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INFOŽELVÍK 

Ne to, co mám, ale to, 

co vím, je mým  

bohatstvím. 

-Thomas Carlyle 
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 Povolání 
Chtěl bych být vojákem, tady jsou důvody... 

Ve škole proběhla 1. schůze školního parlamentu 

Jazyky jsou celosvětový způsob komunikace  

Hudba 
Historie Ozzyho Osbourna 

Anketa 
Nejoblíbenější povolání 

Jazyky 

 

Parlament 

Hlavním tématem tohoto čísla je vzdělávání. Škola by měla být 

přípravou na život a budoucí povolání a protože se chceme připra-

vit co nejlépe, máme tu pro vás několik tipů, jak toho dosáhnout. 

Bez domácí přípravy to půjde těžko, procvičování je matkou 

moudrosti. Abychom ale co nejvíce vědomostí pochytili ve škole, 

je nutné kvalitně odpočívat, nabrat síly  (odpočinek, zábava, ko-

níčky, příroda, hudba), na každého platí něco jiného. Co ovšem 

funguje na všechny, je kvalitní snídaně! 

Za všechny členy redakce pěkné čtení přeje Blanka Medová 
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01 Rozhovory 

 

Jelikož téma tohoto čísla je vzdělání, jak byste namotivoval 
čtenáře k učení? 

Už slavný fyzik a astronom Galileo Galilei kdysi dávno řekl: 
„Nemůžete nikoho nic naučit, můžete mu nanejvýš dopomoci, aby 
to sám v sobě nalezl.“ Také motivaci k učení musí každý hledat sám 
u sebe. Chcete mít úspěch, lepší známku nebo prostě jenom dobrý 
pocit, že se vám něco ve škole povedlo? Tak na sobě pracujte a  
učte se. 

Jak moc si myslíte, že je vzdělání důležité? 

Vzdělání je určitě důležité. Na základní škole to žáci postupně vstře-
bávají, ale školu berou pořád spíše jako povinnost. Postupem času 
si však uvědomí a většině to dojde až v devátém ročníku, proč je 
důležité se vzdělávat a jaký význam má vzdělání pro jejich budouc-
nost. Je to v podstatě jednoduché. Po-
kud chce někdo opravovat auta, musí 
se vyučit automechanikem, pokud chce 
být soudcem, musí studovat právo a 
získat vysokoškolský titul. Bez vzdělání 
to prostě nejde. 

Chtěl byste něco vzkázat čtená-
řům?  

Buďte zdrávi a radujte se ze života.    
Udělejte každý den nějaký dobrý sku-
tek, který přinese radost vám i vašemu 
okolí. 

Děkuji za rozhovor. 

-ebi- 

Rozhovor s panem ředitelem 
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Čteš školní časopis? 

Nečtu ho vůbec. 

Jaký názor máš na LGBT komunitu? 

Myslím si, aby každý dělal co chce. 

Jaký adrenalinový zážitek bys chtěl zkusit? 

Bungee jumping. 

V jaké zemi se podle tebe žije nejlépe? 

Ve Švýcarsku. 

Která země si myslíš, že tvoří nejvíce odpadu na světě? 

Státy Afrikv, Rusko… 

Co si myslíš o body pozitivitě? 

NEVÍM. 

Co si myslíš o haterech na sociálních sítích? 

Ať si lidé komentují co chtějí, ale normálně a ne vulgárně. 

Lidé mají právo projevit svůj názor, ale slušně. 

Jak bys popsal slepému červenou? 

Nijak. 

Jak bys utopil rybičku? 

Nejde utopit. 

Rozhovory s deváťáky 
Tento rok jsme s Eliškou obnovily rozhovory s deváťáky. 
Pro první letošní číslo časopisu jsme zvolily Terku Puldo-
vou z 9.A a Adama Dvořáka z 9.B. Užijte si rozhovory.  

-elikli- 

Adam 
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Čteš školní časopis? Jsi čtenář, nebo ho jen tak prolítneš, a nebo 
jsi nečtenář? 

Jakoby občas. Přečtu si obsah a podle toho, jestli se mi něco líbí, tak 
si ho přečtu. 

Jaký názor máš na LGBT komunitu? 

No… nepodporuju to nějak, ale nevadí mi stejnopohlavní páry a cel-
kově celá LGBT komunita. 

Jaký adrenalinový zážitek bys chtěla zkusit? 

Chtěla bych… skočit asi Bungee jumping. 

Kde se podle tebe žije nejlépe na světě? 

No, zatím jsem žila jen v ČR, proto nemohu posoudit z vlastní zku-
šenosti. Ale podle mě se nejlépe žije v USA. 

Která země si myslíš, že tvoří nejvíce odpadu na světě? 

Asi…..ty jo no nevím…. nejspíše to bude asi USA. 

Co si myslíš o body pozitivismu? 

To je podle mě velice důležité, každý by se měl mít rád. 

Co si myslíš o haterech třeba na Instagramu? 

Myslím si, že tam napíšou jen hloupé děti, které o tom skoro nic 
neví. Nebo také někdo, kdo se chce třeba zviditelnit.  

Jak bys utopila rybičku? 

Nevím, jak bych utopila rybičku, asi bych ji spláchla do záchodu. 

Chtěla bys něco vzkázat do časopisu? 

Ano, chtěla. Mějte všichni hezký den! 

Terka 

-ebi- 
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Rozhovor s paní učitelkou 

Tůmovou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čtete školní časopis? 
Ano, samozřejmě. Já si ho vždycky přečtu, a potom ho dám přečíst 
dětem. Děti si rády prohlíží časopis a hledají obrázky s žáky, které 
znají. 
 

Mysleli jste si, že tento rok už nebudou rozhovory s 
učiteli? Omyl! I tento rok budeme pokračovat. První  
jsme uskutečnili s paní učitelkou Tůmovou. Užijte si 
rozhovor! 
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Máte už vánoční náladu? 
Ne… Nemám, tento rok mě to ještě nějak nechytlo. Ale je pravda, 
že už mám koupené první čtyři dárky. 
 
Zlobí  Vás vaši žáčci? 
Ani ne… jsou hodní. Na to, že mám ve třídě dvacet kluků, jsou po-
měrně hodní. 
 
Jak moc si myslíte, že je vzdělání důležité? 
Já si myslím, že vzdělání je velmi důležité. Určitě by měl každý mít 
alespoň základy. 
 
Jak moc vám vyhovovala online výuka? 
No… asi tak -museli jsme se přizpůsobit. Ale není to budoucnost 
školství. Hlavně se učení tolik neprocvičilo. 
 
Jak moc třídíte ve třídě odpad? 
Snažíme se třídit. Ve třídě máme odpadkový koš na plasty a smíše-
ný odpad, také máme krabici na papíry. Občas se stane, že někdo 
něco hodí jinam a tak ho na to upozorním. 
 
Hrajete stále v divadle? 
Ano stále. Bohužel minulý rok jsme moc nehráli. Ale tento rok bu-
deme mít premiéru s pohádkou „V Zajíčkově při čertech“   na zla-
tou neděli. 
 
Chtěla byste něco vzkázat do časopisu? 
Asi ano. Ať se všem daří a mají se dobře. 
 
Děkuji za rozhovor. 

-ebi- 
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02 Příroda 

Logo naší školy je želva. Co o ní víme? 

Želvy v Česku  

V české přírodě se vyskytuje přibližně 8 druhů želv. Nejhojnějším 

druhem želv v Česku je nepůvodní želva nádherná. Jedinou původní 

(a i ta byla údajně vysazená v 16.stol) je želva bahenní.  

Želva bahenní  

Je to želva dravá, živí se převážně malými rybami, obojživelníky, plži 

a hmyzem.  

Želva zelenavá 

Je býložravá suchozemská žel-

va. Dorůstá 20 cm, na předních 

končetinách má pět prstů s 

tupými drápky, na zadních kon-

četinách čtyři prsty.  

Zdroj: Wikipedie 

-agi- 

Želvy 
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Zvířata z útulků 
Díky koronaviru si 
zvířátka z útulků a od 
chovatelů našla nové 
majitele. Útulky už 
nejsou ani zdaleka 
zaplněné tak, jak 
byly předtím. Jsou 
tak spokojeni maji-
telé útulků i noví 
majitelé zvířátek . 
Bohužel jsou také 
případy, že nový ma-
jitel má doma pejska 
týden a pak ho jde 
vrátit, protože zjistí, 

že je to velice časově 
náročné. Proto je po-
třeba, aby si majitelé 

vybírali zvířata o kte-
rých vědí, že se o ně 
dokážou postarat a 
tak by se zamezilo 

zbytečnému vracení 
zvířat. Po vyzvednutí 
zvířete je potřeba 
dojet s ním na veteri-
nu, aby se potvrdilo, 
že nemá žádné ne-
moci .Také je nutné 
zvíře očkovat, aby se 
v budoucnu zamezilo 
zvířecím nemocem 
jako je třeba vztekli-
na,  klíšťová encefali-
tida a jiné. 

Kočky 
Samozřejmě zajímavostí o 

kočkách je spousta, ale vy-

brala jsem ty, které jen tak 

každý neví. Například... 

Nejvyšší rychlost, kterou je 

kočka schopná dosáhnout 

na krátkou vzdálenost, je 

asi 48 km/h. 

-simi- 
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-justy- 

Růže 
Když se řekne růže, 

snad každý si vybaví 

nádherný květ a 

omamnou vůni.    

Největší růží na světě 

s květem o průměru 

84 cm, je obří        

růže pěstovaná ve 

skleníku v San Onofre 

v Kalifornii, USA. Nej-

menší růží na světě je 

miniaturní růže, vel-

ká jako mince pen-

ny.  Za nejstar-

ší  růži světa se pova-

žuje kráska stará 

zhruba 1000 let. Pěs-

tují se ale též jako 

léčivé rostliny a jako 

surovina pro výro-

bu růžového oleje, 

čajů, sirupů, marme-

lád a léčiv.  Podle od-

lišného přístupu jed-

notlivých botaniků je 

popsáno 100 až 

300 samostatných 

druhů, v české flóře 

se uvádí 

14  původních druhů. 

Pokud je blízko vás a kmitá ocáskem, znamená to vyjádření její ne-

změrné lásky k vám. 

Kočka domácí je jediný druh kočky, který je schopen držet ocásek 

ve vertikální poloze během chůze.  

Kočky jsou nejspavější ze všech savců. Stráví spánkem téměř 16 

hodin denně. 

Kotě po narození váží 90-120 gramů. 

-terka- 

https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C5%AF%C5%BEov%C3%BD_olej
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03 Zdravotní výlet 

Vzpomínka na červ-

novou přírodopisnou 

exkurzi  dnešní 7.B 

Pan učitel Vlach pro 

nás připravil krásnou 

exkurzi - EKOSYS-

TÉMY. S pracovními 

listy a vybaveni ma-

pou jsme vyrazili do 

přírody. Už ve škole 

jsme se rozdělili na 

skupinky podle jed-

notlivých ekosysté-

mů - les, louka, pole, 

rybník, řeka, obydlí, 

zahrada. Všímali 

jsme si typických 

rostlin, zajímali nás 

živočichové a vztahy 

mezi nimi - potravní 

řetězce. Někteří foti-

li, někteří sbírali rost-

linky do herbáře, 

protože výstupem 

kromě vyplněných 

pracovních listů je i 

plakát, který tvoříme 

v hodinách výtvarné 

výchovy. Nachodili 

jsme celkem přes 20 

km, užili si krásné 

počasí a hlavně, po-

znávali jsme přírodu 

přímo v terénu.  

-medova- 
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04 Domácí úkoly 

Domácí úkol je naše povinnost. Je to nějaké zadání od paní učitel-
ky, pana učitele, nebo paní asistentky. Povětšinou to bývá nějaké 
cvičení v učebnici, pracovním sešitě, ale učitelé nám to mohou 
nově poslat i do google učebny. Pokud tento úkol neodevzdáme, 
učitel nám může dát ještě jeden den, nebo rovnou ohodnotit. 
Když neodevzdáme více úkolů, učitel to bude muset řešit s rodiči. 

Zeptala jsem se několika žaček na domácí úkoly:                               

Nikola 9 let 

Kdy nejčastěji píšeš domácí úkoly? 

Když přijdu domů. 

Z čeho si myslíš, že máte nejčastěji úkoly? 

Nejspíš z češtiny. 

                       Ema 9 let 

Kdy nejčastěji píšeš domácí úkoly? 

Po kroužcích, nebo prostě když přijdu domů. 

Z čeho si myslíš, že máte nejčastěji úkoly? 

Určitě z matematiky. 
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Tereza 11let 

Kdy nejčastěji píšeš domácí úkoly? 

Jen co přijedu domů. 

Z čeho si myslíš, že máte nejčastěji 
úkoly? 

Asi z angličtiny, možná matiky. 

 

 

 

 

Karolína 11let 

Kdy nejčastěji píšeš domácí úkoly? 

Někdy po škole. 

Z čeho si myslíš, že máte nejčastěji 
úkoly? 

Pravděpodobně z češtiny.  

-kaja- 
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05 Snídaně 

Ahoj! V tomto článku se dozvíte kdo a co často snídá. Snídaně je 

nejdůležitější jídlo dne, takže se nemá zmeškávat. Tak jsme si pro 

vás připravili anketu, co kdo snídá. 

Agátka z 2.B   Často snídám jogurt. 

Matyáš z 2.B   Snídám rohlík s máslem. 

Adélka ze 3.A    Ke snídani mám nejraději toust s paštikou. 

Adam ze 3.A   Často snídám rohlík se šunkou. 

Tereza ze 6.A   Nejčastěji snídám ovesnou kaši. 

Radek ze 6.A   Nejradši snídám rohlík se šunkou a máslem. 

         

  

 

 

 

 

 



16 Infoželvík 

Recept na mňam  

a hlavně zdravou snídani... 

 

 

Do horkého, opatrně přisoleného mléka nebo vody, zavaříme oves-

né vločky. Vločky vaříme za stálého míchání 50-60 vteřin. Pak je 

sejmeme z plotýnky, přiklopíme pokličkou a necháme je stát 5 mi-

nut. Mezitím si připravíme jablko nebo banán a nakrájíme. A nato si 

můžete dát rozinky nebo skořici...                              

-justy-agi- 

Zdroj: vareni.cz 
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06 Procvičování 

Každý určitě někdy 

procvičoval něco na 

internetu, zde máme 

několik tipů. 

Třeba matematiku, 

český jazyk nebo an-

gličtinu. Známé pro-

cvičování je například 

Umíme česky, ve kte-

rém najdete různé 

typy procvičování. 

Třeba střílečku, která 

je akční hra, rozho-

dovačku a roboty, 

kde vyzkoušíte  své 

znalosti v závodě 

proti robotům. Ale 

najdeme tam i spous-

tu jiných typů. On-

line cvičení najdeme 

procvičování pro prv-

ní, ale i druhý stupeň. 

Najdeme češtinu, 

matematiku, ale i na 

druhém stupni třeba 

chemii.  

Školákov-zde najde-

me češtinu, matema-

tiku a třeba i angličti-

nu. Ale Školákov je 

jen pro první stupeň. 

Škola s nadhledem  

Tady najdeme třeba 

češtinu, dějepis, ma-

tematiku, fyziku, che-

mii, přírodopis, ze-

měpis , ale i angličti-

nu, či prvouku—

prostě něco pro první 

i druhý stupeň. 

-agi- 
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07 Odpočinek 

Tento článek bude 
pojednávat o odpo-
činku, který každý 
z nás jistě potřebuje. 
 
Všichni určitě známe 
ten pocit, když při-
jdete domů a potře-
bujete si pořádně 
odpočinout po nároč-
ném dni. Někdo mů-
že odpočívat děláním 

domácích úkolů, ně-
kdo si zas skvěle od-
počine u počítače a 
počítačových her. Za 
mě osobně skvělý 
odpočinek je, když 
můžu jít ven jezdit na 
kolečkových bruslích, 
nebo se jít jen tak 
protáhnout na zahra-
du. Občas si pustím 
dobrý film. Ideální 

formu odpočinku si 
musí najít každý sám, 
podle toho, co mu 
nejlépe vyhovuje. 
Každopádně kvalitní 
odpočinek by měl být 
stejně jako povinnos-
ti nedílnou součástí 
našich dnů. 

-simi- 
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08 Zábava 

Každý máme nějaké koníčky, ať už to je fotbal, keramika, malová-

ní nebo tanec. Každého baví něco jiného.  

Většina kluků nejradši hraje fotbal a holky nejradši tancují nebo 

malují. Ale to neznamená, že holky nemůžou hrát fotbal a kluci ma-

lovat, nebo dělat něco úplně jiného. 

Naše koníčky by nás měly bavit, je to něco, u čeho bychom si měli 

odpočinout, například od školy nebo od práce. Naše koníčky nám 

zabírají náš volný čas, proto pokud nás nebaví, tak s nimi akorát 

ztrácíme čas, který bychom mohli využít například na učení, nebo 

dělání něčeho užitečného. 

Zeptala jsem se dětí, jaké mají koníčky a co je na nich baví. 

Denisa 12 let                                                                                                                                                                      

Moc ráda jezdím na koni, už osm let. Nejvíc mě baví skákání a prá-

ce u koní. 

Linda 9 let                                                                                                                                                                                 

Nejraději si maluji a píšu vlastní knížky. Líbí se mi, že s tím můžu 

někomu udělat radost. 

Koníčky 
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Pája 8 let                                                                                                                                                                                 

Chodím na zpívání a chodil jsem tančit. Na zpěvu mě baví psát noty 

do notového sešitu. 

Jáchym 8 let                                                                                                                                                                        

Můj nevětší koníček je taekwodno, ale také rád jezdím na koni. Na 

taekwondu mě baví posilování a kopání. Na koni nejraději jezdím 

na vyjížďky. 

Hry 

GeoGuessr 

V této hře budete hledat kde jste. Ocitnete se na náhodném místě 
po celém světě (něco jako slepá mapa). Hra nabízí 2 herní mó-
dy Solo a Battle Royale.  

Solo: Princip je stejný ,jste sami a hledáte kde jste.  

Battle Royale: Jste s více lidmi a máte na  to určitý  čas, čím rychleji 
to zvládnete,  tím lépe, hraje se 5 kol, musíte nejrychleji zjistit, kde 
jste. Dostaňte se do žebříčku nejlepších.  

Tuto hru rozhodně doporučuji . -maty- 

-lari- 



21 Infoželvík 

09 Povolání 

Chtěl bych být vojákem, tady jsou důvody. 
 
1.Zachraňování lidí: Zachraňují lidi před katastrofami, pomáhají při 
nouzovém stavu, chrání naši zemi před nebezpečím a spoustu    
jiných důvodů. 
2.Možnost povolání: můžete se přiřadit k Pěchotě, Řidič tanku,  
Velitel tanku, Střelec v tanku, Řidič BVP (Neboli Bojové Vozidlo Pě-
choty) Střelec BVP, Velitel BVP, Letectvo a mnoho dalšího. 
Ale nemyslete si, že je to  jako hraní na vojáky, je to velice náročné 
a nebezpečné zaměstnání, při kterém vojáci nasazují vlastní životy. 
Musíte také projít fyzickými a psychickými testy a po konci studia 
složit přísahu. 
Tohle všechno bych chtěl splnit a chránit naši zemi. 

-maty- 
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10 Parlament 

Ve škole proběhla 1. schůze školního parlamentu v tomto školním  

roce. 

1. Téma bylo Ekologie, které přednesla paní učitelka Medová, která 

žádá, aby se třídilo mléko do košů na chodbách a nedávalo se do 

košů ve třídách,  hlavně ne otevřené. Dále by se měl třídit papír do 

papírových krabic, které jsou ve všech třídách. 

2. Téma bylo o sběru papíru, protože na rozdíl od minulého roku, je 

tento rok papír odměněn. Tento rok se papír cení na 1,30 Kč za kg, 

což je velice dobré.  

Naším cílem je, aby každé dítě přineslo alespoň 1 kg papíru. 

Kdybyste měli nějaké nápady, proberte je se třídním zástupcem do 

parlamentu. 

Všechny nápady jsou dobré. 

-ondra- 
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11 Jazyky 

Tento článek je o jazycích, protože jazyky jsou celosvětový způsob 
komunikace mezi všemi lidmi na planetě.  
 
Nejrozšířenějšími jazyky jsou = čínština, angličtina, hindština a špa-
nělština. Nejčastěji se učí na základních školách  angličtina, španěl-
ština, němčina, francouzština a ruština . 
Podle odhadů World Almanac z roku 2005 je dvanáct nejrozšířeněj-
ších jazyků rozděleno podle mluvčích takto: 
čínština 750 milionů 
angličtina 514 milionů 
hindština 496 milionů 
španělština 425 milionů 
ruština 275 milionů 
arabština 256 milionů 
bengálština 215 milionů 
portugalština 194 milionů 
malajština-indonézština 177 milionů 
francouzština 129 milionů 
němčina 125 milionů 
italština 90 milionů 
Existuje vice než pět tisíc způsobů, jak říct v různých jazycích slovo 

voda. Celkový počet jazyků na světě se odhaduje na vice než šest 

tisíc. Zanedlouho jich bude podstatně méně, protože každých      

čtrnáct dní zmizí z lingvistické mapy světa jeden jazyk. -simi- 
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12 Hudba 

Historie Ozzyho Osbourna 

Zpěvák Ozzy Osbour-

ne, přezdívaný Princ 

Temnot, začal svoji 

kariéru v roce 1968, 

kdy s kytaristou To-

nym Iommim, basky-

taristou Terrancem 

„Geezerem“ Butle-

rem a bubeníkem 

Billem Wardem zalo-

žili první heavymeta-

lovou kapelu 

s názvem Black Sab-

bath. Většina jejich 

písniček byla 

s náboženskou téma-

tikou. Jejich první 

album i píseň mělo 

stejný název jako ka-

pela, tedy Black Sab-

bath. Toto album vy-

šlo v roce 1970. Ve 

stejném roce vydali 

svoje nejznámější 

album Paranoid, kte-

ré brzy po vydání do-

sáhlo první příčky ve 

Velké Británii. 

V tomto albu jsou 

jejich 3 nejznámější 

písničky : War Pigs, 

Paranoid a Iron Man. 

V roce 1979 vyhodili 

Ozzyho z Black Sab-

bath kvůli jeho pro-

blému s alkoholem a 

drogami. Co se s ním 

dělo po vyhození, 

popisuje jeden z jeho 

nejnovějších videokli-

pů Under the        

Graveyard. V tom 

samém roce se vydal 
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na sólovou dráhu.     

20. září 1980 vydal 

svoje první sólové 

album s názvem 

Blizzard of Ozz. 

V tomto albu je jeho 

nejznámější píseň 

Crazy Train. Kromě 

Ozzyho jsou autory 

písně ještě baskyta-

rista Bob 

Daisley a 

kytarista 

Randy 

Rhoads. 

Rhoadsovo 

sólo v této 

písni bylo 

označené 

za nejlepší 

kytarové sólo všech 

dob. Roku 1981 Ozzy 

vydal své druhé nej-

známější album Diary 

of a Madman. 20. 

ledna 1982 během 

koncertu letěl nad 

pódiem netopýr. Oz-

zy, v domnění, že ne-

topýr není pravý, ho 

chytil a ukousl mu 

hlavu. Netopýr ale 

pravý byl, a tak mu-

seli koncert ukončit a 

odvézt Ozzyho do 

nemocnice. V roce 

1991 vyšlo jeho třetí 

nejznámější album 

No More Tears. Dvě 

nejznámější písně 

tohoto alba jsou No 

More Tears a Mama, 

I’m Coming Home. 

Toto album oslavilo 

17. září své třicáté 

narozeniny. Od roku 

1996 pravidelně kaž-

dý rok Ozzy se svojí 

manželkou Sharon 

pořádají festival zva-

ný Ozzfest. Roku 

1997 obnovili původ-

ní sestavu Black Sab-

bath. V roce 2013 

vydali svoje poslední 

album s názvem 13. 

Toto album se dosta-

lo na první příčku jak 

ve Velké 

Británii, tak 

i v Americe. 

4. února 

2017 Black 

Sabbath na-

vždy skončili 

svým po-

sledním 

koncertem 

v Birminghamu, od-

kud kapela pocháze-

la. Ozzyho nejnovější 

sólové album vyšlo  

21. února 2020 a ne-

se název Ordinary 

Man. Mezi písnička-

mi v tomto albu je již 

zmíněný videoklip 
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Under the Gra-

veyard, mezi další 

velice známé písničky 

z tohoto alba patří 

Ordinary Man a 

Straight to Hell. Na 

písničce Straight to 

Hell spolupracoval 

s kytaristou Guns N‘ 

Roses Slashem. Do-

hromady má 21 alb, 

9 za Black Sabbath a 

12 sólových. Momen-

tálně Ozzy pracuje na 

novém albu, které by 

mělo být ve stylu je-

ho osmdesátkových 

písniček.  

-pavel- 
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13 Anketa 
 

1.Doktor - 22 hlasů 

2.Podnikatel - 21 hlasů 

2.Herec - 21 hlasů 

3.Zemědělec - 19 hlasů 

4.Učitel - 14 hlasů 

5.Policista - 13 hlasů 

6.Sportovec - 12 hlasů 

7.Automechanik - 11 hlasů 

8.IT specialista, kuchař, právník - po 9 hlasech 

9.Fotograf, influencer - po 6 hlasech 

10.Politik– 5 hlasů 

Ve všech třídách 2.stupně naší školy proběhla  

anketa-každý napsal na lísteček své top povolání. 

Sečetli a roztřídili jsme vaše odpovědi a zde jsou 

výsledky: 

-ebi- 

-elikli- 
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