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Ježíšek ve družině

Lyžařský kurz 2020
Letos od 19. 1. do 26. 1. proběhl lyžařský kurz pro 7.
až 9. ročník. Jako instruktoři s námi jeli paní učitelka
Klubalová, pan učitel Pařil a pan učitel Charouzek.
Rozdělili jsme se na 3 družstva. Žáci, kteří na lyžích
ještě nestáli a teprve se učili, lyžovali ve 3. družstvě.
Do 2. družstva byli zařazeni žáci již pokročilejší.
A v 1. družstvu byli žáci lyžařsky nejzdatnější.

Poslední den školy před vánočními
prázdninami zavítal do školní družiny Ježíšek.
Dětem nadělil spousty dárků, převážně
deskových her.

Článek na straně 2

Článek na straně 3

Skauting
Skaut byl založen roku 1907 britským vysloužilým
vojenským generálem Robertem Badenem Powellem,
jakožto způsob jak naučit mládež disciplíně a více
je spřáhnout s přírodou. První skautský tábor
se uskutečnil hned roku 1907. V Čechách byl skaut
založen později, až roku 1911, Antonínem Benjaminem
Svojsíkem. Avšak organizace se u nás nejmenovala
Skaut, nýbrž Junák, celým názvem Junák český skaut.

Bovýskova návštěva
Víte, že Bovýsek nám každý týden přiváží
čerstvé ovoce? A dne 17. 1. naši školu
dokonce navštívil. Ve třídách poté ověřoval
znalosti dětí o ovoci a zelenině.
Článek na straně 5

Článek na straně 4

Tříkrálová sbírka
Každý už jistě slyšel o třech králích. Zmínka o nich,
respektive o mudrcích z východu je v Bibli. Přišli
se poklonit narozenému Ježíškovi do Betléma.
Ve skutečnosti není přesně udáno, kolik těch mudrců
bylo, jen že přinesli tři dary: zlato, kadidlo (vonná
pryskyřice) a myrhu (mast).
Článek na straně 3
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Lyžařský kurz 2020
Letos od 19. 1. do 26. 1. proběhl lyžařský kurz pro
7. až 9. ročník. Jako instruktoři s námi jeli paní
učitelka Klubalová, pan učitel Pařil a pan učitel
Charouzek. Rozdělili jsme se na 3 družstva. Žáci,
kteří na lyžích ještě nestáli a teprve se učili, lyžovali
ve 3. družstvě. Do 2. družstva byli zařazeni žáci již
pokročilejší. A v 1. družstvu byli žáci lyžařsky
nejzdatnější. Lyžovat se chodilo vždy dopoledne
od devíti do dvanácti hodin a odpoledne od dvou
do čtyř hodin. Celý lyžařský kurz se odehrával
2. skupina na svahu

na snowbladech pro 10 osob. Bylo však
uskutečněno jen pro 7 žáků, poněvadž se troje
snowbladey nenašly. Večerní zábavu zajišťoval

Přednáška o běžkách

Všichni účastníci na procházce

v Peci pod Sněžkou. Střechu nad hlavou zajištoval
hotel Žižkova bouda. První družstvo mělo možnost
jet jeden den k nedalekým sjezdovkám jménem
Jánské Lázně. V plánu bylo i čtvrteční běžkování,
ale neuskutečnilo se, protože sníh byl příliš
namrzlý. A také bylo připraveno lyžování

každodenní večerní program, někdy to byla
přednáška, jindy zase soutěž. Hygiena byla v 21:30
a večerka, kterou samozřejmě všichni žáci vzorně
dodržovali, byla ve 22:00. Odjížděli jsme v neděli
26. 1. v 1 hodinu odpoledne a domů jsme dorazili
zhruba v 16 hodin.
Vojtěch Maška 7. A, foto: Mgr. Aleš Pařil
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Tříkrálová sbírka
Každý už jistě slyšel
o třech králích. Zmínka
o nich,
respektive
o mudrcích z východu
je v Bibli.
Přišli
se poklonit
nově
narozenému Ježíškovi
do
Betléma.
Logo tříkrálové sbírky
Ve skutečnosti
není
přesně udáno, kolik těch mudrců bylo, jen
že přinesli tři dary: zlato, kadidlo (vonná
pryskyřice) a myrhu (mast). Všechny tyto věci byly
v té tobě drahé a vzácné. Do Betléma je prý
zavedla hvězda. Je astronomicky spočítáno,
že v době předpokládaného narození Ježíška
mohlo dojít ke konjunkci (přiblížení) Jupiteru

a Venuše, či mohlo dojít k výbuchu vzdálené
supernovy, což by úkaz na obloze popisovaný jako
hvězda vysvětlovalo.
Později vznikla tradice obcházení domů a žehnání
nápisem nade dveřmi posvěcenou křídou. Na tuto
tradici navazuje charita, která každoročně pořádá
tříkrálové sbírky. Do kasičky můžete přispět
libovolným finančním darem a dostanete cukřík
a kalendářík. Pokud chcete, nadepsání nade dveře
je také možné. Tato akce se koná vždy dva týdny
okolo svátku tří králů a ve větších městech chodí
i desítky skupin poutníků. Všechny příspěvky jdou
na charitu a většina jich zůstává v té samé oblasti,
zbytek jde na celostátní projekty.

Zdroj obrázku:
https://www.google.com/search?q=t%C5%99%C3%ADkr%C3%A1lov%C3%A1+sb%C3%ADrka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiX7OmpLznAhXFfFAKHWqHB6EQ_AUoAXoECBEQAw&biw=1280&bih=663#imgrc=L_ZmDZew9sIpiM

Veronika Kršková 9. A

Nejprve Ježíšek naděloval ve
družině
Poslední den školy před vánočními prázdninami
zavítal do školní družiny Ježíšek. Dětem nadělil
spousty dárků, převážně deskových her.
Již od brzkých ranních hodin zvědavé děti
prohlížely skrz barikádu do zadní části družiny, kde
se nacházel vánoční stromeček. Některé dokonce
uvedly, že Ježíška opravdu zahlédly. Kolem 7:30
se již mohlo přistoupit k prohlížení dárků, nejprve
si však všichni přítomní zazpívali několik koled
a kdo si chtěl přiblížit atmosféru Vánoc, mohl
si o svíčku zapálit prskavku. Potom se děti vrhly ke
stromečku. Sedly si kolem dokola a prozkoumávaly
dárky, které dostaly. Neváhaly je i vyzkoušet,
ovšem do 8:00 zbývala jen chvíle, proto veškeré

Nadílka

hry vrátily na parapet, zde jim musela být
přidělena inventární čísla. Akce se zúčastnil celý
sbor paní vychovatelek a paní ředitelka. Přejeme
dětem, aby jim hry dlouho vydržely a aby při hraní
zažily pořádnou legraci.
Jonáš Prokop 9. A, foto: Jonáš Prokop 9. A
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Skauting
Skaut byl založen roku 1907 britským vysloužilým
vojenským generálem Robertem Badenem
Powellem, jakožto způsob jak naučit mládež
disciplíně a více je spřáhnout s přírodou. První
skautský tábor se uskutečnil hned roku 1907.
V Čechách byl skaut založen později, až roku 1911,
Antonínem Benjaminem Svojsíkem. Avšak
organizace se u nás nejmenovala Skaut, nýbrž
Junák, celým názvem Junák český skaut. Už bylo
dost dějepisu, teď něco o Junáku dnes. Spousty
měst má nějaká junácká střediska, větší města jich
mají více, menší méně. Konkrétně Pelhřimov

si na začátku roku vymyslí své jméno a pokřik.
Co se týče stereotypu, že skauting je nudný

Ale není to pro žádné slečinky

kroužek, ve kterém se budete učit vázat uzle venku
v sadu, se toho moc říci nedá. Každá družina
to totiž má jinak, některé se více zaměřují na učení
a jiné zase na hraní her. Skaut každoročně pořádá
i dva tábory, týdenní pro
mladší a pro starší dvou
až třítýdenní. A nejen to,
každý rok se pořádá několik
výprav. Ve výsledku je skaut
plný dobrodružství, spousty
her, přiučení se nemálo
užitečných
věcí,
ale
především
tu
jde
Hudba nesmí
o kamarádství.

Na táborech je opravdu dobré jídlo

má jedno. Každé středisko se pak dělí na dva oddíly
– Vlčata a Světlušky (2. třída až 5. třída) a skauty
a skautky (od 11 let do 15 let). Po patnácti letech
se ze skauta stane Rover (= vedoucí). Oddíly se pak
dělí na jednotlivé družiny. Každá družina

chybět

Zdroj obrázků:

Vojtěch Maška 7. A

https://skaut-pelhrimov.rajce.idnes.cz/

Můžeme se těšit na nové učebny
učebna kybernetiky. Učebna výtvarné výchovy
bude upravena, aby se tam mohla učit chemie
a především
dělat
pokusy.
A
v plánu
je i rekonstrukce učebny informatiky. Tohle je jen
malý vhled do budoucnosti, a jelikož se škola
neustále průběžně modernizuje a vylepšuje,
dalších speciálních učeben jistě přibude.

Ve škole se učíme velké množství předmětů, které
vyžadují
speciální
učebny.
Příkladem
je informatika. Další předměty speciální třídy
nevyžadují, ale pokud jsou k dispozici, výuka
se stane mnohem zajímavější a zábavnější. Proto
naše škola plánuje takové učebny zřídit.
Z nepoužívané chemické laboratoře se stane

Veronika Kršková 9. A
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Žákovský parlament
12. únor 2020


Společná diskuse nad tématy
otevřenými v minulém parlamentu:



Návrh vytvoření schránky – VZKAZ
BUDOUCÍM GENERACÍM
připomenutí
Společná diskuse nad „stavem“ Lípy, která
byla vysazena v areálu školy k 100. výročí
založení Československa
Členové parlamentu se usnesli nad
určením stanoviště venku, kde budou
za přítomnosti TU dokumentovat stav Lípy
– místo, odkud bude „Lípa“ focena zajistí
fotografové časopisu Pavučina, kteří
se domluví s Mgr. Pařilem ohledně
zakreslení bodu, ze kterého bude Lípa
dokumentována.

Zástupci Parlamentu na 2. stupni se shodli
na klidnější situaci o přestávkách
na chodbě v 1. patře.

O čem jsme mluvili – nová témata:







Dokumentace bude probíhat 1x měsíčně.

Žáci 7. ročníku přiblížili besedu s klienty
SVP
Sbírka na Austrálii - 6758 Kč
Dostali jsme Certifikát od Dobrého Anděla
za 5. letou spolupráci.
Jonáš Prokop přišel s návrhem vytvoření
školních pozemků a úpravy jabloní –
požádá o spolupráci paní učitelku Mgr.
Janu Jelínkovou.
Jonáš Prokop přišel s návrhem vyčistit
v rámci Čisté Vysočiny potok u naší školy –
požádá o spolupráci pana zástupce Mgr.
Václava Lašťovičku.
Mgr. Markéta Hupková

Bovýskova návštěva
Víte, že Bovýsek nám každý týden přiváží čerstvé
ovoce? A dne 17. 1. naši školu dokonce navštívil.
Ve třídách poté ověřoval znalosti dětí o ovoci
a zelenině. Ptal se jich, co se vyrábí z různého
ovoce, nebo jestli ho poznají podle tvaru, či určité
části. Děti byly moc šikovné a občasnou spoluprací
vše uhodly. Na Bovýskovi bylo vidět, že má radost.
Přichystal si pro ně odměnu v podobě pexesa
s anglickými a českými názvy ovoce a zeleniny.
Nakonec se s ním i jedna třída na památku vyfotila.
Děti si návštěvu moc užily a těší se na příště.

Bovýsek s dětmi
Ondřej Dohnal 9. B
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PAN SYSEL VALÍ NA SVAH
Pan Sysel jednou vyrazil s celou rodinou za známými do Orlických hor.
Vyrazili v pátek večer před jedním z lednových víkendů. Pan Sysel
napakoval „mbéčko“ k prasknutí. Na střechu upevnil zahrádku, kam
na cestu uschoval lyže. Ještě před odjezdem šli na nákup, který pan Sysel
bytostně nenávidí. Naštěstí nebyl nikterak dlouhý, neboť ho v autě stejně
nebylo kam dát. Když pan Sysel tašku s nákupem kamsi napasoval,
pomalu vyrazili. Ovšem když pomalu, tak opravdu pomalu.
V kopci z města škodovka kuckala a nemohla ho vyjet.
Proto pan Sysel namítl, že jídlo se musí ujíst,
nebo do hor nedojedou. Syslata si dozadu vzala tašku s jídlem a začala do sebe
ládovat rohlíky se šunkou a lívance, které pan Sysel dostal v závodní jídelně
po ukončení vaření na tajno. Cesta moc neubývala, jednak proto, že bylo auto
přeplněné, jednak pan Sysel nemohl dostatečně ovládat řadicí páku, neboť byla
zasypána taškou s jogurty, které byly ten den ve slevě. Snězení zásob také
nepomohlo, protože všechno, co snědli, zůstalo stejně sedět v autě, akorát se teď jídlo
nenacházelo v tašce, nýbrž v břiše. Pozitivní účinek to mělo, Syslata byla dosyta najezená a usnula. Pan Sysel
potom konečně nahmátl řadicí páku a pořádně za to vzal.
Když dorazili, byla již hluboká noc, proto se pouze pozdravili se známostí
a usnuli jak špalci. Další den ráno po probuzení již teta připravovala snídani.
Pan Sysel cestou do hor chytil jakýsi morybundus, neustále kašlal a paní
Syslová mu musela naordinovat léky. I přesto po vydatné snídani vyrazili
na svah. V Kvasinách, kde u známých přespávali, nebyl ani centimetr bílé
plochy, proto se na polích již zelenal ozim. Ovšem v horách bylo sněhu akorát.
Tráva neprosvítala, ale cesty byly průjezdné. Konečně dorazili na místo. Svah
se nacházel na Česko – Polské hranici. Teta vzala s sebou do auta své tři
ratolesti. Dva její kluci jezdili sami se Syslaty na snowboardu, na kterém
se naučila minulý rok. Zato malá dcerka Bětka ještě na lyžích jezdit neuměla,
proto s ní jezdila teta. Pan Sysel jezdil na kotvě s paní Syslovou. Po několika jízdách se na vleku vytvořila tak
zvaná absolutní fronta. Lidé vystupující z lanovky se ihned zařazují do fronty,
které začíná na vrcholu kopce a zde také končí. Pan Sysel se ovšem nedal,
rozvázal si tkaničku u bot, udělal si na ní smyčku a nahodil na tažné lano vleku.
To bylo radosti, paní Syslová se pana Sysla chytla a už se vezli. Nebylo nutné
dlouho čekat a většina návštěvníků pana Sysla napodobila. Až se všichni projeli,
zabalili své sakypaky a vyrazili zpět do Kvasin. Teta upekla po příjezdu dort,
jelikož jí baví vařit. Paní Syslová kuchtí v zásadě svou osvědčenou bábovku,
která všem chutná, proto si opsala recepis a řekla, že to někdy zkusí. Pojedli,
popili, popovídali si, všechny děti si zahrály na počítači a potom šly spát.
Následující den již Pan Sysel s rodinou vyrazili domů. Rozloučili se a domluvili, že by se o prázdninách mohli
zase navštívit, tentokrát u pana Sysla na chatě.
Jonáš Prokop 9. A, ilustrace: Jonáš Prokop 9. A
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Dočká se ČR po téměř 100 letech světového vítězství?
Aneb český jezdecký tým po 84 letech na olympiádě
Zuzana Zelinková se hřebcem Caleri, Ondřej Zvára
s hřebcem Quimero a jednu ze dvou kvalifikací
splnil i Aleš Opatrný se svým koněm Forever.
V tomto článku bych také ráda zmínila Františka
Venturu,
československého jezdce, který
reprezentoval
Československou
republiku
na olympiádě a roku 1928 vyhrál se svým koněm
Eliotem IX. Letní olympijské hry, které se konaly
v Amsterdamu. František Ventura byl první
a prozatím i poslední Čech, co vyhrál olympiádu.
Ještě před olympijskými hrami vytvořil spolu
s Eliotem český rekord ve skoku mohutnosti – 183
cm. Eliot byl za druhé světové války utracen
okupanty. Československý parkurový tým
startoval naposledy na olympiádě v Berlíně roku
1936.

Koňáci, či lidé, co se o dění v jezdeckém světě
zajímají, nejspíš už v tuto příležitost ani nedoufali.
Český jezdecký tým se v létě vydá na LOH do Tokia.
Česká republika v Tokiu nahradí Ukrajinu, která
v Budapešti vybojovala přímý postup, ale zjistilo
se, že ukrajinský jezdecký tým nemá zajeté
minimální kvalifikační požadavky se svými koňmi.
Tato informace vyšla najevo poté, co byl kvůli
nezákonnému prodeji plynu zatčen Alesandr
Onišenko, který sestavil ukrajinský tým a byl
majitelem ukrajinských koní.

Anna Kellnerová a Silverstone

Z našich jezdců mají kvalifikační požadavky
Mezinárodní jezdecké federace (FEI) splněni hned
čtyři jezdci – Emma Augier de Moussac s klisnou
Diva, Anna Kellnerová s hřebcem Silverstone,
František Ventura a Eliot v Amsterdamu

Aleš Opatrný a Fakír
Zdroj:
https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni-parkur/373933/cesky-parkur-se-prece-jen-predstavi-na-olympiade-po-84-letech.html
Zdroje obrázků:
https://www.kone-zduchovice.cz/pool/novinka_977.jpg
https://media.sport.cz/images/top_foto1/0000000309990564/NdEU2p6krtF4n3NC8nVdZw/5c12cdb88e685412d9bc0100-267691.jpg?20181213222400
Nikola Beranová 9. A
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Florbal
U nás v tělocvičně se odehrály zápasy smíšených
družstev prvního stupě, čehož se zúčasnila i naše
škola. Skončila třetí ve skupině a dále nepostupuje.
V prvním zápase remizovala, ve druhém prohrála
a ve třetím opět remizovala. Stačil jí jeden bod
na postup do finálové skupiny.
Ilustrační foto
David Slavík 5. B, foto: Natálie Vítková 9. A
foto: https://www.jiskraholice.cz/category/florbal/

Bruslení
Každé pondělí od 14:30 do 15:30 je škole pronajatý
led na zimním stadionu v Pelhřimově. Na led
si může dojít zabruslit, každý kdo v tu dobu nemá
vyučování. Je zde možnost zahrát si hokej nebo

se přiučit krasobruslení. Na stadion si musí dojít
každý samostatně. Jako dohled je zde pan učitel
Charouzek a paní učitelka Vlastníková.
Vojtěch Maška 7. A

Záchranné pacičky volají o pomoc
23. 1. jsme udělali
rozhovor
s panem
učitelem
Trávníkem
o sbírce na pomoc
zvířatům v útulku:

zpráva naopak je, že řada stávajících obyvatel
našla svůj nový domov, což je pro nás úplně
to nejdůležitější. O všech adoptovaných kočičkách
se
můžete
dozvědět
na
stránce
http://www.mikeshb.cz/.“

Víte, jestli věci šly na
pomoc jednoho nebo
více útulkům? „Věci šly na pomoc dvěma útulkům,
jeden z nich byl v Častoníně, Dej pac, a druhý byl
v Havlíčkově Brodě, kočičí útulek Mikeš.
Poslala vám organizace nějaké fotky? „Mám
fotografie, jsou na mém mobilním telefonu a budu
je posílat paní učitelce Krejčové, aby je mohla
zveřejnit.“

Dary pro útulky

A útulku Dej Pac: „Jsme rodinný azyl pro opuštěné
pejsky. Moc děkujeme za podporu, kterou jste
nám poskytli.“

A nakonec vyjádření útulku Mikeš: „Letošní rok
se zatím nese ve znamení náročných příjmů. Dobrá

David Slavík, Jakub Mazanec 5. B

Zdroj obrázku: https://nadace.psihvezda.cz/utulky/rodinny-azyl-dej-pac/
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Vaše strana
Dobrý anděl
Naše škola opět uspořádala v období adventu
sbírku na Dobrého Anděla. Je dobře,
že si uvědomujeme cenu lidského zdraví a jsme
ochotni pomoci těm, kterým se tohoto daru
nedostalo v plném rozsahu. Vybrali jsme
úctyhodných 17 789 Kč. Sbírka je přerozdělena
třem rodinám, které se potýkají s vážným

onemocněním jejich nejbližších.
Finanční prostředky použijí
na náklady spojené s léčbou.
Děkujeme všem žákům, jejich
rodičům,
učitelům
a nepedagogickým
pracovníkům za jejich přispění.
Mgr. Markéta Hupková, ZŠ Osvobození

Předávání daru pro nemocnici
Dne 18. 12. 2019 nastal náš velký
den. V rámci projektu Abeceda
peněz od České spořitelny jsme
se rozhodli, že část výdělku
z Jarmarku věnujeme na dětské
oddělení Nemocnice Pelhřimov.
Tuto akci si žáci nazvali „Děti –
Dětem“. K penězům všichni přidali
i další různé drobné dárky,
s kterými si doma již nehrají, jako
jsou plyšové hračky, polštáře,
pexesa, omalovánky i DVD.
V nemocnici nás přivítal pan ředitel
Ing. Jan Mlčák, MBA, který nám
osobně poděkoval za finanční
obnos 5000 Kč, a společně se sestřičkami nás
provedli oddělením. Ukázali nám hernu, kde
nemocné děti tráví svůj čas. Naši skupinu přišel
pozdravit i primář dětského oddělení MUDr.
Stanislav Houštěk. Na zvídavé dětské otázky
trpělivě odpovídal a díky němu jsme se spoustu
nových věcí dozvěděli. Na závěr

naší návštěvy jsme obdrželi Certifikát o darování
peněz. Z nemocnice jsme odcházeli s dobrým
pocitem, že jsme udělali dobrý skutek.
Celá třída bychom chtěli poděkovat České
spořitelně za to, že jsme se mohli zúčastnit tohoto
projektu, kde jsme se hodně naučili a Nemocnici
Pelhřimov, která nám umožnila předat finanční
obnos a zorganizovala celý průběh návštěvy.

Za firmu Dragons 4. A
Matěj Florian – ředitel firmy, Mgr. Petra Paclíková – třídní učitelka
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