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Samostatná příloha časopisu 

 

Polštářová bitva   
  
Dnes se ve třídě strhla polštářová bitva. Polštáře všech dětí postupně 
ožily, protože tušily, že se blíží konec vyučování. Když všechny 
ožily, začalo to všechny bavit a už nešlo přestat. Jediný, kdo z toho 
neměl radost, byla paní učitelka. Z tohoto důvodu nám dala 
vypracovat tento sloh. Zúčastnil jsem se bitvy, protože jsem se nechal 
zlákat všemi ostatními a moc mě to bavilo. Jáchym Paďour 4.C 

                           
  

 
Sluníčko se 
zdálky dívá, 
kdy ten mráček 
vyprší. 

Na nebi se už stmívá 
a ten mráček pořád prší. 

 
Láďo, Láďo, Ládíku, 
nech tu tetu Moniku. 
Přijela až z Itálie, 
přivezla ti lilie. 
 
 

Sněhuláci ti se mají, 
celý den si jenom hrají 
nekašlou a nekýchají 
a jsou rádi, že si hrají. 
Klára Lubinová 1.C 
 
 

 
Mlsný Pepíček    Bratři 
Nikola Šebestiánová, 3.A   Jakub  Materna, 3.A 
Denně vstávám brzy, Máme s bráchou své zlozvyky, 
což mě vážně mrzí. vyplazujeme na sebe jazyky. 
Nazývám se Pepíček,       Ráno brzy vstáváme, 
ráno snídám chlebíček. do okna rodičům máváme. 
Na můj mlsný jazýček, Jedeme rychle do Ruzyně, 
dám si sladký džemíček.  Přijely tam české sportovkyně. 
Bydlím v klidné rodině, Jmény je můžeme nazývat 
můj domov je Ruzyně. a rukama si pokývat. 
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O včelách Zvířecí kamarádi 
Josef Havrda, 3.A Kateřina Vacková. 3.A 
Včely ráno letí z úlu, Sousedovic kočinka, 
když tě bodnou, nazývá se Micinka. 
tak máš smůlu.  Náš pes Alík brzy 
Pyl z květů seberou hned, vyplazuje na ní jazyk. 
vyrobí z něj brzy med.  Tváří se pak nevinně, 
Jazýčkem ho olíznete, když přijíždí z Ruzyně. 
zas a zas ho pořád chcete. 
Na letišti Ruzyně, 
létají včely podivné. 
To ví přece každý kluk, 
že nemají rády hluk. 
 
 
O pytlákovi 
Byl jeden pytlák Zbyněk a ten už 15 let pytlačil v nedalekém lese. Měl pytel samou díru a 
záplatu, proto mu z něho každý netopýr nebo slepýš utekl. Jednou pytlák sbíral houby 
pýchavky a v tom ho chytily stráže. Ve vězení si musel odpykat trest. Když soudce pytláka po 
mnoha letech pustil, musel mu slíbit, že pytlácké řemeslo pověsí na hřebíček. Slib dodržel, 
oženil se s pyšnou Květou. Do kostela vezla novomanžele chromá kobyla, která po cestě 
klopýtala, až ztratila z kopyta podkovu. Na hostině se všichni najedli dosyta.  Jak čas plynul, 
narodil se jim syn Přemysl, který byl hodný. Oba z něho měli radost. Nikola Šebestiánová, 
3.A 
 
Koník Tonda 
Na obloze se třpytil měsíc, kolem kterého proletěl netopýr. Koník Tonda ho zahlédl a klopýtl 
kopytem o pytel, který byl plný pýru. Kousl se do pysku a v tom šlápl na slepýše. Pyšně se 
zvedl a běžel loukou plnou bylin a květin, které opylovaly včely. Žlutý pyl si plnily do 
košíčků a odlétaly s ním do úlů. Kateřina Vacková, 3.A 
 
Pyšná princezna 
Byla jednou jedna pyšná princezna, která žila na zámku v přepychu. K narozeninám dostala 
pytel třpytivých šperků. Princezna neměla kamarádky, proto jí bylo smutno. Když se nudila, 
vyšla si sama do lesa na procházku a klopýtla o kámen. Cestou zpátky domů našla houbu 
pýchavku. U cesty uviděla slepýše a hrozně se ho lekla. Nakoukla do jeskyně a zahlédla 
netopýry. Nedaleko zahoukal sýček a výr a u pařezu zasyčel had. Vyděšená princezna rychle 
pospíchala do zámku. Jakub Materna, 3.A 
 
Putování za Kelty 
Dne 6. února jsme se celá třída vydala na výlet do dobšické keltské vesničky. Sešli jsme se u 
školy v 8 hodin a potom odcházeli na autobus. Cesta autobusem byla krátká, trvala asi 20 
minut. Vystoupili jsme a hned jsme viděli muzeum. Šli jsme dovnitř, do cíle naší cesty. Paní 
průvodkyně nám dala hezký výklad. Byl tam model keltského oppida, polozemnice, spony, 
náramky, keramika, keltská žena, dítě i keltský bojovník. Také jsme si mohli všichni 
vyzkoušet mlít mouku na zrnotěrce i rotačním mlýnku. Zaujala nás kostra keltského 
bojovníka. Měl u sebe meč, pochvu, štít a ozdoby. Nejvíce se mi líbil film o Keltech. Mohli 
jsme si koupit i suvenýr. 
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Prošli jsme si i Stezku malého Dobše a zapisovali si do pracovních listů úkoly, které byly na 
každé naučné tabuli. Stezka vedla kolem Cidliny, moc se mi to líbilo. Po cestě na vlak jsme se 
vyfotili. Výlet se nám moc líbil, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí. 
Těšíme se, kam pojede příště. 
Za všechny žáky 4.C napsali: Jáchym Paďour, Jan Šlechta, Klára Benešová a David Jandus 
 
Gymnastická přehlídka 
Ve středu 25.3. jsme se opět sešli v tělocvičně, abychom porovnali a ocenili gymnastické 
výkony jednotlivých soutěžících, kteří pečlivě trénovali v hodinách tělesné výchovy. Z každé 
třídy byly vybrány dvě děti, aby ukázaly, co se naučily na lavičce, akrobacii a starší i na 
přeskoku. I diváci byli skvělí, každý držel palce a podporoval potleskem svého favorita. 
 Na závěr si mohli všichni protáhnout svá těla a vyřádit se při hudbě, která všechny zvedla ze 
svých míst ☺. Doufám, že se cvičením všem líbilo. Gratuluji všem úspěšným závodníkům a 
děkuji všem zúčastněným.  
Všem vám přeji hodně úspěšných dnů a hlavně vždy úsměv na tváři. 
Výsledky: ml. žáci: 1. Andrea Rauchová, 2. Aleš Melichar, 3. Adéla Hiclová 
st. žáci: 1. Klára Benešová, 2. Soňa Pernicová, 3. Kateřina Kašíková, Viktorka Neradová  
 
Co kdybych uměla létat 
Kdybych uměla létat, tak bych letěla třeba k moři nebo do jiné země. Kdybych šla ven 
s kamarády, tak bych za nimi vyletěla z okna, abych měla kratší cestu. Letěla bych až k 
mrakům a sáhla bych si na ně. Viděla bych celý svět. Letěla bych i do vesmíru. A tam bych se 
podívala na nějakou jinou planetu, jestli tam nejsou třeba ufoni. Letěla bych na koncert mých 
oblíbených zpěváků. Kdybych uměla létat, tak by to bylo super. Vzala bych kamarády nebo 
rodinu a někam bychom odletěli, kam by si přáli. Aneta Habichová, 4.B 
 

Šplhá celý 1.stupeň 
No, úplně celý stupeň ne. Někteří šplh nemají rádi a některým se 
moc nedaří. Ale šplhalo nás hodně – soutěže se účastnilo 121 dětí. 
Nejrychlejší šplhačkou ze všech dětí byla Klárka Benešová, která 
vyšplhala až úplně nahoru za 4,56 sekund. To už je nějaký čas! 
My ostatní jsme neměli šanci ji předstihnout. Vytvořila tak rekord 
školy, který asi jen tak někdo nepřekoná. 
V prvním ročníku byli nejrychlejší Bára Vondráčková, Vojta Slavík a Jakub Luštický. 
Z druháků zvítězila Jessika Azzopardi před Lukášem Suchým a Andreou Rauchovou. 
Nejrychlejšími třeťáky se stali Adam Žiško, David Mazal a Jakub Chyba. Ve čtvrtém ročníku 
byli první Klára Benešová, David Žiško a Jana Sombergová. Mezi páťáky byl nejrychlejší 
Láďa Šnajdr před Anežkou Volfovou a Barborou Radníkovou. 
V soutěži šestičlenných družstev zvítězilo družstvo 4.C před 5.B a 3.C.  
 

Plaveme s EU 
V úterý  14. dubna 2014 jsme na plaveckém bazénu připravili pro žáky  1. stupně  již osmý 
ročník plavecké štafety „ Plaveme s EU“.  Padesát žáků  z 1. – 5. třídy vyrazilo s veselou 
náladou v 10 hodin na bazén. Plavci chtěli překonat rekord z prvního ročníku. Při posledním 
 dohmatu  se stopky zastavily na výborném čase 24:29,60min. Žáci byli trochu zklamaní, že 
se jim nepovedlo  rekord překonat, ale při řádění v bazénu na vše zapomněli. Všichni plavci 
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zaslouží pochvalu za bojovný výkon a velkou snahu. Budeme se těšit na příští rok. Žáci si dali 
za úkol trénovat a chtějí nás překvapit. Mgr. Marie Veverková 
 
Škola v přírodě – 2.B a 3.B 
První den se ze začátku nevyvedl, protože autobus měl zpoždění, ale dorazili jsme na místo 
v pořádku.  
Cestou jsme se zastavili na prohlídku Bozkovských jeskyní, kde se dětem moc líbilo. 
Průvodce je zaujal zajímavým pohádkově-geologickým výkladem, který jim vhodně 
přizpůsobil.  Naučily se rozeznávat i různé druhy krápníků a také zapojily svoji představivost 
při poznávání ostatních skalních útvarů. Nejvíce je asi uchvátil čas, za který  se takový 
krápník vytvoří. Na závěr, procházkou podél průzračného tyrkysového jezírka, měly děti 
možnost zažít pravou skalní tmu. Počasí je zatím na naší straně :-) 
Náš druhý den proběhl s několika menšími přeprškami, ale přesto jsme stanovené cíle splnili. 
Dopoledne proběhlo ve sportovním duchu - konal se totiž turnaj ve vybíjené. Odpoledne jsme 
my druháci vyrazili do Studenova a pokračovali na Ručičky, kde jsme se na chvíli ukryli před 
kroupami a  Pašeráckou stezkou se vrátili domů na chatu. Pan Krakonoš nakonec všechnu 
mlhu odehnal a nám se naskytl krásný pohled na krkonošská panoramata :-) 
Třeťáčci se od nás tento den odpojili a vydali se na výlet Na František. 
Třetí den jsme se vydali na celodenní výlet do Harrachova, kde našim hlavním cílem byla 
SKLÁRNA. Dozvěděli jsme se tam spoustu zajímavých věcí, dostali se na 2 m od sklářů a 
měli možnost jim "koukat pod ruku". Na závěr prohlídky jsme si každý koupili něco malého 
na památku. 
Svačinku a krátký odpočinek jsme absolvovali u Bobové dráhy v Monkey parku, kde si děti 
dostatečně pohrály. 
Oběd jsme tentokrát měli s dovozem přímo od pana majitele, takže jsme poobědvali teplé 
rizoto a horký čaj s medem. To nám dodalo sílu na cestu zpět. 
Na zpáteční cestě jsme šli podél Mumlavských vodopádů a poté jsme splnili Liščí stezku. 
Hezký den jsme zakončili karnevalem  a diskotékou. Irena Moosová 
 
Deník třídy III. B 
Zbloudilý autobus  
Květen. 12., odjíždíme na školu v přírodě. Těšíme se do Krkonoš, na přírodu, 
kamarády, hry, ze školy a také jiné úkoly. Ráno vyčkáváme autobus. Více 
než hodinové zpoždění nás děti trochu rozdovádělo. Rodiče znejistěli. 
Netrpělivě vyhlížejí, protože se potřebují vrátit do práce. Konečně. Autobus 
je trochu veterán. A jedeme. 
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Bozkovské dolomitové jeskyně 
V roce 1999 byly prohlášeny národní přírodní památkou, na okruhu 350 m jsme obdivovali 
krápníky připomínající draka, čerta, perníkovou chaloupku, bábu a vnučku, jezírka 
s průzračnou vodou. Také jsme pozorovali  - nepozorovali  jaká je v jeskyni tma a jak se do 
ticha ozývají padající kapky. Někdo také utratil většinu peněz za první dárečky. 
 
Překvapení druhé – LENOCH 
Penzion Lenoch sousedí s penzionem Roxana nebo naopak. 
Ubytovali jsme se v Lenochovi. Z autobusu nám vyložili 
zavazadla. Kdo to v kufru stěhuje slona? … 
Čeká nás první vycházka okolo Rokytnice. Ukazujeme si, kde leží 
náměstí, Lysá hora s Dvoračkami, Studenov a cestu, která vede do 
osady Františkov.  Stavíme si domečky.  K večeři jsme si 
pochutnali na polévce, rýži s přírodním kuřecím plátkem. Uložíme 
si věci do poličky.  
A domlouváme si naše pravidla pro pobyt na chatě a venku.  
NACHOZENO: 5 km 
Počasí: aprílové  
Asi chtěl Krakonoš vidět, jestli máme všichni pláštěnku. A měli jsme.  
 
Úterý 13. 5. - den druhý 
Ráno začínalo rozcvičkou v pyžamu na chodbě, osobní hygienou, úklidem a bodováním 
pokojů (většinou 10 bodů). Jinak zde musím pochválit některé třeťáky, protože pomáhali 
s úklidem druháčkům a mohli by pomoci i učitelkám. Každý den nás ke snídani čekal 
„švédský stůl“ se samými lahůdkami. Vajíčka – vařená, smažená i volská oka, párečky a 
nejrůznější uzeniny, sýry, zavařeniny, med,  nutela, zelenina, rajčatový salát s bazalkou, 
jogurt, mléko, čaj, bublanina nebo koblihy, různé druhy lupínků ALE hlavně kuličky Nesqiku. 
Po něm se vždy zaprášilo. Po královské snídani nás čekala škola. A je tu oběd. Polévka, 
špagety. Příprava na vycházku a osobní volno. Vyrážíme do osady Františkov, nachází se zde 
Muzeum dřevosochání. Cestou nás provázejí nejrůznější sochy – ptáci, sova, židle, auto. 
Skoro všechny chlapce okouzlila dívka nahlížející do knihovny. Protože nežalovala, tak si ji 
plácli po pozadíčku. Druhou neodolatelnou sochou byla žena. Co se u ní dělo, to vám raději 
nebudu ani popisovat. 

Posvačili jsme ve dvoře s koníky a oslíkem. Čeká nás 
cesta zpět. Bříška jsme si nacpali bramborovými 
knedlíky, zelím nebo špenátem a vepřovým masem. 
Napsali jsme pohledy a dopisy. Vojta zahrál na 
harmoniku, Buráček na kytaru. Ještě několik písniček a 
her a hurá do hajan. 
NACHOZENO: 6 km 
 
 
 
 

Celodenní výlet do Harrachova 
Ráno nás autobus dovezl do Harrachova. U bobové dráhy jsme se nasvačili. Zašplhali si a 
trénovali obratnost na opičí dráze. Jen jsme nevěděli, co zde vyrostlo za podivný strom. Že by 
obuvník? Ve sklárně na nás čekala paní průvodkyně. U pecí nám bylo opravdu veliké vedro. 
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Nechtěli jsme si nechat ujít výrobu skleniček. Nakoupili dárečky a šlapali přes město na 
autobusové nádraží. 
Poobědvali rizoto se zelným salátem nebo červenou řepu, napili se 
čaje. Vyrazili jsme směr Mumlava. U řeky jsme prošli liščí stezkou 
se zábavnými úkoly. Cesta lesem, krása- spatřili jsme Mumlavské 
vodopády. Údolím jsme stoupali ke Krakonošově snídani. My jsme 
zde posvačili. A po žluté vyšlápli až k ukazateli Pod Smrkem 1433 
m n. m. A už jenom dolů z kopce na Ručičky, Studenov do 
Lenocha. Dnes lenoši nejsme. Po holandském řízku s bramborovou 
kaší jsme se oblékli na karneval. Sešli se tu známí sportovci, 
pověděli nám o svých sportovních úspěších. Představení masek, hry, 
tanec a vyhodnocení. Myslím, že dnešek má nějak více hodin. Tak 
dobrou. …. 
NACHOZENO: 16 km 
Počasí: aprílové, ale lepší než včera. 
 
Janova skála  
 Dopoledne mučeníčko.  Oběd bude až ve 13 hodin. Tak jsme si to vyšlápli na Janovu skála. 
Už jsme zase v chatě. Pošmákli jsme si - bramborová polévka voněla hříbky, výborné kynuté 

knedlíky plněné meruňkami. Trocha odpočinku. A jde se hledat 
cesta s úkoly, která vede k pokladu. Večer nám pan kuchař 
ogriloval špízy, klobásky, připravil zeleninku a saláty, zapekl 
brambory. Tuhle ňamku jsme si ještě vylepšili kofolou. A jsme 
úplně spokojení.  
Poslední společný večer. Zahráli a 
zazpívali jsme si.  
NACHOZENO: 8 km 
Počasí:  aprílové - to už víte 

Den pátý – poslední 
Pobyt nám utekl jako voda. Snídaně – na tu budeme hned 
v pondělí vzpomínat. Zabalili jsme si snad každý svoje 
oblečení. Autobus Mercedes předčil naše očekávání. Loučíme 
se. Tak Krakonoši a Krkonoše AHOJ!!!!!!! 

 
Děkujeme také všem rodičům dopisy. Honzíkovy babičce za vynikající linecká kolečka, která 
ani nestihl ochutnat. Za odměny a sladkosti, které jsme nestačili smlsat a budeme pokračovat 
ve škole. 
Děkuji Vám. Vlasta Horová a jistě i všichni třeťáci 
 
Škola v přírodě – 4.B 
Když jsme byli na škole v přírodě, tak se mi nejvíce 
líbilo, když jsme byli ve výrobně hraček v Jiřetíně. 
Paní nám tam ukazovala a říkala, jak se správně 
vyrábí dřevěná hračka. Po výkladu jsme přešli do 
druhé budovy, kde se hračky vyráběly. Asi na 
čtvrtém poschodí se hračky malovaly. Potom jsme 
sešli zpátky dolů a přešli jsme zase do první budovy. 
Tam nás paní zavedla do místnosti, kde jsme si mohli vyrobit hračku. Jak jsme dokončili svoji 
práci, tak jsme se nasvačili a teprve potom jsme si mohli jít koupit nějakou dřevěnou hračku. 
Potom jsme se oblékli a jeli jsme zpátky do naší chaty. Laura Fabišová 
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EXKURZE – VIGVAM  
Dne 15. května jsme jeli na Exkurzi do Vigvamu. Vláček byl hnědý a popsaný slovy např. 
Vigvam, hřiště atd. Vigvam měří 19 m a je zapsán v Guinessově knize rekordů, stavba trvala 
3 měsíce. Paní nás také vzala za Vigvam, kde nám ukázala překážky pro koně a také nám 
ukázala kolbiště, na kterém byl písek s netkanou textilií, aby písek udržel vlhkost. Poté se nás 
ujal pán, který nás vzal na vagony, které jezdily do Ruska a následně nám ukázal limuzínu, 
autobus a králíky, divoké prase Servác, kozy a poníky. Dozvěděla jsem se, že na opečovávání 
koně potřebujeme hřbílko a kartáč. Pavlína Hejduková 5.A 
Vláček je v provozu od roku 2012 a jezdí na kolech od traktoru. Někteří seděli po dvou na 
sedačkách, já seděl vzadu, kde nás bylo pět. Vláček měl dva vagóny. Jel pomalu a za námi se 
tvořily kolony aut. Byl prosklený, takže jsme pozorovali cestu a nefoukal na nás vítr. Cesta 
trvala necelou hodinu. V areálu Vigvamu jsme viděli rybníček s fontánkou a pstruhy, které 
jsme mohli po zakoupení povolenky chytat. Vedle Vigvamu je altánek, taky tam je vinný 
sklípek, restaurace, stáje, dětské hřiště, bowling, dostihové hřiště a hřiště na paintball. Viděli 
jsme slepice, kozy, poníka, psa, koně. Pak následovala vyjížďka do lesa kočárem, který táhli 
dva koně. Do kočáru se vešlo 10 dětí. Cestou zpět jsme si ve vláčku pouštěli písničky a 
povídali si, co se nám nejvíce líbilo. Michal Exner, 5.A 
Vigvam se používá na různé akce: například svatby, koncerty. Vigvam má takové lampy, 
které vytápí celý Vigvam. Takže když je venku například -14°C, ve Vigvam je 22°C. Nikola 
Keltnerová, 5.A 
 

Z hodin anglického jazyka ve 3.ročníku s paní učitelkou Ryšánkovou 
 
 

My pet – Kateřina 
Vacková 3.A 
My pet is guniea pig. 
Its name is Maňa.My 

pet is black and white and orange. It can 
run and jump. It likes apple and carrot.My 
pet is small. Its earns are small.  

 
My pet is budgie. 
Its name is Pusy. 
My pet is orange 
and red and blue. 

It can fly. It likes appels and pears. My pet 
is small. Its eyes are small. 

 
My pet – Jakub Materna 3.A 

My pet is a mouse. It is 
Dan. My mouse is small. 
It likes cheese. It can 
ran. I tis grey. 
 

 
My pet is a fich. It is Nemo. I tis red and 
yellow. I tis swim. It likes water. I tis 
small. 
 
 
 

 
První štafetový běh byl úspěšný 
Ve čtvrtek  22.května se v Pardubicích konal 1. ročník ,,Štafetového poháru" pro žáky 
1.stupně. Naši školu: Slezáková Veronika, Sýkorová Sabina, Suchá Natálie, Šlágrová Sára, 
Keltnerová Nikola, Seifertová Lucie, Pavlíková Eliška, Radníková Barbora, Pernica Vojtěch, 
Machurka Adam, Žiško Adam, Nováček Ondřej, Exner Michal, Pošík Lukáš, Šnajdr Ladislav. 
Děti běžely  3 smíšené štafety. 
1.štafeta    1. – 3.ročník      8x100m   čas   2 : 21,5                           4.místo 
2.štafeta    4. – 5.ročník      8x100m   čas   2 : 11,0                           4.místo 
3.štafeta    1. – 5.ročník      8x200m   čas   4 : 35,1                           1.místo 
Součet časů všech tří štafet určoval celkové pořadí. Naši žáci obsadili krásné 2. místo  časem 
9 : 07,6 



8 

 

Kolínské sportovní dny 
V letošním roce jsme obhájili vítezství v této soutěži. Konal se už 7.ročník a jen jednou byla 
naše škola druhá. Jinak jsme vždy zvítězili. Podrobné výsledky a umístění v jednotlivých 
sportech i fotogalerii si můžete prohlédnout na http://www.sportovnidnykolin.cz/.  
 

 
 
Projektový den „Napříč školou“ 
se letos jmenoval Bohatství. Zjistili jsme při něm, že největším bohatstvím není hodně peněz, 
ale dobrý přítel, zdraví, spokojenost v rodině, ….  
Já jsem byl ve třídě pod vedením paní učitelky Ryšánkové. Četli jsme si pohádku „Jak 
dědeček měnil, až vyměnil“. Líbilo se mi vyprávění o historii peněz a způsobu obchodování. 
Potom jsme si i my nakreslili své zboží. S obchodováním jsem byl spokojen. Vyměnil jsem 
zlato, kůži a meč. Diamant a zlato jsem si nechal. Druhou hodinu jsem pracoval s Davidem 
Batelkou. Slovní úlohy na počítání peněz mi nešly. Potom jsme hráli hru Riskuj. Soutěžil 
jsem s Helčou, Lenkou, Honzou a Bertíkem. Vybírali jsme si otázky, a když jsme na otázku 
správně odpověděli, dostali jsme peníze. Hra se mi moc líbila. Vlastně se mi líbil celý 
program. David Fučík 3.A 
Já jsem byl u paní učitelky Cindrové. Byl jsem ve skupině s Terezou, Ondrou, Viktorií, 
Leonou a Luckou. Naše skupina se jmenovala Dolary. Nejvíc se mi líbilo kreslení zboží. O 
přestávkách jsem chodil do jiných tříd, abych si s kamarády vyměnil zboží a popovídal si 
s nimi. Potom jsme počítali slovní úlohy. Matika mi moc nešla, ale děvčata byla šikovná a 
nakonec naše skupina byla na druhém místě. Kvíz jsme vyhráli. Jakub Materna 3.A 
 

Sběr starého papíru 
bude poslední školní týden. Papír můžete nosit od pondělí 23.6. do čtvrtka 26.6. a vždy ráno 
před vyučováním ho odevzdat ve výměníkové stanici panu Procházkovi. Získané peníze 
budou použity na nákup některých výtvarných potřeba a medailí, o které budeme soutěžit 
v září při Sportovním dnu. 
 

Krásné a pohodové prázdniny 
všem dětem naší školy přeje redakční rada žáků 1.stupně. 


