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Milí čtenáři,
přinášíme vám již třetí výtisk časopisu. Snad si v něm rádi zalistujete,
než se rozprchnete na jarní prázdniny. Někteří žáci nám v anketě
odpovídali, kam o prázdninách vyrážejí. Můžete se tedy inspirovat,
nemáte-li ještě sami pevné plány.
Některými články a fotografiemi se ještě vracíme do minulého roku a
předvánoční atmosféry, protože do druhého čísla jsme články dát již
nestihli. Z letošního roku přinášíme článek o tom, jak se líbil sedmákům
lyžařský kurz, jak se mají žáci v pohledecké škole či jak soutěžil pan
učitel matematiky ve známém vědomostním pořadu. Fotografie vám
přiblíží průběh kurzu první pomoci, který absolvovali osmáci, nebo
besedu deváťáků s městským policistou.
Příjemné počtení!
Přejeme všem hezké a pohodové prázdniny. Odpočívejte a hlavně si je užijte!
redakční rada s paní učitelkou V. Konvalinkovou

Prezentuj svoji firmu
Žáci 9. ročníku se zúčastnili na konci loňského roku tradiční soutěže, kterou pořádá SOŠ na Bělisku. Žáci zde měli
možnost představit svoji fiktivní firmu. Naši školu reprezentovali za 9.A Tomáš Janů a Ludmila Ptáčková, Ivana
Košíková a Jana Polnická, za 9.B Jakub Jelínek. Všichni tito žáci velice pěkně uvedli své firmy. Ivance Košíkové a
Janě Polnické se nakonec snaha a čas strávený nad přípravou na soutěž vyplatily, neboť dívky se svou fiktivní
cestovní kanceláří obsadily první místo.
Žákyním 9.A ještě dodatečně gratulujeme k úspěchu. Děkujeme jim i dalším třem žákům za odvahu a samozřejmě
také za reprezentaci naší školy.
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Soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu třídy
Vyhrála 7.A, na druhém místě skončili žáci z 8.A, třetí místo obsadila 7.C.
7.A
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8.A

7.C

Anglické okénko
1. Natočit krátký film?
O natočení krátkého filmečku ze života deváťáka zábavnou formou jsme se pokusili v hodině anglického jazyka.
Deváťáci se rozdělili do skupinek a každá se svého úkolu zhostila na výbornou. Třeba nám zde vyrůstají noví
režiséři nebo herci. Všem bych chtěla poděkovat za zodpovědný přístup a odvedenou práci.
2. Christmas Quiz
Již podruhé v předvánočním čase se trojice žáků naší školy, tentokráte ve složení Eva Chrástová, Hans Rychtář a
Peter Freiwald, zúčastnila vánočního kvízu na obchodní škole ve Žďáře nad Sázavou. V nelehké konkurenci obstáli a
s nepatrnou ztrátou obsadili vynikající čtvrté místo. Za jejich výkon jim patří velký dík.

3. Olympiáda v Aj
Na konci měsíce ledna proběhlo již tradiční školní kolo olympiády v Aj. I tentokráte soutěžili žáci ve dvou
kategoriích: 6. - 7. třída, 8. - 9. třída. Po společné části skládající se z poslechu a gramatiky postoupilo 10 žáků
z mladší kategorie a 11 žáků ze starší kategorie do ústního kola. Tam si nejlépe vedli a s vylosovanými tématy si
nejlépe poradili tito žáci:
Mladší:
1. Adam Krejčí
2. Vendula Šanderová
3. Lucie Laifrová

Starší:
1. Tomáš Šlégl
2. Darina Nováková
3. Matěj Bonaventura
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Adam Krejčí a Tomáš Šlégl naši školu poté 9. února úspěšně reprezentovali v okresním kole ve Žďáře nad Sázavou.
Zde Adam obsadil dělené 16. - 17. místo. Tom skončil na krásném sedmém místě. Touto cestou bychom rádi
poděkovali nejenom vítězům, ale také všem účastníkům olympiády. Přejeme všem další úspěchy na poli anglického
jazyka.
(Mgr. L. Hanusová)

Zprávy z pohledecké školy
MISE ZERO
Díky panu Hrubešovi (tatínkovi našich spolužáků) jsme se zapojili do projektu „Evropská výzva Astro Pi“. Dostali
jsme tak úžasnou příležitost zúčastnit se Mise Zero, vyzkoušet si programování mikropočítačů a odeslat vzkaz do
vesmíru!
Vytvořili jsme dva týmy, které společně navrhly a naprogramovaly svoje kódy v řádkovém programovacím prostředí.
Vytvořený počítačový program jsme odeslali na Evropskou kosmickou agenturu, kde kódy zanalyzují a vyšlou
astronautům na palubu Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). V květnu 2020 náš vzkaz poběží 30 vteřin ve vesmíru a
my obdržíme certifikát, na kterém bude uveden přesný začátek a konec spuštění právě našeho programu.
(Mgr. Š. Roháčková)
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Pololetní vysvědčení
To nám to uteklo! Než jsme stačili říct švec, první pololetí letošního školního roku je za námi.
Den předání vysvědčení byl neobyčejný. Hodně jsme si povídali, hráli, a starší spolužáci dokonce připravili
občerstvení - výborné jednohubky s pomazánkami podle vlastních receptů. Nedali jinak, než že má porota, složená
ze všech dospělých ve škole, rozhodnout, která je nejlepší. Bylo to těžké, protože jedna byla lepší než druhá!
U slavnostně prostřeného stolu jsme si povídali o tom, co se komu daří a co by si přál, aby se mu dařilo lépe.
Výborným čajem od naší paní školnice jsme si připili na nové pololetí, s plnými bříšky převzali vysvědčení a vydali se
užít si pololetní prázdniny!
(Mgr. Š. Roháčková a M. Prokopová)

Setkávání s předškoláky z MŠ Pohledec
Od loňského roku se stalo tradicí, že
předškoláci
z místní
mateřské
školy
navštěvují každý měsíc naši školu, kde si
společně hrajeme, povídáme a procvičujeme
všechny znalosti a dovednosti potřebné
k zápisu do první třídy.
V měsíci lednu jsme se zaměřili na barvy,
geometrické tvary a prostorovou orientaci.
Zazpívali jsme si písničku o barvách a
zahráli si různé pohybové hry. Každý
předškolák také dostal svoji značku – první
písmeno svého jména. Popovídali jsme si také o tom, co děláme rádi ve volném čase.
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Schůzka v únoru byla motivována zimou a sněhuláky. Naučili jsme se o nich básničku a písničku, samotného
sněhuláka jsme i nakreslili na tabuli. V pracovním listu jsme zvládli uvolňovací grafomotorické cvičení a ukázali jsme
si správný úchop tužky. Potom už nás čekaly pohybové hry s obrázky, kde jsme určovali počáteční písmeno ve
slovech a vytleskávali jsme je na slabiky.
Už nyní se těšíme na další setkání v březnu a po jarních prázdninách i na Zápis nanečisto.
(Mgr. M. Sáblíková)

Zimní hrátky
Letošní zima nám bohužel nenadělila tolik sněhové nadílky, přesto jsme se
snažili si ji co nejvíce užít jak v hodinách tělesné výchovy, tak i v družině.
S dětmi z 1. a 2. třídy jsme absolvovali Zimní olympijské hry, vydali jsme se
na výpravu na Severní pól, psali do sněhu, vytvářeli jsme číslice z našich těl
a stavěli věže ze sněhu. Také jsme s 1. - 3. třídou byli před rozdáním
vysvědčení bobovat na kopci.
Ani v družině se nezahálelo. Tam se děti pustily do budování velkolepých
bunkrů a po těžké práci zbyl čas i na odpočinek ve sněhové posteli
s přikrývkou. Je prostě znát, že si zimní radovánky užíváme plnými doušky.
(Mgr. M. Sáblíková)

Petr Kadlec před televizními kamerami
Určitě znáte televizní soutěž AZ-kvíz. Do této soutěže se přihlásil i náš pan učitel matematiky. Když se
tato informace rozšířila po škole, nedalo nám to! Zeptaly jsme se pana učitele na pár věcí, které nás
zajímaly.
1. Jaké bylo natáčení?
Zajímavé. V televizi člověk vidí jen moderátora a soutěžící, když ale nahlédnete do zákulisí, vidíte pracovat dalších
20 lidí, bez kterých by to nešlo a kteří musí skvěle spolupracovat, aby všechno šlapalo.
2. Kdy natáčení probíhalo?
Stálo mě to dvě únorové cesty do Brna. Když všechno běží, jak má, natočit jeden díl
zabere asi hodinu a půl.
3. Co Vás vedlo k tomu, abyste se soutěže zúčastnil?
Já už ani nevím, přihlášku jsem posílal tak před třemi lety. Ale nejspíš to bude moje vrozená soutěživost. A peníze
se taky hodí, ne? 
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4. Byl jste nervózní?
Z Brna je nervózní možná Air Force One, já ne!  Ale vážně, prvních pět otázek jsem byl dost mimo. Ovšem když
se točil poslední díl, byla to pohoda jako doma na gauči. To už jsem se kochal nervozitou nováčků.
5. Stál jste před kamerou poprvé v životě?
Kdysi jsem jako trenér florbalu dával rozhovor pro ČT po finále Českého poháru. Ale jelikož jsme tenkrát dostali
klepec, radši bych to nerozváděl.
6. Co musí člověk vůbec udělat, aby se do AZ-kvízu dostal?
Dorůst plnoletosti, poslat přihlášku a úspěšně absolvovat konkurz. No, a do té doby zapomenout na oblíbenou
žákovskou větu: „a na co nám to jako bude…“
7. Kdy Vás můžeme vidět v televizi?
Fakt to mám říkat? Dobrá tedy, první díl bude 30. března.
8. Zopakoval byste si někdy tuhle soutěž?
Jasně. Až budu zase potřebovat zaplatit nákup v obchodu IKEA, přihlásím se znova. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme do budoucna štěstí nejen při soutěžení.
rozhovor připravily K. Petrová a L. Ptáčková

Lednový lyžařský kurz 7. ročníku se vydařil
V anketě jsme zjišťovali, jak probíhal letošní povinný lyžařský kurz, co se žáci naučili a zda se jim na kurzu
líbilo.
Ondřej Svrček, 7.A:
V týdnu od 20. do 24. ledna jsme měli lyžařský kurz. Kurz probíhal ve Vysočina Aréně. Paní učitelka nás rozdělila do
čtyř družstev. Já jsem byl ve druhém družstvu. Učili jsme se základy klasického lyžování, sjíždění z kopce soupaž.
Poslední den se konal obratnostní závod.
Martina Chmelařová, 7.A:
Na lyžařský kurz jsem se ze začátku moc netěšila, ale nakonec jsem si to moc užila. Často jsem padala, ale naučila
jsem se spoustu nových věcí a dostala diplom. Budu na to dlouho vzpomínat.
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Štěpán Krejčí, 7.A:
První den lyžařského kurzu nám moc nevyšel, tak jsme šli na procházku do Vlachovic a přes Jiříkovice zpět. Druhý
den už jsme šli lyžovat. Na lyžích jsem stál skoro poprvé, ale myslím, že mi to šlo. Lyžovali jsme až do pátku.
V pátek jsme měli obratnostní závod. Samozřejmě vyhrála nejlepší skupina!! Myslím, že jsme se se třídou líp
skamarádili. Lyžák jsem si moc užil a klidně bych si ho zopakoval.
Jana Dvořáčková, 7.A:
První den jsme šli na výlet, protože nebyl sníh. Druhý den už jsme stáli na lyžích. Učili jsme se padat a brzdit.
Třetí den jsme sjeli první kopec. Byla to fuška, ale všichni to zvládli. Čtvrtý den jsme jezdili už z kopce i do
kopce. Stromečkem jsme vyšlápli kopec, po rovince jsme jeli robotem. Pátý den jsme měli závody. Byli jsme
rozděleni na dvě skupiny. Na konci byli všichni pochváleni, dostali jsme diplom a perníček s marcipánem.

Radek Havlík, 7.A:
Lyžák se mi líbil. Měli jsme pěkné počasí. Učitelé byli fajn. Naučil jsem se spoustu nových věcí, například jak se
padá nebo jak se brzdí. Lyžák byl docela vyčerpávající, ale užil jsem si ho.
David Kotovic, 7.A:
Lyžák byl velmi zábavný. O přestávkách jsme se všichni bavili. Mnoho jsme se toho naučili, třeba jak bezpečně
padat. Byla to velká legrace.
Adam Krejčí, 7.A:
Na lyžáku se mi hodně věcí líbilo. Ale nic není dokonalé, takže i tam bylo pár věcí nanic. Jako třeba cesta tam a
zpět. Dobré bylo to, že jsme se hodně naučili a zažili hodně legrace.

Nikola Svobodová,7.A:
Lyžák jsem si moc užila. Naučila jsem se lépe padat a spolupracovat. I když mě hned druhý den bolely nohy a hlava,
šla jsem tam, protože mě to bavilo. Padala jsem často. Ty kopce mi po třetím dni už lezly na nervy, protože jsme
ten kopec vyjeli třeba pětkrát!!! Ale naučili jsme se padat z kopce, takže to za to stálo. Když jsme měli vyjíždět
Plačkovec, tak jsem panu učiteli Smetanovi řekla, že už to nedám! Tak mě vzal „zkratkou“.
Když už jsme naposled v tom dni, ani nevím přesně v jakém, vyjeli nad tunely a sjížděli ten velký kopec, tak jsem se
ptala pana učitele: „Co se stane, když spadnu?“ On odpověděl povzbuzujícím: „To zvládneš!“ Moc jsem si to nakonec
užila a šla bych ještě za týden.
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Monika Blahová,7.B:
Lyžák se mi moc líbil. Je škoda, že nebyl delší. Hodně jsem se toho naučila. Kdyby napadlo více sněhu, mohli bychom
jet do přírody, ale i tak mě to bavilo.
Tonda Drdla, 7.B:
Lyžák byl super, protože jsme se naučili mnoho různých věcí. Líbil se mi na konci ten závod. Sešla se tam dobrá
parta. Bylo hezké pozorovat, jak se já a moji spolužáci zlepšujeme. Zhodnotil bych lyžák jako velmi podařený.

Karolína Dobiášová, 7.B:
Moc se mi to líbilo. Na lyžích umím, takže jsem se nic nového nenaučila. Byla to ale sranda. Hráli jsme hru Marco
Polo. Narazila jsem do Nelči a ona pak do mě. Spadly jsme.

Radim Červenka, 7.B:
Naučil jsem se jezdit na lyžích. Bavilo mě, když jsem jezdil z kopečka. Nebavily mě přestávky, protože jsem chtěl
hlavně hodně jezdit na lyžích.
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Adam Nečas, 7.B:
Byl jsem poprvé na lyžích. Vtipný zážitek byl, když jsme šli na kopec a spadlo asi pět lidí kvůli jednomu klukovi. Za
čtyři dny jsem se toho dost naučil. Bylo to super.
Honza Prokop, 7.B:
Skvělý týden. Byla tam zábava. Jsem rád, že jsem byl v druhé skupině. Nejlepší bylo, když jsme jezdili na celém
okruhu. Přestávky mě moc nebavily.

Nela Žváčková, 7.B:
Lyžák se mi líbil, protože jsem nebyla ve škole. Byl fajn, i když už jsem uměla lyžovat. Na lyžáku byla sranda.
Vojta Jelínek, 7.B:
Na začátku jsem si myslel, že to bude nuda, ale zjistil jsem, že kurz potřebuji. Na kurzu jsem se naučil lépe
kristiánku a naučil jsem se bruslit. Kurz byl pro mě velmi užitečný, děkuji všem učitelům, kteří kurz pomohli
uskutečnit.
připravili E. Chrástová, L. Ptáčková, K. Petrová a P. Freiwald

Jak si užila lyžařský kurz 7.C, která jej absolvovala později?
Bylo to dobré. Sice nás u Ski hotelu nenechali lyžovat celé dopoledne, ale nám to nevadilo, užívali jsme si, že
můžeme být spolu a byla sranda. Při procházkách jsme se sblížili a povídali si víc než dosud.
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Na oválu byla každá půlhodinka super, hlavně to padání!:) Všichni jsme sjeli Modříňák, což byl úspěch, protože
někteří stáli na lyžích poprvé. Lyžovali jsme bohužel jen do deseti, ale určitě si to každý užil.
Děkujeme učitelům, že s námi měli takovou trpělivost.
za 7.C Vendula Šanderová a Kristýna Blažková

Vaříme v pracovních činnostech

Filip Košík a Kája Brusenbauch se svým výborným bramborákem.
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Beseda s městským policistou Tomášem Svobodou pro žáky 9. ročníku
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ANKETA - Jak budeš trávit jarní prázdniny?
Jakub Brusenbauch, 1.B: Budu sedět doma u tabletu a koukat na televizi.
Veronika Fousková, 2.B: My pojedeme s rodiči na chatu. Také si budu hrát s legem.
Josef Dlouhý, 2.B: Budu mít zápas ve fotbale.
Adam Ťupa, 4.B: O prázdninách pojedu na tábor do Podolí.
Jakub Stehlík, 4.A: Pojedu s tátou na výlet do Prahy.
Tereza Klimešová, 4.A: O jarních prázdninách pojedu lyžovat na hory do
Krkonoš. Ve zbytku času budu chodit ven s kamarádkami.
Lucie Matějková, 4.B: Pojedu za tetou do Prahy. Také k nám přijede babička s dědou. A zajdeme do městských
lázní.
Lukáš Krčil, 5.A: Pojedu lyžovat do Olešnice.
Veronika Šilhánková, 5.A: Budeme s rodinou chodit na procházky. Budu chodit s kamarády ven, ale jinak budu
doma.
Anna Kotovicová, 5.A: Já budu chodit plavat. Také máme v plánu jet nakupovat do Brna.
Nela Čírtková, 6.C: Pojedeme na výlet.
Martin Křivánek, 6.C: Půjdeme na svah lyžovat.
Adéla Dostálová, 7.B: Budu na táboře.
Jan Prokop, 7.B: Pojedu na chatu.
Štěpán Polnický, 7.C: Budu něco vyrábět a flákat se.
Kája Horákovská, 7.C: Pojedu na koňský tábor a pojedu za Káťou Nečasovou.
Matylda Slonková, 8.A: Pojedu na tábor.
Lada Jasanská, 8.B: Pojedu na hory.
Matěj Bonaventura, 8.B: Budu lyžovat a budu doma ležet.
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Adam Škařupa, 9.A: Budu hajat ve svojí huňatý postýlce.
Patrik Zykan, 9.A: Budu spinkat v postýlce a pojedu do Brna na jídlo.
Adéla Horákovská, 9.B: Pojedu na soustředění.
anketu připravili L. Ptáčková, P. Freiwald a E. Chrástová

Kurz první pomoci
Dvě páteční únorová dopoledne strávili žáci 8. ročníku kurzem první pomoci. Neposlouchali však jen teorii, ale sami
si zkoušeli prakticky nacvičit například stabilizovanou polohu či zafixování končetin v případě úrazu. Na
fotografiích se můžete podívat, jak jim to šlo.
20. 3. čeká osmáky ještě beseda se složkami záchranného systému, s hasiči a se záchrannou službou.

15

16

Aktivity Školního sportovního klubu - lyžování a plavání
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ZÁBAVA S BUBLINOU
Kvíz o naší škole
1.

Kolik je na škole žáků?
A) 480

2.

B) 495

C) 505

Kolik je na škole učitelů?
A) 35

B) 37

C) 39

3.

Kolik je v budově schodů do pater?

4.

Jak se pan školník jmenuje křestním jménem?

5.

Jak dlouho je pan ředitel Krakovič ve vedení školy?

A) 132

B) 144

A) Radim B) Jan
A) 8 let
6.

B) 10 let

C) Roman
C) 11 let

Kolik máme paní uklízeček?
A) 2

7.

C) 152

B) 3

C) 4

Jaké kabinety se nachází ve 2. patře?
A) Čj, Pp, Aj

B) Čj, Aj, D C) Aj, Z, Hv

8.

Kolik je v přízemí skříněk?

9.

V jakém roce byl otevřený „spojovací krček“ ?

A) 288

B) 298

A) 2015

B) 2016

C) 308
C) 2017

10. Kolikáté výročí škola naposledy slavila?
A) 45. výročí B) 50. výročí C) 55. výročí

připravili P. Freiwald a E. Chrástová

Mandala
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Řešení - kvíz o naší škole
1.

B

2.

A

3.

A

4.

C

5.

B

6.

C

7.

A

8.

C

9.

B

10. B
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