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____________________ _________________ 
 
 

Foto: Daniel Hrbek, 8. třída 
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Jak se ti PéBéčko na vaší škole 
líbilo? 

Velmi hodně Hodně Napůl Málo Velmi málo

Dalo by se ve škole hlasovat i o 
něčem jiném? 

Ano Ne

Mělo by se PéBéčko konat i 
příští rok? 

Určitě ano Ano Nevím Ne Určitě ne

Co by se dalo udělat lépe? 

- aby škola přidala trošku peněz 

- zpracování 

- zmenšit chaos 

- organizace 

- hlasovací systém, všichni neměli možnost hlasovat 

(to, co chyběli), aby byl férový počet hlasů 

- lepší moderace 

- pomoc při sestavování konečné ceny; zakázat 

nevhodnou reklamu na svůj návrh a zakázat otravovat 

svým návrhem ostatní 

Otázky pokládala a anketu zpracovala  
Anh Ninh Le Ngoc, 8. třída 

 
Počet a věk dotázaných:  

28 žákyň a žáků z 2. stupně 

 

Co se ti na PéBéčku líbilo nejvíc? 

- nejvíc se mi na PéBéčku líbilo, že jsme mohli říct svůj 

názor 

- že jsme mohli předat naše nápady 

- nemuseli jsme se učit 

- všechno 

- náš návrh 

- atmosféra 

- možnost vybrat, co jsme chtěli, a že učitelé nás 

vyslechli, možnost volby 

- že se téměř všechny třídy zapojily 

- prezentování 

- každý se mohl rozhodnout SÁM ZA SEBE! 

- že se zapojili ti, které to opravdu bavilo 

- děti vymýšlely návrhy a spolupracovaly jako tým 

- že hlasování bylo spravedlivé a že jsme měli možnost 

předvést svůj návrh celé škole 

Co se ti na PéBéčku líbilo nejmíň? 

- že nevyhrála 9. třída 

- nelíbilo se mi, že nevyhrál náš návrh 

- prezentování celé škole 

- chaos 

- že některé třídy podplácely bonbóny 

- nelíbilo se mi, že to bylo povinné, spoustu dětí to 

nebavilo a bylo zbytečné je do toho nutit 

- museli jsme si sami vypočítat, kolik by to mohlo stát 
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_____________ ____________ 

 

V pondělí 11.11. se deváťáci opět vydali na výlet. Tentokrát do Prahy do Akademie 

věd České republiky na výstavu „Vědci dělají revoluci“. 

Nejprve jsme zhlédli komentovanou přednášku například o vzniku a druzích sopek, 

vzniku sesuvů půdy, problémech při stavění nové železnice… Přednáška obsahovala 

několik videí s různými animacemi a také jsme mohli vidět, jak se využívá rozšířená 

realita. K dispozici byly brožury s QR kódy - pokud byste je se svým mobilem načetli, 

viděli byste ve vašem prostředí třeba trilobita, hlavonožce, a nebo jak vaše prostředí 

mohlo vypadat před několika tisíci let. 

Přednáška trvala asi 1 hodinu, po ní jsme měli rozchod po budově, abychom si mohli 

prohlédnout různá stanoviště a něco si vyzkoušet. Viděli jsme, kolik cukru obsahuje 

jaký nápoj - překvapilo mě, že 100% ovocný džus také obsahuje poměrně hodně 

cukru, porovnání hustoty látek a další. Poté jsme samozřejmě tradičně navštívili 

McDonald´s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Napsal Filip Netolický, 9. třída 
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___________ ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve 4. a 9. třídě se ptal Filip Netolický, 9. třída,  
ve 2. A a 6. třídě se ptala Anh Ninh Le Ngoc 

- Sametová revoluce 1989 

- lidé cinkali klíčema 

- studenti nebyli svobodní, nemohli 

studovat 

 

- velká změna systému státu 

- Sametová revoluce 

- první prezident Havel 

- lidé utíkali přes hranice 

- demonstrace na Václavském 

náměstí 

- protesty proti socialistickému 

režimu 

 

V pátek 15. listopadu jsme si v hodinách připomněli 30. výročí událostí konce roku 

1989 – srovnávali jsme měny, vlajky či hymny, vyráběli mávátka, koukali na 

dokumenty a mapy, bavili se o souvislostech s událostmi roku 1939 a Janu 

Opletalovi, zpívali Modlitbu pro Martu atp. 

Zajímalo nás, co o událostech 17. 11. 1989 vědí naši žáci… 

 
 

: Neměli jsme volnost, proto lidé 
stávkovali na Václavském náměstí, na ty pak 
šli policisté s obuškama a štíty. 
 

: Neměli jsme svobodu, a proto 
lidé stávkovali na Václavském náměstí, a tam 
je bili obuškama. Poté vzniklo OF což je 
Občanské fórum. 
 

 
: Na Václavském nám. studenti 

vyjádřili svůj názor proti komunismu. 
 

: Sametová revoluce 
 

: Zemřel Opletal a studenti ten den 
chtěli uctít jeho památku a hlavně se bouřit 
proti tehdejší společenské situaci. 
 

: Studenti se bouřili proti komunismu. 
 

: Studenti vyjádřili nespokojenost vůči 
komunismu. 
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Dne 28. 11. se na SOŠ a SOU v Kutné Hoře konal den otevřených dveří, který je určen pro žáky 

devátých ročníků z okolních základních škol. Ti mají možnost prohlédnout si školu a ulehčit si 

tak rozhodování o svém budoucím vzdělávání.  

Já a můj kamarád jsme se na školu vydali okolo desáté hodiny.  

Když jsme vešli do ateliérů školy, dostali jsme možnost si prohlédnout třídy a ostatní místa v 

hlavní budově školy. V každé třídě byli připraveni mistři různých oborů odpovídat na otázky 

návštěvníků, ale také jim společně se studenty přiblížit způsob výuky.  

Po prohlídce hlavní budovy následoval přesun do řemeslných dílen v Potoční ulici, kde jsme si 

mohli prohlédnout, jak vypadá provádění oborů v praxi s různými stroji a nářadím.  

Prohlídkový den jsme ukončili návštěvou maturitních oborů v Seifertových sadech, kde jsme 

naopak viděli, jak probíhá odborná výuka. Především díky ochotě učitelů a studentů nám tento 

den přinesl mnoho nových informací a usnadnil nám rozhodování o budoucím studiu. 

Autor: Ondra Moravec, 9. třída 

 

V týdnu od 18. do 22. 11. byly navíc naše třídy pozvány na návštěvu do nově otevřených dílen 

SOU řemesel v Potoční ulici a na Čáslavskou ulici ke kosmetičkám a kadeřnicím. 
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Napsal Filip Netolický, 9. třída 

Deváťáci dne 28. listopadu navštívili střední průmyslovou školu v Kutné Hoře. 

Konal se zde den s Univerzitou obrany.  

Nejprve proběhla přednáška o studiu na Univerzitě obrany a byl zde i prostor pro 

dotazy. Poté jsme byli rozděleni do skupin vždy po 2 školách a vydali se na různá 

stanoviště.  

Na prvním stanovišti jsme si mohli vyzkoušet pilotovat letadlo ve virtuální realitě 

pomocí joysticku, 2 pedálů a rychlostní páky. Bylo to velmi zajímavé, někteří z nás 

spadli s letadlem na zem a někteří si vyzkoušeli i let vzhůru nohama a další triky, 

kterými nás prováděli přítomní vojáci.  

Poté jsme viděli, jaké obleky se používají při letu nebo při hašení požárů. Někdo si 

vyzkoušel hru, opět ve virtuální realitě, která otestovala naše reakce.  

Poté jsme zkusili vyřešit pár „hádanek“ např. dostat všechny kuličky na svoje 

místo atd. Za vyřešení jsme si mohli vybrat drobnou odměnu. Také jsme se naučili 

správně držet a „střílet“ ze zbraně, nebo si vyzkoušeli, jak těžká je neprůstřelná 

vesta. 
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Marek Husar, 4. třída 

 

 

Dne 21.11 proběhly na naší škole třídní schůzky. To je ten den, kdy my, žáci, začínáme doma 

dobrovolně uklízet, prát oblečení, umývat nádobí, vařit atd.. Nakonec, to většinou 

nepomůže (z vlastní zkušenosti 😊😊).  

Možná Vás zajímá, jak to my žáci vnímáme. Proto jsem se rozhodl udělat krátký rozhovor s 

Anežkou a Honzou. 

 

Autor: Marek Žáček, 8. třída 

: 

M: Máš ráda třídní schůzky? 

A: No, vzhledem k tomu, že mi většinou jeden z rodičů píše 

už ze třídních schůzek triliardu SMSek o tom, jak jsem 

zklamala, tak upřímně ani moc ne. 

M: Jaké máš pocity, když se blíží den třídních schůzek? 

A: Většinou z toho mám nervy v kýblu, ale to asi téměř každý 

😊. 

: 

M: Máš rád třídní schůzky? 

H: Jak kdy. 

M: Jaké máš pocity, když se blíží 

den třídních schůzek? 

H: Podle známek. 
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______________ _____________ 

 

Listopadové assembly (shromáždění všech žáků a učitelů) muselo být přesunuto na 

pondělí 2. prosince (ale prosincové assembly se samozřejmě na konci měsíce bude 

také konat).  

Po skončení písně a pozdravení paní ředitelky se všemi třídami byli oceněni žáci a 

třídy. 

Žákyněmi měsíce se staly Kačka a Terka Jirákovy za stoprocentní docházku a 

perfektní přípravu na výuku. Bylo dáno také nějaké doporučení na zlepšení chování 

a poté nás Kristián z 9. třídy informoval o nadcházejících událostech v prosinci. 

Nejbližší událostí je Mikulášská nadílka ve čtvrtek 5.12. 

Autor: Filip Netolický, 9. třída 
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