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ÚVODNÍK 

Hody hody doprovody, dejte vejce malovaný… 

Jsme tady zase a od Vánoc opět proběhla řada zajímavých akcí, které musíme 

zaznamenat.  

Do letních prázdnin sice zbývají tři měsíce, ale přesto už začínáme být všichni 

lenošní a nejraději bychom asi pouze chodili ven s přáteli. Děje se to především 

díky počasí. Sluníčko a teplo nám to vůbec neusnadňují. Bohužel musíme 

vydržet, a proto Vám všem všichni (obě devítky) přejeme krásný zbytek 

školního roku. 

 

 

 

 

  

    Alice Mašková 
 

 

 

 

 

 



VELIKONOCE 

ZELENÝ ČTVRTEK 

Název Zelený čtvrtek vznikl nejspíše přesmyčkou původního německého názvu 

Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag  (Zelený čtvrtek). Na 

Zeleném čtvrtku tedy není nic zeleného :-).  Zvyk jíst špenát na Zelený čtvrtek je 

lidovým zvykem, který s duchovním obsahem Velikonoc nesouvisí. 

VELKÝ PÁTEK  

V křesťanském kalendáři je Velký pátek pátkem před Velikonocemi. Tento den 

je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.  

K Velkému pátku se vážou i některé pověry, které nejsou součástí křesťanství, 

ale jenom lidovými tradicemi. V lidových pověrách je tento den spojován s 

magickými silami. V tento den se měly otevírat hory, které vydávaly poklady; 

nemělo se nic půjčovat, protože půjčená věc by mohla být očarována; nesmělo 

se hýbat se zemí (rýt, kopat, okopávat) ani prát prádlo, protože by bylo 

namáčeno do Kristovy krve. 

VELIKONOČNÍ SYMBOLY: 

Beránek je jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské 

víry on je beránek, obětovaný za spásu světa.  

Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k 

smrti ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým a ponižujícím.  

Vajíčko je symbol nového života, neboť samo zárodek života obsahuje.  

V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života a vzkříšení.  

Kočičky symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma 

přicházejícího Krista.  

Křen symbolizuje hřebíky či hořkost utrpení Krista.   

                                                                                                                 Lenka Davidová 

 

 

 

 



PŘEDTANČENÍ NA ŠKOLNÍM PLESE 2018/2019 

V PÁTEK 15. 2. 2019 SE KONAL ŠKOLNÍ PLES V SEDLEJOVĚ. VYSTOUPENÍ SI 

PŘIPRAVILI JIŽ TRADIČNĚ DEVÁŤÁCI A PAK SPOLEČNĚ TAKÉ ŽÁCI ŠESTÝCH A 

SEDMÝCH TŘÍD. DEVÁTÁ TŘÍDA SI PŘIPRAVILA DVĚ TANEČNÍ VYSTOUPENÍ 

(UČITELKA: KLÁRA MIKEŠOVÁ). MLADŠÍ ŽÁCI SI PŘIPRAVILI VYSTOUPENÍ NA 

TÉMA PRVNÍ REPUBLIKY (UČITELKY: ANDREA SMEJKALOVÁ, LUCIE KRETOVÁ ). 

HOSTÉ SE PŘÍJEMNĚ BAVILI. 

          Rosťa Jeglík 

 

 

 
 
 
 



Varhanní exkurze 
 

Ve čtvrtek 7. ledna se žáci 9. ročníku zúčastnili varhanní exkurze v Třešti.  

Navštívili dvoje rozdílné varhany – starší barokní v částečné rekonstrukci a 

varhany nové z roku 1995. Na varhany nehrála pouze paní učitelka Mikešová, 

ale i varhaník Jakub Matějů. 

 

 

        Lukáš Lojda, William Freibauer 

Anglické divadlo 
Murder on Wimbledon 

Vražda na Wimbledonu 

 Anglické divadlo se odehrálo na naší škole 19. 2. 2019. 

 Přijeli k nám herci až z Londýna. 

 Jedná se o detektivní příběh, který se odehrává na tenisovém kurtu. 

 Na konci příběhu jsme zjišťovali vraždu jedné osoby. 

 Velmi se nám příběh líbil. 
Matyáš Pelikán, Adam Švec 



Pasování do řádu čtenářů 

29. 1. naši školu navštívil král Knihomil se svou družinou za účelem pasovati do 

řádu čtenářů naše prvňáčky. Ještě než mohli býti prvňáčci pasováni, museli 

přísahat, že knihám zůstanou věrní a že budou rozvíjet své čtenářské 

dovednosti. Po splnění přísahy byly dětem rozdány knihy od krále Knihomila a 

poté se všichni odebrali do hodovní síně. 

Antonín Veselý 

 

 

 

 

 

 

 



Okresní chemická olympiáda 

Ve školním kole se nejlépe dařilo Jakubovy Matějů a Antonínu Veselému, a tím 

si vysloužili možnost reprezentovat naši školu v okresním kole chemické 

olympiády. Zadání se skládalo ze dvou částí, a to z části praktické a testu. 

V laboratoři na nás čekaly pokusy zaměřené na plyny a test měl za úkol prověřit 

všeobecné chemické znalosti. I když se našim chlapcům nedařilo zrovna 

nejlépe, děkujeme jim za reprezentaci.  

Antonín Veselý 

 

ŠKOLNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYPIÁDY  
Na konci ledna proběhlo školní kolo Biologické olympiády. 

Tématem tohoto roku byl Příjem a výdej látek. 

První část obsahovala 20 otázek. Druhá část obsahovala poznávačku 15 

zvířat a 15 rostlin. Poslední (praktická) část byla zaměřena na dýchání – 

mladší žáci si vyzkoušeli, jaký vliv má fyzická činnost na dechovou 

frekvenci a starší žáci vyráběli model plic z PET láhve a nafukovacích 

balonků. Olympiády se v mladší kategorii D zúčastnilo 18 žáků  

a ve starší kategorii C 9 žáků. 

Do okresního kola mladších žáků se dostala trojice Kuba Lazárek, 

Ivan Jeglík a Martin Vitouš. 

Do okresního kola starších žáků se dostala trojice Samuel Pol, Jakub 

Matějů a Rostislav Jeglík. 

 

           Rosťa Jeglík 



Dějepisná olympiáda 

Dne 17. 1. 2019 se naši dva žáci z devátého ročníku, Alice Mašková a Samuel 

Pol, zúčastnili okresního kola dějepisné olympiády v Jihlavě. Oba žáci se velmi 

snažili a čelili velké konkurenci z jiných škol po celé Vysočině. Na cestě do 

Jihlavy je doprovázel p. uč. Mgr. Rodek. 

Sam nakonec obsadil velmi krásné čtvrté místo a postoupil do krajského kola. 

          Alice Mašková 

 

 

 

 

 

http://www.dejepis.com/kapitola/01-uvod-do-studia-dejepisu/


Lyžařský výcvik 7. ročníků 

Pro sedmé ročníky jsme přichystali anketu týkající se proběhlého lyžařského 

výcviku na Řásné:  

1.) Co se vám na výcviku nejvíce líbilo? 

Nejvíce se jim líbilo jídlo, panoramata a společné koulováni s učiteli. 

 

2.) Co bylo podle vás na výcviku nejhorší? 

Nejhorší pro sedmáky bylo braní telefonů a večerka. 

  

3.) Jak byste zhodnotili lyžařský výcvik? 

Výcvik jsme si velice užili, až na zákaz telefonů, večerky a drahou Kofolu. 

 
                  Jan Prokeš, Petr Jahoda 

 

 

 

 

 

 

https://www.gifmania.cz/Animovane-Gify-Sportovni/animovane-Obrazky-Lyzovani/Animace-Lyza-E/


Regionální turnaj ve florbalu 

Ve čtvrtek 28.2 proběhl v Třešti turnaj starších žáků ve florbalu. 

Turnaje se zúčastnilo celkem 6 týmů- ZŠ Třešt, ZŠ Batelov, ZŠ Nová 

Říše, ZŠ Hradecká, GOB Telč a ZŠ Telč Masarykova. 

Všechny školy byly na vysoké úrovni, ale zvítězil jen jeden.  

Naše škola se dostala do finále, proti domácí škole Třešti a po 

vyrovnaném boji to skončilo 1:1, což znamenalo, že rozhodovalo 

počet vstřelených branek, tak naše škola skončilo na krásném 

druhém místo, jen o 3 branky.  

Sestava:  

A. Lacko, A. Veselý, V. Nyisztor, A. Švec, M. Pelikán, R. Jeglík, M. 

Pavlíček, M. Kovář, M. Svačina, D. Hrčka, M. Burian, R. M. Trojan  

Žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.  

Antonio Lacko  

 
 

 

 



Malá kopaná  

Ve středu 30. 1. 2019 proběhl na naší škole turnaj v malé kopané mladších a 

starších žáků i žákyň. Turnaje se zúčastnilo i pár děvčat, která si zaslouží uznání 

za odvahu a za skvělý herní výkony. 

A. Holocsiová ze 6. A, Z. Kadlecová ze 7. B, M. Tomandlová ze 7. B,  

M. Hacková z 9. A, E. Nováková z 9. A, A. Kulíková z 9. A  

a T. Černá z 9. B. 

V kategorii mladších žaků se do turnaje zapojily čtyři týmy.  Všechny třídy 6. a 

7. ročníků dodaly po jednom týmu. Zápasy byly vyrovnané a o celkovém vítězi 

rozhodlo až lepší skóre. 

4. místo- 7. B 3. místo - 7. A 2. místo - 6. B 1. místo - 6. A   

Nejlepší střelec: Ivan Jeglík  ze 6. A 

 

V kategorii starších žáků se turnaje zúčastnilo šest týmů. Všechny třídy 

přihlásily po dvou týmech. Týmy byly rozděleny do dvou skupin, kde hrály 

zápasy vzájemně. Týmy, které skončily ve skupinách na prvním místě, následně 

hrály o první místo, druhé týmy o třetí místo a třetí týmy o konečné páté místo. 

6. místo - 9. B (B TÝM)  5. místo - 9. A (B TÝM)  

4. místo - 9. B (A TÝM) 3. místo - 9. A (A TÝM) 

2. místo - 8. A (A TÝM)                                   

1. místo - 8. A (B TÝM) 

 

Všem zúčastněním týmům děkujeme za skvělou předvedenou hru a přejeme 

hodně štěstí v dalších sportovních akcí.          Atonio Lacko 



Regionální turnaj v košíkové 
 

Termín: STŘEDA 16. 1. 2019 

Začátek: 8:00 

Kde: SPORTOVNÍ HALA ZŠ TELČ HRADECKÁ 

Pořadatel: JOSEF MUSIL 

Doprovod: ŘEDITEL ŠKOLY KAREL NAVRÁTIL 

POŘADÍ: 1. místo- Nová Říše 

                2. místo- Masarykova Telč 

                3. místo- Hradecká Telč 

SESTAVA: Rostislav Jeglík               

                  Antonio Lacko 

                  Patrik Havlíček 

                  Vasil Nyisztor 

                  Jan Prokeš 

                  Marek Svačina 

                  Dominik Hrčka 

                  David Tomek 

                  Matyáš Burian 

                  Martin Kovář 

 

        Patrik Havlíček, Vasil Nyisztor 

 

 

 

 



Regionální turnaj ve volejbale  

27. 4. se tradičně jako každý rok konal turnaj ve volejbale mezi školami. 

Chlapecký tým složil jeden tým. Holky složily 2 týmy. 

Turnaje se zúčastnily celkem 3 školy. (ZŠ Třešť, ZŠ Hradecká, ZŠ Masarykova) 

Turnaj dopadl následovně:  

- chlapecký tým se utkal ve finále proti škole ZŠ Třešť, ve kterém naše škola 

prohrála o několik bodů, takže náš chlapecký tým skončil na krásném 2. místě  

- dívčí tým:  

         B tým skončil na krásném 4. místě. 

        A tým se utkal ve finále opět proti ZŠ Třešť a výsledek skončil na sety 1:1, 

         tudíž rozhodovali výsledky v předchozích zápasech.  

         A tým skončil také na pěkném 2. místě. 

Chlapci (A. Lacko, R. Jeglík, V. Nyisztor, P. Havlíček, M. Burian, M. Svačina 

Dívky (A tým (M. Hacková, E. Nováková, L. Davidová, A. Bojanovká,  

            H. Stallerová, R. Bočková, L. Nosková) 

           (B tým (T. Černá, L. Císařová, V. Hamršmídová, T. Kroláková,  

                         T. Kešnarová, P. Veselá,M. Brychtová) 

 

          Antonio Lacko 

 

 

Mezitřídní florbalový turnaj 

V pondělí 25. 2. 2019 měli možnost změřit své síly žáci 8. a 9. tříd ve florbalu. 

Odměnou jim byl putovní pohár ředitele školy a sladká odměna. Ze sedmi týmů 

se do finále probojovaly první týmy z 8. A a 9. A. Vyhrát mohl ovšem pouze 

jeden tým a tím se stal tým z 9. A ve složení: Jeglík, Pavlíček, Rokyta, Havlíček, 

Freibauer a Kešnar. Druhé místo obsadil první tým 8. A a v bitvě o bronz zvítězil 

první tým 9. A.  

Antonín Veselý 



 

Čas na oddych 3 

Něco pro zasmání    

Ze třídy je slyšet strašný řev. Nový ředitel to nevydrží, vejde dovnitř, chytí 

mladíka, který nejvíce křičí a vyhodí ho na chodbu. Třída ztichne. 

Ředitel se ptá: „Kde je pan učitel?“ 

Třída: „Na chodbě, prosím“. 

 

 

Starý farmář se ptá lékaře: 

„Slyšel jsem, že dokážete lidem pomoci při problémech s větry.“ 

„Zajisté,“ potvrzuje lékař. 

„Tak to jsem rád, včera mi zbořily stodolu!“ 

 

 

Do zverimexu vtrhne opravdu rozzuřený muž, který má  

na vodítku ledního medvěda. A hned na celý zverimex zařve: 

„Kde je ten mizera, který mi před rokem prodal toho bílého křečka?!?“ 

 

 

Víte, kde vznikli Pokémoni? 

Na Moravě. To jedna paní měla malé miminko a vyšla si s ním na procházku. 

Přišla k ní stará babka, nahnula se do kočáru a povídá: „A po kém on je?” 

 

Jak poznáte mistra světa v puzzlích? 

Vezme si hromadu šutrů a složí z nich skálu. 

 

 



Křížovka s tajenkou 

1. králův syn 

2. flinta 

3. pilot  

4. léčky 

5. velká sladkovodní ryba  

6. polovina 

7. choroba 

8. stále 

9. jedlá houba  

 

TAJENKA (tvrdé dřevo):  

 

 

  

            

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         



 

 

 

 

           Samuel Pol 
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