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Tak jsme opět tady s desátým číslem školního časopisu a zdravíme všechny naše čtenáře a příznivce. Snad se vám bude 
líbit i toto vydání!!! Najdete zde oblíbené rubriky z minulého dílu, zajímavosti, nápady a také hodně autorských básniček. I 
tentokráte vděčíme za vytištění a vyvázání našeho časopisu paní Andree Žákové. Moc jí tímto děkujeme! 

☺ Vaše redakční rada.
 

MAGICKÉ SYMBOLY 
 

Slunce a Měsíc 
 

 

 
Původ: Symbol je pohanským 
vyjádřením spojení protikladů - 
manželství Slunce a Měsíce a 
spojení ženského a mužského 
principu v jejich různosti. 
Vyjadřuje kompromis místo 
konfliktů a vybízí pokračovat i 
tam, kde se zdá být vše v 
pořádku. 
Význam: Symbol přináší 
nositeli štěstí v partnerském 
vztahu a má moc usmiřovat. 
 

Oko boha Hora 
 

 

 
Původ: Symbol znázorňuje oko 
egyptského boha Slunce Hora, 
které ztratil při boji se Setem. 
Samotné oko je univerzální 
symbol pro získání spirituálního 
vhledu, vnitřního zraku a 
vyššího vědění. Pohané jej 
používali k odhánění zla. 
Význam: Ochraňuje před zlem 
a pomáhá při získávání 
utajených skutečností a nových 
vědomostí. 
 

Hexagram v krhu 
 

 

 
Původ: Spojení mužského a 
ženského principu k vytvoření 
dokonalé harmonie. Tyto 
trojúhelníky, spojené uprostřed 
kruhu, znázorňují tušící mysl. 
Symbol se velice často ve 
středověku používal při různých 
okultních rituálech.  
Význam: Tento symbol pomáhá 
odhalit budoucí zlé úmysly a 
udržuje přátelství. 
 

Peace 
 

 

 
Původ: Symbol znázorňuje 
zlomený a převrácený kříž. 
Znovuobjeven byl v šedesátých 
letech, kdy se začal používat při 
protestech proti nukleárním 
zbraním a západní kultuře. Nyní 
symbol zastupuje touhu po 
utopickém celosvětovém míru. 
Význam: Symbol navozuje 
pozitivní myšlení a pomáhá k 
nositeli přitahovat šťastné 
události. 
 

Karolína Stárková 8.A 
 
 

Co se děje v lese? 

V lese rostou stromy 
a nejsou tam žádné domy. 
Žije tam i liška 
a voní tam pampeliška. 
 

Veverka shodila šišku 
na tu malou myšku. 
Vlk tam v noci vyje, 
je ho slyšet až u řeky Dyje. 
 

Vytí vlkovo 
ruší spaní mlokovo. 
Mlok už toho má dost, 
schovává se pod rybí kost. 
Vytí vlkovo je pod kostí stále 
slyšet, 
mlok by šel nejradši vlka umlčet. 
 

Takhle končí noc v lese, 
mlokovi se hlava třese! 
Klára, Ela, Maruška, Sára ze 4.B 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Když se v létě motýli fotili!  
 
Když se v létě motýli 
na slunci fotili, 
srnky u tůňky 
si na ně připily. 
Slunce na ně svítilo, 
teplo se kolem rozlilo. 

Petra Dostálová 3. A 

 
 

STŘÍPKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC A SEŠIT Ů 
 

Hlavním městem Slovenska je Břeclava. 5.A 
 

Ve střevě jsou chlupy. V těle máme chřupavky a součástí 
dýchacího ústrojí jsou plícky. 5.A 
 

Ve slově ozývali – napíšeme po Z měkké i, protože to je příbuzné 
slovo ke slovu ozývat se. 5.A 
 

Lyžaři sjížděli k horké (=horské) chatě. 5.A 
 

sýkora modřina = sýkora modřinka 3.A 
 

řezalka tečkovaná = třezalka tečkovaná 3.A 
 

ranní oko čtyřlisté = vraní oko čtyřlisté 3.A 
 

Drahanská vrchovina je nížina, ale není tak úrodná. 5.A 
 
 

Koťátko se skloňuje podle vzoru kuřátko. 5.A 
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ČÍM BYCH CHT ĚL BÝT… 

1.A a 1.B 
 

Prvňáci se jeden celý pátek zabývali při své skupinové práci tématem povolání. Čím by chtěl který z nich na počátku svého vzdělávání být a 
proč? 

 
Agent – protože chci chytat zločince.  

Jarek 
Zvěrolékařka – mám ráda zvířata.  

Anetka M. 
 
Švadlena – dělá to máma.      Kačka 
Policista – chci chytat zloděje. Tomáš  
Modelka – protože jsou krásné a 
hubené.          Alice 
 
Zvěrolékař – mám rád zvířata.  Štěpán 
U koní – mám ráda koně.          Eva 
Profesionální snowboardista – líbí se 
mi, jak dělají triky.       Samir 
Učitelka – mám ráda učení.  

Nikola R. 
 
Chemik – baví mě pokusy.      Ondra 
Chovatel – líbí se mi chovat.      Viktor 
Kadeřnice – ráda češu mámu.  

Terezka V. 
Pečovatel v ZOO – mám ráda zvířata. 

Anetka K. 
Učitelka – ráda se učím.         Peťa 
Letuška – ráda létám v letadle.  

Terka U. 
Farmářka – chci se starat o zvířata.  

Maruška 

 
Programátor – chci vynalézat hry.  Denis 
 
Bagrista – protože jezdí v bagru. Sandra 
 
Učitelka – protože učí.    Káťa 
Zahradnice – baví mě zahradničit.       Kačka  
 
Podlahář – Míša 
Veterinářka - Tereza 
Kuchařka – budu dobře vařit. 

      Denisa 

 
Zpěvačka – protože může zpívat.  Karolínka 
Zvěrolékařka – mám ráda zvířata. 

Anetka Z. 
Kuchařka – chci se naučit vařit. 

Beatka 
Veterinářka – abych mohla léčit zvířata. 

Lucka 
Bankéř – líbí se mi pracovat s penězi a baví 
mě matematika.                  Lukáš 
 
Hasič – líbí se mi, jak hasí oheň. 
     Filip 
Archeolog – líbí se mi, jak cestují.  
    Nicol 
Zubařka – Valentina 
Vědec – každý den vidím něco nového. 
    Dan 
Kuchař – protože u toho můžu mlsat.  
    Vojta 
Zahradník  – není to nebezpečná práce.
    Tom 
Bagrista – protože bagruje.           Matýsek 
 
Vím, že skončím v České spořitelně.  
             Natálka 

 
 
 

 
 
 

KDYBYCH SE PŘES NOC STAL DOSPĚLÝM… 4.B  
 
 

… bylo by mi asi malé pyžamo. 
 
… chtěla bych se zase přes další noc stát dítětem. 
 
… začal bych shromažďovat lidi, kteří by se mnou pomáhali 
chudým. 
 

… bylo by to super, protože 
bych chodila „pařit“. 
 
… vůbec nevím, jak bych se 
chovala. 
 
… zajímalo by mě, jak se to 
vůbec mohlo stát. 
 
… chtěl bych se vrátit zpátky 
do dětství. 
 
… musel bych začít chodit do 
práce. 
 
… moc by se mi to nelíbilo, 
protože už bych nemohl chodit 
do školy a byl bych hloupý. 

 
 

… byla bych smutná, že jsem byla jen tak krátkou chvíli 
dítětem. 

 
… podíval bych se do zrcadla, jak vypadám. 
 
… nemohl bych se už učit, ale musel bych chodit do práce. 
 
… vzpomínal bych na svoje dětství. 
 
… byl bych šokován.  
 
… mohl bych konečně začít pít alkohol. 
 
… byl bych nejšťastnějším člověkem na Zemi! 
 
… mohla bych si dělat, co chci. 
 
… byl bych rád, že mám dětství za sebou. 
 
… musel bych se začít holit. 
 
… říkala bych si, že jsem si měla víc vážit dětství. 
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TVOŘENÍ 

Jak nakreslit psa 

1. Začněte jednoduchým tvarem. 
Nakreslete vodorovnou pomocnou 
čáru očí a svislou středovou čáru. 
Obě čáry by se měly uprostřed hlavy 
křížit.  

 

 

2. Při pohledu zepředu vypadá čenich tím 
širší, čím blíže k vám pes je. Je to způsobeno 
perspektivou. (Pravidla perspektivy jsou 
taková, že věci, které jsou od vás dále, 
vypadají menší, a věci, které jsou k vám 
blíže, vypadají větší.) 

 

3. Načrtněte čáry začínající u nosního hřbetu 
a pokračující směrem k obočí. Začněte kreslit nos ve tvaru 
kruhové výseče. Pak postupně ubírejte, až vznikne pětiúhelník. 

 

 

 

 

4. Naznačte obočí a duhovky. 

 

5. Šipky na čele pro vás znamenají 
jednoduché značky, kterými se budete 
řídit. Postupně se rozšiřují, dokud 
nedosáhnou nosního hřbetu. Zvlněná 
šipka, která vede napříč jazykem, 
ukazuje, že jazyk není plochý – je ve 
středu mírně prohnutý směrem dolů. 

 

6. Stačí dodělat jen detaily a je hotovo! 

 
 
 
 
 
 
 

Kofoláček 
 
Potřebujete:  
noviny nebo polystyrenovou kuličku 
vyšívací bavlnky 
knoflíky 
tlustý drátek 
lepidlo 
kleštičky 
 
Postup: 
Vezměte polystyrenovou kuličku 
(případně udělanou z novin a 
omotejte ji bavlnkou. Pořádně 
přilepte začátek a konec).  
 
 
Z drátku si vyrobte kostru podle obrázku. Kratší drátek bude 
představovat ruce, delší, přehnutý nohy. 

 

Oba drátky k sobě svážeme bavlnkou a pořádně je přilepíme. Je 
důležité, aby vše pevně drželo.  
 
Tělo začneme omotávat 
bavlnkou. Začněte pod 
hlavou, omotávejte 
směrem ke konci 
končetin. Nezapomeňte 
začátek přilepit. U noh 
omotávejte nejprve 
drátek samotný, teprve 
potom záhyb. Pak 
omotávejte zpět k hlavě, 
pod kterou opět přilepte. Namotejte tělo. Pořádně to utahujte, 
pokud máte tekuté lepidlo, přetřete záhyby, bavlnka se ráda 
sesouvá. Na závěr přišijte knoflíky a přidělejte poutko na 
zavěšení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Adéla Chalupová 7.A 
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ROZHOVOR S …

 
… panem učitelem Zdeňkem Urbanem 
 
Na jaké škole jste dřív učil? 
Dřív jsem učil na ZŠ v Těšanech. 
 
Líbí se Vám na naší škole? 
Libí se mi prostředí, ve kterém škola stojí, zejména bystré děti. 
 
Kterou učebnu máte nejraději? 
Nejraději mám počítačovou učebnu. 
 
Bydlíte v blízkosti naší obce? 
Bydlím od vaší obce tak asi 19 km. 
 
Myslíte si, že je naše škola moderní? 
Určitě je moderně vybavená, máme interaktivní tabuli, novou 
počítačovou učebnu atd. 
 
Chtěl byste na této škole něco změnit? 
Určitě bych chtěl, aby byl zase v provozu bazén. 

Pavlína Kršková a Barbora Boháčková 4.A 
 

 
 
… paní učitelkou Danou Viktorínovou 
 
Líbí se Vám na naší škole? 
Líbí se mi tady moc. 
 
Který předmět učíte nejraději? 
Nejraději učím výtvarnou výchovu. 
 
Co říkáte na žáky? 
Jsou moc milí. 
 
Líbí se Vám škola a její prostředí? 
Velmi moc. 
 
Kterou třídu učíte nejraději? 
Nejraději učím šestou a devátou třídu. Raději pak tu šestou. 
 
 
… paními  kuchařkami 
 
Jaký máte názor na školu? 
Tahle škola je bezvadná. 
 
Líbí se vám kuchyň a její vybavení? 
Kuchyň i vybavení jsou krásné. 
 
Která jídla jí děti nejvíc? 
Špagety, svíčkovou, langoše. 
 
Líbí se vám vaše uniformy? 
Jsou moc hezké a boty jsou taky hezké. 
 
Kterou práci děláte v kuchyni nejraději? 
Nejraději vaříme. 
 
Které třídy jí nejlépe? 
Nejlépe jí první a devátá třída. 

Pavlína Kršková a Barbora Boháčková 4.A 
 
 

 
 

 
 
… paní učitelkou Martou Vojá čkovou 
 
Dobrý den, paní učitelko, ráda bych se Vás zeptala, jestli se Vám 
líbí na naší škole? 
Ano, líbí se mi tady. 
 
Ze které školy jste k nám přišla a proč právě k nám? 
Dříve jsem učila na ZŠ Kunovice, místo jsem změnila kvůli 
bydlišti. 
 
Jste vdaná? Pokud ne, chystáte se v nejbližší době vdát? 
Ano, jsem vdaná, druhou svatbu už nechystám. ☺ 
 
Bydlíte v Brně nebo někde blízko naší obce? 
Bydlím v Hostěnicích. 
 
Jste spokojená se třídou, kterou máte? Pokud ano, co se Vám na 
ní nejvíc líbí? 
Moje třída mi vyhovuje. Jen někteří žáci jsou až příliš aktivní, ale 
zase je to lepší, než pasivní. 
 
Který předmět učíte nejraději? 
Nejraději mám výtvarnou výchovu, protože nikdy nevím, co 
žákům vznikne. 
 
Chtěla jste být už od malička paní učitelkou? Jste se svým 
povoláním spokojená, baví Vás učit? 
Pro toto povolání jsem se rozhodla až v deváté třídě, kdy jsme 
posílali přihlášky na střední školy. Protože mám ráda práci 
s dětmi, rozhodla jsem se takto. Učit mě baví, ale ne vždy je to 
s žáky jednoduché. 
 
Budete v naší škole učit i v příštím školním roce? 
To ukáže čas, nechte se překvapit. 
 
Děkuji naší paní učitelce za rozhovor a budeme všichni moc rádi, 
když se jí na naší škole bude líbit a zůstane s námi i v příštím roce. 

za 4.A Šarlota Lévárdiová 
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O ROSTLINÁCH
 

JAK ROSTLINA VIDÍ? 
 
Přestože nemá oči, rostlina vidí. Jako oči jí slouží celé její 
tělo. Je schopna poznat východ a západ slunce, pozná, jestli je 
ve stínu, nebo naopak na přímém světle a dokonce dokáže 
rozpoznat podle světla roční období.  
Rostlina, která roste dlouhodobě ve tmě, má prodloužený 
stonek, menší listy a celkově je křehčí. Příčinou je 
neschopnost rostlin vytvářet chlorofyl (zelené rostlinné 
barvivo umožňující fotosyntézu). Rostliny blednou, jsou světle 
zelené, žluté až bílé. Světlo je hlavní hnací silou pro růst 
rostliny. Rostlina se vždy stáčí tak, aby měla optimální 
světelné podmínky pro svůj další vývoj. Regulace natáčení za 

světlem je 
zprostředkována 
hormonem auxinem, který 
se hromadí v místech, kde 

je nedostatečné osvětlení. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
JAK ROSTLINA PIJE?   

Čerpání vody ze země může být mnohdy náročná 
věc a pěkně se u ní zpotíme. Rostliny potřebují 
čerpat mnohem více vody než my. Používají ji 
nejen na chlazení, ale také na přenos živin 
stonkem. Kupodivu se u toho vůbec nenamáhají, 
protože mají tak utvořené vedení vody, že 
samovolně vzlíná od kořenů až k listům.  

Voda je jednou z nejvýznamnějších látek v rostlinném těle (obsah 
vody v rostlinných pletivech činí 70-80%).  
Přenos (transport) látek rostlinou zajišťují cévní svazky. Transport 
směrem od kořene nahoru provádí dřevo (xylem), opačným směrem 
lýko (floem).  

Transport rostlinou musí být poměrně rychlý. Pro představu: 
Rychlost transportu specializovanými buňkami sítkovicemi je až 1 
m/h a přenese se až 15 g/cm2

.  

 
Martin Mikulášek 4.B

 
 
Květen 
 
Kvete jabloň, 
kvetou růže, 
každý si k nim čichnout může. 
 
Rozkvetlá je louka, 
v trávě vidím brouka. 
 
Rozkvetlý je celý sad, 
na světě je každý rád. 
 
Slunce svítí, 
voní kvítí, 
květen má snad každý rád. 
 
Magdalena Krátká a Barbora Kristová  4.A 

 
Jaro 
 
Haló, haló, jaro, 
kde jsi bylo? 
Slunce svítí, 
na louce kvete kvítí. 
Já radost mám, 
že přicházíš k nám. 
 
Nikol Přikrylová 2.A 

 
 

 

Růst rostliny
za světlem je označen jako
fototropismus. Hlavní roli v
něm má receptor modrého
světla phototropin, který
pomocí fosforylace aktivuje
transport rostlinného
hormonu auxinu.
Auxin způsobí prodloužení

buněk,
na které nedopadá světlo, což
vede k ohnutí rostliny za
světlem.

Rostlina při růstu 
za světlem 
překonává mnoho 
překážek, ale stále 
roste 
ve směru světla.

EXPERIMENT

Celou rostlinou
probíhají cévní svazky,
od konečků kořenů až
po vrcholové části
stonku. Cévní svazky
zajišťují transport vody
a v ní rozpuštěných
látek po celé rostlině.
Pokud použijeme
místo vody barevný
roztok v okvětních
lístcích se voda vypaří,
ale barvička zde
zůstává, květ se
obarví. Pokud stonek
rozpůlíme, obarví se
pouze polovina květu.

EXPERIMENT

Celým tělem rostliny vede
„potrubí“, které spojuje
kořeny až květy. Pokud
toto vedení rozpůlíme a
necháme jednu polovinu
„potrubí“ čerpat barevný
roztok, odpovídající část
květu se nám zabarví.
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„FTÍPKI“

 
„Pane vrchní, hraje ta hlučná kapela i na přání hostů?“ 
„Samozřejmě, pane. Máte přání?“ „Než se najím, ať hrají 
kulečník!“ 
 
Paní katechetka vypráví dětem o stvoření světa: „Bůh stvořil 
zvířátka a pak Adama a Evu. Ti se odívali fíkovým listím.“ Ze 
zadní lavice se přihlásil filuta Matýsek: „To bych rád věděl, čím 
se teda živili šatní moli?“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Mami, Pavel mi dal facku!“ Pavel: „Už zase lžeš! Chceš dostat 
ještě jednu?“ 
 
„Tati, půjčil jsem si na vyzkoušení tvoji motorku. Chceš vědět, 
jak to dopadlo nebo si to zítra přečteš v novinách?“ 
 
Jsou tři blondýny na pustém ostrově, už skoro umírají, když se 
nad nimi Bůh smiluje a splní každé jedno přání. První blondýna 
si přeje být chytrá a postaví si vor. Druhá blondýna chce být ještě 
chytřejší – postaví si parník. Třetí říká: „Chci být nejchytřejší.“ 
Tak obejde ostrov a přejde most. 
 
„Pane řediteli, chtěl bych jinačí pokoj, v tomhle hoří!“ 
 
V noci u Nováků někdo zaklepe. „Kdo jste? Co chcete? Máte 
česnek?“ 
„Ne,“ ozve se zpoza dveří. Po půl hodině opět někdo zaklepe. 
„Kdo jste?“ „Soused.“ „Co je furt?“ „Nesu česnek.“ 
 
„Chlapče, jak se jmenuje tvůj táta?“ 
„Stejně jako já.“ 
„A jak se jmenuješ ty?“ 
„Stejně jako táta.“ 
„A jak se jmenujete oba?“ 
„Stejně.“ 
 
 

 
Jeden kamarád říká druhému: „Představ si, že jsem v Austrálii 
zabil všechny medvědy.“ Ten druhý odvětí: „Ale vždyť tam 
žádní nejsou.“ „No, teď už ne.“ 
 
Pan učitel napíše na tabuli příklad 3x3 a vyvolá Pepíčka. Pepíček 
přijde a říká: „Nejsem si jistý, kolik to je, ale na internetu bych to 
určitě našel!“ 
 
Petr říká paní učitelce: „Paní učitelko, Vám to dnes strašně 
sluší!“ Po dvou vteřinách dodá: „Apríl.“ 
 
„Umíš plavat?“ 
„Ano.“ 
„A kde ses to naučil?“ 
„Ve vodě.“ 

Anežka Brzobohatá 4.A 
 

„Moje žena chce zhubnout, tak začala jezdit na koni.“ „A jak se jí 
to daří?“ „Kůň zhubl o 10 kilo.“ 
 
Mirek se ptá Jendy: „Tak, kolik vážíš?“ „ No, s brýlemi 50 kg.“ 
„A bez nich?“ „Bez nich nevidím na váhu….“ 
 
„To je zajímavé, jak jsou ti lidi hloupí! Stavějí zdi a stropy a 
přitom chodí jenom po podlaze…“ říká moucha mouše. 
 
„Maminko, můžu nosit podprsenku, když je mi už 15?“ „Ne, 
Pepíčku!“ 
 
Ptá se babička vnoučka prvňáčka: „Tak co, Davídku, do školy 
chodíš už půl roku. Umíš abecedu?“ „Jasně, babi, až do sta!“ 

 
Veronika Grimová 4.B 

 
Manžel leží po autohavárii v nemocnici. Manželka ho přijde 
navštívit a jakmile ho uvidí, povídá: „Proboha! To auto musí 
vypadat!“ 

Markéta Bednářová 6.A 
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MÁME RÁDI ZVÍ ŘATA

 
NEJODPORNĚJŠÍ ZVÍRATA SV ĚTA (II. DÍL) 
 
Chřestivec protáhlý 
Žije v moři u Korsiky a říká se mu také Rosy Lipped Batfish, což 
znamená netopýří ryba s namalovanými rty. Tato ryba neumí 
plavat a tak si jen tak vykračuje po mořském dně. 
 

 
 
Rypoš lysý 
Velice vzácné zvíře vypadající jako myš bez chlupů. Hrozí mu 
vyhynutí. V současné době je jich na světě méně než 120 kusů. 
 

 
 
Průhledná žába 
Tyto žáby žijí v Ekvádoru. Čtvrtinu života žijí ve vodě, většinu 
ho pak prožijí na listech rostlin. Jsou téměř neviditelné. 
 

 
 

Karolína Stárková 8.A 

 
JORKŠÍRSKÝ TERIÉR 

 
Jorkšírci byli prvně vypěstováni pro lov krys v Anglii. Postupně 
jsme je vyšlechtili a stali se z nich dokonce výstavní pejsci. 
Jorkšírci moc nemohou maso a také mají největší problémy se 
zrakem. Od malička se musíte alespoň trošku snažit o to, aby 
vašemu jorkšírovi stouply uši. Nejnáročnější je péče o jejich srst. 
Výstavní kousky mají dlouhé chlupy, na které se musí používat 
kondicionér, musí se denně vyčesávat atd. 
 
Správné prostředí pro psa 
Kotec pro psa by měl být veselý a pohodlný. V každém by měl 
být pohodlný pelíšek, alespoň 3 věci na hraní, jídlo a pití. Když 
psa cvičíte, nesmíte zvyšovat hlas kvůli maličkosti, musíte mít 
trpělivost. Když jsme byli malí, také jsme nechodili po 10 
minutách. Psi mají rádi pochvaly, hry a pamlsky. 

 
Pavlína Kršková 4.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozhovor s pejskem 
Ahoj pejsku, je pravda, že jsi býložravec? 
Hm, proč myslíš, že jsem býložravec? 
 
Protože o tobě vůbec nic nevím, řekneš mi o sobě něco? 
Dobře, ale hlavně si prosím zapamatuj, že nejsem býložravec! 
 
Ok, a co tedy jsi? 
Já jsem všežravec. 
 
A je pravda, že jsi z poloviny vlk? 
Jsou to moji dávní příbuzní. 
 
 
Existuje více druhů psů? 
Ano, je jich mnoho, ani to nezvládnu z hlavy všechno 
vyjmenovat. Já jsem americký buldoček a jsem pokojový pes. 
Teď už mě ale volá můj páneček. Tak zatím ahoj! 

Anička Neuerová a Gabča Zahradníková 4.A 
 

 
STRAŠILKA 

 
Strašilka je nenáročné zvíře. Stačí jí natrhat 1 – 2 týdně 
ostružinové listí a vodu. Kdo se jí nebojí, může ji chovat volně. 
Kdo se bojí, terárium je vhodný domeček. Strašilka žije asi dva 
roky. Dorůstá do velikosti až 15 
cm. Strašilka nekouše, nebodá, 
nelítá a je docela líná. Patří mezi 
hmyz. 

Jeník Koloničný 6.A
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OHLÉDNUTÍ ZA…

 
PRAHA 
 

Konečně přišel ten den, na který jsme se 
s třídou tolik těšili. Ve středu 16. května o 
půl sedmé ráno jsme vyjeli autobusem 
z Brna. Jeli jsme autobusem Student 
Agency, kde byly dotykové televize. 
V autobuse nám asistentka pana řidiče 
nabídla sluchátka a něco k pití, takže nám 
cesta příjemně utíkala. Po příjezdu do 
Prahy jsme se ubytovali v hotelu Krystal a 
navštívili tyto památky: Rozhlednu Petřín 

s 299 schody, Zrcadlové bludiště se zrcadly měnícími podobu, 
Pražský hrad se třemi nádvořími, chrám sv. Víta s krásnou 
výzdobou, Královské zahrady se Zpívající fontánou a Zlatou 
uličku s velmi malými domečky. Moc se mi to líbilo. 
Ve čtvrtek 17. května po snídani jsme se prošli po Karlově mostě, 
kde je 30 soch, poté jsme se projeli lodí po Vltavě, následovala 
prohlídka muzea Karlova mostu, dále Staroměstské náměstí, 
Orloj, Židovská čtvrť, Václavské náměstí a Národní divadlo 
s nádhernou výzdobou. Na vlastní oči jsem se přesvědčila, že 
Praha je opravdu nádherné město. Za dva dny se dá prohlédnout 
jen něco málo z toho všeho krásného a zajímavého, co nám naše 
hlavní město nabízí. Proto bych se někdy v budoucnu do Prahy 
ještě znovu moc ráda podívala.  
Nejvíc se mně líbilo Národní divadlo, chrám sv. Víta a Orloj. 

Klára Ženožičková 5.A 

 
ŠKOLA V PŘÍRODĚ NEBOLI VODÁK 

 
V pondělí 28. 5. ráno jsme ti, co měli kola, jeli od školy 
mikrobusem a ti, co chodili „pěškobusem“, jeli vlakem. Do 
rekreačního střediska Veselí nad Lužnicí jsme přijeli asi po třech 
hodinách. Ještě ten den jsme jeli zkusit kanoe na vodu. Bylo to 
zajímavé, k pobavení ostatních se někteří překlopili. Ubytovaní jsme 
byli v chatkách. Areál byl velký a dělili jsme se o něj i s jinými 
školami. Tak jsme s nimi hráli turnaje v přehazované. 
Skupina cyklistů s panem učitelem Markusem jela na kolech na 
zámek Červená Lhota (až na ten slejvák to bylo super). Ostatní 
s pány učiteli Kováčikem a Urbanem, Bobem a Marťou byli na 
exkurzi v třeboňském pivovaru. 
Škola v přírodě – voda se nám moc líbila, proto doufáme, že máme 
rezervaci i na příští rok. 

Verča Bilíková 7.B 
 
 
 

 

 
 

„CO UŽ VÍM O PRAV ĚKU“ 
poznatky čtvrťáků po projektu věnovaném tomuto tématu… 

 

V pravěku byla jiná příroda. Pravěcí 
lidé bydleli napřed ve stanu, pak si 
začali stavět pevné příbytky. Pravěcí 
lidé také na sobě nosili takové hadry, 
vypadalo to jako odstřižky látek. Lidé 
byli i polonazí a lovili různou divokou 
zvěř. Pak si kameny udělali oheň a 
opekli si ji. 

Martina Hnízdilová 4.A 
 

Pravěk se rozděluje na tři doby: doba 
kamenná, doba bronzová a doba 
železná. Pravěkému člověku se říká 
pračlověk. Nosili na sobě oblečení 
z kůže (dříve méně upravené, ale když  

 

vynalezli jehly a nitě, byli víc 
upravené). Měli také nějaké 
náhrdelníky, na nich pověšené zuby 
zvířat, mušličky atd. Dříve bydleli 
v jeskyních, ale později v různých 
chatrčích. Živili se zvířaty, která ulovili 
– ovcemi, divokým skotem atd. Dále se 
živili různými lesními plody. 

Anežka Brzobohatá 4.A 
 

O pravěku toho zatím moc nevím. Vím, 
že doba kamenná se dělí na mladší a 
starší, potom byla doba bronzová. Etapy 
pravěku nazýváme podle toho, z jakého 
materiálů se v té době vyráběly zbraně,  

 

nádoby a všelijaké jiné věci. Lidé 
v době kamenné používali jako materiál 
 kůže, dřevo, kosti, ale hlavně kámen.  
Proto byla doba kamenná. Lidé si 
stavěli prostorná obydlí podobná stanům 
z kůží ulovených zvířat. Oblečení měli 
velmi jednoduché, také z kůží, které 
k sobě přišili nitěmi z kůže. Pro šití 
používali pravěcí lidé jehly z kostí a 
dřeva. Lovili menší zvířata, jako jsou 
veverky a jiní hlodavci, ale v tlupě si 
troufli i na větší zvíře – jelen, srnec. 
Jako nástroj používali kladiva ze dřeva a 
kamenů a pěstní klíny. 

Barbora Kristová 4.A 

 
ŠKOLA V PŘÍRODĚ – TRHOVÁ KAMENICE 4.A, 4.B 
 
Líbily se nám tam hry v lese, spaní v chatkách, výlety do 
skanzenu Veselý kopec a do zatopeného lomu – voda byla úplně 
čistá a modrá jako moře. Byli tam potápěči a jejich vedoucí nám 
udělal přednášku o potápění. Celkový program Cesta kolem světa 
s Willy Fogem byl super! Líbila se nám týmová práce při hrách a 
soutěžích. Bavilo nás skládání egyptského oka, asijský fotbal, 
balancování s raketou, pamětní soutěže a štafety. Také Hodina 
pravdy byla bezva. Měli jsme skvělé vedoucí (animátory). Do 
svých týmů vkládali velké naděje. Děkujeme jim! Přáli bychom 
si, aby k nám naši týmoví vedoucí (hlavně Jirka a Fíla) někdy 
přijeli do školy…Taky jídlo bylo moc dobré – nejvíc asi krupičná 
kaše.  A neměli jsme úlohy:o). Kolem byla krásná příroda a čistý  
vzduch. Navštívili jsme také Muzeum strašidel. Hodně jsme 

 
 
 
špekáčky a zpívání. Fajn byly taky volné chvilky, sprchování, 
polední klid a povídání na chatce po večerce. Líbili se nám daňci 
v oboře a kozy na Veselém kopci. A diskotéka byla fakt hustá!  
Všichni jsme měli skoro pořád dobrou náladu, zažili jsme 
spoustu smíchu a legrace….                  názory žáků 4.AB 
 

 
 
 
 
 
 

 
sportovali, bylo tam pěkné fotbalové hřiště. Bavil nás i táborák,  
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AUTORSKÁ TVORBA

 
VZKAZ ZE ZÁHROBÍ 

 
Ještě chvíli prosila Táňa o milosrdenství, leč marně. Koněra si šel 
mezi Táninými nářky sednout do své kanceláře. Na pokraji 
zhroucení se Táňa svezla na podlahu ve výtahu, kde začala hledat 
mobil v kabelce. Jak nejrychleji mohla, vytočila číslo 158.  
 
Venku byla velká sněhová vánice a mrazem se poničily některé 
důležité dráty, a tak se místo místní policie ozvalo: „Volaný 
účastník není dostupný. Prosím, zavolejte později. One moment, 
please…“ Táňa přestala vnímat. Myslela už jen na to, co se stalo 
před rokem. Co před rokem udělala, co už nikdy nevrátí a nebude 
moci napravit. 
 
Jaroslav, její přítel, na ni čekal den před Štědrým večerem 
s nachystanou večeří. Táňa však už ani chvíli nevydržela tajit, že 
si našla někoho jiného. Jaroslav tak strávil Štědrý večer sám a až 
po půl roce se Táňa dozvěděla, že ji Jaroslav chtěl na Štědrý den 
požádat o ruku. 
 
Táňa si myslela, že už na ni po roce Jaroslav zapomněl, ale 
nezapomněl. Včera večer se Jaroslav předávkoval léky a zanechal  

 

 
po sobě dopis, kde píše, že bez Táni už dál žít nemůže. Táňa to 
ale ještě neví. Vrátný Koněra, otec Jaroslava, toho tak chce využít a 
pomstít synovu smrt. Koněra prostě chce, aby dívka trpěla jako jeho 
syn. 
 
Vzal si přenosné rádio, ve kterém právě hlásili smrt Jaroslava 
Koněry a pustil to tak, aby to Táňa slyšela. Táňa nemohla věřit 
vlastním uším! To nemůže být pravda, pomyslela si dívka. 
„Jaroslave! Prosím! Nech mě žít! Já nechci zemřít! Nechci!“ 
Odpověď žádná. Koněra se potichu radoval ze svého plánu. „Ale 
Táničko,“ ozval se hlas Koněry napodobujícího Jaroslava. „Já ti 
nevěřím, že mne stále nemiluješ. Pojď. Pojď! Budeme spolu na 
Štědrý večer. Budeme spolu na onom světě!“ 
 
Táňa byla na pokraji svých sil. Nemohla zavolat pomoc a z výtahu 
se dostat také nemohla. Pak se ale stala jedna věc. Koněra nechal 
zapálenou svíčku, od které chytly závěsy a celé až ke stropu 
vzplanuly v ohni. Kolemjdoucí si všimli požáru a než stačil Koněra 
utéct, přijela policie a hasiči. Koněru zavřeli do vězení a Tánin život 
byl zachráněn. 

Veronika Doležalová 9.A
 

 
Opice 
 
Jedna malá opice 
jmenuje se Alice. 
Mezi stromy hrála si, 
až přetrhla provazy. 
 
Bum, bác, křáp a křup, 
to je k vzteku, dupy, dup. 
Zlomila si nohu pravou, 
už nebude skotačit. 
Teď má nožku bolavou, 
musí pořád jen cvičit. 

Alice Zadubanová 4.A 
 
Učení 
 
Učení, učení, 
je pro žáky mučení. 
 
Ve škole se učí stále, 
slovesa, příslovce a tak dále. 
 
Mají tlusté učebnice, 
už se nechtěj učit více. 
 
Matika, český jazyk, přírodověda, 
to je pro ně strašná věda. 
 
Radši chodí na zmrzlinu, 
do stánku U Martinů. 

Anežka Brzobohatá 4.A 

 
Liška 
 
Liška, liška, liška, 
spadla na ni šiška. 
Schoulila se za strom, 
nedošla ani dom. 
 
 
 
Doma na ni čeká máma, 
říká si: „Je v lese sama!“ 
Šla ji hledat samotná, 
to je máma přehodná. 
 
Do lesů si zašla, 
a hnedka ji našla. 
Už je se svou rodinou, 
přesladkou a jedinou. 

Barbora Kristová 4.A 
 
4.B rýmuje k projektu Čarodějnice 

 
Čarodka se hnusně oblíká, 
krysy za mazlíčky má. 
A když si lektvar uvaří, 
tak svaly se jí vytvoří. 

Filip, Honza 
 
Mladá čarodějnice se učí 
a v hodinách hodně ruší. 
Dostala za to poznámku, 
je naštvaná a není v pořádku 

Ondra, Martin M. 
 
Čarodějnice seká na kousky kytku 
kousky tenké jako nitku. 
Až ji naseká na nudle, 
potom ji hodí do kotle. 

Maruška 
 

 
Dnes jsem viděl černého kocoura, 
bál jsem se, že mi oči vyšťourá. 
Čarodějnice se ho lekla, do popelnice 
utekla. 
Uviděla tam myšku, proměnila ji 
v šišku. 

Dominik, David 
 
 
Kiklofák Bamburský -  jméno mé, 
nemám ponětí, kde můj učeň teď je. 
Učím ho, jak jen to jde, ale hůlku 
nedostane. 
Kdyby ji dostal, byl by zlý nebo by si 
užíval dovolenou na Měsíci. 

Táda  
 
Čarodějnice má hada, 
jmenuje se Láďa. 
Je to pěkný zlobivec, 
každého kousne jako pes. 

Lubor 
 
Čarodějnice lektvar vaří, 
z dětí, co pořád jenom zlobí. 
Nesmí jí utéct z kotle ven, 
jinak všem zkazí celý den. 

Šárka  
 
Čarodějníci, tak to jsme my, 
žijeme mezi vámi na Zemi. 
Hůlky máme, všechno známe, 
co neznáme, to poznáme! 

Vojta  
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MOJE RÁNO  

Otevřu oči. Máma mě 
vzbudila a nechala 
otevřené dveře. 
V mém pokojíčku je 
šero. Je březen a 
slunce ještě nevyšlo. 
Jenom v kuchyni se 
svítí. Slyším cinkání  
talířů. Chystá se snídaně. Do postele mi něco skočilo. Je to 
Blejdík, náš černý kocour. Stormi, moje orientální kočka, taky 
přišla a lehla si mi na břicho.  
Máma volá, že už musím vstávat nebo přijdu pozdě do školy. 
Neochotně odsunuji Stormu a vytahuji Blejďu, zalezlého pod 
mýma skrčenýma nohama. Z vyhřáté postele se mi vůbec 
nechce. Posadím se na posteli a chvíli tak zůstanu. Kouknu 
z patrovky dolů a tam na mě čeká můj pes Max se siamákem 
Derylem. Takže už fakt musím…. 

Eva Studená 6.A 
 

RÁNO 
 
Když ještě ležím v posteli, zdá se mi krásný sen. Máma otevře 
dveře, aby mě vzbudila. Já cítím v duši podivný nepříjemně 
chvějivý pocit. Vzbudím se a do očí mi zazáří žluté pronikavé 
světlo z lampy. Žaluzie bouchají o okno, zvuk jako když 
někdo práská do vznášejícího se papíru… Pocítím veliký 
chlad, který do mě silně narazí. Venku slunce nesvítí, všude 
šero…. 

Šárka Vanková 6.A 
 

NEČEKANÝ DÁREK 
 
Já se jmenuji Katka. Mám ráda koně a bydlím v Hradci 
Králové. Bydlíme v takové venkovské části. Je tady hodně 
farmářů a přes ulici má jeden pán koně. Vždycky ráno jdu 
k ohradě a dám jim mrkev, chleba, prostě to, co mají koně 
rádi. Někdy jsem i jezdila a tenhle měsíc jsem měla mít 
narozeniny. Mamka pro mě má notebook. Čekala jsem, že 
dostanu něco jiného. Na mých narozeninách mně mamka dala 
velkou krabici. „Co to jen může být?“ říkala jsem si. Byl tam 
papírek, na kterém bylo napsáno: Jdi před dům. Když jsem 
vyšla z domu, nevěřila jsem vlastním očím! Byl tam farmář od 
naproti, držel na ohlávce překrásnou kobylku a řekl: „No co 
koukáš, je přece tvoje,“ a usmál se. Objala jsem klisnu a 
nadšením jsem začala trochu brečet. Potom přišli lidé 
z vesnice a dali mi sedlo a ohlávku . Jela jsem na vyjížďku. Po 
třech letech měla Vendulka nádherné hříbátko. Jmenuje se 
Greysynka a všichni jsou moc šťastní. 

Pavlína Kršková 4.A 

 
Netopýrek 
 
Netopýrek přes den spí, 
večer, když se probudí, 
létá sem a tam, 
nic ho neunaví. 
 
Cvrček hraje na housličky, 
motýl létá na kytičky. 
Netopýrek usíná a spí, 
navečer se zase probudí. 

Barča, Verča 4.B 
 
Ztracený pes 
 
V lese jsou stromy, keře a 
ztracený pes. 
Tohle je náš les. 
Ten pes po lese běhá 
jako zmatená srna. 
 
V jehličí se ten pes schovává 
a nikdo ho asi nevyláká. 
Jeden pán ho láká, 
vrána mu do toho kráká 
a žába na něj kváká. 

 
Pán už je hodně rozčílený, 
protože pes má co do činění 
se zajícem, co tady leží 
ulovený. 
Petr, Vojta, Martin, Lubor 4.B 
 
Pohádkový les 
 
V lese to tak krásně šumí, 
zvířátka se v trávě honí. 
Vedle lišky běží medvěd, 
zítra už mu bude devět. 
 
Hned u lesa tančí víly, 
slaví medvědovy devátiny. 
Pozval si tam lišku, myšku, 
přinesly mu pampelišku. 
 
Dostal krásné dary, 
od kamarádů z obory. 
Medvěd byl moc rád, 
že je jejich kamarád. 

Šárka, Táda, Martin M. 4.B 

 
Barvy lesa 
 
Náš les je zas zelený, 
na podzim byl barevný. 
Lišky si tam pobíhají 
a myšky se schovávají. 
 
Veverka právě obědvá 
u stolečku ze dřeva. 
Bukvice na zemi leží, 
prasátka se najíst běží. 
 
Všechna zvířátka hlad mají, těší se, 
že se zas nají. 
Cinky, linky, zazvonil zvonec 
a lesní básničky je konec. 

Matouš, Honza, Leon, Filip 
4.B 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ranní svět 
 
Když se ráno slunce rozsvítí, 
probudí se kvítí, 
a na louce klasy obilí 
zlatě svítí. 
 
Mraky se bělají, 
obloha modrá. 
Jablka za chvíli dozrají 
a všichni jásají. 
Hurá, hurá! 

Pavlína Kršková 4.A 
 

 
 
O VEVERCE 
Děti šly v lese a koukaly se na květiny. Náhle na ně začaly 
padat šišky. Děti se ptaly, kdo to na ně hází. Moc se divily, 
když na stromě uviděly veverku. Ptaly se, proč na nás ta 
veverka hází šišky? Nejspíš se nás bojí. 

František Kos 2.A 
 

Včera jsme byli s tatínkem v lese čistit 
krmelec pro zvířátka. Hned po příchodu 
ke krmelci jsem našla parůžek, který 
shodil srnec. Moje mladší sestřička 
Karolínka našla o kus dál další parůžek. 
To byl můj nedělní zážitek z lesa. 

Adéla Řičánková 2.A 

 
 
CHYTRÝ LES 
 
Byl jednou jeden les. A v tom lese byla zvěř a stromy. Stromů tam bylo 
hodně, zvěře málo, protože na louce pod velikým dubem byla chalupa. 
V té chalupě bydlel pytlák Ferda Fousek. Pytlák každý den chytal do 
nastražených pastí něco k snědku. Pytlák totiž nejedl nic jiného než 
maso. A stromům se to nelíbilo, protože pytlák chytal stromům 
kamarády a kamarádky. A tak vymyslely past, do které se chytil ten 
pytlák. A když Ferda Fousek zjistil, jak je to strašné, tak už to nikdy 
neudělal. 

Julie Ženožičková 2.A 
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SPORT 

 
Cliff diving  je adrenalinový sport, pocházející z Havaje. Je to 
sport, při kterém závodníci skáčou až z výše  25m do asi 5m 
hluboké vody, což je velice důležité. Při skoku se počítá styl, 
preciznost a originalita. Při dopadu musí závodník spadnout do 
vody kolmo, jinak to může velice bolet. Bohužel tu je možnost, že 
při špatném doskoku se může člověk i zmrzačit. Cliff diving si 
může zkusit úplně každý. Jsou i závody, ve kterých se můžou utkat 
jak profesionálové, tak i amatéři. Avšak nejznámější závody v Cliff 
divingu jsou závody Red Bull. Ty se každoročně pořádají po celém 
světě, ale zde už závodí jen profesionálové. 

 
Flybar  je vlastně pogo stick (odpružená tyč), který ale v USA 
vylepšili. Nyní můžete skákat až do výšky 150 cm a provádět různé 
triky bez ohledu na váhu. To díky pevnému tělu a mechanickému 
nastavení odpružení. Flybar je těžší než běžný pogo stick, váží 
okolo 9 kg. U nás se objevil kolem roku 2006.  
 
Buggykiting je jízda na 
speciálním vozítku buggy 
nebo buggyna, za využití 
tažného draka. Buggyna je 
lehká jednomístná tříkolka 
s řiditelným předním kolem. 
Jezdec sedí uprostřed vozidla 
a mění rychlost a směr jízdy 
natáčením předního kola a 
manévrováním s drakem. 
Přilba nesmí nikdy chybět. 
Drak připomíná padák, ale je 
menší. Na konci draka je 
držadlo, se kterým jezdec při  jízdě manévruje. 

Majka Bednářová 7.A 
 

 
PLAVÁNÍ VE VYŠKOV Ě 
 
Želva, delfín, kapr… to nejsou jenom živočichové, ale také naše 
diplomy z lekcí plavání ve Vyškově. Moc jsme se na ně těšili už od 
pololetí. Letos jsme se snažili zlepšit si loňské výkony a co nejvíc a 
co nejlépe si užít dobu v bazénu. Mladší spolužáci se mají na co 
těšit a těm starším nezbude než vzpomínat na doby, kdy do 
Vyškova také se školou jezdili. Tak jako my!  

3.A 
 
 
 
 
 
 
 

CESTOVÁNÍ 
 
Wales 
Wales je část Velké Británie. Obývá ho keltský národ Velšanů. 
Metropolí Walesu je od roku 1955 Cardiff. Wales je převážně 
hornatý, hory byly vymodelovány během poslední doby ledové. 
 
Existuje tam 22 správních oblastí a já jsem v roce 2010 navštívila 
Carmarthenshire a v něm město Carmarthen. Toto město je podle 
pověsti rodištěm slavného čaroděje Merlina. Navštívila jsem také 
zříceninu hradu Llansteffan, který se tyčí nad pobřežím 
Atlantského oceánu. Na hradě vás sice nečeká žádný průvodce, ale 
je to kouzelné místo. Na plážích pod hradem jsou obrovská 
naleziště mušlí. 
 
Byla jsem také v Národní botanické zahradě, kde jsem si mohla 
prohlédnout rostliny z celého světa. Nejvíce mě překvapilo, že se 
ve Walesu nezamykají auta ani domy, protože se tam prostě 
nekrade. Žijí tam velice přátelští obyvatelé. 

Pavlína Kršková 4.A 
 

 
 
 
 

Oceán 
 

Oceán je plný řas, 
je tam spousta mušlí a krás. 

 
Koupou se tam staří, mladí, 

někteří i plenky mají. 
 

V oceánu žijí ryby, 
v Antarktidě i velryby. 

 

V oceánu lodě plují, 
lidé se tam poflakují. 

 

On tam i žralok žije, 
mívá rád i lidi živé. 

 

Oceán má každý rád, 
každý je s ním kamarád. 

 
Šárka Vanková, Veronika Sedláková 6. A 
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JAK JSME SKLÁDALI VERŠE… 

III. A 
 

inspirace: Nikolaj Nosov – Jak Neználek skládal verše 
 

Já skládám rým, 
jestli pak víte, co všechno vím? 
Že ke jménu Jitka, 
rýmuje se slovo kytka. 
A ke slovu lýtka, 
rýmuje se jméno Lidka. 

Daniela Zimanová 
 
Tahle kytka 
vypadá jak nitka, 
tohle to je o ní rým, 
vypaří se jako dým. 

Zdeňka Kocourková 

 
Slunce svítí na obloze, 
pejsek běhá mámě k noze, 
já pověsím prádlo, 
mámo, dobré ráno! 

Nikol Sedláková 
 
Na zahrádce slunce svítí, 
kvete tam i jarní kvítí. 

David Juřina 
 
Na zahradě mám spoustu žab, 
chodím se na ně dívat rád. 

Michal Pavlíček 

 
Svítí slunce lehce, 
asi se mu nechce. 
Svítí ještě míň, 
čím pak je to, čím? 
Když pak slunce svítí víc, 
nezastaví ho už nic. 

Peťa Dostálová 
 
Slunce svítí překrásně, 
v tůňce se to leskne. 
A na naší zahrádce 
Pepík si tleskne. 

Adéla Ondrušková
 

 
DRUHÉ POLOLETÍ V OBRAZE 

 
 
  
   

 
Děkujeme za všechny příspěvky! Ty, které se nevešly do tohoto čísla, jsme uschovali pro čísla další!!! 

Redakční rada: Šarlota, Pája a Bára ze 4.A, Martin ze 4.B, Adéla a Majka ze 7.A, Peťa ze 7.B, Kája z 8.A, I. Klímová, 
K. Studená. Redakční email: casopis@zs.mokra.cz – sem prosím posílejte vaše příspěvky a náměty. 

Pohár rozhlasu Recitační soutěž 

Anthropos 

Čarodějnice 

BESIP – Bezpečná jízda na kole 

 
Pohár rozhlasu 

Praha Císařovy nové šaty Dopravní soutěž 


