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Prázdniny se blí-

ží, těšíte se? 

„Ano, jsem na konci 

školního roku una-

ven, hodně.“ 

Máte na prázdni-

ny nějaké plány? 

„Práci. Zahrádka-

řím, chalupařím, 

ale to pro mě bude 

odpočinek.“ 

Co vás vedlo k 

tomu stát se uči-

telem? 

„Začalo to už ve 

škole. Protože ve 

škole se dá vypozo-

rovat spoustu krás-

ných okamžiků a 

pravděpodobně mě 

k tomu inspirovali 

mé vzory, které 

jsem  viděl za ka-

tedrou, zejména 

učitelé ze středních 

škol. A především 

to byli dva učitelé, 

a to matikář a fyzi-

kář, proto jsem si 

zvolil tyto dva obo-

ry. Navíc člověk ve 

škole zjistí, že žád-

ný den se neopaku-

je, ani samotná ho-

dina. Totéž učivo, 

ve dvou různých 

třídách, není totéž. 

Je to v podstatě ja-

ko v divadle, před-

stavení, které hra-

jete několikrát za 

sebou, nikdy neza-

hrajete stejně. A 

párkrát jsem zkusil 

stereotyp-

ní práci a 

rozhodně 

to nebylo 

nic pro mě. 

Bavila 

vás osob-

ně zá-

kladka? 

No…ale 

ano, bavi-

la. Rád na 

ni vzpomí-

nám.“ 

Jaký je váš po-

stoj k nynější 

ekologické situa-

ci? 

„Určitě se snažím 

sám za sebe. Ne, že 

bych chtěl být zrov-

na nějakým akti-

vistou, ale zajímám 

se o to. Je důležité 

začít u sebe, každý 

máme své nedo-

statky.“ 

Kryštof 
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Prázdniny se kva-

pem blíží a co jiné-

ho se pojí s prázd-

ninami než vzpo-

mínky. A vzpomín-

ky se musí zazna-

menávat! No jo, 

máte fotku s úžas-

ným momentem, 

chcete ji zveřejnit, 

ale nějak se vám 

nepozdává? Chtělo 

by to pár filtrů! 

 

Postprodukce fotek 

v každém případě k 

jejich vytváření pa-

tří. Proto vám při-

nášíme tipy na 

aplikace pro jejich 

základní úpravu. 

 

Snapseed 

 

Hned ze začátku 

trochu náročnější 

aplikace, ale jakmi-

le jsi ji trochu zaži-

jete, základní úpra-

vy v ní dáte hladce. 

Je vhodná pro při-

dávání a ubírání 

jasu, zvýrazňování 

světel a stínů, při-

dání barevné teplo-

ty či upravení sy-

tosti barev. Dále 

samozřejmě funkce 

ořez. Co je ale 

zvláštností, je funk-

ce automatického 

vyrovnávání náklo-

nu fotky. Dále čiš-

tění. To slouží jako 

cenzura například 

smítka na oblečení 

nebo nedokonalostí 

pleti. Nechybí ani 

možnost přidání 

vinětace. Na toto 

všechno si však 

musíte přijít sami, 

nejlépe praxí. Při 

správném používá-

ní můžete dosáh-

nout obdivuhod-



Infoželvík Stránka 5 

ných výsledků a 

posunout tak kvali-

tu vašich fotografií 

na úplně jiný level. 

 

1998 Cam 

 

Chcete z nudné fot-

ky peříčka udělat 

fotku následující? 

Žádný problém! Ta-

to aplikace byla 

stvořena přesně pro 

vás. Jde o motiv 

fotografií, které zá-

měrně nevypadají 

reálně, úprava je 

značná a celé foto-

grafii dává úplně 

jiný rozměr. A přes-

ně toto vzezření fot-

ky je právě na soci-

álních sítích tren-

dy! Převážně na 

instagramu s ním 

zaválíte. Je to vel-

mi jednoduché a po 

dvou až třech úpra-

vách máte nad 

vznikem fotografie 

pevnou ruku. Stačí 

přidat nějaké ba-

revné světýlko, 

mírné poškrábání 

objektivu a 3D 

efekt a zázrak je na 

světě. Tato aplika-

ce je však bohužel 

dostupná pouze na 

Android, ale jsem si 

jistá, že nějakou 

podobnou alternati-

vu na AppStore či 

Windows phone ta-

ké najdete. 

 

Přeji příjemné pro-

žití prázdnin! 

-BrEla- 
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Pro toto vydání 

Infoželvíku jsem 

byl vyzpovídat 

paní uklízečku a 

prodavačku sva-

činek Evu Šimko-

vou.                           

1)Co Vás lákalo 

nebo proč jste si 

vybrala tuto prá-

ci? 

   Baví mě prodávat 

voňavé pečivo. 

2)Chodila jste na 

tuto školu? 

   Ne. 

3)Baví Vás tato 

práce? 

   Práce u obchůdku 

(chaloupky) mě moc 

baví. 

4)Čtete Infoželví-

ka? 

   Ano, čtu. 

5)Kam nejraději 

jezdíte na dovole-

nou? 

   Mám ráda moře, 

takže nejraději jez-

dím do Chorvatska 

na malý ostrůvek 

Vis. 

6)Čtete knihy a 

jaké? 

   Nejvíce čtu časo-

pisy. 

7)Máte zvířátko 

či domácího 

mazlíčka? 

   Máme kocoura, 

říkáme mu Denou-

šek (DENNY). 

8)Jaké máte zá-

jmy? 

   Ráda cestuji, 

chodím na pěší tú-

ry, navštěvuji hra-

dy a zámky. Baví 

mě plavat. Relaxuji 

nejraději prací na 

zahrádce a ve vol-

ných chvílích peču 

sladkosti. 

9)Co nejvíce uklí-

zíte (nehody)? 

    Nejčastěji uklí-

zím rozlité limoná-

dy a věčně roztrha-

né papíry. 

10)Co byste chtě-

la vzkázat našim 

čtenářům? 

     Čtenářům bych 

chtěla vzkázat, aby 

jim svačinky, které 

si u chaloupky kaž-

dé ráno kupují, moc 

chutnaly. 

 

Děkuji za rozho-

vor. 

Filip 



Svojsíkův závod  
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Svojsíkův závod je 

akce, která se pořá-

dá každé 2 roky. 

Sjíždí se přibližně 

28 chlapeckých a 

dívčích družstev, 

aby porovnaly své 

schopnosti, do-

vednosti a zna-

losti v různých 

disciplínách. 

Svojsíkův zá-

vod se pořádá 

už od roku 

1946. Závodí 

se ve třech 

úrovních-

základní, kraj-

ské a celostátní. 

Nejdůležitějším 

cílem závodu 

není vyhrát, ale 

spolupráce, pod-

pora a obohace-

ní oddílových 

programů. 

HISTORIE 

Na Národních 

skautských 

slavnostech v 

roce 1922 se usku-

tečnil skautský zá-

vod hlídek, závodilo 

se ve stavbě a sklá-

dání stanů, první 

pomoci a stopování. 

V rámci národního 

jamboree se konaly 

závody lehkoatle-

tické, ve volejbalu, 

v uměleckém proje-

vu, plavecké a lodní 

závody. V polovině 

třicátých let byla 

řada závodů, kte-

rých se skauti 

účastnili nebo je 

sami pořádali. Ten-

to rok se Svojsíkův 

závod konal 26.-

28.4. v Havlíčkově 

Brodě. 

Míša 
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V pondělí ráno v 

6.30 jsme se obě 

šesté třídy sešly 

před školou. Jakmi-

le přijel autobus, 

začal boj o zadní 

sedačky. Cesta byla 

poklidná, ale před 

Prahou jsme se do-

stali do kolony. Na-

štěstí jsme měli 

dost času navíc, tak 

jsme si nemuseli 

lámat hlavu s tím, 

že přijedeme pozdě 

do botanické zahra-

dy. Autobus nás 

vysadil před ZOO a 

my se vydali na vel-

mi krátkou cestu 

do botanické zahra-

dy. Když jsme dora-

zili do zahrady, mě-

li jsme ještě dosta-

tek času, tak jsme 

si šli koupit občer-

stvení. Poté již do-

razili naši průvod-

ci. Měli jsme naplá-

novaný program o 

jehličnatých stro-

mech. Pan průvod-

ce nám ukázal hod-

ně druhů jehlična-

nů. Po skončení 

prohlídky botanic-

ké zahrady jsme se 

přesunuli do ZOO. 

V ZOO jsme byli 

dříve, než bylo v 

plánu, a tak nám 

paní učitelky daly 

15ti minutový roz-

chod. Když přišel 

náš průvodce, vyra-

zili jsme se podívat 

na první zvířata, 

kterými byly želvy. 

Nejprve malé vod-

ní, a poté velké su-

chozemské. Potom 

jsme viděli ještě 

spousty zvířat, 

hlavně plazů. Ná-

sledoval všemi oče-

kávaný dvouhodi-

nový rozchod po ce-

lé Pražské ZOO. 

Chvilku nám trva-

lo, než jsme se 

všichni vrátili, ale 

hned jak jsme byli 

pohromadě, vyrazi-

li jsme na poslední 

část naší exkurze. 

Přesunuli jsme se k 

přívozu, který nás 

převezl na druhou 

stranu řeky Vltavy. 

V 17.15 nám při-

plul parník, kterým 

jsme proti proudu 

řeky překonali dvě 

plavební komory. Z 

parníku byly krás-

ně vidět pražské 

památky. Dopluli 

jsme k Tančícímu 

domu, kde už na 

nás čekal autobus. 

Cesta zpět utekla 

velmi rychle a bez 

komplikací. Do 

Pelhřimova jsme 

dorazili ve 20.30. 

Všichni jsme vy-

stoupili z autobusu 

a paní učitelky nás 

rozpustily domů. 

Bára Buřičová 



Výuku výtvarné 

výchovy si žáci 8.B 

ZŠ Krásovy domky 

zpestřili návštěvou 

galerie moderního 

umění 8smička v 

Humpolci. Kromě 

komentované pro-

hlídky výstavy 

"Kuna nese na-

nuk"  si každý mohl 

sestavit svůj příběh 

inspirovaný umě-

leckými díly z této 

výstavy. Děkujeme 

za krásně strávené 

odpoledne v úžas-

ných prostorách se 

zajímavým výkla-

dem Natálky Br-

zoňové.   

 

A zde je jeden z 

příběhů: 

Jak začala Čer-

nozemská válka 

Tomáš byl půvo-

dem bílý, ale pat-

řil do Černozemě. 

Využíval všemožné 

nástroje, aby udržel 

Černozem v chodu. 

Jedním z nástrojů 

byl ,,astrální ob-

raz", díky němuž 

mohl vidět budouc-

nost. Největší 

hrozbou byli dé-

moni, destruk-

tivní bytosti, jež 

byly od našeho 

světa odděleni 

magickým plo-

tem ,,Kajtar". 

Jedině kniha 

,,Formulus" měla 

moc démony zni-

čit, ale nic není 

zadarmo. Tomáš 

byl perfektní oběť, 

ale chyběly mu sle-

pice, jež dokázaly 

vytvořit rituální 

kruh. Pradávné 

stránky Akáši zna-

ly jejich pozici, ale 

nikomu nic nevy-

zradily. Tomáš se 

ale nevzdal a vytá-

hl knihu mágů. Sle-

pice se mu najít po-

dařilo, ale démoni 

už zničili plot Kaj-

tar. A tak, začala 

válka mezi démony 

a Černozemí. 

 

Osmáci v 8smičce 
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Blanka 

Medová 

Tomáš Uhlík 



Jeden svět se jako 

vždy týkal tří pří-

běhů. První byl o 

klucích z přístavu: 

Všichni až na jed-

noho byli přistěho-

valci z různých 

koutů země. Doku-

ment byl tím pá-

dem o tom, jak spo-

lu vycházejí a tole-

rují se. Tohle třeba 

mé spolužáky moc 

nezaujalo a někteří 

z nich už si to nepa-

matují.              

Druhý dokument 

byl o dívce, 

která bydlí 

v Rumunsku 

a vyrůstá 

spolu se svý-

mi sourozen-

ci v chudé 

rodině. 

Chtěla by 

být policist-

kou, ale pro-

tože je nej-

starší z rodi-

ny, musí se starat o 

své mladší souro-

zence. To 

bylo zají-

mavé a sa-

mozřejmě 

to zaujalo 

hlavně hol-

ky. Kluci 

něco pouš-

těli jedním 

uchem tam 

a druhým 

uchem ven. 

Třetí doku-

ment uka-

zoval na 

tanečníka, který 

tančí street Dance, 

ale skoro nikdo o 

tom neví, protože 

už byl šikanovaný a 

bojí se, že by se mu 

spolužáci smáli, že 

chodí do tanečních. 

Což nás trochu pře-

kvapilo, ale podle 

ohlasů byl právě 

tento dokument 

nejoblíbenější. 

Filmový festival „Jeden svět“ 
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Vašek 



Jak správně zchladit přehřátého psa v teplém počasí 
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Nejprve je třeba si 

uvědomit, že pes se 

přirozeně ochlazuje 

jazykem a to ve vel-

kých vedrech zdale-

ka nestačí. Jak te-

dy správně zchladit 

psa, abychom mu 

neuškodili. 

Hlavně na psa nelít 

studenou vodu, i 

když se to nabízí 

jako ideální mož-

nost, nedělejte to. 

Po vylití ledové vo-

dy na přehřátého 

psa dochází k tep-

lotnímu šoku, který 

by starší nebo ne-

mocný pes nemusel 

přežít.  

Mnohem lepší je  

chladit psa mok-

rým ručníkem na 

břiše, na packách a 

ve slabinách. Důle-

žité je psa položit 

do stínu a dát mu 

čerstvou vodu. 

JAK PŘEDEJÍT 

PŘEHŘÁTÍ PSA 

 Pes musí mít 

vždy možnost na-

pít se vody. 

 Pozor na náhu-

bek, používejte 

jen ten, 

ve kte-

rém pes 

může 

otevřít 

tlamu a 

chladit 

se, ná-

hubek 

by měl 

být co nejvíce 

prodyšný. Hlav-

ně psovi nedávej-

te tzv. fixační ná-

hubek, pes v 

něm neotevře 

tlamu a nemůže 

se ochlazovat. 

Fixační náhubek 

slouží pouze k 

veterinářovi, na 

krátkou dobu! 

 Na procházky 

choďte jen brzy 

ráno nebo pozdě 

večer a nepřehá-

nějte to s délkou, 

pokud pes ven 

nechce, nenuťte 

ho. 

 V dnešní době, 

kdy mají lidé psy 

jako děti, existují 

různé chladící 

potřeby: 

1. Chladící pod-

ložka 

(pelech,matrace 

atd.)- je super 

věc, psovi chladí 

břicho, packy i 
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slabiny zároveň, 

navíc je vhodná 

pro všechny psy, 

bez ohledu na 

velikost. 

2. Chladící oble-

ček- existují 2 

varianty, 1. do 

oblečku napustí-

te vodu, což je 

sice super, ale je 

vhodný pouze 

pro střední a vel-

ká plemena. 2. 

obleček namočíte 

a vyždímáte,  

tento obleček 

můžete dát jaké-

mukoliv psovi, já 

osobně bych se 

ale bála zapaře-

ní kůže a vzniku 

hot-spotu. 

3. Chladící hrač-

ky- psovi zchladí 

tlamu a jazyk a 

díky tomu se lé-

pe ochlazuje. 

Možností je zkrát-

ka mnoho, záleží 

však jen na vás a 

na tom, co právě 

vašemu psovi bude 

vyhovovat 

Petra 



Využít závětrnou a 

slunnou plochu uvnitř 

školního dvora v pří-

rodní zahradě, jsme se 

rozhodli po konzultaci 

s panem učitelem 

Mgr.Jaroslavem Bar-

toškou k výsadbě něko-

lika postupně dozráva-

jících odrůd vinné ré-

vy. Příprava půdy a 

prostoru pro sazenice 

byla náročná, ale dou-

fáme, že výsledek bude 

stát za to. První skli-

zeň sladkých bobulí by 

měla proběhnout, po-

kud nám podmínky 

budou přát, již za 2 

roky. Už teď se těšíme 

na první vinobraní.  

Pořad se skládal ze 

tří částí: Finsko, Nor-

sko, a krátké prezen-

tace z Islandu s před-

stavením nového čle-

na Pohodářů, který 

nahradí pana Marti-

na Dufka . 

  Ve středu 15. května 

se žáci druhého stup-

ně již tradičně zúčast-

nili zeměpisného po-

řadu POHODÁŘI, 

tentokrát s názvem 

„Útěk na sever“. 

Mě osobně se pořad 

moc líbil a těším se 

na další díl jejich po-

řadu, protože bude 

jistě v novém prove-

dení a myslím si, že 

se máme na co těšit. 

Nové přírůstky ve školní přírodní zahradě 

Pohodáři 

Stránka 13 Infoželvík 

Blanka Medová 

Jakub Čekal 



Dnes jsem navštívil 

třídu 1.B, abych se 

dětí zeptal,  kam by 

chtěly na výlet, kdy-

by mohly úplně kam-

koliv.                       

Marika by chtěla k mo-

ři. 

Jirka by chtěl na Slo-

vensko nebo do vesmíru.  

Míša by chtěla do 

Ruska nebo na 

Mars. 

Bártík by chtěl do 

Řecka. 

Bětka by chtěla do 

ZOO. 

Radek by chtěl do 

ZOO. 

Brně. Za trpělivou, 

vytrvalou a oběta-

vou práci děkuji 

všem členům redak-

ce, nejvíce Kryštofu 

Kutílkovi z 8.A a 

Natálce Hrdouško-

vé z 8.B.  

Školní časopis ZŠ 

Krásovy domky 

"Infoželvík" získal 1. 

místo v soutěži 

"Školní časopis roku" 

v Kraji Vysočina a 

postoupil do celostát-

ního kola, které pro-

běhne na podzim v 

Anketa 

Infoželvík oslavoval! 

b) sami si můžeme 

třeba číst, opalovat se, 

hrát si v lese (tip pro 

vás: vyrábění domečků 

z přírodnin) a může 

být i zajímavá trocha 

zahradničení. 

Tip na knihu: 

Všem čtenářům, kteří 

mají rádi dobrodruž-

ství, doporučuji knihu 

Děti z Bullerbynu od 

Astrid Lindgrenové. 

a) s kamarády si mů-

žeme hrát například 

na schovávanou, nebo 

se koupat u rybníka, 

jezdit na kole, skákat 

gumu a hrát míčové 

hry.  

Co se dá dělat o prázdninách.... 
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Filip 

Eliška P. 

Blanka Medová 



Do letošního krajského 

kola soutěže 

"Zemědělství a lesnictví 

na Vysočině" postoupila 

Gabriela Piwková z 8.A 

a Tomáš Rais z 8.B. To-

máš, který skončil v 

loňském roce na prvním 

místě, se letos umístil 

na místě čtvrtém a Gábi 

obsadila celkově 23. 

místo. Děkujeme oběma 

za vzornou reprezentaci 

naší školy!  

Zemědělství a lesnictví na Vysočině 

už jich bude jen dva-

náct. "Hlavně šlo o to, 

že kdybychom to tady 

dnes nezvládli, tak to 

ještě mohlo být zajíma-

vé, protože budeme ještě 

dvakrát po sobě hrát s 

Chomutovem. Teoretic-

ky jsme se mohli dostat 

ještě do hodně špatné 

situace, teď už je to 

opravdu nadějné. Tak 

doufejme, že to někde 

umlátíme," řekl asistent 

hostujícího trenéra Ri-

chard Král. 

 

Florbal 

VÍTKOVICE JSOU V 

SUPERFINÁLE, úspěš-

nou první třetinu pro-

měnily v postup 

 

Florbalistky Chodova 

znají své soupeřky pro 

Superfinále 2019. Lvice 

vyzvou znovu po roce 

Rytířky z Vítkovic, kte-

ré využily druhý mečbol 

a po povedené první 

třetině dovedly páté 

semifinále s Ivanti Ti-

gers k výhře 6:3. 

První minuty byly z 

obou stran hodně ner-

vózní, na domácích 

hráčkách bylo znát, že v 

neděli dostaly nepříjem-

ný direkt a další již ne-

chtějí připustit, Pražan-

ky zase za žádnou cenu 

nechtěly inkasovat jako 

první. 

Přesto se tak stalo. Na 

začátku sedmé minuty 

se totiž ze závaru prosa-

dila Šupáková. Za půl 

minuty navíc přesně 

mířila Novotná a bylo 

jasné, že Tigers to bude 

mít extrémně složité. 

Přesto ale nesložily 

zbraně a nadále hrály s 

Vítkovicemi vyrovnanou 

partii. Obě brankářky 

současně podávaly svůj 

nejlepší výkon v sérii. 

Hokej 

Kladno ztratilo vedení 

3:1 a prohrálo s Pardu-

bicemi, Chomutov se 

vrací do hry. 

Hokejisté Pardubic vy-

hráli v 8. kole baráže o 

extraligu na ledě Klad-

na 5:3 a mají tak na 

dosah udržení se mezi 

elitou. Dynamo otočilo 

zápas čtyřmi góly ve 

třetí třetině a ukončilo 

tak sérii pěti výher Ry-

tířů. V druhém neděl-

ním zápase baráže vy-

hrál Chomutov na ledě 

Motoru České Budějovi-

ce 3:1 a na druhé Klad-

no čtyři zápasy před 

koncem baráže ztrácí 

pět bodů. 

Jágrův gól tentokrát 

nestačil 

Pardubičtí, kteří byli 

jasně nejhorším týmem 

základní části extraligo-

vé sezony, mají nyní na 

třetí Chomutov náskok 

11 bodů, přičemž ve hře 

Ohlednutí za sportovními událostmi... 
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Petra Němcová 
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