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MĚSÍC: únor     ROK: 2018    ČÍSLO: 3 

 

Plavání dobré, voda zahřívaná ledem 
Každé pondělí od 10:00 chodili žáci čtvrtých ročníků na plavecký výcvik, který probíhal v budově 
Pelhřimovského bazénu. Všichni dotázaní nám odpověděli, že bazén byl studený a i my, když jsme tam před 
třemi roky chodili, můžeme potvrdit, že byl studený, jako psí čumák. Pro bližší informace doporučujeme           
si přečíst následující rozhovor s dětmi: 

Aleš Sůva 3. místo v závodech 

Co tě nejvíce bavilo? „Relaxační bazén a relax,“ 
zřejmě po plavání. Jaký styl plavání tě baví 
nejvíce? „Prsa.“ Naučil ses něco nového? „Ne.“ 
Přišla ti voda studená? „Hrozně, úplně hrozně 
studená.“  

Natálie Kašparová 2. místo v závodech 

Co tě nejvíce bavilo? „Závody a relaxační bazén.“ 
Jaký styl tě nejvíce baví? „Kraul.“ Co ses nového 
naučila? „Asi nic.“ Přišla ti voda studená? „Hodně 
studená.“ 

Simona Beranová 1. místo v závodech 

Co tě nejvíce bavilo? „Kraul a relaxační bazény.“ Jaký styl tě nejvíce baví? „Kraul.“ Naučila ses něco 
nového? „Ne.“ Přišla ti voda studená? „Nebyla studená, jenom na závody.“ 

 

Ptali jsme se také třídní učitelky, paní Martínkové: Jak 
a čím jste se dopravovali k bazénu? „Jezdili jsme 
objednaným autobusem, který vypadal jako linkový, 
MHD.“ Zlobil někdo v bazénu? „V bazénu nesmí zlobit, 
jinak by se utopili, ale byli dobří!“ 

 

 

 

Foto: Mgr. Marcela Martínková 

     Novinky:                                                                                                Příběh:                  Zábava:                                Zajímavost:  
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Zimní olympijské hry v PyeongChangu 
 

To, že je zimní olympiáda, už jistě víte. Níže se dozvíte o všech úspěších našich sportovců. Co ale asi nevíte 
je, že u příležitosti olympijských her byla vybudována vysokorychlostní vlaková trať pro rychlovlaky KTX              
s rychlostí 250 km/h, která zkrátí dobu cestování ze Soulu na 50 minut a také, že v blízkosti leží národní park 
Chiaksan. Nebo, že z Pelhřimova (od naší ZŠ) je to do PyeongChangu 11 040 km. 

Zimní olympijské hry se pro české sportovce vyvíjí poměrně dobře, protože jsme zatím získali šest medailí. 
První medaili pro ČR získala Veronika Vítková v biatlonu, ve kterém se umístila jako třetí. Druhou medaili 
z biatlonu nám zajistil Michal Krčmář, který vybojoval stříbro. Fantastickou jízdu na snowboardu předvedla 
Eva Samková a získala tak bronzovou medaili. Poté Martina Sáblíková v rychlobruslení na 5 000 m vyhrála 
druhé místo a Karolína Erbanová na dráze dlouhé 500 m získala bronz. Nejvíce nás ale překvapil výkon Ester 
Ledecké, která vyhrála zlato v super obřím slalomu na lyžích. Ani ona sama tomu zpočátku nemohla uvěřit. 
Čeští hokejisté jdou ve stopách Nagana, věříme, že získají zlatou medaili. Zatím jsme v semifinále a budeme 
hrát proti Rusku v pátek 23. února.  

Pokud máte zájem zažít atmosféru olympiády, můžete navštívit olympijské parky v Brně nebo Ostravě. 
Můžete si zde vyzkoušet třeba snowboarding, běžkování, skoky na lyžích nebo jízdu na saních ve virtuální 
realitě. Jediná nevýhoda je, že se zde dá koupit pouze polévka, bábovka, nebo olympijský chleba „KAREL“. 
Takže pokud plánujete návštěvu a vadí vám omezená nabídka jídel, sbalte si pořádnou svačinu! 

Zdroj informací: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pchjongčchang 

                             https://oh.idnes.cz/ceske-medaile-na-zoh-2018-06l-/zoh-alpske-lyzovani.aspx?klic=695003 

Zdroj fotografie: 
https://www.google.cz/search?q=ester+ledeck%C3%A1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid9t3psbbZAhVPF8AKHf6iCQ4Q_AUICigB&biw=1280&bih
=694#imgrc=f9hGpkLJhHH-xM: 

Veronika Kršková 7.A 
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Parlament 
Na parlamentu se probíral Velikonoční den, který se bude konat 28. března, stále není úplně určen program, 
své návrhy sdělujte třídním zástupcům, nebo pište na náš e-mail. 

Na parlament zavítala vedoucí kuchyně Jaroslava Bílková, která nám vyprávěla o potravinách, které musí 
zahrnout do jídelního lístku. Také jsme se dozvěděli, že po rekonstrukci jídelny bude zakoupena myčka na 
tácy.  

 
Pavučina upozorňuje 

Zamrzlé plochy na rybníku před školou 
Naše škola už vás několikrát upozorňovala na to, že led na rybníku je slabý. Jak jste si už možná všimli, spousta 
našich spolužáků stále navzdory riziku prasknutí ledu podniká ,,výpravy´´ doprostřed rybníka. Jednomu 
nejmenovanému a možná i více žákům, o kterých nevíme, se podařilo doslova prolomit ledy. Takže pro ty, 
kteří to stále nepochopili: DBEJTE NA SVOU BEZPEČNOST!!! 

Max Dolejší  7.B, foto: Jonáš Prokop 7.A 

 

 
 
 
 
 
 

Ilustrační foto 
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Z časopisu „rodinný podnik“   
Do našeho týmu jsme přijali nové členy z prvního stupně, aby měl kdo časopis vést, až tu za dva roky 
nebudeme. Noví členové jsou naši mladší sourozenci, tudíž by se dalo s určitou nadsázkou říct, že máme 
rodinný podnik. Na první zkušenou k nám přišli v pátek 16. 2. 2018 a hned jsme s nimi udělali rozhovor, 
který vypadal následovně: 

Simona Beranová 4.B 

Jaké máš koníčky? „Jezdím na koně, ráda 
pomáhám v dílně (táta je truhlář) a ráda vyrábím 
z korálků a ráda vyrábím z plastu.“ Jaký vztah máš 
ke staršímu sourozenci? „Mám s ní vztah, no 
strašnej.“ Kdo je tvým vzorem? „Rodiče a děda.“ 
Co chceš v časopise dělat? „Pracovat, recepty a 
návody.“ Jaký předmět tě nejvíce baví? 
„Matematika, čeština a vlastivěda.“ Už jsi někdy 
dostala pětku? „No jasně.“  

Zuzana Vítková 4.B 

Jaké máš koníčky? „Takže, latinsko-americké 
tance, mažoretky.“ Jaký vztah máš ke staršímu 
sourozenci? „Normální.“ Kdo je tvým vzorem? 
„Učitel tance.“ Co chceš v časopise dělat? „Psát o 
zvířatech.“ Jaký předmět tě nejvíce baví? 
„Matematika a výtvarka.“ Už jsi někdy dostala 
pětku? „Jo dostala. 

 

Simona Beranová             Zuzana Vítková  

 

 

 

Jáchym Prokop 5.B 

Jaké máš koníčky? „Rád hraji florbal a fotbal.“ Jaký 
vztah máš ke staršímu sourozenci? „Průměrný.“ 
Kdo je tvým vzorem? „Jonda,“ odpověděl, asi 
proto, že vedle něj sedím. Co chceš v časopise 
dělat? „Něco psát.“ Jaký předmět tě nejvíce baví? 
„Informatika.“ Už jsi někdy dostal pětku? „Jo, 
včera.“ 

 

Daniel Kršek 4.A 

Jaké máš koníčky? „Baví mě florbal a rád ležím na 
gauči.“ Jaký vztah máš ke staršímu sourozenci? 
„Hroznej, nedávno jsem ji zlil kýblem vody,“ říká se 
smíchem, ale nejspíš to nebude úplně pravda, 
jinak by zde s námi nebyl. Kdo je tvým vzorem? 
„Nikdo.“ Co chceš v časopise dělat? „Něco psát.“ 
Jaký předmět tě nejvíce baví? „Tělocvik.“ Už jsi 
někdy dostal pětku? „Jo, z matiky a češtiny, tento 
rok.“    

   Jáchym Prokop                         Daniel Kršek 

                                                                  Jonáš Prokop 7.A 

Foto: Natálie Vítková, Jonáš Prokop 
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PAN SYSEL CESTUJE VLAKEM #1 
Pan Sysel jednou ráno koukal na televizi, na dokument o vlacích. Uprostřed dokumentu vypnul 

televizi a rozhodl se, že nějaký vlak vyzkouší.  

Pan Sysel se oblékl a rozběhl se k nádraží. Na nádraží si ani nestihl 
koupit jízdenku, protože se „osobák“ z druhého nástupiště právě 
rozjel. Pan Sysel neváhal a skočil na nárazník vlaku, na kterém       
se vezl až do Obrataně.     

V Obratani si myslel, že je v Horní Cerekvi, protože si cestou           
na nádraží přečetl v jízdním řádu, že v Horní Cerekvi má 
přestoupit na rychlík. Pan Sysel elegantně seskočil z nárazníku 
a nastoupil na úzkokolejku, která byla podle pana Sysla rychlík. 
Pan Sysel se ovšem šeredně mýlil, úzkokolejka jela maximálně 
40 km/h a cesta byla samý oblouk. Pan Sysel byl otráven, ale 
nechtěl si zkazit den, proto využil pomalé rychlosti vlaku. 
Z okénka se shýbal rovnou na stráň nad náspem, kde rostli 
obrovští Křemenáči. 

Až se pan Sysel doploužil do Jindřichova Hradce, vystoupil z vlaku a zamířil rovnou k výdejně 
jízdenek. Pan Sysel si také cestou k přepážce všimnul velkých hodin a vzpomněl si, že přesně 
takové měli ve škole.  

Jen co si koupil jízdenku, hbitě vyběhl po schodech do rychlíku a sedl si do kupé. Po chvilce jízdy 
přišla do kupé jedna paní, měla na hlavě čepici, v ruce držela kleštičky a plácačku. Pan Sysel si ji 

s někým spletl a myslel, že je to tetka z vedlejší vesnice, a tak ji 
pozdravil: „Čau teta, tak co, nakynuly vám buchty?“  Jenže pan 
Sysel ten dokument nedokoukal celý, proto nevěděl, že ve 
vlacích jezdí také průvodčí, které vám kontrolují jízdenky              
a vypravují vlaky. Průvodčí se na pana Sysla osočila: „No 
dovolte, kdo si myslíte, že jsem?“ Pan Sysel popravdě 
odpověděl: „No, teta z vedlejší vesnice, ne?“ Paní průvodčí        
se usmála a pochopila, že pan Sysel jede poprvé vlakem. Pan 

Sysel se dal s průvodčí do řeči a než si všechno řekli, dojeli do konečné stanice - České Budějovice. 

Na nádraží v Českých Budějovicích bylo plno návěstidel, laicky řečeno semaforů, rychlostníků         
a vlaků. Pan Sysel nikdy takové nádraží neviděl. Po dlouhém rozmyšlení řekl, že pojede do Prahy. 
Koupil si jízdenku, tentokrát si vlak nespletl a vyrazil vstříc stověžatému městu.  

                                                        Jonáš Prokop 7.A, Ilustrace: Jonáš Prokop 7.A                                
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Zábava
 

 

Vtipy 

U večeře se chlubí Pavlík tatínkovi: „Tati, zbavil jsem babičku zlozvyku, už si nekouše nehty!“ 
„To jsi hodný kluk, a jak se ti to povedlo?“ „Zakopal jsem jí zuby na zahradě!“  

 

Ptá se profesor třídy, zda někdo z nich ví, co znamená značka H2SO4? „Prosím já, já vím, mám 
to na jazyku…“ hlásí se snaživě student. „Tak to honem vyplivni, protože je to kyselina sírová!" 

 

Muž si přes E-Bay objedná opotřebovaný počítač, za cenu 15 tisíc a chce jej zaplatit, ale E-Bay 
odmítá přijmout platbu. Nechápavý muž se proto rozhodne, zeptat se přímo, kde je problém. 
Vzápětí mu přijde odpověď: Nemůžete nám zvoleným způsobem uhradit 15 tisíc Kč.“ „Ale 
proč, použil jsem přeci elektronické peníze?!?“ „Ano, ale elektronické peníze neznamenají, 
že oskenujete tisíci korunu, uložíte jako obrázek a patnáctkrát pošlete e-mailem!“  

 

 

 
1. Název našeho časopisu 
2. Když Ledecká vyhrála zlato, jela 

na …………………… 
3. Město, kde je naše škola 
4. Ve znaku naší školy je 
5. Název naší školy                              
6. Olympiáda před dvaceti lety 
7. Anglicky Čína 
8. Muzeum …………… české ručičky 
9. Náš kraj se nazývá 
10. Vůdce Severní Koreje 

 

______________ hostí letošní zimní olympijské hry.  

 

 

 

 

                 
         1.         
       2.          
       3.          
       4.          
5.                 
      6.           
        7.         
      8.           
  9.               
  10.               
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Koně 
Koně jsou velmi inteligentní, opatrná a vnímavá zvířata, která dokážou doopravdy podpořit (nejen psychicky). 
Dokážou z vás vycítit dokonce i to, že máte strach a proto okamžitě začnou být nervózní také. Kůň je při chůzi 
přirozeně uvolněný a proto snadno poznáte, že má z něčeho strach. Že má kůň strach poznáte tak, že pod 
vámi nechodí uvolněně a po celé šíři svého těla se zpevní. Někdy dokonce může ignorovat i vaše povely 
(pobídky, zatáčení apod.). V těchto situacích je nejlepší začít razantněji pobízet a koně slovně uklidňovat, 
protože kůň je závislý na podpoře jezdce, ve kterém musí cítit oporu. Když vám kůň nevěří, tak ježdění                
je nepříjemné jak pro vás, tak i pro něj (jakmile tato chvíle nastane, je potřeba to oznámit trenérovi, pokud        
si toho sám nevšimne a jestli máte vlastního koně, tak by mohla pomoct práce ze země). A teď zpátky 
pobídkám! Pobídka je, když koně stisknete holeněmi v slabinách. Je-li kůň líný je dobré si pořídit bičík, kterým 
koně jemně poplácáváte po pleci.  

Ježdění se dělí na dva základní tipy- 
anglické a westernové ježdění.             
Já například patřím mezi ty, co mají 
radši anglické ježdění, ale to má každý 
jinak. Podle tipů ježdění se dělí                 
i plemena koní. Jsou koně 
specializovaní na westernové ježdění 
(např. appaloosa, american paint 
horse), skoky (např. angloarab, 
hannoverský kůň),  crossové závody 
(např. malopolský kůň), závody           
na výdrž (např. anglický plnokrevník, 
český teplokrevník) a na drezuru 
(např. fríský kůň, furioso north star). 
Vlevo na obrázku vidíte anglické sedlo 
a vpravo westernové.                                                                                                 

 

  

 

 

 

 Zdroj fotografie:  

 http://zvirataapriroda.wbs.cz/popis_kone.jpg          

http://nakobylce12.org/index/ukaz.cfm?pg=jizdarna/vybersedla 

 

 

Nikola Beranová 7.A 
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Vaše strana 
 

13. února proběhl v Pelhřimově masopust. Průvod vedl od kulturního domu Máj až na Masarykovo náměstí, 
přes třídu Legii a Růžovou ulici. Průvodu se také zúčastnila školní družina. Na náměstí se jako každý rok 
rozdávali koblihy, ale co bylo výjimkou, pan řezník Prokeš udělal velice dlouhou tlačenku, která se postupně 
snědla. Věříme, že si všichni průvod velice užili.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Mgr. Jana Hezinová 

 

 

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 

 

Vydala: 

ZŠ Osvobození 1881, Pelhřimov 

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

Vedoucí: Mgr. Radka Pospíchalová 

 


