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Milí čtenáři,
před koncem letošního roku vám ještě přinášíme vánoční číslo časopisu. Najdete v něm
nejen příspěvky související tematicky s vánočními svátky, ale ještě se obsáhlejší
fotogalerií vrátíme k oslavám 100. výročí založení naší republiky. V posledních měsících
také proběhla školní kola různých olympiád, i o nich zde píšeme. Snad vás potěší i trochu
netradiční rozhovor. S kým? To už si nalistujte sami …
Přejeme vám všem příjemné počtení, ale hlavně vám přejeme, abyste si užili Vánoce se
svými blízkými. Doufáme, že je strávíte v pohodové rodinné atmosféře, odpočinete si od
školních i jiných povinností a s nově nabytou energií se snad ve zdraví setkáme opět
všichni v novém kalendářním roce.

Krásné Vánoce a šťastný rok 2019 vám všem přeje V. Konvalinková a redakční rada

Soutěž – Nejhezčí andělé
Redakční rada časopisu vyhlásila soutěž pro všechny žáky naší školy. Vánoce nám klepou na dveře, a proto téma
bylo hned po ruce – výroba či obrázek nejhezčího andílka.

redakční rada vybírá nejlepší výrobky a výkresy

Tři výherce nejhezčích andílků jste již viděli na titulní straně. První místo získal
Adrian Oliva ze 2.B. Na druhém místě se umístila Barunka Sedláková ze stejné
třídy. Na třetím místě skončila se svým andílkem Ema Pešková ze 2.A.

Dětem gratulujeme a děkujeme jim, že se zúčastnily naší soutěže a vyrobily opravdu krásné andílky.
Děkujeme i žákům z ostatních tříd, kteří se také snažili a jejichž výrobky byly také pěkné. Bohužel výherci mohli
být jen tři.
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Dále jsme vybírali nejhezčí obrázky. Nejvíce se členům redakční rady líbili následující tři andílci žákyň 5.A.

1. místo Andrea Freiwaldová (uprostřed), 2. místo Anežka Maršálková (vpravo), 3. místo Rozálie Šiborová (vlevo)

ANKETA - Jaký smysl mají pro vás Vánoce?
Ptali jsme se žáků na prvním a druhém stupni. Zde jsou jejich odpovědi.
Boušková Monika, 7.B: Napadne sníh a zdobí se vánoční stromeček.
Sláma Jirka, 5.C: Pro mě je hlavní, že jsem s celou rodinou.
Brusenbauch Karel, 6.B: Dostáváme dárky a mám z Vánoc takový dobrý pocit.
Novotná Hedvika, 2.A: Ráda zdobím stromeček a rozbaluju dárky.
Šaclová Míša, 2.A: O Vánocích chodím nejraději sáňkovat.
Malušková Kateřina, 5.A: Já nejraději peču cukroví a taky se těším na dárky.
Hájek Jakub, 5.A: Smysl Vánoc je určitě být s rodinou. Hezké je i rozsvícení stromečku.

2

Klimešová Tereza, 3.A: O Vánocích je mnoho zvyků, například na večeři mít kapra. Ale hlavní je být s rodinou.
Blahová Monika, 6.B: Rozsvícení stromečku a být s rodinou.
Chrást Jan, 8.B: Pro mě jsou hlavně o dárcích, ale i o rodinné pohodě.
Miholová Róza, 7.A: Na Vánocích je nejlepší trávit čas s rodinou.
anketu připravili P. Freiwald a E. Chrástová

Zprávy z pohledecké školy
V říjnu jsme ve škole oslavili sté výročí naší republiky, vytvářeli státní symboly, připomněli si našeho prvního
prezidenta T. G. Masaryka a také jsme uctili památku padlých vojáků v I. světové válce během slavnostního
znovuodhalení pomníku v Pohledci.

První listopadový den jsme si připomněli Památku zesnulých, tedy Dušičky. Sešli jsme se v podvečer ve škole, kde
jsme si vyrobili lucerničky, a při jejich rozsvícení jsme zavzpomínali na ty, kteří už nemohou být mezi námi, ale
zůstali v našich srdcích. Poté jsme se společně vypravili na večerní průvod Pohledcem a obdivovali jsme svítící dýně
v zahradách. Semínka dýní si děti na jaře vysely, s pomocí rodičů na zahradě vypěstovaly a pro dnešní večer
nádherně vyřezaly.
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V listopadu k nám přišla milá návštěva – paní učitelka Šárka Konečná s předškoláčky z MŠ Pohledec. Prvňáčci a
druháčci s paní učitelkou Marií Sáblíkovou dětem ukázali, že se školy vůbec nemusí bát a že se na ně už moc
těšíme. Ze školky nám následně přišel krásný dopis:
Paní učitelko, milé děti,
chci vám poděkovat za velmi hezké setkání s našimi předškoláky. Dětem se u vás moc líbilo. Od této návštěvy si
hrají na školu (kvitujeme s povděkem), snaží se správně držet tužku, „čtou" knihy a předhání se, kdo pozná
písmenko...
Sama za sebe můžu říct, že jsem byla mile překvapena, kolik toho už prvňáčci umí. Četbu druháků jsem si užila s
maximálním potěšením. Vrátilo mě to do vzpomínek, kdy moje děti chodily do ZUŠ a v rámci „dramaťáku" se učily
přednesu.
Děkujeme také za příležitost zapojit se s dětmi do práce a za inspiraci - máte krásně vyzdobenou třídu. Těšíme se
na lednové setkání.
Šárka Konečná a děti

Co máme společného? To jsme si vyzkoušeli během stejnojmenného programu s koordinátorkami z Centra
prevence CéPéčko. Zjistili jsme své společné i rozdílné rysy a povahy, které nám vůbec nebrání v přátelství, ve
vzájemné spolupráci a komunikaci.
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Poslední listopadový den jsme se vydali na Hudební cestu časem s panem Pavlem Josefem Macků. Přestože jsme
nepřekročili práh školy, prošli jsme několika staletími. Stali jsme se tlupou pravěkého lovce Hu-hu, oslovil nás
Pythagoras s hudební naukou, keltský bard Trubadix nás pozval na hostinu, během které jsme si zazpívali, papež
Řehoř Veliký nás seznámil s chorálem a na závěr nás Guillaume de Machaut jako trubadúr na dvoře Karla IV. naučil
středověký tanec.

Ve středu 5. prosince patřila naše škola nejen nám, ale i poslům z nebe a z pekla.
Obzvlášť čerti se u nás chovali jako doma. První čert (naštěstí ne skutečný) nás
všechny vystrašil hned ráno. Obsadil naši jídelnu a skutečně to tady vypadalo jako
v pekle. I během vyučování jsme slyšeli řinčení řetězů, proto se ti nejodvážnější
vydali čerty hledat. Poslední stopy jsme našli na půdě. Nakonec přišel Mikuláš
s anděly a čerty za námi až do třídy. Ve své Knize hříchů měl zapsané opravdu
všechno!!! A tak někteří našli v nadílce nejen dobroty, ale i uhlí a staré brambory.
Všechny děti Mikulášovi slíbily, že se určitě polepší, tak uvidíme za rok .

Následující den se nesl už v adventní a vánoční atmosféře. Ozdobili jsme si náš nový vánoční stromeček a celou
školou se nesla vůně perníčků. Děti je v pracovních činnostech pekly a zdobily na vánoční jarmark, který se bude
společně s vánočními dílnami a besídkou konat ve čtvrtek 20. prosince.
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Přejeme vám krásný advent, veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019!
(Mgr. Šárka Roháčková)

Výuka v Horáckém muzeu
Koncem října strávili žáci osmých a devátých tříd hodinu dějepisu tak trochu jinak, než bývá obvyklé. Prostorem
pro dějepisné vzdělávání se stala historická budova Horáckého muzea. V chladném podkroví muzea na ně čekala
výstava k 100. výročí vypuknutí první světové války nazvaná: Velká válka – Češi na bojištích Evropy. Na výstavních
panelech byly přehledné texty a řada fotografií a map, které připomínaly např. osobnosti, události, zbraně,
zdravotní péči i všední život za války. Pro žáky byl připraven pracovní list s úkoly. Oceňovala se jak samostatnost,
tak spolupráce. Všichni obdrželi známkové ohodnocení do žákovské knížky dle správnosti provedení úkolů.
(Mgr. A. Kříž)
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9. 11. 2018 – Jak jsme slavili 100. výročí založení naší republiky…
V následující fotogalerii najdete fotky všech tříd spolu s tématy, kterým se ten den věnovaly.

Vše OK …

… a dron vylétá fotit naše žáky …

… kteří vytvořili originální živou vlajku

1.A - výroba věnečků z lipových listů
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1.B – výroba státních symbolů – tvoření lipového stromu

2.A – naše město dříve a dnes, oslavujeme Den republiky – příprava pohoštění

2.B – společná tvorba národního stromu - lípa
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3.A - projekt Kde domov můj

3.B - pečení Masarykova cukroví

4.A – den věnovaný jednohubkám, státním symbolům a přáním naší republice
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4.B – výroba náramku přátelství ve státních barvách, návštěva výstavy Za svobodu! v Horácké galerii

5.A – zajímavosti z historie ČSR
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5.B – výroba státní vlajky – nápadité provedení na dřevěných destičkách

5.C – komentovaná výstava ke 100. výročí založení republiky pro 1. stupeň, projekt Ve znamení lva
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6.A – móda 1. republiky, české vynálezy
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6.B – hity století – 10 nej… hitů z let 1918 - 2018

6.C – fiktivní deník puberťačky žijící v roce 1918 v Novém Městě na Moravě

7.A – sportovci století
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7.B – po stopách našich prezidentů

8.A – bankovky od roku 1918, osudové osmičky

14

8.B – kuchyně 1. republiky, projekt Nové Město dříve a dnes

9.A – příprava divadelního představení na téma osobnosti našich dějin
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9.B – módní časopis 1. republiky

Den republiky se nám vydařil!

Deváťáci hráli divadlo
V rámci Dne republiky nacvičili žáci 9.A spolu se svou třídní Mgr. L. Hanusovou divadelní představení, v němž
představili žákům prvního stupně nejdůležitější české osobnosti. Vypravěčem byl Vladimír Menšík, který
představoval významné postavy našich dějin od roku 1918 až po současnost.
Na konci představení proběhl vždy malý kvíz, kdy paní učitelka zkoušela pozornost přítomných diváků. Kdo znal
odpověď na otázku vycházející z divadelní ukázky, odnesl si sladkou odměnu.
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2. 11. 2018 - Návštěva Střediska praktického vyučování v Petrovicích
V rámci spolupráce se SOŠ v Novém Městě na
Moravě se žáci 9. tříd, kteří mají zájem o řemeslné
obory, zúčastnili zajímavé exkurze.
Tématem byla výuka a materiálně technické
vybavení oborů, které tato škola vyučuje (truhlář,
tesař, instalatér, zedník, opravář lesních strojů,
lesní mechanizátor, železničář).
Žáci si mohli vyzkoušet například techniku
svařování, řízení traktoru, ovládání lesního pásového
tahače a na závěr i hon na divoká prasata.
Každý si odnesl výrobek ze dřeva (stojan na tužky),
který si vlastnoručně dotvořil.
(Mgr. Z. Ptáček)
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Beseda s politickým vězněm
V úterý 20. listopadu 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 šest 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.
Z názorů našich deváťáků:
„Myslím si, že je dobře, že člověk, který zažil hrůzu, se přijde s těmito pocity podělit s ostatními, protože lidé
dnešní doby si vůbec neuvědomují, co snášeli lidé dříve.“
„Zaujalo mě, že prošel mnoha věznicemi. Při práci se často onemocnělo, ale odpočívat mohl jen určitý počet lidí.
Kdyby mi bylo špatně a měl bych horečku, asi těžko bych někde pracoval. Problémy s hygienou, těžká pracovní
zátěž, štěnice, které vám ve spánku sají krev. Chodit kolem zastřelených lidí, nevím, jestli bych to dal.“
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„Bylo zajímavé dozvědět se příběh člověka, který toho zažil strašně moc. Mnohem lepší a zajímavější než z učebnic
dějepisu. Měl složitý život a je super, že se s námi chtěl podělit o svoje vzpomínky a trochu nám přiblížit tehdejší
život.“
(Mgr. A. Kříž)

Olympiáda v českém jazyce
Školní kolo olympiády proběhlo na naší škole 26. 11. 2018.
Zúčastnilo se ho dvacet žáků 8. a 9. ročníku. Čekaly na ně
úkoly z gramatiky a jeden ze slohu. A kdo je nejlépe zvládl?
1. místo – Jana Polnická (9.A)
2. místo – Justina Janů (9.A)
3. místo – Kristýna Petrová (8.A)
Vítězkám gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast.
(Mgr. K. Petrová)

22. 11. – 8.A - Exkurze na úřadu práce a ve firmě Žďas
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27. 11. – 9.A - Beseda s městskou policií
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Skvělá výhra
Žáci 8. ročníku se zapojili s nadšením do soutěže, ve které měli vytvořit projekt, v němž ukáží Žďár nad Sázavou
jako super město. Tak znělo zadání. Projekt se žákům vydařil a získali jako výhru částku 15 000 Kč na školní výlet.
Gratulujeme a doufáme, že si výlet užijete!!!

Rozhovor s panem Oskarem
Žáci druhého stupně určitě tuší, o kom je řeč. Žáci z prvního stupně se teprve
mohou těšit na budoucí setkání… Oskar je totiž naše školní kostra.
1. Jak dlouho jste na naší škole?
Již přes čtyřicet let.
2. Proč jste si vybral naši školu?
Tuto školu jsem si vybral, protože se mi líbila a byla v dobré lokalitě.
3. Jakou práci vykonáváte na naší škole?
Pomáhám dětem, aby se vzdělávaly o lidské kostře. A to mě velice baví!
4. S kým si na naší škole nejvíce rozumíte?
Nejvíce si rozumím s paní učitelkou Pulgretovou, ale i s žáky, kteří mají rádi přírodopis.
5. Kde Vás můžeme najít?
Můžete mě najít ve skříni v kabinetě přírodopisu. Svůj bezpečný úkryt opouštím vždy na
jeden měsíc školního roku a postávám vedle dveří v učebně přírodopisu, nyní je to třída
7.A.
6. Dostáváte výplatu?
Bohužel výplatu nedostávám, ale nevadí mi to. Nemám žádné výdaje! Jsem skromný.
Děkujeme Vám za rozhovor a doufáme, že ještě dlouho budete úžasnou učební pomůckou pro žáky naší školy.
rozhovor připravily K. Petrová a L. Ptáčková
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Olympiáda v německém jazyce
Ve středu 12. 12. se konalo školní kolo olympiády
v německém jazyce. Osm odvážných žáků z 8. a 9. ročníku
se rozhodlo poměřit své znalosti v jazyce našich sousedů.
Soutěž měla dvě části. Nejprve museli žáci zvládnout
poslechový text a čtení s porozuměním. Ve druhé části
konverzovali - mluvili o sobě a své rodině, ve dvojicích bez
přípravy sestavovali krátký rozhovor a poté popisovali
zadané obrázky.
Vítězkou olympiády se stala Sára Suchá z 8.A. Na druhém
místě skončila Aneta Chmelařová z 9.A. Třetí místo patří
Haně Konvalinkové z 9.B.
Žákyním gratulujeme a ostatním soutěžícím děkujeme za
účast v olympiádě. Všem přejeme, ať se jim daří nejen
v hodinách německého jazyka.
(Mgr. V. Konvalinková)

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR
Soutěž Mladý chemik je zaměřena na celorepublikovou propagaci chemie na základních školách. Žáci musí prokázat
patřičné vědomosti z chemie a praktickou zručnost v laboratorním cvičení.
Soutěže se zúčastnili žáci 9. ročníku. Do krajského kola na SPŠ chemické v Brně postoupili tři nejlepší žáci. Naši
školu reprezentovali Nushartová Veronika, Polnický Petr a Žváčková Hana. V krajském kole v Brně soutěžilo 76
základních škol a 217 žáků. Do regionálního finále postoupilo 30 žáků. Naši žáci se ve velké konkurenci neztratili a
Hana Žváčková se umístila na 35. místě.
Po absolvování testu byl připravený bohatý program. Zábavné pokusy z chemie, fyziky, biologie, biochemie a
mikrobiologie, ukázka přírodovědného motivujícího centra, kulturní program a ukázka výzbroje a výstroje vojáka
Armády ČR.
(Ing. D. Jaitnerová)

Přednáška válečného veterána
Ve středu 12. prosince přivítala naše škola vzácnou návštěvu, novodobého válečného veterána – nadpraporčíka ve
výslužbě Miloše Prášila. Přestože za námi přijel z Nového Veselí, můžeme se s ním setkávat v Městských lázních
v Novém Městě na Moravě, kde pracuje jako plavčík. Přednáška pro žáky devátého ročníku byla vedena z pohledu
profesionálního vojáka Armády České republiky (AČR) a skládala se ze tří částí. Pan Prášil nejprve nastínil válečnou
historii v letech 1918 – 1989 a vysvětlil vznik a smysl Dne válečných veteránů (11. listopadu), dále se zmínil o
válečných konfliktech v zemích bývalé Jugoslávie či Afghánistánu a nakonec mluvil o přípravě a životě
profesionálního vojáka AČR. Cílem přednášky bylo jednoduchým názorným příkladem seznámit žáky s novodobými
válečnými konflikty a tím probudit zájem o kvalitní občanský život.
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Miloš Prášil se po základní vojenské službě rozhodl pro dráhu profesionálního vojáka. Začínal u 43. výsadkového
praporu v Chrudimi jako kulometník-výsadkář, působil jako střelec operátor hloubkového dělostřeleckého průzkumu
4. brigády rychlého nasazení, také získal specializaci jako odstřelovač. Zúčastnil se celkem pěti zahraničních
vojenských misí OSN a NATO, byl na misích IFOR a KFOR v Bosně (1997, 1999), TFH v Makedonii (2001), KFOR
v Kosovu (2003), strávil měsíc na ISAF v Afghánistánu (2007). V armádě sloužil od roku 1994 až do roku 2015, kdy
se v důsledku zranění na misi v Afghánistánu rozhodl pro odchod do civilu.

Válečný veterán přišel ve slavnostní vojenské uniformě a žákům přinesl ukázat své řády, vyznamenání i medaile za
mise, kterých se přímo účastnil. Naši školáci mohli obdivovat čepici, kterou nosil pan Prášil v Afghánistánu nebo
speciální bojový nůž výsadkových jednotek. Po skončení přednášky host čile besedoval s deváťáky.
(Mgr. A. Kříž)

ZÁBAVA S BUBLINOU
KVÍZ - 100 LET NAŠÍ REPUBLIKY
1. V roce 1918 vzniklo Československo. Znáš přesné datum?
a) 24.10. b) 15.10. c) 28.10.
2. Od kdy do kdy existovala první republika?
a) 1918-1938 b) 1918-1942 c) 1918-1939
3. Kdo byl prvním prezidentem ČSR?
a) Edvard Beneš b) Tomáš G. Masaryk c) Klement Gottwald
4. V jakých letech vládli u nás komunisté?
A) 1948-1989 B) 1928-1989 C) 1948-1998
5. Jaké bylo motto ČSR?
a) Svoboda pro všechny b) Život v míru c) Pravda zvítězí
6. V jakém roce proběhla tzv. Sametová revoluce?
a) 1998 b) 1988 c) 1989
7. Čím se v té době platilo?
a) eurem b) československou korunou c) českou korunou
8. Kolik obyvatel žilo maximálně v jednu dobu v ČSR?
a) 18, 5 mil. b) 10, 9 mil. c) 15, 6 mil.
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9. Jaké bylo hlavní město ČSR?
a) Bratislava b) Praha c) Berlín
(řešení naleznete na konci časopisu)
připravil P. Freiwald

Vánoční kvíz

Kdo nosí vánoční dárky v cizině? (spoj obrázky)

VÁNOČNÍ MUŽ

Rusko

JEŽÍŠEK

Norsko

VÁNOČNÍ KOZA

Německo
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DĚDA MRÁZ

Slovensko

připravila K. Petrová

Mandala
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Řešení kvízu - 100 LET NAŠÍ REPUBLIKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

c) 28.10.
a) 1918-1938
b) Tomáš G. Masaryk
a) 1948-1989
c) Pravda zvítězí
c) 1989
b) československou korunou
c) 15, 6 mil.
b) Praha

Řešení Vánočního kvízu

Německé Vánoce jsou velmi podobné těm českým. Vánoční muž má na sobě šedý kabát s kapucí. Nazývá se
Weihnachtsmann (vánoční muž).

Ježíšek nosí dárky také v České republice, Rakousku nebo v severním Německu. Tak nezlobte, ať vám něco
přinese…

Koza je předchůdce skřítka Tomte. V Norsku jsou všechna košťata pečlivě schovaná, aby je neukradly čarodějnice.
Dětem pak nosí dárky skřítek Tomte, který obvykle žije ve stodole a chrání hospodářství. Je to ovšem tvor
prchlivý, pokud ho rozzlobíte, začne vám škodit, krade a někdy dokonce zabíjí dobytek.
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Děda Mráz představuje období zimy nebo kováře. U východních Slovanů je to stařeček, který jezdí na saních se
spřežením bílých koní a přináší zimní počasí. O pravoslavných Vánocích se mu proto obětovala kaše nebo kyselo.
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