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MĚSÍC: červen    ROK: 2018      ČÍSLO: 7 

Akademie pobavila a vyvolala vzpomínky  
V pondělí 11. června a v úterý 12. června proběhla školní akademie. Třídy ukázaly představení, která 

si připravily z pro ně vybraného desetiletí české a hlavně 

československé historie. Námětem celé školy byly 

významné události našich stoletých dějin. 

Akademie, i přes pár chyb při generální zkoušce, které se při 

hlavních vystoupeních už neopakovaly, měla evidentně 

velký úspěch. Divadlem byl slyšet potlesk a místy i smích. 

Našemu časopisu se podařilo vyzpovídat diváky, ale i třídní 

učitele našich spolužáků, kteří bezpochyby odvedli dobrý 

výkon: 

Paní učitelka Buchtová 

Jak děti akademie bavila? „No to se musíš zeptat dětí, já si myslím, že co se týče mojí třídy, bavila.“ Jak byste 

vystoupení zhodnotila? „Já jsem viděla všechno, bylo to náročný a v každé třídě se našlo kousek pěkného, 

větší kousek pěkného, někde se našlo něco maličkého, nějaká nepřesnost, ale to patří k dětem.“ Stal se vám 

nějaký moment, při kterém se ve vystoupení stalo něco, co se stát nemělo? „Já si myslím, že co děti udělají, 

tak je vždycky nějaký humor a to bych vůbec nehodnotila.“ 
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Paní učitelka Vonásková 

Jak děti akademie bavila? „Děti akademie bavila 

velmi, i když to byl chvílemi boj, ale myslím 

si, že to nakonec zvládly hezky.  Myslím si, že je 

to hrozně bavilo, opravdu s nadšením cvičily.“ Jak 

byste vystoupení zhodnotila? „Vystoupení 

samotný se jim povedlo, generálka byla horší 

a to vystoupení pak se jim teda povedlo, to jsem 

mohla vidět.“ Stal se vám nějaký moment, při 

kterém se ve vystoupení stalo něco, co se stát 

nemělo? Jak na to reagovalo publikum a všimlo si toho? „Když při vystoupení Večerníčka nebo pana Vajíčka 

jim spadli čepice, tak se diváci smáli.“ 

Jeden z diváků 

Jaký dojem na Vás představení zanechalo? „Bylo 

to opravdu nádherný, krásně zpracovaný, zajímalo 

by mě, kdo to všecko zorganizoval a vymyslel.“ Jaký 

moment Vám připadal nejvtipnější? „Opravdu vtipný 

mi přišel Igor Hnízdo.“ Letošní akademie byla pojata 

jako průřez historií československé republiky. 

Vyvolala ve Vás nějaké vzpomínky? „Ano, moc moc 

vzpomínek, protože jsem se narodila v roce 46, čili 

jsem opravdu tou dobou procházela, vypadalo to jako 

krásně zpracovaný a věrohodný.“ Zazpívala jste si nějakou písničku společně s dětmi? „Ano, několik jsem si 

jich zazpívala, které mi připomněly moje mladá léta.“ 

Max Dolejší 7. B 

 



 
 

 

3 

Další školní rok přinese spoustu změn 
Přečtěte si závěrečný rozhovor s paní ředitelkou, dozvíte se spoustu nových informací. 

Co se letos vydařilo? „Já si myslím, že se vydařilo spousta věcí, podařilo se nám vybavit školu, podařilo 

se nám zapracovat na vztazích mezi žáky a teď vlastně, úplně čerstvě, se podařila akademie.“ Co se během 

roku nepodařilo zrealizovat? „Vlastně je to otázka do příštího roku. Dvě zakázky. Jednu vypisovalo město 

a to znamená, že se měla přestavovat kompletně školní kuchyně. Bohužel nesehnal se nikdo, žádná firma, 

která by to udělala. Tak se to odsunuje na příští rok. Co se týče rekonstrukce sociálních zařízení, tam 

se nepodařilo sehnat firmu přes velké prázdniny, takže rekonstrukce bude probíhat až v listopadu 

a v prosinci, bohužel.“ Mohla byste nám prozradit něco z plánu na příští rok? „Příští rok chceme dál pracovat 

s třídními kolektivy, chceme rozvíjet primární prevenci. Příští rok chystáme ještě další projekt šablony. 

A samozřejmě zase budeme vypisovat výběrové řízení na další etapu oprav sociálního zařízení. Plus máme 

v plánu obnovovat techniku, nábytek, takže asi takhle v kostce.“  

Otázky z parlamentu: 

Z jakého důvodu se nesmělo fotografovat mezi sourozenci (mezitřídně)? „Bylo to z důvodu časových. 

Protože když jsme tohle dovolili, tak se nám to fotografování dostalo do více hodin, více dní, protože jak 

to prolíná, tak se různě děti svolávaly, docházelo i k takovým situacím, že děti se tady pohybovaly a nikdo 

přesně nevěděl, kde které dítě je, což dneska z hlediska bezpečnosti taky není správné. Takže jsme 

se rozhodli, že pokud jsou to sourozenci, že bychom to nechali na rodinném prostředí, rodičích. My jsme 

umožnili fotografování tříd a pak skupinek v rámci třídy.“ 

Budou čipy na otvírání dveří a do jídelny? „Plánovali jsme čipy do jídelny a s tím možná v budoucnu i čipy 

do budovy. Jenže to se teď musí odložit o jeden rok.  Nelze, abychom teď udělali nové čipovací zařízení, když 

se to tam bude ještě vybourávat.“ 

Proč nebudou CD z akademie? „Nakonec asi budou. Pravda je, že jsme to úplně neplánovali, protože už nám 

to nepřišlo až tak žádoucí, že by byl tak velký zájem. Navíc výdaje na profesionálního člověka, který tohle 

natáčí, tam jsou také. Nicméně už máme zprávu, že tatínek jedné žákyně to celé natáčel a že je ochoten 

připravit CD, které bychom pak mohli poskytnout i ostatním dětem.“ 

Bude se v budoucnu opravovat školní kuchyně? „Já pevně věřím, že už příští rok to bude. Je třeba 

si uvědomit, že je to oprava, která potrvá minimálně tři měsíce, takže problém je s opravou mimo 

prázdniny.“  

V jakém intervalu bude akademie probíhat? „Pokud myslíte, jak často, tak akademie probíhala a probíhá 

jednou za dva roky. A bude pokračovat i nadále? „Zatím ano, nemám jiné signály, zatím jsme to měli 

nastavené tak, že by byla jednou za dva roky.“ 

Můžeme se odhlásit z kroužku v půlce roku? „Pokud je to úplně v polovině, jako v pololetí, tak je to možné. 

Během pololetí je to složité s tím, že se pak prudce mění počet dětí a vlastně v pololetí učitel může kroužek 

i ukončit, dejme tomu i pro malý zájem žáků.“                                  

Nikola Beranová 7. A 
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Pozor, jáma aneb Pelhřimov jak ho neznáte 

Na jednom židle na druhém stůl… 
Na křižovatce pod Kalvárií se již buduje kruhový 

objezd, který má za úkol zvýšit propustnost 

křižovatky. Stavba bude probíhat do konce 

prázdnin roku 2018. Kruhový objezd bude mít 

podobné parametry jako „kruháč“ u věžového 

domu. 

S rekonstrukcí souvisí také výměna parovodu 

za horkovod ve Strachovské ulici. Jeho předností 

je úspornost. To znamená menší ztráty tepla při 

cestě ke spotřebiteli. Přestavba bude trvat 

do konce září 2018. 

V okolí naší školy… 
V ulici Dolnokubínská se rekonstruuje chodník, hotovo by mělo být 30. 6. 2018. 

Již otevřeno je Rákosníčkovo hřiště na „dřevkách.“ „Rákosníčák“ zaujal pozici bývalého hřiště s košem. 

Zmizela také dřevěná bradla, ohraničené pískoviště a dřevěný domek. Jediné původní věci jsou skluzavka 

a houpací kláda. Během let opustily hřiště také stromy, například u kolotoče a nyní přímo před hřištěm. 

A když náhodou hodně prší… 
V neděli 10. 6. 2018 opět vydatně pršelo a jak už je zvykem, při velkém dešti se pod železničním viaduktem 

na silnici 1/34 v Pelhřimově utvoří jezero přes 

oba jízdní pruhy. Na první pohled se louže zdá 

lehko zdolatelná, ale zdání klame. V kaluži 

se tuto neděli zase utopilo auto. Není ovšem 

první a naštěstí zatím nikdo nezahynul. 

Očividně nestačí jenom značka, a proto 

se budou muset zavést speciální opatření. Toto 

auto není jediné, podle informací ČT z minulého 

srpna to je již šestý případ. Ne nadarmo se této 

laguně přezdívá „Pelhřimovské moře. 
                                                                                            

 

                                                                                             Ilustrační foto, foto: Facebook skupina Pelhřimov   

 

Jonáš Prokop 7. A, foto: Jonáš Prokop  
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PAN SYSEL SEDÍ NA KOLE 
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Pan Sysel přeje všem žákům naší školy, pěkně strávené prázdniny! 
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Tipy na výlety 
Ďáblova prdel a lesopark u Jakuba 

Přijďte se podívat na skalní útvary a lesopark s rozhlednou! Nachází 

se asi 50 km od Pelhřimova směrem na Jindřichův Hradec u obce 

Valtínov. Je ideální na jednodenní výlet s rodinou. Vezměte si s sebou 

dostatek tekutin, pokud ale zapomenete, u rozhledny si můžete pití 

zakoupit. A nezapomeňte se vyfotit s Ďáblovou prdelí!  

Velká a Malá Amerika a Mexiko  

Máte cestu okolo Karlštejna? Podívejte se do Ameriky a Mexika! 

A nemusíte přes půlku světa. Velká a Malá Amerika a Mexiko 

se nachází asi 150 km od Pelhřimova. Jsou nedaleko od Prahy. 

Doporučuji spojit s návštěvou Prahy či Karlštejna. Jsou to zatopené 

lomy, takže pokud se bojíte výšek, nedoporučuji. Lomy jsou blízko 

u sebe, doporučuji zaparkovat u lomu Velká Amerika a projít 

až k Mexiku. Ač se to na mapě nezdá, Velká a Malá Amerika jsou 

od sebe vzdálené asi 400 metrů. Pokud si chcete procházku okolo lomů 

spojit s návštěvou jiného místa, doporučuji se zdržet více než jeden 

den, ale procházka okolo lomů se dá zvládnout i za jeden. 

Vodní dům 

Možná, že jste již navštívili Včelí dům v Hulicích (Hulice 

jsou cca. 50 km od Pelhřimova). Pokud ne, můžete jeho 

návštěvu spojit s prohlídkou Vodního domu. Vodní dům 

se nachází na hrázi vodní nádrže Švihov. Není přímo 

v Hulicích, ale až za nimi. Doporučuji navštívit v letních 

měsících, protože v zimě je venkovní interaktivní expozice 

uzavřena. V létě si tady ale můžete užít spoustu zábavy 

a jistě vítaného osvěžení. Můžete vodu různě přečerpávat 

a vodit koryty kam se vám zachce. Můžete si také projít 

venkovní zahradu a jezírko. Uvnitř najdete expozice 

na témata: Vodní mikrosvět, Pod vodní hladinou, 

Na břehu řeky, Nekonečná cesta vody a Výlet do historie. Vřele doporučuji! 

Veronika Kršková 7. A 
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Retro 
Vítejte u dnešního RETRA, dnes si něco povíme o zpravodajství v dobách minulých a nám trochu bližších. 

Československý filmový týdeník 
Krátké zpravodajství, které bylo vysíláno v biografech, tedy 

v kinech před filmy. A jelikož byl vysílán v době komunismu, 

občas uváděl překroucené informace. Například, že američtí 

imperialisté poslali pomocí větru na naše bramborářství 

mandelinku bramborovou. Jen pro úplnost, mandelinka byla 

později ničena DDT, což je látka která ji ničí, ale pro životní 

prostředí je nebezpečná a ve větším množství je jedovatá. Tato 

látka se pomocí brambor poté dostávala do těla člověka. 

Televizní noviny 
Televizní noviny začala ČST vysílat koncem 50. let, to znamená téměř 

od začátku spuštění ČST – 1953. Spolu s TN byl spuštěn také pořad Branky, 

body, vteřiny, dnes nejstarší televizní pořad ČT (ČST). Televizními novinami 

prošlo spoustu znělek, které snadno naleznete na You Tube nebo v archívu ČT 

24. Po sametové revoluci došlo k změně znělky na přesýpající se krychli 

a později jako „náhrada“ byl vysílán Deník ČST, jenž byl založen na samém 

principu jako TN. Televizní noviny později začali vysílat na TV Nova. 

Události 
Takto se v dnešní době nazývá hlavní zpravodajská relace ČT. 

Zahrnuje pořady jako Počasí a již zmíněné Branky, body, vteřiny. Ani 

tento pořad neminuly změny znělek. Nás nejvíce zaujala znělka mezi 

lety 1998-2002. V tomto období došlo také vůbec k prvnímu 

přepínání televize. Stalo se to právě ve znělkách událostí. O tomto 

sporu neboli krizi v České televizi si třeba někdy povíme.     

 

Aktuality 
Zpravodajská relace, která byla zaměřena zejména na domácí 

problematiku - horké novinky z krajů, úroda, potažmo žně, 

školy, počítače, nová hnojiva… Vysílal je druhý program ČST 

přesně o půl desáté. Nejzajímavější reportáže ovšem byly 

z nedostatkového zboží, například toaletní papír se musel 

kupovat ze zahraničí nebo nedostatek kečupu z důvodu 

nedostatku krycích uzávěrů. S tímto souvisí i tak zvaná listárna 

tam lidé posílali své připomínky.    

Jonáš Prokop 7. A 
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Vaše strana 
Výlet do Velké Británie 
V období od 20.5 do 26. 5. 2018 proběhl zahraniční jazykově - 

vzdělávací pobyt v Anglii pro žáky ZŠ Osvobození Pelhřimov. 

Součástí pobytu byla výuka anglického jazyka, která 

probíhala v komunitním centru ve čtvrti New Addington 

v jižní části Londýna. Žáci přebývali v rodinách ve čtvrti 

Croydon, kde si po večerech zdokonalovali angličtinu 

a poznávali život v běžné britské domácnosti. 

Cesta do Velké Británie vedla přes Německo, Belgii, Francii 

a trajektem na ostrovy. V průběhu poznávacího zájezdu žáci 

navštívili hrad Leeds, Windsor (sídlo anglických panovníků), Brighton (přímořské lázně), zábavní park Thorpe 

Park. Poslední den žáci strávili v Londýně procházkou po City of Westminster – Big Ben, parlament, 

Westminster Abbey, výměna jízdní gardy, Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí, Leicesterské náměstí, 

Piccadilly. Procházka byla zakončena krásnou vyhlídkou z Londýnského oka. Odtud žáci pluli lodí po Temži 

do Greenwiche k O2 aréně. Celou dobu nás doprovázel příjemný a zodpovědný průvodce, kterému bychom 

chtěli poděkovat za profesionální přístup. 

Všichni zúčastnění měli z výletu dobrý a uspokojující pocit, neboť jim tato zkušenost zvedla sebevědomí 

a dala velkou motivaci v budoucímu studiu jazyka. 

Mgr. Markéta Hupková 
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Přejeme Vám 

krásně prožité prázdniny a úspěšný vstup do nového školního roku. Věříme, že si v září znovu s radostí 

přečtete nové číslo časopisu Pavučina. A nezapomeňte, že vítězná fotografie z výletu bude otisknuta 

v zářiovém čísle. Další školní rok se můžete těšit na výročí třiceti let od založení naší školy a sté výročí 

Československé republiky.   

V září opět na shledanou! 

Redakční tým časopisu Pavučina 

 

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 

Předchozí i toto číslo naleznete na stránkách školy v dokumentech. 
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