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Milí čtenáři,
školní rok je již v plném proudu, dva měsíce máme za sebou. Podzimní číslo našeho časopisu
vám přináší zprávy o tom, co se během těchto dvou měsíců ve škole událo.
V září jsme si užili projektový den ke Dni jazyků, šesťáci začali nový rok adaptačním
výletem, sportovně nadaní žáci reprezentovali úspěšně školu v různých soutěžích. V tomto
čísle neopomeneme ani vzpomínku na Karla Gotta. Tradiční rozhovor jsme tentokrát pojali
trochu ve velkém a oslovili pětici žen, zda by nám odpověděla na naše otázky. Co tyto ženy
spojuje, se dozvíte uvnitř časopisu.
Přejeme vám všem poklidný podzim, úspěchy a pohodu v novém školním roce.

V. Konvalinková a žákovská redakční rada

Expedice za poznáním 2019
„Proč bychom si neprodloužili prázdniny?“ řekli si třídní učitelé šestých tříd a naplánovali si se svými třídami
Expedici. Hned v prvním zářijovém týdnu vyrazila každá třída na výpravu. Cíle měla hned dva. Prvním byla expediční
základna v jiříkovském kulturním domě, která poskytla účastníkům Expedice krásné zázemí. Druhým, důležitějším
cílem, byly společné zážitky, testování vlastních hranic, seznámení se s novými spolužáky, třídními učiteli a
asistentkami.
Na šesťáky a jejich náčelníky čekaly zajímavé zkoušky, ve kterých museli dokázat nejen vlastní odvahu, ale i svou
pohotovost a tvořivost. Také byla prověřena schopnost se domluvit, respektovat pravidla i výjimečnost druhých.
Ukázalo se, zda třída umí táhnout za jeden provaz. Pravda, nešlo všechno vždy jen hladce, ale myslím, že výsledek
stál za to!
Užili jsme si legraci i mnohá překvapení! Pamatujete? Třeba medvědi, společná hostina, zasedání, zmenšovací
ostrov, obručovaná, cesta poslepu i osahávačka. Největším zážitkem pak bylo přecházení území Strážce – žáci
museli přes něj přenést svůj život a nebýt spatřeni v pohybu. Strážce neodpustil ani chybičku! A že to některým
třídám trvalo, než pochopily!!! Všechny třídy si však nakonec dokázaly pomoci v nebezpečí, a když někdo o svůj
život přišel, ostatní ho nenechali ve štychu.
Dvě expediční výpravy si zpět do třídy přivezly svá vlastní pravidla. Třetí expediční výprava se s nimi popasovala až
v domovské základně své třídy. Budou-li je všichni do jednoho dodržovat, bude jim spolu dobře nejen v šesté třídě,
ale po celý druhý stupeň.
A za nás náčelníky všem šestkám přeji: „Ať se vám daří a ať chcete, aby vám spolu bylo dobře!“
Náčelník AB
ANKETA - ADAPTAČNÍ VÝLET
Jak se výlet žákům líbil, to si můžete přečíst v naší krátké anketě. Co vše žáci zažili, zhlédnete na fotografiích pod
anketou.

6.A - Mgr. Leona Hanusová
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6.B - Mgr. Vladimíra Konvalinková

6.C - Mgr. Aleš Kříž

Marek Tachir, 6.A: Na adapťáku jsme hráli hry. Nejvíce se mi líbila hra, ve které jsme měli kelímek s vodou.
Museli jsme s ním chodit a kelímek nevylít.
Andrea Freiwaldová, 6.A: Líbilo se mi, jak jsme chodili poslepu po provázcích. Také jsem ráda za naši novou paní
učitelku Hanusovou. Moc jsem si to užila.
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Marek Lukeš, 6.A: Museli jsme si koupit jídlo, které začíná prvním písmenem v našem jméně. Já si koupil Miňonky.
Nikola Hauerlandová, 6.A: Adaptační výlet jsme měli v Jiříkovicích. Šli jsme tam pěšky. Pro mě to bylo super,
protože jsem z Pohledce, jsem ve třídě jedna z těch nových, a tak jsem mohla lépe poznat svoje spolužáky.
Karolína Nuhálová, 6.B: Bavilo mě to tam. Počasí jsme měli hezké. Jsem ráda za nové spolužáky. Hry byly super.
Tereza Čížková, 6.B: Jsem ráda za svoji novou paní učitelku Konvalinkovou. Moc jsem si to užila. Děkuju všem za
to.

David Šedý, 6.B: Bylo to dobrý, ale docela dlouhý. Poznal jsem tam nové kamarády.
Martin Müller, 6.B: Bavilo mě to tam. Nejlepší hra byla poznávání obličeje holek podle hmatu.
Adam Bureš, 6.C: Museli jsme plnit různé úkoly a hráli jsme různé hry.
Martin Křivánek, 6.C: Šli jsme do kulturního domu do Jiříkovic. Byl to skvělý volný den.
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Kristýna Přikrylová, 6.C: Na výletu jsem poznala celou třídu a našla nové kamarády.
Pavla Peňázová, 6.C: Nejvíc se mi líbilo chození podle provázku se zavázanýma očima.

anketu připravili E. Chrástová a P. Freiwald

Zprávy z pohledecké školy
V červnu minulého školního roku jsme se rozloučili s našimi „páťáky“ – Janou, Magdou, Nikolou, Čendou a Honzou.
Zamáčkli jsme slzu, popřáli, aby se jim ve „velké“ škole dařilo, a jak je u nás zvykem, ze dveří školy vyšli naposledy
jako její žáci bránou vytvořenou námi všemi.
Zatímco my jsme v létě odpočívali, v naší škole bylo rušno i během
hlavních prázdnin. Probíhala rozsáhlá rekonstrukce výdejny a
jídelny. Bouralo se a zase stavělo, izolovalo, malovalo, obkládalo a
pokládalo, spoustu práce měli nejen stavební profese, ale i vodaři,
plynaři a elektrikáři. Práce bylo tolik, že se celá rekonstrukce
protáhla až do nového školního roku. Nyní už máme výdejnu a
jídelnu novou, hezkou a veselou. Děkujeme vedení Nového Města
na Moravě a Fondu Vysočina za financování rekonstrukce a
stavební firmě pana Petra Šustra za skvěle odvedenou práci.
V tomto školním roce je nás zase o něco více, svůj první školní den
u nás slavnostně zahájilo hned sedm prvňáčků. Od prvního školního
dne ale uběhlo mnoho dní, my jsme se toho už spoustu naučili a také jsme toho společně hodně zažili.
Zahájili jsme plavecký výcvik, kterého se díky financování Spolku rodičů účastní všichni, od prvňáčků až po páťáky.
Stávají se z nás tedy skvělí plavci!
Pravidla silničního provozu nám v září připomněl pan Jinek nejen teoreticky, ale jízdou na kole jsme si je zopakovali
i v praxi na dopravním hřišti v Novém Městě.
Zanedlouho jsme se do Nového Města vypravili ještě jednou, tentokrát pěšky, na představení divadelní společnosti
Drak. Poznali jsme, jak si hrají rodiče ve hře „Jak si hrají tatínkové“ v netradičně ztvárněné pohádce O Sněhurce.
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V úterý 8. října nás navštívila paní Svatava Drlíčková, která nás „vtáhla“ do muzikofiletického příběhu „Spadlá z
nebe“ o hvězdě Stříbřence. Každý z nás si z příběhu odnesl nejen příjemný zážitek, ale také kouzelný kousíček
hvězdy.

A co nás čeká v brzké době? Už vyhlížíme příznivý vítr, abychom společně s rodiči na kopci nad Pohledcem vypustili
draky na nebe. Nebude nám překážkou ani vítr studený, protože potom se ohřejeme u ohýnku při opékání špekáčků.
V pracovních činnostech se velmi rádi stáváme kuchaři a pekaři. A přestože se nám letos na školní zahradě urodila
jablíčka jenom dvě a ořechů spadlo ze stromu také málo, těšíme se, že si společně upečeme štrúdl.
(Mgr. Š. Roháčková)
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Evropský den jazyků
Věděli jste, že v Evropě je 24 úředních jazyků a dalších 60 menšinových a
regionálních jazyků?
Proto si obyvatelé Evropy každý rok 26. září připomínají jazykovou a kulturní
rozmanitost svého kontinentu. Také naše škola se zapojila a uspořádala
projektový den. Učitelé cizích jazyků připravili dvanáct stanovišť, kde si žáci
5. až 9. tříd v doprovodu svých třídních učitelů mohli vyzkoušet různé
jazykové aktivity, a to nejen v jazycích vyučovaných na naší škole. Kromě
angličtiny, ruštiny a němčiny jsme tedy měli možnost nahlédnout do tajů španělštiny, polštiny, slovenštiny, a
dokonce i znakové řeči.
Velký dík patří nejen všem učitelům za vstřícnost a dodržení harmonogramu celého dne, ale hlavně vybraným žákům
z 9. ročníku, kteří vzorně pomohli s přípravou a organizací aktivit na jednotlivých stanovištích.
(Mgr. R. Suková)
ANKETA pro žáky – Jak se Ti líbil Den evropských jazyků?
Adam Starý, 9.A: Bylo to dost záživné, protože tam bylo hodně věcí a úkolů.
Roman Mahel, 9.B: Všechno bylo zábavné, jen ruština mě nebavila.
Tomáš Šlégl, 8.A: Bylo to dobrý. Nejlepší byla němčina.
Stanislav Chromý, 8.B: Nejvíce se mi líbila polština.

Aleš Špinar, 7.A: Bylo to velice dobré a nejlepší, že to bylo místo učení.
Tonda Drdla, 7.B: Nejvíce se mi líbila znaková řeč. Byl to originální jazyk.
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Ondřej Janů, 7.C: Bylo to fajn. Pro mě byla nejlepší španělština.
David Lukeš, 6.A: Bavila mě úplně všechna stanoviště.
Pavel Zahrádka, 6.B: Bylo to celkem nudné. Moc mě to nebavilo.
Šimon Koutník, 6.C: Nejlepší byla pohádka O řepě v ruštině.

Matyáš Havlík, 5.A: Bavilo mě hádání písniček na stanovišti angličtiny.
Petr Rychtr, 5.B: Jedním slovem to bylo SUPER.
Ivana Němcová, 5.A: Nejvíc se mi líbila španělština, naučila jsem se tam počítat do sedmi. Chtěla bych si zkusit
být v roli toho „učitele“.
Veronika Červinková, 5.B: Bylo to super. Jako třída jsme si to užili. Mohli jsme si vyzkoušet různé jazyky.

Lucie Lorencová, 6.A: Pro mě to bylo celkem náročný, nejmíň mě bavila němčina a nejvíc ruština.
Tereza Čížková, 6.B: Líbilo se mi to. Nemuseli jsme se celý den učit, nejlepší pro mě byla slovenština.
Marie Mahlová, 6.C: Bavila mě hlavně slovenština a angličtina. Byl to dobrý nápad a hlavně velký výběr jazyků, to
se mi líbilo.
Jolana Janíčková, 7.A: Spíše mě to bavilo, bylo to zajímavý. Líbilo se mi, jak jsme byli ve skupinkách a dostávali
razítka.
Adéla Dostálová, 7.B: Nejlepší byly písničky v angličtině. Skvělý nápad.
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Denisa Kunstmüllerová, 8.A: Nemuseli jsme se učit. Něco bylo těžké a něco zase lehčí. Doufám, že příští rok
nebudu na stanovišti já.

Markéta Dobrovolná, 8.B: Ze začátku mě to bavilo, ke konci mi to přišlo už dlouhý. A také mi přišlo, že bylo moc
stanovišť s angličtinou.
Václav Zdražil, 9.A: Bylo to hezký. Žáci si vyzkoušeli i roli učitelů.
Kristýna Honková, 9.B: V pohodě. Jen ke konci to bylo už dlouhé.
Klára Janů, 7.C: Užila jsem si to, byla to sranda. Doufám, že příští rok to bude znova.

anketu připravili P. Freiwald a E. Chrástová

Rozhovory s asistentkami
Seznamte se prosím v následujících vizitkách s pěticí našich asistentek pedagoga. Všem jsme daly podobný
text a poprosily o vyplnění.

Jmenuji se Hana Simajchlová.
Pomáhám ve třídě 7.C.
Dříve jsem pracovala jako zdravotní sestra.
Na naší škole se mi líbí sportovní zaměření, protože si myslím, že pohyb je důležitý.
Studovala jsem střední zdravotnickou školu a studium pro asistenty pedagoga ve Žďáře nad
Sázavou.
Pocházím z Nového Města na Moravě, nyní žiji v Petrovicích.
Moje koníčky jsou turistika, španělština, hudba, vodáctví, cestování.
Moje oblíbené jídlo je zeleninový salát.
Ráda mám všechna roční období, protože se mi líbí rozmanitost a změny.
Letošní prázdniny jsem strávila v Česku a na Slovensku.
Má nejoblíbenější písnička od Karla Gotta je Lady Carneval, protože je energická.

Jmenuji se Věra Kadlecová.
Pomáhám ve třídě 7.A.
Už dříve jsem učila v první třídě ve Žďáře nad Sázavou na 3. ZŠ.
Na naší škole se mi líbí kontakt s dětmi, práce v družině a dospěláci jsou tu fajn. Moc mě to
baví.
Studovala jsem operátorku kožešnické výroby v Hlinsku.
Pocházím z Hlinska, nyní již 23 let žiji ve Žďáře nad Sázavou.
Moje koníčky jsou ruční práce, baví mě se podílet na výzdobě školy. Ráda také jezdím na kole.
Oblíbené jídlo nemám, jsem jedlík, mám ráda vše. 
Nejradši mám jaro, protože znamená konec zimy.
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O letošních prázdninách jsem strávila hodně času na kole a letěla jsem balonem, měla jsem krásné prázdniny.
Písničky Karla Gotta jsem poslouchala, ale nemám žádnou vyloženě oblíbenou.

Jmenuji se Andrea Štolová.
Pomáhám ve třídě 6.A.
Pracuji ještě jako vychovatelka ve ŠD.
Na naší škole se mi líbí vybavení tříd a výuka v hodinách.
Studovala jsem Střední školu informatiky a cestovního ruchu v Humpolci, obor Předškolní a
mimoškolní pedagogika.
Pocházím ze Žďáru nad Sázavou, kde stále žiji.
Moje koníčky jsou četba a sport - jízda na kole, inline brusle, běh.
Moje oblíbené jídlo je pizza, steak či špagety.
Nejraději mám léto, protože je teplo a svítí sluníčko.
Letošní prázdniny jsem strávila na dovolené v Chorvatsku a doma.
Nejoblíbenější písničku od Karla Gotta nemám, ale jeho písně si občas ráda poslechnu.

Jmenuji se Hana Suchá.
Pomáhám ve třídě 6.C.
V naší škole se mi líbí vybavení, protože působí útulně a moderně.
Studovala jsem pedagogické lyceum.
Pocházím z Nového Města na Moravě, nyní žiji ve Žďáře nad Sázavou.
Moje koníčky jsou posilování, cyklistika, squash.
Mým oblíbeným jídlem je Caesar salát.
Nejraději mám léto, protože mám ráda teplo.
Letošní prázdniny jsem strávila v Řecku.
Má nejoblíbenější písnička od Karla Gotta je To musíš zvládnout sám.

Jmenuji se Soňa Tichá.
Pomáhám ve třídě 3.A u paní učitelky Lüftnerové.
Jako asistentka pedagoga zde pracuji třetím rokem, dříve jsem pracovala jako sociální
pracovnice.
Na naší škole se mi líbí, protože je tu příjemná atmosféra.
Studovala jsem na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor Učitelství
sociálních a zdravotních předmětů pro SOŠ.
Pocházím z Nového Města na Moravě, kde nyní žiji.
Moje koníčky jsou procházky, jízda na koloběžce, stolní hry.
Moje oblíbené jídlo jsou těstoviny na různé způsoby.
Nejraději mám jaro, protože je po zimě příroda krásně barevná.
Letošní prázdniny jsem strávila se svou rodinou na dovolené v Itálii, kterou máme moc rádi. Také jsme důkladně
prošli Český ráj a nechyběly ani dobrodružné prázdniny u příbuzných.
Má nejoblíbenější písnička od Karla Gotta je ta nejaktuálnější - Srdce nehasnou - je svým obsahem velmi
dojemná.
Děkujeme všem asistentkám za ochotu odpovídat na naše dotazy.
Přejeme jim spokojenost v práci a pohodu v tomto školním roce.
za rozhovory děkují K. Petrová a L. Ptáčková
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Sportovní zprávy
Mistrovství České republiky
4. srpna 2019 se konalo MČR ve všestrannosti. Pro tento rok byla vybrána malá vesnice Borová nedaleko Českého
Krumlova.
Tohoto mistrovství se zúčastnila letos dvanáctiletá Kristýna Přikrylová, členka Školního sportovního klubu a od září
žákyně naší školy. Kristýna reprezentovala v kategorii: Pony – děti 10 až 13 let. Do této kategorie nastoupilo třináct
jezdců a šestnáct koní. Někteří jezdci jako Kristýna s dvěma poníky.

Ve čtvrtek nastoupili poníci do drezurní zkoušky, kde se Kristýně nevedlo úplně dle jejích představ a obsadila
8. místo s méně zkušeným mladým koněm Goldenbay Magic Moon, pro kterého je tato sezóna první a spíše sbírá
zkušenosti.
9. místo obsadila s koněm Alpinhorse Midnight Princess, tato klisna je zkušená v soutěžích všestrannosti, ale
protože šla na start mezi prvními, projevila se určitá nervozita jezdkyně z účasti na mistrovství.
V pátek měli soutěžící pony volno a chystali se na sobotní terénní zkoušku. Sobotní nepřízeň počasí (krupobití a
přívalové deště) způsobila zrušení terénní zkoušky ostatních soutěží. Došlo tak k náhlým změnám v systému
všestrannosti. Hlavní rozhodčí po dohodě s pořadateli a vedoucími ekip rozhodla o dalším pokračování v podobě
parkuru a následně až v neděli o pokračování zkoušky terénní. Čím vznikl jezdcům, kteří měli v soutěži dva koně,
složitý úkol, a to vybrat si koně do mistrovství po parkuru, což není u této disciplíny typické. Jezdci si vždy vybírají
koně do parkuru po terénní zkoušce.
Kristýna s oběma poníky absolvovala parkur za vydatného deště, ale zvládla to na jedničku a na své konto nepřipsala
žádné další trestné body.

Rozhodování před terénní zkouškou nebylo vůbec lehké, ale nakonec Kristýna zvolila hůře umístěnou, ale zkušenější
Alpinu. Alpina i Moon terénní zkoušku zvládli skvěle, bez trestných bodů.
Zaváhání soupeřů v terénní zkoušce vyneslo dvojici Přikrylová – Alpinhorse Midnight konečnou, „bramborovou“
čtvrtou příčku.
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Vzhledem k tomu, že to bylo druhé mistrovství ČR pro tuto jezdkyni a zkušenosti postupně jen sbírá, zvládla
Kristýnka vše na jedničku a jsme na ni pyšní!!! Kristýnko, ať se ti na naší škole líbí, budeme ti držet palce!!!
(Mgr. V. Holubová)
Mistrovství v drezuře pony
15. září se Kristýna Přikrylová, žákyně 6. C, zúčastnila se
svými dvěma svěřenci závodů v drezuře, které byly vypsány
jako Oblastní mistrovství východočeské oblasti pro rok 2019.
Celkem se na startu sešlo 20 dvojic, které posuzovali zkušení
rozhodčí z Polska. Poníci byli rozděleni do dvou kategorií
podle velikosti, tak se Týnce poštěstilo, že měla v každé
skupině jednoho svěřence. Vyšlo to spravedlivě a v každé
kategorii soutěžilo deset poníků.

Dollom Cassino, přestože je parkurový specialista, se moc v obdélníku zasnažil a
s výsledkem 64,314 % si ve své kategorii vybojoval 2. místo.
Goldenbay Magic Moon je v drezuře zkušenější. Drezura je součástí závodů
všestrannosti, kterých se Moon po celou sezonu účastní, ale na klasických
drezurních závodech to byla jeho premiéra. I když to byl jeho první start,
předvedli s Týnkou moc vydařenou jízdu za 68,921 % a obsadili 1. místo.
Soutěž byla vyhodnocena dohromady. Týnka tak s Moonem obsadila 1. místo a
s Cassinem 5. místo.
Kristýnce moc gratulujeme!!!!
(Mgr. V. Holubová)

Úspěchy našich žáků na horských kolech – Mistrovství České republiky
Jak to začalo? V rámci všestrannosti jezdily děti ze Školního sportovního klubu každý pátek na trénink na kolech.
Někteří jezdili opravdu skvěle, a tak jsme založili v našem městě před třemi roky oddíl horských kol (současný Bike
team Nové Město na Moravě).
Trenérem dětí na horských kolech byli ze začátku trenéři ŠSK, rodiče, učitelé. Časem se trénování dětí ujal hlavně
Martin Holek ml. a Luboš Jelínek.
S dětmi si všichni skvěle rozumí. Trénuje se v okolí Vysočina Arény. Výsledky dětí na horských kolech Bike teamu
jsou letos obdivuhodné: tři tituly Mistra ČR, jedna stříbrná medaile a spousta umístění do 20. místa.
Děti z Nového Města reprezentovaly letos na horských kolech náš kraj na letní Olympiádě mládeže, odkud přivezl
bývalý člen ŠSK Filip Konečný bronzovou medaili, Patricie Srnská skončila na 5. místě, 9. a 13. místě.
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Veliká pochvala patří těmto našim žákům na horských kolech:
Veronika Srnská – 1. místo na MČR ve sprintech, 9. místo ve vytrvalostním závodě
Patricie Srnská – 5. a 6. místo na MČR, umístění do 10. místa na OH mládeže
Veronika Fousková – 9. místo na MČR
Amálie Srnská – 15. místo na MČR
Vojtěch Jelínek - 19. místo na MČR
Žáci se pravidelně zúčastňují různých závodů horských kol doma i v zahraničí, kde obsazují přední místa.
(Mgr. V. Holubová)
Katka Holková vyhrála letní Olympiádu dětí a mládeže
Katka je žákyní naší školy a současně členkou biatlonového klubu
v NMnM.
V červnu byla nominovaná Krajem Vysočina na letní OH mládeže ČR,
které se konaly v Libereckém kraji.
Letní biatlon zvládla Katka skvěle a ve sprintu obsadila první místo!!!
V hromadném startu skončila na krásném 4. místě.
Katce se letos dařilo i v zimním biatlonu, protože jednou vyhrála Český
pohár v Letohradu (vytrvalost) a ve sprintu obsadila 4. místo.
Biatlonistce Katce přejeme, ať jí forma vydrží i v nastávající sezoně.
Z našich žákyň musíme ještě pochválit Adélu Horákovskou, která na OH
mládeže ČR obsadila v letním biatlonu 8. místo s hromadným startem a ve
sprintu skončila na 16. místě.
Oběma děvčatům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci našeho kraje i
města.
(Mgr. V. Holubová)
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Turnaj v malé kopané
Ve středu 16. 10. se uskutečnilo v Bystřici nad Pernštejnem okrskové kole v malé kopané za účasti šesti škol. Žáci
naší školy dosáhli na turnaji těchto výsledků: se ZŠ Bystřice hráli 0:0, ale pak porazili Štěpánov 5:0 a Gymnázium
Bystřice 5:0. Podlehli pouze novoměstské 1. ZŠ na pokutové kopy a získali tak na turnaji celkové 2. místo. Postupují
tedy do okresního kola!
Branky stříleli: Starý Adam (4), Hudák Kryštof (2), Chrást Jan (1), Krejčí Ondřej (1), Sláma Jan (1). Školu dále
reprezentovali Dobrovolný Jakub a Zykan Patrik.
Děkujeme chlapcům za úspěšnou reprezentaci naší školy.
(Mgr. Z. Harvánek)
Účast na republikovém finále v přespolním běhu
Dne 2. 10. se uskutečnilo okresní kolo v přespolním běhu škol ve Žďáře nad Sázavou. Z naší školy se ho zúčastnila
čtyři družstva.
A kdo nás reprezentoval?
Za mladší dívky – Lucie Lorencová, Nela Žváčková, Vendula Sochorová, Veronika Srnská, Sylva Prýglová, Kristýna
Blažková
Za starší dívky – Kateřina Holková, Lucie Crháková, Tereza Kunstmüllerová, Jolana Žváčková, Lenka Slámová, Adéla
Horákovská
Za mladší chlapce – Aleš Špinar, Lukáš Ťupa, Matěj Svoboda, Adam Bureš, Vojtěch Jelínek
Za starší chlapce - Kryštof Hudák, Marek Horych, Adam Starý, Pavel Janů, Peter Freiwald
Mladší dívky si vybojovaly krásné druhé místo. Starší dívky si doběhly pro vítězství s úctyhodným náskokem třiceti
dvou bodů. Mladší chlapci skončili na sedmém a starší chlapci na devátém místě.
Do krajského kola 9. 10. postoupila obě družstva dívek. Mladší skončily na pěkném třetím místě
a starší na senzačním prvním!
Starší dívky se tedy probojovaly do republikového finále v Hradci Králové. Trať zde byla velmi obtížná a na start
se postavilo okolo osmdesáti závodnic. Naše družstvo to nevzdalo a obsadilo nečekané, nádherné páté místo.
(Kateřina Holková)

Tým chlapců kategorie III. ( zleva): Matěj Svoboda, Vojtěch Jelínek, Lukáš Ťupa,
Aleš Špinar, Adam Bureš
okresní kolo - 7. místo
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Tým chlapců kategorie IV. (zleva): Marek Horych, Kryštof Hudák, Adam Starý,
Pavel Janů, Peter Freiwald
okresní kolo – 8. místo

Tým dívek kategorie III. (horní řada zleva): Nela Žváčková, Kristýna Blažková,
Veronika Srnská, Sylva Prýglová, (dolní řada zleva): Lucie Lorencová, Vendula Sochorová
okresní kolo – 2. místo, krajské kolo – 3. místo
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Tým dívek kategorie IV. (zleva): Lenka Slámová, Tereza Kuntsmüllerová, Jolana Žváčková, Kateřina Holková, Adéla
Horákovská, Lucie Crháková
okresní kolo – 1. místo
krajské kolo – 1. místo, republikové finále – 5. místo

Cihla k cihle
Ve čtvrtek 10. října proběhl již 3. ročník soutěže Cihla k cihle. Pořadatelem byla tentokrát SPŠ stavební Havlíčkův
Brod. Naši školu reprezentovali chlapci z 8.B, František Ondráček a Petr Stehlík, kteří se do krajského finále
kvalifikovali z okresního kola.
(Mgr. Z. Ptáček)
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ZÁBAVA S BUBLINOU
Vzpomínáme na Karla Gotta
Nedávné úmrtí zpěváka Karla Gotta zasáhlo velkou většinu jeho fanoušků. Zprávy o něm
plnily stránky novin. Ani náš časopis nemůže zůstat pozadu. Připravili jsme pro vás jako
malou vzpomínku dvě spojovačky, které souvisí s kariérou a osobním životem této pěvecké
legendy.

Spojovačka – spoj úryvek z písně s jejím správným názvem
Hrajte ještě dál naposledy…

Srdce nehasnou

Máme jí co závidět, výšku, z které vidí svět…

Zvonky štěstí

Oslavím sám vánoční svátky a na jaře si vrásky spočítám…
Poznáte i bez nesnází, že tam nepochybně něco schází…

Oči má sněhem zaváté
Cest´la vie

Ještě než usnu, chci slyšet svůj hlas…

Být stále mlád

Já pak můžu jít a v duši klid, můžu pak mít…

Včelka Mája

Zpívám rád a je to na mně doufám znát…

Trezor

A jindy se cítím jako omládlý, jako ten kluk na školním zábradlí…

Jdi za štěstím

Tak byl bych šťasten, že jsem lásku měl a mám…

Lady Carneval

Já kdysi pannám, já ba i vdovám lhal…

Kávu si osladí

Sbohem, napjaté čekání. A vím, že teď jdu si pro odpověď…
Prosím vás, pane průvodčí, zastavte vlak, už je to tak, nemohu dál…
O to, když přijdu, tak vím, že nemohu žít…

To musím zvládnout sám
Stokrát chválím čas
Adresát neznámý

Na dveře nápis dám…

Kdepak ty, ptáčku, hnízdo máš?

Když ti jedenkrát už láska nedá spát…

Čas růží
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Spojovačka – přiřaď k obrázku správné jméno a spojení s Karlem Gottem

Lucie Gottová

manželka

Nelly Sofie Gottová

nemanželská dcera

Ivana Gottová

manželská dcera

Charlotte Ella Gottová

manželská dcera

Dominika Gottová

nemanželská dcera

spojovačky připravily K. Petrová a L. Ptáčková
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Vtipy

ŘEŠENÍ: Spojovačka – spoj úryvek z písně s jejím správným názvem
Hrajte ještě dál naposledy…

Cest´la vie

Máme jí co závidět, výšku, z které vidí svět…

Včelka Mája

Oslavím sám vánoční svátky a na jaře si vrásky spočítám…
Poznáte i bez nesnází, že tam nepochybně něco schází…

Kávu si osladím
Trezor

Ještě než usnu, chci slyšet svůj hlas…

Srdce nehasnou

Já pak můžu jít a v duši klid, můžu pak mít…

Kdepak ty, ptáčku, hnízdo máš?

Zpívám rád a je to na mně doufám znát…

Zvonky štěstí

A jindy se cítím jako omládlý, jako ten kluk na školním zábradlí…
Tak byl bych šťasten, že jsem lásku měl a mám…

Být stále mlád
Stokrát chválím čas

Já kdysi pannám, já ba i vdovám lhal…

Lady Carneval

Sbohem, napjaté čekání. A vím, že teď jdu si pro odpověď…
Prosím vás, pane průvodčí, zastavte vlak, už je to tak, nemohu dál…
O to, když přijdu, tak vím, že nemohu žít…

Adresát neznámý
Oči má sněhem zaváté
Čas růží

Na dveře nápis dám…

To musím zvládnout sám

Když ti jedenkrát už láska nedá spát…

Jdi za štěstím
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ŘEŠENÍ: Spojovačka – přiřaď k obrázku správné jméno a spojení s Karlem Gottem

Charlotte Ella Gottová

manželská dcera

Ivana Gottová

manželka

Dominika Gottová

nemanželská dcera

Nelly Sofie Gottová

manželská dcera

Lucie Gottová

nemanželská dcera
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BUBLINA – školní časopis
Vydává Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860
Mgr. V. Konvalinková a žákovská redakční rada (Eva Chrástová, Kristýna Petrová, Ludmila Ptáčková, Peter Freiwald)
Časopis najdete též na webu školy www.zs2.nmnm.cz
Případné dotazy či nápady posílejte na e-mail vladimira.konvalinkova@zs2.nmnm.cz
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