školní časopis ZŠ a MŠ Tovačov

5. číslo

leden 2018

Úvod
Milí čtenáři,
vítám vás na stránkách
prvního vydání časopisu Podlavičník v tomto
kalendářním roce. Někteří „druhostupňáci“
prožili báječný týden na
lyžařském výcvikovém
kurzu v Branné, opět
u nás ve škole proběhlo
spoustu zajímavých akcí, ale všichni se už určitě těšíme na pololetní
a jarní prázdniny. Máme za sebou náročné

období prověrek, zkoušení a uzavírání známek
a teď už jenom budete
„sklízet plody své práce“ v podobě známek
na vysvědčení. Přeji
vám, abyste s nimi byli
co nejvíc spokojeni, ale
pokud se někomu tentokrát tak docela nepovedly, má celé druhé
pololetí na to, aby si je
vylepšil.
Takže hezky oslavte
svá vysvědčení, vy milí

prvňáčci, si užijte tu
slavnostní
atmosféru
u předávání
vašeho
úplně prvního vysvědčení, no a následně si
všichni hezky užijte
všechny volné prázdninové dny.
A samozřejmě vám
přeji hezké počtení
o tom, co je u nás ve
škole nového .

V letošním roce to byl
"BOJ" velmi vyrovnaný. Až poslední zápas
určil vítěze celého klání. I pořadí na dalších
místech bylo vyrovna-

né, 3. a 4. místo rozhodl
až celkový počet vybitých za celý turnaj.
Všem děkuji za dodržování pravidel a hru
FAIR PLAY.

p. uč. Marcela Haraštová

Ladies cup

Celkové umístění:
Dne 20. 12. 2017 se
uskutečnil dívčí turnaj
ve vybíjené, kterého se
zúčastnily dívky pátých
až devátých tříd. Bojovalo se o putovní pohár,
který celý rok opatrují
výherkyně turnaje.

1) 5. A
2) 9. A, 8. B
3) 7. B
4) 7. A
5) 6. A, 6. B
p. uč. Lucie Bartošková
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Předvánoční soutěž "O nejhezčí adventní věnec"
V posledním týdnu
před Vánocemi jsme
jako tříčlenná asistenční
porota
(Nemravová,
Říhošková, Bartošková)
prošly celou školu, navštívily každou třídu a
pečlivě obodovaly každý adventní věnec, který vánočně ozdobil dveře nebo stůl zúčastněných kolektivů. Akci
pro celou školu vyhlásil
školní parlament v čele
s paní učitelkou Lehkou. Zapojilo se do-

stupně. Nezávislá a nepodplatitelná odborná
porota body sečetla a
vítěznými teamy se staly třídy:
1. místo - 5. A (v jedné
třídě bylo vytvořeno
více adventních věnců)
2. místo - 7. B
3. místo - 8. A
hromady 7 tříd a školní
družina, 3 třídy z I.
stupně a 4 třídy z II.

3

Všem zúčastněným
děkujeme a výhercům
gratulujeme !
p. uč. Petra Nemravová

foto: p. uč. Lucie Bartošková
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Sférické kino
Před Vánocemi ve
dnech 21. a 22. prosin-

no. Toto kino není klasické, ale jedná se

ce naši žáci mohli
zhlédnout v naší tělocvičně výukové programy zvláštním způsobem. Jednalo se
o takzvané sférické ki-

o nafouknutou kupoli,
do které si žáci vlezou,
a uvnitř na stěnách kupole se promítá výukové video. Během programu se děti ocitly ve

3D prostoru a připadly
si, jako by ležely přímo
pod hvězdnou oblohou
či na dně oceánu. Výukové programy jsou
přizpůsobeny věku žáků a děti prvního stupně
mohly ve čtvrtek zhlédnout např. Tajemství
stromů nebo Vesmírné
dobrodružství. Oproti
tomu žáci druhého
stupně v pátek viděli
výukové filmy Astronaut, Původ života,
Zpátky na měsíc a Hledání hranice sluneční
soustavy.
p. uč. Tomáš Šilha

Věděli jste:
O Gruzii tyto zajímavosti?
 Je to stát ležící na
rozhraní
jihovýchodní Evropy a jihozápadní Asie, při
východním okraji
Černého moře.
 Jeho sousedy jsou
na severu a severovýchodě Rusko, na



jihu Turecko a Arménie a na jihovýchodě Ázerbájdžán.
Součástí
Gruzie
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jsou autonomní republiky
Adžárie
a Abcházie.







Vznikla 9. dubna
1991
zánikem
SSSR.
Gruzie má rozlohu
69700 km2 a má
3713804 obyvatel.
Měna:
gruzínské
lari.






Pěstuje se zde hlavně víno.
Hlavní město Tbilisi má rozlohu 726
km2, má 6 obvodů a
průměrná teplota je
zde v létě až 24 °C.
Památky v Tbilisi:

pevnost Narikala,
most Metechi, kostely, katedrála Sioni, katedrála Sv.
Trojice a další.
Ondřej Bartoň, 9. A

Perličky ze školních lavic aneb Jak jsme zase „perlili“
 V České republice
se nemůže vdát: Japonec, cizinec, ze
zahraničí.
 A najednou jsme
uviděli neviditelného ducha.
 Proč si vzala Maryša za muže vdovce
Vávru?
Protože
na
ňu
všichni klačili.

 Kdo nemůže v ČR
uzavřít sňatek?
Ten kdo už je udaný.
 Kdo je syn bratra
mého otce?
Je to můj: …vnóče
 Jak se jmenuje současný
prezident
ČR?
Milož Zeman.



pár sněhuláků, ale na
delší dovádění na sněhu
to nebylo. Nijak zvlášť
nám to nevadilo, my se
ve školce umíme zabavit i jinak. Vyráběli
jsme sněhuláky, papírové koule, vykouzlili

zimní obrázky, naučili
jsme se vyprávět příběh
o Třech králích, sportovali jsme a starali se
o zvířátka.
Děti z Koťátek nadále podnikají Stonožkové výpravy, Berušky



Jakou křesťanskou
událost si připomínáme na Vánoce?
Ukřižování Ježíše
Christa a Mikuláš.
Který
z
bratrů
Mrštíků napsal Maryšu?
Alis Frišťák.
dodala p. uč. Marcela
Haraštová

Leden v MŠ
Leden je měsíc plný
ledu…
Tak se zpívá v jedné
písničce, ovšem letošní
leden byl trošku jiný…Sněhu nám sice
trošku napadlo, dokonce jsme stihli postavit
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začaly
navštěvovat
místní saunu, Medvídci
se
nadále
věnují
recyklovaní a nejmenší

aby si vyzkoušeli nanečisto, jaké je to být školákem.
Všichni
se
moc těšili…

Co
nás
čeká
v únoru? Nudit se určitě
nebudeme. Budeme se
chystat na tradiční Dětské šibřinky, které se
konají 11. března ve
sportovní hale v Tovačově. Bude to opět odpoledne plné smíchu,
srandy a soutěží. Srdečně vás zveme!!!

Sluníčka nejraději chodí k rybníku krmit kačenky.
15. 1. k nám do
školky zavítalo divadlo
s pěkným představením
„Pohádky z ledničky“,
které se dětem velice
líbilo. Na konci měsíce
vyrazili naši předškoláci na návštěvu do školy,

p. uč. Lenka Šálková, MŠ
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Hrajeme si a recyklujeme v MŠ
I v letošním školním roce se třída Medvídků ( 3-4 roky) zapojila do plnění
úkolů v rámci RECYKLOHRANÍ.
- První úkol jsme splnili již v říjnu pod názvem Vydržím víc a posloužím déle!
Úkol byl zaměřen na baterie a akumulátory, cílem bylo poznat, pochopit a
porovnat odlišnosti, výhody či nevýhody těchto zdrojů energie, správné zacházení s bateriemi a akumulátory. Děti tvořily koláž, kde vyobrazily alternativy starších mechanických přístrojů a domácích pomocníků s přístroji na baterie a akumulátory.
- Druhý úkol pod názvem Krok za krokem jsme právě dokončili. S pomocí
motivační pohádky „O Sněhurce aneb elektrospotřebiče naši pomocníci“
jsme si připomněli správné zacházení s elektrospotřebiči ve fázi užívání a následně při vyřazení. Upevnili jsme znalosti o třídění odpadů, pro jaký druh
odpadu se používají určité barvy kontejnerů. Co znamenají symboly na výrobcích – přeškrtnutá popelnice, panáček s košem. Zhotovili jsme loutky
z odpadového materiálu a zahráli si divadlo, na které jsme pozvali všechny
třídy v MŠ.

Z odpadového materiálu tvoříme i mimo zadané úkoly:
- sběr přírodnin a následné tvoření ve třídě
- zapojení rodičů; výroba ježků z přírodnin a již použitých materiálů
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-

výroba papírových svíček ze zbytků jako ozdoba na stromeček
výroba ptáčků z odpadových materiálů (plastová víčka od kávy, síťky od
ovoce a brambor, knoflíky, pírka, úplety…)
výroba krmítka z ruliček od toaletního papíru, staré krabice a role od
ubrusu

Do recyklování se zapojují i nejmenší děti ze Sluníček ( 2-3 roky):
- seznámení s tříděním odpadu, děti se učí poznávat barvy kontejnerů, ve
třídě třídí papír a plast
- děti vyráběly strom z brček + knoflíků, rybník z plastových víček + obaly
z Kinder vajíček,
- žáby z nafukovacích balonků,
kapři z tácků od cukroví,
- děti nasbíraly ulity od šneků a
říční mušle, které následně
malovaly barvami
- malování pírky, které našly
v přírodě
- výroba kaprů z knoflíků
- recyklování sklenic + molitanová drť – netradiční přání na Vánoce
- recyklování papírových tácků od cukroví - Mikuláši
- výroba andílků ze skořice a pírek
p. uč. Řepková a Křesťanová
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Turnaj v malé kopané
Mladší žáci se
v sobotu dne 13. 1.
zúčastnili
halového
turnaje v malé kopané

proti nám postavily
týmy jako Líšeň,
Sparta Brno, či Zlín
nás nikdo výrazně ne-

hráli, dvakrát remizovali a třikrát prohráli.
Střelci našeho týmu
byli Matěj Balenčín a
Jakub Kohn - 2 vstřelené branky a Martin
Lehký, který vstřelil
jednu branku.
Tovačov – Slavonín
1:1
Tovačov – Zlín 3:0

pro ročník 2006. Do
tohoto turnaje jsme
nastoupili se šesti hráči ročníku 2006, třemi
hráči ročníku 2007 a
dvěma hráči narozenými v roce 2008. Ve
velmi kvalitně obsazeném turnaji, kde se

přehrál a umístili jsme
se na šestém místě
z celkového
počtu
sedmi účastníků (1.
Líšeň, 2. Nový Jičín,
3. Sparta Brno, 4.
Uničov, 5. Slavonín,
6. Tovačov, 7. Zlín).
Naši hráči jednou vy-

Tovačov – Sparta Brno 0:2
Tovačov – Uničov 0:0
Tovačov – Nový Jičín
0:3
Tovačov – Líšeň Brno
1:5
p. uč. Tomáš Šilha

Olympiáda v českém jazyce
V prosinci proběhlo školní kolo Olympiády v ČJ. Zúčastnilo se ho celkem
14 žáků z osmých a devátých tříd. Nejúspěšnějším řešitelem se stal Tomáš Hanák ze třídy 9. A, který získal celkem 27 bodů z 34 možných. Na druhém místě
se místila Darina Sedlmaierová, rovněž ze třídy 9. A. Oba postupují do okresního kola, které se koná 5. 2. 2018 v Přerově. Gratulujeme!
V okresních kolech různých soutěží nás již někteří žáci reprezentovali.
V okresním kole Dějepisné olympiády to byli Ondřej Bartoň a Martin Čelechovský z 9. A a v Chemické olympiádě Tomáš Hanák a Jan Matula z 9. A.
p. uč. Marcela Haraštová
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Teplákový den
V úterý 16. 1. 2018
proběhl ve škole
TEPLÁKOVÝ DEN.
Každý miluje tepláky.
A do školy si je jen
tak nevezmeme. Ale

co když si je vezmou
všichni!!!!!
Účast byla hojná a
děti si tepláky pochvalovaly. Dokonce se do
akce zapojil i pedago-
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gický sbor. Klobouk
dolů!!!
Všem děkujeme za
účast a už se těšíme na
další podobnou akci.
p. uč. Lucie Bartošková

Vánoční dobročinná sbírka ve školní družině
V předvánočním čase proběhla v ŠD Vá-

12 dětem udělat radost
a splnit jejich vánoční

noční
sbírka

přání. Ze seznamu
dárků, který jsme od
dětí dostali, byly některé dárky zakoupeny
přímo ochotnými rodiči dětí z ŠD.

dobročinná
pro
děti

z Domova pro ženy a
matky s dětmi v Olomouci. Snažili jsme se
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Díky Vánoční dobročinné sbírce jsme
pro děti vybrali nejen
obnošené oblečení, ale
také finance, za které
jsme nakoupili zbývající dárky ze seznamu.
Podařilo se nám vybrat na hotovosti
1438,- Kč. Dárky i
oblečení jsme odevzdali dětem z domova 20. 12. 2017.
Děkujeme
všem,
kteří nás podpořili a
zapojili se do naší
sbírky.
děti a vychovatelky ŠD
Pavla Dočkalová, Zuzana
Dočkalová

Módní přehlídka ŠD
Ve čtvrtek 11. 1.
proběhl ve školní dru-

žině první ročník akce

úspěšná. Po mole se
procházeli dívky i
chlapci. K vidění byly
modely nejen slavnostní, sportovní, ale i
pro domácí nošení. Ty
nejzdařilejší a nejoriginálnější byly oceněny diváky i odbornou
porotou.
„KDYŽ SE NAČANČÁM“. Módní
přehlídka byla velmi
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děti a vychovatelky ŠD
Pavla Dočkalová, Zuzana
Dočkalová

Přednáška o USA v angličtině
Ve středu 10. ledna
2018 jsme měli možnost poslechnout si
velice
zajímavou
přednášku o USA,

lužáci tvářili, jako by
na ně mluvil japonsky,
myslím si, že většina
rozuměla bez problémů.

hlavně tedy i indiánech a co více, přednáška byla v angličtině, což považuji za
úžasnou věc. Pánovi
bylo krásně rozumět, a
ačkoliv se někteří spo-

Přednáška probíhala tak, že přednášející
hovořil a za ním, na
interaktivní tabuli byly puštěny záběry
z USA, případně další
materiály,
kterými

podkládal své povídání.
Též jsme slyšeli
něco z úst samotných
indiánů, i když to bylo
pouze přes video. Povídali jsme si o jejich
zvycích, ale i o současném
životě
a
o způsobu, jakým ho
vedou.
Já jsem za tuto
možnost opravdu ráda, jelikož to bylo poučné a vyhnout se
učení, to se hodí
vždycky. :)
Takže za mě super,
jen je škoda, že jsme
takových podobných
přednášek
nemívali
více.
Děkuji.
Darina Sedlmaierová, 9.A

Filmový koutek
Tentokrát
nepřicházím s žádnou knihou, ale poměrně zajímavým seriálem.
The Path
Na tento seriál
jsme narazila vlastně
úplnou náhodou, když
jsem si vyhledávala
informace o svém oblíbeném herci. A ještě

se mi to hodilo, jelikož jsme v občanské
výchově probírali náboženské sekty a náboženská hnutí. Ještě
bych chtěla upozornit,
že to možná není seriál vhodný pro každého, ať už je to kvůli
poměrně
složitému
tématu, nebo občas14

ným scénám nevhodným pro mládež...
The Path pojednává o novém náboženském hnutí, které se
snaží pomáhat lidem
v nouzi. Ať už jde
o drogově závislé, lidi
z oblastí zasažených
nějakou
pohromou,
nebo
bezdomovce.

Nabízejí jim podporu,
velkou milující rodinu
a zázemí. A než nastane Konec, vystoupají společně po Žebříku a budou společně
žít v Zahradě…
Meyeristé, jak si říkají
(podle jejich zakladatele), jsou opravdu
úžasní lidé, kteří věří
ve Světlo, které by je
mělo, na rozdíl od
bezvěrců, ochránit.
Jejich životy se
opravdu na první pohled zdají nádherné,

šťastné velké rodiny,
kolonie, kde žijí, hromadná podpůrná setkání… Jenže každý
má kostlivce ve skříni,
a tak se i zde začnou
objevovat problémy.
A problémy má i náš
hlavní hrdina Eddie,
otec od rodiny, který
začíná mít pochybnosti a musí si s pomocí
několika lidí urovnat
v hlavě to, co je pravda a kde už začíná
fikce…
Dalším hrdinou je je-

ho přítel z dětství, Cal
Roberts, dnes již velice ambiciozní a egoistický muž, který je na
vrchních
příčkách
žebříku, tedy i na
vyšším místě v jejich
společenství… Za zástěrkou služby Světlu
pomalu Cal manipuluje lidmi a svými nejbližšími k tomu, aby
se dostal na místo,
které si tolik přeje.
Aby se stal vůdcem…
Darina Sedlmaierová, 9.A

Soutěž
Nebylo vůbec jednoduché vybrat
vítězné obrázky vašich vánočních

dárků. Moc se vám povedly. A tady
jsou vítězové tohoto čísla:

kategorie 1. třídy:
1. místo – Petr Symerský, 1. A

2. místo – Natálie Démalová, 1. A
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3. místo – Amálie Kocmanová, 1. B

2. místo – Kristýna Tušková, 2. A

3. místo – Kristýna Macourková,
2. A

kategorie 2. třída:
1. místo – Gabriela Kroupová, 2. A

kategorie 4. třídy:
1. místo – Michaela Symerská, 4. B
– Karolína Skřipská, 2. A
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2. místo – Karolina Skaličková, 4.B

– Dominik Sládeček, 4. B

– Daniela Fildánová, 4. B

Všem vítězům gratulujeme!

Zadání nové soutěže
Za několik dní budou oficiálně
zahájeny zimní olympijské hry, které
se budou konat v jihokorejském
Pchjongčchangu. Sportovci se utkají
v krasobruslení, rychlobruslení,
v lyžování, v hokeji, v biatlonu,
snowboardingu, jízdě na bobech,
jízdě na saních a v mnoha dalších
disciplínách. Namalujte mi, která
zimní sportovní disciplína se vám
nejvíc líbí. A určitě držte českým
olympionikům palce! Uzávěrka příštího čísla bude v pátek 23. 2. 2018.

3. místo - Karolína Mikešková, 4.A

p. uč. Haraštová
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Lyžařský výcvikový kurz
Ve dnech 22. - 26.
ledna se naši žáci zúčastnili
lyžařského
výcvikového kurzu.
Účastníci byli ubytováni v hotelu Kolštejn
nacházejícím
se
v Jeseníkách v obci Branná.
Tohoto
kurzu se zúčastnilo
celkem
35
dětí
(v rozmezí šesté až
deváté třídy) a pět pedagogických pracovníků. Děti byly rozděleny v rámci výuky do
čtyř skupin a to na
pokročilé nebo začínající lyžaře a snowboardisty.
Odjezd na lyžařský kurz proběhl
v pondělí ráno od základní školy. Příjezd
do hotelu byl naplánován na oběd. Po
obědě a ubytování byli žáci rozřazeni do
jednotlivých družstev.
Následně začaly první
hodiny kurzu na svahu. Večer proběhla
přednáška na téma
„Nebezpečí hor, chování se v zimní přírodě, lyže a vázání, živo-

tospráva, první pomoc
při úrazu na svahu a
chování ve skiareálu“,
poté proběhl seznamovací večírek formou her. Žáci se během dalších dvou dní
zdokonalovali v lyžařské sportovní činnosti,
aby pak mohli své dovednosti v rámci družstev zúročit v soutěžním slalomu, který se
jel ve čtvrtek v dopoledních hodinách.
Umístění ve slalomu
proběhlo následovně:
pokročilí lyžaři: 1.
místo Dominik Jegla
(9. A), 2. místo Jan
Matula (9. A), 3. místo Barbora Smolková
(8. A),
začátečníci lyžaři: 1.
místo Luciana Skopalová (6. B), 2. místo
Hana Zapletalová (6.
A), 3. místo Lucie
Glubišová (7. B),
pokročilí snowboardisté: 1. místo Karolína Šupíková (8. A), 2.
místo Jiří Pazdera (8.
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A), 3. místo Eliška
Hlavinková (7. B),
začátečníci snowboardisté: 1. místo Valentýna Dohnalová (7.
B), 2. místo Jan Halenka (7. B), 3. místo
Martina Mrázková (7.
B).
Celý týden po večeři probíhaly zábavné
soutěže, jak hromadné, tak skupinové a
také se ukázalo, že
žáci
když
chtějí,
dokážou se bavit i bez
moderních elektronických zařízení. Ve
středu odpoledne měly
děti v rámci kurzu odpočinkový
půlden,
kdy si hodinu zahrály
bowling a hodinu byly
ve wellness (sauna,
vířivka, bazén se slanou vodou a relax). Po
celou dobu lyžařského
kurzu byly ideální
podmínky pro lyžování, dostatek sněhu a
teploty kolem nuly, i
když prognózy na začátku ledna nebyly
zrovna příznivé. Jen
na škodu, že sníh ne-

měl takovou konzistenci, abychom si
mohli postavit sněhuláka. Tak jsme si mís-

to toho zašli po skupinkách jedno odpoledne po obědě na po-
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hár a zákusek do
místní cukrárny. 
p. uč. Tomáš Šilha
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Vtipy
Byl jednou jeden papoušek a ten mluvil
velmi sprostě. Jeho
pán už nevěděl, co si
s ním, tak ho dal na
chvíli do mrazáku. Po
chvíli ho šel zkontrolovat.
A papoušek říká:
„Omlouvám se za
svoje nevhodné chování. Mám jen jednu
otázku: Co udělalo to
kuře?“
Jak se jmenoval Japonec, který vymyslel
stan?
Nacochata.
Na párty:
Kluk: „Čau, nešla bys
tancovat?“
Holka nesměle: „No...
Tak jo.“
Kluk: „Tak běž, nemám si kam sednout!“

Já nejsem líný, já
pouze žiji v úsporném
režimu.
„Pane doktore, můj
syn si myslí, že je
vlaštovka.“
„Tak ho tedy co
nejdříve přiveďte.“
„Nemůžu, odletěl mi
před zimou do teplých
krajin.“
Hurvínek je zvídavý.
„Taťuldo,” ptá se, „co
je podle tebe kamzík?”
Spejbl si rozpačitě
odkašle:
„Kamzík?
Víš, Hurvajs, to je taková... No, taková
přiblblá ryba.”
„Ale ve škole nám
říkali, že kamzík skáče po horách.” „Však
jsem ti říkal, že je přiblblá.”

Povídají si dva policajti:
„Hele, slyšel jsi, že
letos bude Nový rok
v pátek?“
Druhý na to: „Hm, tak
doufám, že to nebude
třináctého.“
Ptá se Pepíček ve škole: „Paní učitelko,
můžu být potrestán za
něco, co jsem neudělal?“
„V žádném případě,
Pepíčku.“ odpoví paní
učitelka.
„To je dobře,“ říká
Pepíček „protože jsem
neudělal
domácí
úkol.“
Dva sněhuláci. První:
„Podívej, chumelí.“
Druhý: „To je otrava,
ale alespoň nám padají náhradní díly.“

Závěr
A jsme na konci.
Snad jste si hezky početli, něco se dozvěděli a příjemně se pobavili.

Ještě jednou vám
přeji krásné vysvědčení a báječné prožití
pololetních i jarních
prázdnin, ať už vyra21

zíte na hory, nebo zůstanete
doma.
A
u příštího čísla na
shledanou!
p. uč. Marcela Haraštová

