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Ahoj!
Jseň nesmírně Íáda, b si právě čteš moji rubrikq Slovo deváťálo!
Určitě tě ajhmá,co je u nás v devítce nového. Dnes nebudu psátjenom

o posledním rďnítu školy, ale i o našcm ško|ním časopistt' lrterý neso

imeno Tfusk! Ale nepředbihejme! Tak vás nebrrdrr ďouho nryfoat a
pqao *osi u"a k věci. o přestávMch s9 'o ná* začíná den ode dne
lm oet oi". sk1oňovat slovo čert v souvislosti s pátým prosincem. Dóle

se nám ve řÍdě hromadí ak trochu sběr papforr 7snějby se toťž daty
považovat propagačhí letáčky s nabídkami zňmýchsťedních škol
tr4a"te tam snad vsecbnyjejich drrůy, ď už se jedná o růaá zaměř.ení
*ěbo obo.y. Toto šílensM aěaloužv ář! kdyjsme byli1u9eni' chtě

nec,htě jít zpot oo školy a dostudovat povinnou devítiletou ško|ní
docházku. Pokudmožno úspěšně dostudovat ak tomu se dostatna
sředsí školu se vším, co ktomu patff. Je řeba zvládnoutjejí pokud

slďivannebo sov4 ážitlry družiny z
jejich spaní ve úťužině v duchu strašidel a
duchů' rychlolnrrz, nějaké ý roz'hovory a
mkeý a samotrjmě spoustu dalších
rnčitě zajímavých věcí. Za zmínku stojí

možno dobrý výHr' přijÍmací z.koušky
a pak už zbývájen.drobný skoro
nepatný deůaillk. Čekď na ýsledky a
doufat že jste byli přijati. Nezdá se
vámto vůbec těžké? Takto pakurčitě
rměnÍtsnázsr'až budete ve stejné
sitraci. Neď to vůbec žádná sranda.
A teď PozoR!! Všechno se vyv{ií
stále dopHu a to i náš rŘnsrt
7níts avfte, co tojsou tzv. placky?
Črcte radi ner časopis Třesk? Tak
mám pro vásjednu výtečnou zprávu!

frl$, žt 2.listopadu se vzpomíná svátek
zesnulých Dušičky. Bobužel so znašebo
klidného slavení památky zesnulých
ponalu ďe jistě stává slave,ní amerického
Hďloweenu No nemysUte,žs jen
škoda? Dobře, vyřeávané dýně jsou
hez,ké, ale myslím" že by se to.'s tím
nemeío prehanět. Jsme přece Čďi a máme
svoje vlastní Zvyky. A nebylo by hezěí v
klidupo našem zav4pomínatna svoje
blíz,ké zesnulé?

Dominika fuilílranó, 8. třídg

Už i časopis ňá svoji placku! Ivíá červenou barnr a jako prv.ď ji dostala
celá reakčď rada. Ale i vy můžete být jejich majiteli! Budet€ mít
možnost si ji zakoupit za dvacet konrn u distibutorů čásoPis'!' anebo ve

školním klubu. Placky jsou pěknýn módním doplňkem ajďtě
s Třeskem můŽote mít dva v jednom @. Placlu na batohu a v bďohu
časopis. To je ode mne vše a douftm" že budeme mít možnost se potkat

i vpříiítím éís|e . Datta Morevew& fuvóťaěka
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t  t  OSKolanruzy , , ,  ' , Jak jsme spali ve 'ško|e ,

Z,ájemciz řeti čtvrté a páté.ďídy mohli spát
ve ško|ním klubu. Po příchodujsme se
převlékli a připravili společnou večeři.
Následovala Miss noční košilka lrÍeré se
zúčastnilo devět soutěácích . Naprrmím
místě se umístilaCecilka alias Michď

Na den 27 . říjnajse'm se
těšila jako malá holka. Pro
někoho to byljen obyčejný
den před stáfuím svátkem'
ďepromě, pro mětobylo
něco mnohem víc. Bylto
dern' kdy ve škole měla
přespat školní družina.
Natento de& natuto akci
jsme se spolu s mými
kamarády chystaliuž
minulýškolnírok. Ale
nějak se to nepodďilo
dotábnout do koncen proto
uslutečnění proběhlo až
letos. Celé jsme to nazvali
Škobhrůzyanet pbpání
v duchu sffišidel aduchů.
Sraz nás pořádajících byl
hnedpo vyttčování. Do
večera nám ňýva|a spousta
času na posleduí pffpravy.
Připravit jďnotlivá

stanoviště a tošku poupravit školu. Nedá se přesně popsai jak
vypadala Škola brůzy, lépe se proávala Všude byý r4á|ené svíčky'
na schodech i zábrad|í visely různé úvésy,lced whaly tajemné stíny.
čmat tam i *ostlivec. Než jsme se začali pŤevlélrat do našich paspk'
návďďéli jšmě se. ŠkÓlátÍůzj' začíhala ve.stťóštdelné Ťzice; kde
odvááivci poznávali vycpaná zv.ftaÍq dále soutěáli na áofbdech.. :.
v ponořování hlavy do vody, prolezli lfinintenn' hádali, ktoráze ilÝotr
ďvek jé Smrt a"ktsr6 Žiiot odtamfud býli odvááivci došloVa vyhnáni
k bílé brobce,kde se na ně těšili dvaupffi se svými hadanlcami" pak
ochumávali různá jídla' Pak už vypliíovďi strašidelné tajenky, skládďi
áskané obrádry,..J/yvrcholenfin Školy hrůzy bylo předání
stašidelných cen My pořadatelé jsme začali uklízgt, neŽ se nám to
podďilo dátdopůvodnlho stavu' malé dětiuždávno spďy.
Ráno u snídaně byla vyhlášena soutěž o nejlepší marmeládu. Potěšilo
mě, ž.e se mi nastrgrtla možnost poslouchat rmní silácké řeči t1pu: ,'Já
jsem se ďe vůbec, vůbec nebála... My strašidla víme, že to úp|ně ták
nebylo. Celá akce se vydďila a mys|ím, že i děti byly spokojeny, my
snašidla jsme bylra spokojena nadmÍru. Dana Moravcovó , 9 . třída

Kopec.!ý' jako drutráskolči|q.-t.aqery ďias
.Dana'Kopecká..Po soutěá nám paní

;: :irči1e1ka ffitlí'p.4 sb;qšide|n#lp tttcre&{
Pak už jsme y5npi!| do školy h{ay. C.hoďl!
jsme ve dvojicícb mebo kaŽdý sám po celé
škole aplnili úkoly u strašidel. Např|klad
bylo ťeba prolézt velkým labyrintem a najít
v šesti sklenicíchmďý líst€č€k' ukryt'ý
vhlíně, pfulru' šlírobu" anebo ve vodě' kde
bylrozrnďený cbleba Na dívčích
áchodech jsme museli potopit blavu do
lavonr s vodou avydrŽettam co
nejdéle.Úkolů bylo spousta. Podle mě to
bylo sbašide|né i srandovní. Pakjsme se
všichni sďli se strašiďynabonrí chďbě,
kde jsme 4ívďi a41va1t"apakjsme
dostali pamětní lisfy a různé odrněny.
Unavenijsme za|ezilido spacáků' ale ještě
ďouho jsme probírali jďnotlivá Šhašidla.
Ráno se
vstalq zahly
sé uklízet
spac!|y a
ostahí věci.
Pakpřišlana
řadumídeě
ranní hygiena
a odchod
domů. Doma
všichni určitě
lehli a spďi zspali. Adéla Roškovó 4 . třída
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Tďďojsmeto zkoušeliv
klubrr a qžili jsme si u

šide|nýho@
7.řída se domluvila' že bude spát ve
škole. Bylo to 26.října 2009. V 18
hodinjsme zzrěfina|i s připraveným
progr:lmem. První hrou byl hon za
kostrou. Bylo to srrper. Po této bře
js;me byli unavenio a tak jsme
odpocivai pri dobrré večďi. Každý si
snědl, to co přinesl. dlp6kjsme si dali
o,dvaceť. při poslechu naší kapely
Divolcých kď€k.
llrát hry jsme nepřestali. Mezi

vystoupením kryely jsme hráli
bry halloweenských tadic. Až
byla největiíí tma" takjsme se šli
projít po sřašidelné škole. A palt
šup do spaciho pytle a spáÍ. Jen
několik hodin uteklo a slyšeli
jsme lroky prvníoh nedočkavých
školírlal. Vstávat! Snídaně a
hurá/no moc to nevypadalo/na
matematilnr. Celý den jsme byli
pě*ně ospalí' ale akce s€ nám
moc a moc vydďila M.DoIežal
7.třída

Je krásný ale tnochu nudný večer? Neváhejte a
rozsviťte si lampičkrr Proč zrovna lampičku?
No můžpte se zde inspirovat' jak si vytvořit pro
pobavení několik stínoher. Kd)rž si takhle
prnoate prstlk sem a p'rstik tam, tak je zarrrčeně
jasné' Že se vám na zdi vžóycty něco
podivuhodného objeví. Jenom vám radíno"
abyste před qpaním nevymýšleli něco
strašidelného, jinak se vám spinkat asi moc
příjemně nebude. Eva obrovó 8.třída
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Inspiracihledejte i na
inteinetu

Co nám můŽe přinést tma?

toho spoustu legrace.ffiil-" a



Y úterý 27 .října 2009 jsme měIi možnost
oclrunat v naší škatní j ídelně maickou
fuchyni, berou nevařily naše paní
fuchařky, fibrž jisý pan fuchď. Nós
nšem iaiínalo,- kdo to je, a jak se zde ocitl.
Proto byl po&obennašemu malému

ýsleclru.,,
Jak se jmenuiete?
PavelKnedla
Co iste dnes vařil?
Torii|u a byla to mexická kuchyně.
Líbí se vám v naší jídelně?
Ano, moc.
Pomáha|i vám s dnešním obědem naše

naní kuchařlry?
ba se rici. Jájsem dělď jenom dozor.
Všechno n|áW samy. Výbomě se mi

5 nimi spolrrpracovalo. Je tu skvělý
kolektiv @.
JezdÍte i po jinýc} školách?
lezdímpo celém Cesku'
Slovenskq Chorvďskr'
Německrr aFrancii.
Odkud Jste se tadY vzal?
Naiala si mě firma Vitana do
svěho projektu. Cílem je do
škotních jídelen dostat
mezinárodní kuchyni.
Co řÍkáte na vybavení
jídelny? Mohlo by být lepší .
Jste vyrrěený kuchař?

viděli jste dokumont s názvem Síla
lidskostl? osmá a .deÝttá řída už ano!
Spo|ďně na něj vyrazili 15října do

liiomyštského kina. ŘÍkí vám vůbec něco
iméno Nicolas Winton? Z,'kuste se zeptat
"do.u" jestli vďi rodiče neví, kdo to byl.
Málokdo to tuš! coŽ. je nesmímá škoda
protože to, co udělal, se je,n tak neviď.
Zapamatqite 

.a spojte si to jméno Ťn$I
s 2. světovou válkou. Ptáte 5g.'pÍoč?.T&
trpělivě čtěte, protoŽe vám budu vyprávět'
jeden [dský příběb o áchraně ávotů
spousty jiných |iď.
ri tesne před drrrhou světovou válkou a u
nás začínají být čím dál více utlačováni
ádé. Mbry Nicolas Winton po příchodu do

Prahy začfuá organizovat nrvní ylak 1
dětnů do fuiglre. Zqiišťuje ubylování
v Británii; shání děti na převoz Na něj musí
též :sebnat 50 lib€r, na tuhle dobu celkem
vysolrá částka. Pfupravované děti věří že si
.'itit *uete prázdniny na taboře v I,ondýně.
Nei*i všď!_že zpět k roďčům se už nikdy
nevrátí. Winton vypravil celkem osm vlaků
pod názvem Kindertransport ( -!ryy
.'tat. ), které dobromady převezly 6ó9 dětí.

Co je vaší specirlitou? Pďené koleng..
Ý"řrt" někde nastlto ?Ano. Mám svoji 1'yvařo.rlnu ve Zlíně .

Jaké byste řek|, že je nejob|íbeúějšíimo.u |pn
i"o""oíii''" oeriri ňk"t'.L ve lceré hlasoval'o ět5ři tislce a!u. a ry}*|a
ó;ů"#áčú " 

* a.*ne. místěso.rrmístil sm.aže-qý .Ílh.,*op^ '.. ,
Dana Moravcovi a Anna lfudrnová 9.třída

Vroce2009sekonaluž6.rďníktétocnaritativntakce.Tatoakcejeo
toq áse 

"yuiraií 
peníze na podporuwzdětanosti malých dětí v

"ířy.n 
um&y"ň ámi"n. ziohóvydýva žn 7ve!q9'které se

"yt"í". 
p' *ré reprrblice, se postaví vrnčité čósti Ařiky školapro t5tto

dfi. Lidé mohli prispot pelreá , za1steré:1.9.qryP't tickalta1|'r a

TedY 6ó9 zachráněných ffvotů ...
ones ie tomuto pánovi rovných *to l"t '9

;eho cinu bychom se vťrbéc neilověděli
iúv kdysi jeho fr^nx;|ka na pů9ě

neobjevila staré dokumenty právě z tÉta
doby...
Dana Moravcová, 9 . třídt

Ano, jsem.

samolepky.

ř . .

.li'
&

Kdo chtěl, mohlpřispět dobrovolně i vyšší
částkou. Letošní rck se sůaví již šestá
škola. Jsme rádi, že jako skauti můžeme

/ wmocichudým dětem ve \rzdělání. v
-p.o'd| kde jsme vybírali peníze, jsme dskďi

přes 10 @0konm. bl,loráky
Prosďnapsal

Dnid Yotroubek 5.tříd4
fitě|i jsme tokovó
krósná tričko



KONICI(Y
\ATROBTE SI S NAMIKAM NAVÍLET

Pethfimov Zdravímvšechny &enáře
časopisu! Mám pro vás druhý typ na vylet
Venku se nám ochladilo anastal podzim" i
když počasí nám spíše připomÍná zimu :-).
Proto výlet raději budeme volit někam do
tepta. Pojedeme nejlépe autem, a to do
Péhřimova. Na místě se půjdeme podívat
do Muzea kuriozit, kde opravdu uvidíte
spousty a spousty zajÍmavých věcí.
Například největší kartáček na zuby,
žufánek ( naběračku ) nebo také smetáčelq
ale inaopakhodně malýcb' itěch
nejmenších věcí jako je třeba sluneční
soustava. Celá prohlídka trvá asi 45 minut'

Dnes -rtúezlrísn

P otř eby : b ar evné j av or wě
lktí, nit
Yuneme si barevné listí a
budeme je smotávat do
sebe.

Pak si venneme nit a hotové růže dole

ale pro vellý
ájemi l50
minut. Mys|ím, že

:: ÍIlllZellffi strašidel.
Takže vrím přeji
hodně zážitkťl
z výletu a těším se

zase navás
příště.
Eva obrovó
8.třída

DESKOVINY
Jelikož téma tohoto Tfusku je noc, rozhodl
jsem se semámit vás s jednou z nejlepších
hororových sto|ních her a to fukham Horor.
Arkham je hra poďe romrínů
H.P'Lovecrafra s hororovou tématikou. Ve
bře se ujmete role jednoho z detektivů
vyšetfujících úhadné události v americkém
městě Massachusetts. řIráči nehrají proti
sobě, ale spolupracují na toÍl" aby porazili
hru Hraje se navelké mapě' kde se bráči
pohybují po ťuarých lokacích" navštěwjí
btány z,e kteých výénj|na svět monstra a
znyY,,aj|je. }Iráčům k dosažení jejich cfle
pomáhají karty spojenc{ vybavení
magickými předměty a kouzely' které si
mohou koupit apenÍzs, nebo vyměnit za
jejich zásluhy v boji proti zlu. Monster je
mnoho druhl Gugy, Noční Zebouni.....av
neposlední řadě i PrastařÍ' kteříjsou hlavní
nepŘÍÍele hráčů' [Ira nemá obtížné
mechanismy' takže je snadná i pro bnáče s
menšími skrrtďrrostrri a kvrlli hutné
atmosféře si ji nejspíše opravdu užiiete.
J.Rejman8.třída

Listy můŽeme natřít barvou a otiskovat
okolo tuší nakreslené hlavy. Podďené
výtvory ó.řídy můžeme oMivovat hned u
vchodu.

. nitízavóžeme' oby držely.
-{*-lš-..-
- , . t . i ' I

Tabo vypadají už hotové růže.

Yezmeme si jedenvelky jworouý

list arůže do něj zabalíme anití

Připravila A. Rejmanwó 6,třída

L|STYacosNlMl
Když lísty navlékneme nanit' a
navlékneme jich alespoň 80-100 cm a
pak nit svážeme' yznilne nám i'žasný
podzimni věnec. Prohlédnout sije
můžete na prosřední chodbě.

^ --:
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KoNícKY
MATĚJoVY sPEc|ALlTY .Goič{Et.dňďi..i'.Í ;

dobrá kníŽka NENí nuda

Dobý den Jeunwé číslo Třesku as ním
rubrika Dobrá fu.ížka riení ruda. Kdý
mórne těna spnlí, m&n ptavás takovau
hAtu,,pohddek"

J. K. Rowlingová
Bajky barda Beedlyho

KtzÍž]rakollzp|ných bajek přěložena z run
přímo od Hemíony Grangerové! V knlžce
riájdetrj asťpět bajek z kotúelného : .

prosředí. Komentář a rysvětle,ní k nimvytvořilm,iffi f T**1P.H*"',

W\ý:'!3ffiĚfh#*'
\ -š iednu trocbu

)!{- krvaíou.Tytobajkyčetli

ffiÍ#I.li$bffi"ffiT
v+t vbojiprotiPánovizla-
| /.. f,\ ) Voldemortovi. Takže

ffihJ ffné*frffiJffttr-

Dnes - ovocnábomba

Co budeš potřebovat:
Bílý joguÍt vanilkový cukr,
pomeranč, dvě mandarinky,
dva bmárry, jablko a ovoce poďe
chuti, kapkucitronu.

Nejprve si nachysúme miskq
prkénko anůž.
Mandarinku baná& pomeranč
olor$eme. Jab|lo důk|adně
omyjeme a zbavíme jádřinců.
Vememe si misku na ovoce.

Nachystané ovoce polcrájíme.
$anán nal.rájíme na kotďka.
Mandarinlry s pomerančem
polaájftne nakousky.
Jablko nataájíme na mďé plátky.

Vše vloáme do mísy' zasypem.e
vanilkovým cukrem a
promícháme. Zakapeme citronem
apřidáme jogurt.
A vše dobře prom{cháme.
Dobrouchďpřeje

Matěj Daležal7.tříd4

Hodnocent ***

sVĚT a/íŘ.AT
Ahoj, dneska bych vás cbtěla seznámit s ježkem. Někdo z vás si řekne: ,"Iežek to je nonná|ní zvře...Ale co byste dělali"
kóyby se u vašeho domu objevil ježek a vy nevěděli co s nín' ajesě k tomuv zimě?.P.l,oto;isem se roáodla, že vám bo
tnochu pňedstavím' jak se o něho posmat Ježka můžete potkat v přfoodě loomě zimy celý rok' ďe aejčastěji s€ s ním
pakete v letn{ch a podziryních měsícIch. R{ien a listopad jsou měsíce, kdy se ježek připravuje na přezimovárrí. Ježleh
který má mďou hmotnost, .nemá šanci na přežiť, poto se můžote takové.hojedinee.ujmout; Jožek se'v.přírodě ávÍ
hmym, zizalami, šnefqy, vejci' Vhodná strava v domácÍm prosÉedt je vďená ýže, syrové vlďky' dokoncoJim můž*e
dát za ponaw konzernr pno kďky. K piť jim můžete dát fenyklový čaj nebo pitnou vodu Nikdy ježkrlm, ale nedávejte.
mléko. Pokud nqidete ježčí miminko, můžete se pokusit o jeho áchranu.
túatičký jeŽlek poťebuje hlavně zajistit teplo. K jídlu mu dejte'instanmí
ýžovou kaši. Ježk*kterého jste si přinesli domů' musite poř&lně
prohlédnout. Může býtzranfuýnebo mítna sobě blechy aklíšťata. V
drrbnu abřeauje většinoupřezimováni skončeno. V této době zařněts
lamitježkaběžným zprtsobem. Do vohé přírody můžete ježka vypustit
podle pďast nemělo by pršet ani sněát. Vypouštějte ježJra nejlépe
vďer. Doufám' že jsem vám dala pár rad- Denisa Štanclovó 7. třídt
Věddmosti jsem čerpala z knihy o zviřarecb"

čtev |eže]
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,,V Praze bylo b-laCe..o' IWE ze slohů žóffi4;ročníkl"

Poluidkové bólovsní
It eří tnv š ttviti P r ahu: a.. i

v úterý lo.listopadujsme jeli do Prahy. Museli jsme vstávat w, já

isem ístával n j nooin a v půl šesté pro mě pfijel'tart4 vzali jsme
Vercu Šplichalovou a Jirku Sobofu. Když jsme prij9li d9 ry"y'..
venku sůň paní uěitelka.Rejm-anová a pustila nás dormiř. cekali

odjezd byl v.6 hi}dií úěfiime cestoú jen jednu pfustávku na.. .
u"o"io.". vsichni běželi naWC. KdyŽ jsne ffieli do Prahy, šli jsme
do Pobárlkového královswí' Kdý jsme vešli dovniř, všichni vrazili
nakuoovat. Pak n{p paní učitelka rozdala papíryna vyplňování a
přisliisme do sálu kae byty pohádkové postavy. P|nili jsme uko|y
) totó prynrr' teir jsme zasá rlaevzaar paní učitelce. Byli tm dva živl
králíci,kteréjsmesimohlibladit... Terka Jarešwó :

Kdyžjsme vyloŽili nďe postavičky
( Káču čerta a vďn|ka), šli jsme si
prohlédnorrt výstaw. Byla tan
Červe'ná Karku|ka vlk v posteli'
studna a myslivec, víly, ěarodějnice'
lorryeŽníci, obrovské houby'. jeslgmě
nďopýů" princeny amnoho dalšíct
bytosd z českých pohádek...
Martina Klejchovd

Bylo hm pro nás pŤipravené Divadlo
Palď€k' hrálo o čarcdějnici
Rra.nrcajdě abacilech. Mohli jsme si

nechat niblovat obňz|ry na obličej, jájsem si dalq narralovat
motýla . Potom jsme ríi na distottrtu a mohli jsme si tam v obchů{ku
necó koupit, v" 14.00.1sme šli k arrtobustr a odjížděli jsme qpátky do .

Morašic... Kristýna Bauerovó

Kdo je ředite|em pohádek?

jsme na autobus..... Míra Sokol

o'l-W;" ředitele PoHÁDKovÉno rn'LtoÍlsrvÍ
pana Richrda Balvína.

Kdy bylo Pohádkové království otevřeno?
Slavnosně jsme zahajwali l.srpna 2009.
Jak ďouhó trvala'realizace tohoto proiéktu?
Trvdlo ío celken devět něsíců,.,podílelo:se na,tam celken dvanáa

ýtvuníhi a.stďe.prtianjeme na datšich pastaváeh Ir wjbližší době
mó býv obří říšivystaven 4mqnoký Kraka1toš..Pa novém.roee se

dattnoholitem.,ist,elaa,las€&ti.tryasitíktŽ:.. . ,. ;..::] '' .'

Prď vlrstně.úniltlo práÝě pohádliové,lCIáloystrrí?'
Já nóm pÓhiÍdky,rfuě róď A hlaně ty ěesW.' l'

Co bylopůvodněv této.budóvě?: -. .

Wala to velkoprádelna pro lnteý a nemocnice.
riolit au* na*tt'ito Pohádkové krllovství od iei|ho otevření?
Něco přes 14 tislc návštěvniků, jen v srpnu to bylo ko|em 6 tisíc.
Spolupracuje Pohádkové trrá|ovství s nělrterými známými
osobnostmi?
Naší paronlau j e Dóda P atrasov&

Za roáovor děkuji a mnoho spokojených návštěvníků přej |Terezlu
Jarešwó a Mďťa Klejchavá 4.třída
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Brrr, je tu tma a zima. Ale tY
zvukv vvchází odtud...

Já se tě nebojím, ty straši-
dlo!!!

Evču najednou probudily
tajemné zvuky...

Žeby ty divné zvuky šly
zamnou?

Uaaa, po náročném večeru si
koneČně můŽeme pořádně
zďímnout...

Jak přeŽít strašide|nou noc

CHrrrr pšš... chrrn pššš... Hmm a co třeba sklep.'

Není to tÍeba za rohem? nÁÁn:-;

Jedeš ty potvoro... Dobrou noc a sladké sny...

Vltvořilv: Eva obrová, Dominika, Katka Hudíkovy, Anna Stříteská
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Předávání ěrka

Soutěž z minulého čfula o }rásné letní
žabky vyhrála Dominika Hud|ková z 8.
ďídy. Nezapomeňte se zapojit do dalších
sorÍěží o prima ceny!!

[[[fiil[CEJN
SOKOL
HUSA
prÁr
KRÁLfi<
unpvĚo
lšre
PRASE

rÍN
SLON
HOLUB
PES
KUNA
pavlÁN
FENEK
šarel

Žntve,
nvÍIIE
ppr,rÍN
SLEPICE
P{,JMA
KOALA
roČra
VELBLOUD

TYGR
RYBA
soB
ZEBRA
KOZA
vLK
uyŠ

z šesti sirek sestav řoku. Můžeš použítjen
dvě sir|cy.

Pozor! Pozor!
SOUTET.,UI

Jestliže poznáÍe, na kterou stranu jede
aÚobus abudete vylosovánin můžete získat
tento

odpovědi
házejte do
schránky
Tfuskuaž
do konce
listopaÓl
A pozor

Tajenka

L
t

1. Pnůované zv.ftev Z@?
2. Do jakého řádu paří králík azaj(c?
3. Drubéjménokuny?
4. Zvtre, které se cbrání před nepřáteli pácbnoucí tekutinou?
5. zvfte, které výborně šplhá a loví obratlovce?
6. Noční pták z řádu letounů?
7 , zYíÍe, kleré přenáší váeklinu?

P E s o B K E N E F s K
A v L K K o z A L D B T

v z E B R A P T A K o K

I s P z A L E P R A s B

A K I Á L A T U R v J

N N c A T v L M Y s D I

R K E D K U N A B E c H

z P F U o E A s A T E z
E A P o e s L o N Y T v
L s T L K H Y K D G N A

v U N B A M U o M R A K

A M o L U B N L A K A s
E E N B L F I N R T s I

M E D v Ě D L G L K A L

Lruttwó9.třífu



,

t

L

L

L

L

\

\

\

LOVE STORY

Tento příběh je o éifě a Jinovi. 6itě se .Íiny líbí už od školky. ýní se Gitě dostane neuvěřifelné
možnosti, zatančif si s Jinyn. Íest|i využije nožnosti a zatančí si s .rinyn se dozvíte pnívě zde.

Než 6ita odejde, .Íiny si Éimne
kiích krásných hodinek. Pak už
€itu nikde nenajde.

9_ qa

Kdý už se €ita chystó k odcho-
du,,riny jí poprosí, jestli by s
nín šla tančit.

11
Strónku př ipr avila A,S tříte s ká
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Ctvrtá tffda v knihovně
Knihovnu v Litomyšli jsme navštfvili ve čtWek 15'
ffjna. Jeli jsme autobusem v jednu hodinu, nejdříve jsme

se stavili do culrrárny na
nějaké dobroty a potom jsme
se vydali do knihovny. Tarn
už byly děti i z jiných škol a
přicházely další. Když jsme
se všichni usadili' tak nám
paní ozrrámil4 Že Morašice
vybráli první cenu' a to za
laesby obriázků bradů a
zámků. Výhrabyla velké
balení laásných pastelek.
Nakonec jsme šli do dětského
oddělení, kde jsme si
prohlédli nďe výlcresy, ale i

obnázkyjiných dětí, které se také zúčastnili této soutěŽe.
Domů jsme jeli také autobusem. To byl konec nďí
skvělé výpravy. Natálíe RomporÍlovó 4. třída

Co se děje Ve školní druŽině
V listopadu
jsme měli na
praxi slečnu
Petru
Sopouškovo11
která dětem
vytiskla pěkné
diplomy za
ponávámi
chutí. Ve
školní družině
vyrábíme
zviÍátkaa
panáčky
z přírodni4
pozráváme
stromy poďe
listů' brajeme
si v přírodě,
v družině nanovém koberci a

Jak isme tali rvbič
Ve středu 7'října vynzi|a 2. a 4. tg1da na předlouhou
výpraw. Autobusem jsme jeli do Litomyšle' a pak pěšky
do Nedošína. Tam jsme navštíúli Vackův chov pstruhů.
V jedné kádi jsme viděli i 40 000 pstruhů. Vidě1i jsme
také raky. Jednoho pána dokonce kousl. Potomjsme se šli
podívat do keramické dílny u Kultů' Tamjsme se museli
vysřídat, protože je to tarr malé. Mohli jsme si něco
koupit a popovídat si. Po keramické dí|ně jsme se šli
vyblbnout na hřiště. Potom jsme šli směr Nedošínslcý háj.
Tam bylo spousta barevného listí a kaštanů. Když jsme
vyšli z les4 viděli jsme knísné ěapihnízto. Cestou jsme
potkali tři krásné koně. Pak už jsme šli přes pole a skákali
na balílry sena až do Morašic, kde jsme si dali zasloužený
aběd'. A' Roškavá 4. třídt

Ye škalní
družině nóm
rostou noví
mIadí
stavitelé.
Posuďte sami,
jestli byste
fulitak
šikovni a
postavili taldo
velky komín?

Poznáva|i jsme potraviny
a jejich chutě
Poznávďi jsme okurktr' hronové
víno, mrkev, cibuli, citron, sušenku.
Ta byla nejlepší. Skončila jsem na
3.místě. Nepoznalajsem chuť sýru a
papriky. S.Kušnírnó 2.třída

také vnové kuchyňce, kterou W
nám zařídila p*i Ko-íokolná. . @

p.uč. Z.Fikejzoví

Ve|laí pardubická
V naší druřtně jsme si
povídaliokoďčcíchao
Josefu Váňovi. Vyrobili jsme
si velké stádo koní. Měli
laásné ocasy a hřívy.

A.Hudík'tná 2.třída
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NaJdete v nápisu nějakou chybu?

Ž*iďÍay x milují česhý

KažÁý, kdo sýšel o našem
prvním Třesku neodolal, a koupil
si ho. a dokonce ho i četl.

jazyk. Vůbec jim totiž nevadí, že
místo výtvarné ýchovy trénují
mluvnická cvičení. Všichni si totiŽ
raději zapomněli pomůcky na
výtvarku.

Naše chodby se
jednoho dne
zvláštně proměnily.
Nakaždém troku
byly dýně, shašáci
a mnoho dalších
podivnýchvěci, u
áchodůna vás
jukala i kostra.
Tuto nástěnku
připravili prvňáci.

SoutěŽíme Co se chvstá:

Až pera přestala psát a v lorku
zaskďila žxýkačka skoro všem žákům řídy
x. Kďyž tu při hodině slohu, kdy mozky
pracovaly nal00o/o si jeden zžÁI<fr Íádně
krknul. Mozky i se svými scbránkami se
zaazlly, ale pak se pořádně rozesmály.
Trapas bylzažsbnáa.

Žáci maj| různé svačiny. Někdo
má chléb, někdo roblik, většina nějakou tu
sladkost. Žak x se však Živí knihami' Byl
přistižen při činq když paní učitelka
pátrala po učebnicích českéhojazyka a
najednou žák X má v tašce dvě stejné
učebnice a další žák svoji knihu ne a ne
najít. Bacha na písmenka. Některá jsou
měkká a některá jsou pčkně twdá.

Na chodbě se objevila kostra' Jen
něktefi odvážlivci si na ni nepatrně dovolili
siíhnout. Co kdyby kousala?

Žapy.nex
dojela do naší školy' i
když měla po cestě
dávno vystoupit. Chtěla
zrněnit školu nebo
chtěla poznat klima v
jiné škole. Třeba se
někdv vrátí.

Přírodovědný klokan
Je to republiková soutěž, která
se konďa pro všechny ve stejný
den a to I l.listopadu 2009.
Testu se zučastnili ŽÁci z 8..
9.třídy.
l.místo D.Hudíková l04 bodů'
2.místo V.Novák 99 bodťu
3.místo M.Vítová 96 bodů.
7ace|é ři roční<y jsme letos
dosátrli nejlepších ýsledků.
Blahopřejeme!

1 8. 1 1. čtvrtlehí porada
24. 1 1. školení parlamentu
25.l 1. den otevřených
dveří v celé naší škole
27.11. hodnocení
celostátní soutěže
školních časopisů v Brně
l 1. l2.exkurze redakční
rady do České národní
banky v Praze

a

a

a

Nejhorší je twdé Y, to je nej

4- 
^AAA



zEŽvoTAŠroLY
Zprávičlcy z naší školičlcy Ang|ická Karku|ka

Levitace
Ve ško|ní družině jsme dělali ťuzné
soutěže. Jednou z nich byla i levitace.
Zkuste vyffiet stejně dlouholtak jako
Michal, vqťča Danča a Terč4 kteří takůo
vydrže|i 4,37 minut.

Kino
Celý první strpeňjel do kina na fi|rn
Doba ledová 3. Filrn trval 103 minuty a
bylo to skvělé. Už se těšíme na další
cesfu do |<ina. Á.Roštovó a T,Jarešovó

Ve čtvrtek 15.10. se sďla 1. až7.|řúa. v tělocvičně bylo nastaveno
spoustu kulis a hned v úvodu se nám všechny postavy představily
v angličtině' Postavy: Červená Karkulka" velký šedý vl]g ozvěny'
oatiřka" kočka atd. Celé divadto se nám velice llbilo. Bohužel si spousta

lidí nestíhala překládat. Nedalo mi to a po vystoupení jsem se zeptala

Karkulky, kterou hrála Katka HudíkovrL na dďší informace.

hodně octu, takji usmrtil. S
ážalou jsme se iezrámili i pitváním. Je zvltlštní, co jsme se o tak

běžném živočichu dozvěděli ajímavostí. Matěj Doležal 7.třída

Jak dlouho vám trvala
pffprava?
Zhruba měsíc. Příprava textu'
kostýmů a dalších rekvizit.
Měta jsi trému?
Ani, ne.
Užívala sis to?
Náramně, byla to legrace.
Věděla jsi' co ten text
zlramená?
Ano, skoro všude.
Zapomněla jsi někdy text?
Ne, anijednou.
Která postava se ti nejvfue
líbila?
Kďka' Karkulka i babička.
A.Stříteslui a Káudíkavó 7.třída

Pozorování ŽíŽa|
Jednou při biologiclcých
praktikách všichni dostali
pracovní list. Pakkaždý šel pro
kufirek s náčiním a pro žížalu.
Bylo zde několikúkolů a
pozorování. Např. jsme
poslouchali žížalu, jak se
pohybuje, a pak jak reaguje na
ocet. Kdo na žižalu kápnul

Pečené brambory
ProtoŽe nám nepřálo pďasí na opókání
venku' upekli jsme skvělé brambory
v troubě. Nejdříve jsme brambory
pořádně umyli, potomjsme je nalaájeli.
na plátky, poloáli na plectr' a pak jsme je

ochutili solí a česnekem. Když byly
brarrbory hotové, všichni se na ně vrhli
t*', žs v plechu málem zbyla veliká díra.

A.RošIová a T.Jarešwá 4.třída

Dne 6.10.2009 se
v 7.řídě narodičovské
schůzce konala netradiční
módní přehlídka.
Vystoupení zahájili dva
moderátoři Katkaa
Matěj. Jaké jste mohli
vidět kosýmý Třeba letrí
čas, rockovábabička"
zima je tu....Kostýmy
byly půjčené ď sponzorů
Sťíťa s.r.o., Němeček a
spol., Buzková a.s. MyslÍrq že se niírn akce vyvedla a snad se i líbila.

t:,"-

Matěj Doležal7.tříd4

T4
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Sedmlúci uynúMli tyto ťžasné strottly, Heré můžete obdivovat

tu chodW u sborovtY.

žl&y.né 9. třídy

l) Ordinace nebo VKV? VKV
2) Rohliknebochleba? chleba
3) Kalhoty nebo sulrně? kalhoý
4) Den nebonoc? noc
5) Škobnebo domov? domov

. oivseanidennebovÍkend? vlkend
7)Vodanebovodka? vďa
8)VelikonoceneboVánoce? Vánoce
9)Pyžamo nebonďníkošilka? pyžamo

t0! úod* nebo červexr{? červená
1l) Češtinanebo anglič{ina? čeština
tZi totio ffotet nebo Sto zlfrat? Tokio H '
13i Vesnice nebo město? vesnice
1Ái z,r"o 

"ebo 
rostliny? rostliny

15) Film nebo lnížka? knížka
t6i Hďtoween nebo Dušičky? Halloween
17) Blesk nebp Třtsk? Blesk
18) Fotbalnebo hokej? hokej
19) Peřinanebo spacák? p€lina
zo1rocitacovamýs nebo ovladď odw?

pďítďovámyš

JANARENzovÁ
učitelka aeffi;-ang'ickeho a ruského jazryka

l) Ordinace nebo VKV? Ordinace
2) Rohlík nebo chleba? rohlik
ri ranoty nebo sukně? kalhoty
4)Dennebonoc? den
5) Školanebo domov? domov
oi vseai den nebo víkend? víkend
7)Vďanebovodka? vďa
8i ve|ikonoce nebo Vrínoce? Vánoce
si Pyžamo nebo noční košilka? košilka

10) úodránebo červená? modrá
t ti Čestina nebo angličtina? angličtina
tz! rokio Hotel nebo Sto zvřat? Sto zvífu

13) Vesnicenebo město? vesnice
l4i zvřatanebo rostliný rostliny
ts) rilmneboknížt<a? knížka
t6i Halloween nebo Dušičky? Dušič|Šy
l7) Blesk nebo Třesk? Třesk
18) Fotbalnebohokej? hokej
t91 reřinanebo spacák? peřina
20irocitacovanyš nebo ovladď ďTv?

počítačová myš

DUEL
Na velkém břišti se konďamalá soutěžve skocíchpřes

tň. so.toz se konala v úterý 20. října a zučastnili se jí

ru"i o t"tt, ětvrté a ýté řídy' Paní uěitelka přivázala

i"J* too"ó una t átradti a {ruhý konec drže|a a točila
".-'i* za"i ho museli přeskakovat. SoutěŽ vyhrála Verča

řrátm"a která skď]ila 94 skoků, dnrhýbylJi*a Sobota

' 
š} 

't"tv' 
*",i Daniela Kop""kí ry:{ ryčila 32 skoků"

ctu'ta tvrá.Nutalku Romportlová s z.o.$9|rv 1o".'o
il"k* šk"čil 11 skoků. Á tatj'em ďšákali a skákali, až

L'ro i*o úplně špinavé odbláta. Atonkdo pfuskďil lano

ó;ň i0-".."k dósal bonbon' a to s€ vyplatilo. Natólťe

Romportlwó 4.třída

připraviý Eliška Kutwá a
Dana Moravcová 9.třída

!
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Nejjednodušším vysvětlením, proč člověk

mňí spát, je to, že spánek slouá k nabrání

sl aťuvddentdo půvo&lho staw. Spánek

ie ve|rni důleáý pro mozek. Je to stav'
-uet"- spanku mozek odpďívá od své

činnosti a nepřijímá impulzry zve'nčí. Dá se

ale říď, Že je to i dobq po kterou se. .
v mozkutídi iďormace nďerpané během
dne. Nepoťebné se vypouštějí a dťile{t'é-.
ukládají. Během spenru vznikají trvalejší .
pměťóvé stopy. Ťo marrcná, Že sg$9kje
bfl"átoo součáití učoní. Spánek u liďje
načasován především na dobq kdyj9 nry.

Celková dóba spánku se od narození rychle
zkracuje od 17-1 S hodin po porodu-k L9-12
hodinám ve věku 4 let a dále pozvolněji
k celkem normáIní době 7-8,5 hodiny ve

věku 20 let'
Můj názor na spánekje, že je velmi
óůĚžitý akažÁý člověkby se qěl

@oeňout oa nlaych vecí. Takže všicbni

oobociuejte. Denisa Štotclavó 7. tříáa za
použití intert1ctu

Střípky o spaní

Jsi sova nebo sffivan? Nevíš ? Tak si s námi zkttste uděIa rcfio

zajfunauý test.
V-kolikhodin chodíš v pátek spát?

A-ve 20-21 hodin
B-ve 2Í.22hodin
C-ve 22-23hodb'
D.po23 hďině

V kolik hodin v sobofu ráno vstáváš?
A-před9. hodinou
B-v 9'10 hodin
C-v 10-ll hodin
}po 11.hďině

K@,zattonlbudilq tak:
A-hned vstanu
B.vypnu ho a pomalu se snažím probrat
c-naÍiotm uuanŠ, aby zanton|za chvíli
D.vypnubudíka spím dál

Ye kterou denní dobu máš nejvíce energie?
A-ráno
B-odPoledne
C-večer
D.pozdě vnoci

Jak rychle obvykle usínáš?
A-za 10 minut
B-za 10-20 minut
C-za 20-30 minut

vstávď.
Inspirace čerpána zlmihy Co dělátebe tebou?

D-pozdějineŽ za 30 minut
Míváš ráno hlad?

A.mámve|lýhlad
B.mám jentrochuhlad
C-nemám vlasurě hlad ale nutím se jíst

D-při porrhém pomyšlení na jídlo je mi špamě

Bodováoí:
ffiwtaeA, 3 body zt,B; z bóďy m C, I bod za D
Výsledky:
&ll bodtl
v.JĚilji"ě"" mezi 6.a l 1 bod5{ Ťak to jsi sova. Máš rád(a) pozdní

v#vaní a večer dlouho ponoóuješ' Proto ale můžeš mít potíže ::Š"'-
o.ilo s o"a*t"*"* .pa'ir.". póto 

'udt'o"- 
když se ti už budou klíŽit

Ji, nevábej a zatehni (alespon v ýdnu) o něco dřÍve.

12.18 bodů
nau.s si pografulovat. Nejsi ani sova ani sKivan.Nejspíš chodíš '

rozumně pozdě sp.át, utur.".*'prs špatnou ná|adou knlli nevyspání.

]3i3*'ť"-"Žrámáš rád(a) rána. ono talry pohlednaýchod slrmce
j" r"a.'v.Můžeš se považovai za šťastlivce. věBině liď se nechce ráno

D on,iníkt Hudíkov d 8. tř.

Protože jev tomto čísle téma noc, rozhodla
jsem se, že napíšu několik zajímavostí :;... .
o spórúu a tady jsou:
Co je to spánek?
š"Jři"t ieietaxačni spánek organismů' při

É."e. še sniárje funkce nělcteých smyslů.

Snižuje se tělesnáteplota dýchání

aomirqe. Během spánku * Wfuě ztzjí

.oy, p.otoz" i při spánku mozek pracuje.

Jakdlouho spíme?
sÉnok nám áum giora'e ťetinu života.
lé to r&zne, obecně se uvádí 7-8 hodin
demO. NapnHad Napoleon Bonaparte spal

údajně pouze 4 hodiny.

Ponrchy spánku
španmva deprivaco.nedostatek normábího
spánku způsobuje: ospalost' nemožnost
sousůedění, halucinace.

Nespavost
ii*í"'".i"pt."u": e to, ž.s člověk ne,může usnou! nebo se ve spánku

časů proboud. Hlavní příčinou je stres;
NďnÍ můra
Ňocoi.t'u jsou děsivé, ávé sny během spánk&

Náměsíčnost
iď" óru"ú znamená, že člověk vstane 1ry*''" l'p:T}..g:

A.Rejnawvú 6.tříd,c, za použití inteneu

L6



ZEŽlvoTAŠrcoLY

jsem si otázku:
Kde všude se dá vlastně spát?

A hned první spáč! Matěji, Matěji.
No nevfun, jestli to je dobré spát
zrovlra na školní lavici@. Pozor na
nďe paní učitetlqy! Ale jako příklad,
kde se drá spát- vybonré.

miíme téma spaní,

Autobus je taky docela dobrý. KdyŽ
se po nich roz,hlédnete, skoro pokaždé
tam někdo spí. Pozor bych si akorát
dávala na boule od skla nebo na ruce
anohy čouhající do uličky. Pozor!
Káť o, ať nezapomeneš doma
vystoupit! @.

Ále, další spáč. Na zemi to sice není
nejpohodlnější' ale proti gustu žádný
dišputát. Akorát nějaká dečka a
polštářek by se hodily. Nebo řeba
spacák.. '

Dďší místa vbodná ke spaní? Vlab
lavička' sousedi@, doma na křesle, u
televize, na stromě, venkupod
stromem a další originální nebo néně
originální místa.
Áaaa,w se mi z toho chce nějako

spát@. Tak a tomuhle místujá dávám
naprostou přednost!!!!!!!!!! !!!!!! !! !!!

DOBROUNOC!!!

Zprávičlry z naší ško|ičlry

Smyslová revu€
1l. října jsme šli do tělocvičny. Přišel tam
zvláštní srandovní pán. Jmenoval se Ruda'
s kterým není nuda. Dával nám různé
soutěže, řeba ochutnávky, soutěŽe na čicb'
aak ahmat. Představení se nám moc
nelíbilo. A.Roškpvá a T.Jarešovó 4.třída

Úrao práce v Litomyšli
Devítka se vydala na ďad práce. Tak jsme
měli moárost prolistova různé šanony se
zaměstnánírni, zhlédnout krátké filmy a
udělat test na počítači. Co z nás asi jednou
bude? No uvidíme. D.Moravcovó 9.třída

Y těchto dnech můžete ohtkova prwí

vÝobky keramickeho lvoužku na podzimni
minffistově na chodbě.

Mozek si musí udělat pořádek
Ý" 

-pa'm 
dochází tarc t riaeni informací naěerpaných předchoziho

dne..Zda|ekane všechno, co jsme ve dne zamametta|t,je pro nás

Jt'r"xe. Naopak" některé inforrrace, jež zůstaly zasunuty v záp|avě

inroi-ueo*,ďbalxtq jsoupro;nás klíčové a jo nutné jim diít v mozku

takové postaveni jakél imnáleŽt. Ve spánku se mozek podobá

dobrému archiváři. Dělá si pořádek v nashromážděných datech. ..

Něktení ukládá talq aby je měl
vždycky pohotově po ruce. Jiné
jednoduše vyhodí.
Pffsloví o ránu, jež je
moudřejší večera' vystihuje
tuto situaci dokonale.

Čerpóno z intentetu



ZAJÍMAVOSTI j

Zeměpisnil saz-ka
S.ř$na2fiD .]i.

8.ťída 3.místo P.BoštÍk
V.Dušková

9.řída 3'mís!o E.Cibulková

Dějepisnrí sazkl
12.říina2fiD

s.ťída l.místo J.Rejman

Pffrodovědnó sazkl
19.ř|in20l[l

5.řída lmístoMNovák .
8.řída l.místoF.Bub€Nt

2.nísúo T.N€tík
9.ďída 2.místo JiřlNovák

la1.{or.ák .' .;,i.i. 1l

Zeměpisnásazkr
26.října20(D'

6.řída 2.mÍsto túSvecová'
3.místoD.Šancl

8.řída l.místoTNetlk
2.místo P.Bošdk

F.Buben

Dějepisnrí srzkl
z.t*tópagu lool

7.řída 3.mfuto i,r.Časte.t

' . .  Efekař 
1 ' . :  : .  : .

8.řída l.místo J.Rejnan .] ',.; :,.

Jednoho dne přišla do.nďÍ. :
tělocvičny skupinlra. lidl bylo nás
11. Z jedenácti děd se do.dvou
měsíců zůstalo sddrn AtakÚo
všecbno zača|o. Sedm dětí se po
celý rok učilo qpoustu t€chnik

; obrrany a útoku UŽ je to víc jakrolq
. có jsme vstorryili do tělocvičny a
uklonili se. Zatím nás to nepřesÚalo
bavit a doufám, že nepřestane.
Zaneďouho budou další zkoušky.'
Všichni iiráme'sťacht bojfue. so . l'
toho, ale když uŽ jsme došli,tak..
daleko, byla by škoda.toho rrechď..
Navájem se podporujeme a
douffme, že to vše šťasfuě dopadne.
p66p nám palce! S pozdravem

rualolptp.ur''pe' nBrd (7 Árye4pt
prd n>61eq1s,r uuPd (g :o:ntrd

(g 'go1:{loryu@ (t aelqroC

ffi
Pffrodovědná sazlra

g,tictopadu2lXD
5.řída l.místolÁNovák
ó.ťída l.mísCI M.Švgcová
7.řída 3.Úísto l(Huiiková
8.řída l.místo D.Hudlková

3místo F.Bubein

' Týo věci najdete nachodbách škoty

Pftpra,il P,TobiáLšek M. DoIežaI 7.třífu

časopis pro žák' i nd4kyve'školcv Monšicích. '
2.čfubxŤtr. rocn*u'ligy vysto ízJistopadu 2009 nákladem ó5 l<usů-
Vydáváško|níklub. '. . : ]
Rá.kč"í radu řídí Stanislava Corrf.alová Chyb; likviduje paní učitetka Čejková
Neoaačené příspěvky.připravila redakčÍí rade'Titrrlní stránku připravila E.obrrová.

i lusraceJ.Švec.Distr ibuceE.KutováaD.Moravco.yp.. ' - '  .  . .  " ' . i , ; .] i .  .;;: .
&soois ie moŽné si předplatit ve *olním klubu za t0 Kč.
Př{"Í'ilky' nápady,.oámby, pfipoq|nky a možná i dary adÍ€sujrc Ídákci Třesltu ?ÁkJadnl škola Morašíce u Litomyšle

5 ó9 i l, í"Lroo +oi o r zl t 4 tiain. zš. l l fi ag+l o
o.mailováa&esa tresk.noviny@s€znan.cz' internetovéstránkyškoly.časopiš 

sloúá pro ťrčely škofyaYz.!ělfirfo{ žáků:*
híp://www. $kolamorasice.czl


