
1. 

LISTOPAD  2022 2022/23 17. ročník 

INFOŽELVÍK 

Než cokoliv vzdáš, 

uvědom si nejprve, 

proč jsi s tím začal. 
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Křečci  

Naši milí čtenáři, 

první číslo v tomto školním roce přináší  několik změn. 

Šéfredaktorkou se stala Laura Fruhaufová ze 7.B, kte-

ré moc děkuji, že se ujala této zodpovědné funkce.  Po-

doba a grafická úprava časopisu je  dílem jediného 

grafika a zároveň editora Ondry Ludvika z 8.B. No a 

přibyli nám noví členové redakce ze šestých tříd, kteří  

už tvoří své první články. Také máme vlastní fotograf-

ku  -  Vendulku Hánovou. 

Příjemné čtení  přeje Blanka Medová. 
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01 Rozhovor s panem 

ředitelem 
Mgr. Jan Jůzl je od 1. srpna 2022 naším novým ředitelem. Připravi-
ly jsme si pro něho několik otázek. 
Jak dlouho pracujete na této škole ? 
Dobře se to počítá, nastoupil jsem na ZŠ Krásovy domky v roce 
2010. Teď už jsem na škole tedy třináctým rokem. Předtím jsem učil 
na ZŠ Osvobození. 
 
Co vás zatím nejvíce baví na naší škole? 
Nejvíce mě stále baví práce se žáky, každá hodina je jiná a přináší 
nové podněty. 
 
Jaké novinky na škole plánujete? 
Tento školní rok moc novinek nebude, spíše jsem rád, že se vracíme 
ke školní akademii, plesu, nebo zájezdu do Anglie. Postupem času, 
si myslím, vzejde těch nápadů a návrhů na změny ve škole více. A 
jistě i ze školního parlamentu, od samotných žáků a i od kolegů uči-
telů. 
 
Cítíte se jinak, než když jste byl učitel? 
Trošku ano, trávím teď většinu času v kanceláři, více sedím. 
 
Co je pro vás nového/jiného? 
Mám méně výuky, ale naopak více administrativy. 
 
Co máte nejraději na naší škole? 
Asi  prostředí, které tady je. Jsou tady fajn žáci a velmi dobří učitelé. 
To je věc, které si vážím. 
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Chodil jste na tuto školu, když 
jste byl malý? 
Nechodil, já jsem původem z 
Humpolce, chodil jsem na zá-
kladní školu Hálkova. 
 
Jaký předmět Vás na základní 
škole nejvíce bavil a který jste 
naopak nemusel? 
Nejvíce mě bavila asi matemati-
ka (nakonec jsem ji začal i učit). 
Dnes si myslím, že by mě hodně 
bavila informatika. Nemusel 
jsem naopak přírodopis, hodně 

jsem s ním bojoval. 
 
Jaké bylo Vaše vysněné povolání, když jste byl malý? 
Prošel jsem si takovým obdobím, že jsem chtěl být popelářem, poli-
cistou a podobně. No a skončil jsem jako učitel. 
 
Jakou knížku byste našim žákům doporučil a proč? 
Doporučit něco dětem je pro mě těžké, když už knížky pro děti tolik 
nečtu. A mám doma malé, předškolní děti, se kterými si čteme o 
požárníku Samovi, o vláčcích a jiné příběhy pro nejmenší. Ale mož-
ná by se menším čtenářům mohly líbit Příběhy 
včelích medvídků, které máme doma rádi a zpíváme si z knížky i pís-
ničky. Navíc vedle knížky existuje i hezký animovaný seriál. 
 
Co byste vzkázal našim žákům/čtenářům? 
Ať se jim ve škole líbí a daří. A kdyby potřebovali pomoc, tak ať se ji 
nebojí vyhledat, ať už u spolužáků, u učitelů a nebo i tady v ředitel-
ně. 
Děkujeme za rozhovor.                                   -lari-     -agi- 
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02 60. výročí založení 

 ZŠ Krásovy domky  

 

Jak jistě víte, naše škola slaví 60. let od založení. A tak si pojďme 
povědět něco o její historii.  

Naše škola byla založena v roce 1962. 

Školu nyní navštěvuje 480 žáků rozdělených do 18 tříd. Z okolních 
obcí dojíždí zhruba čtvrtina. Žáci mají k dispozici odbornou učebnu 
fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a tři počítačové učebny. 

Naše logo 

Náš školní parlament v roce 2001 vyhlásil soutěž o logo školy, ale 
žádné nebylo dokonalé. 

A tak logo vzniklo náhodou. Děti se rozhodly, že si adoptují zvířátko 
z jihlavské ZOO a že budou přispívat na zabezpečení jeho chovu. Z 
nabídky ZOO se odhlasovala želva a tak ji žáci začali sponzorovat. 

Želva je symbolem vytrvalosti, síly a rozvahy. A má vztah k matema-
tice, stejně jako naše škola. 

Učencům ve starověké Číně se totiž podle legendy zjevila obrovská 
želva, která měla na krunýři magický čtverec tvořený třikrát třemi 
různými číslicemi. Ať se čísla sčítala po sloupcích, řádcích či úhlo-
příčkách, byl jejich součet vždy patnáct. 

Z tohoto pozoruhodného úkazu se prý zrodila čínská filosofie, astro-
logie a numerologie. A tak se v roce 2002 zrodilo logo Základní ško-
ly Krásovy domky Pelhřimov. 

A jelikož je potřeba toto výročí pořádně oslavit, tak jsme se rozhodli 
do každého čísla přidat nějakou zajímavost spojenou s tímto výro-
čím.          -lari- 
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03 Povídky o vzniku  

naší školy 

Paní učitelka 

Procházková nám 
dala za úkol, aby-
chom  ve dvojicích 
vymysleli povídku, 
jak mohla vzniknout 
naše škola. Paní uči-
telku napadlo, že 
bych dvě nejlepší po-
vídky mohla dát do 
našeho časopisu. A 
tak jsme spolu vybra-
ly dvě nejlepší práce 
a nyní si je můžete 
přečíst. 

 POVÍDKA 

Před dávnými časy žil 
v Pelhřimově chudý 

chalupník. Živil se 
jako dřevorubec, ale 
měl špatné živobytí. 
Každý týden měl tak 
na bochník chleba a 
nemohl dát svým pě-
ti dětem vzdělání. 
Jednou, když šel do 
lesa, potkal malého 
člověka v převleku 
myslivce. Ten se ho 
zeptal: „Máš špatné 
živobytí, viď člově-
če?“ Dřevorubec 
sklopil hlavu. „Ano, 
bohužel mám.“ „Já 
bych ti mohl pomoct, 
ale pod jednou pod-

mínkou.“ „A jakou?“ 
„Že z poloviny peněz, 
které ti dám, na kop-
ci postavíš školu a 
pojmenuješ ji ZŠ Krá-
sovy domky. Ruku na 
to?“ „Dobře.“, odpo-
věděl dřevorubec. 
Vzal si od záhadného 
pána peníze, najal si 
pomocníky z daleké-
ho města Brna a po 
šesti letech stála na 
kopci velká budova 
školy. Dřevorubec se 
zaměstnal jako ředi-
tel té školy, a dřevo-
rubci, teď už řídící-
mu, i jeho rodině se 
až do smrti žilo dob-
ře. 

Autoři : Eliška Kašja-
ková a Linda Hronová 

 

  - linda- 
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04 Fotografické okénko 

Vendy Hánové 
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-vendy- 
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05 Neobyčejný deník 
obyčejné holky 

Sérii knížek Neobyčejný deník 
obyčejné holky napsala Lauren 
Myracleová. Je to pět knih od 10 
do 14 let. Na každý rok jedna. 

Hlavní hrdinkou je Viky Perryo-
vá, která řeší spoustu holčičích 
problémů a prožívá zajímavá 
dobrodružství. 

 

Knížka 10 je o Viki, která má nej-
lepší kamarádku Amandu. Každý 
měsíc si napíše zajímavý zážitek 
co prožila. Například jak měla jet 
s Amandou na tábor, ale Aman-
da jela jinam, proto Viky musela 
jet sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knížka 11 

Viky začíná prožívat pubertální 
život plný problémů, se starší 
náladovou sestrou Sandrou, mla-
dším bráškou Tomem, nebo s 
rodiči. Viky se do cesty připlete 
namyšlená Gábina. A Amanda se 
s Viky přestává bavit. 
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Knížka 12 

Viky pozná co zname-
ná zrada od blízkého 
člověka, konkrétně 
od nejlepší kamarád-
ky. A navíc si musí 

zvyknout na spoustu 
novinek, jako jsou 
například lesky na 
rty, noví spolužáci, 
ženské prádlo a hlav-
ně kluci! 

 

Knížka 13 

Z Viky už je opravdo-
vá teenagerka. Má už 
kluka Larse. Její ma-
minka čeká miminko. 
Viky sestra Sandra 
končí studium a bráš-

ka Tom nastupuje 
do první třídy, kde 
má spoustu pro-
blémů se kterými 
mu musí Viky po-
moct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knížka 14 

Poslední díl série, 
Viky už se chystá 
do deváté třídy. 
Oslava jejích 

14. narozenin ne-
dopadne úplně 
podle jejích před-
stav. Nikdo si na 
ni totiž nevzpo-
mene, dokonce 
ani  zaneprázdně-
ní rodiče. A chystá 
se s kamarády na 
tábor k moři. 
   
   
           
-lari- 
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06 Houbaření 

Začíná podzim a prá-
vě teď roste mnoho 
hub, proto doporu-
čuji si přečíst tento 
článek.  

Houbaření je záliba, 
která spočívá v cho-
zení po lese a hledání 
a sbírání hub. Někteří 
houbaři pěstují hou-
by i doma. Češi jsou 
považováni za nejváš-
nivějšií houbaře na 

světě. Alespoň jed-
nou ročně vyrazí na 
houby přes sedmde-
sát procent obyvatel 
České republiky, což 
nemá ve světě obdo-
by a což z Česka dělá 
takzvanou houbař-
skou velmoc. Jedlé 
houby jsou například: 
bedly (různé druhy), 
hřiby, mezi velmi 
chutné jedlé houby 

patří: bedla vysoká, 
kotrč kadeřavý, kozák 
březový a topolový, 
liška obecná, ryzec 
pravý (borový)... To 
je vše a hlavně, když 
půjdete na houby, 
nezapomeňte košík a 
nožík.   

-agi-  

zdroje: wikipedie, 
NaturAtlas.cz  
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07 Rozhovor s  

Kristýnou Pavlů  

Rozhodla jsem se, že udělám rozhovor se svojí 
paní učitelkou na literárně – dramatický krou-
žek (dramaťák) v ZUŠ, s Kristýnou Pavlů. 

 

1. Jak jsi se dostala k výuce dramaťáku? 

Já jsem tady dříve studovala, chodila jsem sem 
od svých sedmi let, chodila jsem právě i na dramaťák, a když jsem 
pak studovala VŠ, tak mě oslovili, jestli nechci dramaťák učit. 

 

2. Jak dlouho už ho vyučuješ? 

Učím už 3 roky, začínám 4. rok. 

 

3. Vysvětlíš čtenářům, co děláme na dramaťáku? 

Tak, rozvíjíme se navzájem skrze divadelní ztvárnění, vyjadřujeme 
naše postoje a učíme se novému. Pracujeme s literaturou, s naším 
hlasem a tělem, pracujeme taky s našemi příběhy a příběhy z okolí. 

 

4. Vystupovala jsi i v divadle? A co jsi hrála a s kým? 

V divadle jsem vystupovala několikrát, v rámci poetických podveče-
rů, které jsme kdysi organizovali v ZUŠce. Jezdila jsem s divadelními 
představeními na různé přehlídky a tady v ZUŠce konkrétně jsme 
připravili tři představení. Byli to Tváře ze Spoonriveru, Zpráva a O 
krtkovi, který chtěl vědět. Byla to vlastně taková naše autorská di-
vadelní představení, která byla tvořena na základě předloh, ale 
zpracována naší skupinou a paní učitelkou, takže role byly různé. 
Teď připravujeme v Brně divadelní představení Deník dívky. 
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5. Od kolika let si myslíš, že můžeme chodit na dramaťák? 

Od první třídy, ale dá se mu věnovat i dříve. 

 

6. Je na dramaťák nějaký nábor? 

Ano, tady na dramaťáku máme vždycky ke konci roku vyhlášeny 
talentové zkoušky, kdy se děti, které mají zájem, mohou přihlásit. 
Následně jsou v termínu konání zkoušek pozvány a mají za úkol 
většinou nějakou recitaci, případně zazpívání písničky, krátký roz-
hovor a případně nějaké jednoduché pohybové aktivity, a pak roz-
hodujeme, koho přijmeme. 

 

7. Komu bys  dramaťák doporučovala? 

Asi všem, kteří rádi tvoří. 

 

8. Co je cílem dramaťáku? 

Těch cílů je mnoho, ale pro mě je asi důležité vychovávat a eduko-
vat nové herce a rozvíjet lásku a porozumění. 

 

9. Má tvoje povolání umělecké zaměření? 

Tak tím, že učím dramaťák, tak ano, to už je samo o sobě umělecké 
zaměření. A vlastně  umělecké zaměření mám i ve své druhé profe-
si, kdy pracuji jako tlumočník českého znakového jazyka pro nesly-
šící, a v rámci tohoto tlumočení často i vystupuji s uměleckým tlu-
močením hudby, případně divadelních představení. 

 

Děkuji za rozhovor. 

 -linda- 
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08 Forza  
Horizon 5 

Forza Horizon 5 je 

další pokračování 

legendární série For-

za Horizon.  

Pro ty, kteří neví  - 

Forza Horizon 5 je 

závodní hra 

s otevřeným světem 

se spoustou známých  

aut a značek, např. 

Ford, Lamborghini, 

Porsche, Ferrari a 

spoustou dalších. Hra 

má velmi dobrou gra-

fiku. Vážně, kdybyste 

porovnali fotku 

z Forza Horizon 5 a 

realitou, já bych ne-

poznal rozdíl. Příběh 

se odehrává  v Mexi-

ku. Za dohrání závo-

du dostanete určitý 

počet bodů, za které 

si odemknete speci-

ální závody. A ta nej-

lepší věc nakonec -

můžete hrát 

s kamarády, od závo-

dění, až po dělání 

blbostí :-) . 

   

   -matty- 
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09  Bylinky na 
 podzimní neduhy 

Rady naší zkušené bylinkářky Marti vám pomůžou překonat pod-
zimní nemoci. 
 
Rýma: rýmovník, tymián, rozmarýn, rakytník, heřmánek, meduňka 
 
Kašel: jitrocel, tymián, mateřídouška, česnek, cibule, křen 
 
Angína: lípa, bez, šípek, šalvěj, kloktat slanou vodu 
 
Chřipka: med, plícník, divizna, podběl, zázvor 
 
Čaje z bylinek 
inhalace z máty, šalvěje, heřmánek 
obklad na krk z oleje       -mar- 
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10 Křečci  

Chcete si pořídit domácího maz-
líčka? Zde přinášíme pár infor-
mací o jednom z nejoblíbeněj-
ších malých domácích zvířátek. 

Křečci jsou hlodavci z čeledi křeč-
kovití, dožívají se 2 až 3 let. 

Jsou to noční tvorové , živící se 
semeny, ovocem a zeleninou. 

Většina křečků má nejraději slu-
nečnicová semínka a sušené čer-
vy. 

Je jich více druhů, např: křečík 
džungarský, křeček syrský a kře-
ček polní. 

Křeček syrský je větší než kreček 
džungarský. 

Jsou to samotáři, kteří si své jídlo 

nacpou do kapes ve tváři, scho-

vávají si ho do domečku a dělají 

si zásoby.    

        -paja- 
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11 Vzkaz v láhvi  

V úterý 20.9. se naše 
třída 7.B zapojila do 
soutěže Vzkaz v láhvi. 
Recyklační soutěž 
vzkaz v láhvi se snaží 
ukázat, jak důležité je 
recyklovat, konkrét-
ně tedy plasty. 

Vzkaz by měl mít nej-
lépe podobu komik-
su. V případě mlad-
ších dětí leporela. 
Žáci se ale mohou 
rozhodnout dokonce 
i pro video nebo pre-
zentaci. 

My jsme se rozhodli 
vytvořit jeden veliký 
komiks. Každý si 
mohl vybrat co bude 
vytvářet a jak to bu-
de vytvářet, někdo 
maloval například 
popelnice, nebo po-
peláře. Někdo jiný, 

koho moc nebaví ma-
lovat , zase třeba vy-
stříhával obrázky z 
časopisů a vytvářel 
koláž. 

Nápad zapojit se do 
soutěže napadl paní 
učitelku Medovou, 
která nám se vším 
pomáhala a vše nám 
vysvětlila. Moc jí 
všichni děkujeme. 

                 -lari- 
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12 Parlament 

V září a v říjnu se uskutečnilo několik parlamentů, na kterých jsme 

probírali zajímavá témata jako 1. kolo sběru papíru a druhé, které 

se konalo ve středu 9. 11. a  ve čtvrtek 10. 11. Dále jsme probrali 

naši účast v projektu Občánek a naše projekty Vermikompostér a 

Dětský den s dětským domovem Senožaty.  Chceme v projektu 

Občánek pokračovat a rozhodli jsme se pro další 2 projekty, které 

nebudeme  zatím zveřejňovat, ale od projektu Občánek jsme dosta-

li příspěvek  5000Kč na každý projekt.     

 -Ondra- 
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