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17. listopad- Den boje za svobodu a demokracii
17. 11. 2010 oslaví občané České republiky státní svátek 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii. Na
tento den připadají dvě výročí významných historických událostí.
71 let od rozsáhlého protestu českých studentů v roce 1939, které byly odvetou německých okupantů za politické
demonstrace v den československého státního svátku 28. října. Při potlačování demonstrací bylo postřeleno 9
osob, z nichţ dvě zemřely. Pohřeb studenta Jana Opletala se stal další mohutnou demonstrací proti nacistům. Z
Hitlerova rozkazu následovalo 17. listopadu uzavření všech českých vysokých škol a konfiskace jejich majetku
na celou dobu okupace. Bylo zatčeno přes 1000 studentů, mnoho jich bylo popraveno a další vězněni v
koncentračních táborech.
Podruhé tekla studentská krev opět 17. listopadu, tentokrát v r. 1989, kdy se plánovaný vzpomínkový průvod na
studentskou perzekuci za okupace změnil sice v ukázněnou, ale protikomunistickou demonstraci, která se přes
zákaz vydala do centra města. Zde byla zásahem pořádkových sil tvrdě potlačena, při čemţ bylo zraněno téměř
600 osob. To bylo signálem ke stávce studentů, poté divadelní stávce a celé řadě manifestací a demonstrací
občanů, k nimţ se přes obavy z odvety komunistické moci přidaly i organizace a závody v Praze a postupně i v
dalších městech. Bylo ustaveno Občanské fórum jako orgán politické opozice, jejímţ hlavním cílem bylo zrušení
vedoucí úlohy komunistické strany, zakotvené v Ústavě, nastoupení cesty demokratizace společnosti a vypsání
svobodných voleb. Po četných namáhavých jednáních byla nakonec ustavena tzv. vláda národního porozumění,
kde měli komunisté poprvé od r. 1948 menšinové zastoupení, odstoupil tehdejší prezident a 29. prosince byl
zvolen novým prezidentem Václav Havel. Nastala nejobtíţnější doba - po 40 letech tuhé totality se naučit
svobodně a odpovědně ţít v demokracii.
Na Národní třídě 16 v podloubí u místa nejtvrdšího policejního zásahu byla na památku tragické události
umístěna pamětní deska: bronzové dlaně s prsty zvednutými do písmene V s datem 17. 11. 1989. V době výročí
sem lidé přinášejí květiny a zapalují svíčky.
Jakub Mazuch VIII.A

Z žákovských prací
Myš a stovka
(Jdi k čertu)
Ţila jednou jedna myš. Ta se šla projít do města a nakoupit do drogerie. Nakoupila si pár gelů, pudrů, natáček
a desinfekcí. Kdyţ vyšla z obchodu, zjistila,ţe jí prodavačka nevrátila stovku. Šla proto zpět do obchodu a řekla
prodavačce:
„Nevrátila jste mi stovku.“
Ale prodavačka odsekla: „To jste si měla všimnout dřív, slečno.“
Myš se na ni naštvala a začala vyhroţovat: „Jděte k čertu i s tou vaší stovkou!“ Nato odešla a zavolala na
policii.
Vrchní komisař zjistil, ţe prodavačka okradla uţ více lidí. Druhý den prodavačku zatkli
a myš dostala svou stovku.
Tomáš Neklan VIII. B
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Perličky ze slohových a samostatných prací 8.A
-

Na obličeji máte velké bradavice na pravé straně nosu, černé prolhané oči a zatrpklý úsměv.
Kníţce jsi popsaná, máš velice světlou pleť.
Loupeţník Rumcajs měl na hlavě klobouk z borové kůry, kazajku sešitou z kousků červené kůţe a
kalhoty celé odřené, …
Kalendář historický napsal Jan Mravendrich, Mikoláš Aleš (správně Daniel Adam z Veleslavína)
Ezop napsal Odysseu.
Homér napsal Kroniku českou.
Deník panoše Šaška – Vašek Šašek z Polţic a Bezdruţic

Akce školy
Páni z Pernštejna
Dne 15. listopadu zavítali na naši školu Páni
z Pernštejna. Předvedli nám ukázky z rytířského
ţivota
v období
gotiky
v době
vlády
Lucemburků. Vyprávěli a hráli historky ze ţivota
Jana Lucemburského, Karla IV. a Václava IV.
Viděli jsme i příklady tehdejších soubojů,
oblečení a zbraní rytířů. Někteří ţáci si mohli
vyzkoušet rytířské kostýmy, které prý vůbec
nebyly pohodlné, zacházet se zbraněmi
v rytířských soubojích. Nejvíce se nám líbil
závěr, kdy jsme sledovali ukázku z šermířského
umění Pánů z Pernštejna. Některým se tajil dech,
kdyţ ze zbraní odlétávaly jiskry. Byl to pro nás
velký záţitek.
Text: Richard Ptáček, Valerie Hašplová, Magda Urbánková VI. B ; Ilustrace: Tadeáš Martinek VI.B
Štěchovice
Dne 5. 10. jsme byli s panem učitelem Keltnerem a paní učitelkou Hněvsovou na exkurzi v přečerpávací
elektrárně Štěchovice. V 8 jsme autobusem vyrazili od školy. Po zhruba 1,5 hodině jsme byli na místě. Šli jsme
okolo oběţného kola turbíny, pak jsme viděli nemalou rozvodnu elektřiny. Zavítali jsme do vrchního patra a
postupně jsme scházeli dolů okolo nástěnek, které znázorňovaly projektovou dokumentaci elektrárny a její
stavbu. Po povodních zde bylo po strop bahna, takţe se vše muselo stroji a čerpadly vybrat. Tak se prakticky celá
elektrárna dělala odznívá kromě zdí a to z důvodu, ţe všechny přístroje byly zničené. Uprostřed prohlídky jsme
se podívali i na dřevěnou repliku naší ČR s celkem 11 elektrárnami, které patří skupině ČEZ. Jak uhelných, tak
jaderných, tak i vodních. Tato elektrárna dokáţe naběhnout do plného provozu uţ za 1 minutu, ale ostatní vodní
elektrárny aţ za 3 minuty. Z neznámého důvodu za 2. světové války němečtí vojáci zabili inţenýry, kteří na této
stavbě dělali. Také jsme zhlédli asi 10 minutový film, který ukazoval, jak elektrárny obstály a jaké škody jim
nadělaly obrovské povodně. V přečerpávacích vodních elektrárnách se pouţívá rezervní Francoisova turbína
s přestavitelnými lopatkami, která při zpětném chodu funguje jako čerpadlo.
Pavel Jarolím IX. A
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