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MĚSÍC: duben      ROK: 2018      ČÍSLO: 5 

Hlavní postava zápisu se straní novinářů 
Ve dnech 6.-7. dubna se konal na naší škole zápis do prvních tříd. Pokusíme se vám ho nyní popsat. 

Při vchodu do školy nemůžeme přehlédnout šipky, které ukazují, kudy máme k zápisu jít. Přejdeme 
ke skleněným dveřím, kde nám otevřou děti, které ukazují další směr cesty. U dveří je také postava, která 
napovídá tématu celého zápisu. Někteří už vědí, že to je kašpárek. Bohužel jeho představitel nechce být 
ukázán veřejnosti a tak vám ho alespoň popíšeme. 

Nosí černý oblek s růžovo-červenými puntíky. V úrovni kotníků má 
za nohavice přivázané 2 bambule na každé noze. Na hlavě má červený 
čepeček s rohy, jako nosí každý kašpar v pohádce. 

Poté co jsme absolvovali vlídné přivítaní všech, co otevírali 
a prováděli děti zápisem, nám ukázali cestu, kudy dál. Vyšli jsme 
po schodech nahoru, kde dávali dětem portfolia, v kterých byla jejich 
jména a básnička. Nakonec děti, které šly na zápis, navštívily několik 
stanovišť. Vyjmenovávaly zvířata na obrázcích, hrály rytmy na piano, poznávaly tvary, barvy… 

Některé děti jsme požádali o rozhovor: 
Aneta 
Těšíš se do školy? „Těším.“ Už máš aktovku? Kýve hlavou, že ano. Máš sourozence, který chodí na tuto 
školu? „Ano.“ Jde někdo z tvých kamarádů na stejnou školu? „Jo.“ 

Ester  
Těšíš se do školy? „Jo.“ Už máš aktovku? „Jo.“ Máš sourozence, který chodí na tuto školu? „Jo.“ Jde někdo 
z tvých kamarádů na stejnou školu? Neví, ale rodiče říkají, že ano. 
Tereza 
Těšíš se do školy? „Jo.“ Už máš aktovku? „Jo.“ Máš sourozence, který chodí na tuto školu? „Brášku.“ Jde 
někdo z tvých kamarádů na stejnou školu? „Nevím.“ 

Představitele šaška jsme alespoň vyzpovídali: 

Lucie Tomandlová 4. A 
Byla jsi někdy tak dlouho ve škole? „Jednou jsem byla stejně dlouho ve družině.“ Je v tom obleku teplo? 
„Jo, horko.“ Kolik dětí asi zatím přišlo? „ Asi 30.“ Jak dlouho tady budete? „Do 17:00.“ 
 
Budoucím prvňáčkům přejeme mnoho štěstí a úspěchů nejen ve škole!                                       Jonáš Prokop 7. A 
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Fórum mládeže 2018 

Fórum mládeže 
Již dalším rokem se šest zástupců žákovského parlamentu zúčastnilo Fóra mládeže konající se v budově 
městského úřadu dne 13. dubna 2018. Na místě účastníky přivítali radní našeho města. Součástí fóra bylo 
vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší školní časopis roku, které jsme se také zúčastnili. 

Na začátku jsme byli seznámeni s programem a později rozděleni do skupin. Ty poté odcházely do různých 
důležitých organizací ve městě, o kterých často ani nikdo nevěděl, co dělají. Zjistili jsme, jak a proč funguje 
například občanská poradna nebo senior point. Po příchodu zpět na městský úřad skupiny sdělily, co 
se od pracovníků jednotlivých organizací dozvěděly. 

Na závěr jsme dostali za úkol položit v našich školách spolužákům následující otázky: 

1. Jak a kdy se mladí lidé zapojují? 

2. Mladí lidé nemají zájem se zapojit do dění v Pelhřimově? 

3. Mladí lidé se zapojují, jen když mají problém? 

4. Jsme schopni se zapojit, když… 

Max Dolejší 7. B 

Soutěž školních časopisů 
Po vyhlášení výsledků soutěže se zástupci 
redakcí časopisů přesunuli na workshop, 
který byl k této příležitosti uspořádán. 
Program byl rozdělen na dvě části. V první 
jsme se seznámili se slovy, které by se při 
tvorbě časopisu měla omezit. Dokonce by 
se neměl používat i trpný rod a cizí slova, 
což je prakticky nemožné. Touto částí 
workshopu provázela paní redaktorka 
z Pelhřimovského deníku. S Evou 
Havlíčkovou z Hodiny H jsme ve druhé 
části poznávali předměty a vymýšleli 
pro ně více využití. 

Nikola Beranová 7. A 
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Čistá Vysočina 
V letošním roce se škola zapojila už po několikáté do projektu „Čistá Vysočina“, což znamená, že děti a jejich 
vyučující jdou místo výtvarných výchov nebo pracovních činností uklízet okolí školy. Každá třída od třetí 
do deváté mají jeden úsek kolem školy a ten uklidí. Děti například zametají nebo sbírají odpadky.   

Natálie Vítová 7. A 

 Matematická olympiáda 
Dne 17. dubna 2018 se čtyři žáci naší školy zúčastnili okresního kola Matematické olympiády. Na stupně 
vítězů sice nedosáhl žádný z nich, ale na velmi krásné desáté místo se propočítala Veronika Kršková ze 7. A, 
která za sebou nechala všechny pelhřimovské sedmáky. Nejen jí, ale i Kláře Makovičkové (7. B), Zuzaně 
Hávové (6. B) a Kateřině Maškové (6. B) patří poděkování za reprezentaci školy a za úsilí vynaložené při 
zpracování příkladů ve školním kole. 

Mgr. Radka Pospíchalová 

Den zdraví 
Dne 19. 4. 2018 u příležitosti „Dne zdraví“ se žáci ZŠ Osvobození Pelhřimov zúčastnili velice zajímavého 
programu v místní nemocnici. Hlavní a velice důležitá část programu s netradičním a možná trochu 
provokativním názvem „prsakoule“ je zaměřená na prevenci rakoviny u mladých lidí. Sympatická studentka 
medicíny nás naučila, jak se správně samovyšetřit. V další části programu si žáci mohli nechat zjistit, jak jsou 
na tom po zdravotní stránce. Nechali si změřit tlak, cukrovku, BMI. Otestovali jsme si, zda si umíme správně 
umýt ruce, pravda, na poprvé 
se nám to nepovedlo, ale druhý 
pokus už byl úspěšný. Co by žáci 
neudělali pro „bonbónek“. 
V poslední části programu 
si žáci vyzkoušeli první pomoc 
a jak rozpoznat příznaky 
mozkové mrtvice. Žáci 
odcházeli plni dojmů a nových 
zkušeností. Touto cestou bych 
chtěla poděkovat celému týmu 
pelhřimovské nemocnice, který 
se podílel na realizaci tohoto 
programu. 

Mgr. Markéta Hupková 
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PAN SYSEL A VELIKONOČNÍ DĚNÍ 
Pan Sysel jednou na Zelený čtvrtek šel pro procházku. Cestou si řekl, že již brzo budou Velikonoce 
a že potřebuje pomlázku. Hned zamítl suché pomlázky z obchodu: „Ještě mi paní Syslová 

uschne,“ řekl a vyrazil směr nejbližší potok. U potoka rostla vrba, 
dokonce dvě vrby, ale obě proutí už neměly a tak šel po proudu potoka. 
Pan Sysel vrbu stále nenalézal, až na druhé straně města rostla 
neotrhaná vrba a kolem ní její malí potomci.  

Pan Sysel chtěl natrhat několik proutků, jenže vrba rostla na druhé 
straně potoka. Pan Sysel se natahoval, když tu „žbluňk“ a už se válí 
ve studené vodě. To víte, asi to nebude vířivka, vždyť ráno ještě mrzlo. 
Pan Sysel vyskočil z vody a třásl se jak osika, usoudil, že nejlépe udělá, 

když zamíří k domovu. 

Doma pan Sysel dostal trochu vynadáno, co to dělá v brzkém jaře za alotrie v potoce. Nicméně 
paní Syslová pana Sysla zabalila do deky tak, že mu čouhala jenom hlava a ještě se nabídla, že mu 
to proutí na ty dutky natrhá. Pan Sysel raději souhlasil. Paní Syslová vyrazila hned, šla tam, kam 
ji pan Sysel poradil. Paní Syslová v tom okamžiku prokázala svou všeobecnou bystrost, vzala 
si totiž „prodloužené nůžky na tyči“ a jimi si nastříhala ty proutky. 

Druhý den panu Syslovi už bylo dobře, a protože byl Velký pátek 
a město uspořádalo slavnost na náměstí, pan Sysel a celá jeho rodinka 
vyrazila. Na náměstí se konala akce: „Celé město zpívá.“ Hned před 
branami náměstí všichni obdrželi noty na zpívání, jenom pan Sysel 
odmítl, že prý je lidový všeumělec. Začalo se zpívat, první dvě písničky 
pan Sysel zazpíval bravurně a syslata si začala myslet, že mají doma 
Ferdu Mravence. Potom ale pana Sysla skolila píseň: Ach synku, synku. 
Pan Sysel si myslel, že si noty bral, proto zašmátral po kapsách, 
ale marně. Nakonec se zeptal syslat a ta mu ze srandy dala vytrženou 
stranu z Čtyřlístku. Pan Sysel četl s domněním, že to jsou noty: „Sákryš, kdo mi tu rve perník!“ 
Paní Syslová do něho šťouchla ramenem: „Fifinka zakoktala…, ach synku, synku doma…“ 

Na víkend celá famílie vyrazila na chatu, na tury. V pondělí již 
na snídani neměli chleba, a tak pan Sysel asi okolo 7:00 vyrazil 
do obchodu na nákup. Pan Sysel přijel k obchodu, kde se již 
shromažďoval hlouček důchodců, kteří se dobývali do obchodu. 
Pan Sysel si až po chvíli uvědomil, že je pondělí a obchody 
s prodejní plochou nad 200m2 mají zavřeno. 

Když se pan Sysel vrátil na chatu, na stole ležel mazanec posypaný 
cukrem. Pan Sysel pochopil, že paní Syslová už je vzhůru, potichu 
vzbudil syslata a potom společně vyprášili paní Syslovou.    

Jonáš Prokop 7. A, Ilustrace: Jonáš Prokop 7. A 
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Ohlédnutí za aprílem 
Vtipy 

Malý Pepíček, který ještě neumí ani pořádně říct R, už jede sám tramvají a co víc, má v tašce vydru! Přistoupí 
dva policajti, chvíli čichají, ale pach rybiny je příliš silný, než aby se mýlili a tak se zeptají přímo Pepíčka: „Co to 
tady smrdí?“ „Vydva“  

„Já běhám stovku za 8 sekund!“ vytahuje se Michal před kamarády. „Nesmysl, rekord je 10 sekund!“ „No jo, 
ale ne když znáš zkratku!“  

Doveďte pavouka k pavučině a seberte při tom všechny hvězdy. Jedním tahem! 

 

 

 

 

Správné řešení tajenky 

z minulého čísla 
Tajenka z minulého čísla: Myanmar neboli 
Barma se nachází v Asii.  
Losování proběhlo pod dohledem žákovského 
parlamentu. 
Výhercem je třída 7. A. 
Děkujeme za účast třídám 4. A, 7. A a 8. A 
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Vesmír - Sluneční soustava 
Dnes si povíme něco bližšího o vesmíru v bezprostřední blízkosti naší planety, tedy 
o Sluneční soustavě. V současné době je oficiálně uváděno, že Sluneční soustava má 
8 planet. Možná, že vaši rodiče se učili, že Sluneční soustava má 9 planet. Tenkrát se totiž 
mezi planety počítalo i Pluto, které bylo v roce 2006 po změně podmínek pro označení 
vesmírného objektu „planeta“ přeřazeno mezi trpasličí planety.  

 

Planeta nejbližší Slunci, je Merkur. Nemá skoro žádnou atmosféru, proto na ní dochází 
k velkým teplotním výkyvům. Kvůli vysokým teplotám se předpokládalo, že na Merkuru 
není voda. Nejnovější informace ale udávají, že v hlubokých kráterech, do kterých nikdy 
nezasvítí Slunce, může být led.  

 

Po Merkuru je nejbližší Slunci Venuše. Ta má velice hustou atmosféru. Dochází na ní 
k efektu, kterému se říká skleníkový. Nasává do sebe teplo ze Slunce, ale hustá 
atmosféra nepustí teplo ven. Proto jsou nejvyšší teploty na Venuši vyšší než nejvyšší 
teploty na Merkuru. Na povrchu Venuše bychom se bez ochranného vybavení doslova 
upekli.  

 

Další v pořadí je Země. Tu známe velice důvěrně. Vždyť je to náš domov!  

 

Po Zemi je další planeta Mars. Přezdívá se jí „Rudá planeta“, kvůli jejímu výraznému 
červenému zbarvení, které je způsobené vysokým obsahem železa. Říká se, že 
na Marsu žijí Marťané. To je samozřejmě pověra. Žádní zelení mimozemšťané 
na Marsu nežijí, jedině, že by se hodně dobře schovávali. V dnešní době 
se spekuluje a zkoumá, jestli se na Marsu nenachází nebo se v minulosti nacházel 
život. Samozřejmě na mikroskopické úrovni. Všechny předchozí planety patřili mezi 
planety kamenné, což znamená, že mají povrch, na který se dá postavit (nebýt vysokých teplot, nízkých 
teplot, nepřítomnosti dýchatelného vzduchu…).  

 

Teď ale přejdeme přes Hlavní pás asteroidů (nebo také Hlavní pás planetek) 
a dostaneme se k první plynné a vůbec největší planetě Sluneční soustavy, tedy 
k Jupiteru. Celá je složená z plynu, takže bychom se při pokusu přistát na ní dostali 
až k jejímu rozžhavenému pevnému jádru svíranému gravitací mnohem vyšší než 
na Zemi. Atmosféra Jupiteru je zmítaná neúprosnými větry a bouřemi. Proslavená 
je obzvláště jedna bouře, která je jasně viditelná, přetrvávající už dlouhá století 
a větší než celá naše Země! Jupiter měl dříve prstence, ale pohltil je. Má snad přes 
40 měsíců!  
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Po Jupiteru následuje Saturn. Je všehovšudy podobný Jupiteru, až na kolosální 
prstence. Na délku bychom je nepřešli za celý život. Ale na šířku mají maximálně 
několik set metrů. Hostí ještě více měsíců než Jupiter. Za povšimnutí stojí měsíc 
Titan, který je mnohonásobně větší než ostatní měsíce.  

 

Po Saturnu následuje Uran. Je menší, než předchozí plynné planety, ale je větší než 
Země. Je nejstudenější planetou Sluneční soustavy. Patří spolu s Neptunem mezi 
ledové obry. Má prstence, ale jsou špatně viditelné. Obíhá ho řada měsíců.  

 

Neptun je nejvzdálenější dosud ověřenou planetou Sluneční soustavy. Jeho typická 
modrá barva je způsobena vyšším obsahem metanu. Na jeho povrchu se nacházejí 
bouře podobné bouřím na Jupiteru. Má též špatně viditelný prstenec.  

 

Možná, že jste zaznamenali zprávu, že daleko za oběžnou dráhou Neptunu byla objevena takzvaná devátá 
planeta. Její existenci vědci odvozují z toho, že objevili objekty přitahované touto devátou planetou. Hledíme 
do dálek, ale zatím pořádně neznáme ani vesmír v bezprostřední blízkosti Země. 

Zdroj fotografií: Obrázky Google                                                                                                                                                       Veronika Kršková 7. A  
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Vaše strana 
Konto Dobrý anděl:  

vybraná částka činila 13 174,-Kč 

převedená částka na konto Dobrý anděl – 

13 133,-Kč 

poštovní poplatek – 41,-Kč 

 

Přerozdělené finance: 

Aněžka Benešová - výše pomoci:  

7 961.00 Kč 

Ladislav Fojtů - výše pomoci: 1 220.80 Kč 

Vlastislav Štefka - výše pomoci: 3 951.20 Kč 

Děkuji všem za pomoc!                                                                                                                           Mgr. Markéta Hupková 

 

 

Napište nám… 
Máte dotazy? Chcete sem také přispět? Chcete se přidat k redakčnímu týmu? 

Pošlete svůj článek na e-mailovou adresu:  

pavucina- skolnicasopis@email.cz 
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ZŠ Osvobození 1881, Pelhřimov, p. o. 

Redakce: Veronika Kršková, Jonáš Prokop, Nikola Beranová, Max Dolejší, Natálie Vítková 

Vedoucí: Mgr. Radka Pospíchalová 

 


