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 Vojtěch Klempa 

 Tomáš Klügl Tomáš Haspra 

Členové kroužku informatiky 

Tomáš Jírovec 

Tadeáš Šalomon Tomáš  Svoboda 

V letošním školním roce navštěvují kroužek 
informatiky tito žáci. Přejeme jim mnoho 

úspěchů  v jejich práci. 
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Chytré zkratky pro Windows 10   

Tento rok jsme si pro Vás místo tradičního interview  připravili seriál, ve kterém 
Vám představíme základní klávesové zkratky pro práci s Windows 10. Často je 
totiž použití kombinace kláves mnohem rychlejší než proklikávání nabídek myší. 
Naučite-li se i vy alespoň ty základní, budete možná překvapeni, jak rychlá je 
práce bez neustálého sundávání ruky z klávesnice a šmátrání po myši. Takže si 
připravte klávesnici a jdeme na to.  

      + X Otevře kontextovou nabídku Start 

Shift + Del Smaže soubor bez přesunutí do koše 

   + I Otevře nastavení 

    + A Otevře Centrum akcí 

    + E Otevře Průzkumník souborů 

    + L Uzamkne počítač 

    + R Otevře okno pro spuštění systémových programů 

Ctrl + A Označí cely text– v příkazové řádce nebo textovém 

Klávesy Funkce 
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 Trénink DRAČÍ lODĚ 
Trénink dračích lodí se konal ve čtvrtek 21.9. ve Znojmě na Dyji. Z prvního 
stupně se zúčastnila 2.třída a 5.třída. Z druhého stupně se zúčastnila  6. třída,  
7. třída a 9.třída. V 7:20 jsme odjeli autobusem do Znojma, kde jsme vystoupili 
v Sedlešovicích a šli jsme pod most k vodě.   Přijelo auto se dvěma loděmi. Os-
má a devátá třida tyto lodě musely sundat, měly 20 míst. Začínalo se trénovat 
v 8:20. Na první lodi jela druhá třída a na druhé lodi jela šestá třída. Až jedna 
ze tříd dojela, tak se vystřídala 5. třída a 8. třída s 9. třídou. Děti si vzájemně 
pomáhaly, protože loď má 20 míst. Počasí nám přálo, nepršelo a na chladno 
jsme byli přichystaní. Trénovalo se jako každý rok  - jízda vpřed, zatáčení a 
zastavení. Všechno skončilo v 11:00 a 11:30 se odjíždělo zpět do školy. Všichni 
si to ve zdraví užili a těšili se na závody.  

 
Tomáš Klügl, Tomáš Jírovec, Tomáš Haspra 

 
Závody Dračích lodí 

Přijeli jsme autobusem na místo konání závodů Dračích lodí (Znojmo, Sedle-
šovice pod mostem). 
První stupeň závodil v úterý 26.9 2017 a druhý stupeň ve středu 27.9 2017. 
Během závodění si účastníci   mohli dát občerstvení nebo si něco zakoupit. 
Hned po vystartování jsme museli projet mezi dvěma barely, aby začal závod. 
Potom jsme museli bouchnout do zvonu   pádly a po pár metrech jízdy někdo 
předem domluvený musel vylézt na žebřík visící z mostu. Krátce potom jsme 
museli vycouvat a následovně objet míč. Po objetí míče jsme jeli rovně a pod 

mostem jsme pádlem bouchli do zvonu. Vyjeli 
jsme z pod mostu, někdo z lodě skočil do člunu, 
vzal míč a hodil ho do lodě. Poté už jsme jeli do 
cíle. Obě třídy z prvního stupně ZŠ Kravsko byly na 
prvním místě. 

 
Tomáš Klügl, Tomáš Jírovec, Tomáš Haspra 
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Neny 

V úterý 3. října přijel známý znojemský raper NENY. Pro žáky 1. a 2. stupně si 
připravil několik svých písniček. Ve své hodince, kterou pro nás měl nám vy-
právěl o svých zkušenostech a zážitcích ze svého života. Na závěr se vyfotil se 
zájemci a porozdával autogramy. Všem se jeho vystoupení líbilo. Byl to zážitek 
a zároveň poučení do života. 

Tadeáš Šalomon 

 
DRAKIÁDA 

13.10.2017 se ve škole konala drakiáda. Ráno se celá škola sešla na hřišti. Ně-
kteří žáci si přinesli své draky. Přišly i děti z mateřské školky. Vítr nám pofu-
koval, a tak jsme mohli začít pouštět draky. Létali hodně vysoko, někomu se i 
zamotal do stromu, ale podařilo se jej dostat dolů. Jeden žák deváté třídy si 
přinesl drona, natáčel a fotil drakiádu. Jeden drak byl dokonce ve výšce mra-
ků. Následovalo vyhlášení nejlepšího draka. Drakiáda se vydařila a všem moc 
líbila. Den jsme ukončili sběrem odpadků kolem školy 

Klügl Tomáš  


