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POZDRAVY LÉTU z 5.A  
 
Milé léto! 
Mám Tě nejraději, protože si v létě užíváme spoustu legrace.Běháme, jezdíme k moři a také na 
dovolenou s rodiči. Můžeme se opalovat, plavat a koupat v rybnících…     

Eliša Pelešová 
 
 

Milé léto, 
mám tě ze všech období nejraději, protože je moc krásně a svítí sluníčko. Doufám, že letos bude 
pěkně a teplo, protože se těším na tábor a na dovolenou. Prosím, prosím, ať je hezky!!! 

   Kristýna Kopecká 
 
 

             
 
 
Milé léto, 
chtěla bych Ti říct, že jsi pro mě nejteplejší roční období. Ale někdy bys nemuselo být tak teplé, bývá 
mi až moc horko. Naopak bys víc mohlo ohřívat vodu. Jinak jsi opravdu báječné období, i když 
někdy zaprší, je to příjemné. Jenom bys, drahé léto, mohlo být delší.  
Zkus poprosit své sourozence, já se za Tebe přimlouvám…    Tvá Terezka 
 
 

 
Mám rád léto, protože je teplo a jezdím na tábory. Máme volno, můžeme spát, jak dlouho chceme a 
hlavně nemusíme myslet na školu.  
Určitě bude super, až pojedeme na soustředění. Bude tam zase spousta legrace.  
Taky se těším na tábor v Bílém Potoce, ale je škoda, že tam už za rok nebude moct jet Suskič, to jediné 
mě na tom štve. Těším se taky na nového trenéra (doufám, že nás v poli moc nerozhází).  

A hlavně! V létě budu mít svůj vlastní pokojíček. V létě mám taky rád bouřky, které se tvoří z velkého 
tepla.Tak to všechno a ještě mnohem víc se dá užít v létě.     

 David Pařík 
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Milé léto, 
chtěla bych se Tě zeptat, jestli bude tento rok teplo. A mohlo by ses zeptat podzimu, jestli bude pršet? 
Prosím, zařiď, aby nepršelo! A budeš tento rok ohřívat vodu v bazénech?Díky.                                            

 Leona ze Země 
        
Milé léto, 

co bude letos o prázdninách? Doufám, že bude slunce, abych se mohla koupat, chodit  
ke koním a za kámoškama. Proto Tě prosím, abys to zařídilo. Tak čau 

Radka 
 

 

  
 

Mám rád léto, protože je teplo, dá se sportovat, jezdí se na tábory. 
Jednou jsem byl s rodiči na zahradě a opékali jsme si buřty. Opékal jsem buřt na klacku a omylem 
jsem na ten klacek sáhl. Spálil jsem se. Jeli jsme pro něco na spáleniny a vše dobře dopadlo, ruka se 
mi nakonec zahojila. 

Martin 
 

 

     
 

 
Milé léto! 

Doufám, že letos budeš hodně svítit, protože jsi minulý rok nesvítilo.  
Přála bych si, abys svítilo celý rok!!!! 

Nella Kaprálková 



ANKETA  NA  LÉTO 
 

Připravily jsem si pro vás anketu o tom, co dokáže udělat teplé letní počasí s lidmi ☺. 
              Více se dozvíte v odpovědích boskovických obyvatel na následující otázky : 

 
                    Otázka 1. V kolika letech jste našli svou první lásku? 
                  Otázka 2. Jak jste se seznámily se svým partnerem? 
                  Otázka 3. Proč vám připadá léto romantické a proč? 
                  Otázka 4. Kde byste chtěli strávit líbánky, kdybyste měli neomezené možnosti? 
 

 
Zpracovali:Veronika Gellnerová,Kateřina Zubková  

 

 

Být učitelem… 
Ptali jsme se vyučujících, jaké povolání chtěli jako děti. Položili jsme jim následující  otázky: 
 

1) Jako malí, chtěli jste být učiteli? Jestli ne, jaké povolání jste chtěli? 
2) Dalo vám hodně práce stát se učitelem? 
3) Jste rád(a), že jste učitel? 
4) Co se vám líbí, co vás baví a co naopak ne? 

 
pí Miroslava Součková: 
1) Chtěla jsem být dětskou lékařkou – pracovat v porodnici. 
2) Dalo. Vysokou školu jsem studovala při zaměstnání a s malou dcerou. Učila jsem se v noci. Nikdo ve 
           škole nám nic nedaroval. Studium bylo náročné. 
3) Někdy ano. 
4) Když se děti smějí, když umím naučit, sklízím pochvaly, že jsem přísná, ale spravedlivá. 
           Nelíbí? Když žáci dělají, že mě neznají – nepozdraví, ubližují si navzájem a používají sprostá slova. 
           Nespolupracují rodiče. 
 
pí Alena Banghová 
1) Nejvíc jsem opravdu chtěla být učitelkou, když pominu krátké období, kdy jsem si přála pracovat na 
            hvězdárně. 
2)  To jsou dva úhly pohledu - vystudovat , to nebylo tak hrozné, i když studium bylo náročné. Obtížnější je 
           umět učit a naučit. Na tom pracuji pořád! 
3) Jak kdy. Vadí mi malá společenská prestiž tohoto náročného a určitě důležitého povolání a nízké finanční 
           ohodnocení. 
4) Baví mě učit, vymýšlet, jak novou látku žákům předat. Mám radost, když se jim povede písemka a když 
           vidím, že je práce baví. Vadí mi, že si mnozí myslí, že učitel nějakým kouzlem žáky naučí nové věci, aniž 
           by oni “hnuli prstem“ – nepřipravují se, nedávají pozor, nenosí pomůcky a snaží se práci co nejrychleji 
           udělat, aby měli klid. Ale takových dětí je naštěstí míň. 
 

 
1. otázka 

 
když mi bylo 19, 22, 17 na střední škole, v 18 na vysoké škole  

 
2. otázka 

 
Na zábavě, na svatbě, na bále, přes internet, ve škole, na diskotéce 
 

 
3. otázka 

Jo-vše je rozehřáté od sluníčka. Ne období jako každé jiné. Ano-není sníh. Ne-
všude je mokro. Ano je hezky. Ano-Lidé se opalují u vody. 
 

 
4. otázka 

v Karibiku, u nás v Čechách, v horách-Alpy, u moře, v Benátkách,  
na Měsíci 

 



p. Jaroslav Fiala 
1) Tak jako každý i já jsem měl své představy, které se měnily s věkem – od kosmonauta, přes řidiče až 
           k učiteli, kterým jsem chtěl být od 9. třídy. 
2) Každé povolání stojí určité úsilí - učitelské nevyjímaje. 
3) Ano. 
4) Líbí se mi práce s žáky a baví mě, když je to baví a naopak. 
 
pí Šárka Menčíková 
1) Ano – už od 3. třídy, ale původně jsem chtěla pracovat jako učitelka v MŠ. Pro učitelství 1. stupně ZŠ 
           jsem se rozhodla až na střední škole. 
2) Určitě to nebylo úplně jednoduché, protože bylo třeba zvládnout širokou škálu různých předmětů. 
           Třeba hudební výchovy jsme měli několik hodin týdně a někteří učitelé si mysleli, že snad máme být 
           klavírními virtuózy, operními zpěváky a hudebními historiky zároveň...☺ 
3) Ano. 
4) Líbí se mi, když vidím konkrétní výsledky své práce – nejvíc je to asi znát u prvňáčků, kteří se za pár 
           měsíců naučí číst a psát. Líbí se mi, když děti moje hodiny baví, když něco s mojí pomocí dokážou, když 
           chodí do školy rády... je toho víc. 
           Nelíbí se mi chování některých žáků – k nám učitelům, ale i chování mezi některými spolužáky. 
           Taky je škoda, že někteří žáci stále nechápou, že se neučí pro nás učitele, ale že to dělají pro sebe... 
 
pí Martina Kadlecová 
1) Možná v předškolním věku ano. Později jsem tuto možnost zavrhla, a naopak tvrdila, že jestli nechci 
           něčím být, tak právě učitelkou. Mé představy o budoucím povolání se měnily, ale převládající byl pilot 
          dopravního letadla a pak lékař. 
2) Stálo mě to 5 let práce a spoustu nervů při některých zkouškách a kvantech seminárních prací,  
           ale vzpomínám i na spoustu veselých zážitků ze studentských let. 
3) Ano, už bych nechtěla být ničím jiným. (Alespoň zatím☺) 
4) Líbí se mi, když učení baví žáky, když reagují a já mám od nich zpětnou vazbu. Kolikrát pak dané téma 
           rozebereme tak, že hodina uteče, ani nevíme jak. Leckdy se i zasmějeme. Největší odměnou je, když žáci 
           pochopí i náročnou látku a jsou schopni na ni navázat. 
           Nebaví mě, když někdo bojkotuje moji snahu (i snahu ostatních), znemožňuje nám všem, abychom mohli 
           spolupracovat a vyvolává konflikty. 
 
pí Dana Kalousková 
1) Učitelkou jsem chtěla být již od své 3. třídy. Pomáhala jsem panu učiteli v jednotřídce učit prvňáky. 
2) Asi jako každého mladého člověka mě hodně úsilí stála maturita na gymnáziu. Na vysoké škole pak 
           studium matematiky. 
3) Většinou ano, svou práci mám ráda. Mrzí mě, že mnozí lidé mají pocit, že učitelé mají jen prázdniny  
           a z práce chodí ve 12 hodin, a přitom nic neví o náročnosti našeho povolání. 
4) Mám velký pocit zadostiučinění, když vidím své bývalé žáky, jak se úspěšně zapojí do života  
           a pracovního procesu. Když vím, že i já mám na tom kousíček zásluh. Nelíbí se mi přístup mnohých žáků 
           ke vzdělání. Mají pocit, že v životě je vše bez práce a bez vynaloženého úsilí 
 
pí Dana Rucká 
1) Ano! Už ve 2. třídě jsem známkovala bratrovi památník. 
2) Ani ne, ale studovat mě nebavilo. Spoustu věcí mě připadalo zbytečných. 
3) Ano, stále jsou žáci, co dokážou překvapit. 
4) Baví mě práce s dětmi, někdy to má i smysl ☺. 
 
pí Dana Tejnská 
1) Přála jsem si být letuškou, vojandou – moc se mi líbily uniformy, o učitelce jsem také snila. 
2) Dá to hodně práce, dost to bolí. 
3) Jsem ráda, že jsem učitelkou. Zatím. 
4) Líbí se mi pestrost této práce, každý den je jiný. Některé děti umí být milé a vděčné za to co pro ně 
           děláme, umí pozvednout náladu. „Stojí to za to“. Pak jsou ale chvíle, které mrzí. Třeba to, když vidím 
           na nástěnce zničené práce. Nebo..., ale to vy víte (hlavně 7.B). 
 

Marek Kechl Hudec a Dominik Doktor Šorejs 



 
 

V tomto našem posledním čísle vám nabídneme ,,rebelskou módu´´. Jistě se zde najdou lidé, kteří mají rádi např. 
rockovou módu, až do teď jsme psali spíše o ,,jemnějších´´ stylech, takže některé z vás tahle rubrika možná 
zaujme… 

Rock  

• Vznikl v období 50. let 
• Je to výrazný směr populární hudby 
• Byl jednou z hlavních součástí popkultury konce 20. století, a to jak v oblasti 

hudební, tak i módní 
• Nejde ovšem jen o styl hudební, ale také o jistý druh oblékání a celkové 

image 
• Do rockové módy patří neodmyslitelně černá barva – oči, nehty, vlasy, 

oblečení, doplňky, jako jsou náramky, pásky s pyramidami nebo lebkami či 
masivní prsteny 

• Jak říkají sami vyznavači rocku, nejde jen o hudbu, ale o životní styl 

Punk           

• Od roku 1975 začalo na Západě  punkové hnutí   
•  Při vzniku Punku byla nejznámější módní návrhářka Vivienne Westwoodová 
• Šlo především o to šokovat ostatní 
• Za rozšíření a zviditelnění punku mohla především skupina Sex Pistols a to i 

přesto, že vydali pouze čtyři singly a jen jedno album 
• Jejich fanoušky jste poznali hlavně podle vlasů do kohoutů, kůže,  

kostičkových vzorech, zavíracích špendlíků a placek 

• A podobně se vlastně oblékájí i dnešní  ,,Punkeři´´ 

 
Neříkáme, že všichni příslušníci těchto ,,skupin´´ jsou svatouškové, ale většina lidí je odsuzuje, tolerance je 

ale potřeba. Všichni mají právo na svůj názor, ale nesmíte všechny házet do jednoho pytle, což 
samozřejmě neplatí jen u tohoto. Tak tímto se s vámi loučíme, byl to náš poslední příspěvek a doufáme, 

že alespoň někoho z vás tento článek zaujal.  Majícísvůjvlastnístyl Bára a Míla.  

 
 
 



Pecky 
V tomto čísle se dozvíte něco o zpěvačce KESHE, nových filmech a také se s vámi tímto číslem loučíme. Obě 
končíme 9. ročník a chystáme se na nové školy. Doufáme, že jste měli naše Pecky rádi, a že v nich budou  naši 
následovníci pokračovat ☺ 

Pravé jméno: Kesha Rose Sebert                                                                                                               
Povolání: Zpěvačka, textařka 
Věk: 24 
Datum narození:  1.03. 1987 
Místo narození: Los Angeles, Kalifornie, USA 
Znamení: Ryby 
 
Kesha se narodila ve městě San Fernando Valley v Los Angeles. V 17 letech 
Kesha odešla z Brentwood High School ve městě Clayton a vrátila se do Los 
Angeles, kde pokračovala ve své hudební kariéře. V letech 2006 až 2008 se 
Keshyna hudba objevila v různých seriálech. Keshino debutové album se 
jmenuje  "Animal" z něhož pochází velmi úspěšný singl "Tik Tok".  
 
Filmy:  
Medvídek Pú : Film na motivy  pohádky o Medvídkovi Pú,  který miluje 
med, žije ve Stokorcovém lese se svými kamarády Tygříkem, Prasátkem, 
Iáčkem,  Kryštůfkem Robinem, a prožívá s nimi různá dobrodružství. 
 
Festivaly („Fesťáky“)  
V posledním čísle se také dozvíte něco o velmi oblíbených 

letních akcích – FESTIVALECH 
 
Slovo festival pochází z latinského slova festive, a znamená událost. Slovo festival je známé z 
roku 1589. První festivaly pořádali kmenoví šamani jako oslavu slunovratu. Jsou různé druhy 
festivalů – filmové, divadelní, literární a nejznámější hudební. 
Nejznámější české festivaly 
Rock for people : 2.7. – 5.7. 2011 - Hradec Králové 
Colours of Ostrava : 14.7. – 17.7. 2011 - Ostrava 
České hrady : 8.7. – 27.8. 2011 – Na českých hradech 
Open Air Festival : 11.8. – 13.8. 2011 - Panenský Týnec 
Benátská noc : 29.7. – 301.7. 2011 - Malá Skála 
Master s Of Rock : 14.7. – 17.7. 2011 - Vizovice 
Prague City Festival : 23.6. 2011 - Výstaviště Holešovice v Praze 
Votvírák : 17.6. – 19.6. 2011 - Milovice 
Pár kapel, které můžete na festivalech vidět:  Paramore – Rock for people, 30 Seconds to 
Mars – Prague City Festival, My Chemical Romance – Rock for people, Good Charlotte – 
Open Air Festival, Debbie – Benátská noc, Nightwork – Benátská noc, Chinaski – Votvírák,  
 

Pája a Gába 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Metal od Vašíčka a Příhody   
Dnešní číslo jsme si pro vás připravaili kapelu System of a Down. Tato kapela se nám velmi líbí , protože jejich 
hudba je originální a velmi chytlavá. A hlas zpěváka je prostě epický(legendární). 
 
System of a Down je metalová hudební skupina pocházející z Los Angeles v Kalifornii. Její název se někdy 
zkracuje na SOAD. Mimo jiné zpívá ve svých textech proti genocidě (genocida-je zločin proti lidskosti, 
spočívající ve vyvražďování určité skupiny lidí definované na základě jejich etnika či rasy). 
Sami členové skupiny neradi označují svůj styl za nu-metal, jak to někteří dělají, říkají prostě že hrají svůj styl - 
styl System of a Down. 
 
Ačkoli kapela byla založena v Kalifornii v USA ve městě Los Angeles, všichni členové jsou původem Arméni. 
Zpěvák Serj Tankian a bubeník John Dolmayan se narodili v Libanonu, kytarista Daron Malakian pochází z 
Hollywoodu v Kalifornii a baskytarista Shavo Odadjian  

se narodil v Arménii.  
 
Alba 

• 1998 System of a Down 
• 2001 Toxicity-Toto album bylo jejich 

nejzdařilejší 
• 2002 Steal This Album! 
• 2005 Mezmerize 
• 2005 Hypnotize 

 

 

Dobrý den,                                                                                                                                            

od monitoru počítače zdraví znovu Vašíček a Příhoda 

Jelikož se blíží léto a to je čas dovolených tak jsme se podívali na adrenalinový sport 

Zorbing 
Tento sport už každý z vás určitě aspoň viděl. Stačí, když si představíte velkou nafouklou kouli, v níž 
je připevněná lanky  menší koule, do které se vejdou až 3 lidi, kteří jsou nazýváni zorbonauti.I v 
Čechách je pár možností zkusit se svést. Avšak neskákejte hned do auta nebo nehledejte adresy na 
internetu! Musíte myslet na to, že je to  adrenalinový sport a hrozí vám nebezpečí. Jeden takový 
příklad v Čechách máme : 4. června 2009 došlo v  Beskydech ke smrtelné nehodě, kdy zorb (neboli 
koule, ve které se kutálíte) přejel příliž nízkou síť a ve vysoké rychlosti narazil do stromů. Zajímavé 
je, že se to přihodilo na školním výletě, kdy zemřel čtyřicetisedmiletý učitel … žák, který jel s 
učitelem, naštěstí přežil a byl odvezen do nemocnice. Chyba byla samozřejmě na straně  pořadatelů. 
Jenom vám chceme naznačit, že jsou to stále  adrenalinové sporty a je třeba zvážit bezpečnost, kterou 
pořadatelé garantují.                                                                                                                                             

               Připomenout chceme ještě Bungee jumping, který asi každý znáte.  
 

Tak a teď už hurá do LÉTA!  
 
 
 
 
 



Filmy od Veroniky a Tomáše ☺ 

 
Film Rio je příběhem vzácného papouška jménem Blu, který žije na malém městě se svoji paničkou Lindou, s níž tvoří 
nerozlučnou dvojku. Linda ho před léty zachránila před pašeráky, kteří ho ještě jako papouščí miminko ulovili uprostřed 
brazilského pralesa a odvezli do zasněžené Minessoty. Blu se kvůli tomu sice nikdy nenaučil létat, ale v bezpečí a pohodlí 
Lindina domova se natolik zabydlel, že pro něj není problém uvařit kávu, připravit snídani, vyčistit si zuby nebo posloužit 
Lindě jako její osobní budík. Když jednoho dne Linda a Blu zjistí, že Blu není posledním papouškem svého druhu na světě, 
jak si až doposud mysleli, neváhají a vydají se na cestu do exotické Brazílie za papoušicí … , která žije v samotném srdci Rio 
de Janeira. Krátce po jejich setkání jsou ale Blu a … uneseni skupinou obchodníků se zvířaty. Za pomoci chytré a životem na 
ulici zocelené … a partičky upovídaných městských ptáků se jim sice podaří uprchnout, ale vyhráno rozhodně nemají. 
Dokáže Blu s pomocí nových přátel najít odvahu, aby se naučil létat, zmařil plány únoscům, kteří jsou jim stále v patách, a 
vrátil se zpět ke své milované paničce Lindě? 
 
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný 
USA, 2011, 96 min 

Režie: Carlos Saldanha  
Hrají:  Jesse Eisenberg, Anne Hathaway, Rodrigo Santoro, George Lopez, Tracy Morgan, Jemaine Clement, 
Leslie Mann, Jamie Foxx, Carlos Saldanha  
 

 
 

Vyplň křížovku a dozvíš se 
jméno papoušice.     
             

1.                 

2.              

3.                

4.             

5.             
             
1. Blu je … (zvíře)          
2. Linda zachrání Blua  před  ….       
3. Blu se vydavá do …. Za  
papoušicí.       
4. Jméno hlavní postavy.        
5. Jméno Bluovi paničky.        

 
 
 
 
 
 



Anime 
Anime je označení animovaných seriálů, které jsou kresleny japonským stylem manga. 

Manga se vyznačuje velkýma očima, rafinovanými tvary a barvami účesů a malým špičatým 
nosem. Posledním anime tohoto roku je Fullmetal Alchemist, hledání kamene mudrců. Příběh 
začíná padesáti dvacetiminutovými díly, končí dvouhodinovým filmem. 
 

 

Fullmetal Alchemist, hledání kamene mudrc ů 
Edward a Alfonse Elricovi jsou bratři, kteří používají alchymii. Alchymie je síla, která z čehokoli 
udělá cokoli. Když byly malí, zemřela jim matka. Chlapci 
se začali učit alchymii, aby matku oživili. Chtěli to udělat i 
přes to, že by tím porušili všechna pravidla alchymie. 
Nevzdali to. Dlouho toho potom litovali – když se pokusili 
o ‘lidskou transmutaci‘, Edward ztratil své tělo a Alfonse 
obětoval svou paži a nohu, aby ho zapečetil do brnění. 
Nyní se snaží získat svá těla zpět. Při cestě narazí na něco, 
co by jim mohlo hodně pomoci. Je to kámen mudrců. 
 
Zpracoval Marek Kechl Hudec  
 
 
 

Bang, bang-haf,haf- aneb pohádka napsaná pomocí citoslovcí 
 
Jednoho krásného dne šel myslivec lovit. Prásk, a už byl na poli. Na poli zamířil na divoké prase pak 
natáhl a bang!  Prase se válí v křečích a kvík kvík při posledních sekundách svého života.  
Myslivec hou hou na psa, pes se ohlédne a začne čmuch čmuch, až najde divoké prase. Pán řekne: 
„Azore, alou, alou, hybaj.“ Pes už se neotáčí a běží k pánovi. Aj aj,, to je sele to se nesmí bang, bang. 
A tak jde myslivec dál a potká vojáka. V tom okamžiku voják bang na myslivce a je po myslivcovi. 
Voják se zamyslí: No co, hlupák jeden, nemá střílet vycpaný prase.“ Voják jde dál potká myslivcova 
psa. „Rexi,no to je jedno, že nejsi Rex, od teď budeš Rexík.“ V tom hup a Rex byl v čudu. Voják byl 
zdatný a psa dohonil. A řekl: „Nebuď hned takový hr, hr. Já se o tebe budu dobře starat a ty budeš na 
oplátku pomáhat čuch čuch. “V tom, co to řekl, hodiny bim bam, Rex sit down a voják malá, malá 
hodný! A zůstali spolu až do smrti. 

         Vojta Vondrák 7.A 
 

          
 
 



                               Co lidé neznají….. 
Olgoj chorchoj 
 
Olgoj = červovitý přívěšek  
Chorchloj = je červ  
Celé jméno neboli olgoj chorchoj znamená mystický písečný červ žijící v jižní části poušti Gobi  
 
Popis :  Bývá popisován jako přerostlá žížala, která údajně dosahuje 0,5 m až 1,5 m, ale někteří ho také pojmenovávaní  ´´ 
šiška salámu´´. Podle výpovědí dokáže zabít člověka do vzdálenosti šesti metrů. Když útočí, jeho narůžovělá barva změní na 
rudou barvu, jeho přední část se vztyčí a celkově ztmavne. 
Objevuje se jen v červnu a červenci, kdy se zahrabává do písku nebo zalézá do děr. Při pohybu se neplazí dopředu, ale koulí 
se do strany, jakoby zametal, a zanechává tak charakteristickou stopu.                                                                                                                  
Jedna verze tvrdí, že olgoj používá pro útok elektřinu, kterou generuje ve svém těle, a poté pomocí výboje zasáhne svou 
oběť. Druhá verze spočívá v tom, že olgoj má na svém těle vak, nebo lépe bublinu, kterou v případě potřeby naplní jedem, 
který vytváří pomocí složek své potravy, a rychlým smrštěním bubliny naplněné jedem dojde k jejímu protržení a vystříknutí 
jedu na cíl. Složení jedu je dostatečně silné na to, aby zabilo dospělého člověka po několika vteřinách kontaktu s pokožkou. 

Toto je přibližný vzhled Orlgoje od malíře Pietera Dirkxe.  
Na druhém obrázku vidíme jak údajně Olgoj utočil. 
 

 
 

 
 

 
Vtipy “u doktora“, či lékářské vtipy k nám právě dorazily z českých ordinací………. 

 

Doktor hackerovi: „Je to s vámi vážné, zbývá vám jen asi měsíc života.“ 

Hacker: „A doktore, kde se dá stáhnout crack?“ 

„Má mne ráda, nemá mne ráda, má mne ráda . . .“ 

„Doktore, nechte prosím na pokoji moje zuby!“ 

"Pane doktore, zdá se mi, že jsem blázen." 

"Kdo vám to řekl?" 

"Mouchy." "Vaším problémem je nikotin." 

"Ale pane doktore, já vůbec nekouřím." 

"Hm, tak to bohužel značně komplikuje diagnózu." 

"Pane doktore, já mám sklerózu!" "Od kdy?"        "Co od kdy?" 

Pacient: "Pane doktore, slyšel jsem, že léčíte bez poplatků?" 

Doktor: "Problémy se sluchem léčí ve vedlejším oddělení." 

Stomatolog se omlouvá: "Promiňte, omylem jsem vám vytrhl špatný zub, ale hned se dostanu k tomu 

bolavému." 

Pacient: "To nic, ale jsem  rád, že nejste očař." 

Radek Hanuš 8.A 
 



+Jak sbalit virtuální holku….+ 
(….a nebo ještě lépe skutečnou, která se pohybuje v binárním světě) 

 
Následující návod vznikl z mé rozkvétající, několikaleté zkušenosti v tomto oboru a je rozdělen na 
spoustu jednoduchých bodů, které budou zabírat celou dvoustránku. Jsou snadno pochopitelné a 

zaručeně fungující (pokud by snad nebyly, pošlete mi  e-mail s přesným popisem situace a s číslem 
bodu, který jste použili. Pokud nedokážu identifikovat vaši chybu, můžete mě klidně zmlátit ve škole, 
ale hlavně pak neříkejte, že při psaní těchto článků nenasazuji vlastní krk). Bude přece léto a tak tento 

článek berte jako můj dárek pro vás, jelikož vám určitě přinese spásu ve vaší beznadějné situaci. 
 

OTNV:(Obvykle Trapné a Nudné Varování): 

-Všechny rady zkoušíte na vlastní nebezpečí (nepsal bych to, kdybych věděl, že si to 
zapamatujete). 
-Jednotlivé body se nepoužívají popořadě od shora dolů, spíše je mixujte dle chuti. 
(S holkami je to stejné jako      s koktejly, takže to dává smysl). 
-Zkuste být originálnější než já, není to zas tak těžké a vaše metody to ještě okoření. 
 

Pravidlo jedna: Solidní lednička 
Tohle pravidlo by se sice hodilo spíše do článku “Jak najít tu pravou“, ale přesto je to základ a 
někteří, kteří nechtějí do svého miláška vrážet určitý peněžní obnos, na něm často pohoří. Když 
vám totiž vaše grafika nedokáže vykreslit všechny detaily tváře té, již jste si vybrali, máte 
problém. Můžete pak buď šáhnout po starší hře na vašem harddisku, nebo trošku investovat. 
Peněženka to přežije. Snad. 
 
Pravidlo dva: Hairstyle (čti hérstajl) 
Jasně, záleží na tom, jak máte vytvořenou svou postavu, jestli jste svalovec nebo slaboch, jestli 
jste skolili dva draky nebo dvanáct stovek, jestli jste pracháč s epickou zbrojí, ale tyhle všechny 
kritéria vždy převyšuje účes vaší postavy. Některé MMORPG (Massive Multiplayer Online Role 
Playing Game) 
 
Pravidlo tři: Žužla nebo kruťák? 
Ve světě NPC (Non-player charakter=Všechny postavy, které NEovládá hráč) postaviček se holky 
dělí do dvou zásadních táborů. Mrchy a drsňačky proti něžným a soucitným slečnám. V několika 
hrách je také samozřejmě možnost vámi zvolenou krásku doslova dokopat (v soucitném slova 
smyslu) k drastické změně jejího názoru a vzezření, jenže jak jsem říkal, tato možnost je jen v 
hrstce her. A navíc je většinou těžká, jak …….no, však vy víte. Mnohem lepší a lehčí je možnost 
přiklonit se na její stranu. Zachraňujte babičky ze stromů a pomáhejte kočkám přes ulici (vlastně 
naopak) a můžete si být jistí, že vaše milovaná healerka (léčitelka, od slova heal=léčit) vám brzy 
padne do náruče. V opačném případě vyrážejte zuby v pěstních bitkách, berte si ze soubojů 
krvavé trofeje a krutě vydírejte lidi, kteří jsou na tom už tak dost špatně. Poté bude následovat 
sladká odměna. 
 
Pravidlo číslo čtyři: Úkol 
Zatímco jste jednou rukou přejížděli písmenka a druhou se dloubali bůhví kde, ještě jste si určitě 
stihli říkat, že tohle celé je nějak jednoduché. Jenže vás asi nenapadlo, kde takovou kočku sehnat 
a taky proč by vás měla chtít. A tady nastává kámen úrazu. Abyste se vůbec k dané slečně dostali 
dostatečně blízko a neodcházeli s podříznutým krkem, musíte to uskutečnit za jedné nebo více 
těchto okolností: 



 

1. Jste jediná naděje na záchranu světa. 
2. Jste jediná naděje na záchranu vesmíru. 
3. Jste jediná naděje na záchranu celé říše. 
4. Jste jediná naděje na záchranu jejího života. 
5. Jste prostě někdo stylový 
 
Běžný smrtelník by si asi jen povzdechl, ale vývojáři her jsou k nám velmi vstřícní, a tak v každé 
druhé hře máme jednu z těchto situací.  A to by to musel vzít čert (nebo rovnou arcidémon, 
záleží na jakou obtížnost hrajete), kdybyste se během TAKOVÉ výpravy nesblížili. Ale skládací 
svaté kladivo pro jistotu máme v inventáři. 

 
Pravidlo číslo pět: Dárečky 
Jedno z nejméně spolehlivých 
pravidel, pokud se ptáte mě. Musíte 
mít dobré pozorovací schopnosti a k 
tomu tak trochu šestý smysl, abyste 
poznali, co přesně má ráda. Jinak se 
totiž může dost často stát, že když 
za ní na tábořišti půjdete s lahví 
nejlepší pálenky, budete si při cestě 
zpátky vybírat z hérstajlu střepy. 
Bohužel u některých her jsou dary 
doslova VYŽADOVÁNY. Potom je 
dobré to buď risknout, nebo zkusit 
univerzální věcičky. 
 
Pravidlo číslo šest : 

Jedinečnost 
Finální a naprosto nejdůležitější 

pravidlo. V podstatě vás nabádá k tomu, abyste byli něco víc než ti ostatní sedláci, kteří si 
neporadí ani s vlkodlakem. Vy jste jedineční. A ona to za každou cenu musí vidět. Pokud to není v 
rozporu s etiketou, samozřejmě. 
                               (Trish z Devil May Cry 4) 
 
Tak je to! Šest jednoduchých pravidel, bez kterých nemáte šanci. Stále nevěříte? Nevadí, nyní 
bude následovat rozhovor s pařanem Honzou Havrdou. Honza je sice částečně odříznut od on-line 
světa, ale o to víc kančí v singleplayeru. 
 
V:Takže, vítám tě ve svém prvním rozhovoru. Co sis tedy připravil jako téma našeho zapisovaného 
tlachání? 
 

H:Zdarec, napadlo mě, že bych ti řekl,, jak jsem sbalil Triss Ranuncul ze Zaklínače a ty bys mi 
řekl, jestli jsem na to šel podle tvých osvědčených rad, nebo jestli jsem někde udělal chybu..... 
 

V:Jasný, tak to vybal. 
 

H:Vlastně to nebylo zas až tak těžké. Pro Triss jsem toho už dříve udělal hodně, jenže tentokrát 
chtěla totální utvrzení v tom, že po ní jedu. Teda vlastně to bylo těžký jak s****. 



 

V:Vulgárně můžu v mém článku mluvit jen já! 
 

H:OK...OK, když tě to tak se...ehm žere. Každopádně jsem pro ní ještě musel udělat jednu 
poslední prácičku, na který jí moc záleželo. Pár zlých lidí při tom sice zařvalo, ale toho malýho 
fa...ehm spratka jsem nakonec vysvobodil. Pak už jsem jen musel vysolit pěknou sumičku orénů 
(platidlo středověku) za prstýnek s rubínem a Triss byla moje..... 
 

V:Takže si ji dostal? 
 

H:Jo, ale spíš mi šlo o tu hanbatou kartičku, jinak bych neměl celou sbírku! 
 

V:No není ten kluk úplný hovado? Vždyť jsi ji nakonec dostal, tak proč s tebou vůbec dělám 
rozhovor? Nemůžu nikoho kritizovat sakra..... 
 

                                                                                                                                  Pro termiťáky s 
láskou a péčí...... 
                                                                                                                                                              Vojtěch 
“Dohazovač“ Fišar 
 
 

 
 

Retro hry... 
Ohlédnutí za starými hrami 

 
Jelikož tuto rubriku píši už počtvrté a zatím to byly jen hry o pořádné akci, tak tentokrát popíši nějaký jiný žánr. 
Mohl bych vybrat nějakou logickou hru nebo třeba nějaký simulátor, ale já popíši Re-Volt, což je závodní hra. 
Proč zrovna Re-Volt? Z dvou prostých důvodů. Zaprvé proto, že je to první závodní hra,  kterou  jsem hrál, a pak 
taky proto,  že Re-Volt patří mezi závodní legendy.  
 

 
RE-VOLT 

Hra Re-Volt zanedlouho oslaví deset let své existence. Dnes už sice moc jejich fanoušků není, ale i tak pořád 
zůstává dobrou hrou. Nahoře jsem napsal, že je to závodní hra, což je sice pravda, ale někdo by ji mohl nazvat 
arkádovou nebo akční a to bych nemohl odporovat. Nejde totiž o čistokrevnou závodní hru. Hrajete totiž 
s autíčka na ovládání a to vám otvírá řadu super možností. Autíčko má totiž řadu vychytávek. Může soupeřům 
dělat naschvály. Házet na ně obří koule, metat blesky, vypouštět olej nebo po nich házet balónky. Soupeři po 
každém přesném zásahu vykolejí ze své trasy a to je docela sranda.   To by bylo k té akci a arkáda je to proto, že 
nemůžete vyjet z předem označené trasy. To představuje sice určitý handicap, ale vyvažují ho ostatní vlastnosti. 
Po spuštění hry se objevíte v garáži mezi krabicemi. Pomocí otáčivé pneumatiky si napíšete jméno a pokračujete 
s výběrem auta. Kliknete si na auto, které chce a ono se rozbalí z krabice. Posléze se přesunete k obrazovce 
s tratěmi. Zvolíte si, kterou chcete, a ona se vám roztáhne na celou obrazovku a potom už jen jezdíte klasické 
závody na vítěze. No jak pro koho klasické… 
 
 



                                                                                                                                                    
V šedivé barvě to sice 
není moc vidět, ale 
v podstatě je tam to co 
jsem popisoval. Auta 
uklouzla po olejové 
skvrně, další auto 
vypustilo obří kouli a 
vlevo je vidět znak 
blesku, který se dá 
sebrat a potom ho po 
někom vystřelit. Jsou 
tam taky po stranách 
vidět zábrany, abyste 
nemohli vyjet z dráhy.           
 
 
 
 
 
 

Já bych za sebe řekl, že Re-Volt musí zákonitě bavit i lidi, kteří mají k závodním hrám daleko. Navíc tato hra 
chytla i Vojtu Fišara (“Ten co psal příběhy tak hutný, že další už nebudou nutný“) a to je pařmen, který moc 
závodní hry nemusí. Ani já se za hráče závodních her nepovažuji, ale u této hry jsem vydržel hodně dlouho. Je 
pravda, že po letech jsem si do hry přidal tratě a auta. Takže místo abych jezdil s auty, která tam jsou, tak jsem 
na Hawaii jezdil se Subaru Impreza. Jinak před lety jsem hru dohrál s Toyecou (to je něco jako Porsche). 

 
Toto je Toycea. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                     Honza Havrda 
 
 
 
 
 

Hádanky 
Poprosili jsme děti v třetích třídách, aby nám odpověděly na hádanky, co jsem jim zadala…                                

Také jsme je požádali, aby nám napsaly nějakou hádanku na oplátku                                                                     
Zjistíme, jak se s tím poprali: 

Hádanky Jejich odpovědi Správná odpověď 
 
 
1. Který tkadlec chodí nahý? 
Co je to? 
 

 
Pan tkadlec, který nemá oblečení-ožralí 
ožralec-Karel Gott-jehla-tkadlec, 
kterému je horko- pán- protože nemají 
království-žížala- brouk Pytlík-socha-
nahatý muž 

 
 
 

Pavouk 
 



2. Čtyři rohy, žádné nohy, 
chaloupkou to pohne.  
Co je to?? 

Obří polštář na kolech-zemětřesení-
létající koberec-dveře-jeřáb-rádio-šnek-
vítr-kostka-chaloupka-výr-zdi-kachna 

 
Hlemýžď  

3. Jede, jede panáček, má placatý 
zobáček, kde voděnka crčí, tam 
nosejček strčí.  
Co je to?? 

Pták-kos, který má dlouhý nos-ryba-
vosa-čáp-kachna-koroptev-pták na 
poušti-člun-had-pošťák-potok-cvrček-
vlak  

 
Kachna 

 
Jejich hádanky-  
 
1.                           
Je to chlupatý      a 
leží to.  

 
2.                     Zlatý 
míč, když se ztratí, 
den je pryč.  

                                    
3.                        Má 
to 4 rohy, placka je 
to,   jeden stojan, 
jednu bednu         a 
vše na něm najdu.  

 
4.                        Pět 
panáčků vedle sebe, 
každý růžovou 
čepičku nosí. 

 
5.                      Jsou 
tam stany,chatky.    
Jak se to nazývá? 

6.                         
Blány to má, zelený 
je, žije to u vody, 
ale žába to není. 

                                
7.                          Je 
to těžký, ale nic to 
neváží. 

                              
8.                      
Víte, jak se říká 
šnekovi bez ulity? 

9.                        
Tiká to, tiká, ale 
nejsou to hodiny ani 
digitální hodiny. 

                            
10.                   Čtyři 
rohy, žádné nohy, 
jenom břicho 
veliké. 

11.                      Má 
to doutník, nekouří 
to. Má to lesy, roste 
to. 

12.                   
Zelenou má 
hlavičku, ani jednu 
nožičku. 

13.                      Má 
to 1000 listů, ale 
není to kniha ani 
strom. 

14.                     
Jaký dům je 
obydlený nejvíc? 

15.                        Je 
to vodní pana a 
penízky je 
posypaná. 

1.koberec, 2.slunce, 3.počítač, 4.prsty, 5.tábor, 6.vodník, 7.hádanka, 8.bezdomovec, 9.počítačové hodiny, 
10.polštář,11.rákos, 12.hlávka zelí 13.les, 14.mrakodrap, 15.ryba                           Pavla Šedová                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z písemek z angličtiny 

 

A - Doplňování chybějících sloves do textu : 

 
We have made / received / dropped) a new girl at the disko.  
Na diskotéce jsme vyrobili / obdrželi / upustili novou dívku.  Správně: met – potkali 
 



My patents have lost / rented their lunch in the restaurant. 
Moji rodiče ztratili / pronajali si  oběd v restauraci.  Správně : had – měli 
 
Mrs Smith has stolen a plate in the kitchen. 
Paní Smithová ukradla v kuchyni talíř.   Správně : dropped - upustila  
 
We have stolen / broken / done  a school bus. 
Ukradli jsme / rozbili jsme / udělali jsme školní autobus. Správně : taken – jeli jsme  
 
My patents have arrested some money. 
Moji rodiče uvěznili peníze.     Správně : lost - ztratili 
 
B - Lehce popletené věty : 

 

Paul shouldn´t eat junk foot.    
Pavel by neměl jíst nezdravou nohu.    Správně : food - jídlo  
 
Do you know the girl who my uncle gave to me for my birthday? 
Znáš tu dívku, kterou mi dal strýček k narozeninám? 
 
We should spend all the time in front of TV.
   
Všechen čas bychom měli trávit u televize. 
 
C - A na závěr NEPOPLETENÁ křížovka  

             od Vašíčka a Příhody : 

Anglicky 

 
 
Tajenka: současný internetový fenomén…………………..           
 
 
 
 
 
 

 

                 zábava           
                  kočka            
                  herec              
                 oko            
                 kniha             
                 jedna            
                 oranžová              
                 koleno             
          



VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ 

 
TALENTMÁNIE  – výsledky finálového kola 
 

 
pořadí 

 
jméno 

 
disciplína 

 
účinkující  

hl
as
y 

 
1. 

 
Dívčí hudební skupina 

zpěv 
s doprovodem 

hudebních 
nástrojů 

Nikola Domácí (kytara) – 4.A,  
Leona Menčíková (varhany) – 5.A,  
Anička Vondráková (flétna) – 4.A,  
Nikola Mařanová (triangl) – 4.A 

 
71 
 

 
2. 

 
Děvčata – roztleskávačky 

 
roztleskávačky 

Karolína Farská – 3.A., Petra Smahová – 
4.A, Jitka Košková – 5.B,  
Nella Kaprálková – 5.A, Kateřina 
Bulušková – 7.tř., Lucie Roubínková 8.A 

 
34 

3. Kočová Kateřina klavír Kateřina Kočová 8.A 31 
4.  

Děvčata ze 4. A + 5.A – aerobik 
 

aerobik 
Nikola Domácí – 4.A, Anna Vondráková 
– 4.A, Nikola Mařanová -4.A,  
Leona Menčíková - 5.A, Tereza Fialová 
– 5.A, Bára Bohmová – 5.A 

 
28 

5. Hanus Filip hip hop Filip Hanus – 5.B 27 
6. Cejnar Libor  bubny Libor Cejnar – 6.A 26 

7.- 8. Fialová Tereza  
Borošová Lucie  

zpěv 
zpěv 

Tereza Fialová – 4.A 
Lucie Borošová – 5.A 

19 

9.- 10. Peigerová Jana  
Zítková Anežka  

klavír 
zpěv 

Jana Peigerová – 6.A 
Anežka Zítková – 2.A 

12 

11. Pluhařová Tereza + Kroužková Aneta  
aerobic 

Tereza Pluhařová  – 1.A  
Aneta Kroužková – 1.A 

10 

12. Panušková Klára klavír Klára Panušková – 6.A 9 
13.- 14. Kořínková Zuzana, Rudišová Rea  

Kroužek Adam  
zpěv 
zpěv 

Zuzana Kořínková, Rea Rudišová- 6.A 
Adam Kroužek – 2.A 

8 

15.- 16. Křížek Václav + Král Patrik 
Vágnerová Marcela 

kouzlení 
zpěv 

Václav Křížek, Patrik Král – 5.A 
Marcela Vágnerová – 6.A 

5 

17. Resselová Aneta + Doležalová Diana zpěv Aneta Resselová,Diana Doležalová - 4.A 4 
 
 

BALTIE 2011 
 

Ani v tomto roce nechyběli naši programátoři v soutěži BALTIE. Úvodního 
školního kola se zúčastnilo 9 žáků ve dvou kategoriích: A – do 5. ročníku a B – 6. 
až 9. ročník. 18. 4. pak proběhlo na naší škole krajské kolo této soutěže, kterého 
se zúčastnily čtyři  týmy. Z tohoto kola postoupily v kategorii A tým „Surfaři“ ve 
složení Emil Milan Kněbort a František Dědek (oba z 3.A)  

a v kategorii B „Nevykovci“ ve složení: Radek 
Nevyhoštěný (6.A) a Filip Hanus (5.B).  
Před soutěží bohužel onemocněl František Dědek, a 
tak ho v týmu „Surfaři“ úspěšně zastoupil Matyáš 
Fiala (3.A).  
V tomto složení jsme se zúčastnili celostátního kola, 
které probíhalo od 13. 5. do 15. 5. v Českých 
Budějovicích.  
Vydali jsme se tedy přes půl republiky, abychom si 
přivezli krásné 15. místo v kategorii A, 
o které se zasloužili v týmu „Surfaři“ E. M. Kněbort  
a M. Fiala.      



18. místo pak vybojovali v kategorii B „Nevykovci“        ve složení R. Nevyhoštěný a F. Hanus.                      
Děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy. 
 
 

 
 



SOUTĚŽ VE ŠPLHU NA TYČI 
PRO ŽÁKY I. STUPNĚ 

(8.ročník) 

I. Kategorie    1. t řída 

Pořadí Jméno Čas [s]  

1. T.Nagy 11,02 

2. M.Sedláčková 12,02 

3. J.Fortelný 13,01 

4. T.Kaprálková 13,53 

5. Š.Holubová 23,90 

6. K.Kopecká 24,66 

II. Kategorie      2. - 3. t řída 

Pořadí Jméno Čas [s]  

1. R.Hrušovský 8,25 

2. J.Musil 10,04 

3. M.Fiala 10,54 

4. R.Král 11,28 

5. A.Zítková 11,46 

   

III. Kategorie      4. - 5. t řída 

Pořadí Jméno Čas [s]  

1. L.Roubínek 6,31 

2. T.Hujer 6,78 

3. J.Mariňák 7,22 

4. I.Fortelná  7,75 

5. J.Picka 8,44 

 
MATEMATICKÉ SOUT ĚŽE 

(M matematická olympiáda) 
 

Okresní kola 

M* 
Petr Horák 

7.A 3. místo 

M* 
Jan Havrda 

8.A 2. místo 

M* 
Jiří Sluka 

8.A 6. místo 

   

Krajská kola 

Pythagoriáda 
Vojt ěch Fišar  

8.A 6. místo 

M* 
Vojtěch Miller 

9.B 
15. místo 

 
 
 
 
 



LUŠTÍME V KNIHOVN Ě 
 

Kategorie 2.-5.tříd  maximální počet bodů: 36   51 soutěžících 
 
36 bodů : V. Musil (2.A), N.Rotková (3.A), J.Košková (5.B), L.Nedvědová (5.B), 
                 M.Křížová  (3.A), N.Kalvodová (4.A) 
 
35 bodů : A.Březinová (4.A), N.Mařanová (4.A), A.Vondráková (4.A), A.Kněbortová (5.B), J.Havel (3.B) 
                 L.Roubínek (5.B), T.Fialová (5.A), N.Kaprálková (5.A), L.Menčíková (5.A), K.Kopová (3.A) 
                  
34 bodů : E.Jírová (2.A), A.Zítková (2.A), V.Sitková (3.B), L.Stromková (3.B), K.Porš (5.B) 
 
Kategori e 6.-9.tříd  maximální počet bodů: 48  16 soutěžících           
 
48 bodů : J.Roleček (7.B) 
 
47 bodů : V.Růta (7.B), M.Kadlecová (6.A), K.Panušková (6.A) 
 
46 bodů : L. Ouda (7.B), B.Žůrková (7.B) 
 
Porota a pomocníci při luštění : 8.A -   
Nella Samková, Lucka Roubínková, Simona Procházková 
Kristýna Třešňáková, Maruška Matoušová, Lenka Stanková  

 
 

NEJLEPŠÍ ČTENÁŘI  ŠKOLNÍ  KNIHOVNY  2010/2011 
 
Ester Bínová, Eliška Jírová, Adéla Kolomazníková (2.A)        
Vanesa Capoušková, Karolína Farská, Nikola Holubová,  
Adéla Jascheová, Natálie Rotková (3.A) 
Jan Musil (3.B), Aneta Březinová, Martin Peiger(4.A), Aneta Kněbortová, 
Daniela Landfeldová, 
Lenka Nedvědová, Kateřina Zámková (5.B) 
Jitka Jírová (6.A) 
a čtenáři z 1.A 
 
SVÁTEK SLABIKÁ ŘE 
 
1.A slavila 6.4. SVÁTEK SLABIKÁ ŘE. 
Děti se naučily všechna písmenka a umějí číst.Čtením, písničkami, básničkami a cvičením se rozloučily s Veselou abecedou a 
s chutí se pustily do čtení dalšího dílu Pojďme si číst. Čtenářské dovednosti budou dále zdokonalovat i čtením knížek pro děti, 
které si mohou mimo jiné půjčovat ve školní knihovně, kterou společně v tento slavnostní den navštívily. 
 

20. ročník soutěže „O Zlatý štětec“ 

 
Ani tento jubilejní ročník výtvarné soutěže pořádané ZŠ náměstí Míru v Liberci se neobešel bez našich 
výtvarníků. Celkově se této soutěže zúčastnilo 420 dětí  z Liberce a okolí. Všichni účastníci byli rozděleni do 
kategorií po jednotlivých ročníků a všichni malovali suchými pastely obrázek na téma „Tajemství půdy“.                                                                                                                                  
Konkurence byla opravdu velká, obrázky hodnotili liberečtí výtvarníci. I v tomto velkém počtu se naši malí 
umělci neztratili a podařilo se jim vybojovat dvě cenná umístění:                                                         
V kategorii 3. tříd  obsadila Karolína Vrátilová  4. místo a v kategorii 5. tříd  si Leona Menčíková vymalovala 
krásné 2. místo.                                                                                                                     
Blahopřejeme a děkujeme všem, kteří se zúčastnili, jejich obrázky byly opravdu pěkné.                     
 Všichni si  je budeme moci prohlédnout v září, kdy budou vystaveny v naší škole. 
 
 
 
 
 
 
 
 



      TAJ.        
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8.              
9.              
10.              
11.              
12.              
13.              
14.              

                                                                      
1.                                                                               3. K usmívání používáme … 

        2. 

                          6.                 7.  

        4. 
8. Lidé jezdí na …. k moři atd. 

9.                     11.  12.      13.          

 14 .  
Vytvořily: Veronika Gellnerová, Kateřina Zubková 

 


