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      MĚSÍC: září    ROK: 2018      ČÍSLO: 8 

30 let „čtyřky“ 
Naše škola letos slaví 30 let od svého vzniku v září roku 
1988. Zmínili jsme se o něm už v červnovém čísle. 
Samozřejmě jsme nezapomněli na toto výročí a hned 
ke konci prázdnin jsme zašli do okresního archivu 
vyžádat si fotky z tehdejšího otevření. Nyní v září již 
máme některé fotky, na které se můžeme podívat...  

článek na straně 2 

Pelhřimovské potrubní 
podzemí 

Možná jste již zaregistrovali, že se v okolí naší 
školy dějí pozoruhodné věci. Nejprve to 
v motoru zažbluňká, v Tatrovce škubne, 
v jeřábu lupne a je zde další pracovní den 
montéra horkovodu.  

článek na straně 4 

Pan Sysel na brigádách 
Pan Sysel jednou o prázdninách, když neměl co 
dělat, přihlásil na prázdninovou brigádu. 
Samozřejmě, že pan Sysel práci má, jenom mu 
teď nešly kšefty. A jak se o tom pan Sysel 
dozvěděl? No to si takhle četl noviny a tam 
viděl: „přijmeme brigádníky do domova 
seniorů, parametry: trpělivý, klidný, otevřený. 
V případě zájmu volejte na toto číslo…“ 

článek na straně 6 
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30 let „čtyřky“ 

Naše škola letos slaví 30 let od svého vzniku v září roku 1988. Zmínili jsme se o něm už v červnovém čísle. 
Samozřejmě jsme nezapomněli na toto výročí a hned ke konci prázdnin jsme zašli do okresního archivu 

vyžádat si fotky z tehdejšího 
otevření. Nyní v září již máme 
některé fotky, na které se 
můžeme podívat... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejprve však ještě fotografie z doby kdy ještě naše škola nestála. 
Můžete vidět, že za rybníkem Moučkou ještě žádná budova nestojí. 

Tyto fotografie ukazují, jak vypadalo prostředí školy před třiceti lety a jak vypadá dnes.  

A tady už vidíme přestřihávání pásky. Pásku přestřihává 
první ředitel školy Jaroslav Florian (vlevo). 
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To byly některé z fotografií, které jsme sehnali. Žádné dokumenty popisující historii naší školy jsme bohužel 
nezískali. Takže nám zbývá už jen popřát této škole do dalších let vše nejlepší a hodně chytrých žáků. 
Zanedlouho nás čeká nejdůležitější osmičkové výročí v říjnu a to vznik Československé republiky. 

Děkujeme MZA a Muzeu Vysočiny Pelhřimov za fotografie. 

Max Dolejší 8. B 

Více fotek naleznete na našem Instagramu 
 

Zápas pod dvěma vlajkami 

V neděli 16. 9. 2018 hrál florbal spartak Pelhřimov mladší žáci proti jejich vrstevníkům z Dolného Kubína. 
Zápas se uskutečnil se všemi poctami. 
Byly vyvěšeny státní vlajky a zazněly 
obě hymny. Poté se začalo hrát, první 
vstřelili gól hráči z Dolného Kubína. Pak 
se našim lepila smůla na paty. Utrpěli 
drtivou porážku 1:14. Zápas proběhl 
za přítomnosti radních jak 
z Pelhřimova, tak z Dolného Kubína. 
V tomto utkání ovšem šlo hlavně o to, 
aby si hráči užili hru. A společně oslavili 
výročí přátelství Pelhřimova a Dolného 
Kubína. 

 

Jonáš Prokop 8. A, Foto: Jonáš Prokop 8. A 

A na konec první třída před příchodem žáků. 
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Pelhřimovské potrubní podzemí 
Možná jste již zaregistrovali, že se v okolí naší školy dějí pozoruhodné věci. Nejprve to v motoru zažbluňká, 
v Tatrovce škubne, v jeřábu lupne a je zde další pracovní 
den montéra horkovodu. Není to práce jednoduchá, 
ostatně jste se mohli přesvědčit sami. 

Náš časopis tuto událost pozoroval. Zjistili jsme, že minulý 
parovod stál v Pelhřimově již od šedesátých let minulého 
století. V plánu je položit téměř 2 500 m potrubí. Zakázka 
má objem 50 milionů korun. 

Pelhřimov má dvě teplárny: u Agrostroje, kde se topí 
biomasou a na Pražské, kde se topí topným olejem. 
Teplárna na Pražské je záložní, v zimě vyrovnává výkyvy 
v teplovodní síti. Ztráty na parovodu 
oproti horkovodu je zhruba 35 %. A v čem 
se parovod liší od horkovodu? Zejména 
úspornost a to je pro teplovody 21. století 
nepodstatnější.  

S modernizací horkovodu souvisí i oprava 
výměníkových stanic. Jejich opravy budou 
trvat až do konce roku 2018. Nemusíte se obávat, 
že byste v zimě mrzli. Odstávky budou trvat 
maximálně v řádu hodin. Možná jste si také všimli, 
že se rekonstruuje plac před jednotou 

Coop. Zde se budují 
nová parkoviště.           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Více fotek naleznete na našem Instagramu    Jonáš Prokop 8. A, Foto Jonáš Prokop 8. A   

Použité odpadky se nehází do 
popelnice, ale přímo do zákopu! 

Nákres, jak se teplo z teplárny dostane až k vám 
domů. Inspirace: z portálu teplárny Brno 

Červená- stále se pracuje, černá- téměř hotovo, 
pouze poslední úpravy. Místa, kudy vede horkovod 

Horkovod 
v ulici Pražská 
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Herní koutek 
 

CO SE CHYSTÁ:  

NHL™ 19 ( EA SPORTS™), Vigor ( Bohemia Interactive), Shadow of the Tomb Raider (Eidos Interactive), 
Red Dead Redemption™ ( Rockstar Games) a mnoho dalších. 

TÉMA: 

WE HAPPY FEW 
 

Jedná se o velmi zajímavý titul od studia Compulsion Games, který se odehrává v Anglii v alternativní 
minulosti, kdy Německo vyhrálo 2. světovou válku. Němci nutí Angličany brát si drogu joy, která jim 
nedovoluje zapamatovat si nějakou informaci proto, aby si nepamatovali válku a nevzbouřili se (zkrátka žijí 
jenom v realitě). Droga jim také upraví vidění, aby se všechno zdálo hezké a přívětivé. Když nemáte drogu 
joy, zdejší policie se vás pokouší dostat. Také v noci se nevyplatí vycházet ven a radši se vyspat kvůli 
hlídkujícím policistům. We Happy Few je spíše o plížení, i když se hodí mít po ruce lopatu nebo klacek 
s ostnatým drátem. Občas, když máte drogu joy, tak se jen díváte okolo a užíváte si barevný  
a krásný svět.  

První a hlavní postavou, za niž hrajete, je Artur, který potvrzoval, jaké noviny mohou být prodávány a jaké 
ne. Ovšem ve vašich rukou se z něj stane odpůrce drogy joy, který pátrá po svém bratrovi odvezeného 
do Německa na převýchovu. V roli 
Sally se naopak snažíte spíše přežít 
a staráte se o malé dítě.  

Bohužel hra je plná bugů a po nějaké 
době vás ani nepřekvapí lidé chodící 
na místě nebo levitující ve vzduchu 
a postavy sebou navzájem občas 
projdou, což hodně zhoršuje zážitek  
ze hry. We Happy Few byla velmi 
očekávaná hra, ale není to to „pravé 
javorové“. Doufáme, že se snad příští hra Compulsion Game povede lépe. 

      Nadprůměrné 6 / 10 

Pokud chcete vědět více, We Happy Few natáčí také československý YouTuber 
GoGoManTV. 

Hodnocení i inspirace z herního pořadu RE-PLAY                                                                    

Ondřej Dohnal 8. B 

Zdroj obrázku: https://steamcdn-a.akamaihd.net/steam/apps/320240/header.jpg?t=1534863624  
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PAN SYSEL NA BRIGÁDÁCH 
Pan Sysel se jednou o prázdninách, když neměl co dělat, přihlásil na prázdninovou brigádu. 
Samozřejmě, že pan Sysel práci má, jenom mu teď nešly kšefty. A jak se o tom pan Sysel dozvěděl? 
No to si takhle četl noviny a tam viděl: „přijmeme brigádníky do domova seniorů, parametry: 

trpělivý, klidný, otevřený. V případě zájmu volejte na toto číslo…“  

Devatenáctého ve čtvrtek pan Sysel přišel na svoji první směnu. Ten 
týden bylo takové horko, že umělohmotné nožičky u berlí natávaly 
a při chození se přilepovaly k zemi. Proto měli senioři zákaz 
vycházení s berlemi. Pan Sysel jedné paní uklízečce sebral 
rozprašovač se savem a jeho obsah vylil do květináče, potom 
rozprašovač naplnil vodou a chodil 
po domě, aby zvlhčil vzduch. 

Důchodci si v jednu chvíli říkali, co to je zase za exota. Ovšem 
po nějaké chvíli zavlažování pomohlo a byl zrušen zákaz vycházení. 

Lidé v domě si pana Sysla celkem oblíbili, a tak ho pozvali 
na boxerský turnaj, který se konal v pátek. Pan Sysel dorazil trochu 
dříve, aby viděl, jak se sportovci rozcvičují. Jenže hned jak přišel 
do tělocvičny, dostal boxovacím pytlem přímo mezi oči, neboť se 
právě rozcvičovala bývalá olympijská legenda Bohumil Němeček. 
Pana Sysla převezli do nemocnice, kde mu diagnostikovali fialového monokla pře celý obličej. Pan 
Sysel se turnaje nezúčastnil, musel ležet doma na gauči, a zmraženým kuřetem z Vodňan si chladit 
ránu. 

Když se vyležel a vyléčil, přišel zpět na svoji pracovní pozici. V domově pro seniory už dávno 
zapomněli, jaký hrdinský čin s rozprašovačem udělal. Proto s prací asistenta v domově důchodců 
seknul a šel pomáhat do Kauflandu. Tam se také dlouho nezdržel. První den dostal za úkol přeskládat 

piva podle barvy a mrkve jenom přebrat a shnilé vyhodit. Piva pan 
Sysel úspěšně přeskládal, ovšem s mrkvemi byl problém. Jakmile 
se pan Sysel ohnul pro mrkev, která mu upadla na zem, vysypal 
se na něj celý regál.  

Druhý den byly slevy na máslo! Už od 6:00 byli lidé nachystáni před 
obchodem a bourali košíkama do dveří. 7 hodin 8 vteřin, v tento 
okamžik se otevřely brány marketu. Pan Sysel vychytával poslední 
mouchy, když tu slyší hukot a dupot. Na jednou se ze zatáčky 

vyvalil dav lidí, většinu davu tvořili senioři z domova, kde pan Sysel pracoval. Pan Sysel nestačil davu 
utéct, a proto ho svalil do regálu s rohlíky. Pan Sysel si přitom pohmoždil ruku a ihned potom dal 
výpověď. Doma si poté chladil ruku balíčkem nanuků Míša.   

 Jonáš Prokop 8. A, Ilustrace: Jonáš Prokop 8. A 
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Svatý Václav  
V tomto měsíci budeme slavit významný svátek. Je to svátek svatého Václava, patrona naší země. Na jeho 
svátek, 28. září, je dokonce vyhlášen státní svátek, proto nemusíme do školy. Tento den je významný i pro 
církev. 28. září se po celé zemi konají poutě. Každý jistě zná příběh svatého Václava, jehož vychovávala jeho 
babička svatá Ludmila. Ludmilu nechala uškrtit Václavova matka Drahomíra. Václav se později stal moudrým 
panovníkem české země. Aby udržel mír, radši nepřátelům platil za to, že na Čechy neútočí. To se ale nelíbilo 
jeho mladšímu bratrovi Boleslavovi, který si myslel, že je to od Václava slabošské. Jelikož Boleslav věděl, 
že bratr mu trůn dobrovolně nedá, vymyslel lest. Pozval bratra do Staré Boleslavi. Věděl, že jeho zbožný bratr 
půjde ráno do kostela a tak najmul vrahy, aby ho cestou zabili. A tak se i stalo. Vrahové Václava zabili těsně 
před dveřmi do kostela. Není jisté, jestli byl Boleslav s vrahy nebo dokonce jaký rok se to stalo. Spekuluje 
se nad rokem 929 a 935, ale jisté je, že to bylo v pondělí 28. září na svátek svatých Kosmy a Damiána.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Zdroje obrázků:  
https://i.pinimg.com/originals/8f/c8/a9/8fc8a9add668b50665a8628926c397bf.gif 
https://1gr.cz/fotky/idnes/16/063/org/WEI642bb1_vim_f2016_06_24F190150_01.jpg 

Veronika Kršková 8. A 

Svatý Václav 

Socha svatého Václava v Praze na Václavském náměstí 
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Hádanka 
 

Pokud víte, k čemu tento nástroj slouží a jak 
se jmenuje, napište nám to na náš e-mail do 20. října 
2018. Nezapomeňte uvést třídu. Na vylosovanou třídu 
čeká sladká odměna. 

 

 

 

 

 

Foto: Veronika Kršková 8. A 

 

  

Cyklistické závody 
Tento rok se opět DDM a kulturní zařazení města Pelhřimov rozhodli uspořádat závody nejen na kolech, ale 
i na odstrkovadlech. Změnili také místo konání. Nové místo konání bylo a pravděpodobně i bude 
u plaveckého bazénu na „trávě“.  Nejvíce bylo 
zájemců z 1. tříd a na odstrkovadlech. Nejméně 
pak bylo zájemců z 8. a 9. tříd (zde byli jen tři 
zájemci). Každý závodník dostal na začátku pití. 
Výhry ale stály za to. Hlavními cenami byly vstupy 
do bazénu a na lední stadión. Dalšími výhrami byly 
například reflexní tkaničky nebo užitečný notýsek. 
Pro menší závodníky zde byl i skákací hrad. Pokud 
se chcete i vy příští rok přihlásit, akce se koná 
v rámci Evropského týdne mobility. Plakát můžete 
najít na webu www.mestopelhrimov.cz. Výsledky 
závodů zatím nebyly zveřejněny.    
          Ilustrační foto 

Ondřej Dohnal 8. B 
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„Láska přijde, když to nejmíň čekáš“ 

Po tvém boku 
Anglický originál: By your side 

Autorka: Kasie Westová (Kasie West) 

Vydáno: Harper Teen NY 2017 (ENG), COOBOO Praha 2017 (CZ) 

Překlad do češtiny: Adéla Špínová 

Příběh: 
Autumn zjistí, že zůstala zamčená v knihovně s klukem jménem Dax, o kterém neví skoro nic. Jen to že má 
pochybnou pověst a že je to samotář (prý se i zapletl do nějaké rvačky a skončil v polepšovně). Je si jistá, 
že to je ta poslední osoba, se kterou by chtěla strávit víkend. Pořád si dokola opakuje, že se pro ni její přítel 
Jeff vrátí, ale on se nevrátí. A tak musí pár dní jíst jídlo z automatu a bavit se Daxem. Naštěstí Autumn zjistí, 
že Dax není nijak zvláštní a že si s ním i docela rozumí.  

Mé hodnocení: 
Na knize mě nejdříve zaujal obal, a když jsem se do ní začetla tak mě zaujala ještě více svým příběhem. 
V českém překladu jsou bohužel (ojediněle) nějaké překlepy, takže si musíte občas slovo domyslet… Jinak 
knihu doporučuji spíše děvčatům (pokud to ale bude bavit i chlapce, tak proč ne). Nemám nic, co bych knize 
vyčetla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj obrázku: 
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia1ob_jcXdAhXmsaQKHQo0C48QjRx6BAgBEAU&url=ht
tps%3A%2F%2Fwww.albatrosmedia.cz%2Ftituly%2F35589479%2Fpo-tvem-boku%2F&psig=AOvVaw0DFJEzHtf2heb-rfSYo6Ld&ust=1537379086737273 

Martina Sochorová 8. A 
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Vaše strana 

Výhercem losování o skupinovou fotografii 
z výletu se stali letošní 7. A + 7. B. 

Gratulujeme! 

 

Vydala: 

ZŠ Osvobození 1881, Pelhřimov, p. o. 

Redakce: Veronika Kršková, Jonáš Prokop, Nikola Beranová, Max Dolejší, Martina 
Sochorová, Ondřej Dohnal 

Vedoucí: Mgr. Radka Pospíchalová 

 

Napište nám… 
Máte dotazy? Chcete sem také přispět? 

Pošlete svůj článek na e-mailovou adresu 

pavucina-skolnicasopis@email.cz 

Předchozí i toto číslo naleznete na stránkách školy v dokumentech. 

Další příspěvky naleznete na našem Instagramu: pavučina_skolni_casopis 


