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ÚVODNÍK 

Milí spolužáci, učitelé a všichni lidé, jež obýváte naši školu v roce 

2018-2019. 

Ráda bych všechny seznámila s letošním časopisem OLD SCHOOL a 

navnadila příjemnou atmosféru do již započatého studia. Já a moji 

spolužáci vám každé dva měsíce připravíme informace o událostech, 

které proběhly nebo se teprve chystají vypuknout. Naši předchůdci 

z minulých devátých ročníků jistě napsali velmi pěkné články, avšak 

my jsme opravdu chamtivý kolektiv a toužíme po pochvale. Proto se 

budeme snažit přitáhnout vaši pozornost mnohem více. 

Náš časopis dostal název OLD SCHOOL, jelikož jsme se jako vždy, 

nemohli shodnout na originálním a smysluplném názvu, proto jsme 

se rozhodli pro klasiku. Je to možná už trochu otřelý název, ale pro 

nás stále neztratil jiskru. 

Další kámen úrazu bylo logo. Každý chtěl, aby se právě jeho výtvor 

mohl vyjímat na přední straně. Nebyli bychom to však my, pokud by 

se to neobešlo bez početných hádek a skandálů, které se táhly dlouhé 

čtyři hodiny. Nezbývala jiná možnost, než se opět rozhodnout pro 

jednoduchost. 

Nakonec si myslím, že jsme podali celkem slušný výkon, který se 

budeme snažit udržet po celý školní rok. Zároveň také doufám, že vás 

v příštích měsících nezklameme a vy se budete moci těšit na naše 

další výtvory.                                   

                                                                                                                              Alice Mašková 

 



Vítání prvňáčků na telčském zámku 

V pondělí 3. září v Telči na zámku proběhlo vítání prvňáčků. Akce se zúčastnily 

obě školy, jak ZŠ Masarykova, tak ZŠ Hradecká. Po akci se žáci přesunuli i 

s rodiči do škol, kde proběhlo seznámení s třídními učiteli. 

V 1. A máme letos 22 žáků, učí je paní učitelka Rodová. 

V 1. B máme 19 žáků, které se věnuje paní učitelka Šmikmátorová. 

 

Pomoc žáků 9. tříd v prvních ročnících 

za chlapce                 za dívky                               

Petr Jahoda              Lucie Císařová                    

Matyáš Pelikán        Petra Janková                                 

Jakub Matějů           Tereza Černá    

                                   Liběna Pokorná                                  

 

Smyslem této aktivity bylo pomoci se prvňáčkům zorientovat v novém 

prostředí, naučit je připravovat si všechny věci potřebné k výuce. 

                                 

   Petr Jahoda 

 



ADAPTAČNÍ KURZ 1. TŘÍDY 

Dne 16. 9. 2018 se sešli na faře v Mrákotíně děti a rodiče s paní učitelkou 

Rodovou, aby se všichni lépe poznali a adaptovali se nejen ve svém kolektivu, 

ale ve škole samotné. Rodiče se seznámili s paní učitelkou Rodovou, která jim 

odpovídala na důležité otázky. Děti hrály hry, při nichž se seznamovaly (fotbal, 

kroket atd.).  

Dalšími pomocnými silami zde byly paní učitelka Andrea Smejkalová a paní 

asistentka Simona Matoušová. 

           Adam Švec 

Adaptační kurz 6. ročníků 

V prvním říjnovém týdnu se žáci 6. ročníků poprvé zúčastnili adaptačního kurzu 

nedaleko Lhotky u Telče. Hlavním cílem tohoto kurzu bylo upevnit nově vzniklé 

kolektivy, vazby mezi žáky a jejich třídními učiteli, případně navázat nové 

kamarádské vztahy. Pro děti byl připravený bohatý program se spoustou 

kolektivních her, aktivit zaměřených na vzájemnou pomoc a bezkonfliktní 

komunikaci. Kromě sportovního vyžití si žáci zopakovali probrané učivo, 

vyzkoušeli si techniky čtenářské dílny. Díky hezkému počasí se žáci 6. B vydali 

pokořit vrchol Javořice.  

(Zdroj: www.zstelc.eu) 

           Třídní učitelé 6. ročníků (Mgr. A. Smejkalová, Mgr. J. Nerad) 

 



Seniorský desetiboj 
 

V telečském Domově pro seniory se 11. září 2018 konal již šestnáctý ročník akce 

Telčský desetiboj seniorů. 

Na sportovní a myšlenkově náročná klání se sjela tříčlenná družstva nejen 

z Vysočiny, ale i z rakouského Raabsu. 

Soutěžící se utkali v několika disciplínách. Například v hodu míčkem nebo 

rýžování zlata. Všichni účastníci měli možnost soutěžit o cenné odměny, 

medaile a diplomy. Na přípravách se kromě zaměstnanců domova důchodců 

podíleli také žáci základních škol Masarykovy a Hradecké. A na závěr nezbývá 

dodat nic jiného, než že se celý den vydařil a že jsme si to všechno užili. 

 
          Tonda Veselý 

 

  

Bloková výuka v anglickém jazyce 

Jedná se o výuku s rodilým mluvčím Filipem Masheterem. Rozebírají se tam 

různá témata a hrají hry. Naučíte se zde lépe porozumět anglickému jazyku od 

rodilého mluvčího. Je to pro zkušenější angličtináře, které vyberou pan učitel 

Zdeněk Krafka a paní učitelka Hana Švecová. Výuka probíhá v 6. - 9. ročníku a 

trvá vždy dvě vyučovací hodiny.  

Pro 9. ročník začala 11. 9. a je každé druhé úterý v měsíci od 10:55 do 12:35.  

Pro 8. ročník začala 18. 9. je každé třetí úterý od 8:00 do 9:40.  

Pro 7. ročník začala 13. 9. a je každý druhý čtvrtek v měsíci od 10:55 do 12:35. 

Pro 6. ročník začala 10. 9. každé druhé pondělí v měsíci od 10:55 do 12:25. 

Jan Prokeš 

 



Střední škola stavební Jihlava 
Ve středu 17. 10. 2018 se třídy 9. A a 9. B zúčastnily exkurze na Střední škole 

stavební v Jihlavě. Stavební škola měla připravený velmi zajímavý program, 

který nám umožnil nahlédnout také do praktických zákoutí studia. Někteří z nás 

si zkusili navrhnout dům a někteří se jeli podívat do Helenína na dílny a vyrobili 

si obkládací dlaždice. 

          Lukáš Kernstock 

 

 

Anglické divadlo Jihlava 

Na anglické divadlo do Jihlavy jeli vybraní žáci 2. stupně.  Představení se konalo 

v divadle Malá scéna. Žáky doprovázeli pan učitel Krafka, paní učitelka Hana 

Švecová a paní učitelka Martina Fridrichovská. Byl to poučný program o 

Londýně a anglickém jazyce. 

           Jakub Kordík 

 

 

 

 



Úřad práce Jihlava 
Dne 2. 10. 2018 se žáci 9. ročníků zúčastnili exkurze na Úřadu práce v Jihlavě. 

 

Ukončení ZŠ se žákům 9. A a 9. B velmi rychle blíží a měli by začít přemýšlet o 

své budoucí profesi. Proto se rozhodli navštívit ÚP Jihlava v doprovodu p. uč. 

Mgr. Rodka a p. uč. Mgr. Mikešové.  

Úřad práce měl za úkol žáky seznámit se školami s různým zaměřením a pomoci 

při jejich výběru. 

Na začátku dostaly deváté ročníky malý test, ve kterém měly zhodnotit samy 

sebe a napsat, kde by chtěly pracovat. Ne každému se to s jistotou povedlo, ale 

nakonec to bylo i celkem vtipné. Poté následoval malý kvíz, v němž bylo možné 

hádat různá zaměstnání. Např. „Mým úkolem je starat se a dohlížet na 

veřejnou bezpečnost. – POLICISTA“ 

Po krátké přestávce jsme dostali prostor k tomu, abychom se sami podívali na 

informace o školách, které nás zaujaly, mohli jsme si na počítači udělat test, 

který napověděl, jaké zaměstnání by pro nás bylo vhodné. 

Den exkurze po opuštění ÚP stále nekončil a žáci se vydali podívat na místní 

Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní, v níž se nám naskytl 

pohled přímo do průběhu vyučování. 

                                                                                                         

                                                                                                                          Alice Mašková 

 

 

 



Nejzdatnější prvňáček 
ROK 2018-2019 

Dne 25. září v Telči u fotbalového hřiště vedle zimního stadionu proběhla akce 

Nejzdatnější prvňáček. 

Zúčastnily se jí Základní školy Masarykova a škola Hradecká Telč. 

Soutěžilo se ve fyzické zdatnosti dětí, v čem jsou dobré a v čem moc ne. 

Děti soutěžily v hodu míčkem, běhu na 50 metrů, v počtu dřepů za 1 minutu, 

běhu na 350 metrů neboli 1 kolečko a ve skoku dalekém do písku. 

Děti se velmi snažily, aby měly co nejlepší výkony. Také jim pomáhali šikovní 

studenti z devátých ročníků naší školy. 

 

                          Matyáš Pelikán 

 

Nohejbalový turnaj 
V úterý 16. 10. 2018 se konal školní nohejbalový turnaj. Do turnaje se přihlásilo 

celkem 6 týmů z 8. – 9. ročníků, 7. třída se nezúčastnila. 

Výsledky jsou následující:  6. místo obsadil tým Ládi Kešnara (9. A) 

                                                  5. místo obsadil tým od Dominika Hrčky (8. A) 

                                                  4. místo obsadil tým Adama Švece (9. B) 

                                                  3. místo obsadil tým Rosti Jeglika (9. A) 

                                                  2. místo obsadil tým Martina Kováře (8. A) 

                                                  1. místo obsadil tým Antonia Lacka (9. B) 

 

Všem zúčastněným týmům děkujeme za účast.  

 

             Antonio Lacko 



ŠKOLNÍ REGIONÁLNÍ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ 

POŘADATEL: ZŠ TELČ, MASARYKOVA 

             

 

 ZÚČASNILA SE CELKEM 4 DRUŽSTVA. 

VÝSLEDKY: ZŠ MASARYKOVA TELČ 4:0 GYMNÁZIUM TELČ 

                     ZŠ MASARYKOVA TELČ 4:0 ZŠ HRADECKÁ TELČ 

                     ZŠ MASARYKOVA TELČ 3:0 ZŠ TŘEŠŤ 

VÍTĚZEM SE STALA DOMÁCÍ ZŠ MASARYKOVA TELČ. 

NEJLEPŠÍ STŘELEC: ROSTISLAV JEGLÍK (6 BRANEK) 

         Rosťa Jeglík, Páťa Havlíček 

  Štafeta Emila Zátopka 
Emil Zátopek byl československý atlet, který uběhl trať 10km v rekordním čase 

pod 29 minut (28:54). V letošním 14. ročníku se povedlo udělat rekord 4. třídě. 

Uběhli trať v čase 28:23. 

Časy jednotlivých ročníků:   

2. ročník = 43:31    6. ročník = 36:07 

3. ročník = 41:50    7. ročník = 35:20 

4. ročník = 38:23    8. ročník = 34:50 

5. ročník = 38:49    9. ročník = 32:21 

      Lukáš Lojda, William Freibauer 

 



Čas na oddych 
Vyluštěním křížovky získáte název známého hudebního nástroje. 

Tajenku tvoří šedá pole na jednotlivých řádcích. 

 

1. jídlo rostoucí v lese 

2. zvíře žijící v Africe 

3. německy „dobrý den“  

4. na podzim a na jaře je 

venku velmi 

proměnlivé… 

5. druh míčového sportu  

6. kniha, ze které se 

učíme, se nazývá… 

 

 

 

          

          

          

          

          

          



A ještě tu máme pár anekdot  

 

Poznámka ze žákovské knížky: 

„Tvrdil, že mu jablko spadlo na strop.“ 

 

U zkoušení v zeměpise: 

„Ukážeš mi prosím, Pavle, kde leží Olomouc?“ 

„Ano, ukážu vám ho, ale vlakem byste tam byl rychleji.“ 

 

Křesťané se za husitských válek chovali nekřesťansky. 

 

(Zdroj: Časopis ABC) 

          Samuel Pol 
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