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MĚSÍC: duben    ROK: 2019    ČÍSLO: 14 

Fanoušci pana učitele 

ovládli tribuny 

V sobotu 13. dubna sportovní klub Obrataň zavítal 

do Pelhřimova, aby odehrál fotbalový zápas proti 

FC Maratonu Pelhřimov. Možná někteří z vás víte, 

že pan učitel Pařil hraje fotbal právě za Obrataň. 

Jakmile se žáci osmých tříd dozvěděli, že bude hrát 

v Pelhřimově, dohodli se, že začnou s přípravami 

na tuto sportovní událost. 

 

 

 

 

 

Článek na straně 5 

Školou voněl Eintopf 

Víte co je to Eintopf? Podle dětí z učebnice 

němčiny rozhodně nic dobrého. Rozhodli jsme se 

to ověřit. Ve středu 27. 3. jsme si uvařili svůj 

vlastní Eintopf. 

 

 

 

Článek na straně 3 

 

Participace na prvním 

místě 

Víte vůbec, co je to participace? Dle slov 

wikipedie a toho, co nám na Fóru mládeže 2019 

bylo řečeno to je sdílení či podílení se na něčem. 

V souvislosti s tím se mluvilo, jak jsou mladí lidé 

v Pelhřimově participováni. To byla v podstatě 

náplň celého fóra. 

Článek na straně 4 

 

 Herní koutek 

 Den otevřených dveří 

 Den zdraví 

 Zápis 

 Černobyl 

 Pan Sysel 

Děti učí děti 

Dne 29. března se v třetích a pátých třídách konal 

projektový den Děti učí děti. Každé dítě si připravilo 

svoje vyučování na danou hodinu.  

 

 

 

 

 

Článek na straně 2 
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Děti učí děti 
Dne 29. března se v třetích a pátých třídách konal projektový den Děti učí děti. Každé dítě si připravilo svoje 

vyučování na danou hodinu. Každou hodinu se vystřídaly tři děti. Logicky nejčastěji se psaly testy, které 

potom učitelé opravili. Žáci se tedy vyučovali podle rozvrhu a určitě jim to zpestřilo vyučovaní. Povedlo se 

nám udělat rozhovor s žákem Janem Prchalem:  

Jak se ti líbí tenhle projektový den?   

Docela se mi zatím líbí, až na matiku, která byla nuda. 

A který z žáků byl podle tebe zatím nejlepší učitel? 

Myslím, že Štěpán Vlk, Dan Honza a Jirka Bechyně. 

Děkujeme za upřímnost. Jaká hodina se ti nejvíce líbila? 

Tělocvik. 

A koho jste na tělocvik měli? 

Jirku Bechyně, Štěpána Vlka a Dana Honzu. 

Děkujeme za rozhovor, Honzo. 

Děkuju. 

Ondřej Dohnal 8. B, foto: Ondřej Dohnal 8. B, Max Dolejší 8. B 

 

Z pohledu žáků 
Projektový den se v naší třídě uskutečnil u příležitosti Dne učitelů 29. 3. 2019. Většina žáků si připravila pro 
ostatní práci nebo soutěž. Každý žák si nachystal aktivitu na 10 minut. Někteří měli za splnění úkolu 
připravenou odměnu. Činnosti, které jsme nestihli, jsme dodělali v pondělí. Všechny aktivity nás zaujaly, ale 
nejvíce se nám líbily soutěže. Ti, kteří si připravili program, dostali pochvalu od třídní učitelky. Těšíme se, až 
si tuto aktivitu zase zopakujeme. 

 
Nikola Benešová 5. B, Aneta Pavlíková 5. B, Nikola Sobotková 5. B 

Paní učitelka kontroluje testy Rozradostněná třída 
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Školou voněl Eintopf 
Víte co je to Eintopf? Podle dětí z učebnice němčiny rozhodně nic dobrého. 

Rozhodli jsme se to ověřit. Ve středu 27. 3. jsme si uvařili svůj vlastní Eintopf. 

Dostali jsme za úkol najít si každý svůj recept na internetu, ale měl být 

německy a překládat se měl až na místě pomocí slovníků. Utvořili jsme 

skupiny po pěti. Každá z nich měla jiný recept. Suroviny, které recept 

vyžadoval, jsme si předem přinesli z domova, nebo nakoupili. Pro všechny to 

bylo zábavné a naučili jsme se i nová slovíčka. Někomu výsledek chutnal, 

někomu ne. Většina skupin měla Eintopf moc hustý, ale nikomu to nevadilo. 

Podle nás je tedy názor německých dětí na Eintopf trochu nespravedlivý.  

 

 

Veronika Kršková 8. A 

Zápis 
5. a 6. dubna se opět jako každý rok konal zápis dětí do naší školy. Děti skákaly přes překážky, stavěly komíny 

a podobně. Dále byly také zkoušeny, zda umí stříhat, jelikož dlouhou dobu se tato dovednost brala 

za samozřejmost po příchodu ze školky.  

Hned u dveří do pavilonu 1. stupně děti vítaly žačky, z nichž každá představovala nějaké povolání jako lékařka, 

prodavačka atd. V tomto místě jsme zpozorovali, že na zápis zavítali jedni z představitelů města - Mgr. Jana 

Kociánová a Ing. Josef Koch.  

Celkem bylo přijato 39 žáků, plus dalších 6 jich dostalo odklad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Dolejší 8. B, foto: Max Dolejší 8. B 

 

Zastupitelé města u prvního stanoviště Poznávání tvarů 

Eintopf je již hotový 
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Participace na prvním místě 
Víte vůbec, co je to participace? Dle slov wikipedie a toho co nám na Fóru mládeže 2019 bylo řečeno to je 

sdílení či podílení se na něčem. V souvislosti s tím se mluvilo, jak jsou mladí lidé v Pelhřimově participováni. 

To byla v podstatě náplň celého fóra. Pojďme se nyní podívat na náplň tohoto dopoledne: 

Nejprve, ještě v přítomnosti redakcí časopisů z celého kraje Vysočina nám ukázali, co je to portál občana, 

v čem je užitečný a jak nám může usnadnit práci. Například se 

zde můžete podívat na váš elektronický recept, který vám 

předepsal lékař nebo vyplňovat formuláře, ba dokonce zde 

může nalézt svůj občanský a řidičský průkaz.  

Poté přišlo za přítomnosti radních a speciální návštěvy 

z Moravskoslezského kraje, kterým byl Petr Kantor, předána 

ocenění v soutěži školních časopisů. Někteří jistě 

zaregistrovali, že náš časopis se umístil na krásném 3. místě. 

Po tomto vyhodnocení se vybrané redakce odebrali na 

workshopy do hodiny H.  

Po krátkém úvodu již do plnohodnotného fóra si vzal slovo Petr Kantor a pověděl nám, jak to chodí s mládeží 

v Moravskoslezském kraji a jak si mládež adoptovala svého radního. Nebojte, šlo jen o to, aby se mladí lidé 

sblížili s těmi staršími, kteří řídí město. Dále pokračovaly workshopy, ve kterých jsme si ukazovali, jakým 

způsobem dospět od nápadu až k výtvoru nebo, kam s nápadem zajít. Tím vlastně celé fórum skončilo 

a následovalo doplňující setkání. 

 
Doplňující setkání  
Po tomto fóru, které se konalo v pátek, následovalo ve středu doplňující fórum. Zde se řešilo, jaké možnosti, 

práva a prostředky má mladý člověk v Pelhřimově, aby se participoval. Každá z asi šesti skupin dostala okruh 

témat například možnosti. Napsala k nim několik možností, které Pelhřimov poskytuje třeba nějaký zájmový 

kroužek či organizace. Těchto témat bylo několik a každá skupina k tomuto okruhu něco dopsala, co tam 

podle jejich názoru chybí. Data si ponechala Hodina H. Třeba na dalším fóru se dozvíme nějaké výsledky.    

Zdroj obrázku: Hodina H Jonáš Prokop 8. A 

  

Radní 
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Fanoušci pana učitele ovládli tribuny 
V sobotu 13. dubna sportovní klub Obrataň zavítal do Pelhřimova, aby odehrál fotbalový zápas proti 

FC Maratonu Pelhřimov. Možná někteří z vás víte, že pan učitel Pařil hraje fotbal právě za Obrataň. Jakmile 

se žáci osmých tříd dozvěděli, že bude hrát v Pelhřimově, dohodli se, že začnou s přípravami na tuto sportovní 

událost. Vybírali se peníze na barvu 

transparentů a 8. B také vybírala na míč 

podepsaný celou třídou, neboť v den 

utkání má svátek právě jméno Aleš a 

míč mu dali žáci jako dárek. 

Když jsme přicházeli na tribuny s 

nápisy, pan učitel si nás všimnul. „Budu 

hrát až v druhém poločasu, budete si 

na mě muset počkat,“ nám sdělil s 

úsměvem. Dění zápasu strhlo třídy v 

skandování typu: „jedeme -Obrataň-

jedeme“, nebo po nepovedené střele - 

„nevadí“. Maraton od začátku vedl, ovšem chvíli před koncem byl rozdíl pouze jednoho gólu. Zápas skončil 

7: 4, jelikož Maraton dal v posledních minutách zápasu další dva góly.  

Nezapomněli jsme ani na rozhovor: 

Jak se vám hrálo?  

Perfektně. 

Jak hodnotíte výkon svých spoluhráčů? 

Kluci hráli dobře, prostě to na Maraton dneska nestačilo. 

Co říkáte na výsledek? 

Výsledek je špatnej, minulej zápas jsme prohráli, taky vysoko - 5 : 3 a tak jsme teď chtěli uhrát nějaký body 

a musíme počkat zase do příštího zápasu. 

Jak se vám líbila naše podpora? 

Podpora byla perfektní, vydrželi jste celej 

zápas skandovat. Choreo bylo pěkný.  

Tušil jste naši návštěvu? 

Tušil jsem, nevěděl jsem, jestli ji čekat nebo 

ne, ale pak jsem tady před zápasem viděl 

kluky - Ondru s Tadeášem, tak jsem tušil, 

že něco chystáte. 

Jaké emoce jste prožíval při našem příchodu? 

No, doufal jsem, že budu hrát až ke konci utkání, abych něco nezkazil, ale nakonec dobrý, zahráli jsme 

si pěkně. 

Max Dolejší 8. B 

Společné foto pana učitele s třídami 

 

Fanoušci s transparentem 
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Den Otevřených Dveří 
Dne 16. 4. od 14.00 do 15:30 

se uskutečnil den otevřených 

dveří. Nejprve jsme zavítali do 

pátých ročníků, kde v jedné 

třídě zkoumali vodu. A ve 

druhé vytvářeli obrázky 

metodou enkaustiky. Dále 

jsme postupovali do pavilonu 

1. stupně, konkrétně do 1. 

patra. Zde někteří žáci hráli na flétnu a evidentně po našem 

odchodu se také uskutečnilo nějaké divadelní představení, neboť „nehráči“ byli oblečeni do kostýmů. Ve 4. 

A malovali na sádrová zvířátka a stejně tak jako v 4. B pomalovávali 

květináče velikonočními motivy. 3. B nám pověděla něco o zvířatech 

na polárních pustinách a v druhém ročníku nám předvedli, jak se tahá 

veliká řepa. 

A vzhůru na 2. stupeň. Jelikož jsme to měli po cestě, navštívili jsme 

třídu 7. B, která se nacházela na multifunkčním hřišti a s panem 

učitelem Hraníčkem zde páchali sportovní cvičení. 7. A hrála Riskuj 

z oboru fyzika, a jelikož nás pan učitel vyučuje na tento předmět, byli 

jsme donuceni spočítat příklad za 3 000 bodů. V 6. A hráli hry, jako 

například Twister. Co nás zaujalo, že vymýšleli vzkaz pro 

budoucí žáky. V druhém ročníku vyráběli, no, my 

bychom to nazvali jarní zahrádka v pixle,  ale jak tomu 

říkali zůstává otázkou. 8. A připravovala pohoštění pro 

rodiče a 8. B vyplňovala pracovní list s pomocí mini 

notebooků. V 9. ročníku hráli anglické hry, vyplňovali 

anglické pracovní listy a hledali pojmy ve slovnících.   

 

 

 

 

Jonáš Prokop 8. A, foto: Jonáš Prokop 

Práce na mini noteboocích 

Pohádka O veliké řepě 

Cvičení s panem učitelem Hraníčkem 

Ukázka lego-robotiky 

Zkoumání vody v 5. A 
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Černobyl 
Černobyl je město na Ukrajině. Nejznámější je kvůli havárii zdejší jaderné elektrárny 26. dubna 1986. 

Od osudného dne uběhlo 33 let, ale Černobyl i okolí je stále 

ozářeno množstvím životu nebezpečných radioaktivních částic. 

I přesto zde někteří lidé žijí. Jsou to převážně staří lidé, kteří se 

i přes nebezpečí vrátili domů, úředníci a zaměstnanci elektrárny. 

Celkem je jich asi 3 000. Oblast je dnes vyhledávanou 

adrenalinovou turistickou destinací a mnoho lidí se chce 

vyfotografovat se známými místy, aby se mohli chlubit svým 

přátelům. 

Havárie nastala z několika důvodů. Jednak kvůli typu zdejšího reaktoru a jednak kvůli pokusu, který zde byl 

prováděn a také, že se v době experimentu vyměnili směny. Právě odbíjela 1 hodina a 23 minut ráno. Čtvrtý 

jaderný reaktor se silně přehřál, vytvořil obrovské množství páry a odhodil poklop. Z reaktoru začal do 

ovzduší stupat barevný dým, složený z radioaktivního uranu a grafitu. Až o 36 hodin později bylo evakuováno 

obyvatelstvo. Čtvrtý blok jaderné elektrárny je nyní uzavřen v železobetonovém sarkofágu a od roku 2016 

nově i kovovým sarkofágem. Jen pro srovnání má vydržet 100 let a vešla by se pod něj socha svobody. 

Definitivně byla elektrárna uzavřena v roce 2000, do té doby vozil autobus zaměstnance elektrárny z měst 

mimo ochranou černobylskou zónu.    

Černobylská jaderná havárie byla největší na světě. Druhá největší byla Fukušima v roce 2011. 

Zdroj obrázku: https://1gr.cz/u/n4/pouzijte-tlacitko-sdilet.gif Veronika Kršková 8. A 

Den zdraví 
Jako každoročně se v pelhřimovské nemocnici konal den zdraví. 

Zúčastnili se ho žáci osmých ročníků. Na interaktivních figurínách se 

naučili najít rakovinu prsu a varlat, které by si měl každý vyšetřovat 

každý měsíc. Ženy samozřejmě nemohou mít rakovinu varlat, ale 

pozor, rakovina prsu se může vyskytnout i u mužů! Bylo možné si 

nechat změřit tlak, cukr v krvi, váhu a vypočítat BMI (Body Mass 

index). Toto odpoledne bylo pro všechny velmi poučné, a to bez 

nadsázky.  

Veronika Kršková 8. A 

 

Pohled na Jadernou elektrárnu z vrtulníku 

Měření tlaku 
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PAN SYSEL NA FOTBALE 

Pan Sysel jednou v neděli šel na fotbal, protože neměl nic na práci. 

Vzal s sebou také Syslata, neboť se nemusela chystat do školy. 

Z domu vyrazili v 15:30, protože od 16:00 se hrálo. V zápase se utkal 

domácí Syslov, proti Hybníku.  

Zápas začal, těsně před započetím pan Sysel koupil ještě Syslatům 

parek v rohlíku. Tribuny byly naplněné k prasknutí. Hned po uplynutí 

pěti minut vstřelil Syslov gól. Pan Sysel vyskočil a vyjadřoval dost 

nahlas své pocity, ovšem pan Sysel si nechtěně spletl tribunu a hned 

si ho tam nějaký boreček vyhlídl. Pan Sysel lehce vycítil, že tam nemá být. Znejistil a pokusil se o útěk. 

Ve dveřích ho ale sevřel jiný habán a ptal se pana Sysla, kam jde. Pan Sysel před ním pomalu couval, když 

ho zezadu zastavil boreček, který pana Sysla již sledoval. Pan Sysel řekl Syslatům, ať jdou napřed. Jen 

co Syslata odešla, vstřelil Syslov další gól a to byl impulz ke rvačce. A všichni na pana Sysla. Pan Sysel naštěstí 

vyvázl celkem bez úhony. Pouze jeho klobouk byl promáčklý a na několika místech potrhaný. Po opuštění 

pranice vyhledal Syslata a utíkal s nimi na druhou stranu hřiště, hlavně co nejdál od tribuny protihráčů. V tom 

už se ale nepokoje z jedné tribuny přelévali do druhé a do rvačky se pustili všichni. Byla to tak intenzivní 

pranice, že musel být pozastaven zápas a rozhodčí musel volat záchranku 

a policii. Pan Sysel se Syslaty raději odešel, aby je náhodou nezatknuli.   

Ani ne o dva týdny později se o této pranici psalo v Syslovských novinách. 

Pan Sysel si je přečet a statistiky v nich říkali, že deset lidí bylo zraněno 

a dva zatknuti. Pan Sysel si nedal říct a za měsíc v neděli opět, tentokrát 

sám vyrazil na fotbalový stadion. Shodou okolností hrál stejně jako kdysi 

Syslov proti Hybníku. Přes týdny ještě navštívil posilovnu a doma sám 

cvičil, aby nepůsobil jako úplné tintítko. S sebou si nyní vzal neprůstřelnou 

vestu a helmu.  

Na stadionu zase natrefil na ty mizery a i ti si pana Sysla všimli a opět se k němu pomalu přibližovali. Když 

byli dostatečně blízko, pan Sysel ukázal na pouliční lampu a řekl: „Slezte z toho lustru Donalde, vidím vás.“ 

Ve skutečnosti tam žádný Donald nebyl, pan Sysel chtěl pouze odvést jejich pozornost. Dva chastníci se 

podívali na lampu a pan Sysel je silným lanem přivázal k plotu. Mladíci sebou škubali, ale 

marně. Pan Sysel se smál a utíkal na tribunu. Bohužel je někdo rozvázal a pana Sysla opět 

vyhledali. Když je pan Sysel spatřil, vzal nohy na ramena. 

Kličkoval mezi pivy položenými na lavicích tribuny. Ale 

ouha, tribuny neměli na druhé straně dveře, a proto 

musel pan Sysel vběhnout na hřiště. Hřištěm běžel 

napříč, a když se mu u středového kruhu zapletl míč pod 

nohy, kopl do něj a omylem vysklil jedno okno rodinného domu, který stál 

poblíž. Neboť ti dva mizerové neznali Syslov, pan Sysel jim lehce unikl.  

Když tohle vyprávěl doma, nikdo mu nevěřil. Od té doby pan Sysel na fotbal 

nechodí, ale úplně na něj nezanevřel, sleduje ho totiž v televizi.         

Jonáš Prokop 8. A, ilustrace: Jonáš Prokop 8. A 
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Herní koutek 
Právě vyšlo: Pagan Online (PC), Left Alive (PC, PlayStation 4), Pathway (PC), Anno 1880 (PC), Weedcraft Inc 

(PC), Mortal Combat 11 (PC, Xbox One, PlayStation 4), Days Gone (PlayStation 4) 

Hlavní téma: 

World War Z 

Jak už jste mohli podle názvu poznat, World War Z je masivní zombie střílečka dle úspěšné knihy, která byla 

dokonce zfilmována. Ve hře není sice moc výrazný příběh, ale mechaniky jsou velice propracované a poutavé. 

Mise plníte na celé mapě světa a zbraňoví systém je též dobře udělaný. Ve hře jsou obrovské hordy zombie, 

které většinou umírají na jednu ránu z jakékoliv zbraně, ovšem jsou zde i speciální zombie, jako například 

toxičtí nebo skákací, kteří mají speciální schopnosti. Zbraně jsou rozdělené do tří skupin, které se nadále dělí 

do více typů a nadále do jednotlivých stupňů. Zbraně si můžete vylepšovat, stejně jako svoji postavu. Jsou 

zde i granáty a speciální zařízení (například naváděné kulomety). Hru můžete hrát až s dalšími třemi hráči a 

hra díky tomu zůstane i nadále zábavná. Nevýhoda ovšem je, že když vám hra přidělí nějakého nepohodlného 

hráče, tak vám to dost zkazí zážitek. Zabíjet zombie je sice zábava, ale rozhodně to nedělejte ve skutečnosti! 

Ale připravte se, že se můžete naštvat. Hra je ještě bohužel plná bugů. Stojí 35€ a je k dostání na PC, 

Playstation a Xbox One. 

Skvělé 8/10 

Zdroj obrázku: http://www.czechgamer.com/31228/dozvedeli-jsme-se-datum-vydani-kooperativni-strilecky-world-war-z.html     Ondřej Dohnal 8. B 
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