
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Desatero o zajímavých místech v okolí 
Brna 

 

Školní časopis ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b 

Desatero o tom, kam v létě v Brně – Love story u nás ve škole na KŘÍDLOVICKÉ – Jak si 

vyrobit chytač deště – proč vyzkoušet studenou sprchu?  

 

V rukou máte letní číslo našeho 

časopisu. Kam jít v létě v Brně? LOVE 

STORY u nás ve škole.  Co se s námi 

bude dít, když se začneme sprchovat 

studenou vodou? Jak si vyrobit chy-

tač deště?  

To všechno a další se dozvíte, když si 

letní číslo Pegasu 

 prolistujete/přečtete/nastudujete. 

                    Vaše redakce 

 

Jelikož léto a s ním i prázdniny jsou už za dveřmi, rozhodla jsem 

se sepsat několik zajímavých nebo zábavných míst. (V dalším 

čísle napíšu, jaké to tam bylo…) 

Všichni známe pocit, obzvláště o prázdninách, kdy se nudíme 

tak, že se z toho skoro „roztékáme“. Z tohoto důvodu byste se 

měli domluvit s přáteli na výlet, na koupaliště… V Brně a okolí je 

jich víc, do kterého jít? Jestliže máte radši bazén, zkuste 

navštívit koupaliště na Kraví hoře. Pro ty z nás, kteří mají raději 

přírodní koupání, kde ale může být poštípání komáry (pozor na 

klíšťata, s sebou repelent a vitamín B), zbystřete! Myslím si, že 

skvělá volba je: Pasohlávky, brněnská přehrada a jiné.  

Jiní se rádi projdou po lese, v tom případě mohou navštívit 

přírodní park Knížecí les, v němž se nacházejí modré žáby, park 

v Lužánkách nebo na Kraví hoře či Mariánské údolí.  

A co motokáry na výstavišti, Jungle park v Pisárkách, kde se 

zabaví celá rodina. (Akční rodina) 

Znáte ten pocit, kdy si na konci prázdnin nic nepamatujete? 

Myslím tím ze školy. Navrhněte rodičům VIDA park, skvěle se 

tam zabavíte a také to tam bude docela poučné.  

Přeji hezké vysvědčení a dobrou zábavu! 

Julie Schoberová, VIII.B       

 

Milí čtenáři! 

Co se bude brzy dít?  28. červen – noc ve škole, 29. červen – kino, 
30. červen – „Vysvědčení – vystrčení! Vystrčení za dveře, bude dobrá večeře!“ 

 
Tento text byl zkopírován ze serveru: http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/karel-
polacek/bylo-nas-pet-8.html#ixzz4iSRu9mZa  
Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného 

http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/karel-polacek/bylo-nas-pet-8.html#ixzz4iSRu9mZa
http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/karel-polacek/bylo-nas-pet-8.html#ixzz4iSRu9mZa
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Proč bychom měli vyzkoušet studenou 
sprchu? 
  
Připravila jsem pro vás osm důvodů proč: 
 

1. Zvyšuje imunitu 

Je potvrzeno, že lidé, kteří se pravidelně sprchují 

studenou vodou, mají vyšší koncentraci plazmy 

a vyšší obsah krvinek, jež pomáhají v boji proti 

bakteriím, virům a nádorovým buňkám. 
 

2. Snižuje stres 

Studená sprcha totiž snižuje tvorbu kyseliny 

močové a zvyšuje produkci glutathionu, který 

chrání organismus před oxidačním stresem. 
 

3. Budete hezčí 

Studená sprcha napomáhá tomu,  

aby si vaše kůže udržela 

dostatečné množství zásob 

mazových žláz, jež nevysu- 

šují pokožku. Studená sprcha 

také pečuje o vaše vlasy.  

Zanechá je lesklejší, silnější  

a celkově zdravější. 
 

4. Ztratíte tělesný tuk 

Při studené sprše se zvyšuje vý- 

dej energie a tím energii spalujeme. 
 

5. Zlepšuje svalovou regeneraci 

Studená sprcha po cvičení je nejlep- 

ší věc pro naši celkovou regeneraci 

i dobití energie. Zlepšuje cirkulaci 

krve a tím pomáhá odstraňovat odpad- 

ní látky z vašeho těla, které vznikají 

při tělesné námaze. 
  

6. Zvyšuje ostražitost a čilost 

Pomáhá zvýšit přísun kyslíku, srdeční tep 

a „nakopne“ vás na celý týden. Díky studené sprše 

bude váš mozek čilejší a ostražitější. 
 

Tak co? Vydržíte se sprchovat studenou vodou 

aspoň měsíc? 

 

Informace zpracovala Alice Trnková, VIII.C 

  
  Chytač deště, neboli „trychtýř" z pet láhve 

 

Co budeme potřebovat: 
 černý fix,  
 zalamovací nůž, 
 pet láhev.  

 
Pokud nemáte zalamovací nůž, můžete použít 

obyčejný nůž nebo nůžky. 

Nezapomeňte, že při manipulaci s ostrými 

předměty byste měli být velmi opatrní! 
 

Postup 
1. Vezměte si černý fix a naznačte si koncovou 

část láhve tak, jak vidíte na obrázku. 
 

2. Opatrně odřežte vyznačenou část 
láhve. Menší část láhve můžete 
vyhodit, recyklovat nebo ji nějak 
kreativně využít. 

 

Na náš „trychtýřek“ budeme                   
potřebovat tu větší část láhve. 

 

3. Rovnější část láhve si roz-
dělíme na 4 stejné nebo aspoň 
podobné části. 

 

4. Opatrně řežeme podél 
našich vyznačených čar. 
Řez láhví končí u začátku 
kulaté části láhve, takže tuto 
část už neřežeme. 

 

5. Až budete mít láhev 
naříznutou na 4 části, 
každou z těchto částí 
rozevřete směrem ven, 
aby tvořily takový 
„trychtýřek“...  

 
A voilà! Chytač deště je na světě:). 
 

Můžete ho použít vždycky, když začne pršet, 

abyste nachytali více vody než jen pomocí 

sklenice a tím trošku šetřili vodu :). 

 
            Alice Trnková, VIII.C 
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Love story u nás na Křídlovické… 
No, zní to senzačně, ale já jsem byla úplně na nervy!  Jak se to všechno přihodilo? 

Rodiče mi oznámili, že se stěhujeme do Brna. To by mi tak nevadilo, akorát jsem tím pádem musela změnit 

školu. Když to zestručním, ocitla jsem se ve škole na ulici Křídlovická. Dnes už můžu říct – na naší škole, ale 

tenkrát mi byla hodně cizí. Vstoupit do budovy, kde se všichni znají a vy v ní pomalu zabloudíte, není situace 

úplně super! Táta mě zavedl ke kabinetu nové paní třídní a ta mě zavedla mezi spolužáky. Sedla jsem si k nějaké 

holce a trpěla. Ta mně ze slušnosti ukázala, kde je jídelna a jiný, pak si mě nevšímala. Druhý den jsem šla do 

školy a viděla jsem, jak se před budovou srocují skupinky a kecají spolu. Docela pohoda. Usměvavý pan školník 

u vchodu, pak k šatní skříňce a (uf) do třídy. No jo, jenže třídy se stěhují, rozvrh mám v ruce, ale kde ta třída asi 

je? Koukám vlevo vpravo a zakopnu. Batoh mi padá na zem, ach jo, nezavřela jsem ho doma pořádně, a tak mi 

vypadaly věci na zem. 

 Celá rudá sbírám věci a za zády slyším řehot. Otočila jsem se. Slyším: „To je ta nová! Dobrý nemehlo! 

A nic moc teda!“ Tak to bylo dost hnusný… Dělala jsem jakoby nic a jakoby v pohodě, pomalu odcházím ani 

nevím kam, je mi to jedno. „Kam jdeš?“ oslovila mě jedna holka, „jdeme nahoru do přírodopisu!“  Spolužačka, 

kterou jsem zatím nezaregistrovala. Zlatá. Netušila jsem, že „borec“, největší „vyřehtávač“ po pádu mé tašky se 

za mnou dlouze dívá. Netušila jsem, že si může hlavu ukroutit… Dny běžely a já jsem si pomalu zvykla. Škola 

dobrý!!! (A víc bez komentáře.) 

 V rozhlase proběhlo hlášení o akci napříč třídami a já jsem se rozhodla i s kámoškou ze třídy, že se 

přihlásíme. Docela jsme se těšily. Další týden, bylo to v úterý, jsme byly na srazu před školou docela brzy. Už 

jsem tam nestála sama, opuštěná, ale podobně jako ostatní jsem vykecávala a smála se. 

„Ahoj,“ zavolala kamarádka na nějakýho kluka, „ty jedeš taky?“  „Jak vidíš, jedu, bude to skvělý a hlavně budeme 

venku,“ zasmál se ten její kamarád. „Znáte se?“ zeptala se a kývla na mě. „Ne,“ odpověděla jsem po pravdě. 

„Známe se,“ řekl, „ty jsi ta hvězda, co ti padají věci, ne?“ A smích. 

 Ne, nebudu se červenat! Kašlu na to!  Cítím, jak rudnu, to je hotovo. No a co? Nadechnu se: „Ty jsi takovej 

borec, kterýmu nikdy nic nespadlo, že? Cha, cha, cha!“ Snažím se ho směšně napodobit. Povedlo se. „Promiň, 

nemyslel jsem to tak, ale jak ti tenkrát z batohu vypadla ta sváča, vzorná jak pro malý dítě, bylo to fakt směšný,“  

uchichtl se, „ale teď už jsem fakt trapnej, sorry,“   usmál se omluvně. (A docela hezky.)  

 Jeli jsme autobusem (samozřejmě i s učiteli, že), zvládli jsme prohlídku hradu, parku a všichni tři jsme 

si bezvadně povídali. Kámoška i ten kluk jsou bezvadný lidi. Jitka (kamarádka) šla na záchod. A kámoš mi 

povídá: „Jsi fakt sympatická, nepůjdeme někdy spolu do města?“ Vytřeštila jsem oči a řekla: „Eee?“  Podíval se 

znovu na mě: „No, nechceš někdy se mnou ven?“ „To nevím,“ odpověděla jsem už normálně, „tak třeba někdy…“ 

„Tak…jestli chceš,“ znervózněl, „dej vědět.“  Jitku je vidět z dálky, jak zamířila k nám. A šli jsme zas společně. 

 Cesta autobusem už byla dost dlouhá, aspoň mi to tak připadalo. Přemýšlela jsem, jak mu to říct. Přijeli 

jsme ke škole. Vystoupili jsme. Ze všech stran znělo ahoj, tak ahoj, čau, zdár… Rozloučila jsem se s kamarádkou 

Jitkou a… „Petře!“ zavolala jsem na odcházejícího. Otočil se. „Yii?“ vydal divný zvuk. „Co příští týden?“ zeptala 

jsem se ho. Kývl a zamával mi. Usmál se a bylo vidět, jak je rád. Otočila jsem se, prošla jsem Křídlovickou, kolem 

Billy na tramvaj. A cítila jsem se tak nějak, tak nějak, tak nějak… zamilovaná!!! 

                                                                                             

Kokoska  
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