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FALABELLA
Valerie Němcová
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Slovo úvodem
Blíží se pololetí školního roku,
nejkrásnější dny - vánoční dny –
jsou za námi a je tu opět Sojka
se svým štěbetáním. A co
pro vás máme? Na stránkách
Sojky mohou naši čtenáři najít
články ze života školy, naší
vesnice a okolí. Čtenáři mají
možnost seznámit se s tím, co
zajímá žáky naší školy, jaké mají
koníčky, co jim chutná, co
vyrábí.
 
Během školního roku se
na stránkách časopisu objevují
i rozhovory se zajímavými lidmi
nejen z naší školy. Tentokrát se
potěšíte rozhovory hned se
dvěma vynikajícími
sportovkyněmi. Jednou je

Kristýna Kyněrová, učitelka
kanické školy, která se účastnila
dvou letních olympijských her
(1996, 2004), druhou Šárka
Kašpárková, taktéž
olympionistka, která k nám
zavítala se zajímavými
sportovními aktivitami -
Olympijským vícebojem.
 
Věříme, že se Vám časopis
Kanická sojka líbí a jsme rádi,
že Vám můžeme jeho
prostřednictvím přinášet
zajímavé informace o všem, co
se děje kolem nás.

autor článku:
TOMÁŠ SLABÝ

třída 7.

Šárka Kašpárková 

24. leden byl pro naši školu
velkým svátkem. Navštívila nás
totiž Šárka Kašpárková, česká
sportovkyně, basketbalistka,
bývalá atletka, skokanka
do výšky a trojskokanka. Tato
atletka je bronzovou
medailistkou z olympijských her
1996 v Atlantě a mistryně světa
z roku 1997. Atletickou kariéru
ukončila v roce 2006, o tři roky
později se ale k vrcholovému
sportu vrátila. V lednu 2009 totiž
oznámila, že vypomůže
basketbalovému týmu Valosunu
Brno.
K nám přijela, aby nás
motivovala ke sportu. Mohli
jsme si s ní i zacvičit
v tělocvičně a připojit se
k plnění odznaku všestrannosti
v rámci Olympijského víceboje,
kam jsme přihlášeni. Byl to
příjemný den a věřím, že
mnohým z nás ukázala cestu,
kterou se můžeme ubírat.

Sportovat lze i rekreačně, jen
nesedět doma za počítačem.
 
Kolik je vám let?
Ženy se na věk nemůžete ptát :)
Ale řeknu vám, kdy jsem se
narodila. Bylo to 20. května
1971.
 
Jaký byl váš vzor?
Jedna německá výškařka.
 
Měla jste sponzora? 
To je Adidas.
 
Máte zvířátko?
Ano, pejska.

autor článku:
VALERIE NĚMCOVÁ

třída V.

autor článku:
NELA MACOURKOVÁ

Vánoční Brno

19. 12. jela 4.-9. třída autobusy
do Brna na představení Planeta
Země 3000 do kina Scala.
Letošní program se jmenoval
Kolumbie, ráj slasti a neřesti.
Autorem je cestovatel Adam
Lelek, který na motorkách
cestoval do Kolumbie se svým

týmem. Potápěl se se žraloky,
setkal se s domorodci, projel
i celé hory. V kávovém sadu si
natrhal kávu, na farmě ji oloupal
a potom upražil. Uvědomil si,
jak je to těžká práce a navíc
málo oceněná. Kolumbie oplývá
nepopsatelně okouzlující
přírodou, vášnivou kulturou,
vstřícnými a srdečnými lidmi,
ale nese si i jizvy drsného údělu
a neuvěřitelně bolavých lidských
příběhů. Bylo to velmi pěkné.

autor článku:
MATĚJ KULHEIM

Interview-Kristýna Kyněrová  
"Kdo vás překonal?"
"Překonala mě Simona
Baumrtová asi v roce 2012."
 
"Kdo vás učil plavat?" "Můj
otec."
 
"Kolik jste naplavala
za týden?" "Když jsem měla
normální tréninky tak 13 km
denně (6 km ráno a 7 km
odpoledne). Na soustředění i 20
km denně (10 km ráno a 10
odpoledne)."
 
"Jak dlouhé jste měla
tréninky?" "Většinou dvě
hodiny ve vodě ráno
a odpoledne, ale na soustředění
ještě hodina posilovny a běhání
k tomu."

 
"A plavete ještě?" "Už moc ne,
jenom tak někdy v létě."
 
Tak tohle byla paní učitelka
Kyněrová, kterou můžete najít
ve školní družině a na prvním
stupni.

autor článku:
ONDŘEJ JURKA

autor článku:
ONDŘEJ KALVODA

autor článku:
TOMÁŠ SLABÝ

třída 7.

Náhodou jsme se dozvěděli, že
paní učitelka Kristýna Kyněrová
reprezentovala Českou republiku
na olympijských hrách - a to
hned dvakrát - v plavání.
Rozhodli jsme se s ní udělali
interview.
 
"Dozvěděli jsme se, že jste
byla na olympijských hrách
v plavání. Je to pravda?"
"Ano, byla."
 
"A kolikrát?" "Dvakrát. Jednou
v Atlantě (1996) a podruhé
v Aténách (2004)."
 
"Na kolik metrů a jakým
stylem jste plavala?" "Na 200

a 400 m volným stylem."
 
"Jak jste se tam umístila?" "V
Atlantě 18. a v Aténách asi 37."
 
"Dělala jste někdy jiný sport
než plavání?" "Nedělala
vzhledem k tomu, že jsem měla
11 tréninků týdně."
 
"Jak dlouho děláte plavání?"
"Od druhé třídy, takže tak
od sedmi let do dvaceti tří."
 
"Měla jste nějaký svůj osobní
rekord?" "Tak v roce 1996 jsem
byla mistryní Evropy, a držela
jsem několik let český rekord
na 200 m a 400 m kraula."
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Konec 
Windows 7 je 
tady

Přílišnou obranu nepředstavuje
ani ten sebelepší antivirový
program – viry sice zastavit
dokáže, ale na děravý systém je
krátký.
Stejný osud čeká Windows 7.
Od 14. ledna 2020 bude počítač
se systémem Windows 7 nadále
fungovat, ale společnost
Microsoft již nebude poskytovat
technickou podporu
při jakýchkoli potížích,
aktualizace softwaru,
bezpečnostní aktualizace
a opravy.
I když můžete i dál používat
svůj počítač se systémem
Windows 7, bez dalších
softwarových a bezpečnostních
aktualizací se vystavujete
vysokému riziku v podobě virů
a malwaru.

autor článku:
PAVEL BUREŠ

třída VI

Už příští týden bude oficiálně
ukončena podpora operačního
systému Windows 7. 14.1. totiž
naposledy vyjdou aktualizace
pro tuto platformu, kterou stále
ještě používají miliony lidí.
Řada uživatelů bude mít patrně
ještě v živé paměti, že stejnou
situaci museli řešit před pěti lety.
Tehdy byla ukončena podpora
pro operační systém Windows
XP. Běžní uživatelé od té doby
nemohou stahovat žádné
aktualizace. Nejde přitom pouze
o nejrůznější vylepšení, ale
především bezpečnostní updaty.
Pokud je tedy u XP objevena
nějaká bezpečnostní trhlina,
uživatelé jsou vystaveni riziku
zneužití počítačovými hackery.

Korona virus 2020 tam zemřelo na následky
nakažení již 3117 lidí
a nakaženo jich bylo více než 90
100. Mezi příznaky nakažení
patří suchý kašel, problémy
s dýcháním, únava a horečka.
Životní funkce přijímaných
pacientů byly obvykle stabilní.
Případy se závažnou infekcí
mohou vést k zápalu plic,
selhání ledvin a smrti. Většina
hospitalizovaných měla nízkou
hladinu bílých krvinek
a lymfocytů. Světová
zdravotnická organizace zatím
nevyhlásila stav ohrožení
veřejného zdraví mezinárodního
významu. Už od doby co svět
objevil korona virus, začaly
vznikat vtipy, vtipné obrázky
a memy. A my vám pár
nejlepších ukážeme.

autor článku:
VÁCLAV ŽIŽLAVSKÝ

Pokud jste od začátku roku
nežili pod kamenem, tak jste
určitě slyšeli o smrtelné nemoci
korona vir, na který stále
neexistuje žádný lék. Jestliže ale
nemáte nějaké fyzické postižení,
je šance, že se z něj můžete
vyležet. Nyní je sedmým
známým lidským korona virem.
Nový korona vir byl poprvé
pozorován na konci roku 2019
v čínském městě Wu-chan.
Čínské úřady v obavě z šíření
viru následně uvalily na město
Wu-chan karanténu. Ke dni 3.3.

Millenium 
Falcon

sloužit jako nákladní loď.
Vypadá trochu jako otlučený
transportér, ale je to jedna
z nejrychlejších lodí v celé
galaxii. Má vojenskou anténu
jako součást všestranné (a
naprosto nelegální) sady
senzorů. Tak rychlá je
díky soustavě motorů SoroSubb
TX-n-3 třídy 0,5 (čím nižší číslo,

Ahoj, zdraví vás Tom. Někteří
z vás už asi byli na premiéře Star
Wars: Vzestup Skywalkera.
Nechybí tam jedna slavná loď:
Millenium Falcon. Dnes vám
o ní přináším nějaké informace.
Tahle loď se původně jmenovala
Corellian YT-1300f a měla

tím lepší). Dokonce udělala
nechvalně známou Kesselskou
cestu pod 12 parseců.
Tahle loď původně patřila Landu
Carlissianovi. Její majitel Han
Solo ji vyhrál v partii sabaccu
(to je jedna karetní hra). Falcon
mimo jiné má super hackerské
vybavení, tažný paprsek a další
jiné věci. O dobrou komunikaci
se starají tři droidské (nevím
jestli jsou to ti z klonových
válek) mozky. A nezákonné

zboží můžete dát
do nákladových prostor
v podlaze.
To by bylo pro dnešek vše.
Mějte se a u příštího článku
nashle!

autor článku:
TOMÁŠ VRBA

Zajímavé 
nástrahy na 
lovení dravých 
ryb

štiky a okouny, takže vám
napíšu něco o nich. Používám
gumové rybky a woblery. Že
nevíte, co to je? Wobler je
nástraha připomínající
přirozenou potravu dravců, např.
malou rybku nebo pro větší ryby
třeba i krysu nebo kachnu.
Na štiky ve dne nejvíce zapůsobí
gumová zlatá rybka velikosti cca
15 cm. Okouni zase rádi něco
stříbrného cca 5 cm. A pstruh, to
je nejméně vybíravá ryba, má
nejradši hodně barevné kousky
velikosti cca 10 cm, ale klidně
i menší. Je potřeba s nástrahou
střídavě trhat. Jakmile trhnete
tak to musíte nechat zase
chviličku spadnout.
Tak to je jen pár základních
informací. Petrův zdar!

autor článku:
JAN MALÁŠEK

Na jaře se začínají probouzet
dravci, např. štiky, sumci,
pstruzi a okouni. Chci vás
seznámit s mými
nejoblíbenějšími nástrahami
na tyto ryby. Pro různé dravce se
hodí různé nástrahy.
Většinou chodím na pstruhy,

Morče domácí Ohledně chovu u nás - morčata
se chovají v kleci nebo teráriu.
Měla by se alespoň dvakrát
týdně vytahovat ven,
protože jsou společenská, jinak
se budou bát a nic nebudou
umět, např. by neuměla za vámi
přijít, jen tak někam jít. Mají mít
pestrou stravu. Milují zeleninu
(okurky, mrkve, saláty, celer,...),
méně by měla mít ovoce
(jablka), nějaké zrní a granule,
které jsou určené přímo jim.
Samozřejmě nesmíme
zapomenout na seno, čerstvou
trávu, pampeliškové listy.
Důležitý je přístup k vodě -
v napáječce.
Moje Julinka je velmi milá
a ráda si s ní hraji.

autor článku:
NELA MACOURKOVÁ

Ahoj, tady Nela! V tomto článku
se dozvíte něco o morčatech
domácích. Je to proto, že mám
doma také morčátko. Jmenuje se
Julinka. Naše slečna je plemeno
Rozeta - má na srsti takové víry,
zkroucené chloupky. Má hnědou
a černou barvu.
Nyní se vrhneme na hlavní téma:
Morče domácí pochází
z divokého morčete. V Peru
a Chile se chovala pro maso
a kožešinu, což pro mě není moc
pěkná zpráva. Chovala se ale
také jako domácí mazlíčci
pro děti.
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Beluga XL
Ahoj, už jsem zase tu. Dnes si
představíme letadlo, o kterém
moc lidí neví. Beluga XL. Co to
je?, řekl jsem si, když jsem ten
nápis viděl. Je to letadlo, které
patří výrobci Airbus. Základem
je starší model Airbus 330. Toto
letadlo bylo zhotoveno hlavně
proto, že Beluga nestačila
na dnešní zakázky a nadměrné
náklady. Letadlo poprvé vzlétlo
19. července 2018. Na výrobě
BelugyXL se podílelo hodně
zemí např. Německo. Hlavní
problém celé akce bylo přepravit

všechny díly do hlavní firmy.
Tyto díly byly totiž nesmírně
těžké, velké a křehké. Celý
vývoj jednoho letadla stál jednu
miliardu € (25 miliard Kč). Toto
letadlo unese 50 500 kg.
Cestovní rychlost je 737 km/h.
Doletí do vzdálenosti až 4 260
km.
Tímto se s vámi loučím.

autor článku:
KVÉŤA97

Falabella

Falabella patří k nejmenším
a nejvzácnějším plemenům koně
na světě. Zástupcům plemene se
říká miniaturní koně,
protože proporcemi připomínají
velké koně. Plemeno falabella
vzniklo díky selektivnímu
chovu, k němuž byla vybírána
pouze ta nejmenší zvířata, aby

hříbata byla čím dál menší. Kůň
není příliš silný a nesmí na ní
jezdit ani malé dítě. Dorůstá
do výšky 81 cm. Falabellu
poprvé vyšlechtila rodina
Falabella v Argentině zkřížením
malého shetlandského pony
s malým plnokrevným koněm.
Falabella se dá stejně jako
minikůň vycvičit pro slepé
a policii.

autor článku:
VALERIE NĚMCOVÁ

třída V.

Škoda Scala
Škoda Scala (česky schody) - je
to nejnovější hatchback. Je tím
myšleno, že všechny auta
na trhu pokoří, že bude nejlepší.
Škoda Scala je spojení Škody
Fabia a Octavia. Vyrábí se
od roku 2019 v Mladé Boleslavi.
Cena je od 348 900,- Kč.
Základem je tříválec 1.0
TSI/70kW, vrcholná verze má
čtyřválec 1.5 TSI/110 kW.
K dispozici jsou motory
benzínovo - plynové, benzínové
a naftové. Převodovka je
nabízena manuální

a automatická. Pohon může být
pouze přední.
Dříve se spekulovalo o jméně
Felicia Garde, hlasování
rozhodlo o jménu Škoda Scala.
Tento typ auta můžete koupit
ve všech obchodech Škody.
Abych nezapomněl, tak se
zvažuje výroba Škody Scala i v
modelu RS. A to by bylo ode mě
vše.

autor článku:
JAN PRACHAŘ

Víte, že...?
...kost je pětkrát pevnější než
ocel? Stehenní kost je pevnější
než beton.
...když si s někým při chůzi
povídáte, po chvíli se vám
synchronizují kroky?
...člověk je jediný živý tvor,
který produkuje slzy
z emocionálního důvodu?
...člověk se narodí s 300 kostmi
v těle? V dospělosti jich však
máme už jen 206. Některé
srostou.
...jeden člověk z dvaceti má
žebro navíc? A nejspíš to nikdy

nezjistí.
...popel spáleného člověka váží 4
kilogramy?
...člověk přesně v okamžiku
smrti ztratí 21 gramů?
...průměrná délka života
lidského vlasu je 3-7 let?
...medvídek koala (který nemá
s medvědy nic společného) má
úplně stejné otisky prstů jako
člověk?

autor článku:
ONDŘEJ JURKA

Vánoční besídky ve škole

Na poslední den před Vánocemi
jsme se všichni těšili. 20.12.
totiž proběhla v naší škole
tradiční a každoroční vánoční
besídka s následným

pokračováním v podobě
Vánočního filmového festivalu
a během do schodů. Postupně
jsme zdolávali jedno patro
za druhým. Dále následovaly
třídní besídky, a to předáváním
dárků. Dárky byly skvělé
a nikoho snad nezklamaly.
Potom jsme zhlédli nějaké filmy.
Letošní školní Vánoce byly
skvělé.

autor článku:
TOMÁŠ SLABÝ

třída 7.

Karneval školní družiny
V sobotu 24. 2. 2020 se na hale
školy uskutečnil - tak jako každý
rok - dětský karneval, který
pravidelně pořádá školní
družina. Začínalo se ve 14:00
hodin a hala naší školy se brzy
zaplnila dětmi v maskách. Akce
pokračovala tancováním
a hraním her a nechyběly ani
soutěže. K tanci nám hrála
skvělá hudba a posilnit jsme se
mohli připraveným pohoštěním
a občerstvením. Smály se na nás
buchtičky, řezy, koláče, rodiče si
mohlo dát kávu a my limonádu.

Všichni se ale těšili na hlavní
bod akce - bohatá tombola. Snad
se nenašel jedinec, který by si
neodnesl nějakou výhru.
Nám se karneval moc líbil.
Bavily nás soutěže. Skvěle jsme
si zatančili na písničky. Dali si
dobré jídlo. Vyhráli krásné ceny
v tombole. Příští rok půjdeme
zas. Děkujeme všem, kteří si
udělali volno, karneval
zorganizovali a připravili
pro všechny příjemnou zábavu.

Muffiny
Máte rádi něco dobrého na zub?
Já tedy ano, a tak vám předám
svůj oblíbený recept na muffiny.
Připravte si: 125 g másla, 250 g
hladké mouky, 2 ks vejce, 5 lžic
mléka, 1 lžička prášek
do pečiva, nasekanou jednu
čokoládu a 100 g cukr
krupice.Troubu předehřejte
na 180 stupňů Celsia. Změklé
máslo, cukr a vejce ušlehejte,
postupně přidávejte mouku
s práškem do pečiva
a promíchejte s mlékem,
čokoládou pokrájenou na malé

kousky nebo kousky banánu,
borůvky a jiné ovoce. Připravte
si formu na muffiny, vyložte ji
papírovými formičkami
a naplňte směsí. Dejte péct.
Můžete podávat s trochou
zakysané smetany, krémem,
tvarohem. Dobrou chuť.

autor článku:
NELA MACOURKOVÁ
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Modelářství

Vítejte u dalšího článku
s Daliborem Mrázkem.
V modelářství se používají různé
druhy panelů, např. krajiny
vojenské, vlakové atd. Dnes se
podíváme na vlakové panely.
Sen každého modeláře je ten, že
jeho modelářství se začíná
podobat realitě. Takové
modelářství se nazývá
realistické. Abyste zhotovili
jeden realistický vlakový panel
(a nejen vlakový), potřebujete
lepidlo a podložku
z polystyrénu, na které to budete
vyrábět. Pak si musíte pořídit
koleje, nějaké budovy, štěrk,
trávu, stromy, keře. A když
budete chtít vodu, tak i falešnou
vodu. Lze si pořídit silnici
a auto, když je chcete. Pokud
jste manuálně zruční, mnohé si
můžete zhotovit sami.
První věc, kterou musíte udělat,

je zakreslit si do polystyrénu
všechno, co chcete na panelu
zabudovat (prostě to obkreslíte).
Pak začíná ta zábavná část. Máte
kolej, a aby vypadala reálně,
nabarvěte ji z původní bronzové
na hnědou (aby nevypadala jako
nová). Potom mezi pražce (na
nichž leží kolejnice) naneste
lepidlo a na to nasypejte štěrk.
Tím vznikne iluze toho, že
podklad je štěrk (pozor - štěrk
nesmíte dát na pražce).
Když budete mít panel s kusou
kolejí, můžete na koleje nasypat
speciální trávu. Vyvolá to dojem,
že se kolej nepoužívá často. Je
důležité si vyhrát s detaily, např.
pohozené malé kusy kolejnic,
stromy, auta, vagóny atd. Pokud
byste si chtěli udělat panel více
detailní, poradit s detaily,
doporučuji podívat se
na Spoorinmodel.nl (všechno
seženete na stránce glg vlaky
piko nebo jiných e-shopech).
Tímto se s vámi loučím a zatím
čus.

autor článku:
KVÉŤA97

Jak na domácí cibulové  kroužky  
a dip

Cibulové kroužky jsou stále
populárnější a populárnější.
Proto si je dnes připravíme!
 
!!!Upozornění!!!!
Poproste dospělého, ať vám
pomůže!!!! Budete totiž
pracovat s horkým olejem.
 
Co budeme potřebovat? A jak
na to?
Cibuli rozkrájejte na velká
kolečka o šířce asi půl
centimetru. Vymačkejte z nich
šťávu. Můžete je namočit
v mléku pro zjemnění chuti.
Nyní si připravíme těstíčko,
ve kterém budeme kroužky
obalovat. Do misky nasypte
hladkou mouku, přidejte dva
žloutky, mléko a osolte. Pořádně
promíchejte. Těsto by mělo mít
hustotu smetany. Necháme je
chvíli odležet. Mezi tím si
přichystáte pánev s olejem.

Dejte pozor, ať se nespálíte!
Olej musí být patřičně
rozpálený. Kroužky postupně
obalujte v těstíčku a smažte
v horkém oleji dozlatova. K této
pochoutce je výborný dip. Jeho
příprava není složitá. Do bílého
jogurtu rozmačkejte česnek
(nepřežeňte to), osolte, přidejte
pepř a zamíchejte.
Tyto smažené kroužky
s vynikajícím dipem jsou
vhodným pohoštěním
pro návštěvu nebo jen tak,
když vás " honí mlsná".
 
Loučím se s vámi redaktor
Honza
Pozor ať si nespálíte jazyk.

autor článku:
JAN PRACHAŘ

3 Nej...........

Ahoj, vítám vás u nové série 3
nej……… Sem budu psát např.
tři nejznámější lidi. Dnes
začneme 3 nejjednoduššími
pokusy.
 
Na první pokus budeme
potřebovat
• sůl,
• vodu,
• provázek.
 
Vezměte sklenici a do ní dejte
vodu. Do té zamíchejte sůl
(pokud se sůl rozpouští,
přidáváme další). Vezměte tužku
a přivažte provázek doprostřed.
Tužku položte na okraj sklenice
tak, aby provázek byl ve vodě.
A teď jen čekejte, co se stane.
Pokus je časově náročnější, trvá
několik dní. Chce to trpělivost.
 
 
Na druhý pokus si nachystáme
• sodu,
• ocet,

• barvivo (nemusí být).
 
Do sklenice dejte sodu. Ocet si
můžete obarvit. Teď stačí nalít
ocet do sody a malá sopka je
na světě. Velmi rychlý pokus.
 
 
Třetí pokus je náročnější.
Potřebujeme
• brambory,
• struhadlo,
• skleničku,
• jemné sítko,
• talířek.
 
Brambory oloupeme
a nastrouháme na jemném
struhadle. Z brambor
vymačkáme všechnu šťávu
do misky. Vymačkanou šťávu
přelijeme přes jemné sítko
do skleničky a cca 1 hodinu
počkáme, až se škrob usadí
na jejím dně. Poté vodu opatrně
slijeme, aby se škrob na dně
nezvířil. Usazený škrob lžičkou
přendáme na talířek a necháme
usušit volně na vzduchu. Tím
jsme si udělali bramborový
škrob.

autor článku:
VALERIE NĚMCOVÁ

třída V.

Vtipy

 
1. Co udělá blondýna, když se
rozběhne proti blondýně?
Rozbije zrcadlo.
 
 
2. Pepíček dostane od tety
krásné autíčko a maminka mu
připomíná: "Co se říká?"
"Nevím!" "Co říkám tatínkovi,
když přinese výplatu?" "Aha -
neříkej, že to je všechno!"
 
 
3. Jde blázen po ulici a táhne
za sebou na vodítku cihlu. Vidí
ho polda a říká si: "Udělám si
z něj legraci." Přijde k němu
a povídá: "Jé, vy máte ale
hezkého psa." Blázen mu
odpoví: "Jste normální? Vždyť
je to cihla!" Naštvaný polda
odchází. Blázen se otočí na cihlu
a říká: "To jsme ho ale vypekli,
viď, Alíku?"

4. Na policejní stanici zvoní
telefon. Po zvednutí se z něj
ozve: "Okamžitě přijeďte, právě
jsem ho zabila." "Koho?"
"Králíka." "Osobo nežertujte,
tohle je tísňová linka! A kdo
vůbec volá?" "Králíková.".
 
5. "Hoši, nemůžete do toho
granátu řezat. Vždyť vám
vybouchne!" "Nevadí, pane
poručíku. My máme ještě
jeden."
 
6. Chuck Norris už je deset let
po smrti, ale smrt se mu to
neodváží říct.
 
7. Přijde žena do nemocnice
a říká: „Pane doktore! Vždycky,
když piju kafe, tak mě píchá
pod okem!“ A pan doktor se
na ni podívá a odpoví: „Příště si
zkuste vyndat lžičku.“
 
8.Učitelka: „Pepíčku, pojď
k tabuli!“ Pepíček: „No tak to
jsem sám zvědavý, co jste mě
naučila...“

autor článku:
ONDŘEJ KALVODA
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Vtipy a 
hádanky

ponožky, slipy a punčocháče."
 
"Pane učiteli, potrestal byste mě
za něco, co jsem neudělal?" "No
samozřejmě že ne, Pepíčku."
"Tak to je dobře, protože jsem
neudělal domácí úkol."
 
"Vstávej synku, musíš
do školy!" "Maminko, já tam
nechci, oni mě tam vůbec
neberou, smějí se mi... Opravdu
tam musím jít?" "Musíš, musíš,
vždyť jsi učitel."
 
"Slyšela jsem, že Váš syn
studuje na univerzitě. Co z něho
bude, až skončí?" ptá se známá
paní Novákové. "Obávám se, že
důchodce."
 
"Mamí, upadl nám žebřík," říká
Pepíček. "Tak to řekni tátovi!"
"On už to ví, visí na okapu."
 
Doktor: "Z deprese vám
pomůže, když se ponoříte

do práce. Co vlastně děláte?"
Pacient: "Míchám beton."
 
Tak to je ode mne ze vtipů vše
a doufám, že se vám to líbilo.
 
Teď zkuste uhádnout, co to je:
 
1. Co je to, tahají se dva o to?
 
2. Jaký je nejmilejší čtyřnohý
mazlíček?
 
3. Víte co si nemůžete dát
k večeři?
 
4. Víte proč vlak nemůže mít
gumová kola?
 
5. Jaký je čas, když vám slon
sedí na hodinkách?
 
řešení
1. pila 2. postel 3. oběd a snídani
4. Protože by vygumoval koleje.
5. Nejvyšší čas pořídit si nové
hodinky!

autor článku:
VÁCLAV KROČA

třída 3.B

Hlásí se vám Vašek a mám tu
pro vás pár vtipů především
o Pepíčkovi.
 
"Pepíčku, proč jsi včera nebyl
ve škole?" "Vy jste říkala, že kdo
nebude mít domácí úkol, tak ať
se tady ani neukazuje."
 
Maminka jde s Pepíčkem poprvé
do zoo. Od první chvíle, kdy tam
vejdou, Pepíček nadšeně výská:
"Jéé, opička, mamí, koukej,
opička!" "Ticho, Pepíčku, to je
teprve paní pokladní!"
 
Paní učitelka se ptá dětí, co
dostaly o Vánocích
pod stromeček. Vyvolá Pepíčka.
Pepíček: "Já jsem dostal PSP."
Učitelka: "To je ta nová hra,
že?" Pepíček: "Ne, to jsou

Druhy mraků

Čau v dalším čísle. Tentokrát
jsem se rozhodl napsat o druzích
mraků a jejich zajímavosti.
 
Mrak se tvoří z malých kapek
vody, které se vypaří z jezer,
rybníků, moří atd. Ty pak zase
spadnou ve formě kapek, sněhu
nebo krup. To by měl snad
každý znát.
Ale co třeba - kolik může vážit
takový dešťový mrak? 10 g, 10
kg? Ne, může vážit i 31 400 tun.

Mraků je spousta druhů - liší se
vzhledem, výškou, ve které
vznikají, vlastnostmi.
Cumulus - je normální
osamocený malý mrak, který je
třeba v létě. Neprší z nich.
Stratocumulus - mají šedou
nebo bílou barvu s tmavým
flekem. Znamenají slabé srážky.
Nimbostratus - je taková ta šedá,
oblačná vrstva, která přináší
trvalé srážky.
Cumulonimbus- to je ten těžký
dešťový mrak. Je mohutný
a hustý, vypadá jako hory.

autor článku:
LUKÁŠ SLABÝ

Kvíz o 
Vánocích

autor článku:
MATĚJ KULHEIM

Víte ...?
Kdy se slaví Vánoce v Rusku? 
Kdy se slaví Vánoce v USA? 
Kdy se slaví Vánoce ve Francii? 
Kdy se slaví ve Velké Británii? 
Kdy se slaví Vánoce v Itálii? 
Kdy se slaví Vánoce v Norsku? 
Kdy se slaví Vánoce
v Chorvatsku? 
 
Řešení:
Rusko- 25. 12.
USA- 25. 12.
Francii- 25. 12.
Velká Británie- 25. 12.
Itálie- 25. 12.
Norsko- 25. 12.
Chorvatsko- 24. 12.

Jak vyrobit bambule vlny ostrými nůžkami. Hotovou
bambuli tvarujte prsty
a nepravidelné konce zastřihněte
nůžkami.
Tady je druhý způsob.
Rozstřihněte a zploštěte
prázdnou krabici od kapesníčků.
Položte na ni pohár, obkreslete
dvakrát jeho obrys a vystřihněte
dva kruhy. Doprostřed kruhů
položte minci a tužkou
obkreslete její obrys. Držte
kartonové kruhy u sebe,
prostřihněte tenkou linku
od okraje ke středu a následně
vystřihněte vnitřní kruh
obkreslený podle mince. Začněte
kolem kruhů omotávat vlnu –
čím silnější vrstva, tím větší
bude bambule. Až budete mít
dostatečně silnou vrstvu,
protlačte nůžky mezi kartonové
kruhy a začněte stříhat. Dejte
pozor, aby ze středu
nevypadávaly kousky vlny.

Ustřihněte další kousek vlny
a opatrně jej omotejte
mezi kartonové kruhy. Utáhněte
jej co nejpevněji, poté vyjměte
kartonové kruhy, bambuli
načechrejte a odstřihněte
neposlušné konce vlny.
Tak a máme hotovo. Ještě vám
poradím, jak vhodně bambule
použít. Jedna může sloužit jako
pěkný přívěsek na klíče, abyste
je vždy v tašce našli. Druhou si
můžete přivázat na aktovku jako
pěknou ozdobu. A ty další budou
sloužit jako základ dalších
vašich výrobků. Třeba jako
kulaté bříško pro ptáčka, bříško
medvídka nebo tělíčko roztomilé
rybky.

autor článku:
VÁCLAV KROČA

třída 3.B
Hlásí se vám Vašek! Mám
pro vás návod, jak vyrobit

bambuli. Je to velmi
jednoduché. Potřebujete pouze
dvě ruličky od toaletního papíru
a zbytek vlny na pletení. A teď
použijeme naše šikovné ruce. Je
mnoho způsobů, jak bambule
vyrobit.
Jak začít? Umístěte dvě roličky
od toaletního papíru vedle sebe.
Začněte kolem nich od středu
omotávat vlnu, volné konce
zastrčte dovnitř. Pokračujte,
dokud nebudete mít pořádnou
vrstvu vlny. Následně vezměte
další kus vlny a upevněte ho
kolem vašeho výtvoru
doprostřed mezi dvě roličky.
Uvažte volný uzel.Opatrně
shrňte vlnu z roliček. Nyní
utáhněte uzel uprostřed
a zajistěte vlnu, aby se nehýbala.
Opatrně střihejte vnější okraj
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Komiks Tom Vrba

Koronavirus 
meme

Druhý díl vtipů ho ráda?" "To víš, že mám!"
"Tak proč si ho snědla?"
 
2. "Jean, pamatujete, jak jsme
byli před třiceti lety v Africe?"
"Lituji sire, ale to byl ještě můj
předchůdce." "Ale ne, Jean, byl
jste to určitě vy. Vzpomeňte si
přeci, jak vás tam pak sežral ten
lev!"
 
3. Na policejní stanici zvoní
telefon. Po zvednutí se z něj
ozve: "Okamžitě přijeďte, právě
jsem ho zabila." "Koho?"
"Králíka." "Osobo nežertujte,
tohle je tísňová linka! A kdo
vůbec volá?" "Králíková."

 
4. "Maminko, můžu tu mísu
vylízat?" "Ne, Pepíčku, jen
pěkně spláchni!"
 
5. "Prosím vás, stihnu vlak
ve 14:30, když půjdu přes vaše
pole?" ptá se turista. "Ano,

a když potkáte mého býka, tak
stihnete i ten ve 14:00."
 
6. Švýcarská pošta zkouší
doručovat balíky dronem. Česká
pošta zkouší doručovat balíky...
 
A ještě jeden
Kdy tě škola nejvíce osvítí?
Když začne hořet.

autor článku:
PATRIK BĚLEJA

třída V.
Čus, tady Patrikus, další vydání
a DALŠÍ VTIPY. Tak se pobavte
:-).
 
1. "Maminko, co to nosíš
v bříšku?" "Miminko!" "A máš

Jak vyrobit sliz 1. Do misky nalijte tekuté
lepidlo, například Herkules,
2. přidejte trošku tekutého
mýdla,
3. poctivě zamíchejte,
4. dle libosti přidejte
potravinářské barvivo
nebo třpytky,
5. za neustálého míchání
přidávejte jedlou sodu,
6. nakonec směs uhněťte.
 
Nezapomínejte, že sliz poměrně
rychle vysychá a tvrdne. Takže
pokud si s ním zrovna nehrajete,
tak ho schovejte do nějaké
uzavíratelné krabičky.

Sliz z roztoku na kontaktní
čočky.
 
1. Do misky nalijte asi 170 g
lepidla,
2. přidejte ½ polévkové lžíce
jedlé sody a pořádně
promíchejte,
3. pokračujte dvěma
polévkovými lžícemi vody,
4. přidejte potravinářské
barvivo nebo třpytky,
5. za stálého míchání pomalu
přidávejte roztok na kontaktní
čočky,
6. výslednou hmotu uhněťte.
 
Jen dávejte pozor na množství

roztoku. Pokud ho dáte málo,
bude sliz mazlavý. Pokud moc,
bude tvrdý a nepoddajný.
 
Roztok proto přidávejte
postupně po malých dávkách,
dokud nedosáhnete ideální
konzistence. Můžete jej přidávat
i během hnětení.
 
Tak tohle je ode mne vše. A sliz
si doma určitě zkuste vyrobit.

autor článku:
VÁCLAV KROČA

třída 3.B

Ahoj, je tu Vašek, tentokrát jsem
si připravil návod, jak vyrobit
sliz.
 
Samotný sliz vyrobíte
smícháním zmíněných přísad
a uhnětením směsi:
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Škoda s Q

Čus, tady Patrikus. Napíšu vám
o Škodách s Q na konci. Tak si
to užijte. A další najdete

na tomto odkazu:
http://pi-centrum.e-shoper.ne
t/clanky/1122-vtipy---auto-sk
oda-q/

autor článku:
PATRIK BĚLEJA

třída V.

Škoda 1.

autor článku:
PATRIK BĚLEJA

třída V.

Škoda 2. 

autor článku:
PATRIK BĚLEJA

třída V.

Škoda 3. 

autor článku:
PATRIK BĚLEJA

třída V.

Škoda 4.

autor článku:
PATRIK BĚLEJA

třída V.

Škoda 5.

autor článku:
PATRIK BĚLEJA

třída V.

Škoda 6.

autor článku:
PATRIK BĚLEJA

třída V.

Škoda 7.

autor článku:
PATRIK BĚLEJA

třída V.
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Supermarine Spitfire

Ahoj, zdraví vás Tom. A další
článek z techniky je tady!
Tentokrát vzlétneme z moře
k nebesům a posuneme se
v čase. A proč? No přece, abyste
se dozvěděli něco o asi
nejznámějším bojovém letadle:
Supermarine Spitfire.
Kdo o Spitfiru náhodou neví nic,
tak je to britská vrtulová
stíhačka, používaná za 2.
světové války. Vyráběly ji dílny
Supermarine, proslulé svými
,,hydroplány", které závodily
o Schneiderův pohár. Nebyla
moc známá, proslavila se až
Spitfiry. První vyvíjený Spitfire
dostal označení ,,Type 224". Měl
zatím otevřenou kabinu pilota
a pevný podvozek. Vzlétl v roce
1934.

Rok po vzletu Typu 224 dostal
Supermarine zakázku
od Britského ministerstva
letectví na první celokovovou
stíhačku. Type 300 byl dokončen
rok po zaslání zakázky. První
prototyp, tak jak bojoval
za Velkou Británii, vzlétl
pod označením K5054 5. května
1936. Všechny Spitfiry pohání
motor Rolls-Royce Merlin C
a mají kulomety Browning.
Jenomže K5054 měl tu
zvláštnost, že měl dvoulistou
dřevěnou vrtuli, zatímco slavný
Mk.4 ji měl kovovou a třílistou.
V červnu 1936 objednalo RAF
310 dalších stíhaček pod názvem
Spitfire. Tenkrát měly ještě
dřevěnou vrtuli, ale od kusu 78

měly klasickou kovovou,
dokonce za letu nastavitelnou.
Ještě dříve, od 60. vyrobeného
stroje byla křídla Spitfirů
vybavena vyhříváním výzbroje.
Po dokončení zakázky, koncem
roku 1938, byly Spitfiry
přiřazeny do 19. perutě. Jenže,
když Spitfiry vzlétly v roce 1942
do boje, ukázalo se, že kulomety
Browning mají malý účinek.
Proto byly vybaveny leteckými
kanóny British-Hispano. Spitfiry
také měly ,,kapkový" překryt.
Existovala ještě verze ,,Seafire"
pro operace z palub letadlových
lodí. Měla záchytné háky, aby
při přistávání nespadla do vody.
Také měla skládací křídla, aby
nezabírala moc místa. A i když v
původním Spitfiru byla čest
létat, Seafire nebyl takový
oblíbený. Nasazovali ho ve válce
v Koreji. Vyřazen byl v roce
1952.
Spitfiry ale nepoužívala jen
RAF. Tyto stíhačky využívala
mimo jiné Austrálie, Kanada,
Polsko, bývalé Československo
a dokonce i Německo.

V Německu dělali to, že
když ukořistilo jeden Spitfire,
používalo ho, jako kdyby to byl
jejich Messerschmit.
Jeden Spitfire se od ostatních
liší. Nemyslím tím motorem, ale
nátěrem. Přišel pro válku příliš
pozdě a tak ho nabarvili
na stříbrno. Myslím si, že je
dodnes někde schovaný.
To by bylo pro dnešek vše.
Mějte se a u příštího článku
nashle!

autor článku:
TOMÁŠ VRBA

Mikulášská u nás ve škole

Recenze telefonu
Nástupce iPhonu SE
dorazí ve dvou
velikostech, se dvěma
variantami úložiště
a skvělou cenou. 
 
Že Apple chystá na jaře
představení nástupce iPhonu SE,
je vzhledem k obrovskému
množství úniků informací
od ověřených zdrojů, čím dál
pravděpodobnější. K dispozici
máme již relativně dost
informací ohledně jeho designu
a vnitřní výbavy, díky čemuž si
můžeme o novince udělat vcelku
slušný obrázek už dnes.
V poslední době stále více
zdrojů potvrzuje, že prvním
telefonem od Applu,
představeným v roce 2020, bude
iPhone SE 2.

Nástupce iPhonu SE má
vzhledově vycházet z iPhonu 8.
Prý to bude nejlevnější iPhone,
co kdy byl. Ale - známe Apple.
Je to určitě lákadlo ke koupi.
Zjistilo se, že by se iPhone SE
mohl prodávat u nás za 11500
Kč. Zdá se, že nás od jeho
představení dělí poslední
měsíce. DĚKUJI.

Samsung Galaxy Fold
Samsung Galaxy Fold byl
oficiálně představen v únoru
minulého roku na tiskové
konferenci v San Franciscu.
Řadí se do kategorie ohebných
zařízení, má tedy zařízení
s ohebnou konstrukcí. Galaxy
Fold nabízí hned dva displeje –
ve složeném stavu funguje jako
klasický smartphone,
v otevřeném se zpřístupní druhý
zobrazovací panel s větší

úhlopříčkou a uživatel jej může
využívat jako tablet.
S uvedením do prodeje se
počítalo na konci dubna,
nicméně kvůli konstrukčním
problémům se Samsung rozhodl
telefon mírně upravit.
Na opravách pracoval několik
měsíců, aby v září roku
na globální trh uvedl mírně
vylepšenou verzi, která již
původními neduhy netrpí.
Samsung Galaxy Fold je tak
jakýmsi průkopníkem, který má
šanci probudit zájem o zcela
nový segment zařízení
s ohebným displejem. Novinka
se na českém trhu oficiálně
prodává od 13. prosince
za doporučenou cenu 53 999 Kč.
Co všechno Fold nabízí a jaká je
jeho konstrukce? Jaké je jeho
skutečné využití a vyplatí se
jeho koupě?

Úhlopříčka přístroje 7,3", 8 jader
procesoru, hmotnost 276 g,
rozlišení kamery 10 a 16 Mpx.
Operační paměť 12 GB, vnitřní
paměť 512 GB. Kapacita baterie
je 4 235 mAh. Konektor USB-C,
bezdrátové technologie WiFi,
Bluetooth, GPS, NFC,
GLONASS, A-GPS, Galileo,
BeiDou. Další funkce rychlé
bezdrátové nabíjení, čtečka
otisků prstů na těle, odemykání
tváří, OTG, podpora ARCore.
Kritizovat by bylo snadné.
Problém je, že na displeji lze
pozorovat ohyb, že je telefon
náchylný na poškození, že je
drahý. Ale - je to nová
technlogie.

autor článku:
PAVEL BUREŠ

třída VI
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Entertaiment TV on my favorite channel
Comedy Central. There's my
favorite series How I Met Your
Mother. Not very often I watch
movies in other languages as
well, like English, German or
Spanish. In some cases, I don't
really understand it, but
sometimes I have headlines. In
English, though, I don't often
have them to practice English.
 
Very often I play the piano, but
I don't usually play what I have.
I don't like what I'm supposed to
play in piano lessons and so
I play modern songs at home
that I know and love very much.
On my instagram, I have
a selection of stories where I put
my learned songs. I often add
a newly learned song there. So
in piano lessons I play classics
like Mozart and at home instead
of practicing what I have, I play
what I want. I'm able to learn
a song on the piano in ten

minutes if I'm excited for it.I'll
be taking a seven-year piano
course this year, but I'm not
looking forward to it. I'm afraid
I'll mess it up, well, we'll see.
 
I've been in scout for seven
years. Every. Every Thursday we
go to meetings where we play
games or fill trails. I'm going to
Poland this summer. That's
where the Scout jamboree will
be. Jamboree is a gathering of
Scouts from different countries.
I'm looking forward to these
experiences.
 
I love cook. I'm not saying I'm
going to be a cook, but I think
every woman should learn to
cook, but so should a man. I try
to learn how to cook new meals
and enjoy baking cakes.
Sometimes I cook dinners or
lunches. I hope in the future
I can cook like a mom or
a grandmother, because their

sirloin sauce is really worth it.
 
I like spending time with my
friends. Sometimes we go to
each other's visits or sleepovers.
I also like to take pictures with
my friend or sister. I'm not very
photogenic, but I like to take
pictures of others, even though
I don't have a lot of ideas for
original photos. I like going out
with them or just talking to each
other. Our gossip is the best.
I also like to call or write with
one of my friends. It's always
fun. Some of my friends are like
family.
 
 
This would be everything from
my essay. I hope you've learned
something about me.

autor článku:
VERONIKA CHYBOVÁ

Pro ukázku: co děláme
v angličtině v osmé třídě, esej
na téma "Zábava"
 
Hi, I’m Veronika and this is
essay about things I like. I like
movies, playing the piano, scout,
cooking and entertainment with
my friends.
 
I like movie. I don’t often go to
the cinema, because I don't want
to pay for it. I'd rather watch
something on my computer.
I often watch on sci-fi or
romantic films, but sometimes
I watch horror, too. But I never
watch horror alone, because I'm
scared enough. I usually watch

Nejvyšší 
budovy světa s 
VIP Kartou na 
obědy

nachází ve Spojených
arabských emirátech ve městě
Dubaj. Tento dům se jmenuje
Burdž Chalífa a měří 828 m
a má 163 pater.
 
2.nejvyšší budova  leží v Číně a
to v Šanghaji. Je vysoká 632
km. Počet poschodí: 128 a má
jméno Shanghai Tower.
 
3.nejvyšší budova  světa
postavili v Saúdské Arábii ve
městě Mekka. Tato budova byla
nazvána Abrádž AI-Bajt. Má 120
poschodí a je vysoká 601 m.
 
4. nejvyšší budova  V Číně
najdete budovu Ping An
International Finance Centre.
Kdybyste se chtěli podívat
na vrchol této budovy, budete
muset vyjít 115 podlaží

a překonat převýšení 599 m.
 
5.nejvyšší budova  nese název
Lotte World Tower. Jižní
Korea je poctěna přítomností
této budovy. Tento výškový dům
měří 554 m a má 123 poschodí.
 
Další pořadí nejvyšších budov
světa:
jméno - město - stát - počet
podlaží - rok dokončení
 
6. One World Trade Center -
New York - USA - 541,3 m -
104 - 2013
7. Tianjin CTF Finance Centre
- Tchien-ťin - Čína - 530 m - 98
- 2018
8. China Zun - Peking - Čína -
528 m - 108 - 2017
9. Tchaj-ej 101 - Tchaj-pej -
Tchaj-wan - 509,2 m - 101 -

2004
10. Shanghai World Financial
Center - Šanghaj - Čína - 492 m
- 101 - 2008
11. International Commerce
Centre - Hongkong - Čína - 484
m - 118 - 2010
12. Lakhta Center - Petrohrad -
Rusko - 462 m - 86 - 2018
13. Landmark 81 - Ho Či
Minovo - Vietnam - 461,2 m -
2018
14. Changsha IFS Tower T1 -
Čchang-ša - Čína - 452,1 m - 88
- 2017
15. Zifeng Tower - Nanking -
Čína - 450 m - 69 - 2010
15. Suzhou IFS - Su-čou - Čína
- 450 m - 92 - 2017

autor článku:
JAN KRS

Ahoj, tady Honza K. Do tohoto
čísla jsem si pro vás připravil
zajímavosti o výškových
budovách.
A pozor! Pokud najdete
v tomto článku chybu, napište
ji na p. uč. Kalvodové
honeyta@seznam.cz. Pokud
budeš mezi vylosovanými
šťastlivci, nebudeš muset
v září stát ve frontě po celý
měsíc! 
 
1.nejvyšší budova  světa se

Lyžák 2020 vstávání. Šli jsme na snídani a za
chvíli vyrazili na Pawlin.
Lyžovalo se nám dobře téměř
bez žádných komplikací.
Po odpoledním lyžování jsme
měli volno, po volnu večeři
a opět nějaké ty hry.
Valerie N.
 
Ve středu, po budíčku, jako
každý den následovala snídaně
a každodenní hygiena. Bylo
hezké počasí a mělo by být až
do konce týdne. Jeli jsme
skibusem na svah, kde jsme si
zase dobře zalyžovali.
Po lyžování následoval oběd,
odpolední klid. Dnes jsme místo
odpoledního lyžování měli
takovou procházku. Po večeři
opět večerní program. Dnes to
ale nebyly hry, dívali jsme se
na film - takže jsme to měli
trochu jiné. Film jsme nestihli
dokoukat před spaním, tak jsme

se na něj dodívali další den
o poledním klidu.
Ondra K.
 
Ve čtvrtek jsme se probrali a co
jiného nás čekalo než snídaně.
Dnes jsme měli jít na větší svah
- Ski Karlov. Taky jsme tam šli,
doslova, pěšky. Bylo to lepší než
na Pawlině, ale taky tam bylo
víc lidí. Tohle celodenní
lyžování se všem líbilo, všichni
byli spokojení. Následovala
večeře a všichni věděli, co nás
čeká dál - večerní program. No
a po programu hurá na kutě. Byl
to perný den.
Honza K.
 
V pátek jsme se už ráno začali
balit. Ovšem ani tento den jsme
nevynechali lyžování. Šli jsme
zase na sjezdovku Ski Karlov,
respektive jsme jeli skibusem,
takže to bylo lepší.

Po posledním pátečním lyžování
jsme šli na oběd, dobalili si věci
a "hurá" domů. Byl to týden
plný nezapomenutelných
zážitků.
Tom S.
 
Různé hry: Marshmellounové
mrakodrapy - v této hře se
snažíte udělat co největší
mrakodrap z marshmellounů
a dřevěných špejlí.
Uhádni co ti kreslím na záda -
tahle hra spočívá v tom, že
poslední v řadě (můžou být
pětičlenná družstva, i méně
nebo vícečlenná) vidí obrázek,
který musí co nejpřesněji
nakreslit dalšímu na záda, ten
pak musí obrázek překreslit dál
a další dál až ten poslední to
nakreslí tužkou na papír.
Nejpřesnější tým vyhrává.

Naše třída (sedmáci) tento rok
vyrazila na lyžák.
 
V pondělí po příjezdu jsme šli
na oběd. Po jídle jsme se vydali
na svah Pawlin a rozdělili se
na 3 skupiny. V tento den
celkem pršelo. Proto jsme byli
na svahu asi jenom hodinu a pak
jsme šli zpátky na chatu.
Po večeři jsme ještě hráli nějaké
hry a šli spát.
Vendy P.
 
V úterý už svítilo sluníčko
a nám to pomohlo k dennímu
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Divadélko u Hradce Vánoční výzdoba školy

Vánoční dílničky Pečení perníčků

Krmení zvířátek Karneval

Lyžařský výcvikový kurz


