
Absolutní skandál!! Tragický osud osmáka. 
Vyzpovídali jsme pro Vás zdrchanou Lucii 
Klímovou ! Čtěte na str.12 

 

-Anketa- 

Jaký mají děti názor na pojem „empatie“? 

Čtěte str.6 
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Jaké to pro vás je, ja-
kožto speciální pedagog, 
vžít se do mysli dospíva-
jícího a najít východiska 
jeho problémů? 

„Tak určitě je to vždycky 
o zamyšlení, o tom, jak se 
ten dotyčný cítí, co 
všechno může prožívat a 
co všechno ho může 
ovlivňovat, ale neřekla 
bych, že by to bylo až tak 
těžké. Tím, že člověk zná 
okolnosti a vlivy, které na 
něj působí.“ 

Jak jste se vůbec k této 
práci dostala? 

„Oklikou. Chtěla jsem 
učit, ale život mě zavál k 
mentálně postiženým do-
spělým. Takže já jsem 
dříve pracovala v ústavu 
pro mentálně postižené. A 
tou oklikou jsem se dosta-
la k tomu, že se ze mě stal 
školní speciální pedagog. 

Vedlo vás to k Vaší práci 
od dětství? 

„Já bych řekla, že tak ja-
ko postupem času dozrála 
ta myšlenka, že mě k to-
mu život prostě přivedl. 

Určitě to nebyl můj život-
ní sen od malinka. Chtěla 
jsem být princeznou a tak 
různě…“ 

Jaká byla Vaše cesta 
studiem? 

„Mám vystudované dvě 
vysoké školy, z  toho jed-
nu v zahraničí.“ 

Čtete? 

„Ano, čtu.“ 

Co nejčastěji? 

„Asi komedii, člověk si 
potřebuje zarelaxovat a 
odpočinout si v dnešní 
době.“ 

Jakou literaturu byste 
doporučila ? 

Určitě nějakou tu odleh-
čenou komedii, u které si 
může člověk odpočinout, 
protože to je hrozně důle-
žité. 

Jaký máte názor na 
dnešní generaci hektic-
kého světa? 

„Hm, to je těžká otázka. 
Každá  mladá generace 
musí dozrát, dospět a pro-
jít životními zkušenostmi 
na to, aby zjistila, co jí 
jde a co ne, ale to je 
prostě koloběh života a 
tím si musí projít každý. 
Myslím si, že dnešní svět 
je hrozně materiálně za-
měřen a dnešní mladí si 
nejsou schopni připustit 
hodnotu práce. Vše se be-
re jako samozřejmost. A 
vůbec, sociální role rodin 
se hrozně rozvírají. Jsou 
buď chudé rodiny, a po-
tom jsou prostě bohaté, a 
nic mezi tím. Je to těžké.“ 

  



Rozhovor s učitelem 
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Názor k nynější ekolo-
gické situaci? 

„Myslím si, že starost je 
na místě. Každý by se 
měl zamyslet nad tím, jak 
přírodu chránit, protože 
když se každý bude cho-
vat neekologicky, tak si 
přírodu zničíme.“ 

Názor na české školství? 

“No, to je taková otázeč-
ka trochu do politiky. Na-
še české školství je na vy-
soké úrovni a mám trochu 
pocit, že novodobé zása-
hy tu naši dobrou kvalitu 
trochu ničí“ 

Je zde nějaký cíl, který 
máte na svém „bucket 
listu“? 

„Mám. Je jich hned něko-
lik. Za prvé, pomoc všem 
dětem ve škole, aby tady 
tu cestu, kterou musí pro-
jít, tak aby ji prošli dů-
stojně a  bezpečně“ 

Jste psychicky silný člo-
věk? Dokážete se, řek-
něme, vyléčit pomocí 
psychiky? 

„Snažím se o to, ale sa-

mozřejmě vše je to o tré-
ninku. Prošla jsem různý-
mi školeními, která se 
snažím aplikovat na sobě 
a samozřejmě i na ostat-
ních, ale je to těžké a ně-
kdy se mi to podaří a ně-
kdy ne. Jinak, nejlepší re-
laxace, když si chce člo-
věk opravdu vyčistit hla-
vu, je manuální práce.“ 

Jaký jste podle vás tem-
perament? 

„Výbušný.“ 

Jste typ člověka, který 
má rád pořádek, nebo 
spíše žijete spontánně? 

„Ono je to tak na půl. 
Svým způsobem mám rá-
da, když jsou věci naplá-
nované, ale samozřejmě 
když ve chvíli přijde něco 
nečekaného, tak se výzvě 
postavím“ 

Bavila vás základka? 

„Ne. Určitě ne. Pořád je 
to o lidech, které na té zá-
kladní škole potkáváte, o 
vyučujících, o kolektivu a 
o spolužácích.“ 

 

Vrátila byste se tam? 

„Vrátila.“ 

Jak na stresové situace? 

„Dobrý je trénink, dobře 
se na tu situaci připravit, 
projít si před tím všechny 
možné scénáře a určitě 
nepropadat panice.“ 

Co byste vzkázala našim 
čtenářům? 

„Aby až přijde nějaká 
překážka, aby se nezalekli 
a hrdě se snažili tu pře-
kážku překonat se vztyče-
nou hlavou. A každý, kdo 
potřebuje pomoc, tak má 
u mě dveře otevřeně.“ 

Děkuji za rozhovor. 

Kryštof 



Dění ve škole 
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Spaní ve škole 6.B– 
adaptační kurz 

V 8:00 hod byl sraz v 
naší škole. Celé dopo-
ledne jsme strávili na 
hřišti, kde jsme hráli 
hru " hledání 36 karti-
ček ". Poté nás čekal 
oběd, byla čočka s uze-
ným masem. Rovnou z 
oběda jsme vyrazili na 
Sluneční paseku. Šli 
jsme po stezce, která 
nás zavedla až ke Stří-
brné studánce. To už 
jsme byli téměř v cíli. 
Začali jsme opékat 
buřty a hrát hry. Oko-
lo 17:00 hod jsme vy-
razili na zpáteční ces-
tu. Při příchodu do 
školy už na nás čekaly 
pizzy. Když se přiblíži-
la 21:00 hod., vydali 

jsme se do muzea 
"Pánů z Říčan". Po ná-

vratu do ško-
ly nám paní 
učitelky při-
pravily bojov-
ku, cestu po 
svíčkách a na 
jejím konci 
nás čekal po-

klad - BONBÓNY. 
Pak jsme si rozestlali 
a šli spát. Budíček byl 
v 6:30 hod. Po sbalení 
spacáků následovala 
snídaně. K snídani byl 
rohlík se šunkou a sý-
rem nebo s marmelá-
dou. Druhý den bylo v 
plánu jít na Hejlov ke 
Stráži, ale bohužel 
nám to překazilo špat-
né počasí. Na řadu te-
dy přišly týmové hry 
ve třídě. Poté se celá 
třída zapojila do výro-
by ,,nitě života". A na 
závěr nás naše paní 
učitelka obdarovala 
6ti lahvemi dětského 
šampáňa. 

Niki 

Parlament 

Ve středu 3.10. se na 
parlamentu řešilo co s 
krabičkami od mléka. 
Po delší diskuzi se 
rozhodlo, že se pořídí 
speciální koše na tyto 
krabičky, které budou 
umístěny na chod-
bách. Dále jsme řešili 
3 hlavní zástupce par-
lamentu. Jana 
Chvátala a Lucii 
Dvořákovou jsme si 
ponechali z minulého 
roku. A zbývalo nám 
zvolit ještě jednoho. 
Po dvoukolových vol-
bách byl zvolen Filip 
Klíma. V září se řeši-
lo, jestli znovu bude-
me spolupracovat s 
Dětským domovem v 
Senožatech. Všichni 
jsme byli pro, aby tato 
spolupráce nadále po-
kračovala. Dále se ta-
ké nebude sbírat už je-
nom papír a víčka, ale 
i baterie a elektrospo-
třebiče.  

nath 



Anketa 
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Zajímavých a auten-
tických názorů se roz-
hodně sešlo mnoho, 
avšak pravý význam 
empatie se trochu liší. 

 

Empatie= porozu-
mění emocím a mo-
tivům druhého člo-
věka,vcítění. 

Kryštof a Kuba 

 

 

empatie smrtelnou ne-
mocí, po které je po-
jmenovaná lékárna. 

A na konec jsme zaví-
tali do 2.A. A i zde za-
znělo pár názorů, kte-
ré považovali empatii 
za nemoc. Robin si za-
se myslí, že jde o vědu 
zkoumající přírodu. 
Zaslechli jsme dokon-
ce myšlenku, že jde o 
jakýsi tajný znak. 

. 

 

Opět jsme se vydali 
na první stupeň, 
tentokrát abychom 
se dozvěděli pravý 
význam slova empa-
tie. A sešla se nejed-
na zajímavá myš-
lenka. 

V 1.B se většina, spo-
lečně s děvčaty z 3.B, 
shodla, že empatie je 
stará a osamělá moř-
ská želva, která nosí 
brýle, je černá jako 
uhel a krunýř má fia-
lově zbarvený. Nejčas-
těji se živí řasami, 
ovšem i 
abecedou a 
písmenko-
vou polév-
kou. 

Nebyl to je-
diný názor 
prvňáčků, 
Sam napří-
klad říká: 
„Empatie 
je, že něco 
cítíš, něco 
úžasného.“ 

V 1.A je 
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Lidé často srovnávají 
a porovnávají. A proto 
vznikají různé žebříč-
ky. 
My jsme si tu pro vás 
dnes připravili aktuál-
ní žebříček v oblasti 
pop-music. 
  
10,Love Lies - Khalid 
& Normani   
 
9,Taste - Tyga 
  
8,Sicko Mode – Tra-
vis Scorr 
  
7,Fefe – 6ix6ine Feat. 
Nicki Minaj & Murda 
Beatz 
  
6,I Love It – Kanye 
West & Lil Pump 
  
5,Lucid Dreams – 
Juice Dreams 
  
4,Better Now – Post 
Palome 
  
3,I Like It – Cardi B, 
Bad Bunny & J balvin 
  
2,Girls Like You–

Maroon 5 Feat.Cardi 
B 
  
1,In My Feelings – 
Drake se zeptá své pří-
telkyně, jestli ho milu-
je v prvním úryvku 
své písně "In My Fee-
lings", která se světem 
šířila dost rychle a na-
šla si své místo. 
lutr 
 
 
  
 
  

V příštím čísle  zveřej-
níme žebříček TOP 10 
hororových filmů. A 
protože jste to vy, naši 
čtenáři, kdo tento žeb-
říček tvoří, žádáme 
vás tímto o vaše tipy!! 
Ve školním klubu je 
umístěna schránka, 
kam vhazujte vaše ná-
zory... 



Trendy 
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Co je „in“? 

Instagram- sociální sí-
tě 

Platformu instagram ur-
čitě všichni dobře znáte, 
Ale jak se na ní více pro-
savit? Mít větší fame?  

Zrovna v této aplikaci je 
to jednoduché- Hashtagy. 

Stačí jich pod každý svůj 
post pár připsat a hned 
se váš příspěvek dostane 
k více lidem  

(Pokud tedy váš účet není 
soukromý). 

Jak a k čemu takový # 
slouží? 

 Hashtag je používán k 
označování příslušných 
témat.  O čem fotka nebo 
popis pod fotkou jsou. 

A proto byste je měli volit 
příhodně a nepřidávat 
hashtagy, které s fotkou 
vůbec nesouvisí. 

Přeci jen ale existují ta-
kové hashtagy, které jsou 
obecné a pár likes vám to 
na fotce přidá. 

Mezi takových 5 nejpopu-
lárnějších patří: 

#love 

#instagirl / #instaboy 

#like4like 

#instagood 

#cute 

Pojďme si to ukázat v 
praxi. 

Například tato fotka    

Na této fotce jsme v lese, 
kde se samozřejmě na-
chází stromy. Zvolme tam 
tedy hashtag: #tree  

#forest A přidávejte tam 
další #, které se podle vás 
k fotce hodí. Ale pozor: 
Opravdu hodí. 

Ne, že tam přidáte např. 
#food jen proto, že vám to 
zařídí hodně likes. 

 Tip: Když budete přidá-
vat # v angličtině, dosta-
nou se k více lidem 

Móda 

Přesuňme se teď do stylu 
oblékání. Nebudu Vám 
tady vypisovat, že byste 
neměli nosit  

Takové jeany k takovým 
košilím apod. Ale pojďme 

si říci, co letí aktuálně.  

Vysoké ponožky, pro klu-
ky vyšší, bílé a nejlépe 
značkové ponožky  

pár centimetrů nad kotní-
ky a k tomu oblíbené te-
nisky. Pro děvčata podko-
lenky různých 

barev a výšek… Tady 
opravdu záleží na vašem 
stylu. 

Důležité je si dávat pozor 
s jakými kousky oblečení 
ponožky kombinuje-
te,protože buďme upřím-
ní, 

k některým riflím či ha-
lenkám se barevné ponož-
ky prostě nehodí. 

 

Anglická slovíčka, která 
se vám budou určitě ho-
dit: 

like- označení ”to se mi 
líbí” na sociálních sítích 

dude- kámo (oslovení) 

boring- nuda 

group- parta, přátelé, 
skupina 

miss- chybět, postrádat 

leave me alone- nech 
mě být 

get out- odejdi, 
vypadni Brela 



Zvířata 
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Chci mít štěně, ne-
vím, jestli je to dob-
rý nápad... 

1.Nejdůležitější věc je, 
si položit tyhle otázky- 

a) Mám na něj dosta-
tek času? Jestliže ne, 
protože mám spousty 
kroužků, zamysli se, 
zda je koupě vhodná. 

b)Chci plemeno, které 
se hodí do mého obyd-
lí? Není moc dobrý ná-
pad kupovat si velice 
aktivní plemeno 
(Border Kolie) do by-
tu, který nemá zahradu 
(výběh). 

c)Budu ho cvičit? 
Mám na to trpělivost? 

d)Budu s ním chodit 
každý den na procház-
ku? 

e) Budu kvůli němu 
každé ráno vstávat o 
půl hodiny dříve než 
normálně? 

f) Máme dost peněz na 

kvalitnější granule, 
hračky, potřeby, pří-
padně na léky? 

Pokud jsi si odpovědě-
l/a na většinu otázek 
ano, pak je potřeba na-
jít vhodné plemeno a 
správný inzerát. 

Jak si vybrat správné 
plemeno? 

1.Musím se přizpůso-
bit mému domovu. 
Jestliže bydlím v pane-
lovém bytě, pak je 
vhodnější vybrat si 
menší plemeno (např. 
Čivava). Pokud byd-
lím naopak v domě se 
zahradou, můžu si vy-
brat i ta aktivní, velká, 
zkrátka většinu ple-
men. 

2.Pokud chci velké 
plemeno, musím počí-
tat s tím, že víc žere. 

3.Jsem drobnější a po-
stavy, nemám tolik 
svalů, chci ho venčit. 
Když mám jak se říká 

„třicet kilo i s postelí“, 
není nejlepší nápad si 
kupovat hodně velké 
plemeno, i kdyby bylo 
sebevíce vycvičené, 
může ho něco za-
ujmout a začne pěkně 
tahat. 

4.Chci ho mít na 
mazlení (Bernský Sa-
lašnický pes) nebo s 
ním chci chodit na 
soutěže( Německý ov-
čák). 

Kiki 
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Kynutý koláč   

Budeme potřebo-
vat:  

30 dkg polohrubé 
mouky 

10 dkg rozpuštěné-
ho másla                                 

1 vejce 

2 lžíce cukru a 
kvásku 

trochu vlažného 
mléka 

půl kostky droždí 

ovoce 

Na drobenku:  

3 lžíce hrubé mouky        
2 lžíce moučkového 
cukru 

1 lžíce másla 

 

 

 

Postup:  

Všechny suroviny 
smícháme a nechá-
me kynout. Až těsto 
vykyne, rozložíme 
na vymazaný a vy-
sypaný plech, polo-
žíme ovoce, posype-
me drobenkou a dá-
me péct. 

 

 

Sára 



Libor Šulák  
Infoželvík Stránka 11 

Pojďme si společně za-
vzpomínat na minulý 
školní rok a to kon-
krétně na návštěvu ho-
kejisty a také pelhři-
movského rodáka Li-
bora Šuláka. 

Dne 26. 7. jsme měli 
možnost setkat se ve 
školní tělocvičně s již 
zmiňovaným hokejistou 
Liborem Šulákem a ze-
ptat se ho na jakékoli 
otázky, které nám přišly 
na mysl. A vzhledem k 
tomu, že zazněla spous-
ta dobrých otázek a poté 
i dobrých odpovědí, se-
psali jsme pro Vás roz-
hovor, který jste svými 
dotazy sami vytvořili. 

Kolik let už hrajete ho-
kej? 

„Od 4 let (je mi 24, tak-
že 20 let.)“ 

Proč zrovna hokej? 

„Rodiče mě k tomu ved-
li od 4 let. Pravděpo-
dobně kdyby mě vedli k 
něčemu jinému, tak dě-

lám něco jiného.“ 

Litujete? 

„Ne, vlastně ne.“ 

Máte blíže i k nějaké-
mu dalšímu sportu? 

„Mám rád tenis, chtěl 
bych hrát golf.“ 

Jaká je Vaše příprava? 

„Určitě se starám o tělo. 
Vždycky se může něco 
stát.“ 

Máte cíl? 

„To asi ne. Chci být 
hlavně zdravý. A zahrát 
si v Detroitu.“ 

Jak vypadal tvůj tré-
nink, když jsi byl na 
základce? 

„Dojížděl jsem v 5:50 
na ranní tréninky. .“ 

Co říkáte na dres? 

„Ehm…stejně s tím nic 
nenaděláme. Myšlenku 
to má, je to něco jiného. 
Je mi to osobně asi jed-
no. Je to o zvyku. Více 
se mi líbily původní dre-
sy, ale třeba se mi zalí-
bí.“ 

Parťák? 

„Na ledě Radko. Se vše-
mi se rád vidím.“ 

Hrajete NHL na kon-
zolích? 

„Hrál jsem, víc hraju 
Call of duty.“ 

 Kryštof 



Tragický osud osmáka 

Stránka 12 infoželvík 

V úterý navečer se 
udál tragický inci-
dent nevinnému 
osmákovi. Vyzpoví-
dali jsme pro Vás, 
jeho osudem 
zdrchanou, Lucii 
Klímovou. 

Co se vlastně te-
dy stalo? 

„Zemřel mi jeden z 
mých osmáků.“ 

Kdy se tato ztráta 
odehrála? 

„V úterý navečer.“ 

Jak jsi to zjistila? 

„Koukla jsem se rá-
no do klece, šla 
jsem ho jako obvyk-
le nakrmit.“ 

Jaká byla tvá re-
akce? 

„Měla jsem asi pět 
minut na to, abych 
šla na autobus, tak-

že jsem se snažila 
to nevnímat, ovšem 
když jsem přišla do 
školy, tak mi to do-
šlo a rozbrečela 
jsem se. 

Když jsem přišla 
domů, musela jsem 
to uklidit, a teď 
vlastně přemýšlím, 
co udělat s tím dru-
hým osmákem.“ 

Byl to pro tebe 
šok vidět ho tam 
ležet? 

„Ano, zbyla z něho 
totiž jen půlka těla, 
zbytek snědl ten 
druhý.“ 

Bylo to náhlé, ne-
bo to mezi nimi 
bylo takhle 
„husté“ již dlou-
ho? 

„No právěže byl 
úplně v pohodě, ale 
je pravda, že hodně 

odstrkoval Jerryho 
od jídla.“ 

Jak jsi se s tou 
ztrátou postupem 
času smířila? 

„No, dostala jsem 
psa a ten mi pro teď 
stačí. Dostala jsem 
ho chvíli před tím 
incidentem“ 

Kam jsi Jerryho 
pohřbila? 

„Do popelnice.“ 

Inu, nechť je mu te-
dy popelnice lehká, 
od teď až na věky. 

Kryštof 

 



Rozhovor s panem učitelem Vlachem   
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- Je na naší škole možnost navštěvovat sportovní 
kroužek a jaký? 
Ano, žáci mohou chodit na florbal, který vede pan učitel 
Kučera. 
 
- Kdo může tento kroužek navštěvovat? 
Florbal je určený pro 6. - 9. třídu. Je rozdělený na dívky 
a chlapce. 
 
- Kdy a v jakém čase se florbal koná? 
Jednou týdně a to v pátek od 7:00 - 7:45 hod. 
 
- Mají šanci se ještě žáci přihlásit? 
Ano, ale pouze do konce října. Takže neváhejte, máte 
poslední šanci... 
 
- Kde se můžou žáci přihlásit? 
Kdo má zájem, kontaktujte pana Kučeru v jeho kabine-
tě.  
Nikmato 



Vtipy 
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Co na to zdravotník ? 
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KLÍŠTĚ  

Klíšťata se vyskytu-
jí po celé České re-
publice. Přenáší 
nejrůznější choroby. 
Například zánět 
mozkových blan ne-
bo boreliózu.  

Prevence  
V oblastech se zvý-
šeným výskytem 
klíšťat byste měli 
nosit oblečení po-
krývající celé tělo, 
užívat repelenty 
proti klíšťatům a 
nechat se očkovat. 
Po příchodu domů 
se pravidelně pro-
hlížet, není-li klíště 
někde přisáto.  

První pomoc  

Přisáté klíště musíte 
co nejdříve odstranit! 

Viklavým pohybem 
pinzetou klíště vyndat. 
Musíte ho odstranit 

úplně celé, včetně hla-
vičky a kusadel. Po 
odstranění klíštěte ješ-
tě jednou místo kous-
nutí vydesinfikujte a 
ještě ho asi 3 dny kont-
rolujte. Pokud se okolo 
místa přisátí klíštěte 
udělal červený flek, 
vyhledejte lékaře. 

Nath 



100 let rebubliky 
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Dne 28.října si připo-
mínáme  100 let od za-
ložení 
Československa. 
Něco o historii: 
Tento stát vznikl na 
troskách rozpadající se 
habsburské 
monarchie. Roku 1918 
ho založil Tomáš 
Garrigue Masaryk. 
Takzvaná první repub-

lika trvala až do roku 
1938, kdy byla pode-

psána Mnichovská do-
hoda. 
Za 2. sv. války se první 
republika rozpadla a 
změnila se na Protek-
torát Čechy a Morava. 
Po konci druhé sv. vál-
ky v roce 1945 vznikla 
třetí republika s velmi 
krátkým trváním. 
Po únoru 1948 se vlá-
dy ujala Komunistická 
strana a její vláda 
skončila „sametovou 
revolucí“ v roce 1989. 
Československo se de-
finitivně rozpadlo roku  
1993 na dva samostat-
né státy- Česká repub-
lika a Slovenská re-
publika. 

Filip 



Pěšky, busem, na kole 
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V pátek 5. října  pro-
běhla výprava na Kře-
mešník, pomocí pře-
dem naplánovaného 
projektu, kdy byly 
zvoleny tři skupiny. 
První byla skupinou 
cyklistů, druhá chodců 
a ta třetí byla skupin-
ka, která jela autobu-
sem. Cílem bylo, aby 
se všechny skupiny se-
šly ve stejný čas na 
určeném místě. Proto 
před samotnou akcí 
proběhla řada výpočtů 
a měření, kdy se zjiš-
ťoval přesný čas, podle 
kterého pak jednotlivé 
skupiny vyrážely z 
místa setkání. Mimo 
výpočty bylo v pracov-
ních listech i pár ná-
kresů a i skupinová 
práce, která se plnila 
v samotném cíli, tedy 
na Křemešníku. Pro 
cyklisty se v listech 
nacházela cvičení, tý-
kající se dopravy a 
pravidel s ní spjatých. 
Po vzorném napláno-
vání a zapsání, bylo 
vše připraveno pro sa-

motné uskutečnění vý-
pravy. Jelikož já osob-
ně jsem byl součástí 
skupiny chodců, právě 
o ní Vám mohu říci ví-
ce detailů. Vyráželi 
jsme o hodinu dříve 
než-li skupina cyklistů 
a první částí naší ces-
ty byla doprava vla-
kem, kterým jsme do-
jeli až do Zajíčkova, 
kde jsme vystoupily a 
zbytek cesty jsme do-
šli pěšky. Udělali jsme 
si pár přestávek, ne-
boť jsme na tom byli 
časově poměrně dobře 
a hlad byl neúprosný. 
Z velké části jsme šli 
přírodou, po turistic-
kých značkách. Bě-
hem našich cest jsme 
si povídali, a poměrně 
rychle nám to utíkalo. 
Na mís-
to se-
tkání 
jsme 
všechny 
skupiny 
dorazily 
téměř s 
přes-

ností na minuty a s 
úspěchem jsme se tam 
všichni setkali. Splnili 
jsme si úkoly z pracov-
ního listu, vyfotili sku-
pinovou fotku, a opět 
se vydali nazpět do-
mů. Zpátky jsme šli 
celou cestu pěšky a 
přidala se k nám i au-
tobusová skupinka. 
Do Pelhřimova jsme 
se vrátili poměrně 
unavení a těšili jsme 
se na zasloužený odpo-
činek. Když jsme poz-
ději ve škole provedli 
průzkum o odchylce 
našich výpočtů proti 
realitě, byli jsme 
téměř přesní, čili s kli-
dem můžeme prohlá-
sit tuto akci za úspěš-
nou.                      
Kryštof 



Pěstuj, zkoumej, vyprávěj 
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je název soutěže, do 
které se v rámci pro-
jektu EDUGARD za-
pojila třída 5.B v loň-
ském školním roce. 
Soutěžili jsme v týmu, 
který jsme nazvali 
BUBLINA. Soutěže se 
zúčastnila celá třída. 

Místem našeho pro-
jektu se stala na dobu 
cca 1,5 měsíce naše 
přírodní školní zahra-
da. K naší velké ra-
dosti porota vyhodno-
tila náš projekt jako 
úspěšný a jeho odmě-
nou se stal dne 
21.9.2018 jednodenní 
pobyt v ekocentru Ba-
liny u Velkého Meziří-
čí. A jak se nám to lí-
bilo?? 
Za třídu 5.B , Mgr. Hana Ko-

vářová, třídní učitelka 

Líbila se mi ta pří-
roda. Rozdělili jsme 
se na dvě skupiny 
pomocí žaludů a lís-
kových oříšků. Prv-
ní skupina pracova-
la na zahrádce a po-

té připravovala jíd-
lo na ohýnek. Vy-
krajovali jsme růz-
né tvary. V jednom 
byl červík. A jeden 
můj kamarád snědl 
žížalu. Druhá sku-
pina hrála hry a po-
tom jsme se proho-
dili. Utvořili jsme 
dvojice a my jsme 
vyhráli. 

Adina Příhodová 

Nejlepší bylo, jak 
jsme poslouchali ží-
žaly, jak mlaskaly. 
To bylo super. Pak 
jsme běhali s ma-
pou a hledali razít-
ka a měli jsme dvo-
jice. Pak 
jsme si 
dělali 
mňamky 
mňam, 
byla tam 
zelenina, 
kterou 
jsme si 

sami sklidili, např. 
brambory, řepa, 
hokkaido a k tomu 
česnekový dip. Bylo 
to super! 

Dominik Beránek 

Nejlepší bylo vaře-
ní. Vařenou zeleni-
nu na ohýnku jsem 
nikdy nejedla a ba-
vilo mě, jak jsme to 
vykrajovali a taky 
mě bavilo, jak jsme 
běhali a hledali. A 
když nám zbyla 
troška času, tak 
jsme hledali v kom-
postu, jak se to roz-
kládá. 

Dana Isternitzová 
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A v ten moment, léto za-

halilo listí podzimní. . . 


