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Vídeň 
Žáci devátého a osmého ročníku 
se zúčastnili poznávacího 
zájezdu do Vídně. Odjíždělo se 
v 7:00 ze zastávky Točna na ulici 
Táborská. Po cestě nám paní 
průvodkyně ukázala památky 
a zajímavá místa jak v Česku, tak 
i v Rakousku. Cesta do Rakouska 
se obešla bez komplikací. Naše trasa začala 
na zámku Schönbrunn, kde jsme navštívili 
okolí zámku a místní adventní trhy. 
Autobusem jsme jeli na náměstí Marie 
Terezie. Zde bylo Národní přírodovědné 
muzeum. Po prohlídce muzea nás opět 
čekaly trhy. Poté jsme prošli zámkem 
Hofburg, ve kterém sídlí prezident 
Rakouska. Následoval přesun ke katedrále 
svatého Štěpána s adventními trhy. 
Následně jsme šli na největší adventní trhy 
Vídně, a to před radnici tohoto města. Trhy 
byly krásné. Cestou zpátky nás kolona 
neminula a návrat byl okolo desáté večer.  
                                                             Jakub Mazanec 8. B 
 

 
  
 
 

     

Mbappe  

Mbappe střílí do šíby,                                                            
v tom nedělá chyby. 
Obkličkuje obránce, 

pak je brankář bez šance. 
 

Když má spoluhráč 
problém, 

naštve se jak Golem. 
 

Nahraje mu Messi lobem, 
zakončí to turbo gólem. 

 
Jako gepard rychlý je, 

ostatním hráčům 
nahraje. 

Penalty kope rád, 
i ty se jeho fandou 

můžeš stát.  
 

 

 

 
       Radim Hejsek 4. A 

Foto: https://www.planetsport.com
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Návštěva Malého muzea Bible  

Některé třídy naší školy navštívily muzeum Bible ve Starém Pelhřimově. Muzeum má dvě 
oddělení. V prvním oddělení najdeme Bibli psanou ručně před vynalezením knihtisku 
v Evropě. A v druhé části jsou Bible tisknuté pomocí knihtisku. K vidění byly krásně zdobené 
Bible. Prostředí bylo velmi útulné. Vyzkoušeli jsme si knihtisk a psaní zdobným písmem, 
ve kterém byla Bible dříve psána. Nakonec jsme dostali Nový zákon a odešli spokojení zpět 
na výuku.   

 
 
                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Mazanec Jakub 8. B  

                                                                                                                                                            Foto: Hana Kotrčová 
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Katka Marynets a box   
Katka ze začátku nedělala hned box, 
začala s hokejem, který hrála tři roky.  
 
V devíti letech přešla na box. V tuto 
chvíli dělá box šestým rokem a stále 
ji velmi baví.  
 
Trénuje čtyřikrát týdně, kdy v pátek 
jezdí do Jihlavy na sparringy. Trénuje 
v Gauner Clubu v Pelhřimově.  
Zápasy má v sobotu, na které jezdí 
do jihomoravské oblasti.  
 
Katka se letos poprvé zúčastnila 
mistrovství České republiky za školní 
mládež v Karviné, kde se umístila 
na třetím místě. Dále má druhé 
místo na mezinárodním turnaji 
Detkovicka Beran.  
 
A proč zrovna box? “Na boxu se mi 
líbí, že člověk bojuje sám za sebe.“ 
Sporty ji velmi baví a na boxu se 
nějakým způsobem vybije, ale jak 
sama říká: “ Není to jen o mlácení, 
protože box, je gentlemanský sport 
a má hodně pravidel.“ 

                                                                                                           Viktorie Kvěchová 8. A  
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Fotky z Vídně 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

 

Jakub Mazanec 8. B 
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Školní kolo zeměpisné olympiády   
Dne 9. prosince se v přírodovědné učebně konalo školního kolo zeměpisné olympiády. 
Olympiáda se dělila do třech kategorií. V první kategorii soutěžily šesté třídy, v druhé sedmé 
a v té třetí osmé a deváté třídy. Výsledky všech kategorií jsou uvedeny níže.   
                                                                                                                                                             Jakub Mazanec 8. B 

 

KATEGORIE A   

příjmení a jméno  třída  BODY  
Göblová Natálie  6.B  46  
Sviták David  6.B  42  
Smejkal Kryštof  6.A  38  
Roubíček Jakub  6.A  37  
Sobotka Ondřej  6.B  33  

KATEGORIE B   

příjmení a jméno  třída  BODY  
Makovičková Adéla  7.B  28  
Holý Filip  7.A  26  
Hralová Lucie  7.A  25  
Fučík Daniel  7.B  23  
Foltin Matěj  7.B  21  
Denemark Petr  7.A  19  

KATEGORIE C   

příjmení a jméno  třída  BODY  
Albrecht Pavel  8.A  37,5  
Lhotský Patrik  9.B  37,5  
Mazanec Jakub  8.B  37,5  
Tomanovič Matyáš Luka  8.B  37  
Prchal Jan  9.A  36  
Hůlka Tomáš  9.B  34,5  
Gebarovský Matěj  8.B  33  
Doležalová Adéla  8.A  31,5  
Zach Matouš  8.B  30,5  
   

Benešová Nikola  9.B  28  
Smejkalová Lucie  9.B  24  
Honza Daniel  9.A  23  

 



 

6 

Školní kolo recitační soutěže  
  

Ve středu 8. 2. 2023 proběhlo školní kolo recitační 
soutěže. Žáci soutěžili ve třech kategoriích. Výkony 
všech účastníků byly velmi vyrovnané. Z každé 
kategorie mohou postoupit do místního kola dva 
nejlepší recitátoři.  
V kategorii 2. a 3. ročníků se umístila na 1. místě Linda 
Římalová (3. A), na 2. místě Anežka Vacková (2. A) 
a na 3. místě Nelly Sofie Michalová (3. B) společně 
s Martinem Humeníkem (3. A).  
V kategorii 4. a 5. ročníků se umístila na 1. místě 
Aneta Simandlová (4. B), na 2. místě Ester Honzová  
(5. A) a na 3. místě Matyáš Vaněk (5. B).  
V kategorii 6. a 7. ročníků soutěžil pouze David Sviták 
a předvedl vynikající výkon.  
Žákům, kteří postupují do místního kola přejeme 
hodně úspěchů.   

                                                                                         Mgr. Eva Havlová 
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Čertovské rojení 
Dne 5. 12. 2022 se po naší škole procházel Mikuláš společně s andělem a čertem. Začali hned 
první hodinu a skončili třetí hodinu. Začali u prvních tříd, tam měli poněkud málo hříšníků. 
Následovaly druhé třídy, tam už těch hříšníků měli mnohem víc než v prvních třídách. 
Samozřejmě, že děti slíbily, že budou hodné a budou poslouchat paní učitelku. Tak to jsou 
první dvě třídy, po nich se čerti a andělé a Mikuláš vydali do třetích tříd. Ve třetích třídách, 
tam si čerti chtěli někoho brát do pekla. Ale děti slíbily, že budou hodné. Skončila první hodina 
a čerti s andělem a Mikulášem si šli odpočinout.  
Začala druhá hodina a čerti společně s andělem a Mikulášem se vydali do čtvrté třídy. Tam 
byli dobrovolníci, 
kteří chtěli sami 
do pekla, ale čerti si 
řekli, že je nechají 
a že přijdou příští rok 
s velkým pytlem.  
Následovaly páté 
a šesté třídy. V páté 
třídě si brali několik 
adeptů do pytle, ale 
vyskytl se malý 
problém. Pytle byly 
moc malé a hříšníci 
se do nich nevešli. 
Následovaly šesté 
třídy. V jedné si čerti 
připravili šibenici, 
na které by pověsili 
hříšníka. Skončila 
druhá hodina 
a všichni si šli 
odpočinout.  
Začala třetí hodina 
a následovalo 
posledních osm tříd. Tak první byla 7. B, tam bylo už trochu víc hříšníků, čerti je svázali, odnesli 
si je na chodbu a některé i do ředitelny. Následovala 7. A, ta byla rozdělena na dvě části. Zde 
to bylo podobné jako v 7. B, děti si brali na chodbu. Následovaly osmé a deváté třídy. 
V osmých třídách si vzali celou třídu na chodbu a museli zazpívat písničku nebo básničku, tak 
jako v každé třídě. Poslední třídu si čerti vychutnali, to brali také celou třídu na chodbu. Věřím, 
že je to moc bavilo. A všechny děti slíbily, že budou hodné a že se budou 
učit.                                

Jakub Sepekář 7. A   
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7. třídy na lyžařském výcviku 
    

V sobotu 21. ledna v 10:00 byl odjezd z Točny. Autobusem jsme jeli tři a půl hodiny. Cestou 
v autobuse promítali Jurský svět 3 a Psa Vigo. V Peci jsme vystoupili a rolba vyvezla některé 
žáky nahoru do hotelu s našimi zavazadly, ale ostatní žáci museli pěšky tři kilometry do kopce. 
Ubytováni jsme byli v Žižkově boudě. Lyžovat jsme začali až druhý den. Z učitelů se kurzu 
zúčastnili Luděk Charouzek, Aleš Pařil a Jan Sobek. Byli jsme rozděleni do tří lyžařských 
družstev podle lyžařských dovedností. Druhý večer jsme měli prezentaci o tom, jaké lyže 
máme mít jako začátečníci a jaké pokročilí. Potom následovala pravidla, jak se máme chovat 
na sjezdovkách. Je jich celkem deset. Např. když uvidíte, že někdo na sjezdovce spadnul, tak 
se zastavte a zeptejte se, jestli je v pořádku. Kdyby měl zlomenou nohu, tak musíte dát lyže 
do kříže, ale za něho, a zavolat pomoc. Lyžovat jsme mohli na sjezdovkách Smrk, Javor, 
Zahrádky, sjezdovky na Černém vrchu a Javořák. Měli jsme možnost vyzkoušet si všechny typy 
vleků – kotvu, pomu a sedačku. Pátý den byl asi dvouhodinový výšlap, který se obrátil 
ve sněhovou bitvu.  Výcvik se vydařil a moc se nám tam líbilo. 

Filp Holý, Jakub Sepekář 7. A 

Foto: Mgr. Jan Sobek 
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Nejoblíbenější domácí mazlíček 
Podle mě je nejlepší domácí mazlíček želva.  
Péče o ní není složitá, stačí akvárium voda a přiměřeně velký kámen a granule nebo suchary.  
 
Vody přiměřené množství, aby měla kde plavat, ale kámen se nesmí potopit. Na kámen musí 
dokázat vylézt, aby měla kde odpočívat. Vodu jí musíte občas měnit, cca jednou za měsíc 
nebo až se vám bude zdát špinavá.  
 
Místo procházek jí stačí občas pustit z akvária na zem, ona si váš dům projde a bude hledat 
nějaké místo, kam by se mohla schovat a usnout. Ale když ji ztratíte z dohledu, je schopná 
vám vlézt do skříně a zalézt vám do oblečení.  
 
Když otvírá pusu a syčí, tak je naštvaná nebo se jí něco nelíbí.  
Musíte jí i čistit krunýř třeba kartáčkem na zuby nebo kartáčem.  
Můžete jí občas ozvláštnit jídelníček červíkem nebo rybičkou.   
  
  

Anketa 
Hlasovalo: 53 žáků z 452  

 
 

 

Filip Holý 7. A 

Graf: Filip Holý, Jakub Sepekář 7. A 
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Žáci pátých ročníků se zapojili do 
výzvy Občánek, kterou realizovala 

Hodina H. 
V červnu tým žáků 5. A a 5. B poslal projekt do výzvy OBČÁNEK, jež vyhlásila Hodina H v rámci 
projektu MAPII. Žáci obou ročníků si vyzkoušeli, jak je důležitá spolupráce a komunikace, 
pokud chtějí dosáhnout vytyčeného cíle. Tento projekt obhájily tříčlenné skupiny z obou tříd 
před porotou, která se sešla v říjnu 2022. Odměnou jim byly vybrané hry, které jim příjemně 
vyplňují čas o přestávkách. Žáci pátých ročníků uspořádali soutěž pro předškoláky z přípravné 
třídy naší školy, kde si s nimi zahráli stolní fotbálek a seznámili je i s jinými stolními hrami 
a byli jim nápomocni radou při hře. Všichni společně si dopoledne užili a naši předškoláci našli 
nové kamarády v pátých ročnících a jistě se i proto těší do školy.  

žáci 5. ročníků 
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Bruslení   
Jak už to každou zimu bývá, pro žáky a žákyně naší školy se zarezervuje nějaký ten čas 
na zimním stadionu v Pelhřimově. Určitě víte, jak to s dnešní zimou a mrazem je. Rybníky 
pořádně nezamrznou celou zimu a lidé si můžou jít zabruslit tak akorát na veřejné bruslení 
na zimní stadion. Tam je ale kapacita doslova přeplněná a kdo tam v nedávném čase byl tak 
určitě ví. Proto je parádní, že máme tu možnost si jít zabruslit v menším počtu a soukromě, 
a ještě s tou možností si zahrát hokej.   

                                                                                                                                                           

  Jakub Mazanec 8.B  

Fotbalový oddíl v Pelhřimově   
V Pelhřimově je mnoho kroužků a sportovního využití. My v redakci jsme se rozhodli, že každé 
číslo vám nabídneme nové možnosti ve sportu. Hned poprvé jsme si připravili nejpopulárnější 
sport na světě a to fotbal.  
U nás v Pelhřimově se fotbal hraje na hlavním stadionu nebo za nevhodného počasí 
na umělém trávníku, který se nachází Na Kalvárii. Kopanou můžou hrát děti od pěti let. Také 
je zde vybudovaný nový sportovní areál. Trénuje se celoročně třikrát v týdnu a o víkendu jsou 
zápasy. Každé léto se jezdí na takzvané soustředění neboli letní přípravu a o zimní přípravě 
se chodí do posilovny. Samozřejmě jak v zimě, tak i o letních prázdninách je pauza 
na odpočinek.   
 

                                                                                                                                                           

  Jakub Mazanec 8.B            
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Koledy v podání devátého ročníku  
Dne 22. 12. 2022 si žáci z devátého ročníku pozvali na chodbu druhého stupně žáky, žákyně 
a pedagogy, aby si všichni společně zazpívali koledy a naladili se na vánoční atmosféru 
a Štědrý den. V 8:30 se začalo zpívat. Pár žáků dokonce hrálo na hudební nástroje a zbytek 
zpíval. Akce se vydařila a žáci a pedagogové se skvěle připravili na Vánoce a krásně si zpestřili 
den.   
 

 
 

 

                                                                                                                                               Jakub Mazanec 8.B 

                                                                                                                                             Foto: Šárka Třísková                            
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Ant man a Wasp: Quantumania 
Do kin vstupuje nový Marvel film. Ant man a Wasp má premiéru 15. 2. 2023. Navazuje 
na předešlý filmy Ant man. Film byl natočen na základě Marvel Comics.   

 
 

Zdroj obrázků: https://www.csfd.cz/film/792853-ant-man-a-wasp-quantumania/galerie/plakaty/  

                                                                                                                                                                                                                                                     Jakub Mazanec 8.B 

         Avatar: The Way of Water 
V půlce prosince měl premiéru dlouho očekávaný film, a to nový Avatar. Natočil i napsal 
scénář James Cameron. Film pochází z USA a rozpočet na něj byl 460 miliónů dolarů. 
Dohromady má 192 minut.  
 

 
 
Zdroj obrázků: https://www.csfd.cz/film/277495-avatar-cesta-
vody/galerie/plakaty/                                                                                                                        Jakub Mazanec 8.B  

https://www.csfd.cz/film/792853-ant-man-a-wasp-quantumania/galerie/plakaty/
https://www.csfd.cz/film/277495-avatar-cesta-vody/galerie/plakaty/
https://www.csfd.cz/film/277495-avatar-cesta-vody/galerie/plakaty/
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Úspěch českých juniorů v hokeji 
Našim hokejistům do dvaceti let se podařilo něco neuvěřitelného. Na mistrovství světa získali 
stříbrnou medaili.   
Na úvod turnaje přišel šok v podobě poražení kanadského výběru 5:2. Tento výsledek 
naprosto šokoval celou Českou republiku. Druhý zápas naše reprezentace suverénně porazila 
sousedy z Rakouska 9:0. Třetí zápas v základní skupině náš výběr těsně prohrál nad Švédskem 
3:2 po prodloužení. V tomto zápase rozhodovaly detaily. A poslední duel ve skupině opět naši 
suverénně ovládli 8:1 nad německým výběrem. Po základní části se český výběr stal nejlepším 
týmem turnaje. Následovala vyřazovací část neboli play off. Ve čtvrtfinálovém duelu jsme 
narazili na Švýcary, které jsme opět s přehledem porazili 9:1. Do semifinále přišlo Švédsko, 
kterému jsme měli co vracet. Minutu před koncem základní hrací doby byl stav 1:0 pro 
severské soupeře, ale náš svěřenec vypálil od modré čáry a dal srovnávací gól na 1:1. Zápas 
stejně jako v základní skupině šel do prodloužení. Tam jsem ale poslední slovo měli my a tento 
duel ovládli 2:1. Ve finále celého mistrovství jsme podruhé narazili na pořádající zemi, a to 
Kanadu. Po druhé třetině byl stav 2:0 pro javorové listy, ale naši lvi nic nevzdali, a během 
dvou minut srovnali na 2:2 a jak už u nás bylo zvykem, opět se šlo do prodloužení. Bohužel 
v nastaveném čase dala ten rozhodující gól Kanada. I přes to, že toto finále naši prohráli, 
předvedli neuvěřitelný výkon. Pro českou juniorku je to obrovský úspěch a kluci byli 
neskuteční.  
 
Zajímavost: Českému brankáři se povedl rekord, a to čtyři asistence (přihrávka na gól) 
za jeden turnaj.  

 
 
 

Zdroj obrázků: 

https://1gr.cz/fotky/idnes/23/011/cl5/HUD9893d4_994d42374d0b14b4a8cda433785ed1959.jpg   

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          Jakub Mazanec 8.B    

https://1gr.cz/fotky/idnes/23/011/cl5/HUD9893d4_994d42374d0b14b4a8cda433785ed1959.jpg
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