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Aktuality 

Participace 21 

Hlasovat o projektech můžete od 4. listopadu do 9. 

listopadu, tak na to nezapomeňte! 

Projekty, které postoupily: 

Kino 

Lezecká stěna a workoutové hřiště 

Kdo si hraje nezlobí 

Naše skalka 

Minigolf 

Ping-pong 

Rozběhová dráha pro doskočiště 

Revitalizace jezírka 

Veselé koše 

Upravení okolí skleníku a oprava osvětlení 

  

Ať vyhraje ten nejlepší!  
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Stalo se … 

Parlamentní soustředění na Bělici 

 Dne 7. října se parlamenťáci vydali na Bělici. Opět se 

potkali s Dobronínem a čekal je zajímavý program na 

téma Avatar. Oba dny se při hrách překonávaly 

překážky, vymýšlela se taktika, spolupracovalo se. 

Všechna čtyři družstva se snažila podat ten nejlepší 

výkon. Parlamenťáci měli i okénka, ve kterých 

vymýšleli akce na tento školní rok a inspirovali se 

akcemi Dobronína. Celé setkání se neslo ve výborné 

atmosféře a všichni si ho užili. 

Školní parlament  

Go kurzy 

6.A 

V termínu od 21. 9. do 23. 9. 2022 byli žáci třídy 6.A 

na seznamovacím GO kurzu. První den se sešli před 

školou a poté vyrazili pěšky na chalupu Bělice u 

Kališť. Počasí jim umožnilo trávit alespoň chvilky 

mezi přeháňkami venku a zahrát si spoustu 

týmových her. Při hrách byly děti vybrány do 

různých skupin, aby měly možnost se lépe poznat se 

svými spolužáky. Večer všichni poseděli u táboráku 

a o půlnoci děti čekala noční hra. Za ty tři dny si užili 
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spoustu legrace a všichni se těší na další společně 

strávené chvíle mimo školu. 

6.C 

Ve dnech 19. – 21.9. absolvovala kurz třída 6.C. 

Počasí jim nepřálo, ale kurz si velmi užili a kolektiv 

utužili. Nyní je čeká už kolektivní spolupráce s 

učiteli v prostorách školy. Jistě se budou těšit na další 

skvělé školní akce na konci roku.  

 

 

Štěpán Šimůnek 
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Cihla k cihle 

Ve čtvrtek 6. října proběhl v prostorách České 

zemědělské akademie 5. ročník soutěžního klání 

Cihla k cihle.  

Mladí stavitelé tvoří v této soutěži ze stavebnic 

Teifoc, které obsahují pravé pálené cihly, byť 

poněkud menší... 

Mezi sedmnácti soutěžícími dvojicemi z řady 

základních škol regionu Vysočina naši školu 

reprezentovali deváťáci Sam Mooren a Josef 

Semerád.  

Kluci jsou šikovní a pečliví, takže i když si práci se 

stavebnicí prvně vyzkoušeli až v úterý před soutěží, 

přesto díky své zručnosti a důrazu na čistotu 

odvedené práce dokázali vybojovat pěkné čtvrté 

místo a dostat se tím mezi šestici nejlépe 

hodnocených dvojic.  

Děkujeme za hezký a reprezentativní výsledek! 
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Sportovní úspěchy  

 
Přespolní běh – okresní kolo 
 
Naše škola získala 1. místo v kategorii starších žáků, 
2. místo v mladších žácích, 4. místo vybojovaly 
mladší žákyně a 6. místo jejich starší kolegyně.  Velmi 
dobrý výkon podal v kategorii starších žáků Denis 
Trecha, který celý závod vyhrál a nechal za sebou 
dalších 60 závodníků. Nutno říci, že se jedná o velmi 
úspěšné tažení, protože se dané akce zúčastnilo 12 
základních škol a nižších stupňů gymnázií. 
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Přespolní běh – krajské kolo 
Dne 13. října se uskutečnilo krajské kolo v 
přespolním běhu. Naši školu reprezentovali starší a 
mladší žáci, kteří vybojovali prvenství v okresním 
kole. 
Starší žáci se nyní umístili na 3. místě a mladší 
motivovaní výsledkem starších obsadili dokonce 2. 
místo. 
 
 

Přespolní běh – republikové kolo 

Mladší žáci se v republikovém kole umístili na 15. 

místě. 
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Starší žáci zabojovali o něco lépe a skončili na 14 

místě. 

 

 

Cyklistické závody – vítězství v mladších i starších 

žácích 

Dne 13.9.2022 proběhly ve dvou kategoriích 

cyklistické závody u rybníku Stráž v Pelhřimově. 

V mladších žácích závod ovládl a své soupeře 

deklasoval Šimon Burda z 6.C, který prokázal své 

zkušenosti, dynamiku, vytrvalost a odváží si 

zasloužené vítězství. 

V kategorii starších žáků navázal na svého mladšího 

kolegu Adam Leška z 9.A, a také zcela zastínil své 

protivníky a dojel si pro prvenství. 
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Gratulujeme úspěšným závodníkům k umístění a 

vynikající reprezentaci školy!!! 

 

 

Fotbal  

Poslední den v říjnu se naši kluci zúčastnili v Jihlavě 

fotbalového klání a suverénně zvítězili. 

Moc gratulujeme!  

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=460895409387605&set=pcb.1064414250881324&__cft__%5b0%5d=AZWH353NtgYTYXZhUSwcT_P3UOKFUaWUIITrkVOsaNXbKx7qBJMxp4sOMTWBpeBzR5KAmD-MjdtlHvqQZipuzRyX9mpfrZx5JcoPCsgBd_tB7NmB0WNifc9ULDkSmUQuiLg0OH-2H9mllitas6R0W_0g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=460895409387605&set=pcb.1064414250881324&__cft__%5b0%5d=AZWH353NtgYTYXZhUSwcT_P3UOKFUaWUIITrkVOsaNXbKx7qBJMxp4sOMTWBpeBzR5KAmD-MjdtlHvqQZipuzRyX9mpfrZx5JcoPCsgBd_tB7NmB0WNifc9ULDkSmUQuiLg0OH-2H9mllitas6R0W_0g&__tn__=*bH-R
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Z prvního stupně … 

Adaptační kurz I.B 

V pátek (7. 10. 2022) se žáci I.B vrátili odpoledne do 
své třídy, aby zde prožili krásný zbytek dne. Hráli si, 
poznávali svoji školu a spolužáky, učili se vzájemné 
toleranci a spolupráci. Společně povečeřeli a přespali 
ve škole. V sobotu ráno se spokojeni vrátili ke svým 
rodičům. 
Den se jim moc povedl a již nyní se těší na další 
krásné společné chvíle ve škole i mimo ni. 
                                        
 

 
Mgr. Věra Horká 
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Žáci psali … 

 

Maminka 

(charakteristika) 

Moje maminka je krásná. Má blonďaté vlasy. 

Emeraldově zelené oči. Má po těle malé pihy, které 

připomínají strukturu jahod. Vždycky krásně voní. 

Maminka má úžasnou povahu. Celý svůj volný čas 

věnovala mně. Občas zvýšila hlas, ale to protože mě 

nadevše milovala. Je velmi chápavá a laskavá. Pro 

své okolí by se rozkrájela. Má úžasný smyl pro 

humor a i tu nejtmavší situaci dokázala trochu 

rozjasnit. 

Miluje práci a nebojím se jí nazvat „workoholičkou“. 

Umí spoustu věcí. Skvěle vaří, dokáže opravit kde 

co, plynně hovoří čtyřmi jazyky, vyzná se 

v technologiích. Je velká světoběžnice – procestovala 

skoro celý svět. 

Mohla bych o ní mluvit celé hodiny. Je mým vzorem. 

Tatiana Gahutová, VIII.C 
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Děda 

(charakteristika) 

Můj děda je nejmilejší člověk z naší rodiny. Sbližuje 

nás také to, že máme stejný smysl pro humor. Už 

když jsem byla malé miminko, tak mě vozíval 

v kočárku a bránil mě, protože jsem jeho jediná 

vnučka.  

Děda je malého vzrůstu. Rád říká: „Já už rostu do 

země.“ Je štíhlý, trochu shrbený. Obličej má vrásčitý, 

oči mají hnědou barvu, ústa tenká jako čárka. Pyšní 

se velkým nosem a hlavu mu zdobí šedo – stříbrné 

vlasy.  Většinou chodí oblečen v montérkách a košili. 

Jeho oblíbená obuv jsou „kroksy“, ve kterých v zimě 

hodně uklouzává a potom ho bolí kyčel, kterou má 

operovanou. Dále rád nosí rifle a opět již 

zmiňovanou košili, to v případě, že se chystá do 

města.  

Dědův největší koníček je luštění osmisměrek a práce 

na zahradě. Jeho zálibou je též nemluvení 

s babičkou. Z toho vyplívají samozřejmě následky – 

naštvaná babička. I tuto zálibu společně sdílíme, ale 

u mě je to spíše mamka. 😊  

Děda je milý, hodný a vtipný. Vždy když od něho 

chci poradit, tak mi pomůže. Hodně mě toho naučil, 

především co se týče zahrady. Můžu si z něho udělat 
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srandu a on se též zasměje.  Často mi vypráví o svém 

životě a jaký byl „prevít“ v mém věku. Podporuje mě 

v tom, co dělám a s pochvalami také nešetří, pokud 

se mi něco povede. 

Mám ho moc, moc ráda a jsme vděčná, že mohu být 

jeho vnučkou. Neumím si představit, že bych měla 

jiného dědečka. 

Aneta Chytrá, XI.C 
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Potkáváme jiné země 

Milí čtenáři,  

jmenuji se Aška a chodím do 6.A naší školy. V těchto 

článcích bych Vám chtěla představit zajímavosti 

z jiných zemí, pohledem cizinců žijících v České 

republice.  

Pro dnešní článek jsem se setkala s panem 

Ziermannem, který momentálně pracuje v Česku. Je 

z Německa, ale nyní bydlí v Rakousku. Dnes si s 

námi bude povídat o této krásné zemi.  

Aška: Dobrý den, pane Ziermanne. Děkuji, že si 

s námi dnes popovídáte. 

Mr. Ziermann: Ahoj Aško, není zač.  

Aška: Tento rozhovor je pro náš školní časopis – 

Hálkováček. Do naší školy chodí děti od první do 

deváté třídy, s tímto na paměti, mohl byste nám 

prosím říct, proč je Rakousko zajímavou zemí 

k navštívení? 

Mr. Ziermann: Nu, jsem si jistý, že všichni víte, kde 

se nachází Rakousko. Jako vaše sousední země, jsme 

blízko k navštívení. Trvá přibližně dvě hodiny dojet 

z Vysočiny na rakouské hranice. Rakousko má 

mnoho jezer, kde si můžete zaplavat a bavit se se 

svými kamarády. Rakousko má také mnoho 



14 
 

krásných hor, pro ty, kteří mají rádi horskou 

turistiku a pozorování zvířat. Také není obtížné 

cestovat do jiných zemí, například do Itálie. Pár 

hodin cesty a můžete si zaplavat v moři nebo ležet na 

pláži. Také máte možnost mnohých nákupních 

možností. Celkově je Rakousko výbornou zemí pro 

relaxaci a zábavu.  

Aška: To zní výborně! A jak se Vám líbí Česká 

republika? 

Mr. Ziermann: Mám to tady moc rád. Toto je 

podruhé, co pracuji v České republice.  

Aška: Takže můžete lehce porovnat české a rakouské 

nebo německé obyvatele. Jaký hlavní rozdíl mezi 

nimi Vás napadá? 

Mr. Ziermann: Musím říct, že podle toho, co jsem 

viděl, a toto vychází z historie, Češi jsou více 

„uzavření“, nejsou si tak vzájemně otevření jako jsou 

Rakušané. Myslím si, že to vychází z komunismu, a 

proto se to týká starších generací. Mladší lidé jsou 

více otevření a pohostinní.  

Aška: Takže mladší lidé jsou více zábavní než ti 

starší. Tohle určitě musím říct mojí mamce 😊 . A 

teď, můžete prosím chvilku zavzpomínat na Vaše 

dětství? Co bylo nebo je Vaše oblíbené jídlo, které by 

chutnalo i dětem tady? 
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Mr. Ziermann: Tak to musí být “Kaiserschmarren” 

což se dá přeložit jako “Císařský trhanec”.  Řekni 

mamince, aby ti je připravila.  

Aška: To jí řeknu! A také přidám recept pro ostatní 

na konec tohoto článku. A co hry? Jaká byla Vaše 

oblíbená hra? 

Mr. Ziermann: Měl jsem rád Monopoly, ale také 

deskovou hru zvanou “Malefiz”. Pořád ji občas 

hraji s mým bratrem a sestrami, obzvlášť o Vánocích.  

Aška: Já tuto hru neznám, ale něco zjistím a přidám 

pár poznámek pro naše čtenáře. A teď moje poslední 

otázka. Co je Vaše rada pro naše čtenáře? 

Mr. Ziermann: Nu, mám pro Vás rady 2: 

1. Nikdy se nepřestaňte učit! 

2. Užívejte si své dětství, ale nejen 

s elektronikou, jděte také ven a hrajte si!  

Aška: Děkuji Vám za Váš čas a užijte si zbytek dne.  

Mr. Ziermann: Jsem rád, že jsem mohl pomoct. 

Děkuji a Tobě také pěkný den.  
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 O Rakousku 

Rakousko (oficiálně Rakouská republika) je 

vnitrozemský stát v jižní části střední Evropy, ležící 

ve východních Alpách. Je to federace devíti států, z 

nichž jedním je hlavní město Vídeň, nejlidnatější 

město a stát. Země sousedí na severozápadě s 

Německem, na severu s Českou republikou, na 

severovýchodě se Slovenskem, na východě s 

Maďarskem, na jihu se Slovinskem a Itálií a na 

západě se Švýcarskem a Lichtenštejnskem. Rozkládá 

se na ploše 83 871 km2 a žije zde 9 milionů obyvatel. 

Rakousko je díky své poloze v Alpách převážně 

hornatá země. Z celkové rozlohy Rakouska lze jen asi 

čtvrtinu považovat za nízko položenou a pouze 32 % 

země leží pod výškovými 500 metry. 

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Austria  

 

 Kaiserschmarren (Císařský trhanec)  

je lehce slazená palačinka, která má svůj název od 

rakouského císaře (Kaisera) Františka Josefa I., který 

si tuto nadýchanou trhanou palačinku oblíbil. 

Podává se jako dezert nebo jako lehký oběd. Obvykle 

se podává s jablečnou omáčkou a obsahuje rozinky 

nebo sušené brusinky. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Austria
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Recept: 1 porce jako hlavní jídlo, 2 jako dezert 

Ingredience: 3 vejce, 100 g mouky, 1 lžička cukru, 1/2 

lžičky vanilkového extraktu, 1/2 lžičky soli, 1/8 l 

mléka, 100 g másla, rozinky 

Žloutek, mouku, cukr, vanilkový extrakt, sůl a mléko 

smícháme na řídké těsto; bílky vyšleháme do tuha a 

opatrně vmícháme do těsta. Na pánvi rozpustíme 

máslo a přidáme těsto. Přisypeme k němu trochu 

rozinek a na mírném ohni smažíme. Omeletu 

otočíme, natrháme na malé kousky a orestujeme. 

Podáváme s moučkovým cukrem a jablečnou 

omáčkou nebo "Zwetschkenröster" (švestkovou 

omáčkou). 
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 Malefiz 

(také známá jako Barricade) je strategická desková 

hra 
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Meeting with different countries 

Dear readers,  

my name is Aška and I go to class 6.A at our school. 

In these articles, I would like to introduce you to 

interesting things from other countries, from the 

point of view of foreigners living in the Czech 

Republic. 

For today’s article I have met with Mr. Ziermann. He 

currently works in Czech Republic. He is originally 

from Germany, but now lives in Austria and he will 

share with us some personal views of this beautiful 

country.  

Aška: Good day Mr. Ziermann. Thank you so much 

for talking to me today.  

Mr. Ziermann: Hallo Aška, you're very welcome. 

Aška: This interview is for our school newspaper – 

Hálkováček. Our school has children from school 

year 1 to year 9, with this on your mind, could you 

please tell us why is Austria  a great country to 

visit? 

Mr. Ziermann: Well, I am sure that you all know 

where Austria is. As your neighbourhood country 

we are close to visit. It takes around 2 hours to get 

from Vysočina to Austrian border. Austria has many 
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great lakes, where you can swim and have fun with 

your friends. There are great mountains, for those 

that enjoy hiking and animal watching. It is also very 

easy to get to other countries, for example to Italy. 

Few hours ride and you can swim in see or lay on the 

beach. Also, we have a lot of shopping opportunities. 

Overall Austria is a great country, where you can 

relax and have fun.  

Aška: That sounds great! And how do you like Czech 

Republic?  

Mr. Ziermann: I like it here a lot. This is my second 

time I am working in Czech Republic.  

Aška: So, you can compare Czech and Austrian or 

German people easily. What is the main difference 

that strikes you out? 

Mr. Ziermann: Well, I must say from what I have 

noticed, and this comes from the history, the Czech 

people are more “closed” they are not so open to 

each other like Austrians are. I think this is due to 

communism, so it affects older generations. The 

younger people are more open and welcoming. Also, 

Czech people are great in improvising. On the other 

hand, Austrians, especially those from West, are 

stricter.   
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Aška: So young people are more fun than older ones. 

I definitely have to say this to my mum 😊 . Now can 

you please think about your childhood? What was or 

is your favourite food that kids here would also 

enjoy?  

Mr. Ziermann: That must be “Kaiserschmarren ”  it 

would translate as “Emperor’s Mess”. You should 

ask your mum to make them for you.  

Aška: Oh, I will. And I will also include a recipe at 

the end of this article. What about games? What was 

your favourite game to play?  

Mr. Ziermann: I liked Monopoly, but also this board 

game called “Malefiz ”. I still play it with my 

brother and sisters now and then, especially during 

Christmas.  

Aška: I do not know this game, but I will find out and 

add few notes for our readers. And now for my last 

question. What is your advice for our readers? 

Mr. Ziermann: Well, I have 2 for you.  

1. Never stop learning! 

2. Enjoy your childhood, but not in front of e-

equipment, go out and play! 

Aška: Thank you Mr. Ziermann for your time and 

enjoy your day.  
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Mr. Ziermann: I’m glad to be of assistance. Thank 

you and good day to you too.  

 About Austria 

Austria (officially the Republic of Austria) is a 

landlocked country in the southern part of Central 

Europe, lying in the Eastern Alps. It is a federation of 

nine states, one of which is the capital, Vienna, the 

most populous city and state. The country is 

bordered by Germany to the northwest, the Czech 

Republic to the north, Slovakia to the northeast, 

Hungary to the east, Slovenia and Italy to the south, 

and Switzerland and Liechtenstein to the west. It 

occupies an area of 83.871 km2 and has a population 

of 9 million. Austria is a largely mountainous 

country because of its location in the Alps. Of the 

total area of Austria, only about a quarter can be 

considered low lying, and only 32% of the country is 

below 500 metres. 

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Austria  

 Kaiserschmarren (Emperor's Mess) 

is a lightly sweetened pancake that takes its name 

from the Austrian emperor (Kaiser) Franz Joseph I, 

who was fond of this fluffy shredded pancake. It is 

served as a dessert or as a light lunch. It is normally 
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served with apple sauce and contains raisins or dried 

cranberries. 

 

Recipe: 1 plate as main dish, 2 as dessert 

Ingrediencies: 3 eggs, 100 g flour, 1 teaspoon sugar, 

1/2 teaspoon vanilla extract, 1/2 teaspoon salt, 1/8 

L milk, 100 g butter, raisins 

 Mix yolk, flour, sugar, vanilla extract, salt and milk 

to a thin dough; whisk the egg-white until it is stiff 

and mix it carefully with the dough. Melt the butter 

in a pan and add the dough. Sprinkle some raisins 

over it and fry it on low heat. Turn the omelette 

around, tear it in little pieces and fry through. Serve 

with powdered sugar and apple sauce or 

"Zwetschkenröster" (plum sauce). 
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 Malefiz 

(also known as Barricade) is a strategy board game 
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                      Vtipy 

 
                           

 

     Berenika Brzoňová 

 

Na Halloweena najde matka s chlapečkem uprostřed 
ulice mrtvého kapříka. „Nemusíš mi nic nalhávat!“ 
rozvzlyká se hoch ve strašidelné masce, já vím, že ses 
lekl mě!“ 
 
Halloween je jediný den v roce, kdy můžeš použít 
kompliment vypadáš hrozně. 
 
 
Přijde upír domu opilý. Žena ho hubuje „Musíš 
pořád vysávat ty alkoholiky?“ 

 

Kdyby byl den v týdnu symbolem Halloweenu, pak 
by to určitě bylo pondělí. 
 
Jak říká kostra pohřebnímu vozu? „Haló, Taxi!“ 
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KŘÍŽOVKA 

  

1 –  vlk……. (jaký dělá zvuk?) 
2 – co se na Halloweena dostává? 
3 – postava z řecké mytologie (má jedno oko) 
4 – co se většinou pouští na Halloweena? 
5 – oranžová zelenina 
6 – nosí to hodně čarodějnice 
7 – postava, která umí kouzlit 
8 – zvíře, které často mají čarodějnice 

Berenika Brzoňová 
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Umělci školy 
 

 
Natálie Havlová, V.A 
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David Kratochvíl, VIII.D 

 

Beáta Havlová, VIII.B 
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V příštím čísle najdete: 
 
 

 

….a mnoho dalšího! 

 

 

 

Redaktoři časopisu: Beáta Havlová, Klára 

Hartmanová, Štěpán Šimůnek, Berenika Brzoňová a 

Khaw Asha Yunpei 

o Aktuality 

o Stalo se…  

o Potkáváme jiné země    

o Vtipy  

o Žáci psali...  

o Umělci školy  


