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MĚSÍC: prosinec     ROK: 2019    ČÍSLO: 20  

Multimediální den v Brně 
V pátek 22. listopadu se členové naší redakce zúčastnili 
Multimediálního dne a vyhlášení soutěže Časopis roku. 
Obě akce se konaly na Fakultě sociálních studií 
Masarykovy univerzity v Brně.  
 
 
 
 
 
 
 

Článek na straně 8 

Družinu navštívil Mikuláš 
z Jihlavy, anděl a čert 

Ve středu 4. prosince navštívila školní družinu 
trojice Mikuláše, anděla a čerta. 
Zkontrolovali, jak to zde po roce vypadá, 
nezapomnělo se ani na přečtení některých 
úryvků z knihy hříchů. Čert hříšníkům 
namazal černé znamení na tvář a pohrozil jim.  

Článek na straně 2 

Rušíme vlaky, nerušit 
Od 15. 12. 2019 platí nový jízdní řád. Přinesl spoustu 
změn a možná i zmatku. ČD (české dráhy) přišly o 5% 
svých výkonů a nahradili je soukromí dopravci. V 
Zlínském a Jihomoravském kraji bude nastolen v 
osobních a spěšných vlacích krajský integrovaný 
systém, to znamená, že zde nebudou platit jízdenky 
Českých drah, ale kraje. V dálkových spojích (rychlících) 
budou platit oba tarify. V ústeckém kraji přibudou k již 
třem dopravcům další čtyři. Každý z nich má vlastní 
jízdní doklad a zároveň na jejich „palubě“ bude platit 
krajský integrovaný systém. 

 
 
 
 
 
 

Článek na straně 3 

 

Domácí zabijačka – na co 
si dát pozor? 

Nastalo období zabijaček. Pokud se však 
chceme vyhnout problémům, nebo pokutám, 
musíme si dát na spoustu věcí pozor. Když 
plánujeme domácí zabijačku a chceme 
přitom zabít prase z vlastního chlívku, 
nepotřebujeme k tomu veterinární prohlídku 
zvířete. 

Článek na straně 5  

 Vánoční zvyky 
 Vtipy 
 Čerti ve škole 
 Rozsvícení stromku 
 Zprávy z parlamentu 
 Čertovský běh 
 Oprava střechy 
 Pan Sysel 
 Hodnocení výzdoby tříd 
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Čerti ve škole 
Jako obvykle naši školu navštívili 5. prosince Mikuláš, čert a 
anděl. Zeptali jsme se ve třídě 4. B na několik otázek: 

Jak se vám líbí tento rok čerti? 
Líbí se nám moc.                                                                                                                                                                                                    

Co máte dnes v plánu dělat?  
Pekelně těžká vyjmenovaná slova. 

Budete se koukat na nějaký čertovský film?  
Ano budeme, ještě nevíme na co. 

Děkujeme za rozhovor 

Štěpán Simandl 7. A., David Slavík 5. B, foto: Štěpán Simandl 7. A  

 

Družinu navštívil Mikuláš z Jihlavy, 
anděl a čert 

Ve středu 4. prosince navštívila školní družinu 
trojice Mikuláše, anděla a čerta. Zkontrolovali, jak 
to zde po roce vypadá, nezapomnělo se ani na 
přečtení některých úryvků z knihy hříchů. Čert 
hříšníkům namazal černé znamení na tvář 
a pohrozil jim.  

Ale hlavním bodem programu byl čertovský rej. 
Děti byly převlečeny do kostýmů čertů, recitovaly 
básničky, zpívaly, ale připravily si i drobná taneční 
vystoupení. Ovšem také jednotlivé ročníky 
soutěžily v soutěžích s čertovskou tématikou.  

Všichni se tak rozdělili na dvě fanouškovské sféry. 
Na jednu, která zplna hrdla křičela „áčko“, a na 
druhou řvoucí ve stejné intenzitě, ovšem slovo 

„béčko“. Nakonec se Mikuláš s přítomnými 
rozloučil, rozdal čokoládová lízátka a společně 
s čertem a andělem odešli. Malí „čerti“ akci 
evidentně shledávali jako vydařenou. 

 

Max Dolejší 9. B, foto: Jonáš Prokop 9. A 

Mikuláš, čert a anděl ve družině 

Čerti ve 4. A 
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Rušíme vlaky, nerušit 
Od 15. 12. 2019 platí nový jízdní řád. Přinesl 
spoustu změn a možná i zmatku. ČD (české dráhy) 
přišly o 5% svých výkonů a nahradili je soukromí 
dopravci. V Zlínském a Jihomoravském kraji bude 
nastolen v osobních a spěšných vlacích krajský 
integrovaný systém, to znamená, že zde nebudou 
platit jízdenky Českých drah, ale kraje. V dálkových 
spojích (rychlících) budou platit oba tarify. 
V Ústeckém kraji přibydou k již třem dopravcům 
další čtyři. Každý z nich má vlastní jízdní doklad 
a zároveň na jejich „palubě“ bude platit krajský 
integrovaný systém. Veškeré problémy 
s jízdenkami měla vyřešit národní jízdenka, kterou 
by uznávali všichni dopravci. Bohužel ji 
ministerstvo dopravy nestačilo do dne spuštění 
nového GVD (grafikon vlakové dopravy) připravit. 
Zavedení tohoto jízdního dokladu by mělo 
proběhnout během roku 2020. 

Co vymysleli doma? 
Celkově v kraji Vysočina neproběhlo mnoho změn. 
My se zaměříme na Pelhřimov a okolí. Na trati 224 
Tábor – Pelhřimov – Horní Cerekev – (Jihlava) 
vyvstaly celkem razantní změny, celkový počet 34 
vlaků denně byl zredukován. Zejména v úseku 
Pelhřimov – Horní Cerekev, na 21 a zcela 
se překopaly jízdní doby. Vlaky, které dříve končily 
většinou v H. Cerekvi, byly vytaženy až do Jihlavy 
a Dobronína. Od 12. 12. je také na pelhřimovském 
nádraží uzavřena pokladna. 

Rychlíky válcuje úzkokolejka  
V minulém GVD byla návaznost na rychlíky 
v koncových stanicích zhruba půl na půl. Návaznost 
na rychlíky v Táboře letos vzrostl, za to v H. Cerekvi 

se počet navazujících spojů blíží nule. Mezi 
osobním vlakem a rychlíkem je tam hodinová 
mezera. Návaznost je v Jihlavě pouze na nový 
spěšný vlak do Havlíčkova Brodu. Do Jindřichova 
Hradce, tedy na druhou stranu od Jihlavy, 
se dostanete za 2 hod 43 min s podmínkou, 
že budete přibližně hodinu čekat na rychlík v H. 
Cerekvi, celkově ujedete 55 km. Nebo můžete jet 
do Tábora, Veselí nad Lužnici a J. Hradce, tato trasa 
vám zabere 2 hod 27 min a ujedete při ní 104 km. 
Další z možností je cesta do Obrataně a odtud 
osobním vlakem do J. Hradce po úzkokolejce, cesta 
měří 73 km a do cíle dorazíte za 2 hod 5 min. 

Změny za každou cenu 
Jediný spěšný vlak na trati 224 byl zrušen. Sp 1934, 
pozůstatek rychlíku Junák, který kdysi zastavoval 
v Pelhřimově a pokračoval do Brna nebo Plzně. 
Vlak jezdil z Horní Cerekve přes Tábor do Protivína. 
Nově budou rychlíky linky R11 z Č. Budějovic/Plzně 
do Brna zastavovat v Batelově a Dolní Cerekvi. 
Říkáte si, že byste toho využili? Možná 
tak v minulém GVD, nyní se budete kodrcat 
„osobákem“ z Pelhřimova až do Jihlavy a ten vám 
zastaví na každé zastávce. 

O cestování vlakem do školy si 
nechte zdát 

Z Tábora do Pelhřimova přijíždí ranní vlaky do školy 
v 6:12. Z H. Cerekve pak osobní vlak do Pelhřimova 
dorazí v 7:37. Nutno dodat, že v minulém roce 
přijížděly tyto svozové vlaky do Pelhřimova v 7:12 
z Tábora a 7:22 z H. Cerekve.    

Jonáš Prokop 9. A, foto: Jonáš Prokop 9. A 

Vlaková souprava v Pelhřimově 

Rychlík linky R11 
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 Domácí zabijačka – na co si dát 
pozor? 

Nastalo období zabijaček. Pokud se však chceme 
vyhnout problémům, nebo pokutám, musíme 
si dát na spoustu věcí pozor. Když plánujeme 
domácí zabijačku a chceme přitom zabít prase 
z vlastního chlívku, nepotřebujeme k tomu 
veterinární prohlídku zvířete. Pokud ale chceme 
mít jistotu, že je vše v pořádku, můžeme si ji 
vyžádat. Doma nepotřebujeme ani přítomnost 
řezníka. Můžeme sezvat rodinné příslušníky, ale 
tady pozor. Jedná-li se o domácí zabijačku, měla by 
být pouze v kruhu rodiny, nikoliv pro širokou 
veřejnost a jak ukládá zákon, tak v kruhu rodiny by 
se měly sníst i produkty z ní. Spousta lidí o těchto 
opatřeních neví a tak výrobky ze zabijačky rozdají 
například sousedům. Někteří lidé však o těchto 
opatřeních vědí, ale i přesto je porušují. 
Za porušení těchto opatření můžete dostat tučnou 

pokutu.  Pro fyzickou osobu hrozí za porušení 
pokuta až do výše 10 000 Kč. Pro právnickou osobu 
až do výše 300 000 Kč. Kvůli špatně pořádaným 
zabijačkám Státní veterinární správa jen za loňský 
rok rozdala pokuty za 120 tisíc korun.  

Nikola Beranová 9. A, foto: Lenka Vacková 

Slavnostní rozsvícení stromku na 
náměstí 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na 
pelhřimovském náměstí se konalo stejně jako 
každý rok první adventní neděli. Ta letos vyšla na 
1. prosince. Na podiu vystoupily sbory ZUŠ (Duha, 
Podkolenky a Komoráci s. r. o.) s Danou 
Bezstarostovou. Se žáky ZUŠ jste si mohli společně 
zazpívat vánoční koledy a poté odpočítat 
rozsvícení stromu. Ještě předtím, než se strom 
rozsvítil, popřál pan starosta, Ladislav Med, hodně 

úspěchů, štěstí a pevné 
zdraví. Náměstí letos 
zdobí přibližně 15 metrů 
vysoký smrk pichlavý a 
nově je osvícená i kašna. 
Nechyběly zde ani stánky 
se svařákem. 

 

Nikola Beranová 9. A, foto: Nikola Beranová 9. A 

Vánoční stromek 

Čištění prasete od štětin 
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Žákovský parlament 
11. prosinec 2019 

Docházka 
- 6. A a 6. B – nepřítomni z důvodu Exkurze 

Společná diskuse nad tématy 
otevřenými v minulém 

parlamentu: 
 Návrh vytvoření schránky – VZKAZ 

BUDOUCÍM GENERACÍM  
- termín odevzdání všech věcí do schránky 

květen 2020 
- 7. B – Aktuální školní řád 
- Adam Koubský – seznam ředitelů, učitelů a 

žáků od roku 2008 
- Martin Soukup - Průměry prospěchů žáků 

od počátků do dnešních dnů  
- Markéta Hupková – Almanach 1988 - 2008 
- Markéta Hupková – omítka 
- Pavučina – časopisy 
- Pavučina – fotografie školy 

(interiér/exteriér) 
- Jakub Mazanec – ukázky učebnic (1. 

stupeň) 
- Karel Kužel a Jakub Kvapil – ukázky učebnic 

(2. stupeň) 
 

 Návrhy nového loga školy – v procesu 
 

 Pomůcky nalepené na schodech  
- Měření plochy k nalepení pomůcek zajistí 

následující členové Parlamentu: 
- Jan Prchal – 2. stupeň – slíbil, že do příště 

schodiště změří! - nepřítomen 

- Karel Kužel a Jakub Kvapil – 10 schodů 
(rozměr: 3,5 m x 12 cm) 

- Adéla Benešová – 1. stupeň – 24 schodů 
(rozměr: 1,5 m x 11 cm) 

- Nalepené pomůcky na schodech by měly 
být do konce kalendářního roku 
 

 Záchranné pacičky volají o pomoc 
(připomenutí) 
 

 Informace o sbírce Dobrý Anděl 
(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 
Dokumentace bude probíhat 1x měsíčně. 

O čem jsme mluvili – nová 
témata: 

 Max Dolejší informoval o tom, že žáci 6. 
ročníků nečekají 5 minut ve svých třídách a 
jsou bez dozoru před jídelnou.  

 Jonáš Prokop přišel s návrhem do oken 
nad hlavním vchodem do budovy vytvořit 
nápis „ZŠ Osvobození Pelhřimov“. Mohla 
by se oslovit firma, která pro naší školu 
zpracovává návrhy polepů na schody. 

Mgr. Markéta Hupková 
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Čertovský běh 
Čertovský běh je akce, jež každoročně již 6 let 
pořádá pan Marcel Brož. Na beach wellu se 
shromáždí zaregistrovaní lidé, dostanou svítící 
light sticky, rozcvičí se v rytmu hudby a vyběhne se 
na náměstí. První část běhu na náměstí není vůbec 
nic náročného. Tras je ale více jak se dozvíme i 
v rozhovoru. Běh je určen pro všechny, pro malé i 
velké, mladé i staré, holky i kluky. Na naše otázky 
odpovídal pan Marcel Brož. 

Jak vás napadl námět této akce? 
„Chtěl jsem oslavit svátek svatého Mikuláše trochu 
jiným způsobem, než pouhým sezením. Chtěl jsem 
pro své děti a pro děti ze svého oddílu vymyslet 
něco jiného. Viděl jsem tuto akci v Praze, kde lidé 
běželi s light stickami. A přišlo mi, že v tento 
magický večer je to světélko takové hodící se. 
Začali jsme tedy běhat s těmito světýlky. Toto je už 
šestý ročník. Začínali jsme asi v deseti a dnes je nás 
přes sto.“  

Registrovalo se letos více lidí než minulé roky? 
„Ano, pořád to přibývá. Jenže registrace je jeda 
věc. Vždy se registruje 110 dětí a potom jich přijde 
s kamarády i víc. A i cestou se připojují další lidé.“ 

Jak náročný je tento běh? 
„Není vůbec náročný, zvládnou to opravdu maličký 
dětičky i na odrážedlech. Alespoň ta základní trasa 
na náměstí, to jsou přibližně dva kilometry, které 

jsou navíc z kopce dolů, takže to zvládne úplně 
každý. A ta delší, desetikilometrová trasa, ta je 
nepovinná.“ 

Jaké jsou trasy a kudy vedou? 
„Jedna je dvou kilometrová: Beach well – Náměstí, 
ta je naprosto jednoduchá. Delší trasa je potom 
z náměstí k hasičárně, tam se část odpojuje a pak 
je další trať od hasičárny dolů na autobusové 
nádraží, podél hlavní silnice až na křižovatku 
k nemocnici, skrz sady až do Radětína. A zpět skrz 
statky až sem na Beach well což je přibližně deset 
kilometrů.“ 

Povedlo se nám dokonce zachytit jednoho běžce a 
také ho vyzpovídat: 

Jste na této akci poprvé? 
„Ne, už jsem tu potřetí a pokaždé je to velká 
zábava.“ 

Změnil se program akce, nebo je pořád stejný? 
„Určitě se posunul, běhá nás stále víc a víc a vždy 
mě to tu baví.“ 

Co vás vlastně láká na této akci? 
„Výborný kolektiv a možnost zasportovat si, i když 
na to není tak skvělé počasí.“ 

Co si myslíte o light sticích používaných na této 
akci? 
„Já osobně si myslím, že je to velice dobré že je 
možné to takto používat. Super na tom je, že i 
doma to pak ještě nějakou dobu svítí, takže je to 
taková pěkná vzpomínka.“ 
 

Vojtěch Maška 7. A, foto: Veronika Kršková 9. A

Běžci u Strachovských rybníků 
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Multimediální den v Brně 
V pátek 22. listopadu se členové naší redakce 
zúčastnili Multimediálního dne a vyhlášení 
soutěže Časopis roku. Obě akce se konaly na 
Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity 
v Brně. Náš časopis se do tohoto „finále“ nedostal, 
ale přesto jsme byli pozváni a mohli jsme vybrat, 
který z vystavených časopisů si podle nás zaslouží 
cenu redakcí. V rámci Multimediálního dne bylo 
připraveno množství workshopů, často i v jiných 
jazycích. My jsme se zúčastnili workshopu (v 
češtině) o tvorbě zpráviček. Vyzkoušeli jsme si 
tvorbu krátké zprávy a práci kameramana. 
Přihlíželi jsme debatě o důvěře v média. V atriu 
bylo možné si prohlédnout stánky různých médií. 
Zjistili jsme něco o fungování České tiskové 
kanceláře (ČTK) od její tiskové mluvčí a vyzkoušeli 

greenscreen ve stánku České televize. A jako 
rozloučení se 
natáčel rozhovor 
pro DVTV přímo 
před našima 
očima. Celá akce 
byla velice 
zajímavá, poučná 
a na celé fakultě 
byla taková 
zvláštní volná 
atmosféra, která 
se mi velice 
zamlouvala.  

Veronika Kršková 9. A, foto: Mgr. Radka Pospíchalová 

Vánoční vtipy 
Baví se dva kapři a jeden říká: „Věříš na život po Vánocích?“ 

„Mami, mami, hoří vánoční stromeček!“ „Neříká se, že hoří, říká se, že svítí, Petříku.“ „Mami, záclony už taky 
svítí.“ 

Pamatuj, že se netloustne od Vánoc do Silvestra, ale od Silvestra do Vánoc. 

Co si myslí pes, když vidí vánoční stromek? „Konečně rozsvítili na záchodě.“ 

„Bertíku, co jsi dal Mirečkovi k Vánocům?“ „Nůž!“ „A co na to říkal?“ „Au!“ 

„Nejlepší ženy jsou jako vánoční kapři“ uvažuje pan Volejník „jsou zticha a přinášejí penízky.“ 

David Slavik 5. B 

Oprava střechy 
Oprava naší střechy je jedna velká záhada. Co 
víme: Naše škola má dlouholeté problémy se 
střechou. Proto se město rozhodlo, že střechu 
nechá opravit. V původním plánu bylo stihnout 

opravy do konce listopadu. Opravu prováděla 
firma KR group.        Vojtěch Maška 7. A 

Více fotografií naleznete na našem Instagramu 

Před fakultou 
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Vánoční výzdoba tříd     
Nejhezčí třídy na 1. stupni:          Nejhezčí třídy na 2. stupni  

Společná práce redakce

 

2. A 

 

4. B 

 

1. A 

Třídy na 1. stupni byly vyzdobeny všechny stejně 
hezky, proto bylo rozhodnuto losováním. 

 

7. B 

 

9. A 

 

8. B 
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PAN SYSEL A VÁNOČNÍ SEN 

Pan Sysel měl jednou těsně před Vánoci volno a řekl si, že něco upeče. 
Ihned ráno si připravil těsto na včelí úly, vanilkové rohlíčky a slepované. 
Bohužel si při výsledném pečení spletl těsto na rohlíčky a slepované. 
Rohlíčky stačil vytvarovat, ale slepované, které byly 
vlastně rohlíčky, schoval do lednice a aby se 
vyvaroval dalších omylů, napsal na ně vykrájet. Do 
poledne měl hotovo. Dal si oběd, potom si zdříml. Ve 
spánku pana Sysla přepadl zlý sen o tom, že nemá vánoční 
stromeček a je přesně 23. 12. odpoledne. Když se vzbudil, přemýšlel, jestli 
to byl sen čin ne. A jelikož pan Sysel zjistil, že strom opravdu nemá, vzal 
pilku a baterku, sedl do auta a vyrazil k lesu. 

 
Veškeré obchody s jedličkami a borovičkami měli již zavřeno a přes štědrý den si pan Sysel myslel, že budou 
všichni doma, zajel proto pan Sysel k lesu. Zastavil ve škarpě, rozsvítil baterku a vešel do lesa. Pan Sysel se 
plížil jako nějaký lupič. A vtom spatřil poražený strom, řekl si, že když tam tak leží, určitě bude nakažený 
kůrovcem a nebude vadit, když si uřízne špičku. Kousek, který oddělil od zbytku stromu, svázal a připevnil k 
zahrádce na střeše svého vozu. Pan Sysel vzal za plyn a ujížděl k Syslovu. Cestou v rádiu hlásili, že si mají dát 
řidiči pozor, na silnicích se vytvořila ledovka a hrozí také pády stromů, 
vlivem zmrzlé vody, která zatěžkává větve porostů. Asi po pěti minutách 
co paní hlasatelka oznámila tuto informaci, pan Sysel uviděl, jak sto 
metrů před ním se řítí strom k zemi. Okamžitě sešlápl brzdu. Pan Sysel 
zastavil těsně před smrkem, jenž rozděloval komunikaci. Vytáhl svojí 
pilku a začal řezat. Ostatní řidiči se do odstranění překážky pustili také. 
Někteří řezali pilami, jiní použili sekery a vybraní dokonce pilovali 
pilníky. Nakonec svépomocí strom odstranili a cestu zpřístupnili. Pan 
Sysel dorazil k serpentinám u Sedlákova, se svou škodou 1000 MB se 
dravě vrhl do první zatáčky, nedbal na varování o kluzké vozovce, a 
protože byl stromeček přivázán ne úplně pevně, odstředivou silou byl 
vymrštěn kamsi do srázu. Pan Sysel to nezjistil a směle pokračoval dál. 
 

Až přijel domů, byl nešťastný, ale co se dalo dělat. Doma již byla paní 
Syslová a Syslata, která mazala slepované, tedy rohlíčky marmeládou. Pan 
Sysel oznámil: „Stromek nemám.“ a paní Syslová řekla úplně v klidu: „Na 
co strom, vždyť jsou tři týdny do Vánoc.“ Další den se v Syslově rozsvěcel 
vánoční stromek. Pan Sysel s rodinkou přišli za tmy, a když celé náměstí 
zaburácelo: „Stromečku rozsviť se,“ bylo vidět, že stromku chybí špička. 
Davem zaznělo zklamání, ale pan Sysel se potutelně usmíval a červenal se 
jako růže.  Doma celou příhodu vysvětlil paní Syslové a Syslatům, při tom 
jedli rohlíčky co byly linecké a linecké co chutnalo jako vanilkové rohlíčky. 

 Jonáš Prokop 9. A, ilustrace: Jonáš Prokop 9. A  
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Vánoční zvyky a pověry 
Vánoční stromky měly ochranitelskou funkci. Ozdobené větve rozdávali i koledníci. Podle tradice a podle 
první zmínky se stromek zavěšoval nad štědrovečerní stůl, ovšem špičkou dolů. Takže můžeme říci, že dnešní 
stromeček je moderní.  

Tradice zdobení stromku, jak ji známe dnes, pochází z německých měst. Zpočátku nebyl zdoben svícemi. 
Jedna z prvních zpráv o ozdobeném osvětleném stromku v místnosti je v brémské kronice z roku 1570. 
Nejdříve bychom jej našli v cechovních a řemeslnických domech. Do soukromých prostor začal pronikat 
až v polovině 17. století. Německé prostředí opouští v 19.století. Ujímá se nejprve ve městech, poté 
na venkově, většinou ho přijímají dříve protestanté než katolíci. 

Skořápkové lodičky
Každoroční zvyk, který upoutá (nejen) každé dítě, 
je pouštění lodiček z ořechových skořápek. Několik 
vlašských ořechů se rozpůlí a do vyprázdněných 
polovin skořápek se připevní maličká svíčka  - 
nejsnáze  pomocí nakapaného vosku. Ořechová 
lodička se zapálenou svíčkou se vypustí do větší 
nádoby s vodou. Její plavba předznamenává 
životní dráhu toho, kdo ji vyslal. Když vydrží dlouho 

svítit, čeká majitele život 
dlouhý a šťastný. Jestliže 
se lodička pustí 
na volnou vodu, dotyčný 
se vydá na cesty, drží-li 
se při břehu, zůstane 
doma.  

 

Zlaté prasátko 
Při zmínce o zlatém prasátku si v dnešní době snad 
každý vybaví malou holčičku v jedné známé 
reklamě a její: "Ne, ne nemusím, já už ho vidím…“ 
Jedná se o tradici, kdy se tvrdí, že pokud vydržíte 
celý Štědrý den se postit, tak večer se vám pak zjeví 
zlaté prasátko, které vám zaručí hojnost a dobrou 

úrodu na celý příští rok. Zřejmě proto, že 
zajišťování úrody už nebývá nejvyšší prioritou 
našich domácností, tak se také málokomu podaří 
zahlédnout stín zlatého prasátka, jak běží po stěně 
či stropu místnosti.  

 

Ježíšek
Po štědrovečerní večeři nastává okamžik, na který 
se mnohé české děti těší celý rok. Rodina 
se shromáždí kolem rozsvíceného vánočního 
stromečku, pod nímž se kupí zabalené dárky. Podle 
tradice je sem nepozorovaně přinesl Ježíšek. 
Na rozdíl třeba od Santa Clause tato postava nemá 
žádnou ustálenou vizuální podobu. Také způsob, 
jakým k dětem přichází, zůstává obestřen 
tajemstvím. Ježíšek je zdrobnělinou pro Ježíše 
Krista, jehož dětství je o Vánocích zdůrazňováno. 
Děti Ježíškovi před Vánoci posílají dopis, ve kterém 

ho prosí o to, co by si přály pod stromečkem 
nalézt. Původně v českých zemích nosíval dárky 
sv. Mikuláš, postava 
Ježíška sem pronikla až 
v devatenáctém století 
z Německa. České děti 
z obou tradic vytěžily 
maximum: dárky jim 
nosí jak Mikuláš, tak 
Ježíšek.          

 
Zdroje obrázků:    Zdroj textu: 
http://www.zenax.cz/  /http://www.zenax.cz/vanoce_tradice_a_zvyky_3629.htm 

http://www.idobryden.cz                            Jan Lankaš 9. A 

Pouštění lodiček 

Ježíšek 
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Vaše strana 
Abeceda peněz 

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 se konal v Pelhřimově na 
náměstí před Českou spořitelnou Jarmark. Projekt 
vymyslela naše paní učitelka Paclíková. Líbilo se jí, 
že se naučíme hospodařit s penězi. Do České 
spořitelny jsme se šli všichni podívat. Seznámili nás 
tu s programem „Abeceda peněz“. Ukázali nám, 
jak se vybírají peníze z bankomatu a jak vypadá 
trezor. Bylo to všechno moc zajímavé. Česká 
spořitelna nám půjčila 3000,- Kč na náklady.  
Protože v životě není nic zadarmo, museli jsme 
proto něco udělat. 
Za část půjčených peněz jsme koupili věci, které 
jsme použili na naše výrobky. Nasbírali jsme šípek, 
kopřivy, jablka, levanduli a různé další bylinky. 
Vyrobili jsme svícny, pečené čaje, vonné sáčky, 
randule, střapce, křížaly, ořechy, ozdoby, šípkové, 
kopřivové a mátové čaje.  

Na jarmark jsme pozvali pana starostu a jeho 
spolupracovníky. Také jsme pozvali lidi z České 
spořitelny.  
Rádi bychom za vydělané peníze jeli na výlet a část 
peněz chceme dát dětskému oddělení nemocnice 
Pelhřimov. 

 

Za 4. A Matěj Florian, ředitel firmy Dragons 

Tonda Obal na cestách 
Ve středu 11. 12. se zastavil Tonda Obal i na naši 
ZŠ. Byla to výstava, která se týkala zpracování a 
recyklace odpadů.  Během ekologické besedy jsme 
se dozvěděli: Proč se třídí odpady? Co se třídí? A 
jak se odpady recyklují (opětovně využívají)?  

Zažili jsme výklad lektora, který nám zároveň na 
interaktivní tabuli promítal znázornění 
jednotlivých koloběhů odpadů. Dozvěděli jsme se, 
jak dlouho se odpadky v přírodě rozkládají a 
zároveň jsme měli možnost vidět i vzorky vyrobené 
recyklací.  

Za naše správné odpovědi jsme dostali záložku, 
kde byly všechny poznatky o třídění odpadu 
přehledně shrnuty.  Přihlášením do recyklačního 

programu jsme dostali kredity, které jsme 
proměnili za recyklační kufříky, přehledy násobilky 
a kvarteta „Tonda Obal“.  

Byl to zábavný a poučný způsob získávání nových 
poznatků, které pomohou naší přírodě.  

Za žáky 1. stupně sepsali třeťáci  

Stánek na náměstí 

Třídění odpadu 



 

 
12 

Feliz Navidad, Frohe Weihnachten, Joyeux noel and Merry 
Christmas 

Všechny výše uvedené výrazy znamenají jedno – 
Veselé Vánoce. Toto a mnohem víc se žáci naší 
školy dozvěděli o projektovém dnu pořádaném 
Hodinou H. Navštívili nás mladí lektoři z Francie, 
Španělska a Německa, kteří připravili program 
přibližující žákům tradice typické pro jejich země. 
Měli připravená stanoviště, na kterých si mohli i 
prakticky vyzkoušet různé aktivity. Veškerý 
program probíhal v anglickém jazyce, žáci si mohli 
též porovnat typický přízvuk, který je 
charakteristický pro dané země. Cílem programu 
bylo propojení anglického jazyka s reáliemi těchto 
zemí. 

Mgr. Markéta Hupková 

 

Výuka 


