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Kdo jsme
Jsme áci osmé tøídy èeskovelenické
základní koly. Na zaèátku kolního roku se
bývalé áèko a béèko spojilo v jednu
tøídu. Názory na spojení jsou rùzné, a jako
pøíklady uvádíme: Je to nejbájeènìjí vìc
nebo Ale dvoumìsíèní prázdniny by byly
lepí J. Ve spojené tøídì se objevila i láska.
No prostì typiètí puberáci. Kdy jsme se to
poprvé dozvìdìli, urèitì velká vìtina byla
proti. Teï jsme se vak spojili ve spoleèné
práci.
Zabýváme se pøipravením kolní virtuální nauèné stezky. V tomto projektu
nám pomáhá pìt uèitelù,které Vám pøedstavujeme na jiném místì èasopisu.
Celkovì jako tøída máme velmi kamarádský vztah. Kadý má jiné zájmy a baví
ho jiné aktivity, ale dohromady jsme velmi vyváení. Kadý je dobrý v nìèem
jiném a navzájem si pomáháme. V rámci projektu jsme nai tøídu rozdìlili na pìt
skupin. Kadá skupina se bude zabývat rùznými aktivitami. V naí tøídì jsme také
sestavili redakèní radu, která se snaí vytváøet èasopis. Jak a úspìnì se nám to
podaøilo,to mùete posoudit sami... K jednotlivým skupinám:
V této skupinì je 5 ákù. Pøedstavovat je
zaèneme zleva: první ák je
(Honza ), Má stále dobrou náladu, aè
èasto nemá proè. Druhý je
, který
vìtinou mlèí, ale kdy nìco øekne, tak
to stojí za to. Tøetí
má samé
jednièky a vìtinu èasu tráví pro ostatní
nepochopitelnými vìcmi tøeba hraje na
akordeon .

Ètvrtá je
, èas ve tøíde tráví velice potichu a snaí se zmizet v davu. Jako dalí
se na Vás usmívá
která je taky velice tichá (pøedevím o pøestávce), ale vìtina
lidí ani netuí, co se v ní skrývá.. Poslední z této skupiny je
, která je velice
podobná Elice, tak také není divu, e jsou nejlepí kamarádky.

Z druhé skupiny je jako první
, je
tam jediný kluk. Èas o pøestávce tráví
výhradnì s kartami BANG! Poøád se
smìje.
Druhá z této skupiny je
, je
pesimistka a málokdy se usmìje.
Tøetí je Vendula, která je opatrnìjí a
uzavøenìjí ne ostatní.
Ètvrtou na naí fotografii je
která se poøád smìje. A je jednou z
nejpøáteltìjích holek v naí tøídì.

,

A poslední na této
fotografii je
, která
obèas vynechává kolní
docházku, ale kdy nìkdo
potøebuje pomoc tak
pomùe.

Jako 1. zde je
o které
jsem u psal, take ji ted pøeskoèím.
O trochu vý nad Veronikou je
(davèa), má dobré známky,
je s ním sranda a jen tak nìco ho
nenatve.

Dalí je
(Týna). Snaí se ke
kadému chovat pøátelsky. Její nejlepí
kamarádka je Monika. Nejèastìjím
tématem jejich hovorù jsou co asi???

O trochu dál a pod Davèou stojí
je nejlepí kamarádka
Týny.

Nad Týnou je
( Mrazík ), který
je vìtinou strùjcem zábavy v naí
tøídì, vdy ho poznáte podle
chybìjícího zubu.

Nad Monikou je
(Øepy).
Jeho sarkasmy pøekvapí èasto i jeho
samotného. Pokud se chcete zasmát
vyhledejte ho.

Jako poslední na této fotografii je
,
zajímavé je, e právì v naí tøíde má
svého, povahou naprosto opaèného,
bratra. Je tichá, ale ráda se baví a smìje.

Jako prvního zde máme
. Pavel je
cirkusový komediant. Jeho smysl pro humor
je obdivuhodný, nìkdy podivný a málokdo
ho chápe. Nìkteøí uèitelé mají moná dojem,
e Pavel není úplnì normální, my vak víme
svoje (pravý opak je pravdou).
Dalí pán na holení je
(Mia)
ponìkud výstøední holka. Poslouchá
Jacksona a miluje hopery.
Pak je tu
MIA.

, je sportovní typ a ráda hraje basketbal. Její nejlepí kamarádka je

Ètvrtá na této fotografii je
kdy jde o hádku.

, také ráda hraje koíkovou a nenechá si nic líbit,

Posledním je
( Peou ), je sportovec a nemá nejhorí známky, teprve se uèí
humoru èeského jazyka.
První na øadì je
velmi tichá. Tak
tichá, e o ní moc nevíme. Snad jen, e se
baví skoro se vemi holkami.
Dalí je tu
. Je svìdomitá a
peèlivá, kadému ráda nezitnì pomùe.
Jen na sport moc není.
Za Mílou je
. Ta, co se nebojí
klukovi dát facku, kdy si jí zaslouí.
Proto se k ní chovejte, jak se sluí a patøí.
Moc ráda tancuje a je v tom fakt dost
dobrá! Skoro poøád má na tváøi úsmìv (teda kdy zrovna není matika...).
O

u jsme vám øíkali, take jdeme na Michala.

je Ivany mladí brácha. Je to takový tøídní prùviháø. Za kadých okolností
hájí svoje nápady (moná i pøes mrtvoly).

Tak a to je celá tøída. Snaili jsme se Vám ji pøedstavit, jak nejlépe jsme
umìli. Snad nám po pøeètení èasopisu neublíí.
Moná, e v pøítím èísle uvedou svoje názory pro zmìnu ostatní,
pøedevím nae sleèny, a to se pak asi budeme divit....

Kdo jsme
Je managerem projektu a zároveò øeditelem naí
koly. Pro kolu vyjednává rùzné projekty, které by
mohly být pro nás pøínosné. Jsme rádi, e je mezi
nimi i tento projekt VNS, pøi kterém se dozvíme
mnoho zajímavých vìcí.

V tomto projektu nás provází oborem výpoèetní
techniky a zpracování fotografie. Uèí nás, jak máme
upravovat texty a obrázky, které pouijeme v naem
èasopise Maskot. Pan uèitel je pøísný a zásadový, ale
to neznamená, e by s ním byla nuda. Ve èemu
nerozumíme nám ochotnì vysvìtlí.

Paní zástupkynì nám vysvìtluje, kdy se bílí a kdy je
èas na býlí z èeho jste jistì poznali, e dohlíí na
jazykovou stránku naeho díla. Ve kole nás vyuèuje
pøedmìt Svìt práce. Paní zástupkynì je velice milá a
poøádá pro nás vechny velké akce koly.

S paní uèitelkou na pøírodopis se pravidelnì
vypravujeme do pøírody zkoumat okolní vegetaci a
provází nai cestu rostlinozpytem a ivoèichopisem.
Díky projektu VNS vyráíme èastìji k øece, kde je
velice hezky. Paní uèitelka je velice hodná. Ve svém
oboru je velice vzdìlaná a ví snad ve, na co se jí jen
zeptáme. Uèí nás pøírodopis a chemii.

Pan uèitel nás seznamuje s naí minulostí.
Probíráme s ním historii Vitorazska a mìsta Èeské
Velenice. Pøipravil pro nás série pracovních listù a
pøednáek na toto téma. Dozvìdìli jsme se od nìj
mnoho dosud zajímavých vìcí. Vzal nás do
archívu v Tøeboni.

ÚVODNÍ PROJEKTOVÝ DEN
Rozdìlili jsme se na dvì skupiny.Jedna ze
skupin byla v poèítaèové uèebnì a uèila se
pouívat fotoaparát a GPS navigaci. Zkoueli
jsme také rùzné programy na poèítaèi. Druhá
skupina la ven a prola celou stezku a nasbírala
nìjaké materiály.P o dvou vyuèovacích hodinách
si to obì skupiny vymìnily.
Ve kole jsme si stanovili body
jednotlivých zastavení virtuální nauèné stezky.
Jako první stanovitì jsme zvolili kolu.
Zaznamenali jsme souøadnice a udìlali jsme pár momentek. Poté jsme li na druhé
stanovitì, které je poblí øeky na krásném palouèku, kde je spousta zajímavých rostlin
a ivoèichù. Zase jsme zaznamenali souøadnice a udìlali nìkolik snímkù. Kromì
fotografií a souøadnic jsme si øíkali zajímavostio o rostlinách, které zde rostou a také
informace o ivoèiích, kteøí zde ijí.Tøetí stanovitì bylo u samotné øeky Lunice, jí
také probíhají hranice s Rakouskem. I u øeky ije velké mnoství nádherných a
zajímavých ivoèichù a roste zde nepøeberné mnoství rostlin. V kaluích jsme mohli
vidìt øasy a rùzný hmyz. U øeky roste i krásná vysoká rostlina s rùovì fialovými kvìty
netýkavka. S jejími semeny jsme si uili.
Poté jsme proli kolem øeky a doli jsme a na nae
malé námìstíèko, kde byl ètvrtý bod. Opìt jsme ve
zdokumentovali a zaznamenali jsme trasové body.
Dozvìdìli jsme se zde o trolejbusu, který jezdil
z Èeských Velenic na námìstí Gmündu.Trolejbus tady
byl zøízen, protoe cesta z námìstí Èeských Velenic
na námìstí Gmündu byla dlouhá skoro 3km. Odsud
jsme li katanovou alejí.
Tato alej je typická pro nae mìsto, jak napovídá i
znak mìsta, ve kterém je katanový list. Katanovou
alejí jsem doli a k èeskovelenické radnici, kde jsme si také povídali o kronice a
rùzných dalích záleitostech a pojmech, které se týkají projektu.
Pokraèovali jsme pomalu k naemu kostelu sv.Aneky Èeské, kde jsme nasbírali
jakési listy ze stromù a opìt jsme si povídali o projektu. Fotografií z prvního
projektového dne bylo opravdu hodnì, ale ne vechny se povedly a samozøejmì ty
povedené jsme museli upravit a dodìlat na poèítaèi.
Kromì fotografií jsme nasbírali také rùzné rostliny èi jejich èásti.Ty jsme si urèili a
roztøídili podle názvù a názvy jsme zaznamenali. Paní uèitelka Jandová nám se vím
pomohla, a proto jsme mìli tøídìní hotové v okamiku.
Nae virtuální stezka je sice relativnì krátká (*poznámka redakce to si teda
nemyslíme*), ale rozhodnì zajímavá z hlediska informací i z hlediska zajímavých
rostlin a ivoèichù.

O P R O J E K TU
V úvodní hodinì projektu nás paní
Kuèerová z Novohradské obèanské
spoleènosti seznámila s projektem a trasou,
po které povede nae stezka. Také nám o
pøedstavila dalí koly, se kterými budeme
spolupracovat, a nakonec si navzájem
výsledky naí práce pøedvedeme.
Po prezentaci nám rozdala do skupinek
mapy, do kterých jsme zakreslovali
stanovitì, kterými budeme procházet (kola,
Lunice, pìí pøechod, hotel Konsul a kostel
sv. Aneky).

Také nám øekla, e práci na stezce a
nae pokroky zachytíme v nìkolika
èíslech èasopisu. Zvolili jsme formu
zvlátních vydání naeho tradièního
kolního èasopisu Maskot.
Doufáme, e se Vám ná spoleèný
èasopis líbí a pøeètete si i nae dalí
èísla.

Je dobré, e se nìco o historii naeho mìsta dozvíme. (vìtina)
Radìji bychom se uèili, protoe lezení blátem a kopøivami nám stejnì nic nedá.
(menina)
Rádi se nìco nového dozvíme. (vichni)

Nae stezka má pìt zastavení. Na prvním
stanoviti, u naí koly, se chceme vìnovat
historii naeho mìsta a historickému
území Vitorazska. Druhé stanovitì je

Výkový profil stezky

u øeky nedaleko ulice Komenského.
U bøehù Lunice se zabýváme
vyhledáváním a rozpoznáváním
rùzných rostlin a ivoèichù. Tento
výzkum pokraèuje a k tøetímu
stanoviti a to k hraniènímu pøechodu
do Gmündu pro pìí a cyklisty.
Ètvrté stanovitì bude v blízkosti
hotelu Konsul, ale mnohem výstinìjí
jméno je katanová alej. Tady je

námìtem naí práce mìstská
zeleò a také historické
souvislosti osídlení naeho
mìsta. Alejí projdeme kolem
Mìstského úøadu ke kostelu sv.
Aneky Èeské a do pøilehlého
parku.
U kostela budeme zpytovat
døeviny a stromy, a samozøejmì
se dotkneme historie výstavby
kostela a jeho významu
pro èeské obyvatele
Velenic v dobì pøed 2 .
svìtovou válkou.

Trasa stezky

Námìtù pro nai práci
máme tedy více ne dost,
snad stihneme vechna
témata zpracovat ve
formì, která bude vhodná
a pøijatelná i pro nae
mladí spoluáky, kterým
chceme v závìru
výsledky naí práce
prezentovat a stezkou je
provést.

Procházka
stezkou:
Dne 1.10. 2010
jsme proli stezku.
Cestou jsme sbírali rùzné
rostliny, plody a
ivoèichy. Na vodní
ivoèichy jsme pouívali
síky. Také jsme sbírali
listy, aludy, katany,
netýkavku a poerku
klínìnku. Poznali jsme
spoustu ivoèichù
skokana, hnìdého,
pakomára, jepici,
chrostíka...a dalí.
Nasbírané ivoèichy, listy,
a plody jsme si vzali do
koly. Zbývá nám
nasbírané materiály
mikroskopovat.

●
Vypravili jsme se po
naí stezce se dvìma
odborníky na botaniku a pí.
Kuèerovou.
Vechny
rostliny, které jsme vidìli,
jsme
mìli
náleitì
okomentovány.
Z vycházky jsme si odnesli
mnoho
zajímavých
poznatkù, které se nám v
pøírodopise
budou
rozhodnì hodit.

Katany jsou pro nae mìsto tak
typické, e se list jírovce dostal i do
znaku a vlajky mìsta.
Støedem mìsta Èeské
Velenice prochází nádherná
promenáda s katanovou alejí.
Místo abyste li pranou ulicí,
jdete parkem a nad hlavami
vám zpívají ptáèci. Na podzim
se v ní mohou dìti pøetrhnout v
boji o katany, které pak
odevzdávají myslivcùm, kteøí je
sypají hladovým zvíøátkùm v
lese.

Znak mìsta
È. Velenice

List Jírovce

U hotelu Konsul

Vechno si
poøádnì
zapíu...

Nachází se
zde mnoho
zajímavých rostlin
a ivoèíchù...

øasa Síovka

Minulý pátek
byl straný.
Museli jsme
lapat bahnem a z
toho jsem mìla
moje bílý boty
pinavý. Kdy jsme
li kolem øeky tìmi
kopøivami, tak jsem se
popálila a moje kámoka
uklouzla a spadla.
Natìstí ne do øeky. O kus
dál jsme nali kolo a helmu.
To snad není moný, jak
lidi vyhazujou odpadky do
pøírody. Co se týká
pøírodopisu, tak jsme tam
nali netýkavku a tu
spoustu kopøiv. Kdy jsme
koneènì vylezli do
civilizace, tak to u bylo
dobrý. Dozvìdìli jsme se
jetì nìco o katanech a pak
jsme li zpátky do koly.

A JSME ZASE U
.
ØEKY...

Úryvek slohu Jaroslavy Kohoutkové

Co si takhle
zaplavat se
pstruhy?

Jé,
já jsem jako
vodník na
vrbì!

V pondìlí 25. øíjna jsme se celá tøída na
dvì hodiny vypravili s panem uèitelem
afránkem a paní zástupkyní
na Mìstský úøad v È. Velenicích
Pan místostarosta Kotrè nás nejprve seznámil
s historií Èeských Velenic a území, na kterém se nae
mìsto nachází. Poté nám èetl zajímavosti z nejstarí
kroniky mìsta, která mapuje historii území od
12. století. Jak u vichni víme, jsou Èeské Velenice
mìsto sice s krátkou, ale bohatou historií (eleznièní
uzel, dílny OS, úzkokolejka, trolejbus,
bombardování, elezná opona, atp.). Pøi vyprávìní
pana uèitele o historii celého Vitorazska jsme si
mohli listovat a èíst v kronice. Ten, kdo jí psal, si s ní
dal mnoho práce, jeliko jí vytváøel celý rok. Tato
pamìtní kniha mìsta je celá psána nádherným
písmem a doplòována ilustracemi. Dozvìdìli jsme
se, jak se mìnily hranice, problém urèení , jestli bylo
Vitorazsko èeským nebo nìmeckým územím, jeliko
se místní obyvatelstvo prolínalo. Bohuel
pøevaovali Nìmci, kteøí rychleji kolonizovali
bainaté pralesy, které se zde nacházely. A proto
existují èeské názvy mìst a vesnic v nynìjím
rakouském Vitorazsku a naopak. Centrem Vitorazska
bylo mìsto Weitra s hradem Vitoraz na kterém kdysi
dávno vládl kníe Vitorad, po nìm dostalo celé
území název.

Mìstský úøad

Historie
Zabloudíme historií,
kde se Hitlerovi mui
s námi bijí.
Z ucha si vyndej
sluchátko, vdy
tolik zajímavostí se
dozví zakrátko!
Tøeba, e
úzkokolejka mìla
tady tra, e je
Vitorazsko mýtus?
Tak a!
Teï u vak èti dál,
kdo by se historie
pøece bál!
Magdaléna Tonková

O sm á
ci v z
aseda
cí mis
tnosti

Dne 26.11.20.10 jsme s naimi pedagogy Kamilou Jandovou a Stanislavem afránkem
jeli vlakem do Tøebonì, abychom se dozvìdìli,
co na Tøeboòsku ije a také blií informace o
historii mìsta Èeské Velenice.
Ve jsme odstartovali na nádraí, kde jsme
se seli v 6°° hod.
V Tøeboni jsme se vydali do jedné ze Z,
kde jsme pøeèkali 45min. v tìlocviènì.
Jakmile jsme do tìlocvièny vstoupili, celá tøída
zaèala lézt na ebøiny a plhat po provazech.
Prostì orangutani Paní uèitelka Jandová si tuto
èinnost také vyzkouela.
Koneènì ubìhlo tøi ètvrtì hodiny a my jsme
se odebrali do Státního oblastního archivu (SOA) v Tøeboni. Tam nás pøivítala paní
archiváøka a øekla nám nìco o jejich práci a poslání.
Poté jsme byli rozdìleni na dvì skupiny.Jedna zùstala v badatelnì. Byla rozdìlena na
dalích 5 skupin a kadá z nich dostala jeden roèník Jihoèeského obzoru (noviny) z let
19231938 , kde bádala po informacích o Èeských Velenicích. Po této fázi návtìvy
archivu nás provedla paní archiváøka depozitáøem, kde jsou uloeny matriky, pozemkové
knihy, ,které èekají na restaurování, nebo jsou ji zrestaurovány.

Co je to archiv ?
Je to instituce peèující o písemnosti. Stará se a uchovává mapy, plány, biografie,
gramofonové desky, matriky, pozemkové knihy... Neustále sleduje vechny podniky a
instituce. V souèasnosti také pøevádí uchovaná díla do digitální podoby.
Jak se peèuje o písemnosti ?
V místnostech musí být urèitá vlhkost a teplota. Kdy jsou písemnosti v nedobrém a
zuboeném stavu, èekají na svou restauraci. To znamená, e èekají na svou opravu.
Co je to badatelna ?
Je to místnost, kde máte monost pátrat po jakékoli (pokud se v tomto archivu nacházejí)
písemné informaci. Dnes èasto hledají
genealogové informace o svých pøedcích.
Co je to matrika ?
Matrika je kniha, která zaznamenává narození,
sòatek, úmrtí kadého èlovìka.
Nejstarí matrika v Tøeboòském archivu je
z r.1589. V digitálním archivu SOA v Tøeboni
jsou matriky zhruba do roku 1930.930.

V pátek 26.11.2010 jsme se
vydali vlakem na exkurzi do
Státního oblastního archivu v
Tøeboni. Byli jsme rozdìleni na
dvì poloviny. Jedna zùstala v
archívu a vyhlédávala o È.
Velenicích rùzné zajímavé
zmínky. Ta druhá la s paní
uèitelkou Jandovou na pøednáku
CHKO Tøeboòsko. Poté jsme se
vymìnili. V archívu jsme se
dostali na místa, kam se jen tak
obyèejný smrtelník nedostane,
jeliko jak nám bylo sdìleno
archív není ádné museum.

Archiv instituce peèující o písemnosti
uschovává mapy, plány, fotografie, gramofonové desky atd
neustále archivuje materiály podnikù, institucí.
Badatelna pátrání po písemných informacích.
Matriky narození, sòatek, úmrtí (zápisy).
Restaurátor musí respektovat postup, jakým bylo dílo udìláno.
Pozemkové knihymajetky, kupní smlouvy, dávky, domy (zápis)
Inventáø prùvodce v kartonech.

Aneb co se nám také stalo,
co jsme objevili, jaké máme
pocity...

 Místo bílých bot hnìdé a smradlavé. To je èastý výsledek z cest po stezce.
 Neposluný ák, který z prapodivného dùvodu udìlal paní uèitelce parohy jako jelenovi..
jetì e existuje program na úpravu fotek.
 Nìkteré dámy plakaly nad svým pinavým a znièeným obleèením a pánové se smáli
 Lubo jako astný nálezce helmy. Vyndal ji z øeky s nasazením vlastní obuvi.
 Nákupní koík z obchodu nalezený v øece. I to je jeden z pokladù, které jsme objevili.
 Martin zùstal jako pøikovaný, kdy vidìl figurínu v bahenní koupeli v galerii na zámku.
 Michal nael v øece dokonce kolo.

 Semínka netýkavky létající po ácích.
 Vlasy plné bodlákù.
 Místní vodník na stromì.
 Mía nechtìnì v øece.

V èasopise MASKOT, speciální vydání
VNS byly pouity práce ákù osmé
tøídy.

Marek Zimmel
Martin Øepa
David Tyemnyák
Martin Mráz
Mgr. Pavel Cehák

Informace byly èerpány v
tøeboòském archivu,
Èeskovelenickém zpravodaji, kronice
mìsta Èeské Velenice a samozøejmì
také na internetu.

Informace o nás a naí
kole se dozvíte na
internetových stránkách
Z
www.zsvelenice.cz

