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Milí čtenáři,  

 

přicházíme před koncem roku 2016 s druhým číslem našeho časopisu.  

 

Chceme vám všem popřát klidný zbytek roku,  

šťastné a veselé Vánoce,  

bohatou nadílku 

a v roce 2017 pevné zdraví, dostatek pohody a optimismu.  

Ať se nám všem v novém roce dobře daří!! 

 

 

V. Konvalinková a žákovská redakční rada 

 

Prosinec 

Venku tiše nasněží, 

zvony zvoní na věžích. 

Nejkrásnější ze všech nocí 

chodí k lidem o Vánocích. 

Ve sváteční světnici  
voní čerstvé jehličí ... 

 

Stromek už je rozsvícený, 

sluníčko se vrací k zemi. 

 

 

Sněhové vločky 

Bílé vločky, bílé nebe, 

sotva spadnou, již nás zebe. 

Vločky, vločky, ach to láká,  
postavit z vás sněhuláka! 

Vločky, vločky, jak jste hbité, 

škoda, že se rozpouštíte. 

 

 

Šťastný nový rok 

Jan Alda 

 

Den za dnem dělá hop a skok, 

čas jako voda plyne.  
Najednou je tu Nový rok 

a všecko nové, jiné. 

 

Veselejší a krásnější 

celý svět kolem zdá se. 

Maminko, ať jsme šťastnější 

v tom novém roce zase. 

  

 

Co pro mě znamenají Vánoce? 
 

Zamysleli jste se někdy v poslední době nad touto otázkou? Žáci 9.B ano, alespoň při hodině slohu. Jejich 

úvahy si můžete přečíst a porovnat s tím, co k vánočním svátkům poutá vás. 

 

Už od dětských let to byl jeden z mých nejoblíbenějších svátků. Čas dárků, pohádek a zdobení našeho živého 

stromečku. Ale čím jsem starší, uvědomuji si hlavně tu rodinnou pohodu. Babiččino domácí cukroví, na které se tak 

těším, a potěšení z toho, jak se všichni sejdeme. Také vnímám tu radost v maminčiných očích, když můj bratr a já 

rozbalujeme dárky. A tohle pro mě znamenají Vánoce.                                                                                            

                   Lucka Slavíčková 
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Vánoce jsou pro mě ty nejkrásnější svátky. Miluji tu pohodu, tu atmosféru Vánoc, kdy se všichni sejdeme a díváme 

se společně u rozsvíceného stromečku na vánoční pohádky. Mám také velmi ráda to chystání, pečení cukroví, 

zdobení perníčků. Miluji, když je den před Štědrým dnem a máme už všechno nachystané a užíváme si vánoční 

atmosféru. Sednu si k oknu, k teplému topení, udělám si horkou čokoládu, zabalím se do deky a pozoruji, jak padají 

vločky. Vánoce jsou pro mě ty nejkrásnější svátky strávené s celou rodinou.  

                                                                                                                    Anička Laštovičková 

  

Když někdo řekne slovo Vánoce, hned si představím, jak se po dlouhé době 

uvidím se svými příbuznými, jak pomáhám mamce s pečením a jak všude svítí 

světýlka a různé výzdoby. Když jsem byla malá, Vánoce byly o něco hezčí. 

Dárky byly velké překvapení. I když jsou Vánoce a vánoční tradice krásné, 

nemám ráda, jak se lidé v tuto dobu chovají. Většina lidí nechává vše na 

poslední chvíli a pak jsou v obchodech nervní. To pak všem ostatním zkazí 

náladu. I přes to jsou Vánoce krásné a jsem ráda, že je můžu slavit s rodinou.                                                                             

                                                                                                                     

Míša Čechová 

  

Vánoce jsou pro mě svátky klidu. Celá rodina se sejde. Všichni jsou pohromadě. Dárky o Vánocích nejsou všechno, ta 

atmosféra klidu a odpočinku je k nezaplacení. V televizi běží spousta pohádek, v kamnech topíme a v rukou máme 

horkou čokoládu, která nás v zimních dnech nejlépe zahřeje. Mám mladšího bráchu, vždy po večeři jdeme do pokoje 

a čekáme, až zazvoní zvonek a přijde Ježíšek. Vánoce mám moc ráda a hodně pro mě znamenají! 

                                                                                                                        Adéla Lemperová 

 

 

Vánoční anketa 
 

Co by sis přál(a) najít letos pod stromečkem? 
 

1.A 

Anička Brožová: větší kolo, panenku 

Janička Škapová: koníčka, hracího pejska, hru Lež a pravda  

Jakub Pavliš: traktor, pejska, autíčko, auto na ovládání 

 

1.B 

Lucinka Matějková: pejska Floppy, kufřík Hello Kitty  

Alex Simon: Lego Star Wars 

Evička Maršálková: modelínu 

Jáchym Chalupský: lego, autíčka  

 

2.B  
Ondra Hiesböck: playstation 

Katka Čejková: telefon 

Vítek Drdla: lego 

Nikol Špinarová: pastelky, panenku, Albi tužku, knížku 

 

3.C 

Pavlína Peňázová: obal na mobil 

Alžběta Janebová: mikroskop, knížku o StarDance 

Jirka Sláma: fotbalový míč  

Vítek Mokrejš: buben 

 

3.B 

Zuzka Křesadlová: autobus jako hračku 

Daniel Cobzaru: pennyboard, rukavice 

 

(L. Melicharová, J. Horváthová, L. Gerlichová, P. Halouzková) 
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Vánoční pečení 
 

O Vánocích se všichni těšíme na voňavé cukroví. Letos už mají vaše maminky asi napečeno, ale třeba se 

inspirujete u následujících receptů a zkusíte je příští rok! 

První recept je Petry Halouzkové, ostatní dva recepty nám do časopisu poskytly paní učitelky Z. Ondráčková 

a V. Konvalinková.  

 

MEDOVO-KOKOSOVÉ KULIČKY  

 

180 g hladké mouky 

90 g kokosu 

50 g cukru moučka 

2 lžíce medu  
135 g másla 

1 lžíce pomerančové kůry 

trochu rumu na vůni 

vanilkový cukr na obalení 

 

Vše smícháme a vypracujeme těsto, uděláme kuličky a pečeme v předehřáté troubě na 160°C asi 30 minut. Po 

upečení obalíme ve vanilkovém cukru. 

 

 

DOMÁCÍ MOZARTOVY KOULE 

 

300 g mletých mandlí 

250 g moučkového cukru 

1 vejce 

100 g mletých pistácií 

2 lžíce kakaa 

200 g hořké čokolády 

kůra a šťáva z citronu 

 

V misce si smícháme 250 g mletých mandlí s práškovým cukrem. Přidáme nastrouhanou citronovou kůru a šťávu z 

citronu. Nakonec přidáme vajíčko a dohromady smícháme. Směs si rozdělíme na 3 části. Do jedné přidáme 100 g 

mletých pistácií, do druhé přidáme kakao a do třetí 50 g mletých mandlí. 

Z pistáciové části si tvarujeme malé kuličky, obalíme ve směsi z kakaa a nakonec směsi z mandlí. Nad párou 

rozpustíme hořkou čokoládu a následně v ní tyto kuličky obalíme z každé strany. Necháme ztuhnout a podáváme. 

 

 

PUSINKY V ČOKOLÁDĚ 

 

1 a ½ hrnku mouč. cukru 

3 bílky  
lžička citronové šťávy 

čokoláda na polevu 

 

Z bílků ušleháme tuhý sníh, do kterého za stálého šlehání přidáme 

dvakrát prosátý cukr a citronovou šťávu. Pevný sníh naplníme do 

cukrářského sáčku a na plech vyložený papírem na pečení 

nastříkáme pusinky. Sušíme je v troubě vyhřáté na 80°C asi 60 – 

90 minut (s mírně pootevřenými dvířky). Hotové pusinky poznáte 

tak, že jdou lehce odloupnout od pečicího papíru.   

Jakmile pusinky vychladnou, namočíme je spodní stranou do rozehřáté čokolády a necháme zaschnout.  

 

Přejeme všem dobrou chuť a dostatečný požitek při vánočním mlsání.  

 

připravila Petra Halouzková a Lucie Gerlichová 
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Rozhovor s Petrou Benešovou – naší novou učitelkou anglického jazyka  
 

 

1. Jak se Vám líbí na naší škole? 

 

Být učitelkou na této škole se mi moc líbí. Myslím si, že je zde velice přátelský 

učitelský kolektiv. Také se mi líbí prostředí školy, vybavení učeben apod. 

 

 

2. Chtěla jste se stát učitelkou už odmala, nebo jste chtěla být něčím 

jiným? 

 

Ano, chtěla. Naše nejčastější hra se sestrou v dětství byla právě na školu!  

 

 

3. Co Vás baví na této práci? 

 

Baví mě práce s dětmi a možnost naučit je cizí jazyk, který je podle mě v dnešní době nezbytný. Nejvíce se mi líbí, 

když vidím, že žáky hodina angličtiny nenudí a je u nich znát pokrok. 

 

 

4. Jak trávíte svůj volný čas? 

 

Ve volném čase ráda relaxuji - například si jdu zaplavat nebo si zajdu zacvičit. Také ráda čtu a chodím na dlouhé 

procházky. 

 

 

5. Jak by měla podle Vás vypadat ideální třída? 

 

Podle mého názoru by měli všichni žáci v této třídě mít zájem o výuku angličtiny, pravidelně se doma připravovat, 

neměli by zapomínat domácí úkoly a měli by se během hodiny slušně chovat. 

 

 

6. Co ráda posloucháte za hudbu? 

 

Dávám přednost českým a slovenským interpretům. Mám ráda rockovou i 

popovou hudbu. 

 

 

7. Vyučujete zde anglický jazyk. Byla jste někdy v Anglii nebo v jiné 

zemi, kde jste angličtinu využila? 

 

Ano, navštívila jsem Londýn a okolí.  

 

 

8. Jak jste strávila podzimní prázdniny? A co máte v plánu na vánoční prázdniny? 

 

Podzimní prázdniny jsem strávila odpočinkem a rodinnými návštěvami. Během vánočních prázdnin bych ráda 

relaxovala a užívala si společné chvíle se svými blízkými. 

 

 

Děkujeme za rozhovor, přejeme příjemné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v novém roce.  

 

Adéla Lemperová a  Hana Stará 
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Soustředění ŠSK ve Vysokých Tatrách 22. 10. - 29. 10. 2016 
 

  
 

   
 
Sobota – příjezd do Vysokých Tater (vlakem, autem), ubytování v hotelu Rysy v Tatranské Štrbě. Svítilo sluníčko. 

 

Neděle – Ze Štrbského plesa na Popradské pleso, k cintorínu horolezců, opět krásný den. 

 

Pondělí – Autem do Starého Smokovce (odvoz po dvou skupinách z hotelu) a ze Smokovce jsme šli na Sliezsky dom 

(nejvýš položený hotel ve VT), poté lesem zpět. Chůze trvala kolem 6 -7 hodin. Slunečno. 

 

Úterý – prohlídka Štrbského plesa a okolí, klus kolem plesa, podpisy a foto od atletické reprezentace ČR, kterou se 

Štrbské pleso jen hemžilo. Odpoledne běh, švihadla, kopaná a výklus, následuje wellness a sauna. 

 

Středa – Z Popradského plesa jsme chtěli 

zdolat Rysy, ale vyšli jsme jen po Žabí 

pleso – 1927 m, dál už to šlo jen za pomocí 

maček (klouzalo to). Vrátili jsme se k 

rozcestníku a vyšli jsme na Hincovo pleso – 

1946m. Večer opět sauna, wellness. Na 

nohách jsme byli kolem 8 - 9 hodin. Opět 

jsme měli štěstí na počasí – modrá obloha, 

inverze. 

 

Čtvrtek – Cílem bylo Batizovské pleso 

(1884m). Rozdělili jsme se na dvě skupiny. 

Obě skupiny se měly potkat u 

Batizovského plesa. Jedna skupina vyšla z Tatranské Polianky ke Sliezskemu domu a kolem něho vystoupala k 

Batizovskému plesu, druhá skupina šla z Popradského plesa na Ostrvu (sedlo Ostrvy má 1966m) a pak sešla k 

Batizovskému plesu. Skvěle načasované, vše klapalo, počasí jako ze žurnálu. Túra trvala kolem osmi hodin. Vrátili 

jsme se kolem Sliezskeho domu do Tatranské Polianky. 

 

Pátek – výklus kolem Štrbského plesa, odpoledne volno, balení věcí. 

 

Sobota – cesta domů. 

(Mgr. V. Holubová) 
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Zprávičky z pohledecké školy 
 

 

Putování za světýlky 

 

V pondělí 31. 10. jsme se všichni večer sešli v naší 

škole. Proč večer? Potřebovali jsme totiž 

černočernou tmu. Čekalo nás putování za světýlky. 

V strašidelně vyzdobené jídelně jsme si při svíčkách 

nejprve povídali, pak se děti rozeběhly po celé škole, 

aby plnily na stanovištích úkoly, které se některým 

zdály zprvu lehké, ale nebylo to tak. Třeba u 

zakousnutí se do jablka zavěšeného na šňůrce jsme 

se všichni hodně nasmáli, protože ruce musely být za 

zády a úkol to byl téměř nadlidský. 

 Pobavili jsme se a vrátili se občerstvit zpět do 

jídelny, kde nás čekala spousta dobrůtek, které 

připravili děti a jejich rodiče.  A pak nastalo to 

hlavní! 

Už před letními prázdninami dostaly děti na 

opatrování semínko dýně a měly za úkol se o ně 

starat. Někomu se dařilo více, někomu méně a výsledkem byla na podzim spousta velkých oranžových dýní, které 

lákaly k tvoření. Děti zapojily fantazii, maminky a tatínkové pomohli s realizací, nastal čas obdivovat výsledky. 

Pořádně jsme se oblékli, protože zima byla veliká, vzali lucerničky a lampionky a vydali se na okružní procházku 

celým Pohledcem.  

Před domy, v nichž bydlí naši žáci, byly krásně vydlabané rozsvícené dýně. Někde jedna, ale někde třeba i pět 

kousků! To vám byla nádhera! Kočky, čarodějnice, netopýři, strašidelné hrady, postavy z filmů, veselé dýně i 

takové, které budily hrůzu…to všechno děti a jejich maminky a tatínkové vymysleli. Určitě to pro ně byla příjemná 

příležitost, jak mohli strávit čas společně, a pro nás všechny to nakonec znamenalo krásně strávený večer. 

Děkujeme všem maminkám a tatínkům, kteří se nezalekli našich nápadů, a děti, vy se chystejte a přemýšlejte! Za 

rok znova !  

(M. Prokopová) 

 

           
 

 

Halloween 

 

31. října si starší žáci naší školy v hodinách anglického 

jazyka připomněli svátek Halloween, který se slaví v 

anglicky mluvících zemích. Na tradiční „halloweenské“ 

párty se sešli kostlivci, pavouci a další různé příšery. 

A protože trochu jiné chutě má kostlivec, jiné pavouk 

nebo mumie, tak si někteří z nich přinesli i vlastní 

speciální dobrůtky, kterými doplnili halloweenské byfé. 

Dříve, než se přiblížila magická noc, bylo třeba se 

nejen náležitě posilnit, ale splnit i množství daných 

úkolů. Svítící oči dýně ukazovaly cestu a příšery plnily 

jeden úkol za druhým. 
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Naši prvňáci 

 

Koncem listopadu už všichni naši prvňáci přečetli celou Živou abecedu, umí číst první slabiky a slova, nastal čas, aby 

začali číst svoji první knížku – Slabikář. 

 

       
 

Čerti ve škole 

 

5. prosinec. Řeklo by se den jako každý jiný, ale nebylo tomu 

tak! 

Už ráno, když děti vešly do školy, nevěstilo podivné ticho nic 

dobrého. 

V okně jídelny stál čert. V pekelné doupě se proměnila i celá 

naše jídelna, jindy uklizená a přívětivá. Odvážlivci zjistili, že 

čert není pravý, ale v okně stojí pouze jeho napodobenina. 

Všichni si oddechli, ale jen do té doby, než otevřeli dveře do 

třídy. Oněměle zůstali stát. Všude byl hrozný nepořádek, 

čertovské stopy kopyt na zemi i na lavicích, rozházené křídy 

a po zemi se povalovaly 

převrácené židle. Tohle 

ráno nezačínalo dobře. 

Všechno jsme uklidili, 

pečlivě jsme zamkli a prohledali celou školu, aby se náhodou někde neskrývali 

pekelníci. To jsme ještě netušili, že čerti jsou všude. Několik čertů se dostalo 

dovnitř, ale veliké štěstí bylo, že se dovnitř také dostal Mikuláš s andělem.  

Čerti věděli o hříšnících úplně všechno, protože Kniha pekel prozrazuje vše, co 

kdo zatajuje. Hříšníci měli co vysvětlovat. 

Nakonec Mikuláš odmítl Knihu pekla, přijal andělem nabízenou Knihu dobra a 

všechny zachránil. 

Po odříkání básniček a zazpívání písniček nadělovali Mikuláš a anděl sladkosti, 

brambory i uhlí. 



8 

I v letošním roce zajistili hezký program pro své mladší spolužáky žáci 4. a 5. ročníku a ženy z místní organizace 

Svazu žen. 

 

           
 

 

Připravujeme se na Vánoce 

 

Od samého začátku posledního měsíce v roce se společně připravujeme na vánoční jarmark a vánoční besídku, 

která se uskuteční 20. 12. 2016 v budově školy. 

Mílovými kroky se blíží Štědrý večer a my vám přejeme Vánoce vyplněné spoustou krásných zážitků! 

 

(Mgr. M. Kučerová) 

 

 

Zprávy ze školní družiny 
 

V listopadu k nám do školní družiny přijela opět paní Martina Junaštíková se svými zvířecími svěřenci. Tentokrát s 

sebou vzala fenku Arisku a kocourka Adámka. Ti společně s dětmi zahráli pohádku o pejskovi a kočičce, jak pekli 

dort. Ariska nosila do hrnce samé zvířecí dobroty a Adámek dohlížel na správné míchání. Dort nám nakonec sežral 

ten velký zlý pes, ale my jsme si návštěvu Arisky a Adámka moc užili.  

V úterý 13. prosince jsme do školní družiny pozvali také rodiče. Připravili jsme pro ně odpoledne plné tvoření a 

zpívání nazvané Nejkulaťoulinkatější Vánoce. Děti tvořily společně s rodiči lucerničku, vánoční hvězdu a zdobily 

perníčky. Zazpívali jsme si některé známé koledy, které děti doprovodily hrou na rytmické hudební nástroje. Na 

závěr jsme si rozbalili kulaté dárky, které se objevily pod vánočním stromečkem. Děkujeme nejen za ně, ale i za 

čas, který rodiče svým dětem věnovali a strávili ho společně s námi ve školní družině. 

(Kateřina Horváthová) 
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Operace Anthropoid 
 

V úterý 1. listopadu 2016 jsme přijali pozvání sousedního gymnázia na 

přednášku s historikem Michalem Stehlíkem na téma Operace Anthropoid. 

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. je českým historikem a slovakistou, působí 

na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, předmětem jeho hlavního 

zájmu jsou české dějiny 20. století. Naši žáci devátého ročníku se poutavou 

formou výkladu, doplněného o prezentaci, seznámili s problematikou 

Mnichova 1938, vznikem domácího a zahraničního odboje za druhé světové 

války, ale především s přípravami, samotným provedením a následky 

atentátu na Reinharda Heydricha. 

Na tuto besedu pak navazovala putovní výstava pod názvem Operace 

Anthropoid. Někomu život, někomu smrt, umístěná na chodbě gymnázia. Její 

autorka, Jindra Svitáková, ji připravila společně s historikem Jaroslavem 

Čvančarou pro Asociaci nositelů legionářských tradic k 70. výročí operace 

Anthropoid, jejímž cílem byl atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. S našimi žáky 

jsme se tam vypravili v pátek 11. listopadu, toto datum je zároveň připomínáno jako Den válečných veteránů.  

Na 24 panelech jsme si prošli nejdůležitější momenty domácího i zahraničního odboje od Mnichova 1938 až po 

tragické období heydrichiády. Výstava byla zaměřená na přípravu atentátu a na pomoc odbojářů skupinám 

Anthropoid a Silver A. Seznámili jsme se s osudy osobností, jejichž činy by neměly zůstat zapomenuty. 

 

 (Mgr. A. Kříž) 

 

 

Žáci druhého stupně poznávají zemědělskou výrobu v praxi 
 

Firma Agrootom marketing uspořádala 8. listopadu pro žáky 7. a 8. ročníku naší školy odborný seminář s exkurzí v 

Zemědělském družstvu Nové Město na Moravě. Žáci si nejdříve poslechli prezentaci bystřické zemědělské školy, 

aby měli konkrétní představu, v jakých oborech by mohli v zemědělství jednou pracovat. Poté s nimi na téma 

Zemědělství a venkov Kraje Vysočina diskutovali a soutěžili představitelé Kraje Vysočina.  

 

 
 

Druhou část dopoledne strávili sedmáci a osmáci v Nové Vsi, kde se seznámili s provozem zemědělské společnosti. 

Prohlédli si zajímavé stroje, nahlédli do provozovny vyrábějící bioplyn a do dílny, v níž se opravují stroje, pohladili 

si právě narozené telátko anebo obdivovali statné býky.   
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Exkurzi zakončili všichni příjemně – dobrým obědem. V administrativní budově zemědělského družstva dostali 

všichni chutný řízek s bramborem. 

 

       
 

 

Jak se líbila exkurze našim žákům? 
 

Marta Tučková, 7.A: Bylo to tam fajn, užila jsem si to a nejlepší to bylo v kravíně, protože jsem si tam mohla 

pohladit krávy. V dílnách se mi moc líbily stroje. 

 

Justina Janů, 7.A: Zemědělské družstvo v Novém Městě na Moravě nám nabízí produkty rostlinné a živočišné 

výroby. Chovají krávy, prasata a drůbež. Nabízí vepřové a hovězí maso, obiloviny, brambory, řepku, hrách. Ukázali 

nám dílnu, kde opravují zemědělské stroje, i bioplynovou stanici. 

O střední škole z Bystřice nad Pernštejnem jsme se dozvěděli, že tam mají příjemné prostředí, pedagogové jsou 

vstřícní a přátelští a používají moderní výukové metody a formy. Nabízí velice rozmanité obory, doporučují tuto 

školu budoucím automechanikům, hutníkům, zámečníkům a farmářům.    

 

       
                

Petr Polnický, 7.A: Vše začalo ráno, když jsme se sešli v 7:45 u Kulturního domu v Novém Městě na Moravě. V osm 

hodin přijel autobus a všichni jsme do něj naskákali a vyrazili na „Pentagon“, kde jsme měli asi 1,5 hodiny přednášku 

o zemědělství na Vysočině. 

Po přednášce na nás už čekaly autobusy, v nichž jsme odjeli do kravína. Podívali jsme se do dojírny, chléva a 

teletníku s malými telátky. Pak jsme se přesunuli na tzv. bejčárnu, kde jsme opět nahlédli do chléva s býky a na 

bioplynku. 

Autobusy jsme se vrátili na „Pentagon“ a k obědu si pochutnali na kuřecím řízku a bramborách. Kolem 12:30 jsme se 

mohli rozejít. 

Moc se mi to líbilo a věřím, že ostatním taky.  

 

Jan Trojan, 7.A: Dne 8. 11. jsme byli na exkurzi v kancelářské budově JZD. Do budovy jsme se dopravili 

autobusem. Jakmile jsme přijeli, posadili nás ke stolům, kde byly připraveny svačiny. Začal nám určitý program, 

který trval asi hodinu. Po skončení programu jsme jeli autobusem do Nové Vsi ke kravínu. Tam nám ukazovali nově 

postavenou budovu kravína, ustájení telátek, krav a systém dojení. Poté jsme přejeli do JZD, kde nám ukazovali 

traktory, býky a bioplynku . Po ukončení exkurze nás čekal návrat do budovy JZD a oběd.  
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Eliška Knapová, 7.B: 8. 11. nás pozvali do Zemědělského družstva v Novém Městě na Moravě. Ráno pro nás poslali 

autobus, který nás odvezl do budovy JZD. Líbilo se mi, že jsem se dozvěděla něco o jiných školách. Dalo se tam 

soutěžit a za správné odpovědi se dávaly různé ceny. Dali nám tam dobrou svačinu a oběd, potom nás odvezli do 

kravína, kde byly roztomilé kravičky a telátka. Bohužel tam s námi byli i kluci, kteří je pořád plašili. Výlet se mi líbil 

a těším se na další podobné akce. 

 

Lucka Tranová, 8.A: Nejvíc mě bavilo, když jsme si všichni stoupli na váhu a vážili jsme kolem 3800 kil. Nebo 

když jsme mohli vidět čerstvě narozená telátka. Byla krásná, ale bylo mi líto, že nemohla být u své maminky. 

 

        
 

Hana Svobodová, 7.B: Byli jsme v kravíně, viděli jsme krávy, telata, ale i býky. Docela mě zaujalo, že krávy byly 

označené barvami a že pár krav stálo odděleně od ostatních. Poté jsme se přesunuli k býčkům. Dva býčci se nechali 

pohladit, ale ostatní ne. Také mě dojal slepý býček, který tam jen tak smutně ležel. Autobusem jsme pak přejeli ke 

strojům (traktory, kombajny, atd.). Bylo jich tam dost. Když jsme procházeli dílnou, stály tam nějaké traktory na 

opravu. Po obědě nás řidič dovezl před kulturní dům a potom jsme se rozešli. Bylo to fajn a všem doporučuji ZD 

navštívit. 
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Marie Košíková, 7.A: 8. 11. jsme jeli na exkurzi do zemědělského družstva. Nejprve jsme měli ke svačině rohlík se 

sýrem a k tomu oplatek. Poté jsme přejeli na středisko do Nové Vsi. Nejprve jsme viděli krávy, pak odchov býků a 

několik strojů. Také dílny, kde se tyto stroje opravují. Nakonec jsme jeli na oběd, na kterém jsem si velice 

pochutnala, neboť byl řízek. Počasí nám přálo, exkurze se mi velice líbila a myslím, že by jich mohlo být během 

školního roku více.  
 

Veronika Nushartová, 7.A: V úterý jsme byli v zemědělském družstvu. Sešli jsme se u KD. Tam pro nás přijely 

autobusy. Dojeli jsme až do administrativní budovy, kde jsme dostali svačinu. Poté jsme hádali první část kvízu. 

Následovala praktická část, v níž jsme se podívali do kravína. Provedli nás dílnami, ukázali nám techniku. Nakonec 

jsme se i zvážili na váze na balíky. Potom následovala druhá část kvízu a oběd. Bylo to super. 
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  9.11. - Žáci 7.A byli potěšit starší spoluobčany v penzionu 

 

           
 

             
 

  
 

 

11. 11. - Exkurze na SOŠ na Bělisku 
 

Žáci 9. ročníku byli pozváni SOŠ v Novém Městě na Moravě na 

návštěvu, při níž se mohli seznámit s výukou a materiálně 

technickým vybavením řemeslných oborů, které se tu vyučují (např. 

truhlář, tesař, zedník apod.).  

Žáci byli rozděleni do dvou skupin a postupně si procházeli 

jednotlivé obory. Byl jim zapůjčen ochranný oděv a měli možnost 

vyrobit si i vlastní výrobek.  

Naše škola místnímu učilišti děkuje. Žáci si užili zajímavé 

dopoledne. 
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Besedy humorně 
 

11. listopadu  navštívil naši školu opět pan Zdeněk Pospíšil,  který svým osobitým způsobem přiblížil žákům 

7. – 9. ročníku tato témata: šikanu, drogy a závislosti a pro nejstarší žáky vedl besedu s názvem Sex, 

AIDS a vztahy. 

 

Jakub Petr, 8.A: Pan Pospíšil nám vyprávěl, jak se chovat ve vztazích, co dělat můžeme a co ne. Je to dobrý 

vypravěč. Říkal nám pravdivé příběhy ze života. Bylo to zajímavé a těším se na další besedu s ním.  

 

Sabina Horká, 8.A: 11. 11. k nám do školy přijel pan Zdeněk Pospíšil, se kterým jsme si v sedmé třídě povídali o 

kouření. Ale nyní jsme si povídali o lásce, přátelství a o vztazích. Četl nám příběhy mladých dívek, které byly budˇ 

znásilněny, anebo otěhotněly už v brzkém  věku. Byl velice hodný, milý i zábavný. A nakonec nám zazpíval píseň od 

Karla Gotta. 
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Lucie Gerlichová, 8.A: Přednáška zahrnovala poučení z cizích chyb a některé příběhy byly opravdu zajímavé, 

často jsme se zasmáli. Myslím, že každý si z této přednášky něco odnesl. Nakonec nám pan Pospíšil zazpíval úryvky 

písní o lásce. Přednáška se mi moc líbila. 

 

 

  9.B ve svých nových mikinách – už se těší, že se jim to u nás krátí… 

 

 
 

 

  ŠSK - listopadový trénink salt a přeskoků 
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Osmáci na exkurzi 
 

22. 11. a 1. 12. byli žáci 8.A a 8.B na exkurzi ve Žďáře nad 

Sázavou. Jejich cílem byl úřad práce, kde jim paní Eva 

Kulhánková velice pěkně a názorně přiblížila to, co je za 

chvíli čeká -  volbu povolání. Žáci od ní dostali užitečné 

rady a zajímavé informace. Odkázala je na webové 

stránky, které jim mohou pomoci při rozhodování, jakým 

směrem se po základní škole budou ubírat dál.  

Zbytek dopoledne strávili žáci v areálu firmy Žďas a 

mohli si prohlédnout, jak vypadá výroba v tomto závodě. 

Pro většinu z nich to byl nezapomenutelný zážitek.  

 

Na následujících fotografiích si prohlédněte, jak 

probíhalo úterní dopoledne žáků 8.A. 
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Beseda s panem Linhartem 
 

V pátek 25. listopadu 2016 uvítala naše škola vzácného hosta z řad bývalých politických vězňů. Byl jím pan Karel 

Linhart  z Nového Města na Moravě,  člen  Konfederace  politických vězňů.  Během dvouhodinové besedy  se žáci  

9. ročníku dozvěděli řadu informací o poměrech v komunistických kriminálech, o neúprosných politických procesech 

50. let 20. století. Pan Linhart byl v roce 1949 zatčen za činnost ve studentské odbojové skupině. Byl odsouzen na 

10 let vězení za velezradu a špionáž, odseděl si 6 a půl roku, poté jej čekalo podmínečné propuštění. Prošel 

věznicemi v Jihlavě, Brně, Plzni a naposledy jáchymovským lágrem, kde těžil uranovou rudu.  

V letech 1948 – 1989 bylo protiprávně odsouzeno a dlouhodobě vězněno přes 250 000 lidí. Beseda byla vzpomínkou 

na dobu ztráty demokracie. Mnozí žáci již berou život v demokracii jako samozřejmost, avšak je to velmi křehká 

záležitost. Vzpomínalo se na časy potlačování svobody, pronásledování a manipulace společnosti, kdy mnohé 

obyvatele Československa ovládl strach. Tyto události je důležité neustále připomínat dalším generacím. 
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Ohlasy deváťáků: 

 

 „Pan Linhart vyprávěl velice zajímavě a hlavně vše, co řekl, to sám zažil. Doba, ve které žil, byla hrozně těžká, 

složitá a hlavně krutá. Na tuto besedu bych se určitě chtěl ještě někdy podívat.“ 

 

„Nejvíce mne zaujalo, jak se svými přáteli sepisovali letáky na protest. Ale nelíbilo se mi, jak s vězni zacházeli a 

jaké byly tehdejší podmínky. To si dnes, v moderní době, neumí nikdo představit a pan Linhart nám to skvěle 

převyprávěl.“ 

 

„Zaujaly mne ty nelidské podmínky a namáhavá práce 

v dolech. Myslím, že jej zavřeli neprávem. Většina 

dnešních lidí by nepřežila.“ 

 

 „Nejvíce mě zaujalo, jak pracovali v dolech, těžili 

uran, a když splnili to, co měli udělat, tak měli 

nějaké výhody.“ 

 

 „Nedokážu si představit, že bych svoji rodinu mohla 

vidět jen jednou za měsíc, a to jen když bych 

překročila pracovní normu. Pan Linhart to vyprávěl 

velmi zajímavě a velmi oceňuji, že ve svém věku 

chodí vyprávět na základní školu věci ze svého 

života.“ 

 

 „Nedokážu si představit, že to všechno, co říkal, 

bych prožila na vlastní kůži. V dnešní době by to, co si prožil, snad nikdo nezvládl.“ 

 

 „Téma bylo zajímavé. Je dobré, že pan Linhart si na nás udělal čas. Je hrozné, že ho povolali na vojnu, když měl 

doma malého syna a jeho žena byla těhotná. V té době to museli mít těžké. Pan Linhart se s námi podělil, jak o 

osobní, tak všeobecné věci, což je pro nás dobré, jelikož nikdo z nás tuto dobu nezažil. Skoro všude byl jen hlad a 

smutek, a tak je rozveselila každá maličkost. Z toho bychom si měli vzít příklad a radovat se z každé maličkosti, i 

když zrovna nebude nejlépe.“ 

 

 „Přišlo mi, že měli v té době i celkem kruté tresty, 

když šel do vězení za maličkost a hned jej nazvali 

zrádcem národa. Beseda se mi líbila a klidně bych si ji 

někdy zopakovala. Celkem mě i překvapilo, že pan 

Linhart o tom dokázal mluvit a vrátit se k něčemu tak 

strašnému, co už bylo.“ 

 

„Části vyprávění už znám od babičky, např. co se dělo 

v té době, jaké byly situace v obchodech. Ovšem 

situaci ve věznicích a pracovních táborech jsem 

neznal a přišlo mi zajímavé se o tom něco dozvědět.“ 

 

 „Musel zažít otřesné věci, které si ani nedokážeme 

představit.“ 

 

 „Já bych to asi nevydržel, každopádně jsem rád, že žiji v této době, a Karlu Linhartovi moc děkuji za přednášku, 

bylo to pro mě velmi přínosné.“ 

 

(Mgr. A. Kříž) 
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  EKOOKÉNKO 
 

 Finanční odměna za 1. místo ve sběru druhotných surovin 
 

V minulém školním roce se naše škola 

ve spolupráci s firmou ODAS aktivně 

podílela na sběru druhotných surovin. 

V tomto období děti z I. stupně 

nasbíraly a odevzdaly 612 kg hliníku, 

čímž nemalým dílem přispěly k 

recyklaci této suroviny. V přepočtu na 

jednoho žáka jsme kategorii Hliník 

vyhráli a získali finanční odměnu ve 

výši 5 000 Kč. 

Chceme poděkovat všem žákům, kteří 

nám k tomuto úspěchu pomohli.  Velice 

si ceníme vaší spolupráce.  

Do soutěže ve sběru hliníku jsme se 

přihlásili i v tomto školním roce. 

Budeme rádi, když nám se sběrem opět 

pomůžete. 

                                                                                           

(Mgr. L. Zdražilová a Ekotým)       

                                        

 ZÁBAVA S BUBLINOU 

 Mandala 
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 Křížovka  
 
 

           klaun 

           dcera mé sestry 

           český výraz pro anglické slovo LUCK 

           co sladkého dostáváme k narozeninám 

           účinkující ve filmu či v divadle  

           zelenina typická pro Halloween  

            

           vaří se to ve školní jídelně  

           nešikovný člověk 

           opak začátku 

            

           řepka …… 

           mládě prasete 

            

           náš jedovatý had 

           všechna písmena za sebou 

            

           vstupujeme jimi do místnosti 

           náš světadíl 

           v noci se nám zdá 

           k ochucení jídla použiješ 

           4. planeta ve sluneční soustavě 

           tikající věc 

 

 

 

 

připravily Julie Horváthová, Lada Melicharová a Lucka Gerlichová 
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 Řešení křížovky 
 

    Š A Š E K   klaun 

  N E T E Ř     dcera mé sestry 

  Š T Ě S T Í    český výraz pro anglické slovo LUCK 

    D O R T    co sladkého dostáváme k narozeninám 

  H E R E C     účinkující ve filmu či v divadle  

   D Ý N Ě     zelenina typická pro Halloween  

            

 O B Ě D       vaří se to ve školní jídelně  

   N E M E H L O  nešikovný člověk 

  K O N E C     opak začátku 

            

 O L E J K A     řepka …… 

 S E L E       mládě prasete 

            

    Z M I J E   náš jedovatý had 

    A B E C E D A všechna písmena za sebou 

            

    D V E Ř E   vstupujeme jimi do místnosti 

   E V R O P A   náš světadíl 

   S E N      v noci se nám zdá 

  K O Ř E N Í    k ochucení jídla použiješ 

    M A R S    4. planeta ve sluneční soustavě 

 H O D I N Y     tikající věc 
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