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ÚVODNÍK 

A jsme tady zase. Od doby, co se vytisklo první číslo našeho časopisu, uběhly 

bezmála dva měsíce. Za ten čas se událo mnoho zajímavých akcí a my vám je 

rádi znovu připomeneme. 

Nastává období Vánoc, proto už všichni netrpělivě očekáváme příchod Ježíška. 

Já osobně se už nemůžu dočkat. Miluju vánoční atmosféru. Všude je plno 

zářících ozdob, v obchodech si prodavačky nevychutnají ani chvilku volna, 

protože každý chvátá, aby nenakupoval dárky na poslední chvíli, 

a hlavně se peče dobroučké cukroví. Vosí hnízda, vanilkové rohlíčky, linecké, ale 

především mé oblíbené perníčky. Už úplně cítím lahodný závan z rozpálené 

trouby. Samozřejmě má to i své nevýhody. Ostatně, který svátek je nemá. 

Určitě si každý vybaví, že z té trouby není vždy cítit jenom vůně, ale někdy i 

zápach spáleniny, nebo když se někomu omylem zasekne kost z kapra v krku. 

No, co vám budu povídat, i přes nepatrné chybičky jsou to ty nejlepší svátky za 

celý rok. V tom se asi shodneme všichni. Bohužel nezbývá nic jiného než čekat, 

až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček a pod ním se objeví hromada dárků. 

Ale nebojte, už jenom pár dní a je to tu. 

Na závěr chci všem popřát krásné Vánoce, bohatého ježíška a šťastný nový rok. 

Ať se vám splní všechna přání. 

 

Alice Mašková 

 



SCÉNICKÉ ČTENÍ         
 

Dne 2. 11. 2018 naši školu navštívili Alan Novotný, Markéta 

Lánská a Lukáš Hejlík s programem Listováni (cyklus 

scénických čtení). 

Tito známí herci, především pak Lukáš Hejlík, kterého můžeme 

znát například ze seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, každý 

měsíc představují zajímavé, aktuální knihy objevující se na trhu. 

Vybraní autoři a jejich dílo či přímo specifická kniha jsou pak 

před diváky interpretováni v podobě scénického čtení. Jde vždy 

přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je 

přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané literatury. 

Projekt působí pro všechny generace na pěti stálých scénách v 

Praze, Brně, Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodě a 

Bratislavě. Průměrně uvádí až 10 premiér ročně, pro dospělé, 

mládež i děti.  

 

Alice Mašková 



Čtenářský klub 

 Čtenářského klubu se zúčastnili žáci z prvního i druhého stupně.   

 Přespání se konalo v hudebním sále a ve třídě 5. A 

 a probíhalo ze čtvrtka na pátek. 

 Na žáky dohlížely paní učitelky Kretová, Hronová, Smejkalová, Rodová   

 Pro žáky byla připravena stanoviště s různými úkoly, např. scénické čtení, 

čtenářská dílna, tvůrčí psaní, kombinace čtení         
Lenka Davidová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centrum excelence Telč 

V úterý 6. 11. 2018 se vybraní žáci z devátých ročníků pod dohledem pana 

učitele Rodka zúčastnili exkurze do výzkumného ústavu. Pod dohledem 

zkušených pracovníku jsme mohli nahlédnout do jejich práce, a to konkrétně do 

zkoumání dřevěného krovu, zjišťování kvality vzorku pod mikroskopem. Také 

jsme se mohli podívat do laboratoře. A za účasti Prof. Ing. Sergii Kuznetsova 

jsme navštívili i větrný tunel. 

                                                    Antonín Veselý 

 

 

Olympiáda z dějepisu 

V pátek 16. listopadu se v 8. a 9. ročnících konalo školní kolo dějepisné 

olympiády. Byly prověřeny naše vědomosti na téma ,,Za poznáním, za 

obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Všichni žáci předvedli 

úctyhodné výkony, avšak nejlepší práci napsal Samuel Pol a Alice Mašková, 

kteří budou tím pádem naši školu reprezentovat v okresním kole v Jihlavě. 

                                                                                                                                          Antonín Veselý  

 

 

Olympiáda z českého jazyka 

Ve stejný den, ale jen o hodinu dříve než dějepisná olympiáda se psala 

olympiáda z jazyka českého. Pro žáky z 8. a 9. tříd byla připravena jak teoretická 

část, tak i část slohová. Teorie byla zaměřena na práci se jmény, rčeními a na 

význam slov. A potom sloh, v něm měli žáci psát o tom, ,,Co všechno umí 

světlo‘‘. Ze všech zúčastněných se nejlépe zadařilo Alici Maškové a Antonínu 

Veselému, a tudíž jim náleží právo reprezentovat naši školu v Jihlavě v okresním 

kole.  

                                                                                                                                         Antonín Veselý  

 



 

Přehlídka středních škol pro devátý ročník 

v naší škole 

 

Ve středu 14. 11. se u nás ve škole odehrála přehlídka středních škol, které se 

účastnilo 8 středních škol z našeho okolí. Například  z Dačic, Jihlavy, Třebíče 

nebo tady od nás z Telče. 

Byli tu zástupci z těchto škol: 

1. TRIVIS Jihlava 

2. GOB a SOŠ Telč 

3. Gymnázium Dačice 

4. Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava 

5. SECR Jihlava 

6. ISŠS Jihlava 

7. SOU Dačice 

8. SPŠT Třebíč 

Tato přehlídka byla určena hlavně pro deváťáky, ale mohl se přijít podívat 

kdokoliv. Přehlídka proběhla v podvečerních hodinách po rodičovských 

schůzkách. 

                                                                                                        Petr Jahoda 

 

 

 

 

 

 



VELETRH ŠKOL JIHLAVA 

 

Co se tam dělo? 

• Každá škola měla svůj stánek, ve kterém byli zástupci nebo žáci dané 

školy. 

• Po příchodu ke stánku dostal každý zájemce lísteček, na kterém byly 

informace o dané škole, pak vám ještě vysvětlili, jak to na škole probíhá, 

pokud zde byli přímo studenti, bylo možné se zeptat na cokoliv. 

• Celkem se ne veletrhu sešlo kolem 50 škol různého zaměření. 

• Každoročně této nabídky využívá velké množství především žáků 

základních škol a jejich rodičů, ale i studentů středních škol, kteří uvažují 

o svém dalším odborném růstu. 

 

SEZNAM ŠKOL- příklady 

 Gymnázium a letecká střední odborná škola, Moravská Třebová 

 Gymnázium Jihlava 

 Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč 

 Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí 

 SOŠ a SOU Třešť 

 Střední škola stavební Jihlava 

 VOŠ a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o. 

 Škola ekonomiky a cestovního ruchu, Jihlava 

 Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava 

 SOU zemědělské a služeb, Dačice 

 Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč 

 ……………. 

 

Rosťa Jeglík 

 

 



Projektový den – 20. listopadu 2018 

1. ročníky  Z pohádky do pohádky 

2. ročníky  Dětské knihy 

3. ročníky  100 let republiky 

4. ročníky  První republika, Naše vlast 

5. ročníky  První republika, 17. listopad 

6. a 7. ročníky První republika, Osobnosti první republiky 

8. ročník  Barvy 

9. ročník  Spolupráce s prvním stupněm aneb Učíme se učit 

Jan Prokeš 

 

 
Mikuláš ve škole 

 

Dne 4. 12. navštívil naší školu Mikuláš a jeho družina, přišli čerti i andělé, 

navštívili nejen 1. stupeň naší školy, ale také MŠ Nerudovu a MŠ Komenského v 

Telči. 

           Lukáš Lojda 

 

 

 
 

https://www.obrazky.cz/?q=obr%C3%A1zek mikul%C3%A1%C5%A1e %C4%8Derta a and%C4%9Bla&fulltext&mm=2#utm_content=obrazky&utm_term=obr%C3%A1zek%20mikul%C3%A1%C5%A1e%20%C4%8Derta%20a%20and%C4%9Bla&utm_medium=hint&utm_source=undefined&id=1397a1ff86a9760c


 
Mikuláš v Telči 

 
V pátek 30. listopadu se již tradičně konalo miklášské setkání na telčském 

náměstí. Proběhlo zde několik vystoupení dětí ze zdejších základních a 
mateřských škol, dětského domova a sboru TELČísla. V DDM probíhalo ve stejné 

době Čertování zejména pro malé děti a k večeru přišel mezi nás samotný 
Mikuláš se svou družinou a byl rozsvícen letošní vánoční strom. Z naší školy se 

této akce zúčastnilo 41 dětí z druhého stupně s paní učitelkou Mikešovou. 
 

 
 
                      Vasil Nyisztor 

 

 

 

 



Koledování v Senior Home 

 

V pátek 7. 12. 2018 koledovalo 31 žáků z 2. stupně z naší školy v Senior Home. 

 

 
 

          Lukáš Kernstock 

 

 

 

 

 

 



 

 

SBĚR PAPÍRU – 1. ETAPA 

 

           Lenka Davidová 

                        TŘÍDY                                        ŽÁCI 

1.  6. A  5101,3 kg 1. Tripal Vojtěch (6. A) 2157 kg 

2.  3. B  3469 kg 2. Kubešová Klára (1. B) 1802 kg 

3.  1. B  2406,7 kg 3. Kubešová Kristýna (3. B) 1802 kg 

4.  9. A  2203 kg 4. Nováková Ester (9. A) 1450 kg 

5.  1. A  2367 kg 5. Dufek Matěj (6. A) 946 kg 

6.  5. A  1935 kg 6. Freibauer William (9. A) 615 kg 

7.  3. A  1656 kg 7. Pytlík Dominik (5. A) 573 kg 

8.  2. B  1903,4 kg 8. Boček Matěj (6. A) 515 kg 

9.  4. B  1934 kg 9. Pelikánová Johanka (3. B) 509 kg 

10.  4. A  1609 kg 10. Vyhlídal Vojtěch (1. A) 480 kg 

11.  5. B  1034,4 kg 11.   

12.  2. A  664 kg 12.   

13.  6. B  1051 kg 13.   

14.  7. B  526 kg 14.   

15.  7. A  433 kg 15.   

16.  8. A  549,6 kg 16.   



Florbalový turnaj mladších žáků 
Turnaj se konal se dne 21. 11. 2018. 

Klání se zúčastnily čtyři týmy a vítězi se stali žáci 7. B. Nejlepší hráčkou turnaje 

byla Adéla Bojanovská ze 7. B. 

         Jakub Kordík, Adam Švec 

 

 

FLORBALOVÝ TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ 

TURNAJ SE KONAL DNE:  28.11. 

           Zúčastnilo se sedm týmů: 1. místo: 9. B kapitán: Adam Švec                                                                                                          

                                                               2. místo:  8. A kapitán: Marek Svačina 

                                                               3. místo:  9. A kapitán: Rostislav Jeglík 

                                                               4. místo:  8. A kapitán: Matyáš Burian 

                                                               5. místo:  9. B kapitán: Jan Prokeš 

                                                               6. místo:  9. A kapitán: Ester Nováková 

                                                                7. místo: 8. A kapitán: Sára Palánová    

 Nejlepší hráč: Antonín Veselý 

 Nejlepší střelec: Antonín Veselý (13 branek), Antonio Lacko (11 branek) 

     Adam Švec, Jakub Kordík 

 

Regionální florbalový turnaj mladších žáků 

Vybraní žáci naší školy se zúčastnili regionálního florbalového turnaje. V hale ZŠ 

Hradecké se o cenné body utkaly základní školy z Třeště, Nové Říše, Telče 

(Hradecká, Masarykova a gymnázium). Všichni účastníci bojovali, co to šlo, ale 

nejlépe se dařilo Třešti a my jsme byli třetí. Touto cestou děkujeme všem 

reprezentantům naší školy.                      

                                                                              Matyáš Pelikán 



 

Regionální turnaj smíšených družstev  

ve volejbale 
 

Turnaj se konal jako každý rok v Třešti. Do turnaje se přihlásily celkem 3 školy 

(ZŠ Třešť, GOB Telč- A tým, B tým, ZŠ Telč Masarykova – A tým, B tým). 

Turnaj dopadl následovně:  

1. místo - ZŠ Třešť (Patrik Topinka) 

2. místo - GOB Telč A tým (Jana Vystrčilová) 

3. místo - GOB Telč B tým (Adéla Hinková) 

4. místo - ZŠ Masarykova A tým (Hana Stallerová)  

5. místo- ZŠ Masarykova B tým (Matyáš Pelikán) 

 

 A tým: Hana Stallerová, Monika Hacková, Ester Nováková,  

              Antonio Lacko, Rostislav Jeglík Patrik Havlíček, Vasil Nyisztor 

B tým: Matyáš Pelikán, Dominik Hrčka, Jiří Nyisztor, David Tomek, 

              Lenka Davidová, Tereza Černá, Lída Nosková 

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy. 

A. Lacko 

 

 

A další a další… 

 Exkurze 9. ročníků na ISŠT v Dačicích 

 Turnaj v ringu dívek na druhém stupni 

 Regionální turnaj v basketbale 

 



Čas na oddych 2 

ANEKDOTY  

Komisař dorazí na místo činu a policista mu snaživě hlásí: 

„Stopy se budou hledat jako po másle. Než jste přišel, odmetl jsem 
odsud všechen sníh!“ 

 

Reportér se ptá hokejisty: 

„Jak je možné, že jste prohráli 10:0?“ 

„Jó, milej pane, bylo hrozný náledí!“ 

 

Policisté o Vánocích projíždějí městem a narazí na mladíka, který leží 
na silnici a naříká. Policista se ho zeptá: 

„Co se vám stalo, občane?“ 

„Něco mě přejelo!“ 

„A postřehl jste poznávací značku?“ 

„Ne, ale ty soby bych určitě poznal!“ 

 

Blondýna dostane pod stromeček vonné svíčky a pak si je prohlíží: 

„Hm, tahle je citrónová, tahle jablečná a tahle dokonce skořicová!“ 

Ale najednou se do nich zakousne a řekne: 

„Ale všechny chutnají stejně!“ 

 

Slovenský rybář chytí v Čechách zlatou rybku, která mu slíbí splnit 

jedno přání. 

"Dobre, vtedy bychom chcel byt ministrom!" Prásk! A je z něj bonsaj! 



PŘESMYČKY 

Nápověda: cukroví 

                                                                         

            

KRÁMKYANO           SKOKY OK          

 

HRY O KLÍČ                LEKCI NÉ  

 

           Samuel Pol 
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