
Čeština, matematika, nebo snad 

tělocvik? Výsledky vašeho hlaso-

vání čtěte na str.5! 

-Rozhovor- 

Vyzpovídali jsme nového pana školníka! 

Čtěte str.6 
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Jak jste se ke sli-

zu vůbec dostala? 

„Protože ho mají v 

šestých třídách 

děvčata na lavicích, 

pod lavicí, v tašce, 

vedle tašky, prostě 

všude sliz, se kte-

rým si pořád hrají. 

Já jsem nechápala, 

co je na tom tak za-

jímavého, že se z 

toho stal takový fe-

nomén a kdo nemá 

sliz, je jakoby vyřa-

zen ze společnosti. 

Ovšem při výtvarné 

výchově, když jsem 

rozdělila úkoly a 

sedla jsem si, uvi-

děla jsem před se-

bou v mističce krás-

ně barevný sliz a 

tak jsem se děvčat 

zeptala, jestli bych 

si ho mohla půjčit. 

Zjistila jsem, že je 

opravdu neskonale 

příjemný a uklid-

ňující.  No a mezi-

tím co jsem si hrála 

se slizem, za mnou 

přišla hned další 

děvčata, aby mi 

ukázala ten jejich a 

tak jsem vyzkouše-

la hned několik vo-

ňavých slizů.“ 

 Jak jste se dosta-

la právě k tomu 

vašemu slizu? 

„No, jelikož jsou 

děvčata tak šikov-

ná, tak jsem si ho 

nevyráběla sama, 

ale nechala jsem si 

ho vyrobit. A dosta-

la jsem dokonce dvě 

krabičky slizu, kte-

rý je úplně dokona-

lý. Děvčata se mě 

ptala, jaký bych 

chtěla, ale nechala 

jsem to na nich. A 

musím říct, že oba 

dva slizy, které 

jsem dostala, jsou 

úplně skvělé.“ 

Jak tedy vaše sli-

zy vypadají? 

„Ten jeden je v pas-

telových jemných 

duhových barvách- 

bílá, světle růžová, 

žlutá. A ten druhý 

je tmavší růžová 

s barevnými třpyt-

kami, bílými kulič-

kami a s vrtulkami. 

Dokonce jsem k ně-

mu  dostala tekuti-

nu proti vyschnutí.“ 

Jak na slizy rea-

govala rodina? 

„Pochopení jsem, 

musím říct, úplně 

nenašla.“ 

Co vás na slizech 

baví nejvíce? 

„Je to zkrátka hroz-

ně příjemná hmota. 

Vzpomněla jsem si, 

že když jsem byla 

na gymnáziu, cho-

dila jsem na  kera-

mický kroužek a 
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hrozně mě bavilo, 

jak byla  hlína při 

modelování jemná 

a měkká a bavilo 

mě s ní pracovat, 

protože to bylo 

uklidňující.“ 

Přemýšlela jste, 

že byste si zkusi-

la vyrobit sliz ? 

„Přemýšlela, ale 

vzhledem k tomu, 

kolik ingrediencí je 

potřeba, jsem se 

rozhodla, že se do 

toho nebudu pouš-

tět. A hlavně, 

vzhledem k tomu, 

že znám jisté speci-

alistky, které ho 

dokážou tak krásně 

vyrobit, jsem roz-

hodnutá i do bu-

doucna. Až budu 

zase chtít nějaký 

sliz, vím, na koho 

se obrátit.“ 

Co se vám na 

tomto trendu lí-

bí? 

„Že si ho děvčata 

vyrábí úplně sama. 

Já jsem si původně 

myslela, že se dá 

pouze koupit. Byla 

jsem zvědavá na 

recept, a když jsem 

ho slyšela, jaké  

všechny ingredien-

ce potřebují a jaký 

je to náročný po-

stup, úplně mě to 

uchvátilo. Těší mě, 

že se dokážou pro 

něco tvořivého 

nadchnout.“ 

Jak na růz-

né nové 

trendy rea-

gujete? 

„Nejdříve se 

do toho úplně 

nehrnu a ří-

kám si, co na 

tom všichni 

asi mají a 

proč zrovna 

tahle věc 

všechny tak uchvá-

tí. Když do toho ale 

více proniknu, zjiš-

ťuji, že každý trend 

má něco do sebe. 

Nejvíc dobré mi při-

jdou ty, které jsou 

tvořivé a nějakým 

způsobem člověka 

motivují se rozvíjet 

a samostatně jed-

nat.“  

 

Moc děkujeme paní 

učitelce za rozho-

vor. 
Kryštof 
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V dnešní top 10 

jste hlasovali o 

nejoblíbenějších  

školních předmě-

tech. Zde jsou va-

še výsledky hla-

sování. 

Vyhodnocení v 

rámci tříd: 

-6.A: 

1. tělesná výcho-

va (14 hlasů) 

2.Zeměpis (5 hla-

sů) 

3.Výtvarná vý-

chova (4 hlasy) 

Ostatní: Aj, Hv, 

Ivt, Vo 

 

-6.B: 

1. tělesná výcho-

va (19 hlasů) 

2. Fyzika, Anglic-

ký jazyk, zeměpis 

(2 hlasy ) 

Ostatní: Ivt,Čj 

 

-7.A: 

1.Matematika, In-

formatika (5 hla-

sů) 

2. Tělesná výcho-

va (4 hlasy) 

3. Dějepis (3 hla-

sy) 

4. Výtvarná vý-

chova (2 hlasy) 

Ostatní: Aj, Z, Vo, 

Hv 

 

-7.B: 

1.Tělesná výcho-

va (10 hlasů) 

2. Výtvarná vý-

chova (5 hlasů) 

3. Matematika (3 

hlasy) 

4. Dějepis, Hv (2 

hlasy) 

Ostatní: Z, Inp 

 

-8.A: 

1.Sp-kuchyňky (6 

hlasů) 

2. Český jazyk, 

Chemie, Zeměpis 

(2 hlasy) 

Ostatní: M, Aj, Fy 

-8.B: 

1.Tělesná výcho-

va (9 hlasů) 

2. Zeměpis, Vv, 

Hv 

Ostatní: M, Aj, Fy, 

Př, Che 

 

-9.B: 

1.Zeměpis (4 hla-

sy) 

2.Matematika, 

Český jazyk, Dě-

jepis (2 hlasy) 

Ostatní: Fy, Aj, Nj, 

Hv 

 

Celkové vyhodnoce-

ní najdete na stra-

ně 17. 

 

Děkujeme vám za 

vaše hlasy. 

 

 

Kryštof 
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Filip 

Rozhovor s novým panem školníkem 
1, Proč jste si vy-

bral tuto práci, 

co vás lákalo? 

„Především změ-

na.“ 

 

2, Jaký máte za-

tím z nové práce 

dojem? 

„Dobrý, jsem spoko-

jen.“ 

 

3,  Chodil jste v 

mládí na tuto 

školu? 

„Ne, chodil jsem na 

2. ZŠ.“ 

 

4,  Četl jste někdy 

Infoželvík? 

„Ne, zatím jsem ho 

nečetl“ 

 

5,  Jaké jsou vaše 

zájmy? 

„Motorky, mysli-

vost.“ 

 

6,  Kam jezdíte 

nejraději na  do-

volenou? 

„Nejraději do Egyp-

ta.“ 

 

7,  Je tato práce 

podle vašeho oče-

kávání? 

„Ano.“ 

 

8,  Čtete knihy a 

jaké? 

„Ne, čtu jen časopi-

sy.“ 

 

9,  Co jste zatím 

nejvíce opravo-

val? 

„Hlavně 

šatní 

skříňky.“ 

 

10, Máte 

domácího 

mazlíčka? 

„Ano, mám 

psa, kon-

krétně 

Yorkshee-

ra.“ 

 

11, Co vás 

na této 

práci nejvíce ba-

ví? 

„Hlavně práce s 

dětmi.“ 

 

12, Co chcete 

vzkázat čtená-

řům Infoželvík? 

„Nerozbíjejte moc 

věcí, važte si jich.“ 

 

Moc děkujeme pa-

nu školníkovi za 

rozhovor. 
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Několik dní před 

Vánocemi jsme se 

my, žáci 6.B ze ZŠ 

Krásovy domky v 

Pelhřimově, vypra-

vili do Jindřichova 

Hradce za Krýzový-

mi jesličkami. Jako 

dopravní prostře-

dek jsme zvolili 

vlak, protože větši-

na z nás ještě nikdy 

vlakem nejela. Byl 

trošku problém na-

jít správné kupé, 

ale nakonec se po-

dařilo. Kromě Krý-

zových jesliček 

jsme ještě navštívi-

li vánočně vyzdobe-

ný jindřichohradec-

ký zámek, pro ně-

které z nás to byla 

další premiéra. Pan 

průvodce nám uká-

zal nejen zámecké 

pokoje, ale i černou 

kuchyni a rondel. 

Nejvíce jsme se tě-

šili, až nám dají pa-

ní učitelky rozchod. 

Závěr exkurze nám 

zpestřila ještě 

Aquashow, fontána 

doprovázená písně-

mi z pohádek. Do-

mů jsme se vrátili s 

vánoční náladou. 

Niki 
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Předvánoční výlet 

do Jindřichova 

Hradce 

Na výlet do Jindři-

chova Hradce jsme 

vyjeli 19. prosince 

2018. Cesta rychle 

utekla - povídali 

jsme si, fotili se a 

pouštěli písničky. 

Když jsme přijeli do 

JH, tak nám paní 

učitelka ukázala 

morový sloup a ná-

městí. Poté jsme 

došli do muzea, kde 

jsme se nasvačili, 

odpočinuli si a šli 

na prohlídku. Vidě-

li jsme hodně betlé-

mů ze všech růz-

ných materiálů. Ta-

ké jsme se byli po-

dívat na pozůstat-

ky letecké bitvy, 

lékárnu Panny Ma-

rie Pomocné, staré 

terče, šicí stroje La-

da, síň Emy Desti-

nové a další. Poté 

jsme viděli Krýzovy 

jesličky, které pan 

Krýza stavěl 60 let! 

Když jsme si vše 

prohlédli, opustili 

jsme muzeum a 

překročili jsme 15. 

poledník východní 

délky, který pro-

chází rohem koste-

la Nanebevzetí 

Panny Marie. Dále 

jsme došli do koste-

la sv. Jana Křtitele 

a minoritského 

kláštera, kde jsme 

shlédli další betlé-

my.  Následoval 

rozchod, na který 

jsme se všichni tě-

šili. Po rozchodu 

jsme vyrazili ke 

zpívající fontáně v 

domě sv. Floriána. 

Ale bylo teprve 

"půl", tak jsme se 

koukli na dvorek, 

kde byly kozy a ov-

ce a také kolotoč, 

na kterém jsme se 

zatočili. Pak jsme si 

už všichni sedli k 

fontáně a poslou-

chali její zpěv a dí-

vali se na barevné 

proměny. Nakonec 

jsme se přesunuli k 

autobusu a odjeli 

zpět do Pelhřimova.  

Bára Buřičová  



Twitter 

“Pf, Zapomenutá 

síť.” řeknete si mož-

ná. Ona ale zas tak 

zapomenutá není… 

Ano, na Instagram, 

Messenger a Face-

book to sice nemá, 

ale v současné době 

tuto platformu vyu-

žívá více než 300 

milionů lidí 

(Facebook něco ko-

lem 800 milionů). V 

České republice je 

přes 400 tisíc jeho 

aktivních uživatelů 

 

O co na takovém 

twitteru vůbec 

jde? Twitter je ur-

čen pro postování 

výhradně statusů. 

Nějaká ta fotka ne-

bo video tam přidat 

sice jde, ale na roz-

díl od v poslední 

době známého In-

stagramu, to není 

jeho hlavní náplní. 

Jako u všech ostat-

ních platforem je 

pouze na uživateli, 

jak svůj profil poj-

me. Může ho mít 

jako stránku firem-

ní-pro zviditelnění 

svých produktů, či 

služeb, může ho 

mít jako stránku 

čistě politickou, kde 

bude sdílet a propa-

govat své názory a 

zastání (fun-

fact:Twitter aktiv-

ně používají i ně-

kteří z našich stát-

ních politiků, jako 

například Jiří Ov-

čáček, Andrej Babiš 

nebo Miroslav Ka-

lousek) 

Krom k politickým 

a pracovním úče-

lům může Twitter 

samozřejmě sloužit 

i obyčejným smrtel-

níkům, jako jste 

právě vy. Váš profil 

můžete pojmout ja-

ko váš deník, repre-

zentaci sebe a vaše-

ho pohledu na svět, 

či prostranství pro 

vylévání si svých 

srdíček (co si bude-

me, kdo to nedě-

lá…). Twitter má 

ale jedno velké 

omezení. Maximál-

ní počet znaků na 

statusu je 280. Což 

se nemusí zdát, ale 

je docela málo. Dří-

ve, až do roku 2017 

byl počet ještě men-

ší a to pouhých 140. 

Počet je tedy, díky 

bohu po roku 2017 

zdvojnásoben a my 

Trendy 
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máme více prosto-

ru. Většina lidí jsou 

zastánci toho, že by 

ho mohlo být více, 

ale kdo ví, proč se 

vlastně Twitter roz-

hodl toto omezení 

vydat. 

Stejně jako u ostat-

ních sociálních sítí i 

zde fungu-

jí hashtagy, které 

vám umožní svůj 

příspěvek zviditel-

nit a díky tomu se 

dostane k co nejvíce 

lidem. Zvláštností 

je však mož-

nost retweetu. Re-

tweet je v této apli-

kaci synonymum 

pro sdílení. Ano, 

jistě, možnost sdíle-

ní (share) příspěv-

ku, nebo statusu je 

i na facebooku, na 

Twitteru je však 

častěji využívaný a 

dává větší logiku, 

Facebook poslední 

dva roky totiž skoro 

úplně přestal vyu-

žívat možnosti sta-

tusu a lidé sdílí 

pouze fotky a vtip-

ná videa, které v 

jeho útrobách na-

jdou. Na Twitteru 

jde o hlubší smysl 

ztotožnění se s jis-

tou myšlenkou a 

její následné předá-

ní. 

Nejpopulárnější 

lidé na Twitteru 

Na české scéně: 

1.Petra Kvitova 

-577k followers 

2.Andrej 

Babiš 

-372k  

3.Karel 

Schwar-

zenberg 

-294k 

4.Leoš 

Mareš 

-287k 

 

Celosvětově: 

1.Katty Perry 

-107 milionů fol-

lowers 

2.Justin Bieber 

-105 milionů fol-

lowers 

3. Barack Obama 

-104 milionů fol-

lowers 

4.Rihanna 

- 89 milionů fol-

lowers 

Trendy 
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Ingredience: 

Těsto:                       

2 hrnky polohrubé 

mouky                        

1 hrnek cukru kru-

pice                                 

3 vejce                            

1 prášek do pečiva       

2 lžíce kakaa                

½ hrnku oleje               

¾ hrnku vody 

Náplň:                      

2 měkké tvarohy       

1 vejce                        

Cukr moučka (na 

ochucení tvarohu)            

Vanilkový cukr          

Trocha mléka 

Postup: 

1) Mouku, cukr, 

prášek do pečiva, 

kakao smícháme s 

vejci, olejem a vo-

dou. 

Vznikne nám těsto 

s tekutější konzis-

tencí. 

2) Pak se vrhneme 

na náplň. V misce 

si smícháme tvaroh 

s cukrem a podle 

chuti osladíme. 

Přidáme vanilkový 

cukr, vejce, mléko 

(není nutné) 

Kiki 
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Ve středu 14.12. 

jsme se zúčastnili 

akce nazvané Baš-

tíme s úsměvem, 

která byla v sálu a 

cvičné kuchyňce na 

druhé základní ško-

le ZŠ Komenského. 

Od chvíle, co jsme ji 

na edookitu 

(elektronické žá-

kovské knížce) zpo-

zorovali, tak jsme 

si říkali, co to asi 

bude? Většina si 

myslela, že to bude 

nějaká nezáživná 

blbost, ale opak byl 

pravdou. Když jsme 

přišli, byli 

jsme překva-

peni surovi-

nami, které 

pro nás byly 

připraveny. 

Program za-

čal přednáš-

kou co, jak a 

kdy jíst a že 

jídlo je pro 

nás velmi pří-

nosné. Mě napří-

klad zaujala sku-

tečnost, že chleba je 

mnohem zdravější 

než rohlík a že v 

mém věku bych 

měl přijímat více 

bílkovin než sacha-

ridů (je mi 13) tzn. 

mít více masa než 

přílohy. Po velmi 

zajímavé přednášce 

následovala prak-

tická část. Šli jsme 

si něco uvařit. Roz-

dělili jsme se na 4 

skupiny a každá 

něco dělala. Jedna 

mazala chleba po-

mazánkou a dávala 

na něj šunku nebo 

sýr. Druhá dělala 

zeleninový salát. 

Třetí ovocný s jo-

gurtem a poslední 

míchala mojito. 

Všichni si to užili a 

nakonec vše snědli. 

Myslím, že si tuto 

akci všichni užili a 

snad se alespoň ně-

kteří budou snažit 

informace a skuteč-

nosti  reálně využít. 

Kuba 
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V rozhovoru nám 

Petra Bečková, 

žákyně 7. třídy, 

přiblíží profesio-

nální výchovu 

svého canistera-

peutického psa. 

O jaké plemeno 

se jedná? 

„Nova Scotia Duck 

Tolling Retriever“ 

Jak se jmenuje? 

„Avengers Bolt Lo-

vely Red Luck“ 

Jak je Bolt starý? 

„Dva roky a osm 

měsíců.“ 

Čím ho krmíte? 

„BARFem, neboli 

syrové maso se ze-

leninou a někdy 

s rýží a jde o 

stravu, kterou 

by si normálně 

dokázal sám se-

hnat ve volné 

přírodě.“ 

Co mu ještě dá-

váš? 

„Dávám mu buď 

sušené plíce mra-

zem, nebo maso. A 

kosti pouze syrové 

a ne drůbeží.“ 

Co znamená ten 

kříž? 

„To znamená, že se 

jedná o záchranář-

ského psa.“ 

Co je to caniste-

rapie? 

„Terapie za pomoci 

psa, to znamená, že 

si například lehá 

s lidmi 

v nemocnicích, a 

dokonce když má 

člověk problém tře-

ba s kolenem, tak 

se na tu oblast na-

tře paštika a ten 

pes jak to líže tak 

to hodně uvolňuje.“ 

Na co se speciali-

zujete? 

„Jezdíme na výsta-

vy, děláme lovecký 

výcvik, klasickou 

poslušnost, dog 

dancing…“ 

Jak probíhá lo-

vecký výcvik? 

„Doma máme plný 

mrazák kachen a 

bažantů a přibudou 

i králíci, protože 

musí nosit úplně 

všechno. Zvěř se 

schová do terénu a 

pes ho musí hledat. 

Je to vlastně pří-

prava na reálný 

lov.“ 

Jak často chodíte 

na procházky? 

„Každý den, osm 
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Rozhovor-Petra a Bolt 
kilometrů.“ 

Jak vypadá soci-

alizace psa? 

„Chodíme s ním do 

různých obchodních 

domů, nejčastěji 

v Praze, kde je hod-

ně lidí a ten pes se 

učí poslušnosti a 

zvyká si na okolí.“ 

Měl ze začátku 

Bolt problém se 

socializací a 

obecně 

s výcvikem? 

„Ne, neměl s ničím 

problém. On je po 

tátovi úplně skvělý, 

co se týče práce. Je-

ho táta je neskuteč-

ný pracant.“ 

Takže ty znáš je-

ho předky? 

„No jasně, znám 

jeho rodiče, praro-

diče, znám mini-

málně dalších deset 

generací nazpátek. 

To vše je dohleda-

telné v jeho průka-

zu.“ 

Znáš jména jeho 

matky a otce? 

„Ano, znám. Otec 

se jmenuje Pikto-

ok´s Five Island 

Caddy a Matka 

Amazing Ashley od 

Zrzavé Tlapky.“ 

Jak probíhá vý-

stava? 

„Posuzuje se exteri-

ér psa, tedy pes 

v pohybu, v postoji, 

dokonce se posuzu-

je i skus a zuby, 

správně narovna-

né uši, vlastně se 

posuzuje úplně 

všechno. A bohu-

žel, tady v Česku 

dost záleží na jmé-

nu, takže když na 

výstavu přijde pro-

fihandler, co má 

fenu jako koště, 

tak stejně vyhraje. 

A proto jsou tak na-

štvaní, že Bolt 

přesto vyhrává.“ 

Jak jste byli do-

posud úspěšní? 

„No, je to hrozně 

různorodé. Je to 

prostě na tom roz-

hodčím.  Každému 

se líbí něco jiného. 

A často je ta výhra 

zaplacená.“ 

Děkujeme Petře 

za zajímavý roz-

hovor. 

Kryštof 



Sedmáci na horách 
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Každý rok jezdí 

sedmáci na hory a 

tak ani tento rok 

nebyl výjimkou. Na 

horách jsme byli od 

neděle 10.2. do so-

boty 16.2. s paní 

učitelkou Štěpán-

kovou, Měkutovou 

a s panem učitelem 

Vlachem a Štěchou. 

Bydleli jsme v Lud-

víkově boudě a kaž-

dý den jsme lyžova-

li ve skupinách 

podle dovednos-

tí.Také jsme se byli 

podívat do Ján-

ských lazní. Každý 

den po večeři jsme 

hráli nějaké hry a 

také byla diskoté-

ka, takže o zábavu 

bylo postaráno. 

Kurz se obešel bez 

závažných zranění 

jako zlomeniny atd. 

Akci si všichni užili 

a já doufám, že i 

další kurzy se po-

nesou ve stejném 

duchu jako ten náš. 

Filip 
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Návod na psí triky 
1. Skok do ná-

ruče 

a)Postavím si 

židli a psa si při-

volám na: pra-

vák levou stranu 

a levák na pra-

vou. Vyzvu ho, 

aby vyskočil na 

židli a řeknu po-

vel. 

b)Udělám to sa-

mé jako 

v prvním kroku, 

ale už si na tu 

židli sednu. 

c)Odsunu židli a 

stoupnu si ke 

zdi. Dělám jako 

bych byla pořád 

na židli, akorát 

u zdi a bez ní. 

d)Pak už se po-

stupně narovná-

vám a až budu 

mít jistotu, tak 

půjdu do volné-

ho prostoru, řek-

nu povel a mám 

hotovo! 

 

2. Slalom mezi 

nohama 

a)Roznožím no-

hy a pejska vy-

zvu projít mezi 

nimi. 

b)Až to vyzkou-

ším na obě stra-

ny, střídám no-



Kiki 
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Návod na psí triky 
hy a pes probíhá 

mezi nimi 

Pak už to jen 

zdokonaluji a 

mám hotovo. 

3. Domeček 

mezi nohama 

a)Naučím pejska 

chodit mezi no-

hama 

b)Je potřeba, 

aby uměl povel 

pac, pak už to 

jde lehce. Řeknu 

mu pac a dám si 

jí na botu. 

c)Pomalu 

s packami na bo-

tách chodím. 

d)Pak už jen za-

se zdokonaluji a 

mám hotovo! 

4. Poklona 

a)Vyzvu ho, aby 

si lehl, ale pod 

břicho mu dám 

ruku. 

 

b)Ruku pomalu 

povoluju. 

c)Když cítím, že 

už na ruku ne-

tlačí, dám ji 

pryč. 

d) Pak už to jen 

zase vypilovat a 

mám hotovo! 
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V Úterý 15.1. měla 

8.B přednášku se 

záchranářkou o 

první pomoci. Prv-

ní hodina byla in-

formativní a vy-

světlili jsme si, co 

to vlastně ta první 

pomoc je. Druhou 

hodinu nám vy-

světlovala resusci-

taci. Pouštěla nám 

různá videa a také 

nám to ukázala 

prakticky. Další 

hodinu jsme uděla-

li dvojice a vyzkou-

šeli resuscitace na 

figuríně. Zbytek 

přednášky nám vy-

světlovala, jak se k 

jakému zranění 

zachovat. 

Popáleniny- chla-

dit, sundat řetízky 

podchlazení- při-

krýt, uvařit čaj, 

zajistit teplo 

infarkt- příznaky- 

bolí ho hrudník a 

levá ruka 

ošetření- nedávat 

napít, posadit do 

polosedu, volat zá-

chranku 

epilepsie- dát 

pryč předměty ko-

lem, volat záchran-

ku 

Přednáška o první pomoci 

Nath 

Přísady: 
-lepidlo Herkules 

(nebo UHU) 

-barva na vajíčka 

-pěna na holení 

-roztok na kontakt-

ní čočky 

 

Smíchej trochu 

Herkulesu s 

barvivem, přidej 

pěnu na holení 

a promíchej. 

Přidej několik 

lžiček roztoku 

na čočky a zno-

vu zamíchej. Po-

tom rukama 

hnětej, až bude 

hmota jako sliz. 

Tím máš hotovo. 

Výroba pěnového slizu 

Eliška 
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Celkový žebříček 

předmětů, které 

jsou podle vás 

patřičně top! 

1.Tělesná výcho-

va (56 hlasů) 

2.Zeměpis (17 

hlasů) 

3.Matematika (14 

hlasů) 

4.Anglický jazyk, 

Vv(13 hlasů) 

5. informatika(11 

hlasů) 

6.Dějepis, hudeb-

ní výchova 

(9hlasů) 

7.Svět práce-

kuchyňky (6 hla-

sů) 

8.Fyzika (5hlasů) 

9.Český jazyk (5 

hlasů) 

10.Chemie (3 hla-

sy) 

11.Přírodopis, 

výchova k ob-

čanství (2 hlasy) 

12. Německý ja-

zyk 

 

Děkujeme vám 

za vaše hlasy 

dec, který se zabý-

vá chemií a přes-

něji chemikáliemi. 

3.A 

Jakub říká, že to 

je kinematograf, 

který točí filmy. 

Radek si myslí, že 

kynolog je jméno 

knihy či časopisu. 

Max tvrdí, že ky-

nolog byl spisova-

tel českého půvo-

Dnes jsem se vydal 

do 2.B a 3.A, zjis-

tit, kdo je to kyno-

log? 

2.B 

Matouš měl tip, že 

kynolog je vědec, 

který se zabývá 

zvířaty. 

Kuba si myslí, že 

to je spisovatel. 

Tomáš si zase 

myslí, že to je vě-

du. 

Petr si myslel, že 

kynolog je fotbalo-

vý nebo hokejový 

trenér. 

Eliška říká, že  

kynolog je doktor. 

Kynolog= člověk, 

který pečuje a sta-

rá se o psy. 

Děkujeme za názo-

ry. 

Top 10– Celkové vyhodnocení 

Anketa 

Kryštof 

Adam 
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