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Přespávačka 2. A, 2. B  

Protože jsou druháci už ostřílení 
školáci, vyzkoušeli si, jak to vypadá 
ve škole po posledním odpoledním 
zvonění a přespali tu. Celá akce začala 
večer 13. října opékáním buřtíků 
u venkovního ohniště společně s rodiči. 
Děti s rodiči zde plnili úkoly, bavili se, 
sportovali. V osm hodin rodiče odešli 
a děti se šly ubytovat do svých tříd. 
Pomyslným vrcholem celé akce byla 
stezka odvahy, která procházela celou 
školu a děti na ní mohly vyzkoušet svou 
nebojácnost. Někteří na této stezce 
potkali i ducha, který prý ve škole straší 

už 80 let.       Spát jsme šli 
až okolo desáté, 
spokojení a unavení. 
Ráno všichni společné 
posnídali dobroty 
od rodičů a s chutí se 
pustili do činností dalšího 
školního dne.  

Mgr. Marie Simandlová 
Mgr. Petra Paclíková 

Časopis ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881, p. o. 

MĚSÍC: X. – XI. ROK: 2022 ČÍSLO: 27 
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Pasování na prvňáčky 
V pátek 30. září uspořádala 9. třída den pro první ročníky naší základní školy.  

Děti byly po příchodu uvítány. Rozdělily se do dvojic podle vlastního výběru. Na obdržených 

kartičkách s čísly a stanovišti, dostávaly po splnění úkolu razítka nebo obrázky.  

Žáci se rozmístili po dvanácti stanovištích, jako bylo například poznávání a ochutnávání jídla 

poslepu, hádání pohádek nebo opičí dráha. Soutěžili zvlášť chlapci a dívky. Čas byl stopován 

a tři nejrychlejší dívky a chlapci dostali odměny a diplomy. Tuto soutěž si na sto procent užili 

a s radostí fandili.  

Na pasování na prvňáčky 

v režii Nikoly Benešové 

a za asistence jejích 

spolužáků se přišla podívat 

paní ředitelka a pan 

zástupce. Každý žák si 

odnesl odměny a odznáčky, 

na kterých bylo napsáno 

„prvňáček“.  

Pak nastalo tancování. 

Tancovala se Macarena, 

Ptačí tanec a na závěr Jede 

jede mašinka. Byly 

nastraženy různé překážky 

a o to více se děti bavily.  

Všichni si den pochvalovali 

a děti odcházely s úsměvy 

na tváři.  

Mariana Háková a Tomáš Hůlka 9. B 

 

 

 

 

 

https://www.zsospe.cz/akce-skoly/seznam/162
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Exkurze Humpolec 8. ročník 
Dne 15. září se žáci osmých tříd zúčastnili návštěvy Rodinného pivovaru Bernard a Školního 

statku. Po příjezdu autobusem jsme šli 

na prohlídku pivovaru, kde nám pustili film 

o historii pivovaru Bernard. Dokument byl krásně 

zpracován a zároveň přehledný. Poté následovalo 

rozdělení do skupin, rozdání vest a exkurze. 

Zajímavé bylo to, že pivo se vyváží do 35 zemí. 

Ukázali nám, jak se pivo vyrábí, sklady 

pro suroviny nebo pivo. Měli parádně čisto a pivo 

mělo skvělé podmínky. Pivovar se vydražil za 44 

milionu a teď má hodnotu nějakých 700 milionů. 

Můžu všem doporučit skvělý personál a zázemí. 

Původně bylo v plánu, že se ještě půjde 

na zříceninu Orlík, ale bohužel kvůli velkému 

dešti to nevyšlo. Proběhla zastávka na menším 

občerstvení a postupovalo se dále. Na statku 

k nám promluvil ředitel a bývalá žákyně naší 

školy, která momentálně navštěvuje právě 

Českou zemědělskou akademii v Humpolci, jejíž 

praxe probíhají na Školním statku. Řekli nám, 

jaké to má výhody a proč studovat zrovna 

zemědělskou školu. Zvířata, haly a stroje jsme si 

také prohlídli. Podle mého to byl skvělý nápad. 

Spoustu dětem to otevřelo možnosti, kam se 

vydat po dokončení základní školy. Až na počasí, 

které se nevydařilo to byl povedený a poučný 

výlet. 
                                                                                                               Těchto tankerů je zde 150 a jeden stojí čtvrt miliónu.   

                                                                                                                                                                              Jakub Mazanec 8. B 
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Vlastní tvorba Radima Hejska                                                             
 

 

Rubikova kostka 
Když skládáte Rubikovu kostku, musíte u toho 
zapojit části mozku.   
Existují i jiné tvary, postavit je čáry máry.   
Vymyslel ji maďarský Erno Rubik, byl to vynálezce 
a ne komik.   
Yusheng Du je s časem 3.47s světovým 
rekordmanem, často se mluví o něm.   
Byl to fofr veliký, je to člověk hodně chytrý.   
V roce 2018 se to stalo, velký rozruch to udělalo.                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 
 
Mini pohádka o slonovi 
Byl jednou jeden slon, né tak obyčejný, byl to slon bojovník! Má tajnou zbraň – to je chobot. 

Dokáže někoho odfouknout 

pryč, dokáže i kopat. Dneska 

je bojový den. Za hodinu 

začíná. Slon se jde připravit. 

Je to všichni proti všem. 

Soutěžící: slon, hroch, 

nosorožec. „Bude to těžké“, 

říká si slon. Slon nastupuje 

do boje. Už to začalo. Velkou 

ránu dal slon na hrocha. 

Hroch se připravuje 

na slona. Jenže ho odstrčil 

nosorožec. Slon nosorožce a oba šli na slona. Slon je přeskočil a kopl. Vyhrává slon! Hurá! 

Hurá! Slon si věřil a dokázal to. Slon se vrací domů a jde spát. Konec.  

 Radim Hejsek, 4.A  
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Rozhovor s paní učitelkou Klárou      
Kašpárkovou     

Co vás přivedlo na naši školu?    

Zavolala mi paní ředitelka. A nabídla mi tuto pozici.    

Čím jste chtěla být jako malá?   

Jako malá holka jsem chtěla být malířka.   

Kdybyste měla možnost bydlet v Německu kde byste bydlela a proč?  

Bydlela bych v Bádensku – Württembersku. Protože jsem tam bydlela už dvakrát. A mám tam 

přátele.   

Proč zrovna učíte německý jazyk, proč ne třeba ČJ, Z, M, …?  

Němčinu jsem se učila jako malá holka. A němčinu jsem taky vystudovala.    

Jaký máte názor na naši školu?  

Na školu mám velice dobrý názor. Je tu přátelská atmosféra.                

Jak dlouho učíte?   

Učím už okolo osmnácti let.    

Jste nadšená, že jste učitelka?   

Ano, jsem nadšená, že jsem učitelka.  

Jaká je vaše nejoblíbenější barva, auto, číslo, jídlo?   

Barva – všechny  

Jídlo – zmrzlina  

Číslo-3  

Auto-Ford Focus  

Co byste chtěla zlepšit na naší škole?  

Aby tady byl nějaký bufet.  
Jakub Sepekář 7. A 
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Advent 
Advent symbolizuje pokání, ztišení a čekání. Letos začíná 27. listopadu a končí 24. prosince. 

Tradičním symbolem adventu je od 19. století   adventní věnec, který má v různých oblastech 

různou podobu. V České republice a v katolických zemích nejčastěji čtyři svíčky, z nichž tři 

jsou modré nebo fialové.  

Podle našich předků se po celý prosinec objevovali různé tajemné postavy nesoucí v sobě 

skrytou symboliku.  

1. svíčka: Ta nese jméno Naděje. Letos ji zapálíme 27. listopadu na první adventní, tedy 

železnou neděli. Od ní postupujeme proti směru hodinových ručiček.  

2. svíčka: Mír. Zapalujeme ji na druhou, tedy bronzovou neděli. Letos 4. prosince.  

3. svíčka: Přátelství. Zapalujeme ji na třetí adventní, tedy stříbrnou neděli. Letos to vyjde 

na 11. prosince.  

4. svíčka: Ta se jmenuje Láska. Zapalujeme ji na čtvrtou, tedy poslední adventní neboli zlatou 

neděli. V letošním roce to bude 18. prosince. Tato svíčka bývala podle tradice růžová.  

5. svíčka: Do věnce můžete přidat i pátou svíci. Ta se dávala doprostřed a měla bílou barvu. 

Symbolizovala samotného Krista. Lidé ji zapalovali na Štědrý den po západu slunce.  
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Adventní zvyky a tradice:  
Střevíc  

Svobodné dívky házejí střevícem přes hlavu. Obrátí-li se patou ke dveřím, zůstanou doma. 

Obrátí-li se špičkou ke dveřím, provdají se a odejdou.  

Půst  

Na Štědrý den se zachovává až do večera přísný půst. Dětem, které se nemohou dočkat, se 

slibuje, že vydrží-li nejíst, uvidí zlaté prasátko.  

Ke společné večeři se zasedá, když vyjde první hvězda.  

Šupiny  

Pod talíře se štědrovečerní večeří se dává několik kapřích šupin, které mají přinést všem 

po celý rok dostatek peněz.  

Stíny  

Když se rozsvítí, dívají se všichni po stěnách. Čí stín nemá hlavu, ten do roka zemře.  

Knedlíky  

Pokud se dívka potřebuje rozhodnout mezi nápadníky, napíše jejich jména na papírek a dá 

do knedlíků, které připravuje. Vybere si toho, "jehož knedlík" rozkrojí první.  

Klepání na kurník  

Svobodná dívka klepe střevícem na kurník. Ozve-li se slepice, dívka zůstane svobodná. Pokud 

se ale objeví kohout, brzy se vdá.  

Cizí věci v domě  

Do konce roku by se měly vrátit všechny cizí věci, které jsou v domě. Projděte pečlivě celý 

dům či byt a vraťte vše, co vám nepatří.  

Zápalky  

Svobodná dívka zapíchne do jablka tři zápalky. Každá z nich musí symbolizovat jednoho 

nápadníka. Všechny zápalky současně zapálí. Ta, která hoří nejdéle, představuje toho, 

za něhož se má dívka vdát.  

Třesení bezem  

Nezadané dívky třesou bezem a dům u kterého začne jako první štěkat pes je i domem, 

ve kterém bydlí jejich nastávající.  

Jablečné kouzlo   

Dvanáct jadérek dáme do misky s vodou. Kolik jich vyplave na hladinu, tolik bude v příštím 

roce suchých měsíců (pro zemědělce, chataře a chalupáře).  

Cibulová pranostika  

Z cibule naloupeme dvanáct sukének, položíme je vedle sebe a do každé nasypeme trochu 
soli. Každá sukénka přestavuje jeden měsíc v roce, na kterém se sůl do rána rozpustí, v tom 
bude pršet, ve kterém jen zvlhne, ten bude srážkově průměrný, a ve kterém většina zůstane, 
v tom lze čekat sucho.   

                                                                                                                                                       Filip Holý 7.A  
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Klávesnice Niceboy Oryx k500x  
Niceboy představil novou klávesnici Oryx k500x. Klávesnice nemá numerické části. Je určena 
především pro hráče, takže se nehodí do kanceláře ani na domácí práce. Můžete si 
zde nastavit podsvícení jaké chcete a zároveň intenzitu jasu. Tato klávesnice je mechanická. 
Váží přibližně 650 gramů a cenově se pohybuje od 1 200 až 1 500 Kč. Činnost zůstala stejná 
a používání vám akorát tak pomůže si více užít herní zážitek.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj obrázku: https://im9.cz/iR/importprodukt-orig/42b/42bcc443a098e75bf542cdd34dbf2dfc--mmf400x400.jpg   

                                                                                                                                                      Jakub Mazanec 8. B   

 

 

 

Přátelské utkání ve florbalu   
Dne 24. října se utkali 8. a 9.ročníky v přátelském utkání u nás v tělocvičně proti ZŠ Pražská 

ve florbale. Po krátké rozcvičce se šlo na utkání. Zápas začal v 7:00 a trval čtyřicet pět minut. 

Utkání pro nás vypadalo špatně, protože jsme prohrávali 2:0, ale naštěstí jsme nic nevzdali 

a během chvíle jsme srovnali na 2:2. Do konce zbývala minuta a my prohrávali 4:3. Zápas 

nakonec skončil nerozhodně 4:4 a příprava na turnaj se vydařila. Nikdo se nezranil, utkání 

proběhlo v pořádku a v klidu.  

Autoři gólů: 3x Dušan Ondráček 9. A, 1x Dan Kršek 9. A  

                                                                                                                                                  Jakub Mazanec 8.B  

https://im9.cz/iR/importprodukt-orig/42b/42bcc443a098e75bf542cdd34dbf2dfc--mmf400x400.jpg
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Jaké je to dělat Taekwondo podle 
Alice Bínové 

  

Alice je dívka, která se zabývá Taekwondem. Tomuto sportu se věnuje od svých 6 let. 
Taekwondo chtěla dělat už od svého dětství.  Jako akční dítě si vybrala akční sport. I přes 
to, že tento sport dělá 7 let, tak jí neomrzel a stále se v něm zdokonaluje.  
 
A co třeba její úspěchy? Největší úspěch podle Alice je mistrovství světa kadetů. Hned její 2. 
turnaj byl v Bratislavě, kde také vyhrála. Bohužel přišel Covid, který její cestu zhoršil.  Ovšem 
tento rok všechno dohnala, začala jezdit po světových turnajích a vyhrávala nad lidmi z celé 
Evropy např. Irsko, Francie, Španělsko a spoustu dalších. Příští rok pojede do Mexika. To bude 
zatím nejvzdálenější zemí, kterou navštíví.  Za všechny její úspěchy získala 70 medailí a 24 
pohárů.  
 

3 největší úspěchy:  
5. místo na Mistrovství Světa (2022) 

3. místo na Mistrovství Evropy (2022) 

1. místo na Austria Open (2022)  

Samozřejmě 
i u Taekwonda 
nesmí chybět 
tréma. Jak sama 
Alice odpověděla: “ 
Trému mám 
velikou.”  
Jak probíhají Aliciny 
tréninky? Tréninky 
má od pondělí 
až do čtvrtka. První 
začínají rozcvičkou 
a poté dělají silové 
cvičení “leg 
control” 
”sparringy” a další.  
 

Viktorie Kvěchová 8. A 
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PIšQworky 
Dne 3. 11. 2022 se uskutečnil turnaj v pIšQworkách. Jednalo se o soutěž v upravené podobě 
této hry, úprava se týkala eliminace výhody začínajícího hráče. Tohoto turnaje se účastnily 
dva čtyřčlenné týmy z 9. A. Celkem se soutěže zúčastnilo 8 týmů ze škol z Pelhřimova 
a Humpolce. 
Po skupinové části, kterou naše týmy suverénně opanovaly, se postupovalo do play-off. 
Ve čtvrtfinále si obě mužstva poradila se skvělými soupeři na výbornou. Bohužel semifinále 
svedlo oba týmy proti sobě. Finále již nebylo tak jednoznačnou záležitostí, ale zvítězila 
trpělivá hra našeho týmu, jenž tedy ukořistil první místo. Druhý tým po výborném výkonu 
vybojoval třetí místo. Je potřeba poděkovat i soupeřům za fair-play a vyrovnané partie. 
Děti si tuto akci náramně užily a oba týmy se těší do krajského kola. 
Účastníci: 
Adam Buš 
Petr Douša 
Michal Jančička 
Daniel Kršek 
David Nguyen 
Dušan Ondráček 
Jan Prchal 
Štěpán Vlk 
  
Gratuluji a děkuji žákům 
z devátého ročníku za výbornou 
reprezentaci školy. 

                                                                                                                                                                      
                  Mgr. Ladislav Strnad   
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Návštěva Domova pro seniory   
Žáci osmého ročníku navštívili Domov pro seniory v Pelhřimově. Po rozdělení do skupin šel 
každý za klienty a rozebíral s nimi jejich životy, dětství a vzpomínky. My jsme vzpomínali 
s panem Vávrou a panem Koutníkem, oba muži žili na vesnici.  
 
Pan Vávra se narodil v roce 1927. Když byl malý chlapec, dělal lumpárny, jako snad každý. 
Velice vtipné bylo to, že s partou vylézali na střechu a pomocí skla, aby nebylo vidět, že 
v komíně něco je, ho ucpali. Poté vyjela místní hasičská jednotka a vše řešila. Ale zároveň byl 
nejstarší a musel se starat o sourozence. Pocházel z muzikantské rodiny. Naučil se hrát 
na harmoniku a zároveň ovládal saxofon a klarinet. Když přišla druhá světová válka, tak si 
pamatuje, že děda byl povolán, ale nakonec zůstal doma a nikam nejel. Ve vísce Němci byli, 
ale on se jich nebál. Dokonce když odjížděli na motorce, tak za nimi běhali. Z pohledu dětí se 
války nebáli, protože pořádně nevěděli, o co se jedná a nějak to neřešili. Zároveň rozdával 
lístky na jídlo. Poté co válka skončila, museli odevzdat pole a mnoho dobytku. Jeho otec byl 
předsedou JZD. Pan Vávra také hrál fotbal. Každý týden měl zápas a moc ho to bavilo. Chodil 
na taneční a hrál v kapele. S jeho hudebními schopnosti hrál na vše, co bylo potřeba. Když 
někdo onemocněl, on ho zastoupil. Jakmile přišla vojenská povinnost, kapela se rozpadla. 
Po vojně se oženil a založil rodinu. Má tři dcery. Na životní období nejlépe vzpomíná v mládí 
před vojnou. 
 

Pan Jiří Koutník se narodil v roce 1949 a cítí 

se na jedničku. Když byl mladý, rád si 

povídal a staral se o zvířata jako jsou psi, 

kočky anebo dobytek. Svůj život prožil 

ve vesničce Skrýšov. Druhou světovou 

válku zná od rodičů z vyprávění. Pamatuje 

si to, že Němci neměli slitování a v autech, 

které byli všude po vesnici, měli zásoby. 

Za komunismu dělala matka v JZD. 

Je vděčný za svoje rodiče a moc si jich váží. 

Mamince v mládí pomáhal. Vařil, myl 

nádobí anebo vytíral podlahu. Svým 

rodičům děkuje za to, že musel pomáhat 

a byla to skvělá průprava do života. 

V té době neměli žádné stroje, takže se vše 

dělalo ručně. Jako kluci se scházeli na návsi 

a hráli kuličky nebo třeba člověče nezlob 

se. Hrával hokej. Jezdil trénovat s Duklou 
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Jihlavou, ale hrál za Pelhřimov. Nikdo z jeho známých nebyl zavřen a vadila mu nesvoboda 

projevu. Rád si povídal s jeho psem Barbosem. Jeho děda byl muzikant a hrál v kapele Kotrč. 

Tím pádem se ani jemu nevyhnulo muzicírování, a tak dovede hrát na harmoniku. Chodíval 

pobavit na svatby. Rád tancuje a chodíval do tanečních. Vždy si vybrali nějaké děvče 

a společně tancovali. Nejlépe se má v současné porevoluční době, protože má svobodu. Měl 

dva sourozence a živil se jako zedník. Ke konci nás vzal do jeho pokoje a vše nám tam ukázal. 

I jeho harmoniku nebo třeba fotku z jeho mládí kde na harmoniku hraje. Vyprovodil nás ke 

vchodu a my jsme se odebrali zpět do školy a pokračovali ve vyučování.  

Vyprávění s klienty domova nás moc bavilo, kolikrát jsme se i nasmáli a moc rádi si to 

zopakujeme.                   

                                                                                                                                               Mazanec Jakub 8.B  
 

 

Mozaika středních škol v 
Pelhřimově   

Někteří z vás, co jste si právě přečetli 
nadpis, tak asi vůbec nevíte, o co jde. 
V kulturním domě Máj u nás v Pelhřimově 
se uskutečnila přehlídka škol na Vysočině. 
Mozaika je určena hlavně pro žáky 
osmých a devátých ročníků, hlavně těch 
devátých.  
Střední školy, učiliště, gymnázia a mnoho 
dalších škol přijelo do Pelhřimova 
přiblížit, představit a pomoct vybrat, 
jakou cestu si žáci vyberou po dokončení 
základní školy. Prezentovat samozřejmě 
přišli studenti a učitelé z Pelhřimovských 
středních škol, jako je gymnázium, 
obchodní škola, průmyslová škola 
anebo hotelová škola. Humpolec zde měl 
také své zástupce.  
Představit se přijela zemědělská škola, 
gymnázium a další. Jihlava nebo Ledeč 
nad Sázavou zde měli také své zástupce. 
U jedné policejní a zároveň vojenské 
soukromé školy, bylo možno si udělat 
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svůj vlastní otisk prstů, vystřelit si ze zbraně, a škola vám byla skvěle přiblížená studenty. 
Dokonce na Mozaiku zavítal had, který se mohl dát na krk. Tetování, které za sedm dní zmizí, 
autem jste se mohli projet a v poslední řadě asi největší ,,bum” byla virtuální realita. Kdo neví, 
co to je, tak to jsou takové brýle, které si nandáte na oči a do rukou dostanete dva ,,ovladače” 
a vidíte prakticky jako v realitě, proto virtuální realita. Vyjelo se výtahem na vrchol 
mrakodrapu a šlo se po krátké lávce, takže pro ty, kdo mají strach z výšek, to bylo něco 
děsivého.  
Já osobně musím říct, že školy byly skvěle připraveny a vybaveny a zástupci moc 
příjemní.  Před kulturním domem byla možnost se projet automobilem. Mně se přehlídka 
moc líbila a těším se na příští rok, snad k nám zavítají i jiné další školy.  

Jakub Mazanec 8. B 
 

Dne 1. listopadu se 8. ročník 
naší základní školy rozhodl podívat 
na Mozaiku Středních Škol v KD Máj.  
Mozaika nám má ukázat jakou cestou 
by se žáci chtěli po Základní škole dát, 
mohou si popovídat se studenty, 
učiteli či řediteli.  
Na Mozaice jsou vždy k dispozici 
různé propagační materiály – 
informační panely, videoprojekce, 
ukázky práce studentů ale i žáci 
a učitelé jednotlivých škol, kteří 
poskytují zájemcům informace 
o školách. 
Pro dívky se ukázala módní přehlídka 
a pro chlapce vyrábění piva či sýru. 
V podání dalších škol byly k vidění 
třeba ukázky kuchařských dovedností 
a servírování, měření krevního tlaku, 
různá elektronická robotická zařízení 
a mnoho jiných zajímavostí.  
Kdyby se někomu nechtělo studovat 
v kraji Vysočina, mohl se podívat 
na školu z Českých Budějovic, ještě 

dál se ukázala škola z Benešova se svým zahrádkářstvím, kde nechyběly i odměny.  
Také jsme si u grafické školy mohli udělat smývatelnou tetovačku, ochutnat nealkoholické 
pivo či si zahrát virtuální reality, kde jsme mohli překonat náš strach z výšek, pavouků atd.  
Mně osobně Mozaika moc pomohla při vybírání střední školy.  
 

Alice Bínová 8. A 
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Pelhřimovští florbalisté měli 
svátek   

V rámci Českého florbalového poháru k nám zavítal klub z Prahy FBŠ Bohemians. Superligový 
tým, ve kterém září 
hvězdy jako je Filip 
Forman anebo třeba 
Patrik Šebek, 
reprezentanti naší vlasti. 
Spartak Pelhřimov 
se dostal mezi nejlepších 
32 klubů v České 
republice.  
Po krátkém videu 
o historii Českého florbalu 
byl zápas zahájen. Naši 
hráči se úspěšně bránili 
do druhé minuty, ale poté 
přišel první gól Bohemky. 
Spartak skvěle bojoval 
a žádný souboj 

nevypustil, dokonce jsme trefili i břevno, ale na 
takový tým, jako je Bohemians, to nestačilo a po 
první třetině jsme prohrávali 4:0.  
O přestávce na hřiště nastoupila budoucnost 
Spartaku Pelhřimov a ukázali nám, jak 
to s florbalkou umí. Viděli jsme dva góly. Naši 
hráči makali a snažili se dělat vše, co bylo v jejich 
silách, ale ani to nestačilo a 2. třetina skončila 
opět 4:0. O pauze začala autogramiáda Filipa 
Formana, který nenastoupil. Fanoušci předvedli 
neuvěřitelnou atmosféru v počtu 417 fandů. Je 
to neuvěřitelný počet, ale je to tak 417 lidí, kteří 
hnali hráče k upředu. A pak to přišlo. Už jsme 
sice prohrávali 13:0, ale nikoho to neodradilo 
k fandění. Spartak byl povzbuzen svými 
fanoušky k tomu dát gól. A to se stalo. 
V oslabení Libor Domkář, brankář Spartaku, 
vyhodil míček na Víta Papeže, který nahrál 
kapitánovi mužstva Honzovi Knězů, který ještě 
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vrátil našemu útočníku Vítovi Papežovi a ten do prázdné branky zakončil neuvěřitelně vteřinu 
před koncem. Fanoušci pukli radostí a hala div, že nespadla. Spartak, i když to tak nevypadá, 
předvedl skvělý výkon a gól si naprosto zasloužili. Minutu před koncem došlo i k výměně 
našich brankářů a zachytal si i náš druhý gólman.  
Po skončení utkání hráči poděkovali fanouškům za jejich skvělý výkon v povzbuzování 
a společně s hráči Bohemians se vyfotili, a někteří hráči superligového klubu zahájili 
autogramiádu. Věřím, že hráči si svoji odměnu pořádně užili za jejich výkony v předešlých 
utkáních a Bohemka nám ukázala skvělý florbal.  
Já jim přeji hodně štěstí do dalších zápasů, a hlavně do poháru, ve kterém pochopitelně 
postupují.                   

                                                                                                                                                                             
Jakub Mazanec 8. B 

 
 
 

Filmové novinky 

Black Panther: Wakanda nechť žije  

Studio Marvel nás filmy a seriály zásobuje 
snad co nejvíce to jde. V listopadu přichází 
jubilejní 30. film. Předpokládá se, že 
superhrdina Black Panther a spol. musí 
ochránit Wakandu. Má to být pokračování 
filmu z roku 2018. Film se točil od roku 2019 
do roku 2021. Má 161 minut a původem je 
ze Spojených státu. Premiéru měl 11. 
listopadu.   

Jakub Mazanec 8. B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj obrázku: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/3b/Black_Panther_Wakanda_Forever_poster.jpg  
 
 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/3b/Black_Panther_Wakanda_Forever_poster.jpg


 

16 

 
 

Halloween 

Halloweenské pečení ve třídách 2. A a 2. B 
O Halloweenu jsme s dětmi 
pekli děsivé sušenky 
ve tvaru prstů. Využili jsme 
k tomu prostory školní 
kuchyňky. Každý žák si 
vytvaroval z těsta dva prsty, 
místo nehtu dal mandli a 
po upečení si je mohl potřít 
marmeládou. Děti si projekt 
moc užily a na prstech si 
pochutnaly.   

        Mgr. Marie Simandlová 
 Mgr. Petra Paclíková 

Projektový den Halloween - 3. a 4. ročníky 
V úterý 25. 10. proběhl ve třetích a čtvrtých třídách 
projektový den Halloween. Cílem bylo získat nové 
informace, které s tímto svátkem souvisí a naučit se 
spolupracovat i komunikovat s dětmi jiných ročníků. 
Děti tedy pracovaly ve smíšených skupinách, během 
projektu plnily rozdílné úkoly na devíti stanovištích. Ta byla 
zaměřena na vědomostní, pohybové, tvořivé a zábavné 
aktivity. Celý projekt zahájilo a ukončilo halloweene 
strašidlo. 

Všechny děti, z nichž některé 
byly převlečeny do krásných 
strašidelných kostýmů, se 
aktivně zapojily. Věříme, že se 
jim projektový den líbil a splnil 
očekávání všech zúčastněných. 

                                              třídní učitelky 3. a 
4. ročníků 
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Spaní ve škole 

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 zažily děti ze 3. tříd spoustu dobrodružství a legrace při akci SPANÍ 
VE ŠKOLE, která byla zaměřena na HALLOWEEN. Děti si také zkusily noční stezku odvahy.  
Akce se všem moc líbila.  

Mgr. Vlasta Machyánová  
 

Podzimní výprava  
V úterý 4. října vyrazili naši druháci na přírodovědnou výpravu. Čekalo je deset kilometrů 

cesty, během 

které plnili 

nejrůznější úkoly 

spojené 

s poznáváním 

přírody – najít 

různé podzimní 

plody, rozpoznat 

houby, zamyslet 

se nad tím, jaké 

barvy dominují podzimu, v tichosti naslouchat zvukům přírody… Cesta všem rychle ubíhala 

a zanedlouho jsme došli do Vlásenice, odkud jsem se vlakem vrátili zpět do Pelhřimova 

a do školy na zasloužený oběd. Všem dětem patří velká pochvala.  

Mgr. Marie Simandlová, Mgr. Petra Paclíková 
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Relaxační ráno 
Listopadové relaxační ráno pro děti z 1. tříd bylo tentokrát pod názvem:,, Dary podzimní 

přírody“. 

Zazpívali jsme si známé písničky 

Foukej, foukej větříčku, Měla 

babka čtyři jablka, Prší, prší, 

jen se leje. Malí školáci hráli 

na rytmické nástroje a dobře 

zvládli i pohybový doprovod 

písní. Následoval rozhovor o tom, 

jaké dary nám země v podzimním 

období dává. Za vyprávění 

a pozorné naslouchání jeden 

druhému si děti zasloužily 

pochvalu a sladké jablíčko.  

V klidnější části relaxačního 

rána jsme si společně 

vyzkoušeli masáž dlaní pomocí 

kaštanů. Přírodní chodníček 

vytvořený z bukvic, ořechů, 

kamínků a šišek nám zase 

příjemně namasíroval 

chodidla.  

 Potom přišla na řadu slíbená 

relaxační pohádka 

s ,,kouzelnými“ formulkami, 

které uklidňují a uvolňují 

napětí v těle. O čem byla? 

O tom, jak se veverka Zrzka chystala na zimu. Jak se jí hezky spalo v měkkém, teplém pelíšku.  

Prvňáčci leželi na koberci, poslouchali a klidně oddechovali, možná se jim ani nechtělo 

vstávat...  

Jestliže se dětem i jejich paním učitelkám program líbil, mohou zase za odpočinkem do školní 

družiny zavítat. Téma prosincového relaxačního rána bude Vánoční zvonění. 

     Srdečně vás všechny zvu!  
                                      Pavlína Císařová 
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Setkání školního Parlamentu  

Fórum mládeže  
Zástupci tříd druhého stupně naší školy se zúčastnili fóra mládeže u kulturního domu Máj. 

Vše začalo v 9:00. Ke studentům středních a základních škol promluvil místostarosta 

Pelhřimova Ing. Josef Koch a ředitel školy ZŠ Hradská Humpolec.  

Město vyhrazuje peníze pro školu, což činilo nějakých 100 tisíc, se kterými udělali nový 

projekt pro školu. Například pítko na multifunkčním hřišti pro sportovce, vylepšili třídy a školu 

celkově.  

Dále promluvila paní Eva Havlíčková o dopadu covidu na děti, převážně jak je poznamenal 

mentálně. Poté pomocí videohovoru měli žáci možnost naslouchat náměstkyni primátora 

v Karviné. Ta přiblížila předsednictví Evropské Unie. V radě má hlavní slovo náš politik, který 

radě na půl roku předsedá, vše vede a schvaluje.  

Po krátké přestávce, kde žáci dostali občerstvení, probíhali takzvané workshopy. Rozdělení 

proběhlo ve 4 skupinách a my jsme byli s Krásovými domky. Žáci řešili slabé a silné stránky 

našeho města. Tato skupina vymyslela školní festival pro 2. stupeň, který by trval celý den. 

Party museli vše odprezentovat a představit.  

Padly i nereálné návrhy. Jako třeba ten, že se uzavře třída Legií kvůli přecházení přes přechod 

do jídelny, kompletně celé školy v Pelhřimově by se vydaly na Křemešník anebo šly bruslit. 

Ale i dobré jako jsou cyklostezky okolo města nebo rekonstrukce bazénu, který už je v řešení 

a cyklotrasy se také staví.  

Středoškoláci dávali super nápady, jako třeba platit kartou v autobuse (město by to nevyřešilo 

samo, ale výš už by to projít mohlo) nebo zlepšení parku u autobusového nádraží. Třeba i více 

osvětlení ve městě. Zajímavé bylo to, že by se uskutečnila soutěž, kdo udělá více kroků za den 

o nějakou zajímavou odměnu. Zrealizovat zástupce dětí na obecném úřadě. Ten by dával 

návrhy. V Karviné už to tak mají. Zástupce naší školy to moc bavilo a líbila se jim taková akce.    

 

Parlament  
Toto setkání se řešila schránka pro budoucí generace. Každá třída si má před koncem školního 

roku připravit krátký odstavec, co zažili za ten daný rok, nějakou exkurzi nebo fotky z výletu. 

Dále je potřeba vymyslet, kam se schránka dá a jak ta schránka bude vypadat z jakého 

materiálu, aby se uchovala.  

Poslední věc padl návrh, že by se udělal projektový den a zhlédl by se dokument V síti. 

V řešení je také to, že by se zhlédl o třídnických hodinách.   

 
Jakub Mazanec 8. B 
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Hádanky  

  

1. Má to čtyři nohy, pes to není ani kočka, je to chlupaté, co je to?  

2. Má to dvě kola, jezdí to po silnici a kolo to není, co je to?  

3. Má to čtyři nohy žádné ruce, nehýbe se to, ale stůl to není, co je to?   

4. Nemá to nohy, má to dvě nebo tři ruce, co je to?  

5. Nemá to ruce ani nohy a je to chytřejší než my všichni dohromady, co je to?  

 

Uhádli jste? Napište nám na e-mail: pavučina@zsospe.cz. 

Matěj Sepekář 3. A 
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