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Není tajemstvím, 

že se na svět 

vzhledem ke glo-

bálnímu oteplová-

ní řítí pohroma. 

Jenže pouze málo 

lidí je odhodláno 

tenhle problém 

řešit. Přesto ale 

existují výjimky a 

jednou z nich je 

teprve šestnáctile-

tá švédská školač-

ka Greta Thun-

berg. Má spoustu 

kritiků, ale větši-

nu lidí dokázala 

strhnout na svou 

stranu. A to přede-

vším vytrvalým 

protestem před 

švédským parla-

mentem, kterým 

strhla lidi po ce-

lém světě. Aktuál-

ně se světem pro-

hnala vlna disku-

zí, které vyvolala a 

zaujala řeč Grety 

na U.N(=United 

States Climate 

Action Summit). 

Ve svém vstupu 

kritizuje politiky a 

jejich přístup. Ří-

ká: „Tohle celé je 

špatně. Neměla 

bych tady být, mě-

la bych být zpátky 

ve škole na druhé 

straně oceánu. A 

jsem tu stejně, vy 

všichni jste si při-

šli za námi, mla-

dými lidmi, pro 

naději. Jak se 

opovažujete? 

Svými prázdnými 

slovy jste mi vzali 

moje sny a moje 

dětství, přesto jsem 

já sama jednou z 

těch šťastněj-

ších. Lidé trpí, 

lidé umírají, 

ekosystémy se 

hroutí…“ 

“We will not let you 

get away with this. 

Right here, right now 

is where we draw the 

line.”  

„Jmenuji se 

Greta Thun-

berg. Je mi 

16 let a jsem 

ze Švédska. 

Přišla jsem 

tu promluvit 

jménem bu-

doucích ge-

nerací,“    

řekla . 

Greta 

Adélka Smrčková 



Minulý školní rok jeli 

letošní deváťáci na 

školní výlet do Balin. 

Byl to třídenní výlet. 

První den jsme brzy 

ráno jeli vlakem s ně-

kolika přestupy do 

Velkého Meziříčí. 

Když jsme dorazili, 

šli jsme si koupit 

zmrzlinu a nějaké 

další jídlo. Potom, co 

všichni dojedli, nás 

čekala pěší cesta do 

Balin. Hned po pří-

chodu nám ukázali, 

kde budeme spát. 

Měli jsme pár minut 

pauzu a čekali nás 

kolektivní hry, které 

jsme hráli až do veče-

ra. K večeři jsme si 

dělali polévku. V noci 

toho spánku moc ne-

bylo, ale i tak jsme 

byli schopni vstát na 

snídani, která byla 

moc dobrá. Po snída-

ni nás čekal výlet do 

lesa, kde pro nás 

připravili dalších 

spoustu her. Odpo-

ledne nás rozdělili 

na 2 skupiny. Jedna 

si z usušených byli-

nek dělala čaj a dru-

há se učila různými 

způsoby rozdělat 

oheň. Potom se obě 

skupiny vyměnily. 

Jelikož jsem z rodin-

ných důvodů odjela 

dřív, nevím co se dě-

lo poslední den, ale 

věřím, že si to všich-

ni moc užili.  
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Nedávno 

skončily 

prázdniny a 

nám začala 

škola. Je to 

velký nezvyk 

vstávat tak 

brzy ráno. 

Ještě ke vše-

mu začaly po-

vinnosti - učit 

se na písemky 

a psát domácí 

úkoly. Prv-

ňáčci se te-

prve učí psát 

písmena a 

číslice, ostatní 

třídy píšou 

velké opako-

vací písemky 

z různých 

předmětů. 

Proto 

je jas-

né, že 

se nej-

více 

těšíme 

na od-

počinkové 

předměty, 

kterými je 

tělesná výcho-

va (pokud se 

neběhá) a vý-

tvarná výcho-

va, protože 

tam nehrozí 

žádné písem-

ky. Stres mů-

žeme zmírnit 

tím, že se učí-

me průběžně. 

Pak snižuje-

me riziko, že 

nás nečekaná 

písemka ne-

mile zaskočí.  

Pomodoro 

metoda:  se-

pište si úkoly, 

které chcete 

splnit v pořa-

dí od nejdůle-

žitějšího po 

nejméně pod-

statný úkol. 

Poté nastavte 

časovač na 25 

minut a pra-

cujte na 1. 

úkolu, dokud 

nevyprší čas. 

Po každých 25 

minutách si 

dejte 5 minut 

přestávku, 

poté se opět 

vraťte k vaší 

práci. Opakuj-

te, dokud ne-

budou vaše 

povinnosti 

hotovy. 

 

Niky 
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OBLÍBENOST 03 

Stává se ti, že sedíš 

sám/sama v koutě a 

nikdo si tě nevšímá? 

Chceš, aby tě ostatní 

měli rádi, ale nevíš 

jak na to? Řiď se tě-

mito tipy a uvidíš, že 

se výsledek brzy do-

staví. 

Trav čas s lidmi, kte-

ré máš rád/a. Pokud 

budeš trávit čas s lid-

mi, na kterých ti ne-

záleží, budeš pořád 

jen smutná/ý. 

Měj smysl pro hu-

mor. Když se budeš 

smát nebo říkat vtipy, 

lidé tě budou mít 

mnohem radši, než 

kdyby ses pořád jen 

mračil/a. 

Buď na ostatní milý/

milá. Pokud budeš na 

ostatní zlý/zlá, tak tě 

logicky asi nikdo mít 

rád nebude. 

Směj se. Pokud se 

budeš na ostatní ze 

srdce smát, nikdo ti 

neodolá. 

Ceň si druhých. Měj 

kamarádky a kamará-

dy ráda i s chybami, 

nikdo není dokonalý. 

Ani ty ne. 

Nenech to být. Za-

stávej se ostatních, 

pokud budou týra-   

ní, či nešťastní. 

Nejdůležitější na   

konec. Buď sama/ 

sám sebou, nikdy se 

nepřetvařuj. Pa-

matuj, že jestli tě 

ostatní nemají rádi 

takovou /takového  

jaký jsi, nejsi špat-  

ný/á ty, ale oni. S    

takovými lidmi ne- 

má cenu ztrácet čas. 

Také pamatuj, že    

nemusíš sednout   

každému, ale u      

většiny lidí získáš   

obdiv. 

Adélka Smrčková 



1, 

eko-

fláša 

Petka 

sem, 

petka 

tam… 

no 

nevy-

táčí 

vás to 

už? 

Nosit si do 

školy pití v 

jednorázové 

flašce od 

limonády je 

únavné. 

Musíte kaž-

dou chvíli 

kupovat no-

vou, utrácet 

za to peníze, 

navíc to ani 

není hez-

ké… Inves-

tujte nějaké ty pení-

ze do znovu použi-

telné láhve z tvrze-

ného plastu, skla 

nebo hliníku, která 

vám při dobrém za-

cházení vydrží 

nejméně tři roky. 

Ušetříte svou peně-

ženku i planetu! 

2, Plátěnka 

Vykašlete se na dra-

hé, těžké a nevkus-

né batohy a kupte si 

svojí plátěnou tašku 

za pár korun. Vzory 

jsou vtipnější, ele-

gantnější a pestřejší, 

než na běžných ba-

tozích, vejde se do ní 

více věcí než do ka-

belky a navíc se mů-

žete zastavovat na 

ulici na pokec s lid-

mi, kteří mají také 

eko-plátěnku, je to 

zábava! 

3, mikrotenové 

sáčky 

Víte jak obrovské 

množství se za den 

spotřebuje těchto 

sáčků? A víte jak 

dlouho potom trvá 

naší planetě se jich 
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Jak být 
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zbavit? No je to ne-

poměr. A proto vzni-

kají v moři ostrovy z 

plastů- protože na 

souši se to už nemá 

kde skladovat. Igeli-

ťáky jsou nepotřeb-

né, tedy rozhodně v 

takovém množství, 

jako je máme. Po-

řiďte si látkový pyt-

lík na pečivo 

(případně ovoce, ze-

leninu…), nebo si do 

jednoho igeliťáku 

vezměte více věcí, 

poté ho místo vyho-

zení můžete použí-

vat opakovaně, do-

kud se vám nezničí. 

Pokud každý z nás 

omezí svou spotřebu 

igelitu alespoň na 

polovinu, výrazně se 

zmenší naše produk-

ce odpadu a opět- 

ulevíme tím planetě. 

Tak příště, až vám 

dá paní v Adélce 

svačinu do igelitové-

ho pytlíku, dejte si 

ho do kapsy a další 

den si do toho samé-

ho pytlíku nechte 

dát další svačinku ;) 

4, padej do seká-

če! 

Ano, mít značkové 

oblečení je sice v 

dnešní době jistý 

trend, ale je to dra-

hé, kolikrát nekva-

litní a navíc už 

ohrané. Pojem se-

cond hand se sice 

může zdát jako něco 

ponižujícího či ne-

hezkého, ale nao-

pak, když trochu 

hledáte, můžete tam 

najít dost dobré 

kousky kolikrát i za 

poloviční cenu. Po-

kud tedy opravdu 

nemáte co na sebe, 

buď oblečení s ně-

kým vyměňte, nebo 

navštivte právě se-

káč. Oděvní průmysl 

tzv. fastfashion, do 

kterého spadají i 

předešlé batohy, je 

neskutečnou zátěží 

pro životní prostře-

dí. Do ovzduší se při 

zpracovávání látek 

vypouští jedovaté 

plyny a uniká teplo, 

spotřebovává se pit-

ná voda, která je 

mnohem více potře-

ba někde jinde, che-

mikálie se vypouští 

do přírody a to ani 

nemluvíme o tom, 

jaký dopad to má na 

zdraví lidí, kteří v 

těchto podmínkách 

pracují. Tak co? Stá-

le vám ta cesta do 

nákupáku za to sto-

jí? 
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Chcete po-

moci život-

nímu pro-

středí? Být 

EKO letí! 

-BrEla- 



Také ale byl zapotřebí 

kuchařský um. Proto-

že si zde různé sku-

pinky spolužáků mu-

sely uvařit polévku na 

otevřeném ohni pouze 

z připravených ingre-

diencí v menším kotlí-

ku. Cesta započala v 8 

hodin ráno před naší 

školou, 

kdy se 

polovi-

na tří-

dy spo-

lu s 

paní 

učitel-

kou 

Rej-

zkovou 

a paní učitelkou Ště-

pánkovou vydala smě-

rem ke hřbitovu, kde 

se měla sejít s druhou 

polovinou. Následně 

se třída vydala přes 

louky a lesy směrem 

na Křemešník. Cestou 

si všichni dali krát-

kou přestávku, během 

které posvačili a udě-

lali památeční třídní 

fotku z výletu. Potom 

se všichni vydali na 

další, mnohem horší 

část túry. Překonávali 

pole a bahnitou strou-

hu plnou mazlavého 

bláta, louží, kopřiv a 

bodláků. O co byl hor-

ší terén pod nohama, 

o to byl krásnější po-

hled na okolní pod-

zimní krajinu, lemo-

vanou stromečky a 

šípkovými keři. Ně-

kteří jedinci se neobe-

šli bez lehčího zranění 

v podobě zapíchnuté-

ho trnu či malého 

škrábance. Většinu to 
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Pěší túra 05 
Dne 18.9.2019 se třída 7.B vydala na Sluneč-

ní paseku. Účelem výletu se stala pěší túra. 
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stejně neodradilo a i 

přes strasti a nepo-

hodu se turisté   tě-

šili do prvního cíle. 

Na cestě nás čekalo i 

něco zajímavého z 

přírodopisu, na stéb-

lu trávy jsme viděli 

kokon pěnodějky. To 

je brouk, který staví 

hnízda jako chomá-

ček pěny. Naši třídní 

fotografové neodolali 

a museli si jej vyfo-

tit. O pár minut poz-

ději jsme dorazili k 

maličké farmě, u 

které bylo brambo-

řiště, a jelikož si vět-

šina chlapců zapo-

mněla přinést do po-

lévky brambory, tak 

si vyzkoušeli, jak se 

sklízí brambory. V 

tu chvíli netušili, že 

tyto brambory 

nejsou moc dobré k 

jídlu, že to byly škro-

báky. Z toho plyne, 

že krást se nemá. 

Ale hlad je silnější 

než svědomí. Chvíli 

na to už třída dora-

zila do Proseče pod 

Křemešníkem, kde 

si opět dala pauzu. 

Když jsme šli kolem 

ohrady s koňmi, neo-

dolali jsme a koníky 

jsme si pohladili a 

vyfotili. Po následu-

jícím pochodu ke 

Stříbrné studánce, 

kde jsme doplnili zá-

soby vody do svých 

lahví a kotlíků, se 

před námi objevila 

Sluneční paseka. Ja-

ko první úkol šli 

všichni žáci shánět 

dřevo na podpal. Ně-

které skupiny měly 

potíže s rozděláním 

ohýnku, ale nakonec 

začali všichni vařit. 

Někteří vařili gu-

lášovky, někteří čes-

nečky a hovězí výva-

ry. Sluneční pasekou 

se rozplývaly lákavé 

vůně. Když měli o 

zhruba hodinu poz-

ději skupinky uvaře-

no, s chutí všichni 

všechno snědli. I na 

paní učitelky se do-

stalo. A žáci dostali 

hned na pasece po-

chvalu. Pak nastal 

čas odchodu. Před 

tím po sobě museli 

všichni uklidit. Zpá-

teční cesta ubíhala 

mnohem rychleji a 

proč? Protože je to 

stále z kopce. A to by 

nebyla 7.B,bez napí-

navého zážitku. Jed-

nu spolužačku v půli 

cesty začal bolet kot-

ník. Zbytek trasy jí 

kamarádi pomáhali. 

Podpírali ji a popo-

nášeli. I přes kom-

plikace si celá třída 

výlet moc užila a 

doufá, že v příštím 

roce nějakou podob-

nou akci uskuteční-

me zas. 

Tereza 
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Co je důležité? 

Hlavní věc pro 

úspěšný blog, je mít 

v hlavě co tam asi 

budu psát. Nemůže 

být například jeden 

článek o autech a 

druhý o vaření. 

Také je důležité najít 

správný web na tvor-

bu vašich stránek. 

Já osobně používám 

WEBNODE.CZ. Je 

celkově zdarma a je 

tam hlavně všechno 

podstatné pro tvor-

bu. Samozřejmě to je 

pouze základní balí-

ček. Pokud byste to 

chtěli dostat na tro-

chu vyšší level, tak je 

možnost zakoupit 

jeden z prémiových 

balíčků. Dohromady 

jsou tři. Ten nejlev-

nější se jmenuje MI-

NI, obsahuje napří-

klad vlastní doménu, 

video na pozadí strá-

nek a potom menší 

technické vychytáv-

ky, jako například 

větší úložiště. Tento 

balíček vás vyjde na 

125 Kč/měsíc. Ná-

sledně je balíček 

jménem STAN-

DARD. Tento balí-

ček obnáší vše co má 

mini a k tomu je ješ-

tě například web bez 

reklamy Webnode, 

nebo více jazyků na 

webu a pár dalších 

vychytávek. Tento 

balíček vás vyjde na 

250 Kč měsíčně. Ja-

ko poslední je ten 

úplně top a to je 

PROFI. Tento balí-

ček má úplně to sa-

mé jako standard, 

ovšem vše má o něco 

větší. Tato cena už je 

trochu vyšší a to je 

417 Kč měsíčně. 

Také je potřeba si 

uvědomit, kdy bude-

te vydávat články. Je 

potřeba, aby vaši čte-

náři věděli, kdy mají 

očekávat nový člá-

nek. Já to mám dva-

krát týdně. Jeden 

článek vychází vždy 

v sobotu a druhý člá-

nek ze série nový 

start, vychází vždy v 

pondělí. 

Tak když už víte o 

čem a kde budete 

psát, tak se vrhneme 

na tu hlavní otázku 

a tou je proč vlastně 

takový blog psát? 

V podstatě jenom 

Blog 06 
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tím, že víte o čem 

psát, tak je jasné, že 

máte lidem co dát. 

Není to nuda, kdo 

vlastně v této době 

čte? - Doopravdy ne-

ní, vlastně pokaždé, 

abyste mohli  napsat 

článek, 

tak musí-

te něco 

zažít. 

Když si 

vyberete, 

že hodně 

cestujete, 

budete mít cestova-

telský blog. A proto, 

abyste mohli napsat 

článek o tom, že jste 

někde byli,  musíte 

tam zajet a zažít pří-

běh toho článku. 

Kdo vlastně čte? Ne-

bude to zbytečné? 

Ono i když to tak ne-

vypadá, tak takový 

blog čte každý den 

nespočet lidí. A i 

když si to třeba  neu-

vědomuješ,  tak i ty 

možná denně čteš 

blog. Protože když 

čteš o nějaké hře a 

proč ji hrát, tak to je 

článek na blogu, ne-

bo když vás baví va-

řit a čtete recept na 

internetu. 

Samozřejmě pokud 

již dopředu víte, že 

něco jako psát blog, 

by vás rozhodně ne-

bavilo, tak je tu ještě 

jiná verze a tím je 

vlogování. Jelikož 

sám nevloguju, tak 

vám moc neporadím, 

ale je to například 

točení videí na you-

tube. 

Doufám, že se vám 

článek líbil a in-

spiruje vás k na-

psání vlastního 

blogu. 

“ 
Je to vlastně 

takový časopis 
na internetu. 

Tomáš 



S počátkem nové-

ho školního roku 

se u nás na škole 

objevila i nová 

tradice: Vítání 

prvňáčků. Letoš-

ním pilotním 

rokem započal 

zvyk, při kterém 

každý prvňáček 

dostane svého pa-

trona, tedy nás, 

deváťáky. Bude-

me ho provázet 

jeho prvním 

rokem objevování 

a poznávání. Při 

prvním setkání  

jsme prvňáčkům 

předali dárkový 

balíček, seznámili 

se a vydali na 

dobrodružnou vý-

pravu skrz na 

skrz naší školou. 

První naší povin-

ností bylo sezná-

mit všechny s 

jejich novou, 

ale i s naší 

starší budo-

vou. Vyrazili 

jsme za ruce 

a objevovali 

jsme všechna 

zákoutí školy. 

Od 

šaten, 

přes 

školní 

dvůr, 

až po 

nej-

vyšší 

patra. 

Kaž-

dý za-

14 Infoželvík 

“ 
Vítání  

prvňáčků 

Naše nová tradice 



páleně vysvětloval 

detaily a zajíma-

vosti našim nováč-

kům. Byl to 

náš první 

úkol nových  

patronů. Po-

dobně zají-

mavých se-

tkání se bě-

hem roku 

uskuteční ví-

ce. Navážeme 

tak vztahy a uká-

žeme jim, že od 

první až po tu de-

vátou třídu se není 

čeho bát. A jak 

symbolické je, že i 

oni jednou, až bu-

dou trávit na škole 

své poslední chví-

le, přeberou čest-

nou povinnost pat-

ronů. 

15 Infoželvík 

“ 
Vítání  

prvňáčků 

Naše nová tradice 07 

Kryštof 
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Myslím si, že každý z nás 

zná ty večery, kdy máme 

chuť jenom ležet a kouknout 

se právě na dobrý film. 

A já pro vás mám několik typů: 

Tohle je můj úplně srdcový 

film,  který skutečně miluji. 

Jde o Donnu, matku dvacetile-

té Sofie. Sofie se má vdávat. A 

najednou se tam objeví její tři 

možní otcové. No prostě top 

film. Je to vlastně muzikál, 

takže také úžasná hudba a ta-

nec. Donnu ztvární ta nejlepší 

herečka Meryl Streep a Sofii 

Amanda Seyfried.  

1.Mamma mia 

Filmy 08 

Tak teď pryč od hororů a čaro-

dejnic a koukneme se na na-

prostou klasiku. Harry Potter 

je film z kouzelnického světa, 

kde se Harryho Pottera pokusí 

zničit Lord Voldemort. U toho-

to filmu bych každým popisem 

hrozně moc vyspojleroval, tak 

vám řeknu pouze to, že to je z 

kouzelnického světa a že tam 

jde o kluka, kterého se pokusí 

zničit Čaroděj. 

5.Harry Potter  

Teď odbočíme od předchozích 

žánrů a dostaneme se ke Scifi. 

Určitě doporučuji hráčům něja-

kých videoher a podobných věcí. 

Jde o příběh z budoucnosti, kde 

vytvořil James Holiday hru, kte-

rá se jmenuje OASIS. Jde o svět 

ve virtuální realitě, kde můžeš 

dělat cokoliv, být cokoliv, prostě 

vlastní virtuální svět. Bohužel 

James zemře a zanechá za sebou 

naprosto zapeklitou soutěž. Po-

kud soutěž vyhraješ, získáš hru 

do své moci, všechny akcie, pení-

ze, prostě všechen Jamesův ma-

jetek. Velice zajímavý a dobro-

družný příběh. A pro lidi, kteří 

by nechtěli film,  je tu i knižní 

varianta. 

3.Ready player one 
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Další můj srdcový film a tím je Ďábel nosí Pradu. Jde spíše o 

dámský film, jelikož to je ze světa módy. Ale i já jsem se v tom 

našel, jelikož mě móda také velice zajímá. V podstatě jde o  Mi-

randu, která je šéfredaktorkou obrovského módního časopisu 

RUNWAY. Následně tu jde o Andreu, která se chce stát novi-

nářkou. Ale všichni někde začínají, a Andrea si vybrala samot-

né peklo, kde je ďábel Miranda. A i Andrea přijde na to, že kari-

éru nelze dělat bez toho, aby si někdy někomu podrazil záda. 

Což je trošku ze života, jelikož se nikdy nejde dostat na vrchol s 

čistým pláštěm. Je i knižní podoba, kterou jsem četl a je oboha-

cena o pár detailů a také existuje druhý díl, který se jmenuje 

Pomsta nosí Pradu. Mirandu si nezahrál nikdo jiný, než ta nej-

lepší Meryl Streep a Andreu si zahrála Anne Hathaway. Jinak 

příběh je reálný, v realitě se časopis jmenuje Vogue, kde místo 

Mirandy je šéfredaktorkou Anna Wintourová. O které se fakt 

říká, že je horší než ďábel. 

2.Ďábel nosí Pradu 

Také se rád jednou za čas kouknu 

na horor. A tohle je ten nejlepší ho-

ror, co jsem kdy viděl. Jde tam o 

rodinu, která se přestěhuje na far-

mu. Pomalu se jim začnou ukazo-

vat paranormální jevy. A na to si 

pozvou mnou tak oblíbené démono-

logy, Eda a Lorraine Warrenovi. 

Nakonec se dozví, že je sužuje čaro-

dějnice, která spáchala sebevraž-

du. Doopravdy hodně děsivé. Nej-

lepší na tom je, že jde o skutečný 

příběh. 

4.V zajetí démonů  

TIP: Pokud si ne-

chcete filmy staho-

vat, tak se koukněte 

na stránku free-

film.to, kde se dají 

zadarmo spustit fil-

my online. 

Tomáš 
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V životě psa hraje 

podstatnou roli 

strava. Hodnotné 

krmivo dodá psovi 

vše potřebné k ži-

votu. Od energie, 

která je nutná aby 

si udržel kondici a 

vitalitu, až po širo-

kou škálu živin, 

které tvoří každou 

tkáň. Rozhodují-

cím ukazatelem 

správného krmení 

je dobrý zdravotní 

stav, vitalita, kva-

litní srst a absence 

trávicích problé-

mů. Typy krmiv: 

Granule jsou nej-

běžnější psí krmi-

vo. Občas se k nim 

přidávají psí kon-

zervy. U granulí je 

nejdůležitější slo-

žení, musíme sle-

dovat hlavně 

množství masa. 

Nejideálnější jsou 

granule bezobilné 

a zároveň super-

prémiové. 

Krmení psa syro-

vou stravou BARF 

je mezi pejskaři, 

kteří se zajímají o 

zdraví svého maz-

líčka, stále častěji 

skloňováno. Zkrat-

ka B. A. R. F. po-

chází z anglického 

„Bone and Raw 

Food,“ což by se 

dalo volně přeložit 

jako „syrová stra-

va a kosti.“ Největ-

ším pozitivem, 

jenž je majiteli psů 

zdůrazňován, je 

přirozenost. Pes je 

koneckonců šelma, 

granulová strava 

mění mnohé jeho 

vrozené vlastnosti 
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a schopnosti. Leni-

ví především psí 

trávení, jež je pů-

vodně „nastaveno“ 

právě na syrovou 

stravu. Pokud psu 

servírujeme 

„pohodlný“ jídelní-

ček sestavený z 

granulí nebo kon-

zervovaného ma-

sa, ztratí schop-

nost trávit syrové 

maso, kosti apod. 

Barf je však na 

přípravu složitější, 

ale vyplatí se. Pes 

má přirozeně lepší 

srst, je vitálnější. 

Ve většině přípa-

dech si i vybíravý 

pes barf  zamiluje. 

Majitelé psů krmí-

cí barfem si tento 

způsob oblíbili, 

protože vědí, čím 

svého psa krmí. U 

barfu je důležitý 

tento poměr: 30% 

syrových kostí, 

50% svalovina a 

vnitřnosti, 20% 

příloh. Každý pes 

má poměr trochu 

jinak, ze začátku 

je proto dobré po-

radit se s odborní-

kem. Správná den-

ní krmná dávka 2-

3% váhy psa. 

Vařená strava je 

vhodná pouze pro 

nemocné nebo sta-

ré psy. 

VAŘENÁ STRAVA 

Petra 



Domácích mazlíčků 

je mnoho druhů, od  

velkých, které může-

me chovat na zahra-

dě (doga,border ko-

lie), až po malá zví-

řátka, která mohou 

bydlet doma (čivava, 

křeček). Jsou i ná-

ročnější kamarádi 

(ještěři,hadi) nebo 

jednodušší  (rybičky, 

morče). Jsou také 

mazlíčci, kteří si 

chtějí hrát, nebo je 

musíme zabavit 

(andulky, štěňata). 

Vybírání domácího 

mazlíčka není snad-

né, každý totiž po-

třebuje jiné prostře-

dí nebo péči. 

Velcí psi: Mohou 

bydlet na zahradě, 

ale většina má dlou-

hou srst a musíme 

se o ni starat. 

Malí psi: Se chovají 

doma, ale jsou někdy 

trochu bláznivější a 

nervóznější. Přesto 

se z nich mohou stát 

dobří kamarádi. 

Křeček: Je malý a 

strašně roztomilý 

kamarád, 

chová se doma, 

ale zajímavostí 

je, že křeček 

džungarský mů-

že žít celý rok (i 

v zimě) venku. 

Andulka: Tento 

tvoreček je veli-

ký 18 cm, ale je 

docela náročný. 

Musí se mu čistit 

klec každé dva 

dny a každý den 

se mu musíme věno-

vat, jinak by mu by-

lo smutno a trápil by 

se. 

Rybičky: Jsou mé-

ně náročné a krmí se 

jednou denně, když 

odjedete na kratší 

dobu, zvládnou to  

bez krmiva. Ovšem i 

péči o akvárium mu-

síte věnovat nějaký 

čas. Jsou vhodné pro 

alergiky. 
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je thriller-

hororová PC hra, 

ve které hrajete 

za úspěšného 

spisovatele Ala-

na Wakea, který 

už dva roky ne-

napsal ani slovo, 

proto si vyjede 

na výlet do měs-

tečka Bright Falls, 

aby pochytil inspira-

ci. Alan si se svou-

manželkou pronajme 

chatu.Chvíli po pří-

jezdu je Alanova 

manželka záhadně 

unesena a je jen na 

Vás, abyste ji zachrá-

nili. Pokud angličtinu 

úplně nezvládáte, tak 

se nemusíte bát, že 

hře nebudete rozu-

mět, protože hra má 

české titulky. 

Odehrává se v 

otevřeném svě-

tě, kde má hráč 

neomezenou 

svobodu pohy-

bu a činnosti. 

Hra je napsaná 

v programova-

cím jazyce Ja-

va. Byla vyvi-

nuta v roce 

2009 švédským 

vývojářem 

Markusem Per-

ssonem, zná-

mým též pod 

přezdívkou 

Notch. Celý 

herní svět se 

skládá z kos-

tek, které před-

stavují nejrůz-

nější materiály 

s různorodými 

vlastnostmi.Ve 

hře je několik 

herních módů, 

kterými lze 

ovlivnit, zda 

bude hráč ne-

smrtelný, nebo 

zda se má po 

jeho smrti sma-

zat aktuální 

svět. Kromě 

základních her-

ních módů jsou 

zde také 4 

stupně obtíž-

nosti (peaceful, 

easy, normal a 

hard), které 

mají vliv na 

náročnost hra-

ní v podobě vý-

skytu příšer a 

doplňování ži-

votů. Dále ve 

hře probíhá 

střídání dne a 

noci, kdy se bě-

hem noci obje-

vují různé pří-

šery, které na 

hráče útočí. Ve 

dne jsou ve hře 

zvířata, o která 

se lze starat, 

získávat z nich 

jídlo atd. Nako-

nec jsou zde i 

vesničané, se 

kterými je mož-

né obchodovat. 

Denně se prodá 

53 000 her a 

měsíčně ho 

hraje 91 mili-

onů osob. 

21 Infoželvík 

MINECRAFT 

ALAN WAKE 

H
r
y
 

1
0

 

Matyáš, Pavel 



22 Infoželvík 

Co vás vedlo 

k povolání uči-

telky? 

„ Moji rodiče jsou 

oba vychovatelé, 

teta je učitelka, 

čili u nás nebylo 

na výběr. Mě ne-

napadlo ani nic 

jiného, než se 

pohybovat právě 

ve školství. “ 

Jaký byl váš 

oblíbený před-

mět na ZŠ? 

„Možná to bude 

znít podivně, ale 

byla to matema-

tika a přírodopis. 

Měli jsme výbor-

ného pana učite-

le, který to    

uměl skvěle vy-

světlit. “ 

Čtete? 

„Snažím se, ne-

čtu tak moc, jak 

bych chtěla. Od 

té doby co učím, 

čtu hlavně sloho-

vé práce, diktáty 

a písemky. Tak-

že na knížky mi 

už nezbývá síla.“ 

Názor na české 

školství? 

„Připadá mi, že  

trend je dnes ta-

kový, aby si děti 

ve škole hlavně 

hrály a málo se 

učily. Já si mys-

lím, že by to mě-

lo být naopak. 

Učitel není ba-

vič. “ 

Jaký máte po-

stoj k nynější 

ekologické si-

tuaci? 

„Myslím si, že je 

dobře, že se s tím 

začíná něco dě-

lat. Že se ozývají 

nějaké hlasy, 

aby se ekologie 

řešila. Sleduji, že 
11 
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všichni bychom se rá-

di snažili, ale nikdo 

se nechceme vzdát 

svého pohodlí. Jsem 

ochotná vzdát se ige-

litových sáčků, ale 

nejsem ochotná vzdát 

se varné konvice, tep-

lé vody, auta…“ 

Jak byste po-

psala žlutou 

barvu slepému 

člověku? 

„Já bych mu ji 

popsala, jako 

když stojí na 

slunci a to ho 

hřeje; hřejivá, 

jasná. “ 

Jak zvládáte 

uspořádání 

svého času? 

„Myslím si, že když si 

čas  člověk na začát-

ku dobře uspořádá, 

tak se to jakžtakž dá 

zvládnout. Mám vol-

ného času tak málo, 

že když si přiberu ně-

jakou novou zálibu,  

musím omezit zase 

něco jiného. Momen-

tálně jsem začala 

omezovat televizi. “ 

Kdybyste byla 

strom, jaký a proč? 

„Chtěla bych být list-

natý strom. Sympa-

tický je mi kaštan; 

líbí se mi jeho listy. 

Připadá mi, že jehlič-

naté stromy jsou ta-

kové pichlavé. Listna-

té mají vetší možnost 

se pohybovat, mají 

hlubší kořeny. Jsou 

zajímavější, originál-

nější.“ 

Dostanete slona, 

nemůžete ho pro-

dat ani někomu 

dát, co byste s ním 

dělala? 

„Slona bych ani pro-

dat nechtěla, toho 

bych si nechala. Urči-

tě bych na něm chtěla 

jezdit. Parkovala 

bych ho u nás před 

barákem v čekárně 

na autobus. Vidím to 

jako dobrou věc, mít 

slona, když může mít 

jedna paní velblouda, 

tak proč ne? “ 

Nějaká zajímavost 

pro naše čtenáře? 

„No…blíží se zima, 

tak asi nelízejte žlutý 

sníh.“ 

Co byste vzkázala 

našim čtenářům? 

„Nepropadejte pani-

ce.“ 



Jak jste započal 

letošní školní 

rok? 

„Samozřejmě 

jsem šel do práce 

s radostí. Těšil 

jsem se na nové 

prvňáčky. Také 

jsem dostal na 

fyziku nové žáky 

devátého ročníku, 

se kterými jsem 

se již seznámil a 

věřím, že to bude 

klapat.“ 

Na co jste ve 

svém povolání 

nejvíce hrdý? 

„Že se mi daří 

stmelovat lidi. 

Když je tady pozi-

tivní atmosféra.“ 

Názor na české 

školství? 

„Nyní je v takové 

fázi přerodu, že 

se vlastně ani ne-

ví, jakým směrem 

se bude ubírat. 

Myslím si, že čes-

ké školství je po-

řád ještě kvalitní. 

Ve srovnání 

s cizinou máme 

opravdu na čem 

stavět.“ 

Jaký byl váš 

oblíbený před-

mět na ZŠ? 

„Můj nejoblíbe-

nější předmět byl 

český jazyk a ja-

zyky obecně. Rád 

jsem psal, pokou-

šel jsem se i o 

tvorbu nějakých 

básniček a krat-

ších literárních 

útvarů. To mě 

bavilo. No, a na-

konec jsem skon-

čil u matematiky 

a fyziky.“ 

Co vás vedlo 

k povolání uči-

tele? 

„Nevím přesně, 

čím to bylo. Měl 

jsem to v sobě za-

kódované od dět-

ství. Obdivoval 

jsem své učitele. 

Pamatuji si na 

svého třídního 

učitele, pana Ká-

konu, který už 

tehdy, v páté tří-

dě, říkal mým ro-

dičům, že bych 

mohl jít učit 

z fleku. Napří-

klad, když byla 

nějaká významná 

událost a 

v nižším ročníku 

vypadl kantor, 

tak mě tam posí-

lali za ně.“ 

Jaký je váš ná-

zor na nynější 
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ekologickou situa-

ci? 

„Hodně se o tom ho-

voří, ale řekl bych, že 

se pro to stále dělá 

málo. Nemyslím si, 

že by Česká republi-

ka zaostávala. Roz-

hodně se snažíme. 

Jsem pro to, aby se 

uzavřely tepelné 

elektrárny, kde se 

spaluje uhlí a tím se 

ničí životní prostředí.  

Aby se 

v automobilovém 

průmyslu nahradily 

klasické pohonné 

hmoty ekologičtější 

variantou, protože 

aut je čím dál, tím víc 

a životní prostředí 

máme jen jedno.“ 

Myslíte si, že envi-

ronmentální vý-

chova je důležitá? 

„Velmi důležitá. 

Když to porovnám se 

svým dětstvím, od té 

doby ob-

rovsky 

vzrostla 

produkce 

odpadů. 

Pokud to 

nevyřeší 

současná 

politická 

garnitu-

ra, tak to 

bude mu-

set řešit 

mladá ge-

nerace.“ 

Jaký je váš názor 

na studentské 

stávky a studenty 

bojující za klima 

obecně? 

„Myslím si, že je to 

právo každého. Po-

kud toto přesvědčení 

vychází z jejich nitra  

a vědí o tom hodně a 

podporují tuto myš-

lenku, kterou nemají 

od nikoho nadiktova-

nou, tak je to pro mě 

v pořádku, protože si 

myslím, že by měli 

být slyšeni. A mělo 

by se na jejich názory 

dát.“ 

Co byste vzkázal 

našim čtenářům? 

„Aby se u nás ve ško-

le cítili dobře a chodi-

li sem rádi. Aby naše 

společná spolupráce 

byla na příjemné 

úrovni, a všichni 

jsme se respektovali.“ 
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2. 10. 2019 jsme se zú-

častnili zážitkového kur-

zu. Naše třída 7. A ho 

dostala od paní učitelky 

Havránkové za odměnu. 

V 8:00 hod byl sraz v na-

ší třídě. Celé dopoledne 

jsme hráli hry, ve kte-

rých byla důležitá spolu-

práce všech členů ve 

skupině. Každá skupina 

měla k dispozici list, 

kam jsme si zapisovali 

své získané body. Po 

12:00 hod jsme šli pro-

cházkou do Městských 

sadů, kde pokračoval 

náš program. V Sa-

dech jsme měli pauzu 

na svačinu a pak jsme 

hráli hru „ Najdi 12 

kartiček s příslovími.“ 

Do skupin si nás roz-

dělily paní učitelky 

jinak, než jsme byli ve 

škole a zkusili jsme si 

spolupracovat i s jinými spolu-

žáky v terénu. Cílem hry bylo 

nás naučit spolupracovat v tý-

mu a procvičit si paměť. Okolo 

13:30 hod jsme se vraceli zpát-

ky do školy a na společný oběd. 

Aktuálně 12 
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ANKETA 

Dnes jsem se byl zeptat dětí ze 

2.A , co by udělaly pro zlepšení ži-

votního prostředí. 

Samuel-nekácet stromy 

Honza-aby se nezabíjela zvířata 

Radek-více kontejnerů na tříděný 

odpad 

Káťa-třídění odpadů 

Hana-víc jídla Filip 



Narodil se 14. čer-

vence 1939. Roku 

1958 se Karel Gott 

přihlásil do soutěže 

„Hledáme nové ta-

lenty“, kde si ho 

všiml Karel Kraut-

gartner a nabídl mu 

vystupování s or-

chestrem. O 5 let 

později se mu podaři-

lo získat Zlatého sla-

víka. Karel Gott 

chtěl být oblíbený 

také v zahraničí, což 

se mu povedlo. Byl 

velice známý třeba v 

Německu nebo v Pol-

sku. Také měl svůj 

televizní pořad Zpívá 

Karel Gott. Do kin 

také vstoupi-

la i dnes oblí-

bená pohád-

ka Tři oříšky 

pro Popelku, 

kde nazpíval 

píseň: 

„Kdepak ty 

ptáčku 

hnízdo máš“, 

nebo nazpí-

val Včelku 

Máju. Za svůj 

život nasbíral 

42 Zlatých 

slavíků. V posledních 

letech trpěl hodně 

nemocemi a 12. září 

oznámil, že má akut-

ní leukémii, tedy ra-

kovinu krve, na kte-

rou 1.října zemřel. 
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