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Návštěva u hasičů 5.A. 

Dne 18.12. 2017 jsme 

se vydali k pelhřimov-

ským hasičům. Uká-

zali jsme si všechna 

auta a do některých 

jsme si i sedli. Po 

hasičárně nás prová-

děl pan Klíma. Byli 

jsme tam asi 2 hodiny 

a proto jsme stihli na-

kouknout i do věže a 

do druhé garáže. 

       

Nikola N. 5.A 

. 
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Nový rok 

Oslavy příchodu nové-

ho roku provázejí lid-

stvo odpradávna, ale 

datum, na které Nový 

rok připadal, se v mi-

nulosti mnohokrát 

změnilo. Až v roce 46 

před naším letopočtem 

zavedl římský císař 

Julius Caesar tzv. juli-

ánský kalendář. Právě 

s ním jsou poprvé dolo-

ženy i bujaré lednové 

oslavy příchodu nového 

roku spojené s hostina-

mi i vzájemným obda-

rováváním. Jaké zvyky 

a tradice se vážou k 

oslavám konce roku. 

Věřící křesťané vnímají 

31. prosinec jen jako 

konec občanského ro-

ku, protože církevní 

rok začíná už první 

adventní neděli, tedy 

zhruba čtyři týdny 

před vánočními svátky. 

Paradoxem je, že jméno 

dal nevázanému sil-

vestrovskému veselí 

vážený velekněz kato-

lické církve, papež Sil-

vestr I., pozdější svatý. 

Narodil se v Římě a 

spravoval církev od 

roku 314. Zemřel podle 

tradice 31. prosince 335. 

zhruba čtyři týdny před 

vánočními svátky. 

U silvestrovských oslav 

nelze hledat nějaké tra-

diční linie. Určité tra-

diční jádro ale existuje. 

Změna ročních období a 

fenomén zimního sluno-

vratu byly v historii 

vždycky spojeny s osla-

vami. V pozadí stála 

naděje na brzký konec 

zimy, teplejší počasí, 

dobrou úrodu, štěstí a 

plodnost, což měl všech-

no přinést nový rok. V 

zemědělských společ-

nostech šlo totiž o urču-

jící chvíle v lidském ži-

votě. 

Oproti tomu ohňostroj 

je tradicí poměrně no-

vou. Do módy přišel až v 

17. století s rozšířením 

střelného prachu při 

různých dvorních osla-

vách. Moderní společ-

nost později tento zvyk 

převzala. 

Zábava, pyrotechnické 

efekty a alkohol jsou 

pro poslední hodiny 

starého roku v součas-

nosti těmi nejobvyklej-

šími průvodci. I tak se 

ovšem najdou lidé, kte-

ří se na Silvestra nedí-
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Jak dodržet novoroční předsevzetí 
Krok 3:Jakmile máte 

své dosažitelné cíle sta-

novené, napište si je na 

papír nebo rovnou uza-

vřete smlouvu sám se 

sebou. Napište do ní, co 

máte letos v úmyslu a 

podepište ji. Napsáním 

předsevzetí vytvoříte 

lepší propojení mezi va-

ší myslí a tím, co děláte. 

Fakt, že máte vše na-

psané na papíře, činní 

předsevzetí reálnější, 

než když si ho uchová-

váte . 

Krok 4:Zaměřte se na 

jeden cíl. Nesnažte se 

splnit více předsevzetí 

najednou. Vaše pozor-

nost a energie by se ne-

měla rozptýlit na úkoly, 

které jsou nereálné ne-

bo příliš velkým sous-

tem. Rozeberte své přá-

ní do menších kroků a 

ty pomalu následujte. 

Stanovte si určitý čas a 

v ten své předsevzetí 

provozujte. 

Krok 5:Plňte své před-

sevzetí postupně. Pokud 

se vzdáte své oblíbené 

čokolády ze dne na den, 

nakonec se k ní stejně 

rychle vrátíte. Místo 

toho si dávejte méně a 

méně kostiček, dokud 

ji nevyškrtnete z va-

šeho jídelníčku úplně-

Na provedení těchto 

změn si dopřejte do-

statek času. Na prolo-

mení starého zvyku je 

většinou zapotřebí 21 

dní. Po uplynutí 2 

měsíců by mělo být 

plnění vašich předse-

vzetí mnohem snazší. 

Krok 6:Získejte pod-

poru ve svých přáte-

lích nebo rodině. 

Krok 7:Vyhodnoťte 

svůj pokrok. Vraťte se 

o několik měsíců na-

zpět a zkontrolujte, co 

děláte špatně a co na-

opak dobře. Je-li vaše 

předsevzetí chodit do 

posilovny tři večery v 

týdnu, možná byste 

ho měli změnit na tři 

rána v týdnu. Maká-

te-li do pozdních noč-

ních hodin, těžko se 

pak dokopete do posil-

ky. Menší úprava mů-

že být klíčem k úspě-

chu.                               

Krok 8: Oslavujte!  

Kristýna Ch. 7.B 

Vyslovit předsevzetí v 

zápalu radosti a nadšení 

z příchodu nového roku 

je velice jednoduché, 

horší je to ale s jeho do-

držením.Inspirujte se 

proto 8 jednoduchými 

kroky, které vám pomů-

žou novoroční cíl promě-

nit ve váš nový zvyk. 

Krok 1:Uvědomte si, že 

novoroční den je jen dal-

ší den jako každý jiný. 

Čili na tom, kdy s před-

sevzetím začnete, vlast-

ně vůbec nezáleží. I když 

se zdá, že první den v 

novém roce znamená 

nový začátek, není nut-

né na něj klást příliš 

velký důraz.. 

Krok 2:Určete si co nej-

reálnější cíle. Projděte si 

různé oblasti svého živo-

ta a přemýšlejte o tom, 

co funguje a co ne. Na-

místo stejných předse-

vzetí jako je zhubnout 

zvolte oblast, o které 

víte, že je potřeba změ-

nit. Nemusí se jednat o 

žádnou radikální změ-

nu. Myslete realisticky a 

snižte počet vašich před-

sevzetí z deseti na tři a 

plňte je postupně. 
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Zdravotnický kroužek 
Zdravoťák neboli 

Zdravotnický kroužek 

se koná v úterý od 

7:00 – 7:45 hodin. V 

učebně přírodopisu č. 

15. Vede ho paní uči-

telka Blanka Ště-

pánková.Učíme se 

první pomoc. Hlavně 

obvazové a šátkové 

styly. Ale, abyste po-

chopili, výrazem styl 

obvazový myslíme 

zavázat část těla ob-

vazem. A styl šátkový 

zavázat vše šátkem. 

Učíme se také masáž 

srdce, kterou děláme 

na figuríně a stabili-

zovanou polohu na 

lidech. Každý rok pro-

bíhá výuka 1.-7. Roč-

níků a zdravotnická 

soutěž. 

 

Pokud byste měli 

zájem, hlaste se u 

paní učitelky, ne-

bo prostě v úterý  

přijďte Natka H. 

7.B 

Takto probíhá na-

šich 45 minut: 

V 7 hodin přijde paní 

učitelka. Dá nám klí-

če a my si odemkne-

me třídu a skříň s 

potřebami. Vyndáme 

si věci a paní učitelka 

nám zadá práci. Kaž-

dou hodinu zkoušíme 

něco jiného. Zároveň 

si můžeme povídat. A 

posledních 10 minut 

uklízíme. Mě osobně 

to hrozně baví. 
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Mexiko 
Nedávno se jeden ze 

členů učitelského 

sboru naší školy vrá-

til z exotické dovole-

né v Mexiku. 

Jedná se o paní 

učitelku 2.A,  

Mgr. Jitku 

Tůmovou, kterou 

jsem za vás něko-

lika otázkami vy-

zpovídala. 

 

Jaká byla délka 

vašeho pobytu v 

Mexiku? 

Dva týdny. 

Navštívila jste 

nějaké památ-

ky? 

Ano, sedmý div 

světa – mayské 

pyramidy a karib-

ský ostrov Holbox. 

Přivezla jste si 

nějaký suvenýr? 

Ano, sombréro a 

pončo. 

 

.Jak hodnotíte 

dovolenou, byla 

jste spokojená? 

Líbilo se mi tam 

moc, moc, moc, až 

na to, že v druhé 

polovině se zhor-

šilo počasí a bylo 

chladněji. 

 

Těšila jste se do-

mů, nebo byste 

tam ještě chvíli 

pobyla? 

Sice mi tam bylo 

dobře, ale domů 

jsem se těšila. 

Nikola N., 5.A 
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Kroužek aerobiku 

Kroužek je každou 

středu v 7 hodin 

ráno v tělocvičně a 

vede ho paní vychova-

telka Měkutová. Na-

cvičujeme různé se-

stavy, se kterými pak 

vystupujeme. Napo-

sledy jsme měly tako-

vou možnost před 

florbalovým utkáním 

Pelhřimov – Ostrava. 

Zápas se konal v so-

botu 20. 1. 2018 v tě-

locvičně ZŠ Osvoboze-

ní. Byly jsme trošku 

nervózní, ale nakonec 

se vše povedlo. Vystu-

pujeme i na dalších 

akcích, jako je ples, 

akademie, Region 

tančí atd.                

Laura P. 6.B 
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HC Dukla Jihlava vs. Piráti Chomutov 

Dne 26.1.2018 v 

17:30 se konalo 43. 

kolo v extralize. Du-

kla v první třetině 

zápasu prohrávala 

2:0, ale pak Chomu-

tovu střelila bran-

ku. Druhá třetina 

přinesla Jihlavě 

štěstí, srovnala na 

2:2 a tak všichni 

fanoušci Dukly měli 

radost, ale ke konci 

druhé třetiny se nic 

moc nedělo.Ve třetí 

třetině se ze začát-

ku také nic moc ne-

dělo a když všichni 

mysleli, že bude 

prodloužení, tak 

najednou nahrál 

Zeman Kájínkovi na 

modrou čáru, Kájí-

nek vystřelil, jeho 

střelu tečoval před 

Lukešem Vlastimil 

Dostálek a HC DU-

KLA JIHLAVA vy-

hrála. 

Petra N. 6.B 
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Krasobruslení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krasobruslení v Pe-

lhřimově pod vede-

ním Jany Kociánové, 

hlavní trenérky kra-

sobruslařského pe-

lhřimovského oddílu 

Pumy, se dočká 

24.4.2018 vůbec 

svých prvních závo-

dů, které se budou 

konat v Telči. Přípra-

vy ale začaly již 4.2., 

kdy jsme se seznámili 

s naší sestavou. 

Na začátku tréninku 

jsme se jako vždy po-

řádně rozcvičili, za-

tímco nám rolba 

upravovala led. Když 

jsme vstoupili na led, 

začali jsme se roz-

bruslobvat, jako před 

každým tréninkem. 

Normálně se pak roz-

dělíme na lepší a hor-

ší, na tomto tréninku 

ovšem ne. Začali jsme 

se učit jednotlivé prv-

ky a pak jsme začali 

dělat i celou sestavu. 

Podle mě byl tento 

trénink nejlepší ze 

všech. Tento trénink 

se lišil od normálního 

tím, že byl jak jsem 

před chvílí uvedla, 

mnohem zábavnější. 

Pokud se k 

nám chceš při-

dat, koukni se 

na stránky 

www.Pumy 

pelhřimov.cz. 

Nikola N 5.A 
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Třídění odpadu 
 V pondělí dne 19.12.2017 

jsme měli možnost účast-

nit se přednášky o re-

cyklaci a třídění odpadu. 

Za poslední roky se vyrábí 

čím dál více plastů a 

člověk produkuje čím dál 

více odpadu. Na 

průměrnou českou 

čtyřčlennou rodinu je to až 

7 tun za rok. Spousta lidí 

žije v domnění toho, že 

když si koupíme petlahev 

v obchodě a 

poté jí hodíme 

do tříděného 

odpadu tak tím 

bůh ví jak 

pomůžeme 

přírodě. Je sice 

chválihodné, že 

třídíte odpad, 

ale mnohem 

více pomůžeme 

přírodě tím, že si tu pet 

lahev vůbec nekoupíme. 

Recyklace a třídění je totiž 

až třetí v hierarchii 

třídění odpadu. První v 

žebříčku je totiž samotné 

předcházení vzniku nějaké 

takové petlahve. Už při 

samotném nakupování 

můžeme ovlivnit množství 

odpadů, které nám doma 

.vzít i vlastní igelitovou 

tašku, kterou jsme již 

doma měli a nemusíme 

si tam kupovat další. 

Také je dobré omezit 

množství odpadu např. 

Nakupování větších 

balení (místo čtyř 

menších tyčynek ti 

rodiče můžou koupit 

jedno balení kde je jich 

víc a budeš je jíst 

postupně.)Uvědomte si 

to, že pokud si řeknete, 

že přeci když si jednou 

nekoupím pet lahev 

nebo nějaký takový 

obal tak životnímu 

prostředí nijak 

nepomůžu. Nojo... Ale 

když si toto řekne 30 

lidí tak už je to potom 

rozdíl nemyslíte? 

Každý váš aspoň malý 

ústupek v nakupování 

a množení nových 

obalů určitě přírodě 

velmi pomůže.Druhé v 

pyramidě třídění odpadu 

je používat věci znovu. 

Nevyhazovat zbytečně 

třeba láhve od pití do 

kterých si můžete 

později udělat další 

vlastní nápoj. Nebo 

například auto. To když 

je pro vás už staré, 

ošklivé  a vy si koupíte 

nové, tak co s tím 

starým? Odvézt ho na 

skládku? Právě, že ne. 

Takové, pro vás na první 

pohled staré a 

nepoužitelné 

auto, může 

někomu 

dalšímu třeba 

ještě dlouho 

sloužit. Tako-

vé věci potom 

můžete prodat 

do bazaru, 

věnovat na 

charitu nebo 

ho zpeněžit přes inter-

net. Tudíž opětované 

využití.A až na třetím 

místě v našem žebříčku 

se umisťuje právě již 

zmíněná recyklace. Když 

už máte tu nutnost kou-

pit si nový obal 

(flašku,igelitku, 

mražené jídlo) tak to 

potom aspoň řádně 

tříďte. V každé rodině 

jde na chodbu nebo 
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vedle koše postavit 

například staré krabice 

nebo igelitové tašky do 

kterých budete zvlášť 

třídit plast, papír, sklo a 

až poté teprve směs. 

Věřte mi, že za těch pár 

kroků k té krabici ta 

čistá planeta stojí.V 

dnešní době jsou také 

zavedeny už i hnědé 

kontejnery na bioodpad 

kam házíme veškeré 

rostlinné odpady (slupky 

od brambor,ohrizky od 

jablek, skořápky,trávu 

atd....) Z kontejnerů se 

bioodpad potom vozí na 

speciální komposty kde 

se nechává rozkládat a 

pamatujte si, že je to o 

dost prospěšnější než to 

nechávat někde ve 

spalovnách pálit 

společně s ostatním 

směšným odpadem. 

 

Když se budeme řídit 

těmito pár jed-

noduchými a přitom 

natolik prospěšnými 

radami, naše planeta 

bude o dost čistější a 

hezčí pro nás i budoucí 

generace. 

E.Brychcová 7.A 
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Lyžování na Křemešníku 
  

Všichni lyžovali se 

svojí skupinou a po 

3 hodinách byla sva-

čina. Poté jsme šli 

zase lyžovat. V 

11.45 pro nás přijel 

autobus a jeli jsme 

zpět do školy. 

 

 Bylo to velmi pěkné 

a všichni se už těší 

na hory.            Nat-

ka H. 7.B                          

Ve středu 24.1.2018 

byly třídy 7.A a 7.B 

lyžovat na Křemeš-

níku. Jelikož jedou 

7.třídy v únoru na ho-

ry, museli si to žáci 

nejdříve vyzkoušet, 

proto jsme jeli tréno-

vat na Křemešník. 

V 7.45 jsme se všichni 

sešli před Kalvárií, od-

kud nás autobus odve-

zl. Cesta byla velmi 

krátká. Když jsme do-

razili, vyndali jsme si 

věci a šli ke sjezdovce. 

Všichni si obuli lyžáky 

a pomohli těm, co jim 

to nešlo. Než spustili 

lanovku, byla rozcvič-

ka. Po ní jsme se roz-

dělili do skupin. Ve 

třetí skupině byli ti, co 

stáli poprvé na lyžích a 

vedl je pan učitel 

Vlach. Druhou skupi-

nu tvořili žáci, kteří už 

párkrát na lyžích stáli, 

ale techniku tak dob-

rou neměli a vedla je 

paní učitelka Měkuto-

vá. První skupina byli 

ti, co lyžují perfektně, 

takže lyžovali sami. 
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Masopust 
 

                      

. 

 

V úterý 13. února se v 

Pelhřimově uskutečnil 

tradiční masopust. 

Sraz všech masek byl 

ve 14 hodin před kul-

turním domem Máj. 

Odtud se průvod vydal 

v půl třetí za doprovo-

du hudby ulicemi Pe-

lhřimova až na Masa-

rykovo náměstí. Tam 

byl připraven program. 

Nechybělo ani občer-

stvení např. polévka, 

prejt i obří tlačenka. 

Dále si zde mohli ná-

vštěvníci koupit i další 

dobroty. Masopustu se 

zúčastnila i naše škola. 

Byly to hlavně děti z 

prvního stupně se svý-

mi třídními učitelkami 

a děti, které chodí do 

družiny. Před srazem 

jsme v šatně potkaly 

čarodějnice, princezny, 

strašidla a spoustu dal-

ších hezkých masek. 

Děti se moc těšily. I 

díky celkem pěknému 

počasí se letošní maso-

pust povedl. 

Laura P. 6.B 
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Přijímačky na gymnázium 
Dne 7.2. se v pe-

lhřimovském gym-

náziu konal pří-

pravný kurz na 

přijímačky nane-

čisto. 

Sešlo se zde skoro 

40 uchazečů. Ně-

kteří šli sice jen na 

zkoušku, ale i tak 

zde bylo dost ucha-

zečů, kteří to s 

místem na gymná-

ziu mysleli smrtel-

ně vážně. 

Prvních asi 

70 minut se 

konala pří-

prava na 

matemati-

ku a poté 

následovala 

10ti minu-

tová pře-

stávka. 

Český ja-

zyk byl roz-

dělený na 

dvě poloviny. První 

polovina byla zamě-

řená na první půlku 

přijímaček a druhá 

na druhou. 

Dne 14.2. se pak ko-

naly přijímačky na-

nečisto, kde jste si 

mohli vyzkoušet, jak 

to vypadá u opravdo-

vých přijímaček na-

tvrdo. 

Nikola N. 5.A 
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Kroužek Ateliér 

Kroužek vede paní 

učitelka Švejdová. 

Začíná vždy ve 14:00 

a končí v 15:10. Na 

kroužku vyrábíme 

různé výrobky, např.: 

kočičky z ponožek, 

srdíčka na Valentý-

na, výrobky z kera-

miky.... Chodí tam 

děti od 1. do 6. třídy. 

Když si s něčím neví-

me rady, paní učitel-

ka nám s tím vždy 

pomůže. Moc nás to 

na kroužku baví a 

doporučujeme všem, 

aby s námi začali cho-

dit. 

Aneta P. 6.B 
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Hory 2018 
V neděli 11. února se 

děti sedmých tříd 

vypravily společně s 

učiteli na lyžařský 

výcvik do Jánských 

Lázní. Po příjezdu 

jsme se zabydleli v 

Ludvíkově Boudě a 

vydali se na svah, 

kde nás rozřazovali 

do 4 skupin. Každý 

den jsme byli jak na 

sjezdových lyžích, 

tak na běžkách, až 

na středu, kdy jsme 

se byli podívat do 

Jánských Lázní. Ve 

čtvrtek jsme měli 

diskotéku, kdy jsme 

měli možnost si za-

hrát Just dance. Na 

horách nám přálo 

počasí a všichni jsme 

si lyžák moc užili.  

Sára, Kiki, 

Natka 7.B 
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Tančení v 7. třídách 
Plesová sezóna je v 

plném proudu, my 

nenecháme nic ná-

hodě a pečlivě tré-

nujeme… :-) 
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Krimi zprávy z naší školy... 

Případ čer-

ných rukou
               

Dobrý den, hlásí se 

vám krimi zprávy a 

přinášíme vám sko-

ro aktuální zprávu. 

Jedná se o případ 

černých rukou 

naší paní uklí-

zečky. Po ze-

ptání se na 

otázku: Co byl 

váš nejsilnější 

zážitek z uklí-

zení? nám od-

pověděla toto: 

,,Je to příhoda, 

která se stala 

před několika 

lety. Jejími ak-

téry byli žáci 

deváté třídy. 

Odpoledne před 

hodinou výtvar-

né výchovy mi 

SCHVÁLNĚ 

běhali po vytře-

né chodbě. Tak 

jsem jim vyna-

dala, a odešla 

pro mop do své 

úklidovky. A 

než jsem se 

vrátila, tak toho 

využili a nalili mi 

do kbelíku s vodou 

lahvičku tuše. Když 

jsem sáhla rukama 

do kbelíku, měla 

jsem je celé černé, 

ani to nešly smýt.“ 

Nevíme sice co se sta-

lo poté pachatelům, 

ale zasloužili by si 

nejméně celý týden 

uklízet školu!!! 

Nikola N. 5.A 
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Velikonoce 
Mazanec 

3 ks žloutek 

25 g droždí 

500 g polohrubá 

mouka 

1 špetka sůl           

250 ml mléko        

11 dkg cukr krupice 

11 dkg máslo          

1 ks vanilkový cukr 

podle chuti        lou-

pané mandle  

 rozinky                  

Postup           Promí-

cháme žloutky, cukr, 

rozpuštěné máslo a 

přidáme mouku, kvá-

sek a vlažné mléko, 

vanilkový cukr a mí-

cháme tak dlouho, až 

se nám začnou tvořit 

bublinky. Poté přidá-

me nasekané mandle 

a rozinky a zpracuje-

me. 

 

Těsto necháme vyky-

nout na teplém mís-

tě. 

Poté těsto zpracuje-

me na bochánek a 

uděláme ve středu 

kříž. Necháme znovu 

kynout na plechu a 

poté potřeme rozšle-

haným vejcem a po-

sypeme mandlemi. 

 

Mazanec pečeme asi 

20 minut na 180 °C a 

potom 25 minut na 

120 °C. 

 

Upečený mazanec 

jíme tak, jak máme 

rádi. 

 

 

 

 

 

 

Beránek     

120 g másla 

4 vejce 

200 g cukru krupice 

1 vanilkový cukr 

200 ml mléka 

300 g polohrubé mou-

ky 

1 prášek do pečiva 

trochu šťávy z citronu 

Postup      Tuk, 

žloutky a cukry utře-

me do pěny. Postupně 

přidáváme vlažné 

mléko a mouku smí-

chanou s práškem do 

pečiva. Zakapeme 

šťávou z citronu a na-

konec pomalu vmí-

cháme sníh z bíl-

ků.Vymažeme formu, 

vysypeme hrubou 

moukou a pečeme v 

předehřáté troubě asi 

1/2 až 3/4 hodiny. 
 
Natka H.7.B 
 

https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=zloutek
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=drozdi
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=polohruba_mouka
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=polohruba_mouka
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=sul
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=mleko
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=cukr_krupice
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=maslo
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=vanilkovy_cukr
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=loupane_mandle
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=loupane_mandle
https://recepty.vareni.cz/vyhledavani/?ingredience=rozinky
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Pomlázka                           

1)Připravíme si 

osm zhruba stejně 

silných a stejně 

dlouhých prutů. 

Dva slabé proutky 

na uvázání konců 

pomlázky si nechá-

me stranou. 

 

 

 

 

2)Proutky ve svaz-

ku vezmeme do ru-

ky, tenký proutek 

stiskneme mezi ni-

mi. 

3)Začneme omotá-

vat rukojeť pomláz-

ky tenkým prout-

kem. 

 

 

  

4)Je důležité uta-

hovat co nejvíce a 

jednotlivé smyčky 

vrstvit těsně vedle 

sebe. 

5)Konec proutku 

zatáhneme mezi 

svazek pomlázky. 

Je-li správně uta-

hovaný, neměl by 

se rozvázat. 

6)Svazek prutů 

uchopíme tak, že 

rukojeť pomlázky je 

od těla. Rozdělíme 

svazek na dvě polo-

viny po čtyřech pru-

tech. 

 

 

 

 

 

 
8)Na jedné straně 

rozdělíme prsty čtve-

řici prutů opět na po-

lovinu. Vznikne me-

zera, do které zaple-

teme první 

prut. 
 

 

 

 

 

 

9)Začneme třeba 

zprava doleva. V levé 

ruce máme čtyři pru-

ty, mezi nimiž je me-

zera. Z pravé strany 

vezmeme vnější prut, 

přehneme ho doleva, 

prostrčíme mezerou 
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10) do 

které vložíme vnější 

prut z levé strany a 

vrátíme ho doleva, 

ale opět 

na stranu 

vnitřní. 

 

 

 

 
11)Pokud pletete 

správně, tak z prvot-

ního zmatku vytvoří-

te pře-

hlednou 

osnovu. 

 

 

 

 

 

 

12)Pokračuje se stále 

stejně – vnější prut 

ze strany jedné se 

prostrčí mezerou me-

zi čtyřmi pruty na 

straně druhé  

 

 

 

 

 

13)a vrátí se zpět na 

svou stranu jako prut 

vnitřní. 

 

 

 

 

 

 

14)Na konci pomláz-

ky je potřeba nechat 

dost prostoru na uvá-

zání – opět tenkým 

proutkem nebo pro-

vázkem. 

15)Platí to samé, co 

na začátku: tenkým 

proutkem natáčíme 

co nejpevněji smyčku 

těsně vedle smyčky. 

Volný konec zastrčí-

me mezi proutky. 

16) 

Nakonec zastřihneme 

volné konce pomláz-

ky. 

No a je hotovo, jen 

ještě navázat barevné 

stužky. 

Natka H. 7.B 
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Korálek-obchod 

Touláte se po městě 

a nevíte kam jít? Tak 

zaběhněte do Ná-

dražní ulice nad lé-

kárnu. Pokud stále 

nevíte, tak Vás tam 

přivítá velká cedule 

s novinkami od Ko-

rálku. Pokud nejste 

natolik líní a vyběh-

nete pár schodů do 

druhého patra, tak 

Vás tam uchvátí ne-

konečná řada korál-

ků, která nabízí 

všem mnoho možnos-

tí při korálkování. 

Je nutno dodat, že 

při korálkování ne-

potřebujete pouze 

korálky, ale i vhod-

ný drátek, různé nitě 

nebo komponenty 

pro doplnění. Pokud 

jste začátečník, tak 

se nebojte požádat 

o knihu, která Vás 

provede prvními 

krůčky, nebo využij-

te korálkových sta-

vebnic. Pro 

„fajnšmekry“ jsou u 

nás připraveny i sví-

tivé či minerální ko-

rálky. Více informací 

na:    www.koralek-

obchod.cz 

Nikola B. 6.A  



Chcete-li nám něco psát, s 

časopisem pomáhat, pište na 

adresu: 

KD.skolninoviny@seznam.

cz 

Nebo se hlaste u paní učitelky 

Medové 

webové stránky školy: 

www.krasovy-

domky.cz 

Hned ve dvou katego-

riích uspěli žáci ZŠ 

Krásovy domky v le-

tošním okresním kole 

zeměpisné olympiády. 

V kategorii C, která je 

určena pro žáky 8. a 

9.tříd, suverénně zví-

tězil Jan Bělehrad z 

8.B. Do krajského kola 

nepostupuje poprvé, 

mezi nejlepší účastní-

ky z celého okresu Pe-

lhřimov postoupil už v 

loňském roce. Naopak 

Matouš Malý z 6.B, kte-

rý postupuje do kraj-

ZŠ Krásovy domky vítězí 
ského kola v katego-

rii A, je v této soutěži 

nováčkem. Krajské 

kolo se uskuteční na 

konci  

března ve Žďáře 

nad Sázavou a my 

budeme oběma bor-

cům držet palce. 

Ing. Blanka Medová 


