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Jedná se o farmu, která chová skot s názvem Čestr, což je původní české plemeno. Na farmě se
zaměřují na zpracování masa i mléka z chovných kraviček. Dále tady najdete také prasata, králíky,
slepice, osla, lamy, kočky, psa, kozy, koně a další zvířenu.
Areál farmy je velice rozlehlý a je přístupný veřejnosti. Zaměřují se zde také na zpracování
nadojeného mléka a provozují svoji minimlékárnu, kde vyrábějí sýry, jogurty, tvarohy, zmrzliny
a další dobroty z mléka.

Na farmě mají kromě jiných věcí a zajímavostí i kavárnu, kde si můžete koupit jejich výrobky.
Čerstvé mléko, maso, jogurty různých příchutí, tvaroh, sýry, syrovátku, ovocné sirupy.
Povídali nám, jak se připravuje krmivo, čím je krmí a spoustu dalších zajímavostí.
Mohli jsme přímo na vlastní oči vidět, jak se dojí mléko, co se s mlékem dále děje, jak krávy žijí,
jakou mají potřebnou péči a co žerou. Viděli jsme robota, do kterého kráva vejde, a on ji
automaticky podojí. Taková kráva nadojí průměrně jedenáct litrů mléka.
Zážitek byl i u čerstvě narozených telátek. Prasatům jsme mohli házet nachystané staré pečivo.
Čekaly na nás samozřejmě i pracovní listy, které jsme vyplnili. Chvíli jsme ještě poseděli, sdělovali si
zážitky a mířili jsme zase na vlak. Den se vydařil a budeme určitě vzpomínat.

Martin Chmela, 8. B

REKORDY
Milí čtenáři a čtenářky časopisu Postřeh,
opět jsme pro Vás připravili anketu.
Tentokrát byly tématem rekordy.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a odpověděli
na otázky položené v našem dotazníku.
Tento průzkum drží rekord :-) v počtu zúčastněných žáků
a žákyň.
Pojďme si poprvé v novém roce ukázat výsledky!

Obdivuješ pokusy o rekordy
v různých kategoriích?
ANO x NE x OBČAS

Máš sám/sama chuť pokusit se
o zajímavý rekord?
ANO x NE x ZVAŽUJI TO

Guinessova kniha rekordů
vyšla poprvé roku:
1902 x 1954 x 1970 x 1999

Správná odpověď byla rok 1954.

Víš kdo a kdy hodil oštěpem světový rekord 94,74 metrů?

Jan Železný, 1915
Jan Železný, 1992
Martina Sáblíková, 2011
Vítězslav Veselý, 2008
Jakub Vadlejch, 1999

Tento rekord hodil v roce 1992 Jan Železný.

Jsou rekordy podle tebe zbytečné,
nebo je dobře, že tady jsou
a lidé se mohou navzájem předhánět?

JSEM RÁD x NEŘEŠÍM TO x
x NEMĚLY BY EXISTOVAT

Jste typ člověka, který by se
bez rekordů obešel?
ANO x NE

Chtěl/-a by ses účastnit rekordu,
který by Postřeh organizoval
pro naše žáky a žákyně?
ANO x NE

Má rekord nějaký smysl?
ANO x NE

Pavel Liška, 9. C
Kristýna Suchá, 8. B
Kamila Smrčková, 8. B

REKORDY
Rekord je označení pro nejlepší výsledek v nějaké oblasti a oboru lidské činnosti

Je to totiž něco, co nezískáme jen tak. Musíme vyvinout určité
úsilí, ale i tak se nám to stejně nemusí povést. Záleží hlavně na tom, jak
se připravujeme.
Pro nás jsou nejdůležitější rekordy osobní. Nemusí to být nic
složitého ani příliš těžkého; stačí jen, když se to povede. Pokud se nám
náš osobní rekord překonat nepodaří, znamená to, že jsme se málo
snažili, ale hlavně, že musíme pokračovat v úsilí. Hlavní je, že se
nesmíte vzdát, jinak to nikdy nezvládnete.
Stále jít vpřed. Pokračovat v úsilí. Až po té můžete vidět výsledky.
Dobré také bude, když najdete oporu u svých blízkých či přátel. Můžete
si také najít nějaký vzor, který vás bude inspirovat. Pokud se budete
opravdu snažit, jistě se vám podaří rekord pokořit.
Teď už záleží jen na vás, kam dál. Buď se spokojíte se svým
výsledkem, nebo se ho pokusíte znovu zdolat a nastavit tak laťku ještě
výš. Překonávání rekordů ostatních dodává vlastně daleko lepší pocit,
než když zvítězíte nad sebou samým.
Ale pořád to není nejvíc. Pokud víte, že jste v něčem lepší než
ostatní, měli byste jim to dokázat. A není jiného lepšího způsobu nežli
soutěží.
Není to však vůbec snadné. Pokud jde o soutěže, kde vás nikdo
nesleduje, jen prostě něco píšete, malujete nebo skládáte, může se
u vás projevit tréma při vyhlašování výsledků. Jestliže vystupujete
před publikem, provází vás tréma neustále. Nejsilnější je
před začátkem a pomalu slábne a slábne. Až vaše umění zakončíte,
zmizí úplně. Vše záleží na vaší sebejistotě. Jak na tom jste. Nejlepší je

zeptat svých příbuzných. Pokud jste se dozvěděli, že jste málo sebejistí,
musíte počítat s tím, že je váš výkon ve skutečnosti lepší, než si
myslíte. Pokud se chcete trémy zbavit, je obecně doporučováno
stoupnout si před zrcadlo a nahlas prohlásit. Jsem dobrý. Ale
samozřejmě se všechno nesmí přehánět, protože se může klidně stát,
že budete sebejistí až moc, což také není dobré.
Může se jednou stát, že budete nejlepší z... vašeho města, poté
z kraje, republiky, … i ze světa. Tím se z vašeho koníčku může stát
i vaše práce. Že jste v něčem nejlepší, nemusí nutně znamenat, že jste
dobří.
Jsou totiž i rekordy, které jsou celkem divné. Tyto rekordy,
zároveň i s těmi úctyhodnými, najdeme zapsány v knize rekordů.
Pokud máte čas a peníze, můžete si kopii knihy koupit a přečíst si ji.
Najdete v ní spoustu zajímavých, prapodivných, ale i vtipných rekordů
z celého světa. Některé si třeba můžete i vyzkoušet.
Jestliže jste v něčem dobří, tak si za tím jděte a nenechejte se
hlavně odradit jinými lidmi. Neznamená to však, že si ani
nevyslechnete jejich názor. Může vám totiž i pomoci.

ZDAR VŠEM REKORDŮM!
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, 9.C

Život a čas
Ten uspěchaný čas
chybí mi zas a zas...
Mít ho tak o t ošku víc,
aspoň o den, o měsíc.
Žilo by se hladce,
ne jenom tak krátce.
Žít by bylo snadné,
dvě vteřiny místo jedné.
Místo jedné jediné
zkusit to?
No proč by ne...
Zkusit se má všechno.
Stejně o co jde?
Život žiješ jenom jednou,
ať čas máš, nebo ne!

A. N.

Anděl strážný

V rámci křesťanství se věří na anděly strážné.
Anděl strážný je tedy náboženský pojem, označující nadpřirozenou
netělesnou bytost, která je určena jednotlivci k jeho ochraně.
Roku 1670 ustanovil papež Klement X. svátek svatých Andělů strážných
pro celou církev na 2. října.
Jenže anděl strážný nemusí být jen nadpřirozená bytost. Může to být
i člověk. Tím nemyslím, že se někomu objeví svatozář nad hlavou
a narostou mu křídla.
Myslím to tak, že každý z nás může mít svého strážného anděla třeba
v rodině, v přátelích. Je to člověk, který nám vždy pomůže v těžké situaci.
Pozvedne nás, když spadneme na dno. Vždy je tu pro nás a nenechá vás
na holičkách. Má vás rád takové, jací jste, bez ohledu na to, jak vypadáte.
Já měla to štěstí a svého anděla strážného našla. Vlastně rovnou tři.
Jeden tu se mnou sedí každý den, ten druhý sedí na jiné škole. a moje sestra
mi dokáže vykouzlit úsměv na tváři i v té nejtěžší situaci.

Krist a Kout á, 7. C

NEJKRÁSNĚJŠÍ POHLED NA SVĚT
... JE Z KOŇSKÉHO HŘBETU :-)
Rozhovor s Dominikou Prokopovou z 9. C

Nej o Tvém koníkovi...
S kobylou jsme si už od první
první chvilky padly do oka. Je neuvěřitelná srdcařka, prostě kůň, který má
charakter. Jsem za ni
ni moc vděčná a život bez ní si už nedokážu představit. Cokoliv si přeju, tak mi
splní :-). Dostat
Dostat se na úroveň, na které jsme, a vůbec všechno v jezdectví.
jezdectví.

Kde fotka vznikla?
Fotka vznikla u nás - u koní. Byla to taková rychlá akce:)). Fotila mě moje kamarádka Sára Borská,
která musela mít taky silné nervy se mnou a s mojí kobylkou. Fotit koně není vždycky tak jednoduché.

Jak se spolu vítáte?
Náše vítání a loučení bývá někdy i na dost dlouho. Když se vítáme v obyčejný běžný den, jak mě
Britany uvidí, lehce zařehtá. Takové malé roztomilé zařehtání. Jdu za ní samozřejmě s nějakou malou
dobrotou - jablíčko, mrkvička. Vezme si a je šťastná, že se něco bude dít. Většinou jdeme trénovat
nebo si jenom tak hrát :)).

Která medaile je nejcennější a tedy nejvzácnější?
Všechny stužky a poháry, co jsem kdy vyhrála, jsou pro mě moc cenné, protože za každou tou stužkou
stojí hromada práce a velká dřina.
Tři nejcennější stužky jsou pro mě tyto:
•

Sezóna 2018 - 4. místo v naší (jihomoravské) oblasti.

•

Sezóna 2019 - jsem byla 2. a 3. na Ceně Hanáckého dvora v Polkovicích.

•

A (snad to nejlepší) zakončení sezóny 2019 – na jihomoravském galavečeru jsem byla
vyhlášena jako 3. nejlepší jezdec v kategorii dětí. Obrovská radost! Všechna dřina na závodech
a doma nebyla zbytečná:)). Samozřejmě jsme si dovezly i pár těch prvních míst ;-).

CITLIVÁ TÉMATA
Citlivých témat je na světě spousta; ať už se bavíme o rasismu, sexismu,
globálním oteplováním či o politice.

OSAMĚLOST
Téma mentální zdraví je podle mě v Česku velmi podceňované.
Deprese můžou být způsobeny například stresem, úmrtím někoho,
osamělostí či zraněním.
Těch příčin je spousta a vědci hledají uspokojivou odpověď.
Žijeme v době, kdy má člověk možnost s kýmkoliv, kdekoliv a kdykoliv
komunikovat.
I přesto se až 30 % lidí na světě se cítí osamoceně.
Z 5 nejbližších přátel se stali 2-3.
Osamělost je prý stejně nebezpečná jako obezita.
Když je někdo sám, tak si začne více všímat lidí kolem sebe, ale bude jim
méně rozumět.
Bude mít pocit, že jsou všichni proti němu a že ho všichni pomlouvají, i když
se baví třeba úplně o něčem jiném.
Osamělost může vyvolat až pocit, že je dotyčný ohrožován okolím.
Jestliže někdo trpí osamělostí, je důležité se za to nestydět.
Téměř každý si tento stav aspoň jednou v životě zažije.
Doporučuje se přinutit k jakékoliv sociální interakci a vědět, že je tu vždy
někdo pro vás:-).

Jakub Tran, 9. C

A opět vás zdravím z naší domácí ZOO
Naši tlamovci - cichlidy pochází z jezera Malawi v Africe. Malawi je vnitrozemský stát
v jihovýchodní části Afriky u stejnojmenného jezera mezi Zambií, Tanzanií a Mosambikem.

Preferují rostlinnou potravu - řasy, ale masitý jídelníček 2x týdně jim vůbec nebude vadit. Stačí
ponořit do akvária prst a naše zajímavé rybičky ho připlouvají hned okusit. Jestliže zahájíte čištění
akvárka, musíte vydělat všechny kameny, na dně zůstává pouze písek. Rybky jsou hodně zvědavé
a všechno hned prověřují.
Možná vás bude zajímat, jak probíhá rozmnožování. Samička vychovává mláďata v tlamě, a když
uzná za vhodné, tak je vypustí do akvária. Boj nastává, pokud je ve vašem chovu větší množství,
např. dvacet exemplářů. Pravděpodobně je nestihnete chytit a ostatní ryby je sežerou. Profesionální
chovatelé mláďata oddělí od samičky injekční stříkačkou a dávají je dorůst do jiného akvária, aby je
ty starší nesežraly. Jak je ryby vypustí, už je totiž nemůžete vrátit nazpět.

Samozřejmě nemůže chybět příhoda...
Opět jsme s tátou čistili akvárium. Celou noc přesouvaly písek z místa na místo dle potřeby a jen
bylo v tiché noci slyšet, jak skřípají kameny. Ony totiž vybraly všechen písek kolem kamene a bylo
vidět sklo. Táta poskládal více kamenů na sebe a měl strach, že stavba spadne. V noci kolem třetí
hodiny raději nakonec vstal a několik kamenů vyndal. Takové akvárium není z laciného kraje a cena
se pohybuje kolem třiceti tisíc korun.

To jsme měli tenkrát ještě starý ﬁltr v akváriu, aby nasával a vypouštěl čistou vodu.
Jedna z rybek vypustila zrovna mladé do vody. Filtr jednu rybičku vtáhl a ona se díky obrovskému
štěstí dostala přes čerpadlo do místa s mřížkou, kterou se již okysličená voda vypouští. Asi za dva
dny jsme si jí všimli. Byla ještě docela malá. Přemístili jsme ji do malého kulatého akvária a další rok
strávila na jídelním stole, takže s námi večeřela a tak dále.
Po roce a půl byla vypuštěna zpátky do velkého akvária, kde plave a žije dodnes :-).

A ještě bych chtěl dodat, že akvaristika je velmi náročná zábava a zahrnuje spoustu starostí.

Martin Chmela, 8. B

VLAK
Už je to tak,
ujel ti vlak,
Navždy pryč.
Už je to tak,
ujel ti vlak.
Už nemáš od něj klíč.
Ano! Kdysi měl jsi v kapse,
teď však proklouzl ti hladce,
tak hladce mezi prsty.
Teď si nadáváš?
No dobře ti tak,
že ti ujel vlak!
Na prázdné koleje se díváš,
že nic ti není, říkáš.
Ale bolí to, bolí,
jako srdce by ti posypali solí.
Dobře ti tak, že ti ujel vlak!
Měl jsi ho chytit, nepustit.
Mohl jsi být v pohodě
a dál svou cestou jít.
Teď sedíš, brečíš, doblba hledíš.
V zrcadle vidíš
ne doblba,
ale na blba že hledíš!
No jo, ujel ti vlak,
už je to tak.
Ale co!
Bude to v pohodě,
nechej život náhodě…
Ona se přičiní
a život zase změní.

A. N.

Herní rekordy
Ať už herní, anebo neherní, rekordy tu jsou s námi hodně dlouhou dobu...

Od pradávna se lidé mezi sebou snažili překonávat v různých oblastech a není tomu jinak
ani u herních rekordů.
Nejnovějším herním rekordmanem zapsaným do Guinnessovy knihy rekordů je
Antonio Romero Monteiro.
Monteiro Tento muž, narozený v USA, drží rekord za největší sbírku
her vůbec. Počítalo se pouze s krabicovými verzemi her, do rekordu nebyly počítány
digitální verze her. Antonio má ve svém bytě podle Guinnessovy knihy 20 193 her. Má
veškeré hry, které vyšly v Severní Americe na PS2, PS3, PSP, Xbox, Xbox 360, Wii, Wii U,
Game Cube, Sega Dreamcast. Tímto přito jeho seznam nekončí, ale začíná. Překonal
Michaela Thomassona, který držel stejný rekord s více jak 11 000 hrami.

Pokud vás tento rekord zaujal, můžete se podívat na video "World's largest collection
of videogames! - Guinness World Records",
Records" které je dostupné na Youtube.

Musím tu zmínit i Lisu Courtney,
Courtney
která
je
obřím
fanouškem
pokémonů, a již má přes 29 000
věcí týkajících se pokémoního
světa. K této sběračské "úchylce" ji
dovedla šikana, kterou jako mladá
dívka zažila na základní škole. Ne
všichni hráči jsou ale takovými
sběratelskými šílenci.

Nesmíme opomenout ani tu kategorii hráčů, kterou bych já osobně nazval "dohraju hru
na čemkoliv".

Do této kategorie nemůžu zařadit nikoho jiného než Benjamina Gwina,
Gwina který jako první
dohrál Dark souls,
jednu
z
"nejtěžších"
her,
na
největším
počtu
různých
herních zařízení.
souls
Šlo například o kytaru, klávesy, bubny, taneční podložku, volant a další obdobná
zařízení, pro která Dark souls vážně není určeno.
Nervy, pot, slzy a několik rozbitých věcí. Takto bych popsal speedrunnery - hráče, kteří
se snaží dohrát co nejrychleji. Tato čtyři slova jsou to, co je v průběhu jejich závodu s
časem nejvíce vystihuje.
4SHOCKBLAST – přezdívka, která je
sama o sobě nic neříkající, pokud se tedy
nepohybujete v herním světě. V takovém
případě víte, že se jedná o hráče, který
dokončil první level (E1M1) ze hry
Doom za 8 vteřin.
Tento rekord padl 23. 2. 2019 a
4SHOCKBLAST se tak po 20 letech stal
prvním, kdo dokončil E1M1 za oněch
neuvěřitelných 8 vteřin.

Hráč s přezdívkou Jokerd překvapil celý svět, když 30. 8. 2019 dokázal na WoW
classic jako první úspěšně zvládnout šedesátý level. Někomu to možná nic neřekne,

ale podařilo se tak něco, co nedokázal ani team lidí, který měl přitom k dosažení onoho
levelu doslova naplánovaný každý krok, dokonce si platil i uklízečku a kuchaře; přesto
tito lidé nedokázali to, co Jokerd.
"Hráč je každý, kdo hraje, a nezáleží na věku."
Tuhle větu si dost pravděpodobně říká Hamako Mori,
Mori která drží Guinnessův rekord coby
nejstarší videoherní tvůrce na Youtube. 18. 2. 2020 jí bude 90 let.
Trend cosplayů neboli převléknutí se a vcítění se do dané postavy odstartovala asijská
kultura. Poté, co do kin zamířilo Star Wars: Nová naděje, tak se cosplaye rozšířily mezi
lidi doslova "mezihvězdnou" rychlostí.

Vraťme se zpátky k rekordům. Julian Checkley,
Checkley Irčan, který drží rekord za nejvíce
funkčních gadgetů v cosplayi. Julian si nemohl nevybrat na cosplayování nikoho jiného
než nejlepšího detektiva na světě. Ano, mluvím o Batmanovi. Co se týče gadgetů, tak
Julian dokázal vytvořit 23 funkčních Batmanových gadgetů, mezi kterými je sledovací
zařízení, kouřové bomby, Batmanova slavná Grapnel gun, Batarangy a řada dalších.
Když jde o rekordy, tak lidé nemají žádný strach a jdou si za svým cílem,
cílem, ať to
stojí,
,
co
to
stojí.
stojí
Nezáleží na věku, délce a lidech,
lidech, kteří tvrdí,
tvrdí, že to nejde.

K tomuto tématu už tedy dodám pouze:
Všechno jde, když se chce.
:-)

Martin Balák, 9. D

