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Milí čtenáři,
užijte si první podzimní číslo nového školního roku a nezoufejte,
i podzim může být krásný!
Budeme rádi za vaše příspěvky do časopisu. Protože někteří přispěva-
telé z vašich řad (deváťáci) již opustili naši školu, bylo by dobré, kdyby 
se objevili noví nadšenci. Třeba to jste právě vy! Nebojte se a napište! 
                                                                                                       váš V-mixér
Náš e-mail: v-mix@seznam.cz  

Emanuel Frynta – PODZIM
1. Jak je ten podzim smutný,

teskný a přeukrutný –
rve vítr listí z akátů, 
zvedáme límce kabátů
a lije jako z putny.

2. Jak je ta zima krutá,
je tma, jen táhne čtvrtá,
vážem si šály na uzly,
rybník je celý zamrzlý
a mračna šedožlutá.

3. Jak je ta vesna děsná –
jezevce budí ze sna,
otvírá hrdla skřivanů, 
oráče honí z divanů
a ztuhlé včelky z česna.

4. Jak je to léto strašné –
vysychá voda v kašně,
musí se sklízet obilí,
vlaštovky žerou motýly
a silnice jsou prašné.

5. A v tom je také řešení
a smysl této básně –
že i když se to necení,
je na podzim a v jeseni
prachsakramentsky krásně.

(Písničky bez muziky)
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Školní střípky
Začal nám školní rok 2016-2017 

Ve čtvrtek 2. 9. 2016 začal nový školní rok. Počasí bylo krásné a všem se hned lépe 
začínalo, hlavně prvňáčkům, kterých jsou dvě třídy. Zahájení probíhalo ve třídách a 
tělocvičně. Snad se nám bude dobře dařit a posypou se samé hezké známky. 

Adaptační kurz pro 8. třídu 

Od čtvrtku 1. 9. do pátku 2. 9. se spojující třídy blíže seznamovaly na adaptačním 
kurzu. Probíhal v prostorách školy a na školním hřišti, nikomu to nevadilo. Díky 
slunečnému počasí si děti všechny aktivity opravdu užívaly. Společná večeře ve 
školní kuchyňce, �lm na dobrou noc (horor!!!???), a především spaní ve třídě pak 
završily povedený den. 

Zážitek z adaptačního pobytu na Studeničném 

V pondělí 12. 9. vyrazili šesťáci na Studeničné. Dělali různé projekty, výlety, táborák, 
opékání párků, počasí bylo krásné a někteří odvážlivci se koupali v ledové vodě v 
bazénu na Polance. Nechyběla stezka odvahy a ve středu se jelo zase domů. 

Návštěva U6 

Fyzika a všeobecně technické předměty patří mezi žáky k obávaným předmětům. 
Vzhledem k tomu, že žáci šesté třídy se v rámci výuky poprvé setkávají s předmětem 
fyzika a aby se nebáli tohoto předmětu, zajeli jsme si dne 30. září na exkurzi do 
Malého Světa techniky U6 v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě. 

Projekt Ovoce do škol přímo na místě činu 

Že ovoce dětem z prvního stupně chutnalo, jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit 
v pondělí 10. října v kuchyňce naší školy. Nejrůznější ovocné nápoje či džusy, 
odšťavňované či připravené na přání dětí přímo na místě přivezli pracovnice �rmy 
MK fruit. Žáci měli možnost získat nové informace o tropickém ovoci, nechyběly 
ochutnávky, kterou si děti užívaly. 

Zeměpisná přednáška 

Knihovna Vendryně každoročně pořádá pro žáky 2. stupně besedu s cestovatelem 
Jiřím Márou. Letos se beseda uskutečnila ve středu 12. října 2016 v prostorách 
Staré školy ve Vendryni na téma „Grónsko a Island“. Jako všechny dřívější byla i tato 
beseda velice přínosná. 
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Vikingové ve Vendryni 

V pátek 14. října k nám opět zavítala umělecká agentura Pernštejni, tentokrát se 
vzdělávacím programem „Vikingové - válečníci, mořeplavci, objevitelé a obchodníci“. 
Zábavnou formou jsme se dozvěděli, jak se Vikingové oblékali, vypadali, orientovali na 
moři i bez pomocí kompasu, obchodovali a bojovali. 

Halloweenský průvod 

„Sraz s lampiónem ( masky nejsou nutností) a dobrou náladou v parku. Podzim přivítáme 
lampiónovým pochodem večerní Vendryní. Teple se oblékneme a zimy se nelekneme!“ 
Těmito hesly lákaly učitelky prvního stupně žáky na tradiční pochod s lampiony, který se 
díky příznivému počasí jako vždy vydařil a svítící had osvětloval Vendryni. 

Envo�lm 

Dne 20.10 2016 se uskutečnilo vyhlášení 1. ročníku envo�lmu. 

Kategorie byly: 

Nejlepší týmová práce 

Nejlepší žákovský �lm (žáci ZŠ) 

Nejlepší žákovský �lm (žáci SŠ) 

Cena diváků 

Absolutní vítězný �lm 

Z naší školy se zúčastnili: Jan Haratek (7.A), Raimund Sikora (7.A) a Franta Ferenc (7.A) s 
�lmem Enviman. Byli jsme nominování mezi tři nejlepší �lmy ceny diváků. Bohužel jsme 
nevyhráli, ale to nevadí, protože to byl neskutečný zážitek a máme inspiraci do dalšího 
ročníku. 

Školní přebor ve stolním tenisu 

Ve čtvrtek 20. 10. 2016 se v hale Maja uskutečnil školní přebor ve stolním tenisu. Soutěž 
proběhla ve třech kategoriích: mladší žáci a žákyně (6. a 7. ročník) a starší žáci (8. a 9. 
ročník). Vítězi jednotlivých kategorií se stali: Raimund Sikora (7. A), Markéta Kajzarová (7. 
B) a Nikolas Klimek (8. třída). Účast nebyla hojná, tak snad příští rok bude více odvážných 
poměřit své síly. 

                                                                                                      Raimund Sikora, 7.A
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Přiletěli k nám dravci 

Jako každoročně, tak i letos k nám zavítali draví ptáci.Přesněji řečeno společnost 
na ochranu dravých ptáků Zayferus. Mohli jsme si prohlédnout nám už velmi 
známého Kubíčka -  výra velkého, sokola loveckého, puštíka obecného a mnoho 
dalších. Lektoři nám předvedli, k čemu byli a jsou dravci určeni. K lovu. Viděli 
jsme kondora, jak úspěšně ulovil kunu na snowboardu. Menší děti byly nadšené, 
že si mohly pohladit většinu dravců. Do zajímavé show se zapojily i naše paní 
učitelky, které byly velmi odvážné. 

Jak mladším prckům, tak i deváťákům se to moc líbilo.

Gabka Sojčáková, 9.A
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  Vaření v 7.A a 7.B
       
          Poprvé jsme vařili v pracovních činnostech a dopadlo to překvapivě dobře!
          Vařila s námi naše paní učitelka Kantorová a občas nám s něčím pomohla.
          HLAVNÍ JÍDLO bylo rizoto -  velmi dobré.
          POLÉVKA - kuřecí vývar a také se moc podařil.
          SALÁT byl ovocný, ten se hodil, byl osvěžující.
          No a DEZERT jako sladká tečka na konec - muffiny.
          Na ochutnávku přišla paní zástupkyně Humpolcová.
          Všechno se nám nakonec podařilo bez zranění a jiných komplikací.
                                                               
                                                                       Zpracovala Laura Heczková, 7.A :) 
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Školní parlament aneb okénko do duše těch, kdo za vámi stojí...

Zeptala jsem se ...

Jaké je tvé životní krédo ?
1. Bílá, nebo černá?
2. Voda, nebo kola?
3. Čokoláda, nebo bramborové lupínky?
4. Knížka, nebo �lm?
5. Dovolená u nás, nebo exotika v zahraničí?
6. Moře, nebo památky?
7. Oslava narozenin s rodinou, nebo párty s kamarády?
8. Dárek k narozeninám : rafting, nebo seskok padákem?
9. SMS, nebo chat?

 Vyhodnocení...  
 Téměř stoprocentně  u nich najdete něco černého...Vždy vám nabídnou u �lmu 
vodu nebo kolu a na stole bude ležet „čokoška“... Narozeniny rádi oslaví ve velkém 
stylu s rodinou i s vámi - kamarády... Nepohrdnou, když  jim někdo daruje seskok 
padákem... Jednoznačně o prázdninách společně obsadí exotickou pláž u moře a 
jen sem tam zajdou omrknout památky... A o tom všem a ještě o mnoha dalších 
věcech si s vámi rádi  poklábosí na chatu...
                                                                  Mgr.Lucie Bocková,vedoucí šk. parlamentu
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David Fojcik
„ bez práce nejsou koláče“
1.černá
2.kola 
3.čokoláda
4.knížka 
5.exotika v zahraničí
6.památky 
7.oslava s rodinou i párty s kamarády  
8.seskok padákem

Gabriela Sojčáková
„ ničeho nelituj!“
1.černá
2.voda 
3.ani jedno
4.�lm 
5.exotika v zahraničí
6.moře 
7.oslava s rodinou i párty s kamarády  
8.seskok padákem

Jakub Ožana
„ yolo...“
1.černá
2.voda 
3.bramborové lupínky
4.�lm 
5.exotika v zahraničí
6.moře 
7.oslava s rodinou
8.seskok padákem
9.chat

František Ferenc
„ žiješ jen jednou...“
1.černá
2.kola 
3.bramborové lupínky
4.�lm 
5.exotika v zahraničí
6.moře 
7.velká párty s kamarády 
8.seskok padákem
9.sms i chat

Vladimír Studnička
„ buď sám sebou...“
1.černá
2.kola 
3.bramborové lupínky
4.�lm 
5.exotika v zahraničí
6.moře 
7.oslava s rodinou
8.seskok padákem
9.chat

Filip Bystroň
„ pořád lepší než drátem do oka...“
1.černá
2.voda 
3.čokoláda
4.�lm 
5.exotika v zahraničí
6.moře 
7.oslava s rodinou
8.rafting
9.chat

Alena Lorková  
„ S úsměvem nejdál dojdeš...“
1.černá
2.kola 
3.čokoláda
4.�lm 
5.exotika v zahraničí
6.památky 
7.párty s kamarády i oslava s rodinou
8.rafting i seskok padákem
9.chat

Nela juchová
„ špatnou náladu nebudu mít ani po smrti...“
1.černá
2.voda 
3.čokoláda
4.knížka 
5.exotika v zahraničí
6.moře 
7.párty s kamarády 
8.rafting 

Sabina mazurová
„ učení a zábava...“
1.bílá
2.voda 
3.čokoláda
4.�lm 
5.exotika v zahraničí
6.moře 
7.oslava s rodinou
8.seskok padákem
9.sms

Alena Gorzolková
„ žijeme jen jednou...“
1.černá
2.voda 
3.čokoláda
4.�lm 
5.exotika v zahraničí
6.moře 
7.párty s kamarády i oslava s rodinou
8.seskok padákem

Erik Bystroň
„ s radostí nejdál dojdeš“
1.černá
2.kola 
3.bramborové lupínky
4.knížka 
5.u nás
6.památky 
7.párty s kamarády i oslava s rodinou
8.seskok padákem

Nela Drlíková
„ s poctivostí nejdál dojdeš“
1.černá
2.kola 
3.čokoláda
4.knížka 
5.exotika v zahraničí
6.památky 
7. nejdřív oslava s rodinou, pak párty s kama-
rády
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TÉMA

Žvýkat, nebo nežvýkat?

V naší škole přistihla nejmenovaná paní učitelka 
nejmenovanou žákyni během hodiny se 
žvýkačkou v puse. Paní učitelka zcela správně 
podle pedagogických zásad požádala dívku, aby 
žvýkačku odstranila a písemně jí vysvětlila, proč 
vlastně v hodině žvýkala….

A co na to nejmenovaná žákyně? Odevzdala jí 
písemnou odpověď…

Proč žvýkám žvýkačky, když to mám zakázané?

Já jsem v pondělí žvýkala žvýkačku, protože jsem si ji vzala o přestávce a neuvědomila jsem si, že ji mám 
vyhodit. Normálně žvýkám, protože mám žvýkačky velmi ráda. A taky mi přijde, že se díky žvýkání dokážu více 
soustředit. Neuvědomila jsem si, že Vám to tak vadí. Budu si na to dávat větší pozor.
Žvýkání však zvyšuje koncentraci a soustředění. Proto byla žvýkačka nedílnou součástí výbavy vojáků i atletů. 
V některých školách je žvýkačka povolena při psaní písemek. Vědecké studie prokázaly, že studenti, kteří při 
učení žvýkali, dosáhli lepších výsledků než ti, kteří nežvýkali. Při žvýkání se totiž aktivuje část mozku zvaná 
hipokampus, zodpovědná za ukládání informací.

Tato odpověď paní učitelku trochu zaskočila, nicméně doporučila žákyni, že pokud 
jí žvýkačka pomáhá v soustředění při učení doma, ať si žvýká podle libosti. Žvýkání 
během vyučování je však krajně neslušné!!!   
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Pár zajímavostí o žvýkačkách…….
* Žvýkačky můžeme rozdělit na jednotlivé generace:

I. generace – jednoduché nehygienické žvýkačky:
Výroba těchto žvýkaček byla postupně omezována pro některé jejich účinky, které 
podporovaly vznik zubního kazu. Na jedné straně tyto žvýkačky sice pomáhaly 
mechanicky odstranit živnou půdu bakterií zubního kazu, tedy zubní plak, na 
straně druhé však sacharidy (cukry) v nich obsažené činnost těchto nežádoucích 
bakterií výrazně podporovaly.

II. generace - žvýkačky hygienické:
Namísto cukru obsahují náhradní sladidla. Pomáhají bez negativních vedlejších 
účinků mechanicky očistit zuby od plaku a mají výrazný dezodorační efekt.

III. a IV. generace - žvýkačky profylaktické:
Mají dobré karies – protektivní (ochranné proti kazu) vlastnosti, čistící a 
dezodorační efekt, neutralizují kyseliny v ústní dutině a tím upravují pH ústní 
tekutiny. Mají podstatně složitější strukturu, obsahují několik náhražek cukru a 
krystaly typu pro-Z.

* Nepolykej žvýkačku, zůstane ti v žaludku!

Každé dítě si vyslechlo tuto zaručenou radu alespoň jedenkrát v životě. Ve 
skutečnosti není spolknutí žvýkačky nijak škodlivé. Ve vlhkém prostředí střev ztrácí 
svou lepkavost, projde trávícím ústrojím a následně končí vyloučením z těla.

* „Pravidla žvýkání“

• žvýkat ano, ale žvýkačky bez cukru

• řada žvýkaček obsahuje umělá sladidla, sice 
v malém množství, ale nepřehánějte to se 
spotřebou

• žvýkání nenahrazuje čištění zubů

• pro dosažení žádoucího účinku je třeba 
žvýkat 2–3 g žvýkačky bez cukru po dobu 20 
minut alespoň 3× po jídle

• kvalitním zubním výplním žvýkačky 
neuškodí

• polknutí žvýkačky vám nijak neublíží

• pozor u malých dětí, mohly by se žvýkačkou dusit

Tak, co vy na to? Žvýkáte? Zkuste vymyslet báseň o žvýkání (žvýkačkách)…..

                                                                                                      V-mixér
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28. října - Den vzniku samostatného Československa
V Česku si 28. října připomínáme státním svátkem vznik Československa. Prezident v 
tento den uděluje státní vyznamenání a na mnoha místech republiky probíhá tradiční 
pokládání věnců.

Modrý klín se na československou vlajku dostal teprve v roce 1920. 

V České republice se na rozdíl od Slovenska i po rozdělení federace slaví 28. říjen jako 
státní svátek na počest vzniku Československa v roce 1918. „Je to nejdůležitější státní 
svátek v roce. Rozhodně by neměl zevšednět. Samostatný stát se nám může zdát jako 
samozřejmost, ale naši předci o něj museli usilovně bojovat,“ řekl před lety Václav Klaus 
při tradičním pokládání věnců v Lánech.

Státní svátek 28. října každoročně doprovází slavnostní kladení věnců. To patří k 
obvyklým projevům oslav státního svátku. Stejně jako jmenování generálů prezidentem, 
účast hlavy státu na vojenské přísaze Hradní stráže či udílení státních vyznamenání ve 
Vladislavském sále na Pražském hradě.

V-mixér

http://tema.novinky.cz/slovensko" \o "http://tema.novinky.cz/slovensko
http://tema.novinky.cz/vaclav-klaus" \o "http://tema.novinky.cz/vaclav-klaus
http://tema.novinky.cz/vaclav-klaus" \o "http://tema.novinky.cz/vaclav-klaus
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ROZHOVORY

Rozhovor s prvňáky
Jak se líbí u nás ve škole našim 
letošnímprvňáčkům? Ptala se děvčata z 9.A. 
Otázky:
1. Libí se ti ve škole?
2. Co se ti tady nejvíce líbí? 
3. Tvůj nejoblíbenější kamarád/ka?
4. Tvůj nejoblíbenější předmět ve škole?
5.  A co učitelé, jsou na tebe hodní? 

JENÍK SVATBÍK
1. Ano, líbí.
2. Přestávky, můžu totiž chodit do vedlejší třídy 
za kamarády.
3. Barča Machnikova.
4. Tělocvik.
5. Ale jo, jsou.

RÍŠA BASGIER 
1. Hodně se mi tady líbí.
2. Kamarádi.
3. Jenik Svatbik 
4. Matematika.
5. Jo, jsou.

SONIČKA CHMĚLOVÁ
1. Trošku se mi tady líbí.
2. Nemám ráda, když se kluci perou. 
3. Klárka Bednářová.
4. Prvouka.
5. Ano. 

NELA HOŇKOVÁ
1. Ano, libí.
2. Líbí se mi celá třída.
3. Adélka Sabelová.
4. Pracovky.
5. Ano.

BORIS KORABIK 
1. Ano.
2. Kamarádi.
3. Ríša Basgier.
4. Čtení.
5. Jo. 

ADÉLKA SABELOVÁ
1. Hodně se mi tady líbí.
2. Třida.
3. Nela Hoňková.
4. Tělocvik. 
5. Ano. 

KLÁRKA BEDNÁŘOVÁ
1. Jo, líbí.
2. Zajímavé hodiny.
3. Barča Machniková.
4. Tělocvik. 
5.  Jo, jsou hodní. 

TÁŇA SIKOROVÁ
1. Jo.
2. Všechno. 
3. Barča Machniková.
4. Čeština. 
5. Ano, jsou.

ADÁM LEŠUNDÁK
1. Jo.
2. Přestávky, může si hrát.
3. Tobiáš Kowalczik
4. Tělocvik.
5. Jo. 

JIRKA VALEK 
1. Ano, líbí.
2. Nevím.
3. Tobiáš Kowalczik.
4. Čeština. 
5. Jo.

DAVID KROLIČEK
1. Jo, líbí.
2. Všechno.
3. Tobiáš Kowalczik. 
4. Prvouka.
5. Jo, jsou. 

Zpracovaly: Michaela Stonawská, Adéla 
Berbrová, Tereza Ciencialová, 9.A
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8.třída
Zajímalo nás, jak se daří žákům osmé třídy, kteří jsou od nového školního roku 
spojeni.

Naše dotazy:

1, Proč myslíte, že jste byli spojeni?

2, Vadí vám, že vás je tolik v jedné třídě?

3, Je to lepší teď, nebo předtím, když jste byli rozdělení?

4, Cítíte mezi bývalými třídami rivalitu?

Míša – Nevím.    Filip  – Nevím.

           -  Ano.                - Ne.

           -  Bylo to lepší předtím.              - Teď.

           - Ne.                - Ne.

Barča – Nevím.    Chris – Nevím.

            - Ano.                 - Ano.

            - Předtím.                 - Předtím.

            - Ano.                 - Ano, u některých lidí.

  Táňa – Protože je málo učitelů.  Nikolas – Je nás málo.

             - Ne.     - Ano.

             - Předtím.     - Předtím.

            - Ne.                     - Ne.

Janka Walková, Danka 
Walková, Veronika 
Czeczotková, 9.A
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V letošním školním roce už se nepotkáme s některými 
žáky, kteří se buď odstěhovali, nebo odešli na jinou 
školu...

Tito žáci už tady s námi nebudou:
6.třída 
Na gymnázium do Třince odešli 4 žáci: Agáta Ferencová,Jindřich Kus,Klaudie 
Buyrová,Vítek Romanovski.
7.A 
Sabina Nogová přestoupila do bystřické školy.
7.B 
Maja Macková přestoupila na školu v Pardubicích, ale přibyla jim do třídy Lucie 
Pilchová.
8.třída 
Na gymmnázium do Třince přestoupili: Marcel Lačík,Jakub Kotajný,Filip Lipowski
9.A 
Přestoupil na školu do Pardubic Matyáš Macek.
9.B 
Odešel Marian Bucha.

Sabina Nogová: Chodila 6 let do ZŠ Vendryně. Teď chodí do Bystřice. Má se tam 
dobře.
Maja Macková: Také tady chodila 6 let. Bohužel se přestěhovali do Pardubic, kde nyní 
chodí do školy, líbí se jí tam, ale chtěla by se vrátit zpět.
Marcel Lačík, Filip Lipowski, Jakub Kotajný: Chodili tady 7 let. Na gymnáziu se jim líbí.
Matyáš Macek: Chodil tady 8 let. Teď chodí do školy v Pardubicích, má se tam dobře.

Otázky:

Na Sabinu jsem se ptala její kamarádky Zuzky:) 
1. Jak dlouho si ji znala?                      6 let.
2.Stýská se ti po ní?                              Ne.
3.Chtěla bys, aby se vrátila zpět?     Moc ne.
4.Věřila jsi jí?                                           Moc ne.
5.Dělaly jste spolu blbosti?                Ano.
6.Měla jsi ji ráda?                                   Ano.
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Na Majenku jsem se ptala její kamarádky Simči:)
1.Jak dlouho jsi ji znala?                        6 let.
2.Stýská se ti po ní?                                 Ano.
3.Chtěla bys, aby se vrátila zpět?        Ano.
4.Věřila jsi jí?                                              Ano, na 70%.
5.Dělaly jste spolu blbosti?                  Ano.
6.Měla jsi ji ráda?                                     Ano.
 
Na Matyho jsem se ptala jeho kamaráda Denise:)
1.Jak dlouho jsi ho znal?                   8 let.
2.Stýská se ti po něm?                       Ano.
3.Chtěl bys, aby se vrátil zpět?        Ano.
4.Věřil jsi mu?                                       Ano, na 80%
5.Dělali jste spolu blbosti?               Ano.
6.Měl jsi ho rád?                                  Ano.

Na třídy jsem měla připraveny dvě otázky...

1. Styská se vám? 
2. Chtěli byste, aby se vrátil/a zpět?

6.       Ano i ne/ ano i ne
7.A    Ano i ne/ ne
7.B    Ano/ ano
8.       Filip: 21 lidí/ Marcel: 9 lidí/ Jakub: nikdo
9.A    Ano/ ano
9.B    Ano i ne/ ano i ne

Alenka Gorzolková, Laura Heczková, 7A
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HERNÍ KOUTEK

Vítám vás u 1. herního koutku v dalším školním roce...

Dneska tu mám pro vás připravenou dost nadupanou herní sestavu za 

poměrně dobré peníze! Tady máte odkaz, je to na e-shopu alza.cz.

ODKAZ:

 https://www.alza.cz/alza-gamebox-neo-gtx1060-w10-d4368265.htm?catid=

18857387 

Ti, co hodně šetříte a toužíte po pořádnem výkonu, tak tady to je!

Stručný popis: Počítač herní, Intel Core i5 6400 Skylake 3.3GHz, Intel B150, 

RAM 8GB DDR4, NVIDIA GeForce GTX1060 3GB OC, SSD 250GB, DVD-RW, 

Windows 10 Home 64-bit.

Jeník Haratek, 7.A

Outlast 2

Outlast je hororová hra, z které vám 
naběhne husina hned, jak ji spustíte.
No... první díl byl hodně strašidelný, 
dvojku jsem hrál jenom demo.Ti, co 
mají steam účet, tak si demo můžou 
zahrát sami.
Nebo se koukněte na YouTube, ale 
někteří z vás by to nemuseli psychicky 
zvládnout.
Jinak je to fajn hra.
Jde tam o to, že jste reportér, co se 
svou ženou chodí na místa, kde by se 
ostatní reportéři ani neodvážili, a aby 
to nebylo tak jednoduché, tak vám 
ženu unesou, ale více si už zjistěte 
sami.

Franta Ferenc, 7.A

https://www.alza.cz/alza-gamebox-neo-gtx1060-w10-d4368265.htm?catid=18857387
https://www.alza.cz/alza-gamebox-neo-gtx1060-w10-d4368265.htm?catid=18857387
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OD NAŠICH NEJMENŠÍCH
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Anna Krhutová, 3.A
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Dominik Ryszawy, 3.A
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Beáta Králová, 4.třída



23Nikol Požárová, 4.třída
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Markétka Mrozková, 4.třída
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