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PROJEKT ETWINNIGU „SOUSEDE,SUSED!“
MILÍ KAMARÁDI NA SLOVENSKU!
Toto je první číslo našeho časopisu. Doufáme, že se vám bude líbit.
V časopisu najdete zábavné hry, kvíz a komiks, vše co naše redakční rada připravila.
Také se dovíte něco o životě naší školy.
Těšíme se na váš časopis.
/GS/

MILÍ SPOLUŽÁCI A PŘÍZNIVCI NAŠEHO ČASOPISU,
Přicházíme s prvním číslem letošního školního roku. Náš časopis budou číst kamarádi i za
hranicemi naší země, protože ho budeme posílat také na Slovensko do ZŠ Márie Medveckej v Tvrdošíně. S touto školou letos spolupracujeme na eTwinningovém projektu
„Sousede,sused!“.
Projekt je zaměřen na poznání kultury, jazykových shod a odlišností našeho zahraničního
souseda, který je nám obzvlášť blízký. V lednu 2013 to bude již 20 let od vzniku hranice
mezi Českem a Slovenskem. Chceme si také ověřit, že i přes tuto dlouhou dobu se dobře
dorozumíme.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

/AM/
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Z AKCÍ ŠKOLY
VÝLET DO ZOO BRNO
Dne 19. 9. 2012 jsme jeli s některými
třídami naší školy do Zoo Brno. Vyjeli
jsme v 8:30. Jeli jsme na výukový
program Tygří skály.
Když jsme dorazili, počasí ještě ušlo, ale
jak jsme vešli do Zoo, tak začalo pršet.
Tak jsme šli na přednášku do budovy.
Paní nám přednášela o tygrech. Potom
nám pustila film. Byl o tom, jak tygři loví,
a že lvice musí hlídat svá mláďata před
samci, aby je nesežrali. Trvalo to 2
hodiny. Tak jsme pak poděkovali za
přednášku a šli jsme si prohlédnout Zoo.
Ale pořád pršelo, tak jsme si vytáhli
pláštěnky a šli. Viděli jsme bílé a hnědé
lišky, tuleně, několik divokých prasat,
medvěda kamčatského, hnědé sovy a
pávy, skunka, různé ptáky a vlky. Ale pak
už jsme museli jít na autobus. Výlet se mi
moc líbil, až na to že pršelo.
/KS/

HALLOWEEN
Ve středu 24. 10. se na naší škole
pořádal Halloween. Tuto akci pořádal
devátý ročník. Všichni se moc těšili, až
to vypukne. Na Halloweenu byla
stanoviště s atrakcemi, na některém
se létalo na koštěti a na jiném se třeba
z rybníka lovilo zdravé jídlo. Za každý
splněný úkol jsme dostali razítko. Také
tam byla ochutnávka dýňové polévky.
A abychom se nenudili, tak tam byla taneční zábava.
/AM/
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BRNĚNSKÉ POVĚSTI
V pondělí 1. 10. jsme přišli do školy, ale učili jsme se jen první hodinu.
Po hodině jsme v 8:30 jeli do Brna. S průvodkyní jsme měli sraz na Moravském náměstí,
kde jsme se dívali na plastiku Brna. Z Moravského náměstí jsme šli ke kostelu sv. Tomáše.
A pak ke kostelu sv. Jakuba, který je opravdu pěkný. Paní průvodkyně nám u každé
památky vyprávěla pověsti.
Vyprávěla pověst o tom, proč zvoní v Brně v 11.00.
Je to proto, že Brno bylo kdysi obléháno Švédy.
Švédové řekli, že s obléháním skončí ve 12:00, ať to
dopadne, jak to dopadne. Toto uslyšel jeden chlapec
a poprosil, aby se zvonilo už v 11:00. A tak Brno
nebylo dobyto a Švédové odtáhli.

Potom jsme šli na náměstí Svobody
k orloji a k Měnínské bráně. Je jednou z
pěti, co zůstala z brněnských hradeb.
Vyrazili jsme na ulici Orlí k domovu
Kamenné panny. A k tomuto místu se
vztahuje pověst o dívce, která sloužila a
zamilovala se do syna domácích. On se
do ní zamiloval taky. Domácím se tento
vztah nelíbil, dívku obvinili z čarodějnictví
a chtěli ji nechat upálit. Děvče ze strachu radši skončilo do studny a zabilo se.
A pak jsme šli na Zelný trh a ke Staré radnici. Ale byla zavřená. Tak jsme si namířili do
Moravského zemského muzea. Podívali jsme se tam na Brněnského draka, který patří na
Starou radnici.
Tady jsme se rozloučili s paní průvodkyní. A my jsme vyrazili na náměstí Svobody
ke stánkům. Byly tam různé věci. Všichni jsme si něco nakoupili a šli k autobusu.
Výlet se zdařil. A hlavně nám přálo počasí.
/KP a KM/

HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ
Již druhý rok se naše pátá třída zapojila do vzdělávacího kurzu Hravě
žij zdravě. Tento kurz je o zdravém životním stylu. Učíme se jak tvořit
správný jídelníček a jak je důležitý pohyb. Tento školní rok můžeme i
soutěžit.
Já jsem u čtvrté lekce a mám slušných 294 bodů. Nejvíce má Týna, která má 369 bodů.
Kurz většinu spolužáků baví, ale příští rok už soutěžit nemůžeme.
/AV/
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NAŠE ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH
VRANOVSKÁ EMPIÁDA
27. září brzo ráno jsme jeli na branný
závod do Vranova. Přijel pro nás
autobus ke škole a jeli jsme do Vranova
běhat na krosovou dráhu. Jeli tam:
Tom, Sára, Michal, já, Mirek, Honza a
Lea. Dlouho jsme čekali, než jsme se
dostali na start a tak jsme se zatím
nacpali párky. Když jsme konečně
vyběhli, tak jsme si zaběhli a tak jsme se
my mladší umístili na 49. místě. Nic
moc. Ale starší skončili na 7, což je
opravdu slušné. Pak jsme jeli domů.
/ŠP/

XXIX. ROČNÍK MEMORIÁLU ZDEŇKA DVOŘÁKA - Želešická růže - 05. 10. 2012
Také letos jsme se vypravili v hojném počtu na Želešickou růži. Jak jsme dopadli, najdete
v tabulce. Nejlépe se umístil Antonín Vlk se svým 13. místem z 50 závodících.
V družstvech byli nejúspěšnější starší žáci se svým 8. místem.

Nejmladší žáci

Jakub ŠVÁBIK, 4. roč.
Jan MENŠÍK, 4. roč.
Šimon UHER, 4. roč.
Matyáš STEJSKAL, 4. roč.

33. místo (50)
35. místo (50)
41. místo (50)
49. místo (50)

Nejmladší žákyně

Lea MOLNÁROVÁ, 5. roč.
Monika VONÁŠKOVÁ, 4. roč.
Šárka PERNICOVÁ, 5. roč.

23. místo(47)
25. místo (47)
26. místo (47)

Michal MENŠÍK, 6. roč.
Martin Drahovzal, 6. roč
Jiří ODSTRČIL, 6. roč

19. místo (48)
47. místo (48)
48. místo (48)

Mladší žákyně

Adéla PANTŮČKOVÁ, 7. ročník
Tereza ONDRÁČKOVÁ, 7. roč
Sára JANOŠKOVÁ, 6. roč
Adéla ŠEVČÍKOVÁ, 7. roč

44.
45.
46.
48.

Starší žákyně

Lucie NAVRÁTILOVÁ, 9. roč.
Lenka MACKOVÁ, 8. roč
Alena PETLACHOVÁ, 8. roč
Renata ČERMÁKOVÁ, 8. roč

20. místo (51)
39. místo (51)
44. místo (51)
47. místo (51)

Starší žáci

Antonín VLK, 8. roč.
Lukáš PELANT, 9. roč
Filip ČERNÝ, 8. roč
Ondřej BEDNAŘÍK, 8. roč

13. místo (50)
42. místo (50)
43. místo (50)
47. místo (50)

Mladší žáci
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místo
místo
místo
místo

(49)
(49)
(49)
(49)

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Barborka Janská, žákyně 5. třídy se nominovala
do krajského kola, ve kterém se v kategorii
žáků 1. stupně umístila na pěkném 16. – 17.
místě z 55 nominovaných účastníků.

KVALITA
I v tomto školním roce jsme se svými pracemi zapojili do soutěže, co je to kvalita.
Tentokrát otiskneme něco od páťáků. Příště z druhého stupně.
Kozačky
Koupili jsme kozačky
na zimní klouzačky.
Až napadne sníh,
hned vyrazím v nich,
do školy, do města,
krásná jako nevěsta.

Co je kvalita?
Kvalita jsou dobré věci:
jídlo, věci, oblečení.
Dobré jídlo na večeři,
pěkně čisté oblečení.
Ve škole nelámavé tužky mít!
Kvalitu musíme pochválit!

V této touze
procházet se dlouze
a vypadat líp,
obula jsem kozačku
a zapnula zip.

Lea Molnárová

V tom mrazivém ránu
zůstala jsem v tu ránu
stát, jako když do mě střelí:
Tak to je teda skvělý…!!!

Lednička
Byl jsem jednou v Praze,
v Praze tam je blaze.
Koupil jsem tam ledničku,
chladí prý na jedničku.
Těšil jsem se, až ji zapnu,
dobré jídlo do ní šupnu.
Když jsem jí pak zapnul,
hrozně jsem se leknul.
Vyšla rána z ledničky,
zašpinila kachličky.
Lednička se rozbila,
všechno jídlo zkazila.
Přemýšlím a je to tu,
Příště koupím kvalitu

Na památku v ruce zip,
na jazyk mi vyhrklo: (… PÍP…)
to je vážně špatný vtip!!!
Amálie Ryšavá,

Kvalita
Kvalita dnešního jídla
není, co kdysi byla.
Kvalitní výrobek seženeš lehce,
Stačí, když připlatíš 100 korun 200.
Ne vždy však cena vyšší
činí výrobek kvalitnější.

Aneta Minaříková

Anna Vlková
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ZÁBAVA Z REDAKCE
KŘÍŽOVKA k podzimní mňamce
Tajenka: Už se . . . . . . . . . . . . . . . .
?
Nábytek pod ubrusem
Slouží k nalévání polévky

A

Proutěná taška
Děravá naběračka

K
C

Velká miska
Krájí se na tom

P

R

Modelovací ... P

Ž

Tepelné zařízení na vaření

K

Malá mísa
Tyčinky na rozdělání ohně

Z

Nábytek na sezení
Dělá z těsta tenkou placku

V

Krájí se tím
Část jídelního příboru
Nádoba na vaření
Přikrývka na hrnec

/AV/

SPOJOVAČKA
/AV/
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BLUDIŠTĚ
Pravidla cesty:
1) Na řádu stovek nesmí být číslo 7
2) Na řádu desítek nesmí být číslo 0
3) Na řádu desetimilionů nesmí být číslo 6

/KP/

OMALOVÁNKA

/JS/
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KVÝS PRO CHITROLÝNI
1. Kdy je Den zvířat?
a) 24. 12.
b) 5. 10.
c) 1. 1.
2. Který den vznikl samostatný
československý stát?
a) 4. 9.
b) 7. 2.
c) 28.10.
3. Který den je Den pošty?
a) 9. 10.
b) 5. 6.
c) 8. 3.
4. Který den je Dnem české státnosti?
a) 5. 7.
b) 5. 8.
c) 28. 9.
5. Kdy je podzimní rovnodennost?
a) 23. 9.
b) 21.10.
c) 21.9.
6. Kdy je Halloween?
a) 5. 10.
b) 31. 10.
c) 30. 10.
7. Jaký je výsledek tohoto příkladu:
849561+5=?
a) 850561
b) 849566
c) 849565
8. Které je nejvyšší zvíře na světě?
a) žížala
b) chobotnice
c) žirafa
9. Co je Slunce?
a) část lidského těla
b) planeta
c) hvězda
10. Jack Rusell Teriér je druh
a) auta
b) mobilu
c) psa

ZPOVĚĎ
někoho z naší školy
1. Čtete rád?
Ano.
2. Kde bydlíte?
V Ochozi u Brna.
3. Jak se vám tady líbí?
Jde to.
4. Jakého máte domácího mazlíčka?
Psa.
5. Jakou máte zálibu.
Řízení auta.
6. Jakou barvu máte rád?
Stříbrnou.
7. Máte rád přírodu?
Ano.
8. Který je váš oblíbený zpěvák či
herečka?
Louis de Funès.
9. Jaké máte rád zvířátko?
Psy a kočky.
10. Vaříte rád?
Ano.
11. Kde bylo lépe? Na ZŠ nebo na střední
škole?
Na ZŠ.
/KP a ŠP/

/KP/
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ANKETA JMEN
Asi byste neuhodli, kterým jménem se u nás ve škole nejčastěji oslovuje. Zkuste si
tipnout!
Provedli jsme anketu mezi žáky a takto to dopadlo:
Adéla 2
Jaromír 1
Pavel 2
Adriana 1
Jiří 2
Pavlína 1
Alena 1
Jonáš 1
Petr 3
Aleš 1
Josef 1
Petra 1
Alžběta 1
Kamila 1
Radek 1
Amálie 1
Kateřina 2
Radim 1
Amélie 1
Kristýna 2
Radoslav 1
Aneta 2
Kryštof 1
Renata 1
Anna 2
Lenka 1
Sabina 1
Antonín 2
Linda 1
Sandra 1
Barbora 2
Lucie 2
Sára 3
Čeněk 1
Lukáš 2
Šárka 2
David 2
Magdalena 1
Šimon 2
Denisa 2
Marek 2
Tereza 4
Eliška 4
Marie 1
Tomáš 1
Ema 1
Markéta 1
Václav 1
Erika 1
Martin 5
Vendula 1
Eva 1
Matyáš 1
Veronika 1
Filip 6
Michael 1
Viktorie 1
Gabriela 1
Michaela 2
Vít 2
Helena 1
Milan 2
Vladyslav 1
Jakub 1
Monika 5
Vojtěch 3
Jan 2
Nikola 2
Jana 2
Ondřej 2
Nejvíce máme ve škole Filipů.
/KP, GS, ŠP/
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AUTORSKÁ DÍLNA NAŠICH SPOLUŽÁKŮ
NOVÁ ŠKOLA
Před koncem školního roku jsem se rozhodla, že přestoupím do kanické školy.
Přestup do jiné školy byl ze začátku hrozný. Nikoho jsem neznala, styděla jsem se a
bála jsem se, jestli nejsou s učením daleko.
Ale bylo to všechno úplně jinak. Hned první
den jsem se seznámila se spolužáky a s učením
nebyli tak daleko. Jak jsem si myslela.
Musím sice dojíždět každý den, ale mám
bezvadné spolužačky a jsem s nimi ráda.
Moc se mi to tady líbí a mám tady i lepší
známky!
/G S/

ZVLÁŠTNÍ SEN
Je podzim, listy se začaly zbarvovat a padat. Já
nemám podzim vůbec ráda, je pořád zima a
stromy jsou smutné. A navíc se musí chodit do
školy.
O pouštění draků ani nemluvte. Každý rok
musíme kupovat nového draka, protože ho skoro
vždycky roztrháme. Ale tento rok to takto nebude! Já už nebudu utrácet peníze za
hloupé draky!
Ten den, co jsem to řekla, se mi nějak špatně usínalo. Když jsem se probudila, měla
jsem u postele draka. Dotkla jsem se ho, on si mě omotal a táhl mě pryč. Potom mi
řekl: „Jmenuji se drak Smíšek a teď ti ukážu, jak je podzim důležitý.“ Radši jsem nic
neříkala a mlčela. Potom mě zavedl ke stromům a povídá: „ Kdyby neopadaly listy, v
zimě by zmrzly. Kdybychom nezahnali ptáky, také by zmrzli. A na jaře by už nepípali.“
Dost jsem se zarazila. Ale on řekl:"Nic neříkej a poslouchej dál. Kdybys nás draky
netrhala, nemusela bys každý rok kupovat nového. Že jsi byla na nás taková, tak si to
vyzkoušíš, jaké to je být drakem.“ Stala jsem se drakem a moc mě to nebavilo,
protože mě každé dítě roztrhalo.
Proto jsem si řekla, že už se na draky nebudu zlobit a podzim budu mít ráda. Sotva
jsem to dořekla, probudila jsem se. Ale už jsem nebyla drakem, a byla jsem to zase
já. Ale u postele mi ležel nový drak, jenže nemluvil. Běžela jsem dolů do kuchyně a
mamince jsem řekla, že jdu pouštět draky. Maminka se divila, ale já už mám od té
doby podzim moc ráda a draky ještě víc.
/AM/
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Obrázek z http://djsricmanice.wz.cz/dtabory.htm

OTEVŘENÍ ŘÍCMANSKÝCH STÁJÍ
22. září jsem byla v Řícmanicích na otevření nových stájí.
Jako první byla prohlídka koní. Byly tam různé druhy koní třeba: fríští, tažní, poníci
atd.
Koně se jmenovali: Vuk, Ilčí, Nuget, Greta a Dolar.
Byly tam různé soutěže a na závěr byla v 19:30 ohnivá show.
Moc se mi to líbilo a chtěla bych tam chodit, ale časově mi to nevychází.
/AV/

TÁBOR ZUBŘÍ
O prázdninách jsem byla na táboře v Zubří. Cesta tam
trvala přibližně 2 hodiny. Po příjezdu jsme se shromáždili
před jídelnou a rozdělovali se do oddílů. Jak jsme se
ubytovali, tak jsme šli ven a hráli hry na zapamatování
jmen. Na pokoji nás bylo 11. Naše vedoucí se jmenovala
Martina Zelená.
K snídani jsme hodně často mívali chleba s rostlinným
tukem Perlou, pomazánkou nebo se šunkou. Na oběd
jsme jednou šli na borůvky a paní kuchařky nám z toho
udělaly knedlíky. Na svačinu jsme mívali pudinky, zmrzliny
ap.
A na večeři jsme skoro pořád měli rizoto.
V půlce tábora jsme měli návštěvy. Za mnou přijeli rodiče
a bratr. Návštěvy končili v 18.00.
Druhý den pršelo. Tak jsme šli v dešti na snídani a po snídani jsme měli mít
celotáborovou hru, ale po zahájení, jako by si to někdo přál, začalo pršet. Tak jsme
se šli dívat na Asterixe a Kleopatru. Večer jsme měli diskotéku, ale hrozně pršelo a
tak jsme ji měli v jídelně.
Skoro celý tábor pršelo, asi jenom čtyři dny bylo hezky. Přesto se mi tam moc líbilo.
/KS/
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BRNO-SOBĚŠICE
V sobotu jsem byla s babičkou,
dědečkem a sestrou v Soběšicích.
Jeli jsme tam v dobovém oblečení. Konal se tam
tradiční závod do vrchu. Přijeli jsme a
zaparkovali. Jeli jsme tam v autě, které se
jmenuje Praga Piccolo 1931. Potom jsme se tam
porozhlédli. Viděli jsme tam spoustu aut a
motorek. Asi nejvíce se mi líbilo auto se jménem
Praga Super Piccolo. Pak jsme se rozjeli. Jeli jsme
rozjížďku. První jely motorky. A pak my. Bylo to
první kolo. Potom jsme šli do jídelny na
oběd. Pak se jelo druhé kolo. První zase
motorky, ale stala se nehoda. Motorkář
nevytočil zatáčku. Čekali jsme asi jednu
hodinu. A potom dojížděly motorky a po
nich my. Jelo se nám pěkně. V programu
byla také módní přehlídka klobouků. Byla
pěkná.
Následovalo vyhlašování cen, ale my jsme
nic nevyhráli. Akce skončila a my jsme jeli domů. Výlet se mi moc líbil.
/KP/
http://www.veteranbrno.cz/sobesice/sob2012/galerie/Sobesice/Maly_T..html#110
http://www.veteranbrno.cz/sobesice/sob2012/galerie/Sobesice/Maly_T..html#13

HISTORICKÁ DOPRAVNÍ VOZIDLA
Můj dědeček má tři historická auta. Pragu, Simcu a Simcu Ocean. Pragu má nejdéle.
Je černá má velká kola a na nich lesklé blatníky. Je pěkná. S ní už dědeček leccos
vyhrál. Pak má Simcu, ta je bílá. Má ji od předminulého roku. A pak má nádhernou
Simcu Ocean. Je červená. Je to kabriolet. Vypadá jako Simca bez střechy
(samozřejmě má i natahovací střechu). Tu má od tohoto roku. Je to auto, které jen
tak někdo nemá! Simcu Ocean vlastní v ČR
dědeček a ještě někdo.
My to auto máme v oblibě. Už jsem v něm i
jela. Dědeček v ní totiž přijel pro mě do školy.
Byla to nádhera! Jela jsem v ní až do Ochoze!
Seděla jsem v ní jako třetí! A se Simcou Ocean
byl už na jednom závodě v Uničově.
/KP/
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NAPSALI TŘEŤÁCI
Byla bílá kočka,
měla velká očka.
Byl tam velký pes,
zbořil celý les.

Babička z Berouna
posílá Ti melouna.
Moje sestra Anička,
je to ale opička.

Tobě skládám přáníčko,
moje milá tetičko.
Šel jsem k dědovi dnes
a zrovna mu utek pes.

Deniska Menšíková

Petr Bláha

Petr Bláha

Lítá, lítá dráček,
letí do obláček.
Lítá, lítá drak
jmenuje se Mrak.

Pod stromem je liška,
na stromě je šiška.
Kamilka Čanky

Sandra Pospíšilová

Kanice je malá ves,
skáče tu pes přes oves.
Nikolka Kříčková

Byla jedna holčička,
skládala nám přáníčka.
Vítek Včelík

PODZIM
Na podzim se obarví listí do pestrých barev a potom
opadá. Začíná foukat vítr. Děti sbírají kaštany, žaludy
a listy. Podzim začíná 23. září. Na polích se sklízejí
brambory a cukrová řepa. V sadech se trhají švestky,
hrušky a jablka. Děti pouštějí draky.
Podzim mám ráda, protože pak začne zima.
Sandra Pospíšilová

PODZIM
Na polích zemědělci sklízejí brambory a cukrovou řepu.
V sadu dozrává ovoce. Trhají se jablka, hrušky, švestky
a hroznové víno. Protože na podzim fouká silnější vítr,
děti mohou pouštět draky.
Podzim je hezký, ale víc se těším na zimu.
Petr Bláha

PODZIM
Na podzim je změna počasí. Začíná sklizeň ovoce a
zeleniny. Na polích se sklízejí brambory a cukrová řepa.
Stromy se krásně zbarvují. Děti začínají chodit do školy.
Z kaštanů vyrábíme zvířátka, z podzimního listí
vytváříme otisky a různé obrázky.
Také vzpomínáme na zesnulé.
Podzim je moc pěkný. Hlavně se mi líbí, když se zbarvují
listy a krásně voní podzimní vůně.
Deniska Menšíková
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V JAKÉM DOPRAVNÍM PROSTŘEDKU BYCH SE CHTĚLA SVÉZT?
Práce žáků 5. třídy ke Dni bez aut
Chtěla bych se svézt na slonovi, velbloudovi, dvoukole, vrtulníku, na vysokém
historickém kole, v ponorce a kabrioletu.
Chtěla bych se projet na tom vysokém historickém kole, protože vůbec netuším, jak
se na tom jezdí. Na slonovi a velbloudovi, protože si myslím, že to bude skoro stejné
jako na koni. Kdybych se svezla na slonovi nebo velbloudovi, tak bych se určitě
pochlubila ve škole svým kamarádům. V ponorce bych se zase chtěla svézt, protože
to musí být krásné vidět život pod hladinou moře.
Bylo by to super, kdyby auta, která škodí, nebyla!!! Ale pro kabriolet mám stejně
slabost.
/GS/

Chtěla bych se svézt v kabrioletu, v Trabantu a na motorce. Ale nejvíc bych chtěla jet
na dřevěném kole, protože bych chtěla vyzkoušet, jestli to tak opravdu bolí. Asi to
musí strašně bolet.
A taky bych chtěla jet na vysokém historickém kole. To totiž musí být velký zážitek.
/AV/

V minulosti hrála roli v dopravě hlavně zvířata. U nás jezdil a vozil náklad třeba kůň.
Indiáni také jezdili na koních a velké věci, které si chtěli převézt, smýkali za sebou.
Jinde třeba jezdili na slonech, na velbloudech…
Pak lidé vymysleli kolo. Kola byla prvně vytesána z kamene, pak ze dřeva a nakonec
ze železa. Já bych si zkusila jízdu na velbloudovi či na slonovi, protože jsem na nich
ještě nikdy nejela.
/LM/

Kdyby auta nebyla, to by byla paráda. Když by se nerodila malá miminka, učila by se
jezdit na psech. Až by chodila do školky, učila by se jezdit na velbloudech. A dospělí
na slonech. A hlavně by se neznečisťovalo životní prostředí.
Kdyby však nebyly ani lodě, to by bylo ještě lepší. Jezdili bychom na delfínech,
objevovali bychom věci, které lodě svým hlukem plaší. Avšak kdyby nebyla letadla,
bylo by to úplně nejlepší. Mohli bychom létat na ptácích a rogalech. Viděli bychom
mraky a krásu nebes. Všechno by byla paráda, ale časem bychom zjistili, že nejlepší
by bylo chodit pěšky. Viděli bychom mravence, ptáky na obloze a nikoho bychom
nezajeli.
/AM/
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Ahoj v příštím čísle!
/Kristýna Pospíšilová/

Připravili žáci ZK Časopis
ZŠ a MŠ Kanice, okres Brno – venkov
/Anička, Anetka, Gábina, Jirka S. a Kristýnka M., Kačenka, Šárka a Týna /
casopis1@hotmail.com
Návrh obálky: Gábina Sovová

16

