
 

Milí čtenáři, 



vítám Vás při četbě dalšího čísla našeho školního časopisu. Vánoce máme za 

dveřmi, a tak toto vydání je tematicky zaměřeno na vánoční svátky. Samozřejmě 

přinášíme souhrn těch nejzajímavějších událostí uplynulých měsíců, doplněných 

články žáků. Můžete se těšit na rozhovor se spisovatelem Lubomírem Müllerem, 

vyluštit si křížovky, pobavit se u komiksu a vtípků. 

Pokud byste měli nějaký nápad, jak bychom mohli další číslo časopisu oživit, 

obraťte se na paní učitelku Kulhánkovou. Každý nápad je vítaný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme Všem klidné 

vánoční svátky plné 

pohody a šťastný nový 

rok 2015  



Bylo – nebylo 

ZÁŘÍ 

 1. 9. proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2014/2015. 

 

ŘÍJEN 

 2. 10. jeli žáci 9. ročníku do Jaroměřic nad Rokytnou, kde navštívili Muzeum 

Otokara Březiny. 

 3. 10. odjeli žáci 3. – 5. ročníku na dopravní hřiště, které je součástí areálu 

ZŠ Bartuškova v Třebíči-Borovině. Nejdříve absolvovali teoretickou část 

v učebně a poté si vyzkoušeli své znalosti a dovednosti při jízdě na kolech. 

 6. 10. se žáci mateřské školy a I. stupně zúčastnili divadelního představení 

s názvem Matylda. 

 20. 10. v odpoledních hodinách vyrazili žáci IX. třídy na Úřad práce 

v Třebíči, kde byl pro ně přichystán program, který se vztahoval k volbě 

jejich budoucího povolání.   

 22. 10. se žáci naší školy zúčastnili akce Den stromů v lesonické oboře. Akci 

pořádaly Lesy ČR ve spolupráci s obcí Lesonice. 

Ve stejný den odcestovali žáci 4. – 5. ročníku do brněnského Antroposu. 

 24. 10. proběhlo scénické čtení spisovatele Lubomíra Müllera. Autor 

představil žákům 8. a 9. ročníku svou novou knihu, ze které četl ukázky. 

 26. 10. se již tradičně vydali zájemci z 8. a 9. ročníku do hlavního města 

Rakouska – Vídně. 

 30. 10. děti z MŠ a I. stupeň zhlédli v třebíčském kině Pasáž novou českou 

pohádku Tři bratři.  

 31. 10. jeli na stejnou pohádku do Třebíče žáci II. stupně. Po skončení 

promítáni měli žáci připraven další program v areálu třebíčského zámku. Pro 

žáky 6. a 7. ročníku byl připraven v rámci expozice Cesty časem program 

s názvem Šikovní řemeslníci a žáci 8. a 9. ročníku si prohlédli baziliku sv. 

Prokopa. Po necelé hodině se skupinky vystřídaly a starší žáci si teoretické 

znalosti o bazilice mohli prohloubit při programu s názvem Jak se staví 

bazilika.   

 

LISTOPAD 

 14. 11. vyrazil celý II. stupeň do Brna, kde žáci s učiteli navštívili Planetárium 

a Technické muzeum. 



 20. 11. proběhl v 1. třídě Den otevřených dveří. 

 26. 11. byl Den otevřených dveří ve spojené třídě 4. a 5. ročníku.  

 27. 11. odcestovali žáci 8. a 9. ročníku do Moravských Budějovic, kde 

navštívili SŠ řemesel a služeb. 

 

PROSINEC 

 5. 12. proběhla za pomocí žáků z 9. ročníku mikulášská nadílka. 

 

Na prosinec ještě plánujeme: 

 18. 12. je připravena školní besídka s názvem Pohoda Vánoc. 

 19. 12. se uskuteční již tradiční „Vánoční dortování“ pro žáky II. stupně a 

na I. stupni proběhne projektový den s vánoční tematikou. 

 

 

 

 

Exkurze 9. ročníku do Jaroměřic nad Rokytnou 
 

Ve čtvrtek 2. října se naše třída vydala na exkurzi do Muzea Otokara 

Březiny v Jaroměřicích. Autobusem jsme dojeli na vlakové nádraží do Kojetic. Po 

delším čekání, než jsme si mysleli (vlak měl 10 minut zpoždění ), vlak přijel. No, 

spíše vláček, který nás zavezl na okraj Jaroměřic. Odtud jsme šli pěšky k Muzeu 

Otokara Březiny, kde se nás ujala průvodkyně. 

Dostali jsme zajímavý a naučný výklad o Březinovi a také jsme zde viděli 



básníkovy osobní věci jako například klobouk, brýle, knížky, fotky, obrázky, 

učebnice a sešity se zápisky. Na konci prohlídky jsme se všichni podepsali do 

pamětní knihy. Po necelé hodině jsme opustili brány muzea a zašli se podívat na 

básníkův hrob, bohužel bez části ukradeného náhrobku. 

Na jaroměřickém náměstí jsme dostali 

slibovaný rozchod. Většina šla navštívit místní 

cukrárny a bufety. Hlad byl na místě, a tak 

větrníky, langoše a všelijaké další pochutiny 

jen mizely. Prošli jsme si náměstí a došlo i na 

zámecký park. Po rozchodu jsme se vydali 

zpět na nádraží a jeli do školy, kde nás kluky 

čekal patnáctiminutový tělocvik. 

Petr Herbrych – 9. ročník 

 

 

 

Den stromů 

Dne 22. října 2014 se naše škola zúčastnila Dne stromů v lesonické oboře. 

Akce, kterou pořádaly Lesy ČR, začínala v 10 hodin. Program byl zaměřen na 

správné chování v lese, zpracování dřeva a ochranu přírody.  

Celá trasa měla 8 stanovišť. Naši žáci si mohli vyzkoušet třídění odpadu, 

skládání budky pro ptáky nebo se podívat a potom si i vyzkoušet, jak se popisují 

kmeny po skácení. Na posledním stanovišti nám ukázali různé druhy sov a dravců. V 

cíli nám lesníci rozdali párky na opékání a dostali jsme i sladkou odměnu za strom, 



který jsme vytvořili v hodinách výtvarné výchovy u nás ve škole. Kmen stromu byl 

vyroben z papírové roury, do níž se vsadily větvičky ze stromu. 

Myslím, že i přes nepřízeň počasí se Den stromů vydařil.  

 

Martin Venhoda – 7. ročník 

 

 

 

Vídeň 

V neděli 26. října 2014 se většina žáků z 8. a 9. ročníku zúčastnila zájezdu 

do Vídně s paní učitelkou Javorkovou.  Sraz byl v 6:05 před školou a odjíždělo se 

okolo půl sedmé z autobusové zastávky v Čáslavicích.  Do Vídně jsme dorazili 

přibližně v 9:00 a přesunuli se k metru. Po výstupu z metra jsme vyrazili 

k Schonbrunnu, tam nás čekala zajímavá a poutavá prohlídka. Dále se šlo do 

zámeckých labyrintů Irrgarten, kde se všichni skvěle bavili. Potom jsme si prošli 

jedno z vídeňských náměstí, kde jsme viděli chrám sv. Štěpána.  Nakonec jsme se 

šli podívat na korunovační klenoty a pak následoval více než dvouhodinový rozchod. 

Během rozchodu šla většina do jednoho z muzeí (Mohli jsme si vybrat mezi 

Přírodovědným nebo Uměleckým), po prohlídce si šel už každý po svém. Asi v pět 

hodin jsme se sešli u sochy Marie Terezie mezi zmíněnými muzei a připravovali 

jsme se na odjezd. Výlet se nám moc líbil a určitě bychom jeli znovu.  

Denisa Zacharovová a Libuše Bartesová – 8. ročník 



 

Exkurze do Brna 

Dne 14. 11. jel celý II. stupeň  do Brna. Nejdříve jsme navštívili Planetárium, 

kde nám v digitáriu ukázali různá souhvězdí a poté promítli program ,,Buňka, buňka, 

buňka". I když sem jezdíme pravidelně, vždycky objevíme něco zajímavého.  

Při návratu k autobusu nás čekalo zpestření, když kluci museli zabrat a 

autobus roztlačit, protože nemohl nastartovat. Pak už autobus nezklamal a dovezl 

nás k Technickému muzeu. Nejdříve jsme měli rozchod a mohli jsme se sami projít 

po muzeu. Potom jsme se rozdělili na dvě skupiny. První šla do ,,herny" a druhá na 

prohlídku parních motorů. Pak se skupiny vystřídaly. Kromě parních motorů jsme 

viděli i motorky, auta, malé modely lokomotiv,  zbraně  a  oblečení  z  1. světové 

války a spoustu dalších zajímavostí. Po prohlídce si někteří koupili suvenýr a vydali 

jsme se směrem k domovu. 

Tereza Venhodová – 8. ročník  

Exkurze na SŠ řemesel a služeb 

Dne 27. 11. odjela 8. a 9. třída na exkurzi na Střední školu řemesel a služeb 

v Moravských Budějovicích. Autobus nás vyzvedl u naší školy a odvezl nás nejdřív 

do areálu školy v Chelčického ulici. 

 Program jsme zahájili prohlídkou spojené dílny pro opraváře zemědělských 

strojů a automechaniků, kde jsme byli seznámeni s programem prohlídky. Dále jsme 

byli rozděleni na dvě skupiny a každá pak pokračovala jiným směrem. Podívali jsme 

se například do dílny opravářů zemědělských strojů, do dílen automechaniků a 

obráběčů kovů a zajímavá byla i učebna pro obory se zaměřením na CNC stroje. 



Dostali jsme se také do učeben pro kuchaře a číšníky, kde jsme ochutnali i vzorky 

jejich snažení. Všude jsme se setkali se studenty, kteří nám názorně ukázali, co 

umí a co jejich obor obnáší. Bylo možno si vyzkoušet trenažer řízení osobního 

vozidla a také nakouknout na svářečské zkoušky se zařízením CO2. Po skončení 

programu na škole jsme se přesunuli do starého mlýna, kde jsou učebny pro učně 

se strojírenským zaměřením a elektrikáře. 

 Na závěr jsme odjeli do firmy ISOBAST s.r.o., která je zásobovaná 

vystudovanými a připravenými pracovníky do provozu. Zde nás zdejší zaměstnanci 

seznámili s výrobou různých dílů do montáží. Po této prohlídce jsme odjeli zpět ke 

škole. Exkurze byla zajímavá, někteří žáci či žákyně si z této návštěvy určitě 

odnesli spoustu zážitků.  

Jakub Meluzín – 9. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikulášská nadílka 

 
Jako každý rok i tento navštívila naši školu vzácná návštěva. Samotný Mikuláš 

se svým doprovodem, kterým byli krásní andílci a hrůzostrašní čerti. Termín 

připadl klasicky na 5. prosince, tentokrát pátek. Mikuláš s čerty a andílky vyšli už 

po deváté hodině, jejich první zastávkou byla školka. Ti nejmladší z nás byli nadmíru 

očekávání odvážní, ale výjimky se našly. Děti zazpívaly, zarecitovaly a šlo se dál, na 

první stupeň. 

Postupně se prošlo přes první až po pátou třídu. Klasicky se zpívalo a 

básničky říkaly nejen děti, ale dokonce i pan ředitel Blecha. Mikuláš se svou 

družinou se také podívali na divadlo O poslední vlaštovce. Na druhém stupni začali 

postupně úřadovat čerti a žáky odnášeli do pekla.  



Poté, co vzácná návštěva z daleka prošla školou, měla další směr. Obecní úřad. 

Pan starosta řekl básničku a čerti slíbili, že se za rok vrátí. Poslední zastávkou byl 

místní obchod ,,U Libušky ", kam se vždy rád podívá každý z nás. 

Mikuláš, čerti a andělé odešli z Čáslavic, ale příští rok opět příjdou. 

 

Petr Herbrych – 9. ročník 

 

 

Vánoční kuriozity a rekordy 

V Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově mají řadu vánočních unikátů. 

Například keramický betlém umístěný do padesátilitrového demižonu. Protože 

by se jednotlivé díly nedaly do demižonu umísťovat hrdlem, museli skláři demižon 

rozříznout a znovu slepit. 

V Pelhřimově mají  i největší evropský betlém – vyřezal ho koncem 80. let 

Jiří Halouzka z Jiříkova. Skládá se z padesáti figur v životní velikosti, postava sv. 

Josefa měří 2 metry.  

Nejmenší ozdobně zabalený dárek vytvořila Radka Křivánková. Jednalo se 

o miniaturní australský opál o rozměrech 1x1 mm. Radka na něj dokázala vyrobit 

krabičku o rozměrech 4x3x1 mm a dokonce jej zabalila do hedvábného papíru a 

ozdobných stužek.  



Nejdelší český papírový řetěz, měřící 16 905 metrů, vytvořili svého času 

účastníci vánočních trhů v Karviné. Čechům se také podařilo vytvořit nejpevnější 

vánoční řetěz na světě. Slepilo jej 185 studentů a pedagogů z Humpolce, měřil 

3,363 kilometru a utáhl osobní auto.  

Další světové prvenství máme díky Jaroslavu Vejvarovi z Rakvic, který 

vytvořil největší vánoční ozdobu ze slámy. Z 1800 metrů slámy upletl ozdobu 

velikou přes dva metry.  

Nejdelší prskavka v Čechách je 250 cm dlouhá a vydržela prskat 17.48 

minut. Má průměr 1,4 cm a pochází z dílny družstva Služba Ostrava.  

Nejdéle uchovaný vánoční stromek měli manželé Čechovi ze Zlína. Borovice 

jim vydržela celý rok od 24. 12. 1998 do 24. 12. 1999. Jehličí sice uschlo, ale 

neopadalo.  

Na překonání stále čeká rekordní vánočka, která byla upečena v roce 2005 v 

pelhřimovském pekařství Adélka. Byla klasicky pletená ze šesti pramenů, měřila 4,5 

metru a vážila 50 kilo. Na její výrobu se spotřebovalo 40 kg mouky, 40 vajec, 10 

kg cukru a 8 kg másla. Těžší vánočku ale podle historiků stvořili už v roce 1987 

pekaři v Krásné Lípě – vážila údajně rovné čtyři metráky (ovšem nebyla 

zdokumentována)!  

Rozhovor se spisovatelem 

 
1. Kdy a kvůli čemu jste se rozhodl vrhnout se na dráhu spisovatele? 

     Profesionální dráhu spisovatele (tedy člověka, který se snaží psát nejen 

proto, že ho to baví, ale chce také něco sdělit a také se tím živit, což je asi 

nejzrádnější hledisko...) jsem nastoupil až velmi pozdě, přibližně před šesti roky, 

když mně bylo 54 let. Prošel jsem si jistou životní krizí a uvědomil si, že člověk 

dělá velkou chybu, když nežije "svůj" život, když nerealizuje svůj sen z mládí, 

když nedělá opravdu to, co ho baví, co ho naplňuje, co ho dělá šťastným a co mu 

přináší pravdivé uspokojení. A tak jsem tedy zanechal všeho, co mne nenaplňovalo 

po stránce realizační a napsal první román, Schody do nebeského pokoje, ve 

kterém jsem se vyrovnal se svým dětstvím, resp. dospíváním. Ale svou první knihu 

jsem napsal už ve 12 letech. Tedy, po pravdě řečeno, nelze ji považovat za knihu, 

bylo to asi 15 stran strojopisu. Ale pamatuji si dodnes, jakou mi psaní dělalo 

radost. Horší to už bylo se čtenáři, těm takovou radost moje dílko neudělalo a 

dobrodružnou knihu s příběhem ze středověku mi zkritizovali (byli to spolužáci). 

Sešit skončil v kamnech. Škoda, třeba to mohla být moje nejúspěšnější kniha... 

(usmívám se). 



 

2. Jaké události nejčastěji ovlivňují Vaše knihy? 

     Zajímám se o životní osudy lidí, o jejich příběhy, myšlenky, názory, dramata i 

šťastná období. Každý v sobě máme neuvěřitelné množství úžasných situací, 

které jsme prožili, ale myslíme si, že zajímavé nejsou. Ale ony jsou, protože 

každý jsme originál. 

 

3. Během Vaší besedy jste pronesl, že jste býval v mládí ne moc velký 

dobrák, co se najednou stalo, že se vše obrátilo? 

     V mládí jsem prošel těžkým obdobím zmatku, sebeničení, deziluze a smutků. 

Hodně je o tom v knihách Schody do nebeského pokoje a Oběti milostného 

nerozumu. Nebyl jsem lotrem v pravém slova smyslu, naopak jsem se snažil 

pomáhat druhým a bránit je před opravdovou zlobou jiných, ale spíš jsem byl v 

sobě zmatený, bez jasně vymezeného cíle, co chci a čím chci být. A někdy jsem 

prostě dělal lumpárny, které druhým škodily. Byla to spíš snaha dráždit než být 

opravdu zlomyslný. Až později jsem pochopil, že co se líbí mně, nemusí se líbit 

druhému, a nesmím se chovat tak, abych ubližoval i takto.  

 

4. Za jak dlouhou dobu dokážete zhruba napsat svoji knihu? 

     Pokud byste mi dali téma a řekli: Napište knihu na tohle téma do týdne, tak ji 

budete mít do týdne. Ale nemohl bych zaručit, že to bude dobrá kniha. První 

román Schody do nebeského pokoje (380 stran) jsem napsal za tři měsíce. Knihu 

Černá perla v bílém srdci jsem psal rok. Záleží na tom, co si jako autor musím 

osvojit, do čeho se vcítit, co pochopit a co nastudovat, abych nepsal nesmysly…V 

případě Bíle perly... jsem například musel studovat chování lidí v ohrožení při 

teroristických akcích, také postupy teroristů při obsazování objektů, pak jsem 

se musel seznámit s hradní architekturou, s Karlštejnem a jeho dispozicemi, s 

jeho minulostí apod. 

 

5.Vydáte v budoucnu ještě nějakou knihu ? Nebo už máte různé podklady? 

    Nyní dokončuji román nazvaný ŠTĚSTĚNKY. Je to kniha pozitivního, tedy 

kladného a laskavého pohledu na život v nás i kolem nás. Stylem psaní jde o 

"road-book", tedy něco podobného, jako jsou "road filmy", tedy příběhy 

odehrávající se na cestě, při putování, hledání a objevování.  Štěstěnky by měly 

vyjít na jaře 2015.  V poznámkách mám velký román (zatím bez názvu) ze 

současnosti o střetu tří žen a jednoho muže. Půjde vysloveně o thriller, tedy 

knihu akční, ale s příběhem velké lásky. Vycházím také ze skutečného příběhu 

(nikoliv však mého). 



 

 

6. Máte kromě psaní knih nějakou jinou zálibu? 

     Pokud se podíváte na mé webové stránky www.lubomir-muller.cz, tak uvidíte, 

že mám zálib hodně. Jsem aktivní muzikant, mám koncerty ze své tvorby, zpívám, 

hraji na klavír a na kytaru, také fotografuji, natáčím amatérské filmy, rád se 

toulám a cestuji jen tak s "báglem", rád vařím (ale pozor, žádnou svíčkovou na 

smetaně či pečenou kačenu, jsem vegetarián, připravuji speciální jídla z toho, co 

je po ruce, každé jídlo je originál a nikdy se mi ho nepodaří zopakovat. 

 

 

Děkuji ještě jednou za otázky a za zájem.  

Všem žákům vyřizuji pozdravení a DÍKY za to, že mne poslouchali, přečetli si 

Bílou perlu... a zamýšleli se nad příběhem. Bylo mi u vás moc dobře. 

                

Vtípky… 

…tentokrát na téma VÁNOCE 

O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal vánoční stromeček.” 

Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A svíčky taky?” 

Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt na maminku u sporáku: „Mamí, mamí, 

stromeček hoří!” 

„Říká se, svítí, a ne hoří,” poučí ho matka. 

Chlapeček za chvíli zase začne křičet: „Mamí, mamí, záclony už také svítí!” 

„Představte si, poprvé se u nás sešel na štědrovečerní večeři sudý počet lidí!” 

„Jak to, vždyť jste byli tři!” 

„Jo, ale potom přijelo sedmnáct hasičů!” 

„Děti, přece jenom bude k večeři ten kapr!” oznamuje na Vánoce maminka. 

„Ale vždyť ho snad šel tatínek pustit do rybníka, ne?” zamračí se Filípek. 

Maminka vysvětluje, jak se to událo: „Tatínek šel kapra skutečně pustit do 

rybníka, ale když ho tam házel, nevšiml si, že je zamrzlý a chudáka kapra zabil!” 

 

http://www.lubomir-muller.cz/


Fanda se udiveně vyptává Jendy: „Proč chceš od Ježíška dvě soupravy vláčků?“ 

„Chci si taky hrát, když je táta doma!“ 

Připravili žáci 7. ročníku 

 
 

Křížovka 

 

1.                     Na adventním . . . jsou 4 svíčky 

2.                       Tradiční vánoční pečivo 

3.                      Období čtyř neděl před vánočními svátky 

4.                      Vánoční písničky 

5.                         Živý nebo umělý . . .  

6.                        Nejvíce potěší vlastnoručně . . . dárek 

7.                       Sladké jídlo na Vánoce 

                      

8.                         24. 12. je . . .  

9.                    Tradiční vánoční ryba 

10.                    Přejeme si, aby byl na Vánoce napadaný . . .  

11.                     Pod stromečkem najdeme . . . 

 

Barbora Petrášová a Michaela Černá – 8. ročník 

 

 

 

 

 

 



 

Osmisměrka 

 

V E S T R O M 

S S O B I I S 

S V Í Č K Y Á 

E L É U K V N 

Á T L A K N Ě 

O Á P C A Š E 

Š R P R A S E 
 

Slova k vyškrtání:  strom, Mikuláš, svíčky, sobi, sáně, kapr, tlak, Aš, prase 

Tajenka: ______________________________   

Připravil Filip Benál – 8. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komiks od Petra Herbrycha – 9.ročník 


