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MĚSÍC: leden     ROK: 2018    ČÍSLO: 2  
                  Novinky:                                                                                                       Příběh:                        Zajímavost:  

LYŽÁK | VOLBY | ROK 2018 | KLUZIŠTĚ | PAN SYSEL | VESMÍR 

Na lyžařském kurzu propukla 
epidemie! 

V neděli 7. ledna jsme se my, žáci sedmých ročníků, a ostatní doplňující školáci vydali na lyžařský kurz. Jako 
pedagogický doprovod s námi jeli Aleš Pařil, Markéta Hupková, pan instruktor Sankot a paní doktorka. Naším 
cílem byla Pec pod Sněžkou, potažmo 2,5 kilometrů vzdálená Žižkova Bouda. První dva dny jsme si krásné 
prostředí Krkonoš více než zalíbili. Se skvělými usměvavými lektory se lyžovalo jedna radost. To jsme však 
ještě netušili, že nás brzy zastihnou nemilá překvapení. 

Je to poněkud těžší a bude to delší, ale pokusíme se to vylíčit... 

Ještě v neděli začalo několik žáků zvracet. Bylo by nám líto, kdybyste tento článek pochopili, jako nějakou 
provokaci, proto ji chápejte pouze jako pátrání po teoriích o typu nákazy. 

Jen co jsme přijeli, vyložili kufry a doplahočili se k chatě, přišla první znepokojivá událost: zavazadla nám 
nechtěly rolby odvézt, protože všechny měly plno a tak se stalo, že jsme na zavazadla čekali dvě a půl hodiny. 
Jen co jsme se vybalili a navečeřeli, seznámili nás učitelé s plánem dne a varovali nás před onemocněním, 
které je pravděpodobně z vody. Ještě té noci začalo 
několik žáků zvracet a tím se obavy všech naplnili. 

Druhý den se začalo lyžovat, sraz byl v 9:00 před 
lyžárnou. Rozdělili jsme se do tří skupin a vyjeli na svah, 
první den byly jedničky a dvojky ještě spojené. 
Sjezdovky byly celkem dobré, ale trochu rozježděné. Na 
obědě jsme si všimli hrnce, na kterém bylo vyobrazeno 
logo komunistické organizace ROH. Odpolední lyžování 
bylo doslova „sjezd na boulích,“ takové hrudky na 
sjezdovce jste neviděli ani na ČT sport. Později jsme na chatě potkali také nejznámějšího hokejového 
komentátora Roberta Zárubu. Po večeři byl na programu kvíz.  V kvízu byly otázky tipu: „kolik pan učitel Pařil 
chytil mírových kaprů“ nebo „v jakém roce se narodila paní doktorka,“ Honza Točík znejistil a odpověděl: 
„sedmnáct set…“ Později jsme se dozvěděli, že přes noc počet nakažených opět vzrostl. 

V úterý bylo lyžování úplně stejné, jenom jedničky se oddělily od dvojek a šly na Hnědý vrch a Javor. Po obědě 
jsme opět lyžovali a ke konci úterý se stal asi největší osudový okamžik: panu učiteli Pařilovi se také udělalo 
nevolno a večer se přidala i paní učitelka Hupková.  



 
2 

A tak jsme v herně hráli ping-pong a fotbálek, nakonec jsme zpívali a hráli na kytaru. V 21:00 jsme se rozprchli 
na pokoje a šli spát. Přes noc opět vzrostl počet infikovaných. 

Ve středu, kolem osmé hodiny ráno, k nám do pokoje přišla paní učitelka Hupková se slovy, že jedeme domů. 
Všichni jsme byli zklamaní. Ale co se dalo dělat. 

Dopoledne jsme balili a poté hráli stolní tenis a fotbálek, opět jsme hráli na kytaru a zpívali. České Budějovice 
z našeho chorálu byly „na prášky“. Nicméně žáci z Českých Budějovic také museli kurz ukončit ze stejných 
důvodů, jako my. Před odjezdem naše paní doktorka z povinnosti zavolala krajskou hygienu. Uklízečky začaly 
ihned stříkat zábradlí Sanytolem (všichni si v tom Sanytolu vymáchaly ruce), na záchodech se z ničeho nic 
objevil antibakteriální gel,…! V patách hygieny přispěchala i TV NOVA (nějaký rodič ji nejspíš zavolal), viděli 
jsme jejich kameru a ihned jsme „obklepali“ obě třídy a běželi jsme se podívat do přízemí, co se děje. 
Kameraman natáčel práci hygieniků, redaktor se ptal učitelů, co se stalo a my jsme se smáli. Po obědě jsme 
vyrazili k autobusu, cesta byla celkem dobrá, ale autobus přijel později a nakládání trvalo asi 20 minut. Na 
Točnu jsme přijeli před osmou. Rodiče nám pomohli s věcmi a šli jsme domů. Ve čtvrtek a pátek jsme byli 
všichni povinně doma a povídali si přes messenger. 

ČLÁNEK TV NOVA 
TV Nova natočila video a také napsala článek o tomto lyžařském kurzu, článek i video najdete na TN.CZ.         
V tomto odstavci si vyvrátíme pár lží, ze strany vedení horského hotelu, i TV nova. Nehledě na clickbait* 
v názvu reportáže. „Zhruba 100 dětí ze dvou základních škol neměla z lyžařského výcviku na Žižkově boudě 
v Peci pod Sněžkou vůbec nic,“ říká redaktor Filip Pultar. Za prvé nebylo to téměř 100 dětí, ale pouze 33, jak 
tvrdí Veronika Krejčí z krajské hygienické stanice a za druhé bylo to od Pece 2,5 kilometru pěšky. Druhá chyba 
v reportáži, tentokrát ze strany majitele hotelu: „majitel nechal před několika měsíci nádobí vyměnit,“ pokud 
správně vidíme, na hrncích bylo logo komunistické organizace: Revoluční odborové hnutí (ROH). Pokud vím, 
rok 1989 jsme před několika měsíci neměli.  
*poutavý název, který vás chce oklamat a přinutit kliknout. 
ZPRÁVA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE V HRADCI KRÁLOVÉ... 
Absolutně popírá zde uvedené informace. Mluví o tom, že jsme do Žižkovy boudy zavlekli virus, který              
se postupně rozšířil po celé boudě. Zajímavé ovšem je, že škola zde ubytovaná před námi tento podle jejich 
slov "virus" měla též. Ještě před touto zprávou jsme si říkali: ,,Je tady možnost, že to je jen náhoda, že to 

dostali dvě školy za sebou." Díky zprávě z hygieny jsme ale zjistili, že to 
dostalo i gymnázium z Hradce Králové, které sem jelo po nás. Musíte tedy 
uznat, že tady už něco nehraje... 
ZÁVĚR 
Přes náš strach z nákazy jsme si pro zpestření dlouhých chvil společně 
zpívali a hráli na kytaru. Takže jsme si tyto tři dny ,,lyžáku" celkem užili. 
Každopádně se s tím naši učitelé, vypořádali asi nejlépe, jeli jsme domů. 
Ubytování bylo celkem pěkné a prostorné, ale náhoda je blbec                           
a člověk si ji nevybírá. Byli bychom ovšem vděčni za náhradní termín. 
 
V případě, že chcete sdělit nějaké dojmy z ,,lyžáku" pište na náš e-mail        

Zdroj fotografie: Martin Mareš 7.B                                                                                                                 Celá redakce časopisu, foto: Jonáš Prokop 7.A                 
Zpráva KHS k  dizpozici na: http://www.khshk.cz/articles.php?article_id=1687                                                                                                            
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Volba prezidenta 2018 
 
Datem 12. ledna 2018 začalo první kolo prezidentských voleb. 13. ledna v 14:00             
se zavřely všechny volební místnosti a začaly se sčítat hlasy. ČT 24 uvádělo následující 
informace…   
V prvních minutách okamžitě „naskočil" do vedení současný prezident Miloš Zeman 
a za ním fyzikální chemik Jiří Drahoš. Zemanovy hlasy se pohybovaly kolem 20 % a 
Drahošovy kolem 10 %. 

Množství hlasů postupně u všech kandidátů stoupalo. 

Můžeme se podívat, jak vypadalo sčítání hlasů OKOLO TŘETÍ HODINY odpolední:           

Můžeme si všimnout, že u Miloše Zemana se počet hlasů blíží k 50 %. V případě, že by se počet hlasů dostal 
přes 50 %, druhé kolo voleb by se nekonalo a Zeman by měl jistotu, že zůstane na Hradě. 

Konečné výsledky 1. kola: 
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Druhé kolo 
Ze začátku sčítání hlasů v druhém kole prezidentských voleb, vyhrával Miloš Zeman nad Drahošem zhruba    
o 15 %. První hlasy samozřejmě začaly sečtením okrsků v menších obcích a to krásně ukazuje, že přízeň              
k Zemanovi šla hlavně od venkovanů.  

Po sečtení asi 40 % okrsků se procentuální zastoupení hlasů obou kandidátů začalo pomalu srovnávat. Okolo 
třetí hodiny odpolední byly výsledky následující: 54,63 % pro Miloše Zemana a 45,36 % pro Jiřího Drahoše. 

Dále hlasy pro Jiřího Drahoše, stejně tak jako naděje v jeho vítězství vzrůstaly. Daly se tak volby v tuto dobu 
označit jako nadějné pro Drahoše. 

Nakonec se ovšem ukázalo, že počet hlasů Drahošovi nestačí k porážce Zemana. 

Volební účast byla nadprůměrně vysoká: 66,6 %. 

Definitivní, konečné výsledky voleb:  

Bylo to velice vyrovnané, ale přesto Miloš Zeman zůstane hlavou státu na dalších pět let. 

Zdroj informací: ČT 24, webu ČT 24 
Zdroj fotografií: http://www.ceskatelevize.cz/ct24 

Max Dolejší  7.B 
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Rok 2018 bude nabitý hlavně 
dějepisem 

Letošní rok bude bohatý na významné dny a to i pro naši školu.  

Na prvním místě bych uvedl asi to nejvýznamnější datum pro naši republiku, 28. říjen 1918. 28. října 2018 
naše republika oslaví 100 let vzniku. Dalším datem, ne už moc radostným, je tzv. „Vítězný“ únor 1948, kdy se 
k moci dostal totalitní režim. V roce 1968 přijela vojska Varšavské smlouvy okupovat Československo. A 
v roce 1993 (byť nemá v datu osmičku) se rozdělilo Československo. Naše dějiny jsou ale mnohem obsáhlejší, 
Amerika by nám mohla závidět.  

V naší škole o letních prázdninách započne rekonstrukce celé jídelny. Podle informací zde budou zřejmě 
vyměněny námi nejvíce využívané kuchyňské potřeby: podnosy, příbory… V průběhu školního roku budou  
nahrazeny nejzastaralejší počítače u interaktivních tabulí.  

Letos naše škola oslaví 30 let své existence, zdatnější  matematici již vypočítali, že to bylo v roce 1988, kdy 
byla otevřena. Kolem osmiček se také bude točit celá letošní akademie, která proběhne v červnu tohoto roku 
Závěrem vám promluvím do duše: vy píšete dějiny, takže se koukejte učit, ať z vás něco je !.  

                                                                                                                                                                                    Jonáš Prokop 7.A                                                            

 
Bruslení na náměstí 

Jistě jste si mohli všimnout, že se na Masarykově náměstí objevilo umělé kluziště, na kterém si milovníci 
zimních sportů mohli zdarma zabruslit. Kluziště mělo plochu 20x10 metrů, pojala 47 bruslařů najednou. Jeho 
povrch tvořil syntetický led, na kterém se velice pomalu bruslilo. K udržení ledu není potřeba vodu ani přívod 
elektřiny a je zcela odolný vůči teplotním výkyvům. Na syntetickém ledě se nesměl hrát hokej a nic hokeji 
podobného. Kluziště na náměstí bylo k dispozici od čtvrtka 11. ledna do neděle 28. ledna. 

Nikola Beranová  7.A , foto: Nikola Beranová 
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PAN SYSEL NA LYŽÍCH 

Pan Sysel se jednou v zimě rozhodl, že vyrazí na hory s celou svojí rodinou. Sbalil si své lyže, 
paní Syslová upekla buchtu a syslata sbalila všem kufry. Pan Sysel 
vyjel s autem z garáže, ometl auto, jako Škopková, nacpal do něj 
zavazadla a vyjeli. Pan Sysel ani nevěděl, kam jede, jen co uviděl 
svah, tak tam zatočil. Odbočil přímo na Lipno. Pan Sysel vytáhl 
Sulovky z roku 1974 a vyrazil na svah. Paní Syslová jela na svahu se 
syslaty. Jen co pan Sysel vyjel na lanovce nahoru, namazal si lyže 
máslem, protože je nenavoskoval.  Paní Syslová na něj byla potom 
trochu rozzlobená, protože máslo je drahé. 

Pan Sysel odstartoval, chvíli jel po správné sjezdovce, ale potom si spletl dráhu a vjel na trať 
slalomářů. Pan Sysel jel tak rychle, že se jen tak tak vyhýbal 
tyčím. Nakonec projel cílem a málem naboural do stromu, 
naštěstí jeho lyže byly tak ostré, že ten strom pokácel.     Když jel 
zase lanovkou nahoru, viděl z lanovky, jak nějaký 
„namachrovaný“ instruktor stojí na svahu a kolem něj se sjíždí 
syslata, která se učí lyžovat, když tu jedno sysle instruktora 
omylem srazí. Pan Sysel se tak smál, že zapomněl vystoupit 
z lanovky a proto jel zase dolů.  

Pan Sysel konečně vyjel nahoru a tentokrát cíleně zvolil slalom. „Týt, týt, týýt“ a pan Sysel 
vyrazil, záznam přenášela i Česká televize. Pan Sysel jel doprava doleva a chvíli i rovno. Pan 
Sysel zajel nejrychlejší čas a postoupil do finále, které se bude konat v Peci pod Sněžkou.  

Pan Sysel tedy přijel do Pece pod Sněžkou, jenže si zapomněl máslo a v Peci bylo velice drahé, 
protože si tam účtovali i vysokohorskou přirážku. Pan Sysel 
nezoufal, protože mu jeden pán z Pece dal úplně zadarmo vyjetý 
olej. Pan Sysel si těsně před sjezdem namazal lyže vyjetým olejem 
a jel! Pan Sysel měl velice rychlý odpich a jel tak rychle, že nestíhal 
dělat oblouky. A tak se stalo, že pan Sysel skončil až na náměstí    
ve Vrchlabí. No jo, to ovšem nebyl zásadní problém. Problém byl, 
že pan Sysel se neměl dostat jak zpátky, proto udělal následující 
věci: pan Sysel s sebou neměl peníze a skipas by mu asi v autobuse 

nevzali. Proto se chytil za tažné zařízení jednoho autobusu a táhnul se až do Pece. Pan Sysel 
měl sice úplně prodřené lyže, ale všechno má svojí oběť.  

Než dojel pan Sysel do Pece pod Sněžkou, závod již skončil a nezbývalo mu nic jiného, než se 
vrátit domů. Pan Sysel se rozloučil s malebným podhorským městečkem a vyrazil zpět                 
k domovu.                                                                              Jonáš Prokop 7.A, Ilustrace: Jonáš Prokop 7.A 
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Vesmír 
Vesmír se rozkládá všude okolo naší planety. Nacházejí se v něm planety podobné té naší, nebo úplně 
odlišné. Na některých ani nelze přistát, protože se skládají pouze z různých plynů. Některé jsou velice 
studené, jiné horké a na většině zatím objevených není ani voda, která by se dala pít. Na planetách, kde          
se nachází voda je většinou jiný důvod, proč na nich není život. 

Nacházejí se v něm také hvězdy. Obrovské hořící koule plynů. Ohřívají planety okolo sebe. Naše hvězda je 
Slunce. Má žluto-oranžovou barvu. Na vesmírná měřítka je středně velká i středně horká. Od slunce k Zemi 
letí světlo asi osm minut. 

Naše sluneční soustava se skládá z osmi planet. Možná už jste slyšeli o Plutu. Je to planetka. Když jí objevili, 
zařadili jí mezi planety. Po nějaké době zjistili, že nesplňuje předpoklady pro planetu (nevyčistila si svou 
oběžnou dráhu od meteoritů a je moc malá) a tak ji přeřadili mezi trpasličí planety (planetky). 

Planety a hvězdy pozorovali lidé už ve starověku, většinou jim dali jména po svých bozích. Například Venuše, 
Neptun… Pospojovali si hvězdy a planety do souhvězdí. Nejbližší hvězda po Slunci je Proxima __________ 
(viz. Tajenka), která je od Země vzdálená asi 4 světelné roky. To znamená, že světlo tam ze Země letí 4 roky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Kršková 7.A 

Zdroj obrázku:  
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRsPW48uDYAhXFJFAKHZyvDcwQjhwIBQ&url=https%3
A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3ANovaSlunecniSoustava.jpg&psig=AOvVaw09Jm1ahDrEM77g37VowFWr&ust=1516343573968003 

 

1. Trpasličí planeta nejbližší Slunci (poradí 
vám obrázek) 

2. Jmenuje se po římské bohyni, je za 
Merkurem 

3. Poslední planeta Sluneční soustavy 
4. Planeta s velkými prstenci 
5. Planeta za Zemí, říká se jí „Rudá planeta“ 
6. Předposlední planeta Sluneční soustavy, 

jmenuje se tak i prvek periodické tabulky 
7. Planeta nejbližší Slunci                                 8. 
8. Největší planeta Sluneční soustavy            

                                                                                             

  1.            

 2.              

  3.             

4.               

 5.            

  6.           
7.               
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Vaše strana 
 

Jak se již stalo tradicí, naše škola opět uspořádala v období adventu sbírku                      
na Dobrého Anděla. Je dobře, že si uvědomujeme cenu lidského zdraví a jsme 
ochotni pomoci těm, kterým se tohoto daru nedostalo v plném rozsahu. Naše sbírka 
překonala tu loňskou a vybrali jsme úctyhodných 13 133,-Kč. Děkujeme všem žákům, 
jejich rodičům a učitelům za jejich přispění. 

         Mgr. Markéta Hupková 

Matematická olympiáda 
Dne 24. ledna 2018 proběhlo okresní kolo matematické olympiády kategorie Z5 a Z9. Ze školního kola se 
kvalifikovali za 5. ročník Jan Hrala, Monika Pekařová a Markéta Makovičková. Z deváté třídy pak Klára 
Kuchařová, Martina Dolejší a Pavel Franěk. Žáci sice přední příčky v okresním kole neobsadili, přesto si 
ceníme toho, že se do soutěže zapojili a samostatně řešili úlohy potřebné pro postup ze školního kola.  
                                                                                                                                                   Mgr. Radka Pospíchalová 

 

 

 

 

 

Napište nám… 
Máte nějaké dotazy? Chcete sem také nějak přispět? Chcete se přidat k našemu 

týmu? Napište nám váš článek na naši e-mailovou adresu:  

pavucina- skolnicasopis@email.cz 
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