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Ahoooj! Tak jsme opět tady a zdravíme všechny čtenáře a příznivce našeho školního časopisu. Deváté číslo právě opustilo tiskárnu. 

Tentokrát jsme to zkusili trochu jinak…     Tak „pěkné počteníčko.“          ☺ Vaše redakční rada.

I v tomto čísle bychom chtěli hned na úvod poděkovat paní Andree Žákové za vytištění a vyvázání našeho časopisu. Již po několikáté se  
tohoto úkolu ochotně ujala a ušetřila nám všem spoustu práce. 

Únor
Únor je, únor je, 
každý se raduje.
Postavíme sněhuláky,
naše obří pajduláky.

Padá sníh, padá sníh, 
pojedeme na saních.
Pojedeme dolů 
z kopce,
uděláme kotrmelce.

Padá sníh, padá sníh,
je ho plná zahrada,
ptáčci mrznou na větvích…
Majda, Maruška, Simona, Matyáš z 2. A

Zima
Mirka Machanová, 6. A
V zimě vločky padají,
děti je do pusy chytají.
Všichni rádi bobují
a někteří boby rozbijí.
Já jsem doma u krbu,
koukám z okna na tu pohromu.
Pro mě bobování není,
já jsem spíše na bruslení.
K zimě patří i pohoda,
 a proto jsem teď v teple domova.
Zima je prostě super, 
tak si ji užijte s úsměvem! :o)

Dopis od Vincentova otce
Jsem velmi rád, že mám možnost vědět, jak se vám daří. Nám se daří 
velmi dobře a Vašemu Vincentovi je taky fajn. 
Jsem velmi vděčný za všechny za velkou podporu, kterou dáváte mému 
dítěti, které je velmi šťastné, stejně jako jeho matka i otec. 
V mé zemi je velmi těžké zajistit našim dětem vzdělání a to je důvod, 
proč  jsme  velmi  vděční  všem  vašim  rodinám,  které  podporovali 
vzdělání našeho dítěte všemi jeho potřebnými školními pomůckami.
Při této příležitosti bych vás rád poznal osobně, ale mám obavy, že se 
nemůžeme  v brzké  době  setkat,  kvůli  vzdálenosti  mezi  mou  zemí  a 
Mokrou.
Ale já věřím, že Bůh udělá zázrak a že se můj sen vyplní. Modlím se za 
Vaše životy,  aby byly delší, a aby se Vincent dostal do vyšší úrovně 
vzdělání, ale víme, že i vzdělání má své limity.
Já chci,  abyste  Vy i  já co nejdéle žili  a abyste  Vincenta co nejdéle 
podporovali, abychom všichni viděli, jak si povede ve školním vzdělání 
a po ukončení školy. 

Zůstanu bratrem.
S úctou Váš 
Vitalis Odongo Oügang
Otec

Překlad z angličtiny - 9.A



ročník 5/ číslo 1(9) Základní škola Mokrá – únor 2012 strana 2

CESTOVÁNÍ
Itálie
Itálie  je  určitě  super  místo  a  má  spoustu  památek,  tak  se  na 
nějaké podíváme :o)
Vzhledem k bohaté historii Itálie se tu nabízí návštěvníkům řada 
kulturních  zážitků.  Nachází  se  tu  taková  umělecká  díla,  která 
osloví  určitě  každého  návštěvníka.  Můžete  zde  obdivovat  jak 
trosky doby starořímské, tak i mistrovská díla renesance, baroka 
až po futurismus. Kulturní poklady země jsou po celém území a 
nejsou omezeny jen na hlavní město Řím. Stačí navštívit Milán, 
Benátky nebo třeba Neapol. V posledních letech byla velká část 
národních  památek  restaurována  a  byla  jim  vrácena  původní 
podoba.  Za  zhlédnutí  určitě  stojí  Šikmá  věž  v Pise,  Římské 
koloseum, Obelisk a Svatopetrský dóm ve Vatikánu, Sixtinská 
kaple a další.
Takže hezkou dovolenou či poznávací výlet! 

Londýn
Londýn  je  jedna  z nejznámějších  světových  metropolí.  Nabízí 
všem turistům nekonečné množství  zážitků.  Záleží jen na vás, 
jestli  se  při  pobytu  v hlavním  městě  Spojeného  království 
spokojíte s návštěvou notoricky známých pamětihodností nebo se 
spíše  rozhodnete  poznat  rozmanitý  život  současných  obyvatel 
pulzujícího  multikulturního  města  nad  Temží.  Ať  zvolíte 
jakoukoli  možnost,  buďte  si  jistí,  že  Londýn  vás  nezklame. 
Přiblížím vám některé vánoční zvyky – v Anglii nechodí Ježíšek, 
ale  Santa  Claus,  místo  kapra  jedí  krocana a  po  něm vánoční 
pudink. Vánoční dárky nacházejí pod stromkem až 25. 12. ráno. 
To je jen pár řádků o Londýně.

Chorvatsko
V Chorvatsku  je  krásně  hlavně  v letních  měsících.  Moře  je 
vcelku teplé. Dovolená v Chorvatsku je vždycky super! Přečtěme 
si více. Chorvatsky se jmenuje Hrvatska. Je to nástupnický stát 
bývalé  Jugoslávie.  A  co  ještě?  Split  je  největší  město  na 
chorvatském  pobřeží,  je  to  hlavní  hospodářské,  kulturní  a 
dopravní  středisko  Dalmácie  a  leží  na  poloostrově  mezi 
Kaštelským  zálivem a  Splitským  průlivem,  západní  část  tvoří 
kopec  Marjan  s krásným  lesoparkem.  Pohoří  Kozjak  a  Mosor 
chrání  město  na severu a severovýchodě  před vnitrozemskými 
vlivy.  Jak vypadají  některé zvyky – třeba vánoční? Tradičním 
dárkem v Chorvatsku je ozdobené jablko, tzv. božicnia, kterým 
obdarovávají  mládenci  své  dívky.  Stromek  se  začal  zdobit  až 
v polovině 19. století, stejně jako u nás. První stromky však byly 
listnáče!  Teprve  později  se  ujaly  jehličnany.  Nejprve  se  jako 
ozdoby používalo ovoce, ořechy, cukrovinky, teprve později  se 
přidaly skleněné a jiné ozdoby. V jadranském přímoří se domy 
zdobily snítkami šalvěje a břečťanu nebo borovými větvemi. 
A  teď  tip  na  výlet,  pokud  navštívíte  Bašku  Vodu:  můžete  si 
zaplatit  plavbu výletní lodí BIBE. Poplujete na ostrov Hvar, pak 
navštívíte pláž Bol – je to kamínková pláž. Z té se můžete na loď 
vracet buď pěšky nebo výletním vláčkem či motorovým člunem. 

Přeji pěknou dovolenou!!
Pája Kršková, 4.A

                             A TEĎ NĚCO NA PARÁDU!

CO BUDEME POTŘEBOVAT:
1. 20 libovolných korálků 
2. 2 kousky řetízku 
3. 20 kusů tyček s kulatou nebo plochou hlavičkou 
4. 2 závěsy na náušnice 
5. kleštičky

POSTUP: 
1. Na tyčku navlečeme korálek a kleštěmi uděláme 

očko.
2. Korálek s očkem navlečeme na druhé očko řetízku 

a upevníme. Na každém očku řetízku musí být 2 
korálky. Tenhle postup opakujte do zaplnění 
řetízku.

3. Nakonec na první vynechané očko navlečeme 
závěs.

           

                                      

  

 Vytvořily: Alžběta Švehlová, Eliška Korityáková, 7. A

Žába     a     kráva  
Žába z potůčku si řekla, že si vyjde na louku. Tam potkala krávu, 
která byla óóóbrovská. Záviděla jí, že je tak velká. Říkala si: „ 
Kéž bych byla také tak veliká, to by si mě pak více vážili.“ Proto 
se každý den vracela na louku a snažila se co nejvíc nafouknout, 
ale nikdy jí to nevyšlo. Tak ji jednou napadlo, že by si mohla 
koupit trampolínu, ale zjistila, že nemá peníze. Začala tedy hledat 
práci, ale uvědomila si, že je na všechno moc malá. Proto se 
smutně vrátila na louku a usedavě plakala. Druhý den se 
vzpamatovala a za tu trošku peněz si koupila malou trampolínu. 
Skákala a skákala, až se pod ní trampolína protrhla. Pak na louce 
našla takovou divnou věc..Říkala si: „  To je nějaká divná věc..“ 
Byla to bota, která měla vespod pružiny. Vlezla tedy do boty a 
začala skákat. Doskákala na louku, kde se pásla kráva. Žába 
zakopla o kámen a spadla na krávu. Začala mít strach z té 
obrovské výšky a tak raději seskočila a na louce se už neukázala 
a raději zůstala ve svém potůčku.
Poučení: Každý je užitečný takový, jaký je.

Jan Unger, Vendula Klímová, Pavel Balga, 5.A 
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FTÍPKI

Paní učitelka vysvětluje rozdíl mezi nehodou a neštěstím.
„M ůže mi někdo z vás říci nějaký příklad?“
„Prosím, paní učitelko, když ztratím žákajdu, tak je to nehoda. A 
když ji tatínek najde, tak je to neštěstí“.  :o)   

  Nikča Zouharová, 4. B

V hodině náboženství:
„Děti, kdo z vás ví, kde bydlí Bůh?“
Jirka:  „Nahoře,  v mracích!“  „  To  je  pěkné,  má  někdo  jinou 
odpověď?“ 
Anička: „Bydlí v zemi, ve skalách, v trávě, vodě, všude!“ „To jsi 
řekla moc hezky. Ještě někdo? Pepíčku?“
„Já to vím náhodou úplně přesně. Bůh bydlí u nás v koupelně!“ 
„Chlapče, jak jsi na to přišel?!“  
„To je snadný, maminka každé ráno bouchá na dveře a volá: Pane 
bože, ty jsi tam ještě??“    :o) 

Přijde žena k psychiatrovi a říká: „Pane doktore, můj manžel si 
myslí, že je kůň!“
„Tak ho, paní, přiveďte, vyléčím ho.“
„Dobře,  pane doktore,  ale až skončí  dostihová sezóna,  on teď 
zrovna vyhrává!“  :o)
                                                                                                     

Pane Bože, co je pro tebe tisíc let?“
„Chvili čka“.
„A pane Bože, co je pro tebe tisíc dolarů?“
„Penízek.“
„Pane Bože, dej mi prosím penízek!“
„Jistě, počkej CHVILIČKU!“  :o) 

Na policejní stanici v Melbourne přivedl policista klokana.
„Šéfe, co s ním? Našel jsem ho na ulici.“
„To jste tak neschopný, že si sám neporadíte?? Dejte mu napít a 
zajděte s ním do ZOO.“
Druhý den jde šéf po ulici a potká policistu s klokanem.
„Vždyť jsem vám přece řekl, ať ho vezmete do ZOO!“
„Ano, šéfe, tam jsme byli včera, dneska jdeme do kina a zítra do 
cukrárny na zmrzku!“  :o)

Šarlota  Lévardiová, 4. A  

Pepíček se ptá maminky: „  Mami, můžu zapálit stromeček?“ 
„M ůžeš, Pepíčku.“  Za chvíli se Pepíček vrátí: „  A mami, můžu 
zapálit i ty svíčky??“

Paní chce péct poprvé husu. Chytí ji a začne škrtit. Za chvíli 
přijde její manžel a ptá se: „Proč škrtíš tu husu?“  „No, oni tady 
píšou, že ji mám nejprve mírně podusit…“   

Pavlína Hlučková, Honza Osolsobě, 6.A

Blázen se v tramvaji začne najednou příšerně chechtat, tak se ho 
jeden pán zeptá, proč se tak chechtá. Blázen mu odpoví: 
„Vykládám si vtipy a tenhle jsem ještě neznal…“   

Tristan Defer, 6.A

 „Tati, umíš se podepisovat poslepu?“  „Umím, synku. A proč se 
ptáš?“   „Já potřebuju podepsat 
žákovskou.“
           

 „Dobrý den, paní učitelko, Honzík onemocněl, má teplotu.“   „A 
kdo volá?“ ptá se paní učitelka. 
„M ůj táta…“    

Jeník Koloničný, 6.A

Sedí kluk v tramvaji a poslouchá písničky. Přijde k němu paní a 
ptá se ho: “Chlapče, nechceš tak náhodou vstát??“ Kluk si sundá 
sluchátka a říká: „No jasně, to znám, já si stoupnu a ty si 
sedneš…“       

Kryštof Lajkeb, 6.A

Přijde jeptiška do nebe, u nebeské brány stojí sv. Petr a ptá se: 
„Kdo jste?“   „Já jsem nevěsta Boží.“  Svatý Petr vyvalí oči a 
řekne: „Ty jo, já nevěděl, že se šéf bude ženit!“    

 Markéta Bednářová, 6.A
 
Tři upíři se vsadí, kdo přiletí z „lovu“ nejvíc od krve. Letí první, 
přiletí zpátky a má nohy od krve. Říká: „Zabil jsem myš.“  Letí 
druhý, vrátí se, má tělo od krve a říká: „Zabil jsem kočku.“ Letí 
třetí, vrátí se celý od krve a ti dva se ho ptají: „Cos chytil??“  On 
odpoví: „Vidíte tamhle ten sloup?“   „Jo, vidíme.“   „Hm, tak já 
ho neviděl…“                 

Honza O., Daniel B., Filip D., 6.A

MÁME RÁDI ZVÍ ŘATA
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  Nejodpornější zvířata světa (1. díl)

1.  Mořské  prasátko  neboli  mořská  okurka
Sice  žije  pod  vodou,  ale  nemá  žábra,  dýchá  totiž  vodními 
plícemi.  Když je v ohrožení,  vyvrhne na útočníka  část  svých 
vnitřních orgánů, ty se na oběť přilepí a často ji i zabíjí. Orgány 
tomuto sumýši dorostou nové.

2.   Paropucha krtkovitá
Toto  je  australská  ropucha  velmi  připomínající  želvu  bez 
krunýře. Pyšní se slizkým, mimořádně tlustým tělem a krátkými 
končetinami. Žije v podzemí, je poloslepá a živí se termity.

3.     Blobfish
Slizká  ryba  s  lidským  obličejem.  Správně  se  jí  říká 
Psychrolutesmarcidus, ale nikdo jí neřekne  jinak než Blobfish 
(sliznatá ryba). Žije v hlubokých vodách u pobřeží Austrálie a její 
tělo je tvořeno rosolovitou hmotou.

                                                      Karolína Stárková, 8. A

Hafani
Kolie, setr, vlčák

hrnou se na cvičák.
Za balónkem se ženou,
do pelíšku zalehnou.

Štěkající hafani
vyvenčí se na stráni.
U boudy pak hlídají

a zloděje chytají.
Psy my všichni rádi máme,

vždy se o ně postaráme.
Eva Studená, 6.A

Skotský jelení pes

Země původu
Velká Británie.
Charakteristika
Lovecký pes na vysokou, vhodný do rodiny.
Výška
Minimální kohoutková výška psa je 76 cm. Pro feny platí 
minimum 71cm.
Srst
Srst je drsná, polodlouhá, na dotyk nesmí být vlnatá. 
Nejčastějším a také nejvíce oceňovaným zbarvením je tmavě 
modrošedá. Vyskytuje se i v barvě žíhané, žlutě a pískově 
červené nebo narezavělé. Trocha bílé na špičce ocasu, hrudníku a 
prstech je přípustná.
Péče
Srst se musí pravidelně a dobře kartáčovat.
Povaha
Přátelský, mírný, rozumný, nekomplikovaný, nepříliš ostražitý, 
málo štěká, věrný svému pánovi, tvrdý sám k sobě, důstojný, 
inteligentní a milý dětem.

Marcela Dančáková,  8.A

Mor če
Morče je býložravec, jí například listy  pampelišek, jitrocele, 
slupky od melounu, seno a zrní. Morče je velice přítulné, milé a 
hravé zvíře. Na zimu se musí dávat do vody vitamín C, aby 
neztrácelo živiny.       Mládě morčete pije asi dva týdny mateřské 
mléko, ale jí i to samé, co dospělé morčata, protože se rodí se 
zuby, srstí a vidí. Asi po dvou měsících jde mládě rozlišit na 
samičku a samečka. Morče potřebuje větší klec,  aby mohlo řádit 
a skotačit jako ve volné přírodě. Může mít domeček, aby si mělo 
kde udělat teplý pelíšek, ale jestli nemáte domeček,  tak mu dejte 
na večer hodně sena, ať má teplý koutek. Když chce jíst, vydává 
pištivé hlasité zvuky, jakmile kolem něj projdete. Jestli budete 
chtít sehnat nějaké potřeby pro morčata, podívejte se na 

www.spokojenypes.cz
  

Pája Kršková, 4. A 
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OHLÉDNUTÍ   ZA…

Mikuláš  9. A
Dne 5. 12. 2011 chodil na naší škole Mikuláš. Tuto akci pořádala 
třída  9.  A  pro  celou školu.  V pondělí  ráno  bylo  na chodbách 
nachystané peklo pro ty zlobivější děti a pro hodnější andělské 
nebe.  Kdo  se  bál  čertů,  mohl  projít  jen  kolem  andělů  a  na 
odvážlivce číhali čerti. Byli jsme hodně překvapení, když jsme 
viděli,  že  děti  se  vůbec  nebály  a  peklem  si  prošly  vícekrát. 
V prvních dvou hodinách jsme obcházeli třídy na 1. stupni, kde 
nám  děti  řekly  básničku  nebo  něco  zazpívaly  a  za  odměnu 
dostaly sladkosti.  Učitelé dostali místo sladkostí  vánoční přání 
přímo z pekla. Všichni byli hodní, až na pár hříšníků, kteří dostali 
výprask od čertů. Až jsme obešli všechny třídy, stavili  jsme se 
postrašit naše paní kuchařky, kde jsme dostali malé občerstvení. 
Když jsme obešli  celou školu, vydali  jsme se navštívit  domov 
důchodců v Horákově. Měli jsme pro ně přichystané vystoupení. 
Všichni  jsme  zazpívali  koledu  Vánoce,  Vánoce  přicházejí, 
Mikuláš zazpíval a zahrál na kytaru a čert s andělem zahráli na 
flétny.  Za odměnu jsme i my něco dostali,  byly to perníčky a 
ovoce. Věříme, že se tato akce líbila a nikdo v pekle nezůstal.

Veronika Žáková, 9.A 

Mikuláš, Čert a Anděl, 4. A

Mikuláš
Eliška Šiková

Mikuláš  má dlouhé bílé vlasy,  na hlavě  nosí  mitru.  Oči  mívá 
světle modré, na bradě mu rostou bílé vousy, jsou hodně dlouhé. 
Od ramen až po paty nosí bílý hábit, na kterém je přišitý krásný 
zlatý kříž, který označuje jeho zbožnost. Je poměrně tlustý.
Mikuláš dělá radost dětem a dává jim sladkosti. Mikuláš, už když 

se  narodil,  měl  v sobě  zbožnost, 
radost, úsměv na tváři a veselé oči.
Mikuláše  baví  roznášet  cukrovinky, 
protože vidí radost malých dětí. Také 
ho baví povídat si se svými přáteli o 
jejich příhodách. Rád si hraje se svým 
pejskem  a  angorskou  kočičkou 
s křídly. Často se modlí.
Jeho  kamarádi  jsou  čerti,  andělé  a 
Ježíšek. Má je všechny moc rád. Mezi 
oblíbená zvířátka patří jeho mazlíčci 
–  andělský  pejsek  a  andělská 
angorská kočička s křídly, kteří umějí 
mluvit a Mikuláš se jim může se vším 
svěřit.
Mikuláš bydlí v nebeském chrámě na 
nebesích.  Kolem  jeho  chrámu  jsou 

bílá oblaka. V noci kolem jeho domu září krásné a jasné hvězdy.
Mám Mikuláše moc ráda, protože se snaží obdarovat hodné děti. 
Dělá  radost  všem už  tím,  že  na  ně  myslí.  A  hlavně  nás  má 
všechny rád.           
                 

Čert
Vojta Haberl

Čert nosí na sobě dlouhý ušpiněný kabát, místo jedné nohy mu 
narostlo kopyto a na hlavě má kudrnaté vlasy. Z nich mu čouhají 
dva velké rohy. Má zkažené zuby, černé oči a začouzené tváře. A 
někdy má jen jedno ucho. Je hubený, chlupatý a většinou starý. 
Nosí potrhané oblečení, kalhoty má samou záplatu. Vzadu mu 
z nich čouhá dlouhý ocas.

Má  zlou  povahu  a  rád  škodí.  Hraje 
karty,  nemá rád lidi  a  děti.  Zvlášť  ty 
zlobivé, ty odvádí do pekla.
Co dělá? Většinou vše rozbíjí  a škodí 
lidem. Rád se pere s čarodějnicemi.  Je 
smutný a naštvaný, když děti nezlobí a 
on si je nemůže odvést do pekla.
Mezi  jeho  kamarády  patří  většinou 
ostatní čerti, čarodějnice, strašidla a tak 
podobně. Co se týká mazlíčků, tak mezi 
ně patří pavouci, krysy, kocouři, myši a 
další havěť.
Čert bydlí v pekle. Peklo je pod zemí a 
bublají  tam samé kotle s vařící  vodou. 
Je tam horko a čerti tam mučí zlobivce.
Můj pocit z čerta je takový, že kdybych 

ho v noci potkal, tak bych se asi strachy zbláznil!

Anděl
Jan Kvapil

Anděl má na hlavě světlé vlasy a nad hlavou svatozář. Na čele 
nosí zlatou hvězdu. Na zádech mívá bílá křídla a obléká si bílou 
sukni  nebo  šaty.  V ruce  nosí  košík 
s dobrotami pro hodné děti. Na nohách 
má  obuté  střevíčky.  Existuje  hlavně 
hodně mladých andělů.
Anděl  je hodný a hodným dětem nosí 
sladkosti  a  ovoce.  Často  přemlouvá 
čerta,  aby  neodnášel  zlobivé  děti  do 
pekla. Rád rozdává sladkosti a taky rád 
za  ně  poslouchá  básničky.  Poslouchá 
Mikuláše a radí se s ním.
Kamarádí  se  s ostatními  andělíčky. 
Kamarádí se i s bohy.
Bydlí  v nebi.  Lehává  na  mráčkové 
posteli. Bydlí v přepychu.
Mně  se anděl  moc líbí.  Mám ho rád, 
protože mi dává nadílku. Je moc milý.  

Jak si představuji anděla
Šárka Vanková, 6. A

Měl  by  mu  na  tváři  vždy  hrát  krásný  úsměv.  Neměl  by  být 
zlomyslný a už vůbec ne krutý a ošklivý.  Měl  by být  krásný, 
hodný  a  měl  by  pomáhat  buď  lidem  nebo  aspoň  jednomu 
člověku. Protože každý člověk má svého andělíčka strážníčka!
Když si ho představím, tak by mohl vypadat takhle – nad hlavou 
má  nádherně  velkou,  lesklou,  zářivou  a  zlatou  svatozář. 
Kudrnaté, zlaté vlásky. Nádhernou tvář s lesklýma očima, které 
září štěstím. Ruce hladké jako to nejjemnější peří. A oblečenou 
má čistě bílou košilku až na zem se zlatými volánky. A - když  ho 
zahlédnu -  vyzařuje lásku, štěstí a pokoj. Jeho křídla jsou velká, 
bílá nebo zlatá, pevná, jemná a důvěřivá. 
Na anděly nemusí věřit  všichni, ale kdo udělal  alespoň  jednou 
dobrý skutek, tak ho anděl určitě chrání…      
Na anděly nemusí věřit  všichni, ale kdo udělal  alespoň  jednou 
dobrý skutek, tak ho anděl určitě chrání…      
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VÁNOCE

Vánoce tento rok

Co mně o Vánocích radost udělalo? 
Spoustu lidí by se tomu smálo!
Stromek, kapr vánoční
a nálada sváteční.

Čekání a trpělivost, 
nikde vůbec žádná zlost. 
Moc se mi to líbilo,
jenže to pak skončilo…

Budu čekat celou zimu,
jaro, léto, do podzimu.
A pak tady po roce
budou zase Vánoce!

Lojza Brzobohatý, 5.A

Vánoce
O Vánocích  se  mi  líbil  celý  Štědrý  den.  Ráno  jsme  vstali  a 
v obýváku  byl  nachystaný krásný zelený stromeček.  Ten  jsme 
nazdobili a šli s tátou do lesa. V batohu jsme nesli spoustu dobrot 
pro  zvířátka:  tvrdý chleba,  jablíčka,  zrní,  brambory,  kaštany a 
mrkev. Dobroty jsme dali v lese ke stromu zvířátkům a spěchali 
domů  za mámou. Doma jsme si chvíli  odpočinuli a šli chystat 
živý Betlém ke kapličce. Ten jsme večer předvedli lidem, co se 
přišli podívat. Pak jsme chvíli prskali prskavky a šli na večeři. Po 
sváteční večeři jsme rozbalovali dárky.

Jakub Zouhar, 5.A

Bezva Vánoce
Vánoce byly bezva. Všichni jsme dostali spoustu dárků. Dárky 
byly skvělé, ale nejskvělejší bylo, že naše celá rodina byla spolu 
a  měli  jsme  vánoční  náladu  a  pohodu.  Asi  jediné,  co  nebylo 
bezva,  bylo  to,  že  když  jsme  zapalovali  prskavky,  tak  nám 
spálené zbytky  prskavek  padaly rovnou ze stromečku  dolů  na 
podlahu a dělaly tam malá černá propálená místa. 
Vánoce se mi letos moc líbily!

Jindřich Dostál, 5.A

MŇAMKY

Malinové košíčky

Potřebujeme: 
krabičku tvarohu (250g)
kelímek jogurtu (125g)
250g malin
cukr
minerální vodu
malé košíčky – dají se koupit hotové

Vložte tvaroh a jogurt do mísy a promíchejte. Potom rozmačkejte 
maliny vidličkou. Několik malin si nechte na ozdobu.
Smíchejte  rozmačkané  maliny  a  směs  z tvarohu  a  jogurtu. 
Přidejte trochu cukru. Potom přidejte několik lžic minerální vody, 
aby byl krém jemnější. 
Směs vložte do košíčků a nahoru přidejte celou malinu. 

Dvoubarevná kolečka

Potřebujeme:
marcipánovou hmotu, potravinářské barvivo, váleček, nůž.

Polovinu  bílé  marcipánové  hmoty  obarvi  několika  kapkami 
červeného potravinářského barviva.
Obě poloviny marcipánu vyválej a vzniklé placky polož na sebe.
Marcipán  nakrájej  na  tenké  proužky  a  pak  je  stoč  do 
dvoubarevných koleček.

Dobrou chuť přejí Barča Švestková a Eliška Šiková, 4. B.

Luštěnka
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                                                                                     PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME…

Kamarád

Mám dobrého kamaráda,
ten mi vždycky rady dává.
Pomáhá mi při písemce,
zvládneme to spolu lehce

Hrajem spolu super hry,
nejlepší kamarádi jsme prostě my!

Na sebe spoustu času máme,
už se hodně roků známe.

Jsme nejlepší kamarádi
a máme se strašně rádi.

Alice Zadubanová, Anežka Brzobohatá, 4. A

Drak

Dráček, dráček,
má žlutý fráček.
Povětřím letí,
koukejte, děti!

Chvilku si letí vzduchem,
ptáky poslouchá jedním uchem.

A pak přistane na zemi
mezi krásnými alejemi.

Alice Zadubanová, Anežka Brzobohatá, 4. A

Pavouk

Jednou malý pavouk
na člověka se kouk.
Pavouk se ho lekl

a rychle utekl.

Schoval se ve své pavučině
a pak se povaloval líně.

A pak  říká: Synku,
zavolej mi mamku!

A tak synek přes dům běží,
volá: Mami, táta zuří!
Máma hnedle přiběhne

a tátovi řekne:

Copak, copak, tatínku,
načpak chceš mě, maminku?
Mouchy došly přes klimu,

už máme co na zimu!
Anežka Brzobohatá, Alice Zadubanová, 4.A

B

Byla bleďoučká Barbora,
byla bílá, 
bledá…
Bydlela 
blízko 

Břeclavi,
blizoučko 

blízko 
Brna :o)

  
Čeho     se     bojím  …   
zlých lidí, vážných nemocí, tmy, únosu, dopravních nehod, smrti, 
zlodějů…
hadů, sršňů, zlých psů, pavouků, lišky v zahradě…
divných zvuků, tikajících hodin, tmavých místností, děsivých 
snů, stínů přírody….
že: je někdo za dveřmi, někdo mě sleduje, někdo na mě vybafne, 
někdo za mnou je, někdo mě ukradne, někdo mě přepadne… 3.A

                     
                                                                                             

Moje příjmení

Moji dávní pra pra pra prapředci žili v Antarktidě. Lovili ryby, po 
boku jim věrně stál pes, většinou plemeno maxteriér, a v iglú je 
hřála  spousta  mazlíčků.  Nikdo  nikdy  nechápal,  jak  tihle  lidé 
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mohou žít v takové zimě! I když se někdo z mých předků narodil 
jinde, vždy se po čase stejně přestěhoval na sever. Vyhovovalo 
jim prostě studené podnebí. A tak ostatní tomuto rodu začali říkat 
Studení.
Dnes je to jinak. Já žiju v Mokré a po boku mi věrně stojí leda tak 
můj  věrný psí přítel  Max. Jediné, co mi  po předcích zbylo, je 
příjmení,  láska  ke  zvířatům  a  arktický  mazlíčkovský  pozdrav 
ČUMÁK NA ČUMÁK  :O)

Eva Studená, 6.A  

M

                                    Milá, mladá Milada
myslela moc málo.

Měla modré maskáče,
mámě mlsala máslo :o)

Zuzana Nováčková, 6. A
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Písmenková po(víd/lív)ka

Povídku  o  písmenkách  jsem  si 
vybral, protože si myslím, že se o 
tom  dá  napsat  velmi  zajímavý 
text. Každé písmeno je jiné, a tak 
to  dává  autorovi,  mně, 
nepřebernou možnost kombinací, 
zápletek  a  různých  variací  na 
zajímavý  děj.  Můj  příběh  nese 
název  Písmenková  po(víd/lív)ka. 
Co tenhle název skrývá? Čtěte dál 
a dozvíte se!
Byl Štědrý den. Kouzelný to den 
pro všechno na Zemi. Den, kdy i 
písmenka ožívají. Zrovna několik 
písmenek se jakoby probudilo  k  životu.  Mohla  mluvit,  chodit 
nebo se kutálet. Byla ve velké tmě a nikdo z nich nevěděl, kde je. 
Hádala se, kdo z nich je nejužitečnější: ,,Já jsem nejužitečnější! A 
jsem  první  v  abecedě!“  k řičelo  na  všechny  A.  Ostatní 
oponovala:  ,,Ty,  jó?!  To  teda  vůbec!“  ,,Ne!  Nejlepší  a 
nejužitečnější jsem já! K! K jako krása!“, říkalo pyšné K. Na to 
drzé P vykřiklo: ,,K jako krása nebo taky jako kráva! Co?!“ Tak 
se tam ještě dlouhou dobu dohadovala, pošťuchovala, ba dokonce 
i prala, až se probudilo moudré písmeno Z. To zařvalo: ,,Ticho 
tady  bude!“  a  všechna  písmena  ztichla  jako  pěna.  Z  mluvilo 

dál:  ,,Všichni  jsme 
užiteční.  Jak  K,  tak 
A nebo i vy ostatní. 
Každé písmeno je k 
něčemu  dobré,  bez 
žádného  by  se  lidé 
neobešli.  Jak  by 
mohli lidé říkat jídlo 
bez  písmena  J?“ 
Ostatní  souhlasila  a 
usmířila se.

Vtom co se stalo. Někdo je všechny zvedl a už je sypal ze tmy 
ven.  Všechna písmena  spadla  do horké  vody.  Stala se z  nich 
písmenková polévka!

Jiří Severa, 9.A

Pohádka     o     písmenkách  

  

Bylo jednou jedno D, které mělo břicho velké jako nějaký moc 
tlustý pán. D se rádo kamarádilo s E. Byli to nejlepší kamarádi už 
dlouhou dobu. E vypadalo jako nějaký žebřík, a proto se mu 
všechna písmenka smála. Jednoho dne se D a E rozhodli, že si 
vyjdou na procházku. Šli a najednou potkali Z. Z je nikdy nemělo 
rádo, protože na ně žárlilo, že jsou dobří kamarádi a ono žádné 
kamarády nemá. Z bylo zrovna ten den hrozně naštvané a 
z ničeho nic zaútočilo na E. Ukouslo mu dolní kus „  žebříku“. 
Z E najednou bylo F. D se strašně zlobilo, že jeho kamarád už 
nevypadá tak jako dřív, a proto, když Z odcházelo, žduchlo do 
něj D břichem. A ze Z najednou bylo N. Po nějaké době ale bylo 
Z spokojené, že už není Z, protože s ním jako s N chtěli najednou 
všichni kamarádit. Nevím, jak je to možné, ale bylo to tak. D a F 

už toho všeho měli dost, tak šli zpět domů. 
Kousíček od domu slyšeli, jak někdo naříká. 
Bylo to nějaké I. Tak se ho zeptali: „Odkud 
jsi, že jsme tě tady ještě nikdy neviděli?“ A I 
jim smutně odpovědělo:“  Ale viděli, jen 
v jiné podobě.“ D a F z toho byli úplně paf a 
nevěděli, co mají říct. A tak po nějaké době I 
řeklo:“  Já jsem bylo původně B.“  D a F se 
znovu podivili a zeptali se, jak se mu to stalo, 
že už nemá dvě břicha. Odpověděl, že neví, 
že šlo jednou normálně spát a takhle se už 
probudilo. D a F toho už měli dost, co se dělo 
jejich známým, a tak zalezli domů a nevylezli 

už nikdy, protože nechtěli vědět, co dál se ještě bude dít mezi 
písmenky…

Jan Hrubý, 9.A

Za dveřmi je sen

Byla krásná prosluněná sobota. Vstala jsem brzy a rychle jsem se 
převlékla. Když jsem byla hotová, vzala jsem do ruky vodítko a 
vyšla před náš útulný dům. Na terase mě přivítal můj krásný pes 
Rony. Podrbala jsem strakatého křížence za ušima a připnula mu 
vodítko. Šli jsme přes polní cestu a sluníčko nás hřálo do zad. Po 
chvíli jsme potkali několik jabloní. Utrhla jsem jedno rudé jablko 
a zakousla se do něj. Když jsme prošli lesem, objevila se před 

                                                                                         obr. Eva S.
námi dlouhá cesta, která se vinula až k velké stáji v údolí. Cestu 
obklopovalo několik pastvin a na nich se pásli nádherní koně. Já 
měla to štěstí, že jeden z nich byl můj! Přistoupila jsem k ohradě 
a zapískala na drobnou hnědou klisnu. „Sabi…“, zavolala jsem a 
hnědka se ke mně rozešla. Ocasem házela ze strany na stranu ve 
snaze odehnat dotěrné mouchy. Usmála jsem se na ni a pohladila 
ji po hebkém nose. Pak jsem se rozešla dolů ke stáji a Sabi šla 
bok po boku se mnou. Ve stáji jsem Ronyho pustila a nechala ho, 
aby šel za ostatními psy. Vzala jsem sedlo a uzdečku a zašla pro 
Sabi do výběhu…
O půl hodiny později jsem už seděla na jejím hřbetě a užívala si 
nádhernou projížďku po polích. Připadala jsem si tak volná, když 
jsme se tryskem proháněly po kopcovitém terénu! Až už Sabi 
mohutně oddechovala, zpomalily jsme do kroku a zajely 
k potoku. Tam se klisna dlouze napila a nezapomněla mě 
postříkat chladnou vodou. Ve stáji jsem ji odvedla do boxu a dala 
jí seno a vodu. Pak jsem šla šťastná s Ronym domů.

Míša Boušková, 9.A

   Za obrázky k písmenkovým povídkám děkujeme prvňáčkům :o)
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                                       Útěk ze ZOO
Už odmala jsem žil v ZOO. Bylo to tam celkem fajn... Tedy až na 
jednoho ošetřovatele. Vždycky se do všeho pletl. Třeba jsem se 
hádal s ostatními opicemi o to, kdo získá nejlepší banán, a on se 
přiřítil a začal řvát: "To nemůžete být chvíli potichu? Vypadá to 
tu jako v zoologické zahradě!" Tak jsme museli ztichnout a já si 
ze všeho nejvíc přál, abych tu nemusel trčet.
Potom mi ale začalo přát štěstí. Starého, nerudného ošetřovatele 
vystřídal  nový,  mladý.  To na tom ale  nebylo  nejlepší.  Tenhle 
ošetřovatel byl asi ještě nezkušený a jednou nám zapomněl zavřít 
klec. Okamžitě jsem toho využil a vyběhl jsem ven. Ostatní opice 
na mě zíraly, jako kdybych prováděl nějakou opičárnu. To je ale 
nemožné. Já totiž nejsem opice, ale op. Přesně řečeno šimpanz.
Když  nechcete  jít  se  mnou,  váš  problém,  pomyslel  jsem  si, 
vyplázl na ně jazyk a už jsem utíkal pryč.
Brzy jsem dorazil k plotu, přeskočil jsem ho a zastavil jsem se. 
"Co teď?" uvažoval jsem. Dostal jsem hlad a tak jsem se rozhodl 
navštívit taková ta hranatá lidská obydlí, kterým se říká "domy". 
Určitě tam mají nějaké jídlo.
Netrvalo dlouho a dorazil jsem k jednomu domu. Štěstí mi pořád 
přálo, protože jedno okno bylo  otevřené.  Vlezl  jsem dovnitř  a 
začal jsem se rozhlížet po něčem k snědku. Na stole jsem uviděl 
rozlité mléko. Nabral jsem si ho do dlaní a už jsem chtěl pít, když 
jsem si  všiml,  že to nějak smrdí.  "Čím to může být?" podrbal 

jsem  se  na  hlavě. 
Když jsem ale chtěl 
svěsit  ruku,  zjistil 
jsem,  že  se  mi 
přilepila  na  hlavu! 
Začal  jsem  zuřivě 
skákat  a  třepat 
hlavou,  ale  nebylo 
to nic platné!
To  však  nebyla  ta 
nejhorší  věc. 
Najednou  do 
pokoje  vletěla 
nějaká  paní  s 
malým  klukem. 

"Pomóóc!" zaječel jsem na ně, ale oni jen zavřískli a utekli. Vtom 
jsem  si  uvědomil,  že  mi  nerozumí.  Budu  jim  muset  koupit 
slovník šimpanzštiny.
Bohužel jsem neměl  čas o tom popřemýšlet, protože do pokoje 
znovu přišla ta paní a držela koště v bojovné pozici. Na nic jsem 
nečekal  a  vylezl  jsem ven,  tak  rychle,  jak  jsem to  s  rukama 
přilepenýma na hlavě dokázal.
Naprosto vyčerpaný jsem se vrátil do ZOO a snažil se nevnímat 
pošklebky ostatních. Myslím, že další výlet za hranice ZOO si asi 
dlouho neudělám…

Veronika Š.
                                                Škola

Čtení, psaní, matika,
s tím se každý potýká.
Ať je léto nebo zima

v naší škole je vždy príma.

V druhé třídě násobilka,
k lenošení není chvilka.

Jedna známka za druhou,
dnes jsem dostal zápornou :o)

V třetí třídě angličtina,
to je taky pěkná dřina!
V čtvrté třídě dělení,
to je spousta skučení!

A my už jsme v šesté třídě,
nevypadá to s námi vůbec bídně!

                          Dominik Piták, Vojta Ambrož, 6. A

Třída 6. A
Naše třída 6. A,

ta je hrozně šílená.
Občas jsou mezi námi bitky,

lítají fixy a z gum zbydou jen zbytky.

Každý občas má zlost a vztek,
ale nikdo by to do nás neřek.

Všichni jsme tu kamarádi
a máme se vcelku rádi.
Verča a Markéta, 6. A

Ve třetí třídě máme každý svého školního skřítka. 
Možná, že ho máte i vy … (?)

Když     odejdou     všichni     žáci     ze     školy,     je     to     čas     pro     školní     skřítky  …  .  

…  začnou se scházet a kontrolují, jestli je ve škole všechno 
v pořádku. Když je něco v nepořádku, tak to uklidí nebo - když je 
žák nepořádný dlouho -  mu věc vezmou.                     

Nikol Sedláková

Můj skřítek má červené culíčky, černý nos a zelenou čepici. Taky 
má hrůzostrašné červené oči a umí šplhat a cítí na dálku, proto 
má černý nos. Jmenuje se Nosálka. Nejoblíbenější barva Nosálky 
je červená. Je to skřítčice, jak se patří. Nosálka je ráda, když má 
hodně kamarádek a kamarádů. Je to veselá skřítčice.   

                           Zdeňka Kocourková

Můj skřítek Rarach se stará o to, aby se mi neztratila žádná 
učebnice. A když má čas, tak trochu lumpačí, ale jinak je to 
hodný skřítek. Moc rád na něj myslím.    

                                     David Juřina

Můj skřítek se jmenuje Luis. Vždy dohlíží na pořádek ve škole a 
uklízí tak, že jen ukáže na věci a ty jsou na svém místě a to hned! 
A pak jde domů do mé lavice.                                           

 Kevin Vojtíšek

Všichni  skřítci  dělají  věci  podle  rozvrhu.  Mají  matematiku, 
češtinu, angličtinu a tělocvik. Když skřítek něco provede, je po 
škole.  Musí  na  tabuli  stokrát  napsat  třeba:  Už  nikdy  nic 
neroztrhnu. A pak teprve může jít domů do mé lavice…

                                                                         Nikola Kuncová   
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SPORT

Zápas ve florecu.
                                                                 
        14. 10. 2011 ve 20 hodin  jsme byli svědky vypjatého utkání 
mezi týmy BORKI a JITRNICE.
         Branky obou týmů hájili dobrovolníci opačného pohlaví.
Na mladší straně Madior Saforiev, zkušenější stranu hájil tatínek 
žáka 1. ročníku Pavel Tkadlec.
     První třetina byla nejdramatičtější, děvčata se ujala vedení 2:0.
To  se  nelíbilo  ostříleným  matadorkám,  které  vzápětí  otočily 
průběh  zápasu  na 3:2.  Což  je  stálo  mnoho  sil,  které  jim  pak 
chyběly v závěrečném finiši.
        Druhá třetina byla pro oko diváka nudná, děvčata srovnala 
skóre na 3:3.
        Třetí  třetina byla zřejmě  nejvypjatější,  oba týmy hrály 
opatrnou,  ale  současně  zákeřnou  hru.  Ke  konci  třetiny  se 
prosadila  Aneta  rozhodujícím  gólem.  Ten  BORKI  položil na 
lopatky.  Kosmeticky skóre upravila Bety na konečný výsledek 
5:3.
                                         VIVAT JITRNICÍM !!!
 
Složení týmu:

• Veronika Blahová
• Veronika Doležalová
• Tereza Dumpíková
• Aneta Haberlová
• Lucie Syrovátková
• Alžběta Švehlová
• Barbora Tancošová

V zápase rozhodovala týmová spolupráce, aktivní pohyb v poli a 
především psychická odolnost.

                                                                               Děkují BORKI

Florbal

Florbal je kolektivní halový sport podobný pozemnímu hokeji. 
Hraje se hokejkami na hřišti o rozměrech 40x20 metrů s lehkým 
dutým plastovým míčkem. Brankáři hokejku nemají.
I když florbal vznikl původně v USA, je za kolébku tohoto sportu 
považováno Švédsko. Florbal vznikl 
v 70.  letech  20.  století.  Další  zemí, 
kde  si  hra  brzy  získala  popularitu, 
bylo  Finsko  a  Švýcarsko.  Ke 
sjednocení  pravidel  došlo  v roce 
1986  v souvislosti  se  založením 
Mezinárodní  florbalové  federace. 
Švédsko  udává  směr  ve  vývoji 
dnešního  florbalu  a  má  nejvíce 
registrovaných hráčů na světě. Česká 
florbalová  unie  je  z hlediska  počtu 
členů  na  třetím  místě  za  druhými 
Finy a před čtvrtými Švýcary. 
Florbalový  míček  v dnešní  podobě 
paradoxně nevyvinuli florbalisté, ale 
basebalisté. Plastový děrovaný míček 
podobných  rozměrů  totiž  slouží 
k tréninku basebalových pálkařů. 
Existují  mezinárodní  pravidla  florbalu  stanovená  Mezinárodní 
florbalovou federací IFF (International Floorball Federation). IFF 
vznikla  v roce  1986,  mezi  zakládající  země  patřilo  Švédsko, 
Finsko a Švýcarsko. V současnosti tvoří IFF přes 50 zemí, mezi 
které patří i Nigérie nebo Pakistán. Česko se stalo členem až roku 
1992.                                                      

   Zuzana Nováčková, 6. A

Sportovní
Kometa to válí v Rondu,

peníze má z tajnýho fondu.
Sasu chytá v naší brance

a má velký prachy v bance.
Fanoušci jsou věrní moc,

profandí i celou noc.
Tribuny se otřásají,
komeťáci vyhrávají.

Brňané dnes vzdorují,
bomba!  A pak skórují!

Libor, Tristan, Šimon z 6. A

Zumba
Co je to Zumba? Zumba je fitness hodina plná zábavy a 

energie.  Kombinuje  latinsko-americkou  hudbu  a  latinsko-
americké pohyby s posilovacími  cviky.  Zumba je skvělá  právě 
proto, že i když neumíte tančit  nebo jste nikdy netančili, tak si 
představíte, že jste na párty a jen se hýbete do rytmu hudby a 
zkoušíte  napodobit  instruktora.  Když  to  tak  uděláte,  tak  ani 
nebudete vědět, že při tom hubnete. 

Když jsem já začínala chodit na Zumbu, tak mi stačila 
jen  jedna  hodina  týdně.  Postupem  času,  čím  více  jsem 
navštěvovala různé maratony (tři hodiny Zumby a více), jsem si 
zvykla  až  na  čtyři  hodiny týdně  a  nemůžu  si  je  vynachválit. 
Zumba je hodně podobná třeba aerobiku, je jiná jen v tom, že v ní 
jsou prvky např.  salsy,  flamenca,  břišních tanců  nebo cha-chy. 

Zumba  je  v České 
republice  docela  hodně 
rozvinutá, takže pokud se 
rozhodnete  ji  navštívit, 
najdete  ji  skoro  všude. 
Pokud  máte  internet, 
můžete  si  najít  oficiální 
stránky  Zumby 

(www.zumba.com), 
kde  naleznete  hodiny 
Zumby  nejen  v ČR.  Jsou 

to hodiny open class, což znamená, že na ně můžete přijít kdykoli 
bez toho, abyste se museli někam přihlašovat apod. Takže, kdo se 
rozhodne zkusit Zumbu, určitě bude spokojený a navíc se bude i 
dobře bavit.

  
Veronika Žáková, 9. A
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VĚDA   A POKUSY         

POKUSY   S     VODOU  

Pokus číslo 1:
                         Jak nafouknout balónek bez foukání 

Budeme potřebovat :
nafukovací balónek
plastovou láhev 
nádobu 
nůžky

• Rozřízneme plastovou láhev.
• Napustíme nádobu vodou.   
• Nasadíme balónek na láhev.
• Ponoříme láhev kolmo do vody tak, aby balónek nebyl 

ve vodě.
• Balónek se nafoukne. 

Pokus číslo 2:
                           Pokus s vodou a vajíčkem 

Budeme potřebovat:
zavařovací sklenici
5 lžic soli
1 vajíčko 
vodu
 
1. Nalijeme do sklenice vodu.
2. Vložíme do ní vajíčko.
3. Do sklenice nasypeme 1 lžíci soli.
4. Rozmícháme a pak opakujeme tento krok ještě 4x.
5. Počkáme a uvidíme, jak vajíčko stoupá na hladinu.
 

                                                           Martin Mikulášek  4. B

  
                          Osmisměrka

                        
                          VYBUCHUJÍCÍ SOPKA

Potřeby:  velká  sklenice,  talíř,  plastelína,  jedlá  soda,  červené 
barvivo.
Nejdříve obalíme sklenici  plastelínou, abychom docílili  většího 
efektu sopky. Potom ji položíme na talíř (nebo na noviny či jinou 
podložku).

Postupně  přidáváme  trochu  jedlé  sody  a  trochu  červeného 
barviva.
Nakonec přilijeme trochu octa a pozorujeme reakci.
Výsledkem je syčící pěna, která vypadá jako láva.

Bouřlivá sopka

Potřeby: malá sklenice, jedlá soda, trochu vody, tácek, ocet, jar.
Pod sklenici položte tácek.
Do sklenice nalijte vodu  (asi do půlky).
Přidejte sodu, ocet a jar.
Ve sklenici to začne bublat a vytečou z ní bublinky jako ze sopky 
láva. Reakce bude probíhat asi 15 minut.

Vytvoření spirální galaxie
 
Potřeby:  mělký talíř, mince, voda, malá papírová kolečka (např. 
z děrovačky).
Postupuj takto:
Pod talíř polož minci tak, aby se jím dalo otáčet.
Do talíře nalij vodu přibližně do výšky 1cm.
Doprostřed talíře zlehka rozhoď papírová kolečka.
Pomalu  roztoč  talíř  a  sleduj,  co  se  stane  s kolečky  uprostřed 
talíře.
                                             Leon Defer, Martin Mikulášek, 4. B

Žákovská rada a redakční rada
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Naše žákovská rada: Šarlota a Bára  4.A, Eliška a Honza 4.B, Klára a Honza 5.A, Libor a Tristan  6.A, Bětka a Eliška 7.A, 
Verča a Terka  7.B (chybí), Bětka a Nikča 8.A, Verča a Aneta 9.A

Redakční rada: Šarlota, Pája a Bára  4.A, Martin a Leon 4.B, Michal a Honza 5.A, Markéta, Eva a Zuzka 6.A, Bětka, Eliška, Maruška a 
Adéla 7.A, Peťa 7.B, Marcela a Kája 8.A.

Děkujeme všem za příspěvky! Pokud se neobjevily v     tomto čísle, určitě se objeví v     číslech následujících :o)  
Za práci redakční a žákovské radě děkují K. Studená, P. Jakubec a J. Kováčik.


