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Milí čtenáři,  

 

máte před sebou první číslo časopisu v novém školním roce. 

Doufáme, že si jej rádi pročtete a prolistuje.  

Všichni už jste si určitě zvykli na opětovné povinnosti,  které 

s sebou přináší školní rok.  

Přejeme vám všem, abyste jej zvládli bez problémů, abyste 

měli dobré vztahy se svými spolužáky a poznávali nové 

kamarády. Ať vám tento školní rok přinese nejen nové 

poznatky a informace, ale i příjemné zážitky a zkušenosti.  

 

 

To vše vám přeje redakční rada s paní učitelkou V. Konvalinkovou 

 

 

Protože nám vloni odešli z redakční rady dva žáci, zůstala pomoc s přípravou časopisu na žákyních devátého 

ročníku. Všichni rádi vzpomínáme na krásné a mimořádně teplé letošní letní prázdniny. Pojďme se za nimi ještě na 

chvíli ohlédnout. Přečtěte si, jak strávily léto členky redakční rady a zavzpomínejte si, zda jste se měli také tak 

hezky jako ony. 

  

 

 
 

Dominika Janů: Moje letošní prázdniny nebyly tak úplně ,,nabušené" programem, ale i přesto 

jsem si je skvěle užila. Asi nejlepší zážitek byl farní tábor v Březině, kam jsem jela s 

kamarádkami. Na dovolenou jsme s rodinou a přáteli vyrazili na jižní Moravu. Byla jsem i u 

prarodičů a u tety. Nechybělo ani stanování, spaní pod širákem, opékání párků a grilování. 

Naše Anenská pouť se letos také vydařila. Myslím, že to byly hezké, i když krátké prázdniny. 

 

 
 

Anna Šanderová: Hned první týden prázdnin jsem jela na farní tábor do Březiny. Užila jsem 

si tam spoustu legrace.  Po táboře jsme jeli s rodinou na dovolenou do Vysokých Tater.      

26. července jsme měli v Nové Vsi pouť sv. Anny. Chvíli jsem trávila léto doma, ale pak jsem 

se zúčastnila pěší pouti na Velehrad. Byly to super prázdniny, už se těším na další. 

 

 
 

Barbora Felcmanová: O prázdninách bylo velké horko, takže jsem většinu času byla v 

bazénu. Jinak jsem volný čas trávila se svými kamarády. Jezdila jsem s nimi na kole či na 

různé výlety. Tradičně jsme navštívili slavnosti na Pernštejně. Letní prázdniny by pro mě 

nebyly pravými prázdninami, kdybychom nejeli na naši chatu, na které jsem si to letos 

obzvláště užila. Prázdniny jsme s rodinou zakončili výletem do Brna a do Moravského krasu.  

 

 
 

Natálie Rychtářová: První týden jsem byla doma a vzpamatovávala se ze školních zážitků. 

Druhý týden jsme jely s mojí sestrou a její nejlepší kamarádkou na koňský tábor na Dolní 

Rožínku. První den jsme šly hned ke koním a seznamovaly se s péčí o ně. Druhý den nám 

přidělili koně. Protože jsem věděla, jak který kůň zhruba vypadá, tak jsem byla rozhodnutá, 

že nechci Islanda, protože byl strašně velký a bylo problematické na něj vylézt. Určitě vás 

napadne, kterého koně mi přidělili? Islanda! Takže jsem celý tábor zápasila s jeho výškou. 

Tábor je to moc hezký, ale je jenom pro úplné začátečníky anebo pro ty, co umí klusat. 

Zbytek prázdnin jsem strávila doma nebo u babiček. Jediné, co asi ještě stojí za zmínku, je 

návštěva Aqualandu Moravia. Prázdniny jsem si samozřejmě užila a těším se, až budou další. 

 

 
 

Jitka Janů: O prázdninách jsem byla na farním táboře. Z tábora jsem na jeden den odjela 

domů, neboť se slavilo 120. výročí založení hasičského sboru v Nové Vsi. Po táboře jsem 

odjela s rodinou na dovolenou. Když jsme se vrátili, měli jsme naspěch, jelikož bylo před 

novoveskou poutí. Zbytek léta jsem si užívala s kamarádkami, u tet nebo babiček. Prožila 

jsem krásné léto.  
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Naši noví prvňáčci 
 

  
                                    1.A s paní učitelkou Mgr. Gabrielou Simonovou 

 

 
                                        1.B s paní učitelkou Mgr. Evou Peškovou 

 

 

Zdokonalujeme se v angličtině         
 

Výuku angličtiny posílila v letošním školním roce rodilá mluvčí z USA Jeanne Maria Rockwell. 

Vyučuje jednu hodinu konverzace ve skupinách s rozšířenou výukou angličtiny ve 3., 4. a 5. třídě. Také žáci  

9. ročníku zdokonalují svou angličtinu s rodilou mluvčí v hodinách konverzace. 
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Počáteční obavy žáků z této výuky vystřídalo nadšení, 

žáci se na hodiny s rodilou mluvčí těší a vytvořili si s 

paní učitelkou velmi pěkný vztah. 

Záměr využít rodilou mluvčí k výuce našich žáků splnil 

naše očekávání. Žáci mají možnost si tím nejlepším 

způsobem  osvojovat správnou výslovnost, intonaci, 

učit se nová slovíčka a slyšet angličtinu opravdu tak, 

jak je běžně používána v anglicky mluvících zemích.  

 

(Mgr. A. Hábová) 

 

 

 

 

 

Vařili jsme v angličtině 

 

V hodině anglického jazyka jsme se učili o jídle. Paní učitelka Hábová nám řekla, že si 

nějaké recepty vyzkoušíme. Byli jsme rádi. Předem jsme se domluvili na skupinách a na 

tom, co budeme vařit. Připravili jsme bramborové koláčky (potato cakes), jablečný koláč 

se zmrzlinou a šlehačkou (apple crumble). Pracovali jsme ve školní kuchyňce. Krásně to 

tam vonělo! 

Jídla se nám povedla, donesli jsme je na ochutnávku panu řediteli i učitelům. Doufáme, že 

jim chutnalo a že zase někdy budeme mít podobnou hodinu angličtiny.  

 

(Jakub Petr, 7.A) 

 

  Výzdoba v přízemí 
 

Žáci prvního stupně svými pěknými výtvarnými pracemi a vlastními literárními pokusy vyzdobili na začátku roku 

vstupní vestibul školy. 
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Novinky ve školní družině 
 

S novým školním rokem jsme v družině přivítali 

nejen spoustu nových dětí, ale i spoustu 

novinek. Tou největší novinkou jsou speciální 

zájmové činnosti. Děti se mohly zapsat do 

zájmové činnosti Kuchtík, kde se učí vše, co 

souvisí s vařením. Prvním jejich kuchařským 

počinem byla výborná bramboračka a salát z 

červené řepy.  

 

Mohly se také přihlásit do zájmové činnosti 

Aťáček, kde budou moci tvořit z netradičního 

výtvarného materiálu. V nabídce bylo i 

Muzicírování, kde, jak už název napovídá, se 

bude nejen zpívat, ale i hrát na hudební 

nástroje a tančit. Další zájmovou činností je 

Knihomil, pro děti, které baví si hrát, povídat,     

                                                                                               tančit a tvořit na motivy dětských knih. 

 

Nejzajímavější novinku představuje celoroční program s názvem Vita Caroli. Je věnovaný Karlu IV., který by v 

květnu 2016 oslavil krásných 700 let. Povídat si o nějakém králi by zas až tak zajímavé nebylo, ale k nám do družiny 

bude Karel IV. chodit každý měsíc na návštěvu, bude dětem přidělovat náročné úkoly, ale také je bude za jejich 

splnění odměňovat. 

 

Nejtechničtější novinkou jsou nové webové stránky. Na adrese http://druzina8.webnode.cz můžete sledovat 

všechno, co se u nás děje, a budete to mít jako z první ruky. 

(Kateřina Horváthová) 
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Jablíčkový týden ve 2.A 
 

Od pondělí 21. září do pátku 25. září probíhal v naší třídě jablíčkový týden. Naše učení bylo prostě celý týden ve 

znamení jablíček. Pracovali jsme i ve skupinách, proto jsme nejdříve dostali za úkol vymyslet název, který musel 

označovat odrůdu jablek. Tady jsou naše názvy skupin: Bohemia, Rubín, Šampion a Gold. A tak jsme celý týden 

soutěžili a snažili se nasbírat co nejvíce jablíček. Dále byla vyhlášena soutěž O nejhezčí jablíčko. Do soutěže se 

nám přihlásilo 18 jablíček a tajným hlasováním zvítězilo jablíčko od Davida Lukeše, na 2. místě se umístilo jablíčko 

Marka Lukeše a 3. místo obsadilo jablíčko, které donesl Alex Pavelek.  

   

    
 
Jablíčkové učení se prolínalo všemi předměty. V českém jazyce jsme pracovali s textem o jablíčku, vyhledávali 

slova podle počtu slabik, věty podle počtu slov, nechyběla také básnička, za kterou jsme všichni dostali jedničku s 

hvězdičkou. V tvořivém psaní jsme měli za úkol napsat krátkou pohádku O neposlušném jablíčku. V matematice na 

nás čekalo jablíčkové počítání a slovní úlohy. Ve výtvarné výchově jsme vytvářeli mísu plnou jablíček, které jsme 

otiskovali, v pracovních činnostech jsme z jablíček a dalších přírodnin vytvářeli usměvavé jablečné postavičky. Ve 

čtvrtek jsme se přesunuli do cvičné kuchyňky a na svačinu si upekli jablečný závin neboli štrůdl. A kdo vyhrál a 

nasbíral  nejvíce jablíček  v celotýdenní soutěži skupin?   1. Místo získali Šampioni,   2. Místo  obsadili  Rubíni  a na 

3. Místo dosáhla skupina Bohemia. Všichni jsme byli odměněni slaďoučkým jablečným dortem, který nám moc 

chutnal. Celý týden jsme si užili a už se těšíme na další, který bude ve znamení pestrobarevného podzimu. 

 

(Mgr. Martina Svrčková) 

 

 

Beseda o Africe – 22.9.  
 

Žáci 5. – 9. Ročníku se zúčastnili besedy o africkém kontinentě, která se konala v kulturním domě. Jak se jim 

beseda líbila, jsme se zeptali žáků 5.C a 6.B. 
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5.C 

 

Košíkova Ivana: Pořad o Africe se mi líbil. Hodně mě zaujaly informace 

o zvířatech, která u nás nežijí. Také jsme mohli vidět oblečení 

Afričanů. Města a vesnice byly velmi rušné. Lidé z vesnic dělali vše 

venku, doma pouze spali.  

 

Pilná Klára: Nejlepší byly záběry zvířat, ale líbily se mi i záběry 

přírody. Velmi mě zaujaly i fotky z měst a informace o tom, jak se tam 

žije. Líbilo se mi, jak pán vypravoval své zážitky a jak vše komentoval. 

Zajímavé bylo, jak se země dělí na muslimy a normální Afričany. Hodně 

jsem se dozvěděla a pořad se mi moc líbil.  

 

Marečková Ema: Pořad byl poučný, film byl hezky natočený. Myslím si, že jsme si uvědomili, jak se máme dobře 

oproti tamním domorodcům. Seznámili jsme se se zvířaty, která u nás můžeme vidět jen v zoo. 

 

Dvořáčková Denisa: Moc se mi líbily fotky lidí, kteří žijí v Africe. I hudba, která pořad doprovázela. Zaujaly mě i 

fotky ryb, zvířat a rostlin. Nejvíce mě rozesmála fotka bizona. Mohli jsme i soutěžit o časopisy.  

 

Uhlíř Jakub: Nejvíce se mi líbila písnička hned na začátku a 

příběh o opici.  Pán nám vyprávěl, jak jim na stan zaťukala opice. 

Pán ji musel odehnat klackem. Ona se vyplašila, utekla, ale zase se 

vrátila. Vycenila na pána zuby, on na ni vycenil tedy zuby také. 

Opice se vyplašila znovu a již se nevrátila.  

 

Starý Martin: Líbily se mi informace o různých zemích v Africe. 

Dozvěděli jsme se, že když plameňáci nejí v zoologické zahradě 

mrkev, že úplně zbělají. Viděli jsme hrochy, slony, žirafy, zebry, 

nosorožce, lvy a krokodýly. Zjistili jsme, že Afričané to, co 

nepotřebují, zahodí na zem.  

 

6.B 

 

Kozlová Veronika: Nejzajímavější bylo, že jsme se dozvěděli, jak žijí lidé a zvířata v jiných částech země a 

v jakých částech jsou lidé chudí méně nebo více. Přineslo nám to i ponaučení, že můžeme být rádi za to, jak žijeme, 

že nejsme chudí, máme elektřinu… 

 

Knapová Eliška: Pořad se mi líbil. V Africe je to zajímavé, ale i 

nebezpečné. Žijí tam hezká a zajímavá zvířata. Ale letět bych tam 

nechtěla.  

 

Konvalinková Hana: Moc se mi pořad líbil. Hodně jsem se toho 

dozvěděla o východní Africe. Vím, jaká je nejvyšší hora, jaká 

zvířata tam žijí a jak se tam lidé oblékají. Bylo to poučné i 

zajímavé. Pán nám znázorňoval místa, která navštívil společně se 

svojí rodinou. V polovině byla přestávka, kdy jsme si mohli zakoupit 

pohledy a knihy.  

 

Doležalová Jitka: Bylo to zajímavé. Dozvěděli jsme se, jak se žije 

v Africe, jaké zvyky tam lidé mají, z čeho mají postavené domy či že tam 

rostou baobaby.  

 

Mach Stanislav: Líbilo se mi, jak pán moc pěkně vyprávěl o tom, co zažil. 

Ukazoval krásné fotky a vyprávěl o místech, o nichž jsem v životě 

neslyšel. Hrála k tomu pěkná hudba. 

 

 

 



7 

Rozhovor s paní učitelkou Mgr. Leonou Hanusovou 
 

6. Na jaké škole jste dříve učila? 

Učila jsem na dvou, v Radiměři a ve Velké Losenici.  

 

2. Co se Vám líbí na této škole? 

Konkrétně mě teď nic nenapadá, ale celkově mohu říci, že jsem tady velmi 

spokojená.  

 

3. Jaké je chování zdejších žáků v porovnání s žáky na předchozích školách? 

Myslím, že je to srovnatelné.  

 

4. Jaké předměty vyučujete? 

Na této škole jen anglický jazyk, ale jinak mám vystudovaný obor český jazyk – 

německý jazyk.  

 

5. Baví Vás nějaký sport? Jaké máte jiné záliby? 

Ráda hraji basketbal, jezdím na kolečkových bruslích a na kole. Ráda čtu knihy a poslouchám hudbu.  

 

6. Co na této škole postrádáte? 

Výtah.  Vzhledem k tomu, že mám kabinet nahoře ve 3. Patře.  

 

7. Chtěla jste být vždy učitelkou? 

Ano, toto povolání mě lákalo již odmala.  

 

Děkujeme za rozhovor. Přejeme Vám, ať se Vám daří nejen v práci, ale i v osobním životě.  

J. Janů, B. Felcmanová 

 

Adaptační kurz očima žáků 6.B – 29.9.  
 

Již tradičně je pro žáky 

šestých ročníků pořádán 

adaptační kurz, na němž se 

mají blíže poznat a seznámit. 

Jak prožili svůj „adapťák“ 

žáci 6.B, si můžete přečíst 

zde. 

 

Kozlová Veronika: Pod 

vedením pana učitele Kříže 

jsme podnikli v úterý 

adaptační kurz. Hráli jsme 

hry a poznávali se navzájem. 

Malovali jsme své iniciály a 

nakonec jsme šli ven. V lese 

jsme hráli hry a plnili úkoly.  

 

Knapová Eliška: Pan učitel pro nás přichystal adaptační den. Pro mě to byl super den, protože jsme se nemuseli 

učit. Hráli jsme různé hry, povídali si, kluci hráli turnaj ve stolním tenisu.  Potom jsme šli do lesa. Tam si pro nás 

pan učitel připravil úkoly. Samozřejmě se našly i chvilky, kdy se pan učitel musel zlobit, někdo si prostě nevážil 

volného dne bez učení jako ostatní. Ale jinak to bylo fajn. Moc se mi to líbilo. Chtěla bych každý den takhle volný a 

bez učení! 

 

Gaži Patrik: Adaptační kurz se mi líbil hlavně proto, že jsme se vůbec neučili. Ráno jsme ve škole hráli různé hry, 

poslední hodiny před obědem jsme strávili v lese u Ski. Plnili jsme zábavné úkoly. My jsme třeba měli poskládat 

nějaké lesní zvíře ze šišek.  
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Konvalinková Hana: V úterý jsme měli se třídou a panem učitelem Křížem adaptační kurz. První tři vyučovací 

hodiny jsme byli ve škole a povídali jsme si v kruhu. Pan učitel nám dával různé otázky, například jestli máme doma  

nějaké zvíře nebo  jaký je náš oblíbený předmět. Zbytek dne jsme strávili venku v lese. Tam jsme si od pana učitele 

vylosovali lísteček a ve dvojici jsme např. hledali houby, rostliny nebo stavěli domy z klacíků. Když jsme vše splnili, 

šli jsme do školy na oběd.  

 

Rychtářová Adéla: Náš adaptační den začal povídáním a seznamováním. Hráli jsme tichou poštu a pak jsme šli do 

lesa a soutěžili jsme. Byla to pěkná procházka a moc krásný den.  

 

Hiesböcková Lucie: V úterý 29. 9. Se naše třída neučila, ale seznamovala. Bylo to velice odpočinkové a zábavné. 

Dozvěděli jsme se o sobě hodně věcí. 

 

 

6.A na  adaptačním kurzu – 2.10. 
 

Nushartová Veronika: Sešli jsme se v pátek ráno u vlakového nádraží. Jeli jsme vlakem do Žďáru nad Sázavou, 

odkud jsme šli kolem Žďasu. Tam jsme se na plácku zastavili a hráli hry – huťuťuťu, molekuly a živé pexeso. Také 

jsme zůstali chvilku na louce, kde si každý měl namalovat svůj erb a potom jsme hádali, kdo ho vyrobil. Došli jsme 

do Hamrů, zastavili u Hamroně, vyfotili se a pokračovali k Mamlasovi. Tam jsme připravili oheň a opekli špekáčky. 

Marta se tu vsadila, že vydrží deset minut mlčet. Před odjezdem do Nového Města jsme se zastavili ještě 

v Kauflandu.  

  
 

Polnický Petr: V 7.50 jsme měli sraz na vlakovém nádraží. Jeli jsme do Žďáru. Prošli jsme kousek po městě a 

dostali se do lesa a na louku. Došli jsme až k Hamroňovi, kde jsme se fotili. Při cestě lesem jsme hledali klacky na 

opékání. U Mamlase jsme si rozdělali oheň,  potom opékali buřty. Při opékání jsme se mohli kochat pěkným výhledem 

na Žďár.  

Zpět jsme šli jinou cestou a někteří drželi bobříka mlčení. V Kauflandu jsme měli hodinu rozchod. Při zpáteční 

cestě vlakem jsme si povídali vtipy. Bylo to super! 

 

    
 

Novotná Andrea: Nejvíce se mi líbil Mamlas a Hamroň. Nejlepší hrou bylo lidské pexeso.  Ze všeho nejlepší bylo 

opékání špekáčků. Mňam! Pak jsme si šli koupit něco do Kauflandu a jeli jsme domů. 

 



9 

 

 

   
 

 

Zprávy z atletiky 
 

Naše žákyně Sára Zámečníková se zúčastnila Mistrovství ČR v Praze.   Běžela 

100 m překážek. Umístila se na 9. místě. 

V další disciplíně – na 200 m překážek – zakopla bohužel o překážku a skončila na 

13. místě. Sára je letos prvním rokem v kategorii starších žákyň. Její hlavní 

disciplínou je víceboj. Ke krásnému výsledku gratulujeme.  

 

V neděli 6. Září se v Třebíči konaly Přebory kraje jednotlivců v atletice. 

Žákyně naší školy a členka Školního sportovního klubu Lucie Peňázová se 

probojovala do finále na 60 m, kde skončila na 7. Místě, a na 150 m se umístila 

pátá. Bronzovou medaili si odnesla Lucie ze štafety 4x 60 m. 

Nejúspěšnější sběratelkou medailí se stala Sára Zámečníková, neboť si z přeborů 

kraje přivezla tři zlaté medaile a jednu stříbrnou. S přehledem vyhrála běhy na 

100 m překážek, 200 m překážek a běh na 300 m.  Ve štafetě 4x 60 m získala 

stříbrnou medaili. 

Atletkám gratulujeme a přejeme další sportovní úspěchy!  

          Sára Zámečníková                                                                                                                (Mgr. V. Holubová) 

 

Dopravní výchova 
 

V úterý 6. října jsme se zúčastnili podzimní části výuky a výcviku pravidel silničního provozu pro cyklisty. Hned 

ráno jsme se přesunuli do KD, kde na nás čekal policista. Seznámil nás se základními pravidly bezpečnosti 

dopravního provozu. Upozornil nás na možná nebezpečí, ať už při jízdě na kole nebo při chůzi. Zopakovali jsme si 

správné vybavení jízdního kola, připomněli jsme si i význam některých dopravních značek.  

 

 
 

Po svačině jsme zamířili na dopravní hřiště. Trénovali jsme dovednosti, které jsou pro běžnou jízdu na kole 

důležité, např. zastavení, odbočování, vyhýbání, předjíždění, jízdu přes křižovatku a jízdu kruhovým objezdem. 
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Na jaře nás čeká druhá část. Výuku zakončíme závěrečným testem a jízdou na kole podle pravidel silničního 

provozu. Pokud vše úspěšně splníme, obdržíme Průkaz cyklisty. Snad se nám to všem povede. 

                                                                                                                                                  (žáci 4.B) 

 

 
 

 

 

Rozhovor s paní učitelkou Mgr. Lucií Novotnou 
 

1. Chtěla jste vždy být učitelkou? 

Původně ani ne, ale našla jsem v této práci zalíbení.  

 

2. Co Vás na této práci nejvíce baví? 

Baví mě, když to ostatní baví, od těch nejmenších až po dospěláky. Ale k práci ve 

škole patří bohužel i pro obě strany nepříjemné věci jako testování a známkování. 

Mrzí mě, když někteří žáci svým chováním záměrně kazí práci učitelů a spolužáků, 

ale takových tu naštěstí moc není. 

 

3. Jak dlouho už učíte? 

Dlouho!  Začala jsem hned rok po maturitě po složení zkoušek na jazykové škole 

a od té doby někoho učím prakticky nepřetržitě. 

 

4. Jaké to pro Vás je vrátit se zpět k učení po mateřské dovolené? 

V některých třídách velmi příjemné, v jiných tvrdá práce (pro všechny). 

 

5. Jaké předměty jste měla nejraději?  
Literaturu a výtvarnou výchovu. Na vysoké škole pak psychologii. 

 

6. Co děláte ve volném čase?  
Teď už toho volného času tolik není, ale moc ráda tvořím všemožné věci z látek a papíru, taky hodně času strávím v 

kuchyni a ráda čtu detektivky, dívám se na filmy, rozmazluji rodinu a odpočívám na zahradě. 

 

7. Jaký sport máte nejraději? 

Jednoznačně plavání, už se nemůžu dočkat až v Novém Městě 

otevřou bazén! A v televizi ragby, ještěže mistrovství není každý 

rok.  Jestlipak vůbec víte, který český spisovatel vymyslel názvy 

jako mlýn nebo mlynář, jež se používají při této hře? (řešení na 

konci časopisu) 

 

Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme mnoho osobních i 

pracovních úspěchů.  

D. Janů, A. Šanderová 
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Veršování v 5.B 
 

V hodině čtení jsme četli básničku Haló, tady jaro! Jsou to veršované jarní zprávy z různých míst.  

Zkusili jsme napsat zprávy z našeho bydliště. 

 

Haló,       

tady u Nového Města     

červená se tu cesta.     

Jezdí po ní hodně cyklistů,    

je plná červených listů.     

Děti na loukách pouští draky,    

kteří se vznáší mezi mraky.    

 

V. Hájek 

 

 

Haló,       

tady Nové Město,     

mám hotové listové těsto,    

zbývají jen jablíčka,     

natrhá je matička.     

Teď už to mám hotovo,    

nejezte ho, no, no, no!    

  

J. Žváčková 

 

 

Haló,       

tady v Novém Městě     

Vojta ztratil čepici,      
byla tady zima věřte,     

dostal z toho zimnici.     

Uvařil si hrnek čaje     

a už zase fotbal hraje.     

 

M. Starý 

 

 

Nové Město slyší?     

Haló!       

Kolo se nám porouchalo.                 

Kdo ho spraví,      

kdo to je ?      

Procházka se jmenuje.    

                                             

O. Krejčí                  

                                                                                    

       

Haló,                                                                            

tady Nové Město,    

z pekárny už voní těsto. 

Chleba a rohlíky                  

chutnají mi velice,     

popeláři na náměstí     

vyvážejí popelnice.     

                                                                                   

A. Kalášek 

 

Haló,  

tady Nové Město, 

v televizi bývá často. 

Protože tu sportujeme, 

běháme a lyžujeme. 

Počkejte, až bude sníh, 

na tribunách bude smích. 

 

K. Petrová 

 

 

Haló, 

tady Nové Město, 

malé, ale známé přesto. 

Když k nám někdy zamíříš, 

Tři kříže hned uvidíš. 

Kde se potom sejdeme? 

Ve Vysočina Aréně. 

 

J. Olišar 

 

 

Haló, 

tady v Novém Městě 

máme lidí víc jak dvě stě. 

Na náměstí kašny máme, 

rádi u nich sedáváme. 

Máme tu i tržiště, 

je to moje rodiště. 

 

A. Pelánová 

 

 

Haló, 

tady u Vlachovic 

koupeme se ve sněhu, 

stavíme tu sněhuláky, 

zahrajem si na babu. 

Můžeme zde vidět srnku, 

budeme mít dobrou chvilku. 

kvetou nám tu sněženky, 

bledule i fialky.  

 

V. Ohrazdová 

 

 

Haló,  

tady Vlachovice,  

máme v zimě sněhu více.  

Když nepřijdou fujavice,  

chodí na nás Klekánice. 

 

L. Slámová 
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Exkurze na sádkách 

 

Dne 12. a 15. října navštívily sedmé ročníky novoměstské sádky. Pan Mikeš odborným výkladem žáky seznámil s 

chovem ryb i jednotlivými druhy. 

Žáci si upevnili a rozšířili své vědomosti z přírodopisu o stavbě těla ryb, ale hlavně si mohli na vlastní oči 

prohlédnout některé sladkovodní rybí zástupce.   

Exkurze byla pěkným zpestřením hodin přírodopisu a žáci si z ní odnesli zajímavé poznatky. 

 

(Mgr. M. Pulgretová) 

12.10. - 7.A 
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15.10. - 7.B 

 

    
 

 
 

 

15.10. - turnaj ve stolním tenisu – školní kola 
 

žáci 6. a 7. tříd 

 

1. místo – Ladislav Rak, 7.A 

2. místo – Jakub Máček, 7.A 

3. místo – Ondřej Dostál, 7.A 
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žáci 8. a 9. tříd  

 

1. místo – Michal Horváth, 9.A 

2. místo – Vladimír Žváček, 9.A 

3. místo - Filip Chalupa, 9.A 

 

žákyně 6. a 7. tříd 

 

1. místo – Karolína Špinarová, 7.B 

2. místo – Barbora Nečasová, 7.B 

3. místo – Veronika Boušková, 7.B 

 

 

     
 

 

MČR v letním biatlonu – Břidličná, 19. – 20.9. 
 

Rychlostní závod 

17. místo v nejmladší kategorii vybojoval Daniel Malušek. 

8. místo v kategorii žáci B získal Michal Zaoral.  

Na 15. místě skončila Karolína Špinarová a 33. místo vybojovala Barbora Janíčková. 

Krásné 4. místo v nejstarší kategorii žáků získal Vladimír Žváček! 

 

Vytrvalostní závod nebo tzv. závod s hromadným startem 

Umístění našich žáků ve svých kategoriích: 

5. místo vybojoval Vladimír Žváček, 11. místo Dan Malušek, 22. místo  Michal Zaoral, 20. místo Karolína Špinarová  a 

41. místo Barbora Janíčková.  

Trenérkou těchto žáků je Michaela Buchtová 

 

Všem gratulujeme a přejeme hodně úspěchů na zimním MČR! 

(Mgr. V. Holubová) 

 

Atletický čtyřboj ve Svratce - 25.9. 
 

Naši žáci závodili ve Svratce v běhu na 60 m, hodu granátem, skoku do dálky a v běhu na 1500 m. Téměř každý z 

nich si přivezl několik medailí i zkušeností.  

Naši školu a město vzorně reprezentovali tito žáci: 

Petr Polnický, Jindřich Zdražil, Adéla Rychtářová, Lucie Hiesböcková, Karolína Špinarová, Barbora Janíčková, 

Zdeněk Pelán, Vojtěch Dobrovolný, Julie Svrčková, Sára Zámečníková, Petr Komínek, Zdeněk Loub, Barbora 

Felcmanová, Anna Šanderová.  

Děkujeme za vzorný přístup k reprezentaci. 

(Mgr. V. Holubová) 
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Minikopaná 
 

Okrskové kolo v minikopané starších žáků (8. a 9. ročník) se konalo 1. října ve 

Žďáru nad Sázavou. 

Naši žáci skončili na druhém místě a postoupili do okresního kola, které se bude 

konat v dubnu 2016. 

Školu a Nové Město na Moravě reprezentovali Filip Chalupa, Petr Svoboda, 

Vladimír Žváček, Roman Doležal, Pavel Doležal, Filip Daniel, Lukáš Dvořák, Štěpán 

Raus, Vojtěch Dobrovolný, Jiří Ptáček.  

Všem děkujeme za reprezentaci školy a města.  

 (Ing. Z. Harvánek) 

 

 

 

Okresní kolo v přespolním běhu družstev 
 

Naši žáci bojovali 6. října ve Žďáře o nejlepší umístění v okrese. 

Musíme říct, že se jim velice dařilo a chválíme je za to. 

V každé kategorii startovalo kolem 17 škol z okresu. Naši závodníci se 

jako družstvo pokaždé „blýskli“. 

Starší žákyně okres vyhrály, starší chlapci skončili druzí, mladší žáci 

byli třetí a mladší žákyně doběhly šesté. Tato umístění jsou v tak silné 

konkurenci velice hezká, takže všem závodníkům gratulujeme a 

děkujeme, že tak skvěle reprezentovali naši školu i město. 

V každé kategorii startovalo kolem 100 závodníků, a proto umístění v 

polovině závodního pole je opravdu výborné. 

Z jednotlivců stáli na stupních vítězů za první místo Marta Slonková, za 

druhé místo Vláďa Žváček a třetí místo vybojovala Sára Zámečníková. 

Další  krásná  umístění  v   první desítce:   4. místo  Bára Felcmanová,  

5. místo Kája Špinarová, 9. místo Petr Komínek. 

Školu reprezentovali další úspěšní žáci: Jan Beneš (12.), Bára Nečasová 

(14.), Anna Šanderová (16.), Lucie Peňázová (17.), Jiří Ptáček (19.), 

Vojtěch Dobrovolný (25.), Michal Zaoral (29.), Táňa Slámová (29.), Jan 

Nečas (32.), Matouš Horváth (35.), Lucie Hiesböcková (42.), Anna 

Plodrová (62.), Roman Doležal (74.). 

Do krajského kola postupují starší žákyně a starší žáci. 

 

(Mgr. V. Holubová) 

 

     
    1. místo Marta Slonková - starší žákyně                                    2. místo Vláďa Žváček 
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Kopaná – Coca cola starších žáků  
 

Okrskové kolo se hrálo 7. října 2015 na hřišti v Novém Městě na Moravě. Naši žáci porazili Dolní Rožínku 7:1 a 

postoupili do dalšího kola. 

Branky stříleli: Filip Chalupa – 4x, Vojtěch Dobrovolný – 3x. 

Dále školu reprezentovali: Petr Svoboda, Pavel Doležal, Vladimír Žváček, Roman Doležal, Daniel Filip, Lukáš Dvořák, 

Štěpán Raus, Pavel Lhoták, Ondřej Dostál, Jiří Ptáček a Tomáš Švanda. 

Chlapcům děkujeme a přejeme další úspěchy. 

(Ing. Z. Harvánek) 

 

Přebory kraje v přespolním běhu školních družstev 
 

Ve čtvrtek 15. října se konaly Přebory kraje v přespolním běhu 

školních družstev. Z naší školy tam postoupila dvě družstva 

starších žáků. 

Družstvo starších chlapců skončilo v kraji na hezkém čtvrtém 

místě, se stejným počtem bodů jako třetí družstvo z Třebíče. 

Druhá byla ZŠ Komenského Žďár nad Sázavou. Závody vyhráli 

chlapci z Jihlavy. 

Naše starší děvčata skončila na krásném druhém místě. Vyhrály 

žákyně z Jihlavy a třetí bylo Gymnázium ze Žďáru nad Sázavou. 

Školu a město reprezentovali tito žáci: Vladimír Žváček, Karel 

Petrle, Petr Komínek, Michal Horváth, Vojtěch Dobrovolný a 

Roman Doležal. 

Za družstvo úspěšných starších žákyň bojovaly: Marta 

Slonková, Barbora Felcmanová, Anna Šanderová, Sabina 

Pestrová, Lucie Peňázová. 

Všem děkujeme za vzorný přístup a skvělou reprezentaci školy.                                              (Mgr. V. Holubová) 
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20. 10. – okresní kolo ve stolním tenisu ve Žďáře nad Sázavou 
 

Naši tenisté byli velmi úspěšní! 

V kategorii žáků 8. a 9. tříd nás reprezentovali žáci 9.A třídy Michal Horváth, Vladimír Žváček, Filip Chalupa a Petr 

Svoboda. Ve velké konkurenci obsadili krásné 2. místo.  

V mladší kategorii žáků 6. a 7. tříd naši žáci i žákyně obsadili 1. místo! V krajském kole nás budou reprezentovat 

vítězové, chlapci 7.A třídy! Láďa Rak, Jakub Máček, Ondřej Dostál a Pavel Lhoták. 

 

    
 

I Kája Špinarová a Barbora Nečasová ze 7.B třídy zvítězily a budou nás reprezentovat v krajském kole v 

Havlíčkově Brodě. 

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme další úspěchy! 

(Mgr. Z. Ondráčková) 

 

 

Čeští panovníci byli taky jenom lidi – beseda v knihovně pro 6.ročník o Karlu IV. 
 

6.A – pondělí 19. 10. 
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6.B – úterý 20. 10.  

 

    
 

  
 

 

Příjemně strávené dopoledne s pohádkou 
 

Na čtvrtek 15. 10. už jsme se moc těšili, 

protože nás čekala návštěva Městské 

knihovny v Novém Městě na Moravě. Po 

přivítání na nás čekaly hádanky z říše 

pohádek, skládání pohádkových obrázků 

a ti nejodvážnější nám pohádky i 

převyprávěli. Poté jsme si vyrobili 

krásnou loutku kašpárka, kterou jsme si 

na památku odnesli domů. Na závěr jsme 

se ocitli v pohádce, kde jsme hloupému 

Honzovi pomáhali s těžkými úkoly, aby si 

mohl vzít za ženu krásnou princeznu 

Hančičku. Vše dopadlo dobře jako ve 

správné pohádce -  byla svatba a my odcházeli s úsměvem na tváři.  

(Mgr. G. Simonová) 
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 Fotogalerie 
 

  Vodácký kurz - červen 2015 
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  5.C  - beseda v knihovně o pověstech z Vysočiny 

 

   
 

        
 

      
 

   



22 

 

  
 

 

  1.10. - SOŠ Bělisko - Den stavebních firem pro žáky 8. a 9. ročníku 
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  2.10. - žáci prvních tříd při vyučování v přírodě 
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  Žáci 7. ročníku v hodinách pracovních činností vyráběli pomazánky 

 
7.A 
 

    
 

   
 

  
 
7.B 
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  Besedy s panem Pospíšilem v hudebně -  21.10. 

 
téma Šikana – 6.AB 
 

 
 

téma Závislosti – 7.AB                                                 téma Sex a vztahy – 8.AB 
 

    
 

 

  EKOOKÉNKO 
 

 Potřetí jsme získali titul Ekoškola! 
 
Už potřetí za sebou získala naše škola mezinárodní titul Ekoškola, tentokrát s platností na čtyři roky. Tento 

prestižní titul se uděluje pouze úspěšným účastníkům mezinárodního projektu Ekoškola, jehož základním cílem je 

aktivně zapojit školáky ve spolupráci s pedagogy a veřejností do problematiky ekologie. Projekt je zaměřený na 

čtyři základní oblasti: odpady, voda, energie a prostředí školy. Aby se škola mohla ucházet o titul Ekoškola, musí 

splnit sedm náročných kroků. Nám se to povedlo!  

Tento projekt přispívá k tomu, že si děti více váží životního prostředí, chovají se k němu šetrněji a také třeba ví, 

jak nakládat s odpady. Proto se chceme tomuto projektu věnovat i nadále. 

Poděkování patří především Ekotýmu, ale i ostatním žákům a všem zaměstnancům školy. 

(Mgr. L. Zdražilová) 
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 ZÁBAVA S BUBLINOU 

 

 Podzimní křížovka  
 

     

           lesní zvíře s bodlinami 

           všechny stromy dohromady tvoří … 

           plazící se zvíře 

           mazaný jako … 

           po podzimu následuje … 

           sedáme na ni v parku 

           synonymum ke slovu šašek 

           sladkovodní ryba, symbol Vánoc 

           plod jírovce 

           opak suchého 

           pták, co tluče do stromů 

           vepř 

           noční pták, symbol moudrosti 

 

 

 

 

 Hádanky pro 1. stupeň  
  
 

Jedenkrát do roka, 

kdy slunce svítí, 

začnou schnout lístečky, 

začne schnout kvítí. 

Podzimní vítr na školáky volá: 

 „Hola! Hola! Začala vám škola.“ 

Co je to? 

 

Běhá to po poli, 

draky to zvedá.  
Zalézá pod svetry, 

zima je, běda! 

Co je to? 

 

Tiskací a taky psací, 

že nám ale dají práci! 

Ještě stojí za zmínku, 

skáčou pod a nad linku. 
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 Poznávání listů  
  
 

 
 

 

 Vtipy  
  
Ptá se paní učitelka:  

„Co víte, děti, o významných matematicích starého Řecka?“  

Přihlásí se Pepíček a povídá: „Všichni zemřeli!“     

 

O přestávce se hádají dva žáci:  

„Jsi hrozný osel!“ volá jeden z nich.  

„A ty jsi ještě větší!“ oponuje mu druhý. 

„Počkejte chlapci,“ zasáhne pan učitel, „nezapomeňte, že jsem tady ještě já!“   

 

Zajíc přijde do hospody a zakřičí: 

„Kdo mi ukradnul koně?! Ať se okamžitě přizná, nebo udělám to, co udělal můj strýc před padesáti lety!“ 

Chvíli je ticho, potom pomalu zdvihne ruku medvěd a tiše vykoktá: „Promiň, máš ho za rohem.“ 

Po chvíli se zajíce zvířata bojácně ptají, co udělal jeho strýc.  

Zajíc jim odpoví: „Šel domů pěšky!“ 

 

V lese svolá lev velkou schůzi, na kterou přijdou zástupci zvířat.  

Lev povídá: „Na levou stranu se postaví zvířata, co si myslí, že jsou moudrá, a na pravou, co si myslí, že jsou krásná.“  

Zvířata se roztřídí, jenom uprostřed sedí žába.  

Lev na ni: „A co ty, žábo?“  

Žába odpoví: „Přece se nerozpůlím!“ 
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 Odpověď na otázku z rozhovoru s paní učitelkou Novotnou  
  
Ondřej Sekora. Zajistil u nás první zmínku o ragby, neboť přeložil pravidla ragby z francouzštiny do češtiny.  

 
 

 Řešení křížovky 
 

    J E Ž E K   lesní zvíře s bodlinami 

   L E S      všechny stromy dohromady tvoří … 

    H A D     plazící se zvíře 

    L I Š K A   mazaný jako … 

   Z I M A     po podzimu následuje … 

L A V I Č K A     sedáme na ni v parku 

K L A U N       synonymum ke slovu šašek 

   K A P R     sladkovodní ryba, symbol Vánoc 

 K A Š T A N     plod jírovce 

M O K R Ý       opak suchého 

D A T E L       pták, co tluče do stromů 

P R A S E       vepř 

    S O V A    noční pták, symbol moudrosti 

 

 

 Řešení hádanek  
  
(ZÁŘÍ)         (VÍTR)          (PÍSMENKA) 

 

 

 Řešení - poznávání listů  
  

dub, javor, lípa 

javor klen, bříza, buk 
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