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MĚSÍC: listopad     ROK: 2018    ČÍSLO: 10 

Kdyby se vás někdo ptal, jak jsme 
oslavili 28. říjen odpovězte: důstojně! 

I když 28. říjen byl až v neděli, naše škola oslavila sté výročí 
od založení Československé republiky již v pátek 26.  

 

 

 

 

Pokračování na straně 2 

Sbíráme papír 
Již od minulého měsíce v naší škole 
schraňujeme papír. Začátek sběru byl 
ohlášen rozhlasem.  

 

 

 

 

 
Pokračování na straně 7 

 

Rozhovor s bývalým 
ředitelem Mgr. Bohumilem 

Kovandou 
Pokračujeme v sérii rozhovorů u příležitosti 30. 
výročí založení naší školy. Druhým ředitelem byl 
Bohumil Kovanda.  

 

 

 

 

 

 
Pokračování na straně 4 

Měříme pro celou republiku 
Možná jste si v minulém měsíci všimli betonových 
základů u našeho multifunkčního hřiště. Dne 23. října 
přijel jeřáb umístit na tyto základy měřící stanici. 
Stanice měří kvalitu ovzduší. Nejbližší taková „budka“ 
je až ve Žďáru nad Sázavou. Vedení školy tedy 
souhlasilo s měřením na školním pozemku.  

Pokračování na straně 8 

 100 let ČSR v Pelhřimově 
 100 let ČSR v Praze  
 Co se děje v Pelhřimově 
 Herní koutek 
 Pan Sysel 
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Kdyby se vás někdo ptal, jak jsme 
oslavili 28. říjen odpovězte: 

důstojně! 
I když 28. říjen byl až v neděli, naše škola oslavila sté výročí 
od založení Československé republiky již v pátek 26.  

Celý program proběhl první dvě vyučovací hodiny. První hodinu 
většina učitelů zavedla žáky do první poloviny 20. století, přesněji 
do dob Rakouska – Uherska. Žáci sledovali dokumenty, které 
měly jeden společný děj, popisovaly vznik samostatné 
Československé republiky.  

Po úvodu do děje 20. let se pomalu ale jistě začali vyrábět vlajky. 
Žáci si vyrobili celkem dvě vlajky, jednou se vyzdobila škola 
a s druhou mohli jít do průvodu nebo ji dát doma do okna. 
V druhé hodině se dělala různá zpracování vlajek. Na příklad 
ve 2. A si své vlajky přilepili na špejli, v 8. A žáci složili vlajku 
z víček s rozměry 120 na 80 centimetrů a v 8. B vytvořili „živou“ 
vlajku. 5. A má ve své dočasné třídě okno s největší hustotou 
vlajek. Toto okno je téměř neprůhledné. 

O velké přestávce přišlo vyvrcholení, a to výsadba lípy srdčité. Má 
300 centimetrů a při slavnostním zasypáním měla 18 do zeleno-
žluta zbarvených listů. Během ceremoniálu paní ředitelka 
pronesla slavnostní řeč a také byla na lípu navázána trikolora. 
O zasypání lípy se postarali všichni přihlížející: celý parlament, 
redakce našeho časopisu, učitelé, děti z prvního stupně 
a samozřejmě i paní ředitelka, pan zástupce a pan školník. 
Ke konci celého aktu jsme si zazpívali nejoblíbenější píseň Tomáše Garriguea Masaryka – Ach synku, synku. 

Naší lípě přejeme mnoho zdaru, a věříme, 
že tady bude stát ještě hodně dlouho! 

Ke konci celého dne po několika odučených 
hodinách přišla zasloužená odměna v podobě 
obědu. Kdo si navolil, měl k obědu pravé České 
buchty s tvarohem nebo povidly.  

Více fotek naleznete na našem 
Instagramu  

Jonáš Prokop 8. A 

Naše lípa 

Naše škola vyzdobená vlajkami 
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Oslavy 100 let ČSR v Pelhřimově 
 
Státní svátek a výročí republiky bylo oslaveno i v Pelhřimově. Historickým centrem Pelhřimova prošel 
slavnostní průvod. Průvodu se účastnily spolky, například pelhřimovští skauti, pěvecký sbor Záboj a další. 
Kromě těchto spolků šla v průvodu i veřejnost včetně nás. 

Průvod vyrážel ve tři čtvrtě na čtyři odpoledne. Vpředu šly spolky, vzadu pak dobrovolní účastníci. Průvod 
se táhl zhruba 75 metrů. Vzadu jela historická vozidla. Průvod pak vesele dorazil na náměstí. Zde je čekal 
program, nabytý informacemi a fotografiemi o stoleté historii Pelhřimova. Bylo sem pozváno i několik 
zajímavých hostů. Poté byl rozkrájen a rozdán dort ve tvaru státní vlajky České republiky. Zlatým hřebem 
oslavy tohoto jubilea byl ohňostroj v barvách české trikolóry. Byla zde zima, ale stálo to za to. 

Ondřej Dohnal 8. B, Max Dolejší 8. B 

 
 
 
 

Oslavy 100 let ČSR v Praze 
Výročí 100 let od založení Československé republiky bylo v Praze oslaveno měsíčním festivalem, který 
odstartoval 28. září a byl slavnostně zakončen 28. října. Během tohoto měsíce se konaly tematicky zaměřené 
výstavy, koncerty, divadelní a scénická představení, dny otevřených dveří a spousta dalších akcí. Celý festival 
byl zahájen otevřením Staroměstské radnice po rekonstrukci. Při té příležitosti byl také slavnostně spuštěn 
orloj. V předvečer státního svátku byla pro veřejnost v Národním muzeu připravena speciální výstava 
zaměřená na vznik a historii Československa. Tato výstava bude až do konce roku 2018 přístupná 
návštěvníkům muzea zdarma. Dne 27. října probíhaly žánrové koncerty na třech pražských náměstích – na 
náměstí Republiky, na Staroměstském náměstí a na Václavském náměstí. Dále se uskutečnily pochody 
za republiku, kterého se zúčastnili zástupci z řad studentů, Sokolů, legionářů a dalších organizací nebo 
spolků. 28. října se na Evropské třídě v Praze 6 uskutečnila vojenská přehlídka a v 19:18 byl z hladiny Vltavy 
pod Letnou odpálen slavnostní ohňostroj. 

Zdroj: https://city-dog.cz/post/oslavy-100-let-republiky/ 

Nikola Beranová 8. B 

Dort v podobě naší vlajky upekla Adélka 
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Rozhovor s bývalým ředitelem 
Mgr. Bohumilem Kovandou 

Pokračujeme v sérii rozhovorů u příležitosti 30. výročí založení naší školy. Druhým ředitelem byl Bohumil 
Kovanda. Tvůrci Almanachu 1988-2008 napsali: 

Kdy jste do naší školy nastoupil?  

„Na Základní školu Pelhřimov Osvobození jsem nastoupil 
od 1. února 1999 po výběrovém řízení, které se konalo 
na konci roku 1998. 

Na školu jsem nastoupil jako zkušený ředitel, neboť jsem 
deset let učil na velké škole v Kamenici nad Lipou CH, Př, Tv 
(800 žáků) a 15 let jsem byl ve funkci ředitele ZŠ Božejov 
(178 žáků) což byla plně organizovaná Základní škola.“ 

Jaké změny jste na škole udělal? 

„Uvedu výčet akcí: 
obnova venkovního areálu hřiště – nová tráva – zakoupen travní traktůrek - v roce 1999 sponzorsky sehnány 
peníze, bylo to celkem 60 tisíc Kč. Postavila se buňka na nářadí, venkovní WC, opravila s běžecká dráha a dvě 
volejbalová hřiště s antukou. Květen 1999 – proveden hlubinný vrt pro studnu, tak jsme mohli čerpat vodu 
pro sportovní areál na zavlažování hřiště a čerpání užitkové vody pro školu na WC. To znamenalo mít nové 
rozvody.  
Změna pracovního vyučování – byl zrušen školní pozemek a vytvořeno venkovní posezení s lavičkami. 
Nové zaměření školy na sport – od září 1999 byla škola sportovně zaměřená na kopanou a volejbal. 

Nové pracovní desky u všech lavic v celé základní škole. 

Vybudování a zařízení nové pracovny hudební výchovy. 

Vybudování a vybavení nové PC pracovny rekonstruována stará PC pracovna, vytvořena PC pracovna pro 

dyslektické žáky a pro I. Stupeň ZŠ. 

Zaveden internet do školy – PC síť. 

Změněn topný systém – zrušen výměník – škola připojená na horkou vodu, to znamenalo možnost vytápět 

školu bez problémů – na zahájení výuky byla počáteční teplota 20°C. 

Školní jídelna – zavedeny čipy, začala se vařit dvě jídla s možností volby. 

Došlo k postupné rekonstrukci šaten – začali se rušit klece a přešlo se na skříňky. 

Pro žáky zajištěn pitný režim – automaty na pití tělocvičny a zdarma automat na upravenou vodu a sifon.“ 
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Jak se Vám líbila funkce ředitele? Co na tom bylo pozitivního a negativního? 

„Funkce ředitele školy se mi líbila. Ředitel školy ovlivňuje veškeré dění na škole, vytváří tvůrčí a pracovní 
atmosféru, aby se žákům ve škole líbilo, jejich rodiče byli spokojeni a pedagogický kolektiv odváděl co nejlepší 
práci. Musí se však vycházet ze zájmů a připomínek žáků a pedagogického kolektivu a mít školu otevřenou 
veřejnosti. Negativní je značné papírování a vyplňování nesmyslných tabulek.“ 

Jaký byl váš nejsilnější pozitivní a nejhorší zážitek? 

„Dobrý pocit jsem měl, když realizovaný vzdělávací program školy měl úspěch, žáci, rodiče a učitelé byli 
spokojeni a škola se začala řadit k nejlepším v Pelhřimově. 
Nejhorší zážitek mám, když přišla povodeň od Starého Pelhřimova, zničila hřiště a běžeckou dráhu, řeka 
se drala okolo školy na sídliště a vše ničila a odnášela. 
Dobrý pocit jsem měl, když do 14 dnů jsme vše obnovily a udělali ještě lepší, než jsme měli.“ 

Co se vám vybaví, když se řekne Základní škola Osvobození? 

„Čtyři roky práce, na kterou rád vzpomínám a která měla výsledky. 
Žáci 5. a 6. tříd jezdili na týden do Itálie žáci 5., 6., 7., 8. tříd jezdili na hory žáci 8. tříd na poznávací zájezd 
do Švýcarska žáci 9. tříd do Anglie, dvakrát ročně probíhaly výtvarné kurzy.“ 

Jak byste zhodnotil stav nebo úroveň školy od doby vašeho vedení až po současnou dobu? 

„K této otázce se nevyjadřuji. Ať hodnotí žáci a jejich rodiče.“ 

Měl jste někdy konflikty nebo problémy s žáky učiteli naší školy? Jaké? 

„V době mého působení na ZŠ Osvobození byla zrušena odborová organizace z jednoduchého důvodu, 
že problémy které vznikly, byly řešeny a požadavky pracovníků akceptovány, nebyl důvod pro to žádnou 
odbornou organizaci mít. 

Pracovala Žákovská samospráva, byl založen parlament dětí, jejich požadavky jsem akceptoval a v plánu školy 
byly realizovány.“ 

Porovnejte naší školu s ostatními školami. 

„Každá škola si vytváří svou vlastní image, Tvoří ji vedení, zaměstnanci, žáci a rodiče. A jaké postavení má 
ZŠ Osvobození mezi školami? Za mého vedení jsem usiloval o to, aby byla školou nejlepší.“ 

Rozhovor z roku 2008 - Hedvika Mutlová, Monika Saberiová, Markéta Vodičková 

Přepsal: Ondřej Dohnal 8. B  
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PAN SYSEL A JEHO PRÁCE 

Možná asi nevíte, kde pan Sysel pracuje a o tom se právě v dnešním díle pana Sysla dočtete. Pan 
Sysel pracuje v jedné rozsáhlé firmě těsně za Syslovem. Závod 
se jménem ČLKD Syslov, který je největším zaměstnavatelem 
v okrese si drží dosavadní druhé místo v hodnocení firem kraje 
Vysočina. Tato fabrika se zabývá především výrobou kolejových 
vozidel. Pan Sysel pracuje v odvětví propagace výrobku, připravuje 
například barevná schémata pro nátěry lokomotiv, reklamu 
a v neposlední řadě i scénář k výukovým filmům. Panu Syslovi 

se jeho práce moc líbí, zejména když vidí hotové krásně barevné 
lokomotivy z jejich společnosti. 

Jedno ráno šel takhle pan Sysel do práce, chodí pěšky, aby se občas 
vyvětral. Pracovní dobu má od osmi, a protože v celou jezdí do Syslova 
vlak, vždy ho zastaví na přejezdu. Když pan Sysel přijde na vrátnici, 
narazí si a jde na své pracoviště. Je středa a každou středu se jde pan 
Sysel podívat do výroby, neboť chce zkontrolovat kvalitu výrobků. 
Středy pan Sysel miluje, protože rád kouká na téměř hotové lokomotivy a jejich první 
nastartování. Někdy kolem jedenácté se pan Sysel vrátí na své pracoviště a něco klepe do svého 
počítače. Kolem dvanácté jde na oběd a poté zpět do 
kanceláře, kde pracuje s počítačem nebo si hraje s barvičkami.  

Co jsem vám ještě neřekl, pan Sysel má v celém závodu 
takovou nechvalnou přezdívku, a to barevná pixla, zkráceně 
pixla, neboť ho jednou během zkušební jízdy pustili k řízení. 

Zkušební trať má délku 1 
kilometr, ano, není to moc, protože to je trať jenom na 
seřaďovací nádraží, kde se lokomotivy připravují k vývozu. No 
a pan Sysel nedbal na rychlost a u skladu, kolem kterého vede 
dráha, byly postavené pixly s barvou. Nějaký nešika je dal právě 
na trať. Přestože pan Sysel trochu přibrzdil, vyřítil se z oblouku 
docela velkou rychlostí. Bum! Ozval se zvuk padajícího plechu 

a už všude lítaly plechovky s barvami. Celé okolí i lokomotiva byly barevné jako duha.  

Ve čtvrtek pan Sysel začal pracovat na výukovém filmu k nové diesel – 
elektrické jednotce typu EDČ. Když pan Sysel ve čtyři hodiny ukončil svou 
směnu, vracel se domů úplně vyčerpaný a zároveň šťastný, neboť dnes 
udělal hodně práce.  

Jonáš Prokop 8. A, Ilustrace: Jonáš Prokop 8. A 
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Sbíráme papír 
Již od minulého měsíce u nás ve škole schraňujeme papír. Začátek sběru byl ohlášen rozhlasem. V hlášení 
bylo zdůrazňováno, abychom nenosili povoskovaný papír. To již není nutné. Vykupuje se i ten - letáky. Pouze 
od nich oddělte obyčejný papír. Sběr probíhal pouze ve zkušebním provozu. Za jediný měsíc se nám 
ho podařilo nashromáždit tolik, že ho nemáme kam dávat. Sběr ale stále pokračuje. Papír bude vykoupen 
a peníze, které utržíme, budou uloženy a později použity na nějakou akci nebo vybavení školy. Možná 
to nevíte, ale před deseti lety v roce 2008 vyhrála naše škola soutěž ve sběru papíru. Čím víc papíru 
nasbíráme, tím víc peněz vytěžíme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Kršková 8. A 

Jeli jste někdy stopem? Matylda už ano! 
Možná jste již zaslechli, jak Česká robotka Matylda, kterou zkonstruovali Radka Benešová a Michal Seidl, 
cestovala stopem z Jablonce nad Nisou do Pelhřimova. Nacestovala 1 718 kilometrů. Podle GPS lokátoru 
se dalo odhadnout, kde se vlastně nachází, navštívila naše sousedy Poláky, byla v mateřské škole a hospodě. 
Z Jablonce vyrazila 31. října a do Pelhřimova přijela 7. listopadu a od pátku je vystavená v Pelhřimovském 

muzeu rekordů a kuriozit. „…podmínky rekordu byly splněny…“ 
uvedl Seidl, již je zapsána v knize rekordů. V muzeu se o Matyldu 
budou starat žáci střední průmyslové školy Pelhřimov. Do našeho 
města dorazila se zlámanou nožičkou. S touto nehodou 
se počítalo, a proto na cestu Matyldě přibalili lékárničku. Robotka 
je napájena přes solární panel. Je interaktivní, dokáže vést 
rozhovor s člověkem. Umí chodit, při této aktivitě využívá něčeho 
jako echolokace. Díky gyroskopům odolává například i šťouchnutí.  

Zdroj obrázku: 
https://cdn.xsd.cz/resize/be7ab4b715d435ffa81064669bb4a1f3_extract=140,0,1750,985_resize=640,360_.jpg?hash=47276afdf0af362d217a245fb61847e2    

Jonáš Prokop 8. A 

Papír nasbíraný v 2. A 

Matylda v auto sedačce 
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Dolnokubínskou ulicí tekla řeka 
Dne 16. listopadu, kdy poprvé tuto zimu skutečně mrzlo, prasklo v Dolnokubínské ulici těsně pod školou 

vodovodní potrubí. Máme informaci, že pokud by ve škole vodu nepustili, 
uvažovalo by se o zkrácení vyučování. Navštívili jsme školní jídelnu a zjistili 
jsme, že paní kuchařky mají spoustu práce, jednak s vařením oběda (začaly 
později, protože bez vody se vařit nedá) a jednak se stěhováním rozbité 
lednice. Bylo nám řečeno, že jsou na nohou už od půl šesté, a místo brambor 
by byl ke kuřeti chleba. Když voda praskla, způsobila obří kráter v trávníku 
a rozpustila okolní námrazu. Voda tekla jako divoká řeka ulicí Dolnokubínská 
a nesla s sebou spoustu hlíny. Trubka praskla asi v pět hodin, a proto byla 
urychleně zastavena voda na celém sídlišti, což jste možná zaznamenali. Již 
před osmou hodinou přijel na místo bagr, který vykopal přebytečnou zeminu, 
takže dělníci mohli prasklou trubku vyměnit za novou. Je jediné štěstí, 
že nemrzlo do té míry, že by voda tekoucí ulicí zmrzla. To by pak bylo téměř 
nemožné tudy procházet nebo projíždět. 

Více fotek naleznete na našem Instagramu 

Veronika Kršková a Martina Sochorová 8. A 

 
Měříme pro celou republiku 

V minulém měsíci jste si mohli všimnout betonových základů u našeho 
multifunkčního hřiště. Dne 23. října přijel jeřáb umístit na tyto základy měřící 
stanici. Stanice měří kvalitu ovzduší. Nejbližší takováto „budka“ je až ve Žďáru 
nad Sázavou. Vedení školy tedy souhlasilo s měřením na školním pozemku. 
Před tělocvičnou a jsme měli tu možnost sledovat, jak stanice dosedá. 

Když byla na háku jeřábu, 
začali jsme se vyptávat 

dvou odborníků. K otázce kolik stanic v České republice 
je, se oba pánové, kteří dohlížely na průběh stavby shodli, 
že něco kolem deseti. „Nejznečištěnější ovzduší bývá 
v Praze, Ostravě a jiných velkých aglomeracích. V Praze 
někdy i více než v Ostravě“, poznamenal jeden z nich. 
„Tato stanice bude sloužit pouze jako orientační, neboť 
v Pelhřimově je velice čistý vzduch, jako ve Žďáru n. 
Sázavou,“ zdůraznil.  

Více fotek naleznete na našem Instagramu                                            Max Dolejší 8. B 

Kráter v zemi 

Umisťování měřící stanice 

Měřící stanice 
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Herní koutek 
Právě vyšlo: Overkil's The Walking Dead (PC, Xbox One, Play station 4), Deráciné (Play station 4), 11 – 11: 
Memories Retold (PC, Xbox One, Play station 4), Total War: Warhammer II – Curse of Vampire Coast (PC) 

Téma: 

Red Dead Redemption 2 

Jen tak se projíždět prérií a sem tam někoho odprásknout: to je nyní možné v novém Red Dead Redemption. 
Tato hra potěší téměř všechny hráče. Děj je pozvolný, ale velmi chytlavý. Zkrátka vás vtáhne a nepustí. Okolní 
svět je nádherně zpracovaný a je radost ho prozkoumávat a projíždět se jím je prostě pohoda, která jen tak 
neomrzí. Je zde spoustu vedlejších aktivit, jako třeba že se můžete vykoupat, nebo si dojít k holiči. Hra vás 
do těchto aktivit nenutí, ale i tak je to příjemné zpestření. Musíte jíst a spát, abyste byly připraveni na boj. 
Můžete se rozhodnout, jestli svezete člověka, kterému onemocněl kůň, nebo ho necháte na holičkách. 
Všechna rozhodnutí zde mají do určité míry váhu, takže se nechovejte nejhůř, jak můžete, protože vám to hra 
oplatí. Hra má velmi táhlý úvod, z čehož se u vás na začátku můžou projevit pochybnosti. Ty ale po chvilce 
zmizí. Hra stojí 70 € a je od Rockstar Games. 

Dokonalé 10/10 
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Florball 
Dne 8. 11. 2018 se výběr žáků ze čtvrtých tříd zúčastnil čeps cupu v kategorii boys. Chlapci bojovali jako lvi, 
a i přes těžké soupeře se jim podařilo získat skvělé třetí místo. Za reprezentaci školy patří dík Davidu Slavíkovi, 
Zdeňku Zemanovi, Aleši Hávovi, Jakubu Mazancovi, Adamu Burgetovi, Patriku Benešovi, Patriku Cyprovi, 
Jakubu Plechatému a Adrianu Kalašovi. 
  

Mgr. Martina Filipová 

Výlet do Prahy 
Ve čtvrtek 8. listopadu naše třída vyrazila do Prahy. Sraz byl v 8 hodin na Táborské. Některé děti přišly 
ze školy. 
Cesta autobusem byla příjemná, někteří hráli hry na mobilu, někteří spali a někteří si povídali. Skoro v Praze 
nám pan řidič zastavil na zastávce. Potom už jsme jeli po Praze, až autobus dorazil na parkoviště, kde jsme 
vystoupili. 
Když celá třída došla do planetária, tak jsme si odložili věci do šatny a prohlídli si výstavu v přízemí.  Po chvíli 
nás dovedli do velkého sálu, kde byly rozmístěné sedačky. Usadili jsme se a sledovali program Pohyby Země. 
Po planetáriu jsme se prošli pražskou Stromovkou. Bylo to tam moc hezké. Přes rybníčky vedly lávky, 
uprostřed byly vodotrysky. 
Hned po Stromovce jsme šli do Mořského světa. Měli tam hodně druhů ryb a patro výš bylo malé kino, 
ve kterém promítali film o žralocích. 
Domů jsme se vrátili až večer. Celý výlet se mi líbil! 

Tomáš Hůlka, žák 5. B 

Konverzace 
Jak už se již stalo pravidlem, opět  na naší školu zavítali rodilí mluvčí z USA. Dochází k nám jednou týdně 
a pracují se třídami, jak na prvním, tak na druhém stupni. První hodiny byly seznamovací a nyní již procvičují 
gramatické jevy, které jsou běžně probírané při výuce. V letošním roce byla spolupráce ještě rozšířena 
o konverzaci, která probíhá každou středu v odpoledních hodinách. Na konverzaci dochází pouze žáci osmých 
a devátých ročníků. Netradiční výuka za přítomnosti rodilých mluvčí žákům velice prospívá, snaží se a každou 
hodinu, ať se již jedná o klasickou výuku, či konverzaci si nesmírně užívají. 

Mgr. Markéta Hupková 
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