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VYSLÝCHÁME PANA UČITELE HADRAVU! 
 

V každém díle naší rubriky budeme zpovídat jednoho z učitelů naší školy. 
Dnes jsme si k výslechu vybrali pana učitele Martina Hadravu, který je na této 
škole prvním rokem. 
 

1. Kolik vám je let? 

24 
2. Máte nějakého domácího mazlíčka? 

Ano, mám psa. 
3. Jaké plemeno? 

Německého krátkosrstého ohaře. 
4. Máte nějakého zvláštního koníčka nebo oblíbený sport? 

Přírodu, také myslivost. 
5. Chodil jste za školu? 

(smích) Na gymplu nebo na základce? 
- Na základce. 

Na základce ne!!! 
6. Proč učíte zrovna matematiku a zeměpis? 

Proč ne. 
7. Jak se vám líbí na této škole? 

Na této škole se mi líbí moc. 
8. Kterou třídu máte nejraději? 

6.A 
9. Co si myslíte o našem panu řediteli? 

Myslím, že je to muž na svém místě. 
10. Co byste vzkázal našim žákům? 

Ať se učí a dobře se chovají. Deváťákům bych chtěl popřát, ať se dostanou tam, 
kam chtějí a ať se dobře daří jak žákům, tak i učitelům. 

 

Děkujeme panu učiteli Hadravovi za to, že si na nás udělal čas a odpověděl nám na 

všechny otázky.  

 

Anketní otázka: 
 

Tázali jsme se několika žáků a učitelů na anketní otázku: „JAK SE VÁM LÍBÍ 

ŠKOLNÍ JÍDELNA A PŘÍSTAVBA?“ 

Většina odpovědí byla kladná, ale někteří postrádají ve školní jídelně 
výzdobu (výrobky žáků, květiny, apod.) 
 

 

V příštím díle časopisu se můžete těšit na výslech paní učitelky Blanky Pařilové.          
 

       (Cambi, Tereza, Esta) 



 

 

ŠTAFETA EMILA ZÁTOPKA 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jako každý rok 2. - 5. a 6. - 9. třídy závodily s časem a pokoušely se o 
zdolání rekordu naší školy ve štafetě Emila Zátopka, který drží  9. třídy 
z minulého roku a ten má hodnotu 31:04 minut. Letos zvítězily opět 9. třídy, které 
za rekordem zaostaly o pouhé 2 sekundy. Na druhém místě skončily 8. ročníky 
s časem 33:04 minut. Za 8. ročníky se umístily 7. třídy s časem 34:42 minut a ten 
jim zajistil 3. místo. Na 4. místě se umístily 6. ročníky a ty to stihly za 35:59 minut. 

Běhu Emila Zátopka se účastnili i učitelé. Za 9. třídy běžela paní učitelka 
Blanka Pařilová. 8. třídám pomohl k druhému místu pan učitel Martin Hadrava. 
Pan učitel Roman Fabeš závodil za 7. ročníky a 6. ročníky reprezentoval pan 
učitel Dušan Rodek. 

Na nižším stupni dopadla Štafeta Emila Zátopka obdobně jako na stupni 
druhém. Zvítězili žáci 5. ročníků s časem 36:55 minut, za které běžel pan učitel 
Jiří Remeš. 4. třída se neúčastnila, protože právě navštěvovala kurz plavání 
v Jihlavě. 3. ročníky skončily na krásném druhém místě s časem 43:20 minut. 
Možná i proto, že je reprezentoval sportovec, pan zástupce, Karel Navrátil. 3. 
místo obsadily druhé třídy, kde štafetu spolu s žáky zaběhla paní učitelka 
Ludmila Šmikmátorová v čase 44:38 minut.                                 

                                                                 

                                                                                  
                                                                               (Katka)   

 

 



MALÁ KOPANÁ 
   

3. 10. 2007 žáci základních škol a nižšího gymnázia změřili své síly v malé 
kopané. Proti sobě nastoupili žáci ze ZŠ Masarykova, ZŠ Hradecká, ZŠ Nová Říše 
a Gymnázia Otokara Březiny v Telči. 
 
Za naši školu nastoupili: 
 
A tým 
 
Gólman: Petr Žákovský 
Hráči:      Martin Kadlec 
                Martin Švec 
                Marek Lupač 
                Jiří Nerad 
                Jindřich Vohryzka 
 
 
B tým 
 
Gólman: Filip Nedorost 
Hráči:     David Smejkal 
               Tomáš Bartůšek 
               Michal Pokorný 
               Ladislav Holub 
 
 
 
Výsledky                                                   
                                                                    Skóre                    Body 
1. místo – ZŠ Masarykova A                     26:05                        8  
2. místo – ZŠ Masarykova B                     13:06                        6 
3. místo – Gymnázium O. Březiny           10:15                        4 
4. místo – ZŠ Nová Říše                           11:16                         2    
5. místo – ZŠ Hradecká                             06:24                        0 
 
 
 
 
                                                                                                                           (Marek)                       
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



O NEJZDATNĚJŠÍHO 

PRVŇÁČKA 
 

 

 

 
 
 
 
 

Také žáci 1. tříd mají svůj sportovní den. Sice neběhají štafetu Emila 
Zátopka jako jejich starší spolužáci, ale sportu si užijí víc než dost. Jejich 
sportovní klání spočívá v tom, že všichni žáci se účastní šesti disciplín (sedy - 
lehy, dřepy, skok z místa, běh na 400 m, sprint na 50 m a hod míčkem), za které 
získávají body. Po absolvování všech disciplín se jim body sečtou a ten, kdo má 
nejvyšší počet bodů, vyhrává. 
 
Letos se stali vítězi chlapci: 
1.místo - Marek Čermák, 1.B -  50 bodů 
2.místo - Jiří Brychta, 1.A -  45 bodů 
3.místo - Daniel Procházka, 1.B -  44 bodů 
 
Dívky se umístily takto: 
1.místo - Eliška Burianová, 1.B -  56 bodů 
2.místo - Markéta Novotná, 1.A -  53 bodů 
3.místo - Markéta Jackwertová, 1.A -  50 bodů  

 

 

 

 

 

 
                                             (David Molčík)  
 

 



 
 

NÁVŠTĚVA KORFU ! 

    

        

 

Vlajka 

   Úvod: 
V této rubrice se budeme zabývat cizími zeměmi, kam jezdit na dovolenou. 

Jako první jsme si vybrali Řecko, protože tam byl David Molčík. Takže vám může 
říct svůj názor. Tak hurá do toho! 
 

 
Rozloha: 131 940 km2 (94. na světě), z toho 0,86% 
vody 
Počet obyvatel: 11 018 000 (74. na světě, 2004) 
Hustota zalidnění: 81obyv./ km2 
Jazyk: řečtina  
Náboženství: pravoslaví, částečně řecko-
katolické 
Nejvyšší bod: Olymp (2919 m.n.m) 
Hlavní město: Athény, stání zřízení republika 
Měna: Euro (eur) 

  

Korfu:  
Ostrov Korfu, též známý jako Kerkyra, je právem považován za jeden z 

nejkrásnějších ostrovů ve Středomoří. Kvůli své panenské přírodě, množství zeleně a 
tyrkysově zbarvenému moři je nazýván smaragdovým ostrovem.  

Korfu má co nabídnout milovníkům přírody, vyznavačům vodních radovánek, ale 
také dobrého jídla. Místní specialita je dušené 
hovězí v pikantní rajčatové omáčce. K tomu si 
dejte, tedy spíše vaši rodiče, výborné místní 
víno.  

Západní pobřeží má překrásné široké 
písečné pláže, zvláště mezi skalními útesy. 
Pro mladší generace a pro ty, kdo hledají 
zábavu a noční život,  jsou vhodná letoviska 
Benitses, Dassia, Moraitika, Messonghi. 
Letoviska Glyfada a Almiros jsou velmi klidná 
a spíše vhodná pro rodiny s dětmi a seniory.  

Korfu navštivte od května do října, 
je zde příjemně a v moři se už nebo ještě dá koupat.  



Zajímavosti o Korfu: 

Na jižním pobřeží jsou písečné pláže. Ovšem ty nejkrásnější se nacházejí 
na západním pobřeží. Nachází se tady taky jediná nudistická pláž na Korfu - 
Myrtiotissas.  
Na Korfu roste více než 4 500 000 olivovníků.  
Na Korfu žije 8000 Angličanů. 

Na severu Korfu najdete pohoří Trumpeta s nejvyšší horou Pantokrator 
(906 m). Na vrchol vede asfaltová 
cesta. Při dobré viditelnosti 
budete mít celý ostrov jako na 
dlani.  

Letní sídla zde má princ 
Charles s Kamilou, v 
Paleokastritse mají vilu majitel 
Chelsea Roman Abramovič, 
rodina Agnelli - majitelé italského 
Fiatu. Staví si zde vilu Pamela 
Anderson.  

Nejčastější jméno na Korfu 
je Spiridos. Zajímavostí je, že děti 

do jednoho roku nemají jméno, to získají až po křtu. Do té doby se jim říká Beba.  
 

     

Závěr: 
Řecko je velice půvabná země. 

Doporučuji pro rodinnou dovolenou. 
Příroda je v Řecku opravdu nádherná. 
Příkladem je ostrov Korfu, opravdu 
zelený ostrov. Všude jsou olivové 
stromy. Moře je v Řecku teplé a 
průhledné. V takovýchto zemích 
začíná život až večer. Ale na co bych 
chtěl poukázat, je to, že tam neznají 
krádež. Pro ně je úplně normální 
opustit obchod a před dveřmi nechat 
ležet jen psa. 

Je to tam naprosto úžasné.  
   Doporučuji. 

     

 

 

 

 

 

 

                                                                         (David Molčík, Jan Krejčí, Ondřej Vejmělek)
    

 

        



           

 
 
Všichni víme, že po naší milé základce bude pro mnohé následovat 

spousta let dalšího učení. Důležité pro nás určitě bude, aby nám další škola 
„sedla“. Proto jsme pro vás připravili přehled škol a učilišť. V prvním díle našeho 
časopisu „Co je nového?“ najdete něco málo o SOŠ ekonomické v Telči a o SOŠ 
a SOU v Třešti. 
 

Střední odborná škola ekonomická Telč 
 

- státní škola 
- ředitel: Jan Sedláček 
- přijímací zkoušky: český jazyk - literatura, matematika 
- studium: čtyřleté 
- zaměření: ekonomie, marketing, účetnictví, právo, psychologie, finance, 

statistika, management 
- ubytování škola nezajišťuje 
 

Střední odborná škola a Střední odborné 

učeliště Třešť 
- ubytování: 800 Kč / měsíc 
- státní škola 
    
       SOŠ 
- přijímací zkoušky: biologie, český jazyk, matematika, chemie 
- studium: čtyřleté s maturitou 
- zaměření: dřevařská a nábytková výroba, nástavba podnikání, nástavba 

potravinářský průmysl, zahradnictví (údržba zahrad, aranžování květin, 
…), ochrana životního prostředí 

 
SOU 

- přijímací zkoušky: český jazyk, matematika, všeobecné znalosti 
- studium: tříleté 
- zaměření: číšník, krejčí, cukrář, uzenář, truhlář, malíř skla a keramiky, 

krajinář, zahradník 
 
A pokud vás učení zajímá víc než “paření“, doporučujeme tyto stránky:  
                                                                                    www.infoabsolvent.cz 
                                                                                             www.stredniskoly.cz 
                                                                                             www.mojeskola.cz 
                                                                                    www.ceskaskola.cz 
                                                                                    www.sskolatrest.cz 
                                                                                                                   (ska, I. Holly) 

 

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.stredniskoly.cz/
http://www.mojeskola.cz/
http://www.ceskaskola.cz/
http://www.sskolatrest/


         
 

 

 

NEPŘÍJEMNÁ PRAVDA! 
 

 

Tento dokument byl uveden 21. září před během Emila Zátopka v telčském 
kině. Film byl pouze pro 8. a  9. ročníky. Byl to náročný dokument o globálním 
oteplování. Velká část filmu se týkala tání ledovců a růstu přírodních katastrof. 
Tento film nám přiblížil bývalý americký viceprezident Al Gore. 

Některé žáky zaujal, ale bylo to také zdlouhavé a s titulky, části byly až 
nudné. Mnozí jsme také byli zklamáni, jelikož jsme čekali nějaký moderní film. 

 

 

 

  
   

   

 

      

                     (Pavel Šmíd, Jan Kamaryt) 

 


