
Milan Peroutka, recepty, tipy na výlety, psi, kroužky a jiné... 
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Volný čas 

bohaté a zlé rodiny 

odjela do školy,kde 

učila velmi tlustá a 

široká učitelka. 

 

KNIHY: Psí hotel 

1,2-Andy a Bruce Wal-

kerovi si založili psí 

hotel protože mají rádi 

psy........... 

Prožila jsem něco 

neuvěřitelného-

Lenka má lupénku a 

společně s Ninou,která 

ji vyléčila, 

jede do Ruska, kde 

hledají šungit......... 

Ty kluci jsou fakt 

šílený-Tinka a Lissa 

se ocitly v pěkné ka-

ši, protože měly ča-

rovnou sílu... 

S.Matějů 6.B 

 

 

HUDBA: Perfect stran-

gers-Jonas Blue 

Human-Rag n Bone 

Man 

Secret-OneRepublic 

Closer-The Chain-

smokers ft. Halsey 

 

FILMY: Špunti na vo-

dě-Tatínci si se svými 

dětmi vyrazili na vodu a 

prožívají bláznivé zážit-

ky 

Matylda-Příběh malé a 

chytré holčičky,která od 

FLORBALOVÝ 

KROUŽEK VE ŠKO-

LE PRO DÍVKY 2. 

STUPNĚ 

 

Kroužek se koná v pá-

tek od 7:00 hodin ráno, 

vede ho pan učitel Jiří 

Kučera. 

Florbalové hole si lze 

půjčit ve škole u kabi-

netu tělocviku. 

Vždy ráno v 7:00 jdeme 

do školní tělocvičny, 

před hrou se rozehraje-

me. 

Florbal končí v 7:45. 

K.Chábová 6.B 
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Prvňáčci– anketa 

Co budou dělat prv-

náčci o prázdni-

nách? 

O prázdninách si budu 

hrát venku s kamarád-

kami. Možná pojedeme 

s rodiči k moři a nebo 

jezdit hodně na výlety. 

Ale nejvíc se těším, až 

pojedu na tábor, kde si 

budeme hrát, jezdit na 

koních a učit se o zví-

řátkách. 

Alžbětka 1.A 

O prázdninách bych 

chtěla jet za babičkou a 

prababičkou. Pojedeme 

do bazénu a za kama-

rádkou. A nejspíš budu 

odpočívat. 

Dianka 1.A 

O prázdninách pojedu k 

moři za babičkou. Tro-

chu se budu učit, abych 

všechno nezapomněla. A 

jinak strávím prázdniny 

s rodiči.   

Kája 1.A 

O prázdninách pojedu 

na dovolenou po Česku. 

A nejvíc se těším na tá-

bor. 

Majda 1.A 

O prázdninách se budu 

koupat v bazénu. Moc 

se těším na léto a budu 

hodně odpočívat. S ro-

diči budu o prázdni-

nách pracovat. 

Natálka 1.A      

                    

 

 

 

 

N.Hrdoušková 6.B 
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Hodina H 

praveny koláčky a čaj 

nebo chlebíčky. Po 

pohoštění probíhaly 

workshopy. První byl 

o psaní rubrik a dru-

hý o upravování fotek 

ve fotoshopu, používa-

li jsme desetipalcové 

tablety LENOVO. 

Ještě tam na nás če-

kal Španěl, který na 

nás mluvil anglicky. 

Sice tam měl překla-

datelku, ale ta skoro 

nic nepřeložila Na 

rubrikách přednáše-

li jak psát články, 

třeba v jakých oso-

bách atd...Všem 

jsme poděkovali za 

super akci a šli jsme 

zpět do školy. 

S.Matějů a 

K.Chábová  6.B 

V pátek 28.dubna se 

konalo vyhlášení časo-

pisů. Infoželvík sklidil 

4.bramborové místo v 

kategorii I. a II. stup-

ně. Dostali jsme di-

plom, který nám pře-

dal pan místostarosta 

Ing. Josef Koch. Také 

jsme byli odměněni 

spoustou drobností. 

Po vyhlášení jsme se 

odebrali do hodiny H. 

Tam pro nás byly při-
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Recepty 

TVAROHOVÝ 

KRÉM S KIWI A 

MANDARINKOU 

-250 g tučného tvaro-

hu ve vaničce 

-50 ml smetany ke 

šlehání 

-1 sáček vanilkového 

cukru nebo medu 

-1 mandarinka, olou-

paná  

-2 kiwi, oloupaná a 

nakrájená na kolečka 

-Granko na ozdobu 

 

TIPY NA LET-

NÍ NÁPOJE 

 
MOJITO: máta dle 

potřeby, 2 lžíce třtino-

vého cukru, citron-

limetku, vodu 

SMOO-

THIE:pomeranč, ba-

nán, 3 velké jahody, 

maliny, 3 lžíce bílého 

jogurtu -2,5 % tuku,     

1 lžíce medu 

SMOOTHIE-1 kiwi,    

1 banán, 5 cm okurky, 

jogurt, med, listy ze 

špenátu 

S.Matějů,K.Chábová,N.

Hrdoušková 
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Výlet 5.B 
Po pátečním obědě vy-
razila naše třída na tří-
denní cyklovýlet do Eu-
stachu a jeho okolí. 
Všichni se moc těšili. 
Cesta vedla po silnici, 
potom lesem. Sem tam 
jsme zastavili na odpo-
činek a občerstvení a zas 
jeli dál. Když jsme dora-
zili do Eustachu, násle-
dovalo ubytování 
v chatkách a vybalení 
věcí. Po vyvěšení vlajek 
přišly na řadu různé hry. 
Zábavné bylo bludiště v 
lese, kde jsme museli 
mít zavázané oči šátkem 
a podle provázku ujít 
celou trasu. Večer pro-
běhlo opékání špekáčků 
a opět pokračoval zá-
bavný program i s noční 
stezkou. Druhý den nás 
čekal celodenní výlet na 
zříceninu hradu Choust-
ník.  Poslední den výletu 
jsme si po snídani sbalili 
věci a vyrazili zpátky do 
Pelhřimova. Výlet jsme 
si užili, to i díky hezké-
mu počasí a budeme na 
něj mít pěkné vzpomín-
ky, i když toho měli 
všichni dost. Za ty tři 
dny bylo totiž najeto 
102 km. 

 

L. Pozníková, 5. B 
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 Anketa 5.B 

1. Jak se ti líbilo na 
výletě? 

2. Stýskalo se ti po 
škole? 

3. Bolel tě zadek? 

4. Co se ti tam nelíbi-
lo? 

1. Hodně dobře 

2. Nééé!!! 

3. Nebolel 

 4. Chatky, ale potom 
jsem si zvykl 

Filip 

1.Jo, hodně 

1. Ano, velmi 

2. Ne, vůbec 

3. Ani trochu 

4.Postele v chatkách 

Míša P. 

1. Bylo tam hezky, 

líbilo se mi 

2. Ne 

3. Jasně, že jo 

4. Bylo to krátký 

 Barča H. 

1. Vše kromě komárů, 

pavouků 

2. Ani náhodou 

3. Ne 

4. Pavučiny, že spolk-

nu pavouka 

Marie H. 

L.Pozníková 5.B 

2.Ne, vůbec  

3. Moc ne  

 4. Oprátka na dveřích a 
hororový plakát 

Šimon  

1. Bylo to dokonalý, 
krásný a vtipný 

2. Ani neee!!! 

(vůbec) 

3. Jo, příšerně, ale 
už je to OK 

4. 4. Moc se mi ne-
líbily umývárny 

Lucie V  
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Rozhovor -  Milan Peroutka 
mýšlel jsem, kteří kama-

rádi umí na něco hrát no 

a pak jsme byli čím dál 

profesionálnější a profesi-

onálnější. 

3. Posloucháš rád svoji 

hudbu? 

Každá nová písnička je 

moje nejoblíbenější a po-

slouchám rád svoji hudbu 

a zároveň jsem k ní často 

nejkritičtější. 

4. Baví tě moderovat 

Óčko? 

Baví. My tam máme pon-

dělky s Nikčou, ale je 

pravda, že teď jsme třeba 

asi tak šestkrát nebyli.  

Když máme jiné povin-

nosti, tak se to dá přeho-

1. Jak jsi se dostal k 

hudbě ? 

Asi nás hlavně vedla 

maminka a můj táta 

byl muzikant, takže 

jsme byli muzikantská 

rodina  Museli jsme 

všichni na něco hrát. 

Protože mám dva sou-

rozence, tak jsme hráli 

na klavír. Chodili jsme 

všichni tři na zpěv a 

tak to vlastně vzniklo. 

 

2. Jak jsi se poznal 

se zbytkem kapely ? 

Se zbytkem kapely 

jsem se seznal různo-

rodě a začalo to vlast-

ně tak, že jsem chtěl 

založit kapelu a pře-

dit, ale baví mě to. 

 

5. Kdo byl pro tebe 

nejzajímavějším 

hostem? 

Leoš Mareš, ale my 

tam máme jinak hod-

ně youtubery, občas 

nějaké zpěváky a prá-

vě Leoš Mareš je teď 

taková legenda. 

 

6. Čeho by jsi chtěl 

ještě dosáhnout a 

máš nějaký cíl? 

Chtěl bych dosáhnout 

toho, aby Perutě znalo 

čím dál víc lidí, aby 

roztáhly svoje křídla. 

 

7. Co tě inspiruje 

ke skládaní a kte-

rou písničku pova-

žuješ za nejlepší? 

Inspiruje mě život, 

protože skladba je o 

emocích. A jakou 

považuju za svoji 

nejlepší? Nedokážu 

říct, ale mám rád 

hned tu první: PO-

STAVÍM KOLEM 

NÁS ZEĎ. 

8. Víme, že jsi i he-

rec. Natáčíš teď 
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zrovna něco?  

Ano. Od září budu v 

Ordinaci v růžové za-

hradě a pojedu na Pev-

nost Boyard. 

 

9. Jaké to bylo být v 

Tvoje tvář má známý 

hlas a kterou postavu 

sis nejvíc užil? 

Super. Intenzivní a byla 

to největší zkušenost. 

To mi řekněte vy. Asi tu 

poslední. Jo, fakt, každé 

kolo byla výzva v něčem 

jiném- nějaká v textu, 

nějaká v proměně, ná-

ročnosti písničky a tak. 

 

10. Muselo to být do-

cela únavné. Šel bys 

do soutěže zase? 

No, to není fakticky 

možné, takže o tom ani 

nepřemýšlím. 

 

11. Otázka na konec: 

Byl už jsi někdy v Pe-

lhřimově ? 

Nebyl. A štve mě to, 

protože jsem vlastně 

viděl jenom kulturák. 

S. Matějů 6.B 

Psalo se o 

nás…!!! 

Aby toho nebylo málo, 
po skončení koncertu 
následovala tradičně au-
togramiáda celé kapely. 
Velkými šťastlivkyněmi 

byly žákyně ze základní 
školy Krásovy domky, 
které za odměnu 
v rámci soutěže škol-
ních časopisů, mohly 
udělat rozhovor 

s hvězdným hostem. 
„Byly jsme hodně ner-
vózní, ale nakonec jsme 
to zvládly,“ oddychly si 
dívky z časopisu In-
foželvík. 

Zdroj: Pelh. deník 
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Psi 
 Co dělat se psem? 

Canicross (běhání a 

tahání na koloběžce s 

popruhy) 

Běhání s popruhy-základ 

je si pořídit popruhy na 

sebe i psa a natahovací 

vodítko! 

Musíte se naučit dávat 

na psa popruhy a také, 

aby si na ně zvyknul. Ze 

začátku doporučuji, zda 

by před vámi mohl někdo 

jet na kole, protože tím 

donutí psa, aby táhnul. 

Po tomhle kroku už mů-

žete běhat, popřípadě 

chodit, sami. 

Když nepodporujete 

běhání, tak to nevadí. 

Nahradíte to koloběž-

kou! 

 

Procházka – Pokud jste 

vy i pes aktivní, je dobré 

svoji energii vy-

dat.Projdete se nebo pro-

vedete canicross. Výhoda 

je, že se trochu unavíte a 

ještě si u toho vyčistíte 

hlavu od všech starostí. 

Pokud je váš pes posluš-

snažte chodit co nejví-

ce bez vodítka. Pes si 

procházku mnohem 

víc užije! 

Plavání i potápění-

Když jdete na pro-

cházce okolo rybníka, 

určitě to využijte! 

Jestliže se vašemu 

psovi nebude chtít do 

vody, nezoufejte a  

bud´te  trpěliví! 

Chod´te tam  s ním 

každý den, než tam 

vleze.V žádném přípa-

dě tam nijak psa ne-

nut´te, jinak se zatvr-

dí a nemusí už tam 

nikdy vlézt. 

Házení hraček–super 

věc k unavení psa. Po 

chvíli trénování vám 

pro ně bude běhat! Ze 

začátku psa za každé 

přinesení odměńte ! 

K.Chábová 6.B 
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1)Sedni-tento povel 

umí každý dospělý pes 

i bez pamlsku. Nezapo-

meňte, že co psa nena-

učíte jako štěně, větši-

nou v dospělosti nebu-

de umět! Začněte tak, 

že mu před čumákem 

ukážete pamlsek a za-

tlačte mu na zade-

ček.Tím se naučí si 

sednout.Za každý po-

kus psa odměňte! 

2)Lehni-Naučíte ho to 

tak, že mu dáte 10 cm 

před přední packy pa-

mlsek a on po chvíli 

pochopí, že si má leh-

nout.Opět odměńujte! 

3)Popros - Je velice 

vzhledný trik. Naučíte 

ho to tak, že nad jeho 

hlavu dáte ruku, ve 

které bude pamlsek a 

on se na ni pověsí.Po 

nějaké době až se pes 

naučí v tomto cviku mít 

rovnováhu,pustí se vaší 

ruky. 

4)Panáčkuj – Je doce-

la po-

dobný  

pokyn 

jako 

popros, 

akorát 

dáte 

ruku 

výš a 

on vám 

na ni 

skočí. 

Po nějaké době se to 

naučí bez pomoci vaší 

ruky. 

5)Pac-Nejprve berte 

packu pejskovi ze země 

a u toho řekněte povel 

pac. Další krok je, že 

mu na tu packu jenom 

klepnete a on vám ji 

podá. 

Pak už 

jenom 

řekne-

te pac 

a povel 

je ho-

tový. 

6)Plaz 

se – základ tohoto cviku 

je lehni.Když je v této 

pozici, tak dejte ruku s 

pamlskem před něj a on 

se k němu bude snažit 

dostat. 

7) Sudy- Tady je opět 

základ lehni, protože 

když bude ležet, tak mu 

obkroužíte takové koleč-

ko s pamlskem v ruce 

okolo hlavy a on se pře-

valí.  

 K.Chábová 6.B 
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Muzejní noc 
  

  

Letošní „Muzejní noc“ 

v Pelhřimově se uskuteč-

nila třetí květnový pátek 

v Muzeu Vysočiny a jeho 

okolí. Byla spojena 

s výstavou na téma 

„Spodní prádlo a hygie-

na.“ Módní přehlídku 

představilo SPŠ a SOU 

Pelhřimov, obor oděvní 

technik-návrhář. Dále 

mohli návštěvníci zhléd-

nout vystoupení divadel-

ního spolku Rieger. Na 

závěr programu byla při-

pravena ohňová show 

v podání skupiny Spiri-

tus Dracus. Kromě již 

zmíněného Muzea Vyso-

činy mohli ještě zájemci 

zdarma navštívit Muze-

um strašidel, Pelhřimov-

ské peklo, Muzeum re-

kordů a kuriozit, Vyhlíd-

kovou věž kostela sv. 

Bartoloměje a kapli sv. 

Kříže-Kalvárii.         

L.Pozníková  5. B 
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„Kroužek Korálek“ a „Kroužek šití“ 
Kroužek Korálek je pro 

všechny holky, které si 

chtějí něco hezkého pro 

sebe vyrobit. Nic se 

neplatí jenom si musíte 

koupit tkací rám. Vyrá-

bíme náramky, prstýn-

ky, náušnice, zvířátka, 

postavičky a 3D objek-

ty. Kroužek je dobrá 

volba pro ty, kteří mají 

trpělivost a chtějí krou-

žek, na kterém se ne-

budou nudit. Paní vy-

chovatelka je trpělivá a 

když si nevíte rady, 

pomůže během chvilky. 

Nikola Nezvedová  

                      

. 

      Poděkování 

Chtěla bych touto ces-

tou poděkovat děvča-

tům z kroužku šití, kte-

rá pod vedením paní 

učitelky Blanky Medo-

vé ušila 16 krásných 

zástěr pro činnost na-

šich žáků ve školní ku-

chyňce. 

D.Havránková 

P.S.:Kromě zástěr jsme 

si ušily také tašky, ka-

belky, a další pěkné 

věci. :-) 
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Přírodní zahrada je naše pýcha... 
 

  

 

Tak právě takhle začíná 

jedna ze slok naší školní 

hymny. A že se nám tady 

nejen dobře dýchá, ale i 

kreslí, dokazuje hodina 

výtvarné výchovy. Kde 

jinde kreslit kytičky než 

právě venku, na lavič-

kách uprostřed naší pří-

rodní oázy. A protože je 

naše zahrada nejen krás-

ná, ale i „jedlá“, při hodi-

nách pracovních činností 

jsme stálý sortiment 

ovocných stromů, keřů a 

stále plodících jahod, ma-

lin a ostružin doplnili o 

spoustu druhů zelenin a 

bylin. Sázeli jsme saze-

ničky, vysévali vše, co 

máme rádi. A když je ve 

třídě takové horko, že 

soustředit se na výuku je 

skoro nemožné? Nevadí, 

je přeci potřeba zalévat, 

a to je jisté, že nás nejen 

baví, ale i pořádně probe-

re. 

Třída 6.B ZŠ Krásovy 

domky 
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Výlet 6.B 
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Výlet 6.A 
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Literární soutěž 
 Žáci se umístili v lite-

rární soutěži "Jak 

jsem potkal přírodu" 

1. místo Marie Bene-

šová, Jan Chvátal, Va-

lerie Janečková, Vero-

nika Němcová, 7.B 

2. místo Klára Benešo-

vá, 9.B 

3. místo Anna Rusa-

ňuková, 8.B  

 

Vyhlášení soutěže pro-

běhlo 17.6. v Měst-

kých sadech  

Jak to chodí, běhá, lé-

tá..                             

Běží zajíc po poli,          

o lišce si drmolí. 

Zda je rychlá jako on, 

v polním běhu šampión. 

Letí sokol po obloze, 

přemýšlí si o příloze. 

Co si dá k té šedé myš-

ce, 

nejí lišky ani hryzce. 

Jezevec, ten žije v noře, 

neví ani, co je moře.. 

Že je voda pěkně slaná, 

neví ani stará vrána.. 

Zapomínat to se nemá, 

vzpomeňme teď na jele-

na. 

Co si vezme na hory? 

No lyže né! Parohy! 

 

Žáci 7.B Marie Benešo-

vá, Jan Chvátal, Vale-

rie Janečková, Veronika 

Němcová 

L.Rejsková  
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Tipy na výlety v ČR 
   Aquapalace Pra-

ha, Moravia 

 

V Aquapalace Praha 

se nachází nespočet 

tobogánů, klouzaček 

a taky se zde nachází 

divoká řeka a umělé 

vlnobití.V Aquapala-

ce Moravia se také 

nachází tobogány a 

klouzačky. 

 

N.Hrdoušková 6.B 

Moravský kras  

Nejlepší jeskyně je asi 

Macocha, můžete tam 

vidět propast, potom 

pojedete na lodičkách 

na konec. 

Aquapark Trutnov 

Nachází se v Krkono-

ších.  Je zde klouzačka 

s tobogá-

nem a 

spousta 

dalších 

atrakcí. 

Boubín na Šuma-

vě 

Krásný vzduch je v 

pralese v Boubíně, 

kde naleznete vel-

ké stromy. Podle 

značek se dostane-

te k rozhledně 

Boubín, která je 

vysoká 20m. Kousek 

odsud je i Lipno, 

kde najdete rozhled-

nu Stezka korunami 

stromů. 
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Dovolená v zahraničí 

Chorvatsko 

Velmi oblíbená desti-

nace u Čechů. Pří-

jemným místem je 

poloostrov Čiovo, kde 

není tolik lidí. 

Igrane, Baška voda, 

Podgora, Gradac 

Řecko 

Na ostrově Kréta je 

dobrým městem Bali. 

V moři můžete za-

hlédnout želvu Kare-

tu. Pláže jsou větši-

nou písčité a moře je 

čisté. 

 Bulharsko 

V Primorsku jsou 

spíš neklidná moře, 

ale zato čistá a písči-

té pláže. Je zde 

spousta hotelů a ob-

chodů. 

 

Itálie 

Jsou zde krásné pís-

čité pláže. Výhodou 

Itálie je, že tam nej-

sou ježci.Jsou zde 

krásné vesničky a 

výborná pizza, těsto-

viny s chobotnicí a 

mořskými plody. 

Slovensko 

Na Slovensku můžete  

navštívit např.hory, 

krápníkové jeskyně, 

aquapalace tatralan-

die nebo bazén s léči-

vou vodou Bešenová 

atd.      S.Matějů 6.B 



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 

 

Sběr pro Nelu z Křelovic 
Poslední sběr v tomto školním roce byl 

jiný než  ostatní– žáci a žákyně naší 

školy  se rozhodli věnovat výtěžek z této 

akce  nemocné Nele z Křelovic. Není 

sice žákyní naší školy, ale po doporučení 

byla vybrána žákovským parlamentem. 

Doufáme, že jí vybraná částka 3 500,-Kč 

udělá radost a alespoň trošku pomůže. 

 


