
  

 

Milí čtenáři, 

po dlouhé době Vás 

zdravíme v novém obsa-

zení. Doufáme, že Vás 

náš časopis bude bavit 

alespoň  stejně, jako    

minulá čísla. 

Pokud budete chtít při-

spět nějakým svým 

článkem, můžete nám 

ho poslat na:       

E-mail: halkovacek-

blahova@post.cz 

A teď něco ke změnám 

v časopisu…  Nejen, že 

zde budou články týkají-

cí se naší školy, ale bu-

deme se snažit něco má-

lo napsat i o zajímavos-

tech z Humpolce a o 

místech, která jsou pro 

Humpolec specifická.  

Hálkováček bude obsa-

hovat i komiksy, vtipy a 

různé jiné zajímavosti. 

Časopis se budeme sna-

žit vydávat po dvou mě-

sících. 

Přejeme příjemné čtení. 

Bláhová Kristýna  

Náš tým: 

(Šéf)Redaktorka  

Bláhová Kristýna 

 

 

 

 Redaktorka 

 Tesařová Terezie 

 

 

 

 

  Redaktorka 

  Šedivá  Tereza 

 

 

 

 

  

Redaktorka 

Prokopcová Eliška 

 

A děkujeme také za odborný dohled paní. 

učitelce Urbanové a panu učiteli  Čížkovi. 

Hálkováček 
Číslo 1. /2015 
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Rozhovor s prvňáčkama: 
Našim  prvňáčkům jsme  položili pár otázek. Jak to  do-

padlo?  

Otázky, které jsme pokládali: 

1. Jak se jmenuješ? 

2. Kolik je ti let? 

3. Těšil/a ses do školy? 

4. Líbí se ti tu? 

5. Máš už nějaké kamarády? 

6. Je paní učitelka hodná? 

7. Těšíš se na prázdniny? 

8. Co se ti tu nejvíce líbí? Co nejméně? 

 

1.A 

1. Vojta. 

2. 6let. 

3. Strašně moc. 

4. Ano, líbí. 

5. Zatím jednoho. 

6. Celkem jo. 

7. Ano. 

8. Nejvíce asi,  jak se učíme nové věci. Nejméně domácí 

úkoly. 
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1.B 

1. Jmenuji se Jolanka. 

2. Je mi 7let. 

3. Ano, ale nechtělo se mi moc vstávat.. 

4. Moc. 

5. Ano, Terezku. 

6. Někdy i jo. 

7. Jo, nebudu muset chodit do školy. 

8. Učení. Nelíbí se mi domácí úkoly. 

 

 

 

1.B 

1. Vojta. 

2. Je mi 6let. 

3. Jo, dobře se mi i vstávalo. 

4. Ano. 

5. Jo, Lukáška. 

6. Strašně hodná, ani nekřičí. 

7. Ano, nebudu muset vstávat. 

8. To, že se učíme zajímavé věci. Zatím nic. 
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1.C 

1. Ondra. 

2. Je mi 6let. 

3. Jo! 

4. Ano a to hodně! 

5. Milánka. 

6. Někdy, když nezlobíme. 

7. Jo, budu se koupat. 

8. Tabule. Všechno se mi tady líbí. 
 

 

 

1.C 

1. Sára 

2. 6let. 

3. Ano, hlavně na paní učitelku. 

4. Ano. 

5. Jo, Kačku. 

6. Jo. 

7. Já teda moc! 

8. Kobereček před tabulí. Nelíbí se mi úkoly. 
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Informace ze školního parlamentu. 

 

 Náš parlament se sešel poprvé 11.9. Jako každoročně jsme 

i letos přivítali nové členy a zvolili vedení. Předsedou je Vít   

Veselý z 9.A,  místopředsedou Ilča Hypšová z 9.B a jako zá-

stupci do humpoleckého parlamentu byli zvoleni                      

Josef Krajhanzl z 9.C a Ondřej Mátl ze 7.B 

 V nejbližších týdnech nás čeká adaptační kurz s našimi ko-

legy z parlamentu při základní škole v Dobroníně a hlavně sesta-

vení programu na letošní školní rok. O průběhu všech jednání a 

akcích, které již proběhly, vás budeme informovat prostřednic-

tvím zápisů, které najdete i na webu naší školy.  

 

Autor: Iva Svobodová 
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Křížovka 

 

 

 

1. Oblíbená pochoutka v létě  

2. Pomocník kutila  

3. Lesní zvíře s parohy 

4. Cit, který lze cítit k rodině, 

zvířatům, ale i k partnerovi  

5. Domácí zvíře  

6. Specifické pro pláže  

7. Roste na jehličnatém stro-

mě  

8. Plodem je oříšek  

9. Plod, jmenoval se tak i     

maxipes  

10. Druh podlahy  

11. Strom se srdčitým listem  

12. Potravina z mléka, např. k 

snídani  

 

TAJENKA: __ __ __ __ __ __ __ __    

                              (doplň podle sebe) 

 

        U     
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    Á         
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        L     
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Vyplněné křížovky odevzdávejte do 8.A za drobné odměny  : - ) 

Autor: Bláhová Kristýna 
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Móda 
 Je důkaz, že móda vzniká na základě sociálních a 

psychologických potřeb… 

 Móda v životním stylu, vizáži 

jedince, estetickém hodnocení 

vzhledu předmětů denní potřeby 

nebo i vzhledu budov, podléhá pře-

tváření vlivem stálých změn vkusu, 

avšak móda samotná, podle G. Sim-

mela, tedy výběr nové správné mo-

dy, může být určován pouze vyššími 

vrstvami společnosti, privilegovanou 

třídou… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sémiotický rozbor filosofa Rolanda Barthese nevidí 

módu jako prchavé, bezduché emociónální vzplanutí po-

vrchní mysli.  
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   Módní objekty definuje jako znaky s interpretační funkcí. 

Sdělení je ovlivněno dalšími příznaky a použitím oděvu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Každý máme svou módu, ale pozor na to, aby to nebylo až 

příliš… 

        Autor: Bláhová Kristýna 
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Komiksy 
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Příběh fretky 
 

 Fretku jsem poprvé uviděla, když ji jeden známý přivezl 

k babičce, aby ji utratilï, ale řekla jsem se, že to nedopustím, 

že se o ni radši budu starat. Pojmenovala jsem ji Štrůdlík,     

p r o t o ž e 

má ,,hubené‘‘ a 

smetanově žluté 

tělo. Prostě ja-

ko štrůdl. V 

blízkosti babič-

čina bydliště, 

kde fretka nyní 

bydlí, je les, 

proto jsem Štrůdlíkovi koupila obojek, vodítko a chodíme spolu 

na procházky. Myslím, že je celkem inteligentní. Vážně! Nenau-

číte ho sice „sedni!“, „lehni!“ jako psa, ale pár povelů se dokáže 

naučit.  Mám ho ve vetší zateplené boudě, venku aby měl čers-

tvý vzduch, v zimě ho s dědou přesouváme do králíkárny, aby 

měl větší teplo. Štrůdlík má ale jednu nepříjemnou vlastnost - 

trochu páchne, ale každá chovatelka si nakonec zvykne na pach. 

Návštěvě asi nikdy nebude příjemný. Štrůdlíka už mám 1 rok a 

jsem s nim spokojená. 

Na ukázku mám pro Vás pár fotek a několik rad, jak  chovat 

fretku :-) 
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Základní rady k venkovnímu chovu fretky 

 

Fretky mohou být venku celoročně, od cca -20°C do cca +28°C, 

při dodržení několika zásadních podmínek: 

fretka musí mít stálý přístup k NEZAMRZLÉ vodě 

fretka nesmí mít průvan (ani v zimě, ale ani v létě, fretky 

jsou na průvan velmi citlivé a snadno onemocní) 

nezbytná je důkladně zateplená a dobře odvětraná bou-

da, která se nesmí zapařovat - může se začít dělat plíseň 

(to bývá velký problém dodržet) 

voliéra nesmí být na přímém slunci(!!), resp. alespoň ta část, 

kde je spaní, musí být celodenně dobře zastíněná (a když 

jsou v létě třicítky i víc ve stínu, tak i to bývá problém, 

doma je přeci jen většinou o něco chladněji) 

fretka musí být otužovaná pro pobyt venku od pozdního 

jara,  přes léto a podzim, aby si přivykla na zimu postupně, 

nelze ji náhle na podzim přestěhovat z bytu na lodžii 

když si s fretkou chcete hrát, nemůžete ji v zimě brát 

do teplé místnosti a pak šoupnout zpátky do mrazu, tzn. 

pokud ji chcete mít dobře ochočenou, musíte vy za ní den-

ně alespoň na dvě hodiny ven, nikoli naopak 

 

 

 

 

http://www.fretka.cz/nejcastejsi-zdravotni-problemy-a-nemoci-fretek/
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fretku je nutné alespoň dvakrát ročně preventivně vyšetřit 

a zároveň nechat odstranit zubní kámen. 

 U fretek starších 4 let je třeba se navíc zaměřit 

na „civilizační“ choroby - onemocnění slinivky (vyšetřit hladinu 

glukozy), srdce a nadledvinek, nádory a další. 

když fretka onemocní, většinou je nutné rychle navštívit ve-

terináře 

Veterináře volte velmi pečlivě - výborný veterinář pro psy či 

kočky už ale nemusí tak dobře rozumět fretkám, některé jejich 

problémy jsou velmi specifické! 

V případě průjmu může fretka velmi rychle podlehnout dehyd-

rataci, při ucpání střev cizím předmětem jde doslova o život. 

I obyčejná rýma může u fretky vést k velmi vážným násled-

kům.  

doporučujeme fretku očkovat proti vzteklině a  proti psince 

Pro zvýšení imunity, zejména v období viróz, doporučujeme po-

dávat pasty obsahující probiotika, v období línání pasty 

s maltózou, které pomohou zabránit ucpání střev bezoáry. 

 

V zásadě je možné fretku krmit: 

 granulemi 

 směsí granulí a syrového masa 

(popř. konzerv a kapsiček pro kočky) 

http://www.fretka.cz/preventivni-pece/
http://www.fretka.cz/nejcastejsi-zdravotni-problemy-a-nemoci-fretek/
http://www.fretka.cz/doporuceni-veterinari-pro-fretku/
http://www.fretka.cz/doporucena-ockovani-fretek/
http://www.fretka.cz/files/tinybrowser/files/lekPROBICAN_PASTA.pdf
http://www.fretka.cz/granule/
http://www.fretka.cz/kombinace-granuli-a-syroveho-masa/
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Z říše zvířat  

A na závěr malá hádanka: 

Kolik udělá vrabec kroků za sto roků???  

Správné odpovědi nám posílejte na email: halkovacek-

blahova@post.cz 

Výherce odměníme malým dárečkem 

 


