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Filmový festival „Jeden svět“- 2.stupeň 

příběh vyprávěl o 

holce, která měla 

rodiče pořád v práci 

a nikdo na ni neměl 

čas. Nemohla se ni-

komu svěřit, teda až 

na svoji kočku. Třetí 

byl o chlapci, který 

žil v azylovém domě 

a měl pořád z něčeho 

strach. 

2. Rodinné řeznic-

tví-Tenhle film je o 

chlapci, který žije v 

domě s řeznictvím. 

Od mala ho děda 

zaučuje a chce se 

tomu věnovat jako 

povolání, takže se 

tím chce živit. Má 

kamaráda, který 

chová králíky a pak 

je zabije a nosí do 

řeznictví. Velkou 

zásluhu na tom, že 

ho to baví, má jeho 

děda. 

3. Poklad- Poslední 

ukázka byla o dědeč-

kovi, který si vysázel 

les plný borovic. Už 

byl starý a tak po-

prosil svého syna, 

V pátek 6. dubna jsme 

navštívili kino. Byli 

jsme těmi posledními 

v Pelhřimově, kteří 

jejich ukázku viděli. 

Příběh se dělil na tři 

části, vlastně na tři 

filmy. Po přehrání 

každé z ukázek nám ji 

shrnuli, povídali o ní, 

dali nám i nějaké to 

ponaučení a snažili se 

s námi nějakým způ-

sobem pracovat. 

1. Pomoc linky bez-

pečí- V téhle části 

byly tři příklady hovo-

rů s Linkou bezpečí, 

které se mezi sebou 

střídaly. Jeden byl o 

chlapci, který byl ta-

kový zvláštní. Často 

se pral s nevinnými 

dětmi. Jeho problém 

proč tam zavolal, byl, 

že je homosexuál a bál 

se to říct svému otci, 

protože on takovým 

lidem nadával. Chla-

pec s tím byl nespoko-

jený, ale nevěděl jak 

se toho zbavit. Druhý 

aby ho na stará kole-

na vzal do jeho lesa. 

Našel si vysokou a 

štíhlou borovici, u níž 

si určil, že tady chce 

mít s babičkou hrob 

a syn mu jeho přání 

splnil. S babičkou 

spolu žili 63 let, to 

mě na tom asi úplně 

nejvíc dojalo. 

Bylo to moc hezké. 

K.Chábová 7.B 
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Bude v učebně přírodopisu létat chroust? 

Pokud zavítáte do 

třídy číslo 15, tak se 

nedivte bzučivého 

zvuku. V pondělí 9.4 

2018 byla donesena 

larva chrousta! Jako 

by  nestačilo, že před 

léty tam létal krásný 

motýl- otakárek, 

tak teď pro změnu 

tam bude lítat 

chroust. Larva má 

černý zadeček a hro-

zivá kusadla. 

Chroust škodí na 

zahradě, protože oží-

rá listy. Není nijak 

moc velký, pouze jen 

3 cm. Má velmi silné 

hnědé krovky. Právě 

je schovaná ve skle-

ničce, ale když bude-

te mít štěstí, tak ji 

můžete vidět díky 

malému otvoru v 

krabici. Pokud zaví-

táte do této třídy, tak 

prosíme nijak nepo-

hybovat s touto skle-

ničkou. Další infor-

mace v dalším díle! 

N.Bílková 6.A 

.  
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Kroužek šití 

 

 Kroužek šití na ZŠ 

Krásovy domky 

Už od loňského roku 

pracuje na ZŠ Kráso-

vy domky „Kroužek 

šití“. Prvním výrob-

kem po zvládnutí 

techniky šití na šicích 

strojích byly zástěry 

do školní kuchyňky. 

Dnes už mají děvčata 

hotové kabelky, taštič-

ky, sukně, látková zví-

řátka a různé šité de-

korace. Poslední vel-

kou pochvalu dostaly 

naše švadlenky za 

„kalhoty s kapsami“ 

pro děti, které jako 

pohádkové bytosti po-

máhaly u zápisu do 

prvních tříd.             

Blanka Medová 
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Ještě jednou „Festival“ 
První dokument, kte-

rý nám pustili, se 

jmenoval Hadí žena. 

Byl o dívce ve věku 

12 let, která by chtěla 

být až vyroste hadí 

ženou. Nabídne se jí 

možnost zapsat se do 

Guinessovy knihy re-

kordů. Na to však po-

třebuje umět cvik, 

který je pro hadí ženu 

základní a to je stoj 

na jedné ruce.Ten jí 

však vůbec nejde, tak 

musí pilně cvičit, pro-

tože by  tím chtěla 

jednou živit svou ro-

dinu. Má 3 malé sest-

ry a její otec je ve vě-

zení. Nemůže kvůli 

cvičení ani chodit ven 

s kamarády. Nakonec 

se jí to přeci povede a 

ona se zapíše mezi 

více jak 500 dalších 

hadích žen do Gui-

A poslední z těchto 

filmů se jmenoval 

Rozárka a kuchařky 

bez domova. Byl to 

jediný český doku-

ment, který se zde 

objevil. Vystupují v 

něm Rozárka a její 

kamarádka, kterým 

je tak 12 – 13 let a 

jsou obě vegetarián-

ky. Navštěvují re-

stauraci kuchařek 

bez domova, což je 

reálná restaurace, 

kde zaměstnávají 

schopné ženy, které 

se ne svojí vinou do-

stali na ulici. Vaří 

zde vegetariánsky a 

vegansky. Dělá o 

nich referát ve škole 

a představuje spolu-

žákům svůj výtvor. 

Dort pouze z vegeta-

riánských surovin, 

což znamená, že ne-

použili žádné živočiš-

né výrobky, jako na-

příklad vejce čí mlé-

ko a podobné produk-

ty. 

N.Nezvedová 5.A 

nessovy knihy rekor-

dů. A ponaučení ? 

Máme si jít za svým 

snem i přes těžké 

podmínky.           

Druhý film se jmeno-

val Lenny a jeho ryb-

ka. Tento film byl o 

chlapci, který měl 

rozvedené rodiče a 

bratra, se kterým se 

pořád hádal. Měl ta-

ké rybku, která byla 

podobné povahy jako 

on, protože byla 

nepřátelská a 

zlá vůči ostat-

ním rybkám v 

akváriu. Lenny 

žil s bratrem a 

otcem v rodin-

ném domě a ve 

volné chvíli se učil 

box. Prostřídal už 15 

škol, ale v žádné se 

necítil dobře. Matku 

vídával jen 2 hodiny 

jednou týdně. Jelikož 

byl agresivní a snad-

no se naštval, neměl 

moc kamarádů. Ma-

ximálně tak 5 nebo 6. 

Tento dokument se o 

moc nelišil od obyčej-

ných filmů. 
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Míša Řezy 
Na krém                  

250 g másla              

hnědý rum                 

500 g tvarohu                     

150 g cukru 

Na polevu                

100 g másla                  

2 lžíce mléka             

120 g čokolády na 

vaření 

Na těsto                    

6ks vejce                       

2 lžíce rost. oleje                          

6 lžic polohr.  mouky 

1lžička prášku do 

pečiva                                  

3 lžíce kakaa                

6 lžic cukru 

Postup 

1 Žloutky utřeme s 

cukrem, přidáme 

olej, kakao, mouku 

smíchanou s práš-

kem do pečiva a tuhý 

sníh ušlehaný z bíl-

ků. Vymícháme vláč-

né těsto. Těsto roze-

třeme na vymazaný 

a vysypaný plech a 

pečeme ve středně 

vyhřáté troubě. 

Upečený plát nechá-

me vychladnout a 

potřeme jej kré-

mem. 

2 Krém uděláme 

tak, že tvaroh vyšle-

háme s máslem, 

cukrem a rumem do 

hladké hmoty. 

3 Poleva: ve vodní 

lázni rozehřejeme 

máslo, do něj nalá-

meme čokoládu a 

mícháme, než vznik-

ne hladká hmota. 

Za stálého míchání 

postupně přidáváme 

lžíce mléka. Polevou 

potřeme povrch těs-

ta. Necháme ztuh-

nout v lednici. Nat-

ka H.  7.B 
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Domov dětí Senožaty 

Ve čtvrtek 12.4. byla 

7.B. navštívit Dětský 

domov v Senožatech. 

Když jsme přišli, šli 

jsme do jejich obýva-

cího pokoje. Tam 

jsme dostali pitíčka a 

buchtu, kterou tam 

děti napekly a byla 

moc dobrá. Potom 

nám jejich teta vy-

světlila, jak to u nich 

chodí. Mají tam 4 pa-

tra a na každém 8 

pokojů. Na 1 pokoji 

jsou obvykle 2 děti.  

Každé patro má svou 

tetu, která se ráno a 

večer střídá. Jinak 

tam jsou děti od 3 do 

26 let, tedy dokud 

studují. Ty větší mají 

úplně nahoře svoji 

garsonku, kde jsou 

samy. Dále jsme se 

ptali, jak to u nich 

chodí s elektronikou, 

kapesným, vycházka-

mi, prací a s tresty, 

pokud někdo něco 

provede. Na každém 

patře je jeden počítač, 

na kterém se musí 

všichni prostřídat, 

aby to bylo spravedli-

zahradě. Každý den 

si povinně musí ukli-

dit a udělat úkoly. 

Pokud Dětský domov 

dostane peníze, tak 

děti vezmou k moři 

nebo na Slovensko. O 

prázdninách můžou 

jet na 1 tábor. A všu-

de po Domově mají 

žirafy, protože jsou 

nejvyšší budovou v 

Senožatech a jsou vi-

dět už na návsi. Pak 

už jsme si jen pro-

hlídli pokoje a odešli. 

Potom jsme si mohli 

zajít na zmrzlinu. Na-

sedli jsme do autobu-

su a jeli zpátky do 

Pelhřimova. By-

la to úžasná ná-

vštěva a moc 

jsme si to všich-

ni užili. 

Natálie H. 7.B 

vé. Ty hodnější mají 

svůj, ale jakmile ně-

co provedou, vezmou 

jim ho. Kapesné do-

stávají podle věku. 

Děti do 5 let dostá-

vají 60 Kč na měsíc, 

do 15 let mají 350 Kč 

a ty starší než 15 let 

mají 450 Kč na mě-

síc. Každý může jít 

na 1 hodinu sám 

ven. Jinak tresty do-

stávají, pokud něco 

provedou, někomu 

ublíží a tak. Nedo-

stávají na zadek, ale 

nesmí třeba na počí-

tač, nedostanou ka-

pesné, pomáhají na 
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Volání záchranky 
 Pokud byste někdy po-

třebovali záchranku, 

volejte na 155 nebo 

112. První co uděláte, 

když uvidíte že je ně-

kdo zraněný je, že se 

uklidníte.Co řeknete, 

když ji voláte? 

1. Své jméno a příjme-

ní 

2. Kde se to stalo- V 

Želivě, dům číslo 38, 

fialový s velkou zahra-

dou a malým psem 

3. Co se tu stalo- spadl 

ze stromu, opařil se, 

upadl 

4. Kolik lidí se tu zra-

nilo 

5. Co se komu stalo- 

leží, nevnímá, nedý-

chá, krvácí 

6. Pokud je potřeba 

rychle něco udělat, bu-

dou vás přes telefon 

navigovat! 

 

7. Hovor vždy 

končí záchranka, 

nikdy ne vy! 

  

Tip! Číslo 155 si 

můžete pamatovat 

podle 5 na konci, 

která připomíná ne-

mocniční vozíček. 

N.Hrdoušková 7.B 
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Fórum mládeže 

V Pátek 13.4. jsme 

šli společně s vybra-

nými členy parla-

mentu na Městský 

úřad, kde se uskuteč-

nilo vyhlašování sou-

těže školních časopi-

sů a beseda se sta-

rostou. Poté, co jsme 

dorazili, jsme chvilku 

čekali. Nejdříve kaž-

dý řekl pár slov k 

letošnímu Fóru Mlá-

deže. Potom už zača-

lo vyhlašování. A náš 

časopis se umístil na 

3.místě v kategorii 1. 

a 2.stupeň. Když vy-

hlášení skončilo, od-

cházeli jsme na 

workshopy, které po-

řádala Hodina H. 

První workshop měl 

název ,,Zakázaná 

slova”. Bylo to o tom, 

jaká slova můžeme a 

jaká naopak používat 

nesmíme. Bylo to vel-

mi zajímavé a pro 

nás určitě důležité. 

Druhý workshop byl 

o čem můžeme psát 

ve školním časopise. 

Ten se nám také líbil 

a už se těšíme na dal-

ší Fórum Mládeže. 

N.Hrdoušková 7.B 

 



Stránka 10 Infoželvík 

Pálení čarodějnic na Pelhřimovsku 
  Kolem šesté hodiny 

jsme šli po skupi-

nách na pohádkovou 

cestu, kde jsme plni-

li různé úkoly. Na 

jednotlivých zasta-

veních na nás čekali 

Kašpárek, Bílá pa-

ní, Červená Karkul-

ka, Vlk, Pinokio, 

Jeníček s Mařenkou 

a Ježibaba z perní-

kové chaloupky. Na 

konci jsme dostali 

svítící náramky. 

Opekli jsme si špe-

káčky a než se set-

mělo, hráli jsme 

různé hry. Před půl 

devátou už byla sko-

ro tma a zapálil se 

oheň.                  

Aneta P. 6.A 

 Jako každý rok se 

30. dubna koná slav-

nost pálení čaroděj-

nic. V šest hodin ve-

čer se na náměstí 

seřadí lampionový 

průvod a jde se na 

fotbalové hřiště, kde 

se opékají buřty. 

Hraje tam kapela 

Vysočinka, což je nej-

menší profesionální 

dechovka z Vysočiny, 

která v roce 2007 

oslavila desáté výročí 

založení a má fa-

noušky jak v Česku, 

tak i v Holandsku. 

Dále je zde i volba 

Miss čarodějů a čaro-

dějěk, kterých se zde 

tento rok sešlo více 

než 100 a obecně se 

této slavnosti zúčast-

nilo více jak 200 lidí. 

Byla zde i možnost 

zakoupení si občer-

stvení a dětské mas-

ky ho měli zdarma. 

Konaly se zde i hry, 

jako například ská-

kání v pytli, létání 

na koštěti a mnoho 

dalších. 

Nikča N. 5.A 

Pálení čarodějnic, či 

Filipojakubská noc, je 

vždy 30.dubna. Je to 

starý zvyk spojený s 

pálením ohňů. V Bože-

jově se pálí čarodějnice 

u koupaliště, kde SHD 

a TJ Sokol postaví vel-

kou pyramidu ze dřeva 

a na vrch udělají čaro-

dějnici. Hranice se 

zpravidla zapaluje 

okolo 20 hodin, aby ji 

viděli i menší účastní-

ci. Nejhezčí je však 

když se setmí. V blíz-

kosti bývá ještě menší 

oheň k opékání buřtů 

a stánek s občerstve-

ním. Děti si mohou 

připalovat od velkého 

ohně košťata a házet je 

do vzduchu nebo pobí-

hat v nedalekém lesí-

ku a dělat stezku od-

vahy.                                         

B.Šilhová                                                                 
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Zvyky a tradice 
 ohně, který je však v 

některých případech 

upozaďován a hlavní 

dění probíhá stranou 

od něj. Oheň také 

ztratil svou magickou 

funkci zajišťující 

ochranu a prosperitu. 

Také již není nutným 

zvykem oheň zapalo-

vat na kopci. 

Dále zanikl zvyk há-

zení zapálených koš-

ťat do vzduchu. Zvyk 

upalovat figurínu ča-

rodějnice však přetr-

val, či byl znovu vy-

nalezen. Také se 

umísťovaly větvičky 

do oken za účelem 

ochrany. 

K.Chábová 7.B 

 

s nadcházejícím prv-

ním májem stavěla 

májka, uklízelo hos-

podářství a chlévy. 

Současná podoba-

Podoba pálení čaro-

dějnic na počátku 21. 

století si zachovává 

řadu rysů pocházejí-

cích z minulosti, zá-

roveň však došlo k 

řadě změn. Odlišná 

je především funkce, 

původní sociální, 

ochranný a nábožen-

ský význam, byl na-

hrazen funkcí zábav-

nou a společenskou. 

Pálení čarodějnic 

probíhá jak v rámci 

rodiny, sousedů či 

přátel, tak i jako or-

ganizovaná akce. 

Především městské a 

organizované akce 

někdy mívají 

charakter jaké-

hosi 

„čarodějnického 

karnevalu“. Pří-

kladem promě-

ny zvyku může 

být přežívající 

ústřední role 

Pálení čarodějnic či 

filipojakubská noc je 

český lidový svátek 

spojený s pálením 

ohňů a vírou v čaro-

dějnice. 

Zvyky Zvyk pálení 

ohňů v předvečer 

prvního máje není 

zmiňován v žádných 

staročeských prame-

nech a podle Čeňka 

Zíbrta vznikl pod ně-

meckým vlivem. Už v 

polovině 19. století 

však byl tento zvyk 

zakazován jako pově-

rečná praktika, stej-

ně tak nemohl probí-

hat během 2. světové 

války a byl potlačo-

ván komunistickým 

režimem. Na mnoha 

místech Česka tak 

pálení čarodějnic za-

niklo. Dalším typic-

kým zvykem bylo 

metání zapálených 

košťat do vzduchu a 

nošení jejich ohoře-

lých částích domů 

pro ochranu. Kromě 

toho se v souvislosti 
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Skandál ve škole! 
Jsou tu čarodějni-

ce?                        

Varování: Tato anke-

ta je pravá. Pokud 

jste jí začali číst, tak 

teď máte jedinou 

šanci toto přestat 

číst. Nepřestali? Až 

toto dočtete (slabší 

kousky v polovině), 

budete utíkat ze ško-

ly a už nikdy neusne-

te !!!!                        

Když jsme se zeptali 

našich učitelek, co 

hodlají dělat o pálení 

čarodějnic, odpověď 

zněla jasně: Musím 

Letět!.....tato odpo-

věď nás vylákala k 

anketě s učitelkami, 

které vůbec nejsou 

učitelky, ale čaroděj-

nice!                     

Oslovili jsme naše 

učitelky, které nám 

řekli své PRAVÉ 

jméno! Bohužel ne-

můžeme zmínit jejich 

nepravá jmé-

na…První se nám 

prozradila nenápad-

ným kloboukem, kte-

rý vysel u ní v kabi-

netu… a tato se jme-

nuje Bublina Zele-

ná                             

Druhá se nám zase 

prozradila, že místo 

kola na parkovišti 

zaparkovala koš-

tě!...tuto můžete od-

halit pod jménem 

Ropucha Skalní   

No a třetí je určitě to 

nejhorší! Malá nápo-

věda: prodává nám 

otrávené jídlo!!!!... 

Utopírka Otravná 

Kde budete trávit 

tento svátek 

,,pálení čarodějnic,,? 

Bublina: No asi doma 

ve skále. Ropucha: 

Asi se převléknu a 

půjdu na pálení, ale 

budu se cítit hrozně. 

Utopírka: Bohužel 

asi na pohřbu (budou 

pálit moji tchýni)¨ 

Jak se cítíte při 

tomto svátku? Bub-

lina: No hrozně, nej-

radši bych ho zrušila! 

Ropucha: Nevím, 

vždy je mi teplo. Uto-

pírka: Je to na nic… 

Co většinou vaříte 

na tento svátek? 

Bublina: Mám nej-

radši lívance z kopý-

tek anebo klasiku– 

nakládané dětské 

končetiny. Ropucha: 

No nejspíše nafouk-

nuté žáby nebo vrta-

né žížaly. Utopírka: 

Vždy a jenom polévku 

z dětských hlaviček 

(dokonce nám předlo-

žila i recept).          

Polévka z dětských 

hlaviček                       

5x dětské hlavičky 

(zkuste je sehnat do 

8mi let jinak jsou moc 

tvrdohlavý!)              

Ocet (pro doplnění 

chuti)                                 

5x jablka (nejlepší 

jsou od Sněhurky)                

2x nakládané psí hlav 

y                             

Postup: Hlavičky dá-

me nejprve na gril, 

aby lehce zhnědly. Po 

chvíli nalijeme ocet a 

přiklopíme. Psí hlavy 

nakrájíme na tenké 

plátky. Dětské hlavič-

ky vyndáme a dáme 

na talíř.  Kiky a Niky 
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Den dětí 
Jak je již zvykem, 

každý rok se zde v 

Pelhřimově pořádá 

Den dětí a tento rok 

není výjimkou. Mi-

nule největší pozor-

nost dětí zaujali dva 

známí youtubeři 

HouseBox a Artix. 

Tento rok za námi 

přijedou dva další 

jménem Nakashi a 

Jmenuji se Martin. 

Mimo youtuberů zde 

bude také hodně her, 

vystoupení mažore-

tek a také tu bude 

tvořivá dílna. 

DEN DĚTÍ začíná v 

14:00 a končí v 

17:00. Vše se bude 

odehrávat v okolí KD 

Máj a spoustu toho 

bude také na fotbalo-

vém hřišti Kalvárie. 

Bude zde program 

také pro nejmenší a 

to bude pásmo pohá-

dek v kině. 

Na své si přijdou i 

milovníci parkouru. 

Jelikož se zde nově i 

bude konat něco jako 

lekce parkouru. 

Nikča N. 5.A 
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Konec Dukly v extralize 
Vědomi si důležitosti 

vyhrát vstoupili Jih-

lavští do utkání ak-

tivně a byli v první 

třetině jasně aktiv-

nější celek. Důsled-

kem toho byly tři gó-

ly v síti Energie, ve 

druhé minutě se pro-

sadil Hubáček.. O 

necelých pět minut 

později ho následoval 

Zeman. Gólový účet 

první třetiny pak 

uzavřel Rabbit. Ve 

druhé periodě se hra 

zklidnila, góly nepři-

bývaly a další trefy 

se již diváci ze strany 

domácích nedočkali. 

Naopak hosté ještě 

dvěma góly ve třetí 

periodě snížili, trefy 

zapsali Vrdlovec a 

Stloukal, to bylo ale 

vše, Dukla sice vy-

hrála 3:2, ale vzhle-

dem k výhře Litvíno-

va nad Kladnem je 

jasné, že Dukla po 

roce opouští nejvyšší 

soutěž. 

P.Němcová 6.B 
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Pátek třináctého 
  Pátek třináctého je v 

mnoha zemích pova-

žován za nešťastný 

den. Jedná se o spe-

ciální formu fóbie z 

čísla 13.   

Původ pověry 

Na Velký pátek byl 

ukřižován Ježíš Kris-

tus a při Poslední 

večeři sedělo u stolu 

třináct lidí a ten tři-

náctý z nich byl Ji-

dáš, který Krista zra-

dil. Židé považovali 

třináctku za nešťast-

nou, protože třinác-

tým písmenem v 

hebrejské abecedě je 

písmeno M, což je 

první písmeno ve 

slově Mavet, které 

znamená „smrt“. 

 

Tato pověra má 

základ v pátku 13. 

října 1307. Právě 

tento den začal 

francouzský král 

Filip IV. Sličný s 

pronásledováním a 

zatýkáním templářů, 

po kterém následova-

lo mučení a smrt 

mnoha z těchto rytířů 

a následný zánik řá-

du. Od tohoto dne ná-

sledovníci tem-

plářů považovali 

pátek třináctého 

za ďábelský a 

nešťastný den. 

N.Hrdoušková 

7.B 
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7.B pomáhá přírodě 
Akci „Čistá Vysoči-

na“ podporujeme 

pravidelně - tento-

krát se vydala uklí-

zet třída 7.B. Výsled-

kem bylo několik 

pytlů naplněných 

odpadky, ale hlavně 

dobrý pocit, že jsme 

přispěli ke zlepšení 

životního prostředí. 

Blanka Medová 
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„Poznej Vysočinu“-odměna-Výlet Praha 

V půlce května na 

nás za odměnu čekal 

dvoudenní výlet s 

bohatým programem 

do Prahy. V pátek 

18. 5. jsme se všichni 

sešli v půl osmé před 

Krajským úřadem v 

Jihlavě, kde už byl 

připravený autobus. 

Po příjezdu do Prahy 

jsme zavítali do bota-

nické zahrady- zde je 

nejznámější skleník, 

který má tři části. Po 

obědě vedla naše ces-

ta do Poslanecké sně-

movny. Poté jsme se 

přesunuli k Vltavě a 

absolvovali projížďku 

na lodi s výkladem. 

Byl to zase úplně ji-

ný pohled na Prahu. 

Průvodce říkal, co 

právě vidíme a byl i 

legrační. Zahlédli 

jsme Národní diva-

dlo, Karlův most, 

Hradčany a mnoho 

dalších krásných pa-

mátek. Loďka pro-

plouvala i vodním 

kanálem Čertovka, 

bylo to jako v pohád-

ce, jen Zelenej s Mod-

rým se nikde neuká-

zal. Navečer jsme 

zamířili k hotelu a 

ubytovali se. Po veče-

ři mohli ještě zúčast-

nění jít na večerní 

prohlídku Prahy. 

Druhý den byla v 

plánu prohlídka cen-

tra města s průvod-

kyní. Pak následoval 

oběd v pizzerii, krát-

ký rozchod a odpoled-

ne návštěva Divadla 

na Fidlovačce. Před-

stavení se jme-

novalo „Ženy 

na pokraji ner-

vového zhrou-

cení“, byl to 

muzikál. Po-

tom už nás 

čekala zpáteč-

ní cesta do Pelhřimo-

va. Domů jsme se 

vraceli plní nových 

zážitků a hezkých 

vzpomínek. 

L.Pozníková 6.B 
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Výlet do Slavonic 7.B 
Třída 7.B vyrazila 

vlakem do Slavonic u 

Rakouska. Ráno 7.6. 

jsme se sešli na vla-

kovém nádraží. Po 

několika přestupech 

jsme dorazili na uby-

tovnu, kde to nebylo 

moc udržované.  Šli 

jsme na náměstí, kde 

jsme hráli hru. Měli 

jsme do 1 hodiny zjis-

tit zajímavosti o Sla-

vonicích. Jelikož prv-

ní ubytovna nebyla 

podle našich před-

stav, učitelé našli 

apartmán U Koloběž-

ky. Odpoledne jsme 

šli na prohlídku bun-

krů z dob druhé svě-

tové války.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestou zpátky jsme 

se zastavili a zároveň 

odpočinuli u výstavy 

samorostů. Vrátili 

jsme se do apartmá-

nu a šli jsme ven na 

večeři. Učitelé si pro 

nás připravili bojov-

ku. Vyprávěli nám o 

lupiči Graselovi a 

pak jsme se vydali po 

dvojicích kolem Čer-

vené řeky. Když jsme 

všichni odevzdali vý-

sledek tajenky, kte-

rou jsme měli vyluš-

tit při bojovce, šli 

jsme spát. Ráno jsme 

se probudili a byla 

snídaně. Rozdělili 

jsme se na dvě skupi-

ny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta první jela s panem 

učitelem Vlachem na 

koloběžkách cyklos-

tezkou do Rakouska. 

Druhá skupina se vy-

dala s paní učitelkou 

Medovou do Slavonic-

kého podzemí. Museli 

jsme si vzít na sebe 

pláštěnky a holinky , 

protože jsme se 

brouzdali vodou v úz-

kých uličkách, kde 

jsme se dost krčili. Po 

skončení programu 

jsme došli na nádraží 

a nasedli na vlak. 

Ještě jsme se zastavi-

li v Horní Cerekvi, 

kde jsme se byli podí-

vat k lomu. Všichni 

jsme se rozloučili na 

vlakovém nádraží v 

Pelhřimově. Výlet 

jsme si užili. 

Sára.M. 7.B 
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Zemědělská soutěž 
 

 

 

 

  

 

 

 

Již druhým rokem-

se konala soutěž 

“Zemědělství na 

Vysočině“, kterou 

v krajském a nej-

vyšším kole vyhrál 

Tomáš Rais ze 7. B, 

kterého jsme pro 

Vás vyzpovídali a 

dozvěděli se tak 

spousty zajíma-

vých informací a 

poznatků. 

 

Jako první se tě 

zeptám na to nej-

důležitější, věřil jsi 

si ? 

„Samozřejmě jsem si 

věřil.“ 

Zajímáš se o země-

dělství? 

„Ne.“ 

Jaké tě provázeli 

pocity před a bě-

hem testu? 

„No, nervózní jsem 

byl před testem, ale 

když jsme začali 

psát, tak už to bylo 

v pohodě.“ 

 

A jaká byla podle 

tebe obtížnost? 

„Začátek byl lehký, 

ale pak už to bylo 

těžší.“ 

Narazil jsi na něja-

ké otázky, které tě 

pobavili, nebo nao-

pak znervóznili? 

„No, některé otázky 

byli tak lehké, že to 

bylo až srandovní.“ 

Překvapil tě test 

co do obtížnosti? 

„Já to očekával tako-

vé, jaké to nakonec 

bylo, takže ne.“ 

Jaký je tvůj názor 

na tuto soutěž? 

„Je to určitě dobře, že 

se ta soutěž dělá a 

štve mě, že to není i 

pro osmáky a deváťá-

ky.“ 

Jaká byla výherní 

cena? 

„Dárkový koš 

s uzeninami, který 

vážil 15 kg, taška a 

batoh.“ 

Jaké byli reakce 

tvého okolí? 

„Pochopitelně byli 

všichni nadšení.“ 

10. Plánuješ nějaké 

přípravy na budou-

cí  kola ? 

„Ne. Já se na to neu-

čím.“ 

11. Máš nějaký svůj 

styl psaní, rituál…? 

„Spíše ne, prostě to 

napíšu.“ 

12. A poslední otáz-

ka, baví tě to? 

„Určitě ano.“ 

Ptal se: Kryštof  K. 

7.A 



Chcete-li nám něco psát, s 

časopisem pomáhat, pište na 

adresu: 

KD.skolninoviny@seznam.

cz 

Nebo se hlaste u paní učitelky 

Medové 

webové stránky školy: 

www.krasovy-

domky.cz 

 

Nevzdávejte to, blýská se na lepší časy ! 

 Krásné prázdni-

ny přeje: Natka 

Hrdoušková, Sára  

Matějů, Kiki Chá-

bová, Nikča Bílko-

vá, Nikča Nezve-

dová, Anet Proko-

pová, Peťa Němco-

vá, Laura Pozní-

ková, Kiki Meli-

chová, Barča 

Šilhová a Kryštof 

Kutílek 


