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Časopis ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, p. o. 

MĚSÍC: IX. – XII . ROK: 2021 ČÍSLO: 25 

Fotbalový turnaj 
Žáci 6. a 7. tříd se zúčastnili fotbalového turnaj. Nechyběla 

tam ani naše škola. Umístila se velice dobře. Více se dozvíte 

na straně 2. 

 

 

Zmrzl smrž a sedmikráska našla konipáska, 

kopretina našla pána 

a pampelišce se zdálo, 

že sebrali lišce žrádlo. 

Karafiát má nejradši značku Fiat. 

Fialky mají rádi bambulky, 

slunečnice všimla si zadnice. 

Má Petr klíč nebo ho má petrklíč? 

 

                              Radim Hejsek 3. A 

 

Výlet na fotbalový zápas 

Naše škola se zúčastnila fotbalového zápasu Ac Sparta 

Praha VS Glasgow Rangers. Jak celý zápas probíhal a více o 

tom se dozvíte na straně 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krabice od bot 

Krabici od bot jsem letos chystala už po třetí. 

Sbírka Krabice od bot je předvánoční akce, kde 

děti dělají radost jiným dětem. Více se dozvíte 

na straně 3. 
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Fotbalový turnaj 
V naší tělocvičně se uskutečnil ve středu 3. listopadu 

2021 fotbalový turnaj. Zúčastnilo se 8 týmu. Ve 

skupině byly 4 týmy. My jsme byli ve skupině ze ZŠ 

Hradskou Humpolec, ŽŠ Pražskou Pelhřimov a ŽŠ Želiv. 

Naše škola vše vyhrála, a tak postoupila do finálové 

skupiny z prvního místa. Postoupila dvě mužstva z 

každé skupiny. Z druhé skupiny postoupila ŽŠ Hálková 

Humpolec a ŽŠ Krásovy domky. Nad Hálkovou svěřenci 

Osvobození prohráli, a tak už bylo jasné, že první 

nebudeme, ale ještě jsme se utkali s Krásovými 

domky, což byla remíza 1:1. Díky skóre Krásovy Domky 

byli druzí a my třetí. 

   

První se umístila ZŠ Hálková Humpolec. 

Na druhém místě skončila ZŠ Krásovy domky 

Pelhřimov. 

Třetí pozici obsadila ZŠ Osvobození Pelhřimov. 

Čtvrtá skončila ZŠ Hradská Humpolec. 

 

 

Výsledky: Osvobození : Hradská               2:1  

                  Osvobození : Pražská                5:2 

                  Osvobození : Želiv                      5:1 

                  Osvobození : Hálkova                0:3 

                  Osvobození : Krásovy domky   1:1 

 

Školu reprezentovali:  

Brankáři: Patrik Beneš a Zdeněk Zeman 

Obránci: Aleš Háva, Daniel Vyhnálek a Matouš Zach 

Útočníci: kapitán Matyáš Luka Tomanovič, Jakub 

Mazanec a Filip Urbánek 

 

Autoři gólů: Zach Matouš (5), Mazanec Jakub (3), 

Tomanovič Matyáš (3), Háva Aleš (1), Daniel Vyhnálek 

(1)                                                                                                                                   

                                                                                                                                  

Jakub Mazanec 7. B      
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Krabice od bot 
 

Krabici od bot jsem letos chystala už po třetí. Sbírka Krabice od bot je předvánoční akce, kde děti dělají radost jiným 

dětem. Dárky jsou určeny pro děti z chudých rodin. Na internetu si vyberu: místo, kam zabalený dárek ponesu, dítě 

(holku/kluka) a věk dítěte. Pak si připravím krabici od bot a naplním ji. Já do krabice dávám to, co se líbí mě a co bych 

si přála já dostat. Plnou krabici zabalím jako vánoční dárek. Nakonec na krabici napíšu pohlaví dítěte a jeho věk. 

Připravenou krabici pak odnesu na sběrné místo. Více informací o této sbírce najdete na www.krabiceodbot.cz a 

příští rok třeba také připravíte svoji krabici od bot. 

 

                                                                                                                                              Karolína Kališová 6. B 

 
Několik zajímavých informací o naší 

škole 
 

• nejmladší a nejnovější škola v Pelhřimově 

 

• jediná škola v Pelhřimově, kterou řídí paní ředitelka 

 

• máme největší a nejnovější multifunkční hřiště ze všech základních škol v Pelhřimově 

 

• škola s největším počtem učitelů (mužů) v Pelhřimově 

 

• jediná škola na sídlišti Osvobození v Pelhřimově 

                                                                                                                                     Vojta Kališ 9. A 

 

http://www.krabiceodbot.cz/
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Vrakbar – 29. 9. 2021, 2. A 
(Kamarádství) 

Program primární prevence byl zaměřen především na vzájemné seznámení lektorů a žáků, společné utváření 
pravidel pro komunikaci, navázání kontaktu a budování důvěry mezi žáky. Akce se dětem líbila.  

Mgr. Vlasta Machyánová 
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Výlet na fotbalový zápas 
Ve čtvrtek 30. 9. jeli někteří žáci druhého stupně naší školy s panem učitelem Charouzkem a Pařilem na fotbalový 

zápas Evropské ligy mezi AC Sparta Praha a Rangers Glasgow. Zápas se konal v Praze na Letné. Žáci se sešli na točně 

Táborská v 15 h. Cesta přibližně trvala 1,5h. Po doražení na místo konání se skupina přesunula do fronty ke vstupu na 

stadion. Učitelé předložili lístky a všichni byli prohledáni kvůli bezpečnosti. Následně se žáci vydali na svá místa. Každý 

měl na svém místě připravený sparťanský časopis a tleskačku. Do zápasu zbývala ještě hodina, a tak měl každý volný 

pohyb po stadionu. Na místě byly stánky s občerstvením, kam si mohl každý v průběhu zápasu dojít. Později začala 

rozcvička hráčů a následoval nástup. V 18:45 utkání začalo. Atmosféra byla skvělá a hráči Sparty brzy mladé diváky 

odměnili gólem. V 29. minutě se trefil do sítě hostů Hancko. V dalším průběhu zápasu bylo k vidění spousta šancí a 

emocí. Zápas nakonec skončil 1:0 pro Spartu a všichni se pomalu přesouvali k našemu autobusu.  

 

Závěrem jsme pro vás připravili rozhovor s panem učitelem 
Charouzkem:  

 

Jak se Vám líbil zápas po fotbalové stránce?  

 

„Po fotbalové stránce jsem si to užil, jelikož jsme vyhráli a myslím si, že fotbalovou kvalitou to byl dobrý zápas.“  

 

Co říkáte na situaci o údajném rasismu, který byl v médiích hodně rozebírán? 

 

„Rasismus je určitě špatná věc, nemělo by k tomu docházet, ale v dnešní době se to hodně, hlavně ve sportu nabaluje 

na to, že člověk vyjádří nesouhlas s nějakým hráčem, kterého třeba nemáme rádi. Občas to s rasismem nemá nic 

společného.“  

 

Chtěl byste podobné sportovní akce opakovat?  

 

„Určitě ano. Doufám, že se to podaří, ať je to fotbal, hokej, florbal nebo tenis. Kdyby byla nějaká významná sportovní 

událost, třeba utkání národního týmu, tak by bylo dobré, kdybychom se jako škola zúčastnili.“ 

 
Žáci 8. B 
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Florbalový turnaj 
Dne 16.listopadu se žáci 6. a 7. tříd zúčastnili 

florbalového turnaje. Konal se v naší tělocvičně. 

Zúčastnilo se 8 týmů. My jsme po vylosování kapitánů 

byli ve skupině se ZŠ Hradskou Humpolec, ZŠ 

Komenského Pelhřimov a ZŠ Pacov. Takže byly dvě 

skupiny po čtyřech. První zápas naši svěřenci prožili 

debaklem 6:0 od ZŠ Hálkové. Druhý zápas už se všichni 

reprezentanti školy probrali a s Pacovem hráli velice 

vyrovnaný zápas, který nakonec skončil 2:2. Poslední 

zápas nad ZŠ Komenského dopadl 3:0 pro 

Komenského tím pádem jsme nepostoupili. Od nás ze 

skupiny postoupila Hradská a Komenského. Z druhé 

skupiny Pražská a Krásovy Domky. 

Na 1. místě skončila ZŠ Hálková Humpolec, 

2. místo obsadila ZŠ Komenského Pelhřimov, 

na 3. místě se umístila ZŠ Krásovy Domky Pelhřimov 

a na 4. pozici ZŠ Pražská Pelhřimov. 

Brankář: David Slavík 

První lajna – obránci: Aleš Háva, Adam Burget centr: 

Patrik Beneš útočníci: Jakub Mazanec, Matyáš Luka 

Tomanovič 

Druhá lajna – obránci: Filip Holý, Matěj Foltin centr: 

kapitán Daniel Šebek útočníci: Filip Urbánek, Jakub 

Sepekář 

Střelci gólů: Mazanec Jakub a Beneš Patrik 

Jakub Mazanec 7. B 
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Byl jsem takové klidné a tiché dítě 

V rozhovoru s panem učitelem Tomášem Mockem se dozvíte, jak 
to ve skutečnosti bylo. 

 

Slyšeli jsme, že jste hodně cestoval. Mohl byste nám říct, kde jste všude byl, jak dlouho, a co jste tam viděl? 

„Já jsem chtěl vždy cestovat. Když jsem byl na základní škole, tak jsem toužil se podívat do Austrálie. Tam jsem se 

skutečně podíval. Cestovat jsem začal těsně před tím, než jsem šel studovat na vysokou školu biologii. Asi půl roku 

jsem byl v Anglii jako au-pair. Když jsem studoval na vysoké škole, tak jsem měl možnost v rámci programu Erasmus 

studovat 1 semestr na univerzitě La Sapienza v Římě. To byl pro mě velký zážitek. Po skončení vysoké školy jsem 

chvíli učil na střední škole v Praze. Stále jsem se ale chtěl podívat do té Austrálie. Tenkrát bylo mnohem snazší získat 

vízum na Nový Zéland, a tak jsem odjel tam. Vízum jsem měl na jeden rok, ale zůstal jsem tam asi o půl roku déle. 

Pak jsem se vrátil na chvíli zpátky do Čech. Po nějaké době jsem zase odjel na Nový Zéland, tam jsem byl asi čtyři roky 

a další přibližně rok a půl jsem byl v Austrálii. Moc se mi tam líbilo." 

Na jakých školách jste působil? 

„Působil jsem pouze na dvou školách. Na Gymnáziu v Praze – Jižní Město a pak zde na základní škole Osvobození v 

Pelhřimově." 

Jaké sporty vás nejvíce baví?  

„Já mám rád pohyb obecně. Mám rád cyklistiku, triatlon, atletiku, běhání, ale také mě například baví cvičení pilates." 

Kdo nebo co Vás dovedlo ke sportu? 

 
„Byl jsem takové klidné a tiché dítě – myslím to samozřejmě z legrace. Jako dítě jsem stále někde létal a poměrně 

dost zlobil. Rodiče mě proto přihlásili na cyklistický závod kolem kina tady v Pelhřimově. Ten závod jsem vyhrál a pak 

jsem začal chodit do cyklistického kroužku." 

 
Dělal jste nějaký sport jako malý? 

 
„Dělal jsem hodně sportů. Chodil jsem na kroužek cyklistiky. Měli jsme výborného trenéra pana doktora Pangráce. 

Učil nás se rozvíjet komplexně. Dělali jsme tedy různé sporty. Běhali jsme, dělali gymnastiku, míčové hry, chodili jsme 

plavat a samozřejmě tu cyklistiku." 

 

Co Vás vedlo ke trénování atletického oddílu? 

„Český atletický svaz a vedení kraje oslovilo mě a pár dalších lidí z Pelhřimova s tím, že jsme jedno z mála okresních 

měst, které nemá svůj atletický oddíl. My jsem se rozhodli ten oddíl založit a otevřít." 

Jak to vnímáte, že jste se dostal zpátky na základní školu, kam jste chodil jako malý? 

„To byla v podstatě náhoda. Pracoval jsem na projektech při Úřadu práce a ta práce už mě nenaplňovala. To 

znamená, že jsem chtěl změnit zaměstnání. Zrovna, když jsem se díval, kam bych mohl jít, objevil se inzerát s volným 

místem zde na škole. Znal jsem se s panem Lasťovičkou, tak jsem mu zatelefonoval a zeptal jsem se na tuto pozici. 

On si se mnou sjednal schůzku, pohovor byl poměrně brzy a já nakonec místo zde na škole získal." 
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Co se podle Vás změnilo na naší škole? 

„Je to už hodně dlouho, co jsem sem chodil jako žák. Nastoupil jsem sem do čtvrté třídy a moje třídní učitelka byla 

paní učitelka Madronová, která zde stále učí. Nyní se na školu dívám jinýma očima než tehdy a také z jiného úhlu – 

jako učitel. Nicméně budova školy je stejná, jídelna také a vaří tu pořád stejně. Rozdíl vnímám v dětech, ty se chovají 

jinak. Když jsem já byl žák, tak jsme pořád někde běhali, nejoblíbenější předmět byl tělesná výchova. Nynější děti 

podle mě moc sport v oblibě nemají." 

Čím jste chtěl být jako malý? 

„Jako pětiletý jsem chtěl být samozřejmě popelářem. To se mi líbilo. Později jsem věděl, že chci spojit cestování a 

biologii a tím se živit." 

Karolína Kališová 6. B 
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KŘÍŽOVKA 
  Pelhřimov je … (pokračování najdeš v tajence)                                                                       

 

 

  

                                                                               

 

 křížovka a ilustrace: Karolína Kališová 6. B 
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Jupiter 
Původ názvu: nejvyšší římský Bůh, obdoba řeckého 

Dia 

Velikost (poloměr): 69 911 km 

Odhadované stáří: asi 4,6 miliardy let 

Doba oběhu kolem Slunce: 4 330 dní (téměř 12 let) 

Hmotnost: 1,9 x 1027 kg 

JUPITER je nejtěžší, váží zhruba tisícinu váhy Slunce 

a váží také více než součet váhy všech ostatních                                     

planet ve sluneční soustavě. 

Planeta má silné magnetické pole, přibližně 14x 

silnější než pozemské. 

2009/03: obří skvrna na Jupiteru se scvrkává kvůli 

změně klimatu. 

2010/12: sonda Voyager 1 opouští po 33 letech 

sluneční soustavu. 

2011/08: družice Juno se vydala k Jupiteru, dorazí 

tam za 5 let.  

2013/10: Jupiter a Saturn zkrápí diamantový déšť. 

2015/07: astronomové objevili dvojčata Slunce a 

Jupiteru. 

 

 

 

 

 

 

Na planetě jsou časté bouře, na Jupiteru se nachází viditelná velká rudá skvrna, což je její nejznámější a dlouhodobě 

stálá atmosférická bouře byla pozorována zřejmě už v roce 1665 (jistě už v roce 1831) a je tak veliká, že by se do ní 

naše planeta Země vešla 3x.  

Jupiter má 67 pojmenováních měsíců, největší: Lo, Europa, Ganymedes, Callisto. 

Podle jedné teorie byl Jupiter dříve mnohem větší a těžší. Planeta se zřejmě zmenšuje. 

Jupiter patří mezi plynné obry.  

 

Radim Hejsek 3. A 
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Halloween 
 

Halloween „All Hallows' Eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“. Toto a mnohem víc se žáci naší školy dozvěděli o 

projektovém dnu pořádaném Hodinou H. Navštívili nás mladí lektoři z Francie, Španělska a Islandu, kteří připravili 

program přibližující žákům tradice typické pro tento svátek. 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 tradicemi 

typickými pro anglosaské kultury.  

                                                                                                  

                                                                                            Mgr. Markéta Hupková 

                                                                                                                                

 

 

 



 

 

12 

Páťáci jsou kabrňáci 
 

Během hodin pracovních činností páťáci odváděli velmi záslužnou práci. Ostříhali okrasné keře před školou i v areálu 

ZŠ. Očesali švestky a jablka ze stromů na školním sadě a toto podzimní ovoce také zpracovali. Ze švestek upekli 

švestkový koláč a z jablek vyrobili chutný a zdravý jablečný mošt. Zbylá jablka snědli syrová v týdnech, kdy nečerpali 

zásilku vitamínů z projektu „Ovoce do škol “. 

Protože počasí stále přeje venkovním pracím, zapojili se i do shrabování spadaného listí. 

Děkuji jim za houževnatost a pracovitost a moc bych si přála, aby byla jejich snaha inspirací pro další třídy naší školy. 

                                                                                                      Mgr. Jana Jelínková 
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Pan Moravec je náš vzor 
 

Zásluhou jeho obětavosti a nadšení pro sport jsme měli možnost v rámci akce „Škola v pohybu“ zažít 45 minut 

intenzivní a netradiční hodiny tělesné výchovy. Trénink byl zaměřen hlavně na týmovou spolupráci, která po 

distančním odloučení trošku zaostává.  Ve sportu to bez ní ovšem nefunguje.  Z hodiny jsme odcházeli zmožení, ale 

s úsměvem.  

 

                                                                                                                                     Žáci 5. ročníků 
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Zárodek přírodní zahrady v areálu 
naší školy 

V polovině září tým složený z žáků tříd 9.A a 9. B poslal projekt do výzvy OBČÁNEK, jež vyhlásila Hodina H. Název 

projektu zněl „Přírodní zahrada v ZŠ Osvobození“. 

Tento projekt prosadila a před čtyřčlennou porotou obhájila žákyně Markéta Makovičková. V současné době jsme již 

započali s realizací zmiňovaného projektu. O přípravu budoucího bylinkového záhonu se vlastní fyzickou prací 

zasloužili dobrovolníci z 9. A. 

Děkuji jim za jejich zájem a věřím, že na jaře na tento záměr plynule navážeme. K přístupu našich žáků ohledně 

zvelebení blízkého okolí školy vždy hodlám přistupovat s respektem.  

                                                                                                                                                              Mgr. Jana Jelínková
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Podzimní věnce z listí  
V pondělí 18. 10. 2021 se ve škole konala kreativní dílna.  

Žáci 5. ročníků se sešli odpoledne, aby pod vedením paní učitelky Andrey Císařové vytvořili podzimní věnce ze 

spadaného listí. Zažili prima odpoledne, naučili se novou techniku a domů si odnesli pěkné výrobky.  

                                                                                                                                                                        Žáci 5. A 
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