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Dobrý den a ahoj, milí čtonáři.Takje tu
dalšíčfuloTřesku a s nímna mě přišla i
.povinnosť"psát dalšiúvodníkV tomto
číslejsme se zaměřili na spaní.A co v
Tfusku vlastněnajdete?Test jestli jste
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Duel.

slďivannebo sov4 ážitlry družinyz
v duchu strašidela
jejich spaníve úťužině
duchů'rychlolnrrz,nějakéý roz'hovorya
mkeý a samotrjmě spoustudalších
rnčitězajímavýchvěcí. Za zmínkustojí

frl$, žt 2.listopaduse vzpomínásvátek
zesnulých Dušičky.Bobuželso znašebo
klidnéhoslavenípamátky zesnulých
ponalu ďe jistě stává slave,níamerického
Hďloweenu No nemysUte,žsjen
škoda?Dobře, vyřeávané dýnějsou
ale myslím"žeby se to.'stím
hez,ké,
nemeíoprehanět.Jsmepřece Čďi a máme
svoje vlastníZvyky.A nebylo by hezěív
klidupo našemzav4pomínatnasvoje
zesnulé?
blíz,ké
Dominikafuilílranó,8. třídg
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sLovo DEVÁŤÁKA
Ahoj!
Jseň nesmírněÍáda,b si právě čtešmoji rubrikq Slovo deváťálo!
Určitětě ajhmá,co je u nás v devítcenového.Dnes nebudupsátjenom
o poslednímrďnítu školy,ale i o našcmško|nímčasopistt'lrterýneso
ďouho nryfoat a
imeno Tfusk! Ale nepředbihejme!Tak vás nebrrdrr
den ode dne
začíná
ná*
pqao *osi u"a k věci. o přestávMch s9'o
prosincem.
Dóle
pátým
s
souvislosti
v
lm oet oi". sk1oňovatslovo čert
daty
toťž
se
papforr
7snějby
sběr
trochu
ak
se nám ve řÍdě hromadí
letáčkys nabídkamizňmýchsťedních škol
považovatpropagačhí
tr4a"te tam snadvsecbnyjejich drrůy,ď užsejedná o růaá zaměř.ení
*ěbo obo.y. Toto šílensM aěaloužv ář! kdyjsme byli1u9eni' chtě
nec,htějít zpot oo školya dostudovatpovinnou devítiletouško|ní
dostudovatak tomu se dostatna
docházku.Pokudmožnoúspěšně
patff.
Je řeba zvládnoutjejí pokud
sředsí školuse vším,co ktomu
přijÍmací
z.koušky
možnodobrý výHr'
a pak užzbývájen.drobný skoro
nepatný deůaillk.Čekď na ýsledky a
doufat žejste byli přijati. Nezdá se
Takto pakurčitě
vámto vůbectěžké?
rměnÍtsnázsr'ažbudeteve stejné
sitraci. Neď to vůbecžádnásranda.
A teď PozoR!! Všechnose vyv{ií
stále dopHu a to i nášrŘnsrt
7níts avfte, co tojsou tzv. placky?
Črcteradi ner časopisTřesk? Tak
mám pro vásjednu výtečnouzprávu!
Už i časopisňá svoji placku! Ivíáčervenoubarnr a jako prv.ď ji dostala
býtjejich majiteli! Budet€ mít
celá reakčďrada.Ale i vy můžete
ji
u distibutorů čásoPis'!'anebove
konrn
možnostsi zakoupit za dvacet
jsou
doplňkemajďtě
pěknýn
módním
školnímklubu. Placky
jednom
na batohua v bďohu
Placlu
@.
v
mít
dva
můŽote
s Třeskem
mítmožnostse potkat
že
budeme
je
vše
a
douftm"
mne
ode
To
časopis.
. DattaMorevew&fuvóťaěka
i vpříiítíméís|e
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Na den 27 . říjnajse'mse
těšilajako malá holka. Pro
někoho to byljen obyčejný
den před stáfuímsvátkem'
ďepromě, pro mětobylo
něco mnohemvíc.Bylto
dern'kdy ve školeměla
přespatškolnídružina.
Natento de& natuto akci
jsme se spolu s mými
kamarády chystaliuž
minulýškolnírok.Ale
nějak se to nepodďilo
dotábnoutdo koncenproto
uslutečněníproběhlo až
letos. Celéjsme to nazvali
Škobhrůzyanetpbpání
v duchu sffišidel aduchů.
Sraz nás pořádajícíchbyl
Do
hnedpo vyttčování.
večeranám ňýva|a spousta
časuna posleduípffpravy.
Připravit jďnotlivá
stanovištěa tošku poupravit školu.Nedá se přesně popsai jak
vypadalaŠkolabrůzy,lépese proávala Všudebyý r4á|ené svíčky'
na schodech i zábrad|ívisely různéúvésy,lced whaly tajemnéstíny.
do našichpaspk'
čmattam i *ostlivec. Nežjsme se začalipŤevlélrat
jšmě
ve.stťóštdelné
začíhala
se. ŠkÓlátÍůzj'
návďďéli
Ťzice; kde
:.
áofbdech..
na
soutěáli
zv.ftaÍq
dále
poznávali
vycpaná
odvááivci
v ponořováníhlavy do vody, prolezli lfinintenn' hádali, ktoráze ilÝotr
ďvek jé Smrt a"ktsr6Žiiot odtamfud býli odvááivci došloVavyhnáni
k bílébrobce,kde se na ně těšili dvaupffi se svými hadanlcami"pak
tajenky, skládďi
ochumávali různájídla' Pak užvypliíovďi strašidelné
áskané obrádry,..J/yvrcholenfin Školyhrůzy bylo předání
stašidelnýchcen My pořadateléjsme začaliuklízgt,neŽ se nám to
podďilo dátdopůvodnlhostavu'malédětiuždávnospďy.
Ráno u snídaněbyla vyhlášenasoutěžo nejlepšímarmeládu.Potěšilo
možnostposlouchatrmní siláckéřečit1pu:,'Já
mě, ž.ese mi nastrgrtla
jsem se ďe vůbec,vůbec nebála...My strašidlavíme,žeto úp|něták
nebylo. Celá akce se vydďila a mys|ím,žei děti byly spokojeny,my
snašidlajsme bylraspokojenanadmÍru. Dana Moravcovó , 9 . třída

Jak jsme spalive 'ško|e,
a páté.ďídymohli spát
Z,ájemciz řeti čtvrté
ve ško|nímklubu. Po příchodujsmese
převlékli a připravili společnouvečeři.
se
Následovala Miss nočníkošilka lrÍeré
devětsoutěácích . Naprrmím
zúčastnilo
místěse umístilaCecilka alias Michď

ďias
Kopec.!ý'jako drutráskolči|q.-t.aqery
.Dana'Kopecká..Posoutěá nám paní
;::irči1e1ka
sb;qšide|n#lp
tttcre&{
ffitlí'p.4
Pak užjsme y5npi!| do školyh{ay. C.hoďl!
jsme ve dvojicícbmebo kaŽdý sám po celé
školeaplnili úkolyu strašidel.Např|klad
bylo ťebaproléztvelkým labyrintema najít
v šestisklenicíchmďý líst€č€k' ukryt'ý
anebove vodě' kde
vhlíně, pfulru'šlírobu"
bylrozrnďený cbleba Na dívčích
áchodech jsme museli potopit blavu do
lavonr s vodou avydrŽettam co
nejdéle.Úkolůbylo spousta.Podle mě to
i srandovní.Pakjsme se
bylo sbašide|né
všichnisďli se strašiďynabonrí chďbě,
kdejsme 4ívďi a41va1t"apakjsme
dostali pamětnílisfy a různéodrněny.
Unavenijsme za|ezilidospacáků'ale ještě
ďouho jsme probíralijďnotlivá Šhašidla.
Ráno se
vstalq zahly
sé uklízet
spac!|y a
ostahí věci.
Pakpřišlana
řadumídeě
ranníhygiena
a odchod
domů.Doma
všichniurčitě
lehli a spďi zspali. Adéla Roškovó 4 . třída

aktivlty
zrávotn ŠxoLYnoční
šide|nýho@
7.řída se domluvila' žebude spát ve
škole.Bylo to 26.října2009. V 18
s připraveným
hodinjsme zzrěfina|i
progr:lmem.Prvníhrou byl hon za
kostrou.Bylo to srrper.Po tétobře
js;me byli unavenioa tak jsme
večďi. Každýsi
odpocivai pri dobrré
snědl,to co přinesl. dlp6kjsme si dali
při poslechunašíkapely
o,dvaceť.
Divolcých kď€k.
llrát hry jsme nepřestali.Mezi

tl,rtdŮ?

vystoupenímkryely jsme hráli
bry halloweenskýchtadic. Až
byla největiíítma"takjsme se šli
projítpo sřašidelnéškole.A palt
šupdo spacihopytle a spáÍ.Jen
několik hodin uteklo a slyšeli
jsme lroky prvníohnedočkavých
školírlal.Vstávat! Snídaněa
hurá/no moc to nevypadalo/na
matematilnr.Celý denjsme byli
pě*něospalí'ale akce s€ nám
moc a moc vydďila M.DoIežal
7.třída
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Co námmůŽepřinést

Tďďojsmeto zkoušeliv
klubrra qžili jsme si u
toho spoustulegrace.

ffiil-"a

Inspiracihledejtei na
inteinetu

Je krásný ale tnochunudný večer?Neváhejte a
rozsviťtesi lampičkrrPročzrovna lampičku?
se zde inspirovat'jak si vytvořit pro
No můžpte
pobaveníněkolik stínoher.Kd)ržsi takhle
prnoate prstlk sem a p'rstiktam,tak je zarrrčeně
jasné'Že se vám na zdi vžóycty něco
podivuhodnéhoobjeví.Jenomvám radíno"
abystepřed qpanímnevymýšleliněco
jinak se vám spinkat asi moc
strašidelného,
příjemněnebude. Eva obrovó 8.třída
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Y úterý27 .října 2009 jsme měIi možnost
j ídelněmaickou
oclrunat v našíškatní
našepaní
nevařily
fuchyni, berou
jisý
pan
fuchď. Nós
fuchařky, fibrž
nšem iaiínalo,- kdo toje, ajak se zde ocitl.
Proto byl po&obennašemumalému
ýsleclru.,,
Jak se jmenuiete?
PavelKnedla
Co iste dnes vařil?
Torii|u a byla to mexická kuchyně.
Líbí se vám v našíjídelně?
Ano, moc.
Pomáha|i vám s dnešnímobědem naše
naníkuchařlry?
ba se rici. Jájsem dělď jenom dozor.
Všechnon|áW samy.Výbomě se mi
5 nimi spolrrpracovalo.Je tu skvělý
kolektiv @.
JezdÍtei po jinýc} školách?
lezdímpo celémCesku'
Slovenskq Chorvďskr'
NěmeckrraFrancii.
Odkud Jste se tadY vzal?
Naiala si mě firma Vitana do
svěho projektu.Cílemje do
jídelendostat
škotních
mezinárodníkuchyni.
Co řÍkáte na vybavení
jídelny? Mohlo by být lepší.
Jste vyrrěenýkuchař?
Ano, jsem.
Co je vašíspecirlitou? Pďené koleng..
ve Zlíně .
Ý"řrt" někde nastlto ?Ano. Mám svoji 1'yvařo.rlnu

Jakébysteřek|,žeje nejob|íbeúějšíimo.u
|pn
ět5řitislcea!u.a ry}*|a
i"o""oíii''" oeririňk"t'.Lvelceréhlasoval'o
.Ílh.,*op^ ,
sm.aže-qý
místěso.rrmístil
'..
ó;ů"#áčú " * a.*ne.
Dana Moravcovi a Anna lfudrnová 9.třída

viděli jste dokumont s názvem Síla
lidskostl? osmá a .deÝttá řída už ano!
Spo|ďně na něj vyrazili 15října do
liiomyštskéhokina. ŘÍkí vám vůbecněco
iménoNicolas Winton? Z,'kustese 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.
.a
Zapamatqite 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
spoustyjiných |iď.
ri tesne před drrrhousvětovou válkou a u
nás začínajíbýt čím dál více utlačováni
ádé. Mbry Nicolas Winton po příchodudo
Prahy začfuá organizovat nrvní ylak 1
dětnů do fuiglre. Zqiišťuje ubylování
v Británii; sháníděti na převoz Na něj musí
též:sebnat50 lib€r, na tuhle dobu celkem
vysolrá částka.Pfupravovanéděti věří že si
.'itit *uete prázdniny na taboře v I,ondýně.
Nei*i všď!_žezpět k roďčůmse užnikdy
nevrátí.Winton vypravil celkem osm vlaků

pod názvemKindertransport( -!ryy
převezly 6ó9 dětí.
.'tat. ), kterédobromady

TedY 6ó9 zachráněných ffvotů ...
ones ie tomuto pánovi rovných *to l"t '9
;eho cinu bychom se vťrbécneilověděli
kdysi jeho fr^nx;|ka na pů9ě
iúv
neobjevila staré dokumenty právě z tÉta
doby...
Dana Moravcová, 9 . třídt
ř..

Vroce2009sekonaluž6.rďníktétocnaritativntakce.Tatoakcejeo
penízena podporuwzdětanostimalých dětív
toq áse
"yuiraií
um&y"ňámi"n. ziohóvydýva žn7ve!q9'kterése
"ířy.n p' *ré reprrblice,se postavívrnčitéčóstiAřiky školapro t5tto
a
"yt"í".
dfi. Lidémohliprispotpelreá, za1steré:1.9.qryP'ttickalta1|'r
i vyšší
dobrovolně
mohlpřispět
chtěl,
Kdo
samolepky.
již šestá
částkou.Letošnírck se sůaví
jako
můžeme
skauti
škola. Jsme rádi, že
v
\rzdělání.
ve
dětem
/
wmocichudým
-p.o'd|
jsme
dskďi
peníze,
jsme
vybírali
kde
přes 10 @0konm. bl,loráky
fitě|ijsme tokovó
Prosďnapsal
5.tříd4
Dnid Yotroubek
krósnátričko
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KONICI(Y
KAM NAVÍLET
Pethfimov Zdravímvšechny&enáře
časopisu!Mám pro vás druhý typ na vylet
Venku se nám ochladilo anastal podzim"i
kdyžpočasínám spíšepřipomÍnázimu :-).
Proto výlet raději budemevolit někam do
tepta. Pojedemenejlépeautem,a to do
Péhřimova. Na místěse půjdemepodívat
do Muzea kuriozit, kde opravduuvidíte
spoustya spoustyzajÍmavýchvěcí.
Například největšíkartáčekna zuby,
žufánek( naběračku) nebo takésmetáčelq
ale inaopakhodněmalýcb'itěch
věcíjako je třeba sluneční
nejmenších
soustava.Celá prohlídkatrvá asi 45 minut'
ale pro vellý
ájemi l50
minut. Mys|ím,že

:: ÍIlllZellffi strašidel.

\ATROBTESI S NAMI
Dnes -rtúezlrísn
P otř eby: bar evnéj av or wě
lktí, nit
Yuneme si barevné listí a
budemeje smotávat do
sebe.

.

Pak si venneme nit a hotové růžedole
nitízavóžeme' oby držely.

š-..-

-{*-l

-,.t.i ' I

Tabo vypadají užhotovérůže.
Yezmeme si jedenvelky jworouý
list arůžedo něj zabalíme anití

Takževrímpřeji
hodně zážitkťl
z výletu a těšímse
zase navás
příště.
Eva obrovó
8.třída

DESKOVINY
JelikožtématohotoTfuskuje noc, rozhodl
jsem se semámit vás s jednou z nejlepších
hororovýchsto|níchher a to fukham Horor.
Arkham je hra poďe romrínů
H.P'Lovecrafra s hororovoutématikou.Ve
bře se ujmeterole jednoho z detektivů
vyšetfujícíchúhadnéudálosti v americkém
městěMassachusetts.řIráčinehrajíproti
sobě,ale spolupracujína toÍl"aby porazili
hru Hraje se navelké mapě' kde se bráči
pohybujípo ťuarýchlokacích"navštěwjí
btány z,ekteých výénj|na svět monstraa
jejich cfle
k dosažení
znyY,,aj|je. }Iráčům
pomáhajíkarty spojenc{ vybavení
magickými předmětya kouzely' kterési
mohoukoupit apenÍzs, nebo vyměnit za
jejich zásluhy v boji proti zlu. Monsterje
mnohodruhl Gugy, NočníZebouni.....av
neposlednířadě i PrastařÍ'kteříjsou hlavní
hráčů'[Ira nemá obtížné
nepŘÍÍele
mechanismy'takžeje snadnái pro bnáčes
menšímiskrrtďrrostrri a kvrlli hutné
atmosféřesi ji nejspíšeopravduužiiete.
J.Rejman8.třída

Připravila

A. Rejmanwó 6,třída

L |STYa cos NlMl
Když lístynavléknemenanit' a
jich alespoň80-100cm a
navlékneme
pak nit svážeme'yznilne nám i'žasný
podzimni věnec.Prohlédnoutsije
na prosřední chodbě.
můžete

^

'>"ra

Listy můŽemenatřítbarvou a otiskovat
okolo tušínakreslenéhlavy. Podďené
oMivovat hnedu
výtvory ó.řídy můžeme
vchodu.
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KoNícKY
MATĚJoVYsPEc|ALlTY
Dnes

- ovocnábomba

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

Nejprve si nachysúmemiskq
prkénkoanůž.
Mandarinku baná& pomeranč
olor$eme. Jab|lo důk|adně
omyjemea zbavímejádřinců.
Vememe si misku na ovoce.

Nachystanéovoce polcrájíme.
$anán nal.rájímena kotďka.
Mandarinlry s pomerančem
polaájftne nakousky.
Jablko nataájímena mďé plátky.

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

;
.Goič{Et.dňďi..i'.Í
dobrákníŽkaNENínuda
Dobý den Jeunwé čísloTřeskuas ním
rubrika Dobrá fu.ížka
rieníruda. Kdý
mórnetěna spnlí, m&nptavás takovau
hAtu,,pohddek"

J. K. Rowlingová
Bajky bardaBeedlyho

KtzÍž]rakollzp|ných
bajek přěloženaz run
přímood Hemíony Grangerové!V knlžce
:
riájdetrjasťpětbajek z kotúelného .
prosředí. Komentář a rysvětle,ník nim

vytvořilm,iffi T**1P.H*"'
f

W\ý:'!3ffiĚfh#*'
\ -š
)!{-

iednutrocbu
krvaíou.Tytobajkyčetli

| /..f,\ )

Voldemortovi. Takže

ffiÍ#I.li$bffi"ffiT
vbojiprotiPánovizlav+t

ffihJffné*frffiJfftt
Hodnocent***

čtev |eže]

Matěj Daležal7.tříd4
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Ahoj, dneskabych vás cbtěla seznámits ježkem. Někdo z vás si řekne: ,"Iežekto je nonná|nízvře...Ale co byste dělali"
se roáodla, ževám bo
kóyby se u vašehodomu objevil ježeka vy nevěděli co s nín' ajesě k tomuv zimě?.P.l,oto;isem
jak se o něho posmat Ježkamůžete
potkat v přfooděloomě zimy celý rok' ďe aejčastějis€ s ním
tnochupňedstavím'
pakete v letn{cha podziryníchměsícIch.R{iena listopadjsou měsíce,kdy seježekpřipravuje na přezimovárrí.Ježleh
.nemášancina přežiť,poto se můžotetakové.hojedinee.ujmout;
Jožekse'v.příroděávÍ
který má mďou hmotnost,
vejci' Vhodná stravav domácÍmprosÉedtje vďená ýže, syrovévlďky' dokoncoJim můž*e
hmym, zizalami, šnefqy,
dát fenyklový čajnebo pitnou vodu Nikdy ježkrlm,ale nedávejte.
dát za ponaw konzernr pnokďky. K piť jim můžete
se pokusit o jeho áchranu.
mléko.Pokud nqideteježčímiminko, můžete
jeŽlekpoťebujehlavně zajistit teplo. K jídlu mu dejte'instanmí
túatičký
ýžovou kaši.Ježk*kteréhojste si přinesli domů' musitepoř&lně
prohlédnout.Můžebýtzranfuýnebo mítna sobě blechy aklíšťata.V
drrbnuabřeauje většinoupřezimovániskončeno.V tétodobě zařněts
ježkavypustit
lamitježkaběžnýmzprtsobem.Do vohé přírody můžete
podle pďast nemělo by pršetani sněát. VypouštějteježJranejlépe
7.třídt
vďer. Doufám' žejsem vám dala pár rad-DenisaŠtanclovó
z knihyo zviřarecb"
Věddmostijsemčerpala

Hi
,,V Praze bylo b-laCe..o'

IWE ze slohůžóffi4;ročníkl"Iteří tnvšttvitiP rahu:a..i
Poluidkovébólovsní

jeli do Prahy.Muselijsmevstávatw, já
v úterýlo.listopadujsme
j
pro měpfijel'tart4 vzalijsme
isemístávaln nooina v půlšesté
Kdyžjsmeprij9li d9 ry"y'..
Sobofu.
a Jirku
Vercu Šplichalovou
a pustilanásdormiř. cekali
paní
uěitelka.Rejm-anová
venkusůň
Míra Sokol
jsmenaautobus.....
jenjednupfustávkuna.. .
odjezdbyl v.6hi}dií úěfiime cestoú
jsne
ffieli do Prahy,šlijsme
u"o"io.". vsichni běželinaWC. KdyŽ
jsme
dovniř, všichnivrazili
vešli
královswí'Kdý
do Pobárlkového
vyplňovánía
papíryna
paní
rozdala
učitelka
Pakn{p
nakuoovat.
postavy.P|nilijsmeuko|y
přisliisme do sálu kaebytypohádkové
Byli tm dvaživl
) totó prynrr'teirjsmezasárlaevzaarpaníučitelce.
králíci,kteréjsmesimohlibladit...TerkaJarešwó
:
Kdyžjsme vyloŽili nďe postavičky
( Káču čertaa vďn|ka), šlijsme si
prohlédnorrt
výstaw. Byla tan
Červe'náKarku|ka vlk v posteli'
studnaa myslivec, víly, ěarodějnice'
lorryeŽníci,obrovskéhouby'.jeslgmě
nďopýů" princeny amnoho dalšíct
bytosd z českýchpohádek...
Martina Klejchovd
Divadlo
Bylo hm pro nás pŤipravené
Palď€k' hrálo o čarcdějnici
abacilech. Mohli jsme si
Rra.nrcajdě
jájsem
si dalq narralovat
nechatniblovat obňz|ry na obličej,
jsme si tam v obchů{ku
jsme
a
mohli
ríi na distottrtu
motýla . Potom
jsme qpátky do .
odjížděli
a
arrtobustr
k
šli
necó koupit, v" 14.00.1sme
Morašic... KristýnaBauerovó

Kdo je ředite|empohádek?
o'l-W;"

pana Richrda

ředitelePoHÁDKovÉnorn'LtoÍlsrvÍ
Balvína.

Kdy bylo Pohádkové království otevřeno?
Slavnosně jsme zahajwali l.srpna 2009.
Jak ďouhó trvala'realizace tohoto proiéktu?
na,tamcelken dvanáa
Trvdlo ío celken devětněsíců,.,podílelo:se
Irwjbližšídobě
pastaváeh
ýtvuníhi a.stďe.prtianjemena datšich
novém.roeese
Kraka1toš..Pa
mó býv obří říšivystaven4mqnoký
.
,. ;..::]'' .'
dattnoholitem.,ist,elaa,las€ & ti.tryasitíktŽ:..
pohádliové,lCIáloystrrí?'
práÝě
Prď vlrstně.úniltlo
l'
Já nóm pÓhiÍdky,rfuě róď A hlaně .ty ěesW.'
Co bylopůvodněv této.budóvě?:-.
Wala to velkoprádelnapro lnteý a nemocnice.
riolit au* na*tt'ito Pohádkové krllovství od iei|ho otevření?
jen v srpnu to bylo ko|em6 tisíc.
Něco přes 14 tislc návštěvniků,
Spolupracuje Pohádkové trrá|ovstvís nělrterými známými
osobnostmi?
Našíparonlau j e Dóda P atrasov&
přej|Terezlu
Za roáovor děkuji a mnoho spokojenýchnávštěvníků
Jarešwó a Mďťa Klejchavá 4.třída
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-l

;.fl

I
I

Jt

ě*
*
t*

I

I
I

-)
-l

I

J
J

CHrrrrpšš...chrrnpššš...

Brrr, je tu tma a zima. Ale tY
zvukv vvchází odtud...

-l

Hmm a co třeba sklep.'

Evču najednou probudily
tajemnézvuky...

Není to tÍebaza rohem?

Žeby ty divnézvuky šly
zamnou?

nÁÁn:-;

večerusi
Uaaa, po náročném
můŽemepořádně
koneČně
zďímnout...

Dobrou noc a sladké sny...
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Já se tě nebojím,ty strašidl o!!!
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Jedešty potvoro...

Vltvořilv: Eva obrová, Dominika, Katka Hudíkovy, Anna Stříteská
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Pozor! Pozor!
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CEJN
SOKOL
HUSA

použítjen
z šestisireksestavřoku.Můžeš
dvěsir|cy.
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Soutěžz minuléhočfulao }rásnéletní
žabkyvyhrála Dominika Hud|ková z 8.
ďídy. Nezapomeňtese zapojit do dalších
sorÍěžío prima ceny!!
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SLON
HOLUB
PES
KUNA

prÁr
KRÁLfi<
unpvĚo pavlÁN
FENEK
lšre
PRASE

s

šarel

Žntve,

TYGR
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SLEPICE
P{,JMA
KOALA

ZEBRA
KOZA

nvÍIIE
ppr,rÍN

roČra

VELBLOUD
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Tajenka

JestližepoznáÍe,na kterou stranujede
získat
aÚobus abudete vylosováninmůžete
tento

odpovědi
házejtedo
schránky
Tfuskuaž
do konce
listopaÓl
A pozor

L
1. Pnůovanézv.ftevZ@?
2. Do jakéhořádu paří králík azaj(c?
3. Drubéjménokuny?
4. Zvtre, kterése cbránípřed nepřáteli pácbnoucítekutinou?
5. zvfte, kterévýborně šplháa loví obratlovce?
6. Nočnípták z řádu letounů?
7, zYíÍe,klerépřenášíváeklinu?
Lruttwó9.třífu

t

,

LOVE STORY
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Tentopříběh je o éifě a Jinovi. 6itě se .Íiny líbí užod školky.ýní se Gitě dostane neuvěřifelné
možnosti,zatančif si s Jinyn. Íest|i využijenožnosti a zatančísi s .rinyn se dozvítepnívě zde.

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

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

Jak isme

Knihovnu v Litomyšli jsme navštfvilive čtWek 15'
ffjna. Jeli jsme autobusemv jednu hodinu,nejdřívejsme
se stavili do culrrárnyna
nějakédobrotya potomjsme
se vydali do knihovny. Tarn
užbyly děti i z jiných škola
přicházely další.Kdyžjsme
se všichniusadili' tak nám
paníozrrámil4 Že Morašice
vybráli prvnícenu' a to za
laesby obriázkůbradůa
zámků. Výhrabyla velké
balenílaásných pastelek.
Nakonecjsme šli do dětského
oddělení,kde jsme si
prohlédlinďe výlcresy,ale i
obnázkyjiných dětí,kterése takézúčastnilitétosoutěŽe.
Domůjsme jeli takéautobusem.To byl konec nďí
skvělévýpravy.
Natálíe RomporÍlovó 4. třída

Ve středu 7'října vynzi|a 2. a 4. tg1dana předlouhou
výpraw. Autobusemjsme jeli do Litomyšle'a pak pěšky
do Nedošína.Tamjsme navštíúliVackův chov pstruhů.
V jednékádi jsme viděli i 40 000 pstruhů.Vidě1i jsme
takéraky. Jednohopána dokoncekousl. Potomjsme se šli
podívatdo keramickédílny u Kultů' Tamjsme se museli
vysřídat, protožeje to tarr malé.Mohli jsme si něco
koupit a popovídatsi. Po keramickédí|nějsme se šli
vyblbnout na hřiště.Potomjsme šli směr Nedošínslcý
háj.
Tam bylo spoustabarevnéholistí a kaštanů.
Kdyžjsme
vyšli z les4 viděli jsme knísnéěapihnízto. Cestoujsme
potkali tři krásnékoně. Pak užjsme šli přes pole a skákali
na balílrysenaaždo Morašic,kde jsme si dali zasloužený

tali rvbič

aběd'. A' Roškavá 4.třídt

Co se děje Ve školnídruŽině
V listopadu
jsme měli na
praxi slečnu
Petru
Sopouškovo11
která dětem
vytiskla pěkné
diplomy za
ponávámi
chutí.Ve
školnídružině
vyrábíme
zviÍátkaa
panáčky
z přírodni4
pozráváme
stromypoďe
listů'brajeme
si v přírodě,
v družiněnanovémkoberci a
takévnové kuchyňce,kterou W
nám zařídilap*i Ko-íokolná. . @

Ye škalní
družině nóm
rostou noví
mIadí
stavitelé.
Posuďte sami,
jestli byste

fulitak

šikovni a
postavili taldo
velky komín?

p.uč.Z.Fikejzoví

Ve|laí pardubická

V našídruřtně jsme si
povídaliokoďčcíchao
Josefu Váňovi. Vyrobili jsme
si velkéstádokoní.Měli
laásnéocasy a hřívy.
A.Hudík'tná 2.třída

Poznáva|i jsme potraviny

a jejich chutě

Poznávďi jsme okurktr'hronové
víno,mrkev, cibuli, citron, sušenku.
Ta byla nejlepší.
Skončilajsem na
3.místě.Nepoznalajsem chuťsýru a
papriky.
S.Kušnírnó2.třída
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Až pera přestalapsát a v lorku
skoro všemžákůmřídy
zaskďila žxýkačka
x. Kďyž tu při hodině slohu, kdy mozky
pracovaly nal00o/osi jeden zžÁI<frÍádně
krknul. Mozky i se svými scbránkamise
zaazlly, ale pak se pořádně rozesmály.
Trapasbylzažsbnáa.

NaJdetev nápisu nějakou chybu?

Žáci maj|různésvačiny.Někdo
má chléb,někdo roblik, většinanějakoutu
sladkost.Žak x se všakŽivíknihami' Byl
přistiženpři činq kdyžpaníučitelka
pátrala po učebnicíchčeskéhojazykaa
najednoužákX má v tašcedvě stejné
učebnicea dalšížáksvoji knihu ne a ne
najít.Bacha na písmenka.Některá jsou
měkká a některájsou pčknětwdá.
Nejhoršíje twdéY, to je nej

Ž*iďÍay x milujíčeshý

jazyk. Vůbecjim totižnevadí,že
místovýtvarnéýchovy trénují
KažÁý,kdo sýšel o našem
prvnímTřesku neodolal,a koupil mluvnická cvičení.Všichni si totiŽ
raději zapomnělipomůckyna
si ho. a dokonceho i četl.
výtvarku.

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

SoutěŽíme
Přírodovědný klokan

Je to republiková soutěž,která
se konďa pro všechnyve stejný
den a to I l.listopadu2009.
Testu se zučastniliŽÁciz 8..
9.třídy.
l.místoD.Hudíkovál04 bodů'
2.místoV.Novák 99 bodťu
3.místoM.Vítová 96 bodů.
jsme letos
7ace|éři roční<y
dosátrlinejlepšíchýsledků.
Blahopřejeme!

Co se chvstá:
a
a
a

18.11. čtvrtlehíporada
24.11. školeníparlamentu
25.l 1. denotevřených
dveřív celénašíškole
27.11.hodnocení
celostátnísoutěže
školníchčasopisův Brně
l 1.l2.exkurzeredakční
rady do Českénárodní
banky v Praze

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

Žapy.nex
dojela do našíškoly' i
kdyžměla po cestě
dávno vystoupit.Chtěla
zrněnitškolunebo
chtělapoznatklima v
jiné škole.Třeba se
někdv vrátí.

4-

AAA ^

zEŽvoTAŠroLY
Zprávičlcyz našíškoličlcy

Levitace

Ve ško|nídružinějsme dělali ťuzné
soutěže.Jednouz nich byla i levitace.
Zkuste vyffiet stejnědlouholtakjako
Michal, vqťčaDančaa Terč4kteřítakůo
vydrže|i4,37minut.
Kino
Celý prvnístrpeňjel do kina na fi|rn
Doba ledová 3. Filrn trval 103 minuty a
bylo to skvělé.Už se těšímena další
Á.Roštovóa T,Jarešovó
cesfu do |<ina.

Ang|ickáKarku|ka
Ve čtvrtek15.10.se sďla 1. až7.|řúa.v tělocvičněbylo nastaveno
spoustukulis a hned v úvoduse nám všechnypostavy představily
v angličtině'Postavy: ČervenáKarkulka" velký šedývl]g ozvěny'
oatiřka" kočkaatd.Celédivadto se nám velice llbilo. Bohuželsi spousta
lidí nestíhalapřekládat.Nedalo mi to a po vystoupeníjsem se zeptala
Karkulky, kterou hrála Katka HudíkovrLna dďšíinformace.
Jak dlouho vám trvala
pffprava?
Zhrubaměsíc.Přípravatextu'
kostýmůa dalšíchrekvizit.
Měta jsi trému?
Ani, ne.
Užívalasis 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 Káudíkavó 7.třída
A.Stříteslui

PozorováníŽíŽa|
Jednoupři biologiclcých
praktikách všichnidostali
pracovnílist. Pakkaždý šel pro
kufirek s náčiníma pro žížalu.
Bylo zde několikúkolůa
pozorování.Např. jsme
jak se
poslouchali žížalu,
pohybuje, a pak jak reagujena
ocet.Kdo na žižalukápnul
hodněoctu,takji usmrtil. S
ážalou jsme seiezrámili i pitváním.Je zvltlštní,co jsme se o tak
živočichudozvěděli ajímavostí. MatějDoležal7.třída
běžném

t:,"-

brambory
Pečené
ProtoŽenám nepřálo pďasí na opókání
venku' upekli jsme skvělébrambory
v troubě.Nejdřívejsme brambory
pořádněumyli, potomjsmeje nalaájeli.
na plátky, poloáli na plectr' a pak jsme je
ochutili solía česnekem.Když byly
brarrbory hotové,všichnise na ně vrhli
t*', žsv plechu málem zbyla veliká díra.
A.RošIováa T.Jarešwá4.třída

Dne 6.10.2009se
v 7.řídě narodičovské
schůzcekonala netradiční
módnípřehlídka.
Vystoupenízahájili dva
moderátoři Katkaa
Matěj. Jakéjste mohli
vidět kosýmý Třeba letrí
čas,rockovábabička"
zimaje tu....Kostýmy
ď sponzorů
byly půjčené
a
Němeček
Sťíťas.r.o.,
žese niírnakce vyvedla a snad se i líbila.
MyslÍrq
a.s.
Buzková
spol.,
Matěj Doležal7.tříd4
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JANARENzovÁ

9. třídy
žl&y.né

jazryka
učitelkaaeffi;-ang'ickeho a ruského
l) Ordinacenebo VKV? Ordinace
2) Rohlík nebo chleba? rohlik
ri ranoty nebo sukně? kalhoty
4)Dennebonoc? den
5) Školanebodomov? domov
oi vseai den nebo víkend? víkend
vďa
7)Vďanebovodka?
Vánoce
Vrínoce?
nebo
8i ve|ikonoce
košilka
košilka?
noční
nebo
si Pyžamo
modrá
červená?
úodránebo
10)
t ti Čestinanebo 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 neboTřesk? Třesk
18) Fotbalnebohokej? hokej
t91 reřinanebo spacák? peřina
20irocitacovanyš neboovladď ďTv?
myš
počítačová

l) Ordinace nebo VKV? VKV
2) Rohliknebochleba? chleba
3) Kalhoty nebo sulrně? kalhoý
4) Den nebonoc? noc
5) Škobnebodomov? domov
. oivseanidennebovÍkend? vlkend
7)Vodanebovodka? vďa
8)VelikonoceneboVánoce? Vánoce
9)Pyžamonebonďníkošilka? pyžamo
t0! úod* nebo červexr{?červená
1l) Češtinaneboanglič{ina? čeština
tZi totio ffotet nebo Sto zlfrat? Tokio H '
13i Vesnice nebo město? vesnice
rostliny? rostliny
1Ái z,r"o
"ebo
lnížka? knížka
15) Film nebo
t6i Hďtoween nebo Dušičky? Halloween
17) Blesk nebp Třtsk? Blesk
18) Fotbalnebo hokej? hokej
19) Peřinanebo spacák? p€lina
zo1rocitacovamýsneboovladď odw?
pďítďovámyš

L

t

DUEL

t

připraviý Eliška Kutwá a
Dana Moravcová 9.třída
!

Na velkém břišti se konďamalá soutěžveskocíchpřes
sejí
tň. so.toz se konala v úterý20. říjnaa zučastnili
přivázala
uěitelka
Paní
ru"i o t"tt, ětvrtéa ýté řídy'
a točila
i"J* too"ó una t átradti a {ruhý konec drže|a
".-'i* za"i ho museli přeskakovat.SoutěŽvyhrála Verča
která skď]ila 94 skoků,dnrhýbylJi*a Sobota
řrátm"a

t
t
r

*",i DanielaKop""kíry:{ ryčila32skoků"
š}
't"tv'
s z.o.$9|rv
'ctu'ta
Romportlová
tvrá.Nutalku
1o".'o až
il"k* šk"čil11 skoků.Á tatj'em ďšákalia skákali,
pfuskďil lano
L'ro i*o úplněšpinavéodbláta. Atonkdo
Natólťe
vyplatilo.
s€
to
a
ó;ň i0-".."k dósal bonbon'
Romportlwó

4.třída

obdivovat
SedmlúciuynúMli tyto ťžasnéstrottly, Heré můžete
tu chodW u sborovtY.

iffi
vysvětlením,proččlověk
Nejjednodušším
mňí spát,je to, žespánekslouá k nabrání
sl aťuvddentdo půvo&lho staw. Spánek
ie ve|rnidůleáý pro mozek. Je to stav'
-uet"spankumozek odpďívá od své
Dá se
činnostia nepřijímáimpulzryzve'nčí.
ale říď, Žeje to i dobq po kterou se. .
v mozkutídi iďormace nďerpanéběhem
dne.Nepoťebnése vypouštějía dťile{t'é-.
ukládají.Během spenru vznikajítrvalejší.
pměťóvé stopy.Ťo marrcná, Že sg$9kje
bfl"átoo součáitíučoní.Spánek u liďje
načasovánpředevšímna dobq kdyj9 nry.
Celková dóba spánku se od narozenírychle
zkracuje od 17-1S hodin po porodu-kL9-12
hodinám ve věku 4 let a dále pozvolněji
k celkem normáInídobě 7-8,5hodiny ve
věku 20 let'
Můj názor na spánekje, žeje velmi
óůĚžitýakažÁýčlověkby se qěl
všicbni
@oeňout oa nlaych vecí.Takže
za
tříáa
7.
oobociuejte. DenisaŠtotclavó
použití intert1ctu

Střípkyo spaní
Protožejev tomtočísletémanoc, rozhodla
jsem se,ženapíšuněkolik zajímavostí:;...
.
o spórúua tadyjsou:
Co je to spánek?
š"Jři"t ieietaxačnispánekorganismů'při
É."e. šesniárje funkce nělcteých smyslů.
Snižujese tělesnáteplota dýchání
Wfuě ztzjí
aomirqe. Během spánku *
pracuje.
mozek
.oy, p.otoz" i při spánku
Jakdlouho spíme?

sÉnoknámáum giora'e ťetinuživota.
lé to r&zne,obecněse uvádí7-8 hodin
demO.NapnHad Napoleon Bonapartespal
údajněpouze 4 hodiny.

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

rcfio
Jsi sovanebosffivan? Nevíš? Tak si s námi zkttsteuděIa

zajfunauý test.
V-kolikhodin chodíšv pátek spát?
A-ve 20-21 hodin
B-ve 2Í.22hodin
C-ve 22-23hodb'
D.po23 hďině
v sobofuráno vstáváš?
hodin
kolik
V
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 snažímprobrat
aby zanton|za chvíli
c-naÍiotmuuanŠ,
D.vypnubudíka spímdál
Ye kterou dennídobu mášnejvíceenergie?
A-ráno
B-odPoledne
C-večer
D.pozdě vnoci
Jak rychle obvykle usínáš?
A-za 10 minut
B-za 10-20minut
C-za 20-30 minut
D-pozdějineŽza 30 minut
hlad?
Mívášráno
A.mámve|lýhlad
B.mám jentrochuhlad
C-nemám vlasurěhlad ale nutímsejíst
D-při porrhémpomyšlenína jídlo je mi špamě
Bodováoí:

ffiwtaeA,

3 bodyzt,B;z bóďym C, I bodzaD

Výsledky:
&ll bodtl
pozdní
jsi
v.JĚilji"ě"" mezi 6.a l 1 bod5{ Ťak to sova. Máš rád(a)
potíže
mít
můžeš
ale
Proto
::Š"'v#vaní a večerdlouho ponoóuješ'
póto
kdyžse ti užbudou klíŽit
o.ilo s o"a*t"*"* .pa'ir.".
'udt'o"Ji, nevábej a zatehni(alesponv ýdnu) o něco dřÍve.
12.18bodů
chodíš'
nau.s si pografulovat.Nejsi ani sova ani sKivan.Nejspíš
nevyspání.
knlli
rozumněpozdě sp.át,utur.".*'prs špatnouná|adou

slrmce
]3i3*'ť"-"Žrámáš rád(a)rána.ono talrypohlednaýchod ráno
věBině liď senechce
za šťastlivce.
j" r"a.'v.Můžešsepovažovai
vstávď.

D on,iníkt Hudíkovd 8.tř.

Inspiracečerpánazlmihy Co dělátebe tebou?

Nespavost
usnou! nebo se ve spánku
e to,ž.sčlověkne,může
ii*í"'".i"pt."u":
je
stres;
příčinou
Hlavní
časůproboud.
NďnÍ můra
Ňocoi.t'u jsou děsivé,ávé sny během spánk&
Náměsíčnost

vstane
žečlověk
iď" óru"ú znamená,
1ry*''" l'p:T}..g:
A.Rejnawvú 6.tříd,c,za použitíinteneu

L6

ZEŽlvoTAŠrcoLY
Zprávičlry z našíško|ičlry
miímetémaspaní,

jsem si otázku:
Kde všude se dá vlastně spát?
A hnedprvníspáč!Matěji, Matěji.
No nevfun,jestli to je dobréspát
zrovlrana školnílavici@. Pozor na
nďe paníučitetlqy!Ale jako příklad,
kde se dráspát- vybonré.

Autobusje taky docela dobrý.KdyŽ
skoro pokaždé
se po nich roz,hlédnete,
si akorát
bych
Pozor
spí.
tam někdo
dávala na boule od skla nebo na ruce
do uličky.Pozor!
anohy čouhající
doma
Káťo, aťnezapomeneš
vystoupit!@.

Ále, dalšíspáč.Na zemi to sice není
nejpohodlnější'ale proti gustužádný
dišputát.Akorát nějaká dečkaa
polštářekby se hodily. Nebo řeba
spacák..'
Dďšímístavbodná ke spaní?Vlab
lavička'sousedi@, doma na křesle, u
televize, na stromě,venkupod
stromema dalšíoriginálnínebo néně
originálnímísta.
Áaaa,w se mi z toho chce nějako
spát@.Tak a tomuhlemístujá dávám
!!!!!!!!!!!
přednost!!!!!!!!!!
naprostou

Smyslová revu€

1l. říjnajsme šlido tělocvičny.Přišeltam
zvláštnísrandovnípán. Jmenovalse Ruda'
s kterýmnenínuda.Dával nám různé
soutěže,řeba ochutnávky,soutěŽena čicb'
aak ahmat. Představeníse nám moc
4.třída
a T.Jarešovó
nelíbilo.A.Roškpvá

Úrao práce v Litomyšli

Devítkase vydala na ďad práce. Tak jsme
měli moárost prolistova různéšanonyse
zaměstnánírni,zhlédnoutkrátkéfilmy a
Co z nás asi jednou
udělattestna počítači.
bude?No uvidíme.D.Moravcovó9.třída

DOBROUNOC!!!

Mozek si musíudělat pořádek
docházítarc t riaeni informacínaěerpanýchpředchoziho
Ý"
-pa'm
všechno,co jsme ve dne zamametta|t,jepro nás
dne..Zda|ekane
Jt'r"xe. Naopak"některéinforrrace,jež zůstalyzasunutyv záp|avě
a jo nutnéjim diítv mozku
inroi-ueo*,ďbalxtq jsoupro;nás klíčové
semozek podobá
jakél
Ve
spánku
imnáleŽt.
postaveni
takové
datech. ..
nashromážděných
pořádek
v
si
Dělá
archiváři.
dobrému
je
Někteníukládá talq aby měl
vždyckypohotověpo ruce. Jiné
jednoduševyhodí.

Pffsloví o ránu, ježje
moudřejšívečera'vystihuje
tuto situaci dokonale.
Čerpóno z intentetu

Y těchto dnech můžeteohtkova prwí
vÝobky keramickeho lvoužku na podzimni
minffistově na chodbě.

ZAJÍMAVOSTI
Zeměpisnil saz-ka
S.ř$na2fiD
8.ťída3.místoP.BoštÍk
V.Dušková
9.řída3'mís!oE.Cibulková

j

' Týo věci najdetenachodbách škoty

.]i.

Dějepisnrísazkl
12.říina2fiD
s.ťída l.místoJ.Rejman
:
Pffrodovědnó sazkl
Jednohodne přišla do.nďÍ.
19.ř|in20l[l
tělocvičnyskupinlra.lidl bylo nás
5.řída lmístoMNovák .
11.Z jedenáctiděd se do.dvou
8.řída l.místoF.Bub€Nt
měsícůzůstalosddrn AtakÚo
T.N€tík
2.nísúo
všecbno zača|o.Sedm dětíse po
9.ďída 2.místoJiřlNovák
celý rok učiloqpoustut€chnik
la1.{or.ák.' .;,i.i.1l ; obrranya útoku UŽ je to vícjakrolq

. có jsme vstorryili do tělocvičnya
uklonili se. Zatímnás to nepřesÚalo
bavit a doufám,ženepřestane.
Zaneďouho budou dalšízkoušky.'
Všichniiiráme'sťachtbojfue.so .l'
toho, ale kdyžuŽjsme došli,tak..
daleko,byla by škoda.tohorrechď..
Navájem se podporujemea
dopadne.
douffme, žeto všešťasfuě
p66p nám palce! S pozdravem

Zeměpisnásazkr
26.října20(D'
túSvecová'
6.řída 2.mÍsto
3.místoD.Šancl
8.řída l.místoTNetlk
2.místoP.Bošdk
F.Buben
Dějepisnrísrzkl

z.t*tópagulool

7.řída3.mfutoi,r.Časte.t
'. .

E fe k a ř
8.řída l.místoJ.Rejnan

ffi

1 ' .: : . : .
',.;:,.
.]

Pffrodovědná sazlra
g,tictopadu2lXD
5.řídal.místolÁNovák
ó.ťídal.mísCIM.Švgcová
7.řída3.Úístol(Huiiková
8.řídal.místoD.Hudlková
3místoF.Bubein

rualolptp.ur''pe'
nBrd (7 Árye4pt
prd n>61eq1s,r
uuPd(g :o:ntrd
(g 'go1:{loryu@ (t aelqroC

Pftpra,il P,TobiáLšekM. DoIežaI7.třífu

časopispro žák' i nd4kyve'školcv Monšicích.'

2.čfubxŤtr.rocn*u'ligy vystoízJistopadu2009náklademó5 l<usů-
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