ve Vrchlabí založen v roce 1949 a zaměřuje se 
na starodávné krkonošské 
písně a tance. Za 
návštěvu stojí hora Žalý 
s rozhlednou a nádhernou 
přírodou, občerstvit se 
můžete ve vedlejší 
restauraci. Můžete si 
projít i „Lufťákovu 
stezku“ s různými úkoly, 
která je vhodná pro rodiny 
s dětmi.                                                                                                                            
                                                        
 
                                                             Rozhledna Žalý 

 Historie v pohybu 
 
Adéla Nováková, Eliška Kubalová, Kateřina 
Jágrová, Štěpánka Brabcová 

 
Ve Vrchlabí se nachází nádherný Augustiánský 
klášter. Byl založen Maxmiliánem z Morzinu v roce 
1705. Dnes slouží převážně jako koncertní sál 
s výbornou akustikou. V klášteře si každou neděli 
v sedm hodin večer můžete poslechnout koncerty 
klasické hudby.  
Za prohlídku stojí i zámek, známý čtyřmi obrazy 
s medvědy. V zámku uvidíte kachlová kamna 
s biblickými motivy. Prostředí kolem zámku je 
nádherné, doporučujeme návštěvu parku. V zámku 
sídlí v současnosti Městský úřad. 

            
Vrchlabský zámek – sídlo MÚ 

 

 

VYDEJTE SE DO KRKONOŠ, 

aneb vrchlabské reportáže                 

našich novinářských elévů. 
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Jezdíš, jezdím, jezdíme 
 
Jakub Kuchař, Filip Novák, Anna Baštýřová, Tereza 
Knorová 

 
Ve čtvrtek šestého září jsme se rozhodli, že si vyrazíme do 
Vrchlabí na novinářskou exkurzi. Vybrali jsme si reportáž 
z oblasti dopravy a vyrazili do ulic nasbírat materiál. 
Postupně jsme se dozvěděli, že to není úplně v pořádku – 
nejvíc lidem vadí ubývající parkovací místa, ale také 
příbytek pro nepotřebné retardéry. A pozor máme tu i 
perličku!! Jeden pán nám sdělil, že má kolo ze 

„třiašedesátýho“, a že je to nejlepší dopravní prostředek. . 
 
                
            
 

Reportéři v akci 
 

 Vrchlabská gastronomie 
 
Kateřina Kučerová 

 
Někteří lidé si ráno k snídani mohou pochutnávat na 
lívancích, avšak na Benecku v hotelu Žalý tomu tak 
ráno 7. září nebylo. Naše parta se totiž vydala na 
exkurzi do Vrchlabí. Při procházce městem jsme 
navštívili dvě kavárny, s cílem zjistit, co mají zdejší 
obyvatelé nejraději. V první kavárně jménem „Dům 
u sedmi štítů“ jsme se ze strohé konverzace 
dozvěděly, že nejoblíbenější jsou francouzské 
palačinky, i přesto, že jsme ve Vrchlabí. 
S nedostatkem informací jsme navštívily druhou 
kavárnu jménem Caffé, kam se lidé velmi rádi vracejí. 
Průzkum nám nestačil, a proto jsme se vydali do ulic 
oslovit místní obyvatele. Podařilo se nám zastavit 

dvě milé paní, které 
nám prozradily, že 
doma vaří místní 
speciality - sejkory 
(bramboráky se 
zelím), houbovici a 
kyselo (hustá 
polévka s kváskem). 
Tím naše expedice 
skončila a my jsme 
byly šťastné, že jsme 
získaly odpovědi na 
naše otázky. 

 

 

Sport nás baví 
 
Sam Rýdl, Dan Moučka 

 
Vrchlabí jako centrum středních Krkonoš má jedinečnou a příjemnou 
atmosféru horského střediska. Můžete odtud vyrazit na turistické, 
cykloturistické a pěší výlety. Ve Vrchlabí byla otevřena cyklistická 
„Bikearéna Krkonoše“ – soubor značených cyklotras. V zimě se 
Krkonoše stanou rájem lyžařů. V Herlíkovicích, situovaných v těsné 
blízkosti Vrchlabí, směrem na Špindlerův mlýn, leží moderní lyžařský 
areál. Nedaleko jsou další skiareály – Bubákov a Kněžický vrch. 
Okolní terén je upravován do bílých běžeckých stop. Ve Vrchlabí je 
k dispozici zastřešeny lední stadion. Divácky oblíbená jsou hokejová 
utkání v kryté hale.  
Naši skvělí učitelé nám na Benecku připravili úžasný sportovní 
program. Hráli jsme fotbal, baseball, vybíjenou, softball a spoustu 
pohybových i jiných her. Například při hře medvědi jsme sbírali 

kartičky s body a zároveň nás honili medvědi (učitelé a spolužáci ). 
Nesmíme zapomenout ani na turistiku, protože jsme dělali procházky 
po Krkonoších.                                                                                                                        Mumlavské vodopády 
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Mgr. Lenky Opletalové, třídní učitelky 6.A 
se ptali:  
Kateřina Kučerová a Andrea Merglová 
  
Jakou kuchyni preferujete? 
Mám ráda asijskou kuchyni. 
 
Sledujete nějaký sport?  
Ne, sportovní přenosy nesleduji, ale sama sportuji 
– mám ráda třeba paddleboard a jógu. 
 
Kam byste se chtěla podívat? 
Do Skotska, Sicílie a Thajska. 
 
 
 

 
 

  
Mgr. Jany Čermákové,  
třídní učitelky 8.A se ptali:    
Aleš Kocman a David Mašek 
 
Jakou kuchyni preferujete? 
Mám ráda to, co je nezdravé . 
 
Sledujete nějaký sport? 
Sleduji velké sportovní přenosy, například 
mistrovství světa nebo Olympiády.  
 
Kam byste se chtěla podívat? 
Ráda bych viděla Island. 
 

 

 

 

 

 

 

Bleskové rozhovory 

S našimi učiteli 
 



    Časopis pro členy a příznivce školy            č. 1/2018 

 

 
Mgr. Věry Kordíkové, třídní učitelky 4.A            
se ptali:   
Katka Jágrová, Eliška Kubalová, Adéla Nováková 
 
Jak dlouho učíte? 
Už 30 let. 
 
Nakupujete v Kauflandu? 
Nenakupuji, dávám přednost Albertu, kde mají 
dobře označené bezlepkové výrobky.  
 
Máte ráda Kebab? 
Ne, maso nevyhledávám, ale mám moc ráda 
třeba těstoviny. 
 
 

 
 

  
Ing. Pavla Smutného, vyučujícího 
angličtiny a chemie se ptali:   
Dan Moučka a Štěpánka Brabcová 
 
Kolik různých jazyků vyučujete? 
Vyučuji angličtinu, ale mluvím ještě dalšími 
třemi jazyky (česky, německy a italsky) 
 
V které zemi se vám nejvíc líbilo? 
V Americe, kde jsem nějakou dobu žil, a která mě 
oslovila především svobodou. 
 
Chtěl jste být učitelem jako kluk? 
Ne, jako každého kluka mě lákala jiná povolání – 
líbili se mi popeláři, řidiči bagrů, kosmonauti… 

 

 

První ročník orientačního běhu o školní pohár 
Markéta Černá 
 

Závěr školy v přírodě patřil historicky prvnímu ročníku soutěže o školní 

pohár.  Jde o pohár, kde jsme v malých družstvech běželi určenou trasu a 

na ní plnili různé úkoly. O tento pohár se bude hrát neboli soutěžit každý 

rok. Rozdíl mezi počtem bodů na stupních vítězů byl velmi těsný. 

První ročník vyhrálo družstvo ve složení: Eliška Altmanová, Sofia Barra, 

Honza Plašil, Adam Hladík, Lukáš Mašata, Adam Šveda, Gábinka Kalendová, 

Bára Šeráková a Tomáš Syrůček. 

 

  

A co nového nás čeká ve školním roce 2018/2019? 
Markéta Černá 

 

Plánuje se: výjezd do Anglie, lyžařský výcvik, založení školní kapely a různé mimoškolní aktivity – pěvecký 

sbor, sportovní hry, florbal, jazykové kroužky, výtvarné tvoření, deskové hry, čtenářský klub. O realizaci 

budeme čtenáře našeho časopisu pravidelně informovat. 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF1-S2qeXdAhVQLVAKHSjiAkcQjRx6BAgBEAU&url=http://zsjanouskova.cz/2016/12/18/poharu-zakladnich-skol/&psig=AOvVaw23NadPAP8SRjJqx4RlSekN&ust=1538485932790433
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Perličky ze školy v přírodě 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Teto, kdo to 

byl?“ „Julinko, to byl nový 

pan ředitel“. „Cože, to byl 

řiditel??? Bože, to je 

fešák, co říkáte holky?!“ 

Padlo hrubší slovo z úst našeho 

druháčka a paní učitelka 

zareagovala: „Víš, my ženy máme 

raději gentlemany“. Žáček 

nezaváhal: „Já se stejně do 

konce smrti života neožením!“. 

Adam, 9 let, cestou 

z výletu: „Já už 

fakt nemůžu …. asi 

jsem důchodec!“ 

„Teto, když mi zařídíš 

fotku s Kubou ze třetí 

třídy, sním i tu hnusnou 

rybu. A to ryby nejím!“ 

Závěr pedagoga: „Zjistil 

jsem, že vyhořet 

nefunguje!“ 

„Mě tlačej botičky 

už od tý doby, co 

tady jsem!“ 

„Davide, prosím, ztiš se 

trošku“. „Když já za to 

nemůžu, že jsem tak 

hlasitej. To samo!“ 


