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Rekonstrukce školní kuchyně
Přes letní prázdniny proběhla velká rekonstrukce školní
kuchyně. V původním plánu se počítalo, že oprava
proběhne přes minulé letní prázdniny (v roce 2018).

„Mám spoustu velkých vizí,“
říká naše nová paní ředitelka
S novým školním rokem přišla na naši školu
jedna velká změna, nová paní ředitelka.
Věříme, že spoustu z vás zajímá její
vyjádření,
například
co
plánuje
do budoucna nového.

Článek na straně 2

Země živitelka
Tento rok proběhl v Českých Budějovicích již 46. ročník
známé zemědělské výstavy. Konal se od 22. do 27.
srpna. Bylo k vidění množství zemědělských strojů
a dalšího vybavení. Vystavovalo se zde obrovské
množství výrobků a potravin, které nebylo možné
obejít všechny.

Článek na straně 3
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 Rok od zavedení
bakalářů
 Pan Sysel
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Rekonstrukce školní kuchyně
Přes letní prázdniny proběhla velká rekonstrukce školní kuchyně. V původním plánu se počítalo, že oprava
proběhne přes minulé letní prázdniny (v roce 2018).
Rekonstrukce ale musela být odložena, protože
se nepodařilo sehnat zhotovitele – stavební firmu, která by
rekonstrukci provedla. Letos, přesněji minulý školní rok,
se podařilo firmu sehnat, zhotovitelem se stal Pelhřimovský
STATUS s.r.o. Rekonstrukce začala již v květnu, a proto žáci
chodili do jídelny při základní škole Na Pražské, které
děkujeme za to, že nám umožnila stravování. Byly udělány
nové rozvody, vzduchotechnika, podlaha, okýnka
na vydávání jídla a byly nakoupeny nové přístroje od firmy
NEZA.
Bufet s řízky
Celá rekonstrukce stála 18 milionů Kč a nebyla na ní přijata
žádná dotace, byla tedy kompletně hrazena městem
Pelhřimov. Slavnostní
předávání
po
rekonstrukci proběhlo
v pátek 30. srpna. Mezi
hosty byli pan starosta
Ladislav Med, pan
primátor
a
radní
Ovládací panel
z našeho partnerského
města Dolního Kubína, odbornice na školní kuchyně z Krajského úřadu
Kraje Vysočina paní Olga Johanidesová, zástupci STASTUSu s.r.o., firmy
NEZA a dalších pelhřimovských škol. Na předání byli samozřejmě
přítomni i naše nová paní ředitelka Šárka Třísková a pan zástupce Václav
Lašťovička. Pan starosta, paní ředitelka i expertka na školní kuchyně
přednesli
krátké
Tato místnost vypadající jako
proslovy. Konal se
sauna je ve skutečnosti sklad na
i slavnostní přípitek
brambory
a občerstvení
ve
formě bufetu s řízky. Následovala prohlídka celé kuchyně,
kterou jsme my, zástupci časopisu, prováděli průběžně a
velice nám s tím pomohla vedoucí kuchyně paní
Denemarková. Doufáme, že školní kuchyně bude dobře
sloužit, že se v ní paní kuchařkám bude dobře vařit a nám
chutnat.
Vzduchotechnika
Veronika Kršková 9. A
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„Mám spoustu velkých vizí,“ říká
naše nová paní ředitelka
S novým školním rokem přišla na naši školu jedna velká změna, nová paní ředitelka Mgr. Šárka Třísková.
Věříme, že spoustu z vás zajímá její vyjádření, například
co plánuje do budoucna nového.

Jak byste se představila našim žákům?
„Vystudovala jsem obor Matematika – fyzika
na Jihočeské univerzitě pedagogické fakulty. Od roku
2002 jsem tady v Pelhřimově začala učit na Středním
odborném učilišti, které se poté sloučilo s průmyslovou
školou. Učila jsem tam až do roku 2017. Od roku 2017
jsem působila na Vysočině Education jako metodik pro
vzdělávání. Připravovala jsem tedy vzdělávání pro
pedagogické pracovníky. A v současné době jsem
vlastně ředitelkou na této škole. Mám dvě děti – kluky,
jeden chodí do sekundy a druhý do páté třídy."
Prozradíte nám nějaké plány s naší školou?
„S naší školou mám opravdu velké plány, mám spoustu
velkých vizí. Co bych chtěla teď v současné době udělat
je, abychom se jako škola zapojili do ekologických aktivit. To znamená, abychom všichni začali třídit odpad,
zajímat se o to, co s naší planetou bude dál. Postupně bych chtěla, aby v okolí naší školy vyrostla přírodní
učebna, kde byste mohli na záhonkách vy žáci sami sebe realizovat. Abyste si uměli něco zasadit, vypěstovat
a pak z toho měli radost. Další věc je, aby si naše škola našla partnera. Protože město Pelhřimov má
dlouhodobou spolupráci s Dolným Kubínem, mohli bychom tam najít nějakou školu. Ideální by také bylo, aby
více žáků hrálo florbal, protože florbal tady má své zázemí v tělocvičně. Těch vizí mám hromadu, je to na
dlouhé povídání."
Jaký ročník ZŠ je podle vás nejnáročnější?
„Nevím, který ročník je nejnáročnější, ale určitě nejdůležitější je první třída. Pro vás všechny je nejdůležitější.
Žáci přichází a nic neumí, neumí číst a psát a udělají ten největší pokrok během celé devítileté docházky.
Získají zde vztah k celému dalšímu studiu do života. Takže, když nastartují špatně v první třídě, tak se to s nimi
táhne pak celé další studium.“
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A který předmět na ZŠ je vaším nejoblíbenějším?
„Já jsem neměla žádné neoblíbené předměty, nikdy jsem se, když to tak řeknu, výrazně neučila, hodně věcí
jsem si pamatovala ze školy. Vždycky jsem měla vyznamenání. A neměla jsem žádný předmět, který bych
preferovala. Až poté na Gymplu si všichni mysleli, že mi jde matematika a fyzika. Opět to bylo tak, že jsem se
to nemusela nikdy moc učit. Ve čtvrťáku jsem se rozhodla, co jít studovat, podle toho, že jsem z toho vždy
měla jedničky. Bylo to takové nejméně namáhavé."
Co preferujete pro žáky v páté třídě – zvolit dochození povinné školní docházky na ZŠ nebo pokračování
na víceleté gymnázium?
„I když můj syn chodí na víceleté gymnázium, pro mě je to v podstatě vykrádání základních škol. Změní se
struktura třídy. Kdybych mohla, víceletá gymnázia bych zrušila. Vím, že i žáci této školy byli velice úspěšní,
došli tady do devítky a pak byli na gymnáziu velice úspěšní a šli na vysoké školy. Pro mě tedy určitě víceletá
gymnázia nejsou to pravé ořechové."
Bude se letos konat školní akademie?
„Já si myslím, že pokud to zvládneme, tak bychom chtěli. Zároveň bych nějakou část organizace ráda přenesla
na deváťáky, protože mají velké zkušenosti. Navíc je to pro ně poslední rok. Ne všem deváťákům se podaří,
že budou mít šanci se akademií rozloučit. Mohli by tedy navrhnout, v jakém duchu by se akademie měla
linout. S panem zástupcem jsme o tom už mluvili. "
Chystají se ještě nějaké rekonstrukce do budoucna?
„Chystá se hodně rekonstrukcí. Jedna z nich je, že nám teče střechou. Opravit střechu, nám jistě město
nějakým způsobem povolí. Dál bych chtěla zrekonstruovat šatny, to už máme ve výhledu. Také se rýsuje
rekonstrukce nějakých učeben. Ale střecha a šatny je to primární, co chceme v nejbližší době udělat. Šatnami
jsou míněny skřínky, klece pro první stupeň, ale i vstup pro vás, pro žáky. V současné době se tam může
pohybovat každý, kdo si jde pro oběd, kdo jde k lékaři, kdokoli se do prostor šaten dostane. Já bych chtěla,
aby škola byla bezpečná, aby vy jste se cítili bezpečně. Chci, aby se tam předělaly začipované dveře a byly
tak už před šatnami."
Bylo pro Vás obtížné přebrat tuto školu?
„Celkově to bylo pro mě obtížné a byla to pro mě i velká výzva. Když jsem se přihlásila do konkurzu, tak to z
rodiny téměř nikdo nevěděl. Věděl to pouze manžel, a děti až když jsem na ten konkurz měla jít. Byla jsem
samozřejmě překvapena, že jsem vyhrála a poté jsem byla zvolena do funkce ředitelky. Nemám takové
zkušenosti, jako moji kolegové, protože jsem nikdy zástupce nedělala, tím pádem se s tím neustále
seznamuji. Tento školní rok je jak pro učitele, tak i pro vás žáky trošku jiný, než byly třeba ty předchozí. Já
nevím, jestli máte rozvrh pěkný nebo nemáte, všechno jsem to dělala poprvé a člověk dělá chyby a ty jsou
důležité v procesu učení. Snažím se psát si všechny chyby, abych se z nich poučila. Nebudu předstírat, že to
zvládnu levou zadní, je to pro mě náročné.“
Děkujeme za rozhovor.
Max Dolejší 9. B, Jonáš Prokop 9. A
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Země živitelka
Tento rok proběhl v Českých Budějovicích již 46.
ročník známé zemědělské výstavy. Konal
se od 22. do 27. srpna. Bylo k vidění množství
zemědělských strojů a dalšího vybavení.
Vystavovalo se zde obrovské množství výrobků
a potravin, které nebylo možné obejít všechny.
V nabídce byl i koutek pro děti a několik
skákacích hradů v podobě krávy nebo kombajnu
a překvapivě jedno letadlo. Mohli jste
si prohlédnout všemožná zvířata od různých
ptáků po krávy a koně. Může se zdát, že
se zvířata musela opakovat, ale existuje
nepředstavitelné množství vyšlechtěných druhů např. holubů nebo ovcí. Zvířata byla rozdělena
po pavilonech nebo po různých prostranstvích a v blízkosti se vždy vystavovalo krmení, potřeby a někdy
i výrobky (například z vlny) pro zvířata, popřípadě z nich. Svůj pavilon měli i myslivci, rybáři, pivovarníci
a mnozí další a jak říkám, nebylo možné obejít za jeden jediný den vše. Byly předváděny ukázky například
stříhání ovcí, nebo předvádění plemenných býků a k tomu všemu byl určen jakási ring podobný těm
využívaných v býčích zápasech a pro diváky byly postaveny tribuny. Býčí zápasy se zde samozřejmě nekonaly.
Také jste si zde mohli spoustu věcí koupit, od jídla a drobností po kombajn nebo si nechat poradit se stavbou
domu nebo dřevostavby, či si ji rovnou nechat postavit! Mladší děti mohlo zklamat, že za volanty
zemědělských strojů se většinou nesmělo sedat nebo byly kabiny úplně zamčené. V jedné části výstaviště
si ale mohly děti zajezdit s malým
bagříkem, pokud byly mladší tak ale
pouze s rodiči. Vše doprovázela hudba
různých kapel, převážně dechovek,
ukázky dravců či vyřezávání pilou
a samozřejmě i zvířat. A ani o ochutnávky
nebyla nouze. Jejich milovníci je měly
všechny v jednom pavilonu. Tam
vystavovaly
různé
potravinářské
společnosti, ale byl takticky umístěn
co nejdál od hlavního vchodu, protože stačilo jednou či dvakrát projít všechny stánky a už jste si nemuseli
kupovat žádné jídlo od stánkařů blíže k hlavnímu vchodu… V dalším pavilonu upozorňovaly Lesy ČR na
problém s kůrovcem či suchem a byla zde poradna pro chovatele či pěstitele. Sociální zařízení byla zdarma,
i když na něj byly celkem dlouhé fronty. Celkově byla výstava zajímavá, ale po celodenním chození člověka
bolely nohy, zvláště pokud nesl batoh se všemi reklamními předměty. Hned vedle hlavního vchodu/východu
byl stánek s burčákem, který měl díky svému postavení výtečné tržby, protože spousta lidí si zde při odchodu
kupovalo „částečně zkvašený vinný mošt“.
Veronika Kršková 9. A
Zdroj obrázků:
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjC7q7Y4e3kAhUSEVAKHcdgCXMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.zemezivitel
ka.cz%2F&psig=AOvVaw2LUOcK_f6CjsTYKWLg-3PS&ust=1569562387259947
https://m.budejckadrbna.cz/files/drbna/images/page/2018/08/16/635x285-1534433851-drbna.jpg
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Rok od zavedení Bakalářů
Pamatujete si ještě barvy žákovských knížek? Počátkem školního roku 2018/19 přišla na naši školu novinka,
elektronická žákovská. Byl to nezvyk a někdy i boj, ale všichni nakonec pochopili, že je to velké ulehčení práce.
Například ubyla starost o třídní knihu, program ukazoval změny ve výuce a hlavně pro nás žáky asi nejužitnější
schopnost: systém dokázal spočítat (viz. tajenka) známek. Problém občas dělalo omlouvání z hodiny
a suplování, neboť se někdy stalo, že učitel, který měl na hodinu chybět, se z čista jasna objevil, a to pak přišlo
velké zklamání. Mouchy by se ještě vychytat mohly, například nesmyslné rozdělení přijatých zpráv a nástěnky
na žákovských účtech. Na mobilních telefonech nelze „rozklikávat“ v příloze přiložený týdenní plán
a prohlížení rozvrhu je prakticky nadlidský úkol, protože se stránka neustále přepíná na předchozí
a následující týden. Jinak aplikace svoje poslání zřejmě splňuje, učitelé si také již zvykli na každodenní
zapisování do počítače místo na papír, i když někteří se občas dostávají s touto technikou zejména vlivem
aktualizací do křížku. Nezbývá než popřát hodně zdaru a silné nervy.
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Najděte: sysel, zápis, garsonka, syslata, retro, olympiáda, jídelna, hry, houby, sklep, apríl, rozhovor, syslov,
recenze, barma, aktovka, opravy, přijímačky, vtipy, plavání, výročí, karneval, volba, hoby, hymna, sport,
hudba, nově, papír, sběr, voda, sníh, led, grafy, cíle, den, les, čas, sen, vlak, lyžák, táta, družina, pec, čipy.
Jonáš Prokop 9. A, tajeka: Veronika Kršková 9. A
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Herní koutek
Právě vyšlo: Devilʼs hunt (PC), Greedfall (PC, Xbox One, PlayStation 4), Daemon X Machina (Nintendo Switch),
Blasphemous (PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch), Planetside arena (PC), Legend of zelda: linkʼs
awakeing (Nintendo Switch)
Hlavní téma:

Gears 5
Jen málo herních sérií, které si napříč tolika díly udržely vysokou kvalitu, Gears of War se však může hrdě
hlásit mezi ně. Možná jste zmatení z těch názvů. Gears 5 je pokračováním Gears of War 4. Jde tedy pouze
o zkrácení názvu. Jedna z možností, co si zahrát, je kooperativní kampaň až pro tři lidi, z nichž dva jsou
normální hráči a třetí je robot, který hráčům pomáhá řešit různé hádanky, oživuje je, umí vytvořit štít a může
dokonce hacknout nepřátele, aby bojovali s vámi. Navíc hackuje terminály a celkově je užitečný. Obtížnost
je vybalancovaná, takže se někdy pěkně zapotíte, ale nikdy to není nezvládnutelné a zároveň to také nikdy
není procházka růžovým sadem. Hra navíc nabízí částečně otevřené lokace, po kterých se můžete prohánět.
Jediným dopravním prostředkem jsou zde větrem poháněné saně. Díky prozkoumávání takovýchto oblastí
je možné objevit vedlejší úkoly, které sice nejsou moc propracované, ale jsou za ně dobré odměny, takže
se to vyplatí. Hra poskytuje i možnost pvp soubojů. Je zde také možnost režimu horda, kde se snažíte ubránit
se před přicházející hordou zombie. Novým režimem od Gears of War 4 je režim escape, kde se snažíte
co nejrychleji uniknout z hnízda nepřátel. Bohužel zatím podle všech hráčů je to nuda, protože neustále vám
chybí munice, což je u střílečky dost problémové. Hra stojí 1 700 Kč (70€) a je k dostání na PC a Xbox One.

8/10

Zdroj obrázku:
https://www.alza.cz/gears-of-war-5-recenze

Ondřej Dohnal 9. B
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PAN SYSEL MÁ PROSTĚ SMŮLU
Jednoho dne měla Syslata ve škole ředitelské volno a aby je měl kdo
hlídat, vzal si pan Sysel dovolenou. Bylo pondělí a pan Sysel
naplánoval celodenní výlet na zámek. Paní Syslová jim na cestu večer
připravila řízky a bábovku. Sama se výletu neúčastnila, neboť plnila
své pracovní povinnosti.
Kolem 9:00 naskákali do auta a vyrazili. Cesta ubíhala rychle,
ba dokonce hladce. Kdesi u Vlašimi pan Sysel zastavil, aby
si odpočinul a Syslata najedla. Pan Sysel rozbalil bábovku, Syslata se
na ni vrhla a začali ji do sebe ládovat. Když tu náhle se z lesa vynořil
roj lesních včel, hned se slétly na bábovku. Pan Sysel, jakmile je
zahlédl, zapadnul do auta, Syslata zavřela dveře, jenže ouha, pan Sysel měl otevřené okno a než ho kličkou
stačil zavřít, nahrnul se roj do auta. Pan Sysel zavelel: “Rychle ven!”
všichni opustili auto a roj zabouchli uvnitř. Ovšem, co teď? Syslata se
schovala za strom, pan Sysel otevřel dveře a v mžiku se ukryl se pod vůz.
Až roj odletěl, nasedli.
Dojeli na zámek, pan Sysel trochu znejistil, jelikož nikde nebylo ani
živáčka. Zabrali za bránu, ale nešla otevřít. Potom si pan Sysel přečetl
nápis na tabuli při vchodu: “V pondělí a středu zavřeno.” Pan Sysel
zesmutněl, když tu dostal nápad. Ihned se rozjeli k hradu Sysenberk, kde
bývalý spolužák pana Sysla dělal průvodce. Po půl hodinové jízdě dojeli
k pevnosti. Vyběhli schody vedoucí k vchodu a bušili na bránu, ovšem přišel jim otevřít starší pán. Představil
se jako hradní kastelán. Pan Sysel se zeptal, jestli zde pracuje nějaký
Antonín Pohánek. Kastelán zapřemýšlel a opověděl, že je nemocný
a že jestli má něco vzkázat. Pan Sysel odvětil, že se přijeli pouze
podívat na hrad. Pan Hradní byl velkorysý a pozval je na prohlídku,
i když bylo zavřeno. Všichni čtyři vyfasovali papuče a vydali se na
procházku po hradě. Kastelán je pustil samotné, jelikož všude bylo
otevřeno a veškeré drahocenné exponáty ve vitrínách. Syslata
si prohlídla hrad co by dub, když to pan Sysel si vše prohlížel velmi
pečlivě. Poté pan Sysel ukončil prohlídku, poděkoval panu
kastelánovi a vyšel z hradu. Tam dostal ceres od Syslat, kde se prý
fláká a co tak dlouho dělal. Slezli z kopce,
pan Sysel je umlčel řízky, a protože měli dost času, vyrazili ještě na houby.
Pan Sysel pro případ každé září vozí v kufru košík, pro právě toto improvizované
houbaření. Jen co se rozešli do lesa, nacházeli samé hříbky. Pan Sysel nařídil, ať
si babek vůbec nevšímají a hledají pouze houby s bílou tlustou nohou. Až nasbírali
košík, odebrali se k autu a vyrazili domů. Po příjezdu byla paní Syslová už doma,
žasla nad jejich úlovkem. Ovšem poté co začala houby probírat, pěkně se
sběračům vysmála, neboť polovinu jejich košíku tvořili hořčáci a ten zbytek se hodil pouze na sušení. Proto
k večeři nebyla žádná smaženice, nýbrž chleba s máslem.
Jonáš Prokop 9. A, ilustrace: Jonáš Prokop 9. A
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Práce šlechtí
Letos se naši deváťáci zapojí do projektu s názvem 72 hodin. Jedná se o tři dny dobrovolnických aktivit, které
se konají v celé České republice. Kdykoliv během těchto 72 hodin (10. -13. října 2019) se dobrovolníci určitou
měrou pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě nebo jejich okolí.
Pro nás je to příležitost, jak udělat to, na co se už dlouho chystáme. Náš projekt jsme nazvali "Úprava
zanedbané zeleně v areálu školy." Během této akce žáci devátých tříd zástřihem upraví přebujelé keře, které
lemují venkovní terasy a odplevelí osázené svahové tvárnice. Děkuji za ochotu přiložit ruku k dílu také panu
Hemrovi, našemu pracovitému školníkovi a třídním učitelům obou "devítek", kteří se do zmiňované akce
také zapojí. Musím zmínit i fakt, že projekt podporuje i paní ředitelka Třísková a myslím, že i další osoby,
které zde nemohu všechny vyjmenovat.
Pevně věřím, že zažijeme spoustu zábavy, budeme příjemně unavení a zahřeje nás hezký pocit z vykonané
práce. Pokud chcete zadání projektu vidět vlastníma očima, zobrazuje se na webu: www.72 hodin.cz
O tom, jak se nám realizace projektu podařila, vás budeme informovat v některém z dalších čísel školního
časopisu.
Mgr. Jana Jelínková, koordinátor evvo

Třídím, třídíš, třídíme...
Víte, že 73% obyvatel České republiky třídí odpad? Nyní se aktivně zapojujeme i my všichni, kteří
navštěvujeme naší školu. Při většině činností
totiž produkujeme odpad, se kterým je třeba
dále správně nakládat. Bez správného
nakládání s odpady bychom za chvíli žili
na skládkách.
Pokud odpady správně roztřídíme, čeká je
recyklace a další život v podobě výrobků,
které běžně používáme.
Děkuji za váš zájem o separaci odpadu
a mějte na paměti, že příroda si bez člověka
hravě poradí, ale člověk bez přírody nikoliv.

Odpadkové koše v ředitelně
Mgr. Jana Jelínková, koordinátor evvo, foto: Jonáš Prokop 9. A
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