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Milí čtenáři,
jsme tady zase!!!! Opět jsme se nezalekli nových výzev a pustili se do dalšího 
čísla V – mixéru. Je to tak…nás se jen tak nezbavíte.

Jako více či méně pravidelně ne-stálá redakce časopisu jsme si pro vás 
připravili několik stran úžasného počteníčka. Ve škole jsme zatím jen dva 
měsíce, ale stalo se toho tolik, že to snad ani „nima možne“! Zajímavé články 
o skrytém nebezpečí internetu, zprávy ze školního dění, rozhovory, básničky, 
luštění, křížovky, fotky, obrázky aj. vám jistě zpříjemní nastávající sychravý…
studený….upršený….. podzim….ach jo.
V tomto čísle bychom se také rádi rozloučili s panem učitelem Mackem, který 
časopis několik let vedl a vtiskl mu jeho nezaměnitelnou podobu. Děkujeme 
mu za dobře odvedenou (občas hodně těžkou práci) a přejeme mu vše 
nejlepší na jeho dalších životních cestách, které již míří jinam….i když…nikdy 
neříkej nikdy.  Rozhovor s panem učitelem najdete na straně.

Tak, už vás nebudeme zdržovat. Časopisy do ručky, nohy na stůl a …………

                                                                                                                           váš V-mixér

P.S. Budeme rádi za všechny vaše příspěvky, které můžete kdykoliv posílat 
na náš mail: v-mix@seznam.cz nebo osobně doručit p. uč. Dänemarkové. 
Děkujeme.   
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Žáci šestých tříd se od 7.- do 9. 9. 2015 zúčastnili adaptačního pobytu na chatě Studeničné.

Žáci pátých tříd ve dnech 16. - 18. 9. 2015 načerpávali nové síly na 
environmentální  škole v přírodě na horské chatě Skalka v Mostech u 
Jablunkova. Hráli různé hry v lese, dozvěděli se o práci záchranářů horské 
služby v Beskydech a jeden voják jim vyprávěl své zážitky z Brazílie, jak se 
učili přežít v džungli. Nechyběla stezka odvahy a hledání pokladu. Počasí 
bylo krásné a domů se moc nikomu nechtělo.

Dne 1. a 2. 10. se žáci šestých a sedmých tříd dozvěděli, co je to  kyberšikana. Toto slovo už pro 
nás není cizí, pan Slavoj Raszka nám ho vysvětlil.  Je to druh , který využívá elektronické 
prostředky, jako jsou , , facebook a podobně. Připomněl 
nám, že nemáme nic nehezkého psát o našich kamarádech na veřejných stránkách, psát SMS, 
zasílat fotky, které by mohly být zneužity a sloužit k posměchu, obtěžovat a urážet.

Žáci osmé a deváté třídy se 14. 10. zúčastnili přírodovědné soutěže Klokan.
Z naší školy se zapojilo celkem 55 žáků.
Uvádíme pořadí na prvních třech místech:

1. Baron Michal - 9.třída - 81 bodů
2. Klimek Ondřej - 9.třída - 79 bodů
3. Ožana Jakub - 8. A - 72 bodů

Vyzpovídal jsem Jakuba Ožanu,  který mi řekl,  že soutěž byla poměrně těžká.
Jakub se na soutěž moc nepřipravoval, ale skončil na třetím místě.

V pátek 16. 10. do  tělocvičny naší školy zavítali 
přemyslovští panovníci, ale jenom jako. Byli to herci z 
umělecké agentury Pernštejni. Najednou se žáci 5. až 
9. tříd ocitli ve středověku. Nejvíc se mám líbil souboj 
s meči a zbraněmi. Dopoledne nám hezky uběhlo a 
oprášili jsme si vědomosti z dějin.

                                                                            Raimund Sikora, 6.A

ŠKOLNÍ STŘÍPKY
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Adaptační pobyt

Anička 6.B
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V současné době je slovo kyberšikana často používané, a tak se naše třída zúčastnila besedy se 
specialistou na ICT, panem Slavojem Raszkou, kde jsme se 
dozvěděli mnoho poučných informací: 

- heslo od Facebooku by se mělo skládat z velkých a malých písmen a z čísel. např.Ho0nZ1K 
– heslo od nějakého Honzíka :-)
- cizí lidé nás prostřednictvím sociálních sítí mohou vydírat a požadovat schůzku; 
- mohou o nás získat citlivé informace (o rodině, prostředí, ve kterém žijeme). 

Na této besedě nám také přednášející hovořil o některých případech kyberšikany, která měla 
smutný konec – oběti kyberšikany spáchaly sebevraždu. 
Fenomén dnešní doby – počítač, může člověku v mnohých věcech život ulehčit, pomoci mu. 
Na druhé straně však bychom si měli uvědomit, jaké nebezpečí nám může hrozit. 
Nebezpečí nám může hrozit v případě, že při práci s PC budeme nerozumní. 

 Přednáška
o kyberšikaně 

Zdroj obrázku: www.fanclub-ulice.cz 
Jakub Kotajny 7.B 
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Dne 12. 10. 2015  se obě osmé třídy zúčastnily 
výukového programu v ostravské zoo. Program trval 1 
hodinu a byl rozdělený na dvě skupiny : první skupina  
měla program o slonech a druhá skupina „měla“ šelmy. 
My jsme se zúčastnily programu o šelmách v místnosti, 
kde bylo hodně zajímavých věcí. Dozvěděli jsme se 
spoustu nových informací, také jsme si prohlíželi lebky, 
rozdělovali jsme šelmy do různých čeledí, posílali jsme 
si kožichy různých šelem. Po skončení programu jsme 
si prohlédli zoologickou zahradu zvenčí. Viděli jsme 
růžové plameňáky, různé druhy opic i lvy. Ke konci 
prohlídky jsme si zašli na malé občerstvení ke stánku a 
hurá vlakem domů. 

Osmáci v ZOO

Adéla Berbrová, Michaela Stonawská, Tereza Cieńcialová, 8. A
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Svatba v 6.B
Dne 12.10. se v 6.B. konala svatba ( v rámci vyučování občanské výchovy ). Oddávali se Eliška 
Humpolcová a Patrik Mazur. Asi pochopíte, kdo byl ženich a kdo nevěsta. Svatbu vedl Filip 
Bystroň. Na konci obřadu matrikářka ( Kamila Skaličková ) rozbila talíř. Po celé svatbě jsme 
si zahráli pár her, např. židle, jogurt ( ženich s nevěstou si musí se zavázanýma očima dát 
navzájem do pusy jogurt ), poznávání ženicha a nevěsty podle kolenou a vlasů... Přišla se k 
nám podívat naše minulá „prvostupňová“ paní  učitelka Dagmar Chodurová. Bylo to super, 
doufám, že si to všichni užili stejně jako já.

                                                                                                                                                 Maja Macková, 6.B

Svatba v 6.A
V občanské nauce jsme dostali za úkol prezentovat „svatební den“.         
Svatba v občanské výchově byla super, byla to jedna z nejlepších akcí na počátku nového 
školního roku v 6. A. Svatební obřad jsme si připravovali po škole. Probíhaly dlouhé diskuze, 
ale nakonec jsme se domluvili na celkovém průběhu svatby. Svatba v životě člověka je 
jeho důležitou součástí. Svatební obřad  probíhal v tradicích, které máme u nás. Nechyběl 
ani svatební tanec novomanželů i ostatních svatebčanů. Všichni jsme byli hezky oblečení, 
nevěsta měla bíle šaty a jmenovala se Nikola Pscolková. Ženich se jmenoval Jan Haratek. 
Družičky byly: Laura Heczková, Eva Pichová, Adéla Ptsková, Aneta Ciencialová, Denisa 
Konopková, Zuzana Kaletová.   Družbové: Marek Telecký, Ondra Kapsa, Franta Ferenc.
Oddávající: Šimon Arcisz. Svědci: Alena Gorzolková, Raimund Sikora, Zuzka Plintová a Markéta 
Plintová. O překvapení se postaraly holky Plintovy, neboť jejich maminka upekla výborný 
dvouposchoďový svatební dort. Mňam! Ženich Honza Haratek přinesl také dětský šampus.

                          Laura Heczková 6.A

Ellen 1.A
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Nebezpečí Facebooku

Dobrý den, milí čtenáři, jistě už víte, že Facebook není jen mírumilovná a zcela bezpečná sociální síť, ale 
skrývá se v ní mnoho nebezpečí. A proto jsem si pro Vás připravil několik tipů, jak se alespoň některým 
z nich vyhnout.

• Pozor na to, koho si přidáte do přátel!

Každý uživatel musí pamatovat na to, že jakmile přijme novou žádost o přátelství, poskytne tím svému 
novému příteli přístup k mnoha osobním informacím včetně fotografií, komentářů a událostí z minulosti, 
které na Facebooku zveřejnil! Takže bacha na to děcka, nechcete přece, aby se k Vašim osobním 
informacím dostal nějaký úchyl!

• Zkontrolujte si nastavení!

Nedávno Facebook provedl změny ve výchozím nastavení ochrany soukromí. Proto se vyplatí ujistit se, 
že veřejně nesdílíte víc, než byste chtěli. I toto je důležité, moji kolegové, mít veřejně publikovanou Vaši 
adresu na Facebooku není moc dobrý nápad!

• Heslo, heslo, heslo!

Dostatečně bezpečné heslo je samozřejmostí. Dávejte si ale pozor na to, když si nastavujete bezpečnostní 
otázky pro případ, že heslo zapomenete. Nemělo by to být něco, co o vás všichni vědí, potom totiž není 
těžké heslo získat. Proto otázka „Jak se jmenuji?“ není dobrým nápadem, dámy a pánové!

• Dejte pozor na to, odkud se přihlašujete!

Ujistěte se, že počítač, na kterém se přihlašujete, automaticky neukládá vaše přihlašovací jméno a heslo. 
Většinou se u přihlašovacích údajů zobrazuje možnost „zapamatovat si mě“, kterou je třeba deaktivovat, 
pokud je zapnutá. Tohle je také velice důležité, asi nechcete, aby se k Vašemu profilu dostal mezi námi 
mladými tzv. „random týpek z Německa“.

• Nemusíte vidět všechno!

Neklikejte na podezřelé odkazy, i když se vám zdají lákavé. Podvodné odkazy většinou poznáte podle 
nevhodného tématu nebo podle toho, že se vám opakovaně a nečekaně připomínají. Vím, že odkazy 
jako: „Kája Gott má nová silikonová prsa.“ se můžou zdát jako informace, které Vám prostě nesmí 
uniknout, ale myslím, že jste schopni tomu odolat..

Tak mládeži, to by bylo mých pět rad, jak se na Facebooku chovat bezpečněji.Doufám, že 
jste si alespoň něco vzali k srdci!

Jakub Ožana, 8.A tř.

Zdroj: Částečně webové stránky Prima Zoom a částečně má kebule

TÉMA
nebezpečí internetu
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Kolik dětí z naší školy má

facebook? 
 

třída ano ne celkem 
1. stupeň 
3. 7 17 24 
4. A 5 16 21 
4. B 2 17 19 
5. A 2 14 16 
5. B 2 14 16 
2. stupeň 
6. A 15 6 21 
6. B 2 13 15 
7. A 16 1 17 
7. B 14 1 15 
8. A 16 3 19 
8. B 19 0 19 
9. 17 2 19 

9Nikol Šigutová 9.A



ÚKOL:

Přiřaď čísla ke správným obrázkům na druhé straně.

10
Adéla Berbrová 8.A
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Rozhovor s Víťou Mackem

Pan učitel Macek….všichni jsme jej znali a měli ho rádi. Přesto 
se rozhodl z naší školy odejít. Pověsil učitelství (alespoň na 
čas) na hřebík a vydal se vstříc novým výzvám…Takový je 
život a my jsme rádi, že se s námi rozloučil tímto zajímavým 
rozhovorem…..

1. První dojmy z vendryňské školy…….
Byl jsem otřesený. Pravděpodobně se nejednalo o rys pouze ryze vendryňských dětí, ale trvalo 
mi delší dobu, než jsem si zvykl na rychlost, s jakou spolu děcka o přestávkách komunikovala. 
Jeden něco řekl, druhá ihned reagovala, třetí na to navázal, čtvrtá mu to vrátila … Cítil jsem se 
jako rekreační tenista, který byl postaven na jeden tenisový kurt s tenistkou Kvitovou. Neuhrál 
jsem ani míček.

2. Největší trapas…….
Mno, ve škole si na žádný trapas nemohu vzpomenout. Ne, že by nebyly, ale žádný si teď 
nevybavím. K mým oblíbeným trapasům však patří situace, která se odehrála před dvaceti 
čtyřmi lety v přeplněném autobuse. Chodil jsem do osmé třídy. Vážil jsem 86 kg a měl delší 
vlasy. Najednou se zvedl ze svého místa jeden postarší muž se slovy: „Posaďte se slečno.“ Slova 
byla adresovaná mě. A já se tak styděl, že jsem si sedl.

3. Co se mi povedlo……
Myslím, že se mi povedl doprovodný program posledních dvou ročníků recitační soutěže. 
Vymyslel jsem základní kostru, verše nechal napsat žáky. Ty jsem pak učesal a doplnil. Pochopil 
jsem, že děcka více rozumí řeči a vtipům svých vrstevníků.

4. Co se mi nepovedlo……
Nepovedlo se mi tento školní rok doučit až do konce.

5. Na co (koho) nezapomenu……
Nezapomenu na každého človíčka, se kterým jsem se ve škole tváří v tvář potkal.

6. Co (kdo) mi bude chybět…..
Bude mi chybět dětská bezprostřednost. Dětská schopnost zapomenout během krátké chvíle 
na křivdu. Bude mi chybět vaše bezstarostnost, vaše úsměvy. Budou mi chybět chvilky, kdy 
jsme se všichni navzájem slyšeli.

7. Mé plány do budoucna……
Mé plány nejsou nikterak hluboké. Dalo by se říci, že jsou přízemní. Chci zajistit bydlení, 
finančně zajistit rodinu. A najít rovnováhu.

ROZHOVOR
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8. Co bych ještě dodal…..
Pochopil jsem, že v tomto čísle budou chybět vtipy, které v uplynulých letech měl na starosti 
jeden ze školních reportérů. Proto se s vámi o nějaké vtipy podělím. Musím vás však upozornit, 
že jsou suché :-)
- Pan učitel kárá třídu: Vy jste tak špatní v matematice, že skoro 90% z vás propadá. V tu chvíli 
se jeden žák ozve: Ale, pane učiteli, to není pravda, tolik nás tu ani není.
 
 - Pepíček dostane k narozeninám granát a je z toho celej pryč.
                 - Vývoj počítačů v kostce:
 Rok 1974 – Kam ten počítač dáme?
 Rok 2015 – Kam jsem ten počítač dal?

- Občas pláču při krájení mrkve, aby si cibule nemyslely, že jsou ošklivé.
- Potkají se dva archeologové:  Copak je u vás starého?
- „Prase, umíš francouzsky?“ „Ui, ui.“

              A teď bleskový dotazník…
1. Černá, nebo bílá?   Bílá
2. Kočka, nebo pes?   Pes
3. Řízek, nebo salát?   Řízek
4. Pivo, nebo víno?   Pivo
5. Blondýnky, nebo brunetky? Brunetky, když jsem už dal tu bílou
                                                                        (pro rovnováhu)
6. Fotbal, nebo opera?   Opera o fotbalu
7. Moře, nebo hory?   Hory
8. Teplo, nebo zima?   Teplo
9. Hotel, nebo stan?   Stan
10. Gott, nebo Landa?   Gott. Landa je hrubián
11. Učit, nebo podnikat?  Momentálně podnikat.
12. Peníze, nebo láska?   Láska
13. Srdce, nebo rozum?   Srdce
14. Havel, nebo Klaus?   Havel
15. Vrabec v hrsti, nebo holub na střeše? Holub na střeše  
16. Pravda za všech okolností, nebo milosrdná lež?    Pravda!!!

A na co se zeptaly děti…
Proč jste odešel? - Na tuto otázku není jednoduchá odpověď. Proto se omlouvám za její 
nezodpovězení.

Která paní učitelka Vám byla nejsympatičtější? - Jirka Krhut

14Dagmar Dänemarková



Rozhovor s IVONOU BŘEZINOVOU

Dne 23.10. 2015 navštívila naší školu paní spisovatelka Ivona Březinová. Věnovala nám 
-  osmákům  -  hodinu svého času. Během ní nám řekla spoustu zajímavostí. Napsala hodně 
knih, ale pro nás rozebrala příběh ze série tří knih: Holky na vodítku, konkrétně knihu s názvem 
Jmenuji se Ester. Příběh je o lidech, kteří jsou závislí na drogách, na automatech apod. A přidala 
také informace o psaní knih, co kdy děla, jak všechno stíhá a o svém životě. Přivezla i pár knih, 
které nám nabídla ke koupi. Přednáška paní spisovatelky  se nám velice líbila a hned jsme 
proto s paní Březinovou udělali krátký  rozhovor. Paní spisovatelka s radostí odpovídala.  
Zajímalo nás například: 
Jak dlouho se věnujete psaní?
No tak, vysnila jsem si to jako malá holka, takže od pěti let. Ale skutečnou knížku jsem napsala 
asi před dvaceti lety. 
Kolik knížek jste napsala?      
Na tuhle otázku nerada odpovídám, protože to číslo je obrovské. Píšu pro děti a mladé 
čtenáře - spadají do toho i leporela, která mají jen patnáct stránek. Takže těch knížek je přes 
osmdesát. 
Kdo byl váš vzor? 
Neměla jsem vzor, knížky byly vždy mí přátele a střídala jsem různé žánry a autory, takže jsem 
vzor neměla. 
Na jakou střední školu jste chodila? 
Chodila jsem na gymnázium v Ústí nad Labem a byla to vlastně třída, která byla přírodovědně 
zaměřená. Potom jsem šla studovat humanitní obor, takže jsem musela dohánět dějepis a 
tyhle ty věci. 
Čím jste chtěla být, když jste byla mala? 
No spisovatelkou, už od malička. 
Napsala jste knihu Jmenuji se Ester podle skutečné události, nebo jste si příběh 
vymyslela? 
To bylo tak, že já jsem o tom hodně četla a hodně studovala problematiku závislostí. A nedě-
lala jsem to  kvůli knížkám, ale kvůli svým dětem, abych byla v obraze.  Abych  věděla,  proč  
mladí lidé berou drogy  a proč hrají na automatech.  Když jsem toto dělala rok, oslovili mě 
z nakladatelství  Albatros, abych napsala sérii románů pro dopívající. Takže postavy jsou 
vymyšlené, léčebna je vymyšlená, ale ty závislosti jsou opravdové. To,  co ti lidé prožili. 

Paní spisovatelce jsme poděkovali a byli jí velice vděční, že s námi udělala tento rozhovor. 
Michaela Stonawská, Tereza Ciencialová 8.A

ROZHOVOR
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Začneme zhurta a vrhneme se na to!

Jako hru na  XBOX-360 bychom vám 100%

 Doporučili:

 GTA 5
Tato hra je už nejznámější na celém světe…

Grand Theft Auto V je nejrozsáhlejším a nejambicióznějším projektem, na jakém 
společnost

Rockstar Games kdy pracovala.

Jejž současná generace konzolí a stolních počítačů nabízí. Los Santos, rozlehlá, 
slunečná metropole, plná svépomocných guru, vycházejících hvězdiček i 

blednoucích celebrit, kterým kdysi záviděl celý západní svět ATD.

Co nás rozhodně potěší?

Volný a obrovský svět jak ho známe - nebo možná neznáme?!

• Nová úžasná úroveň detailů, větší dohled do dálky, hezčí textury, hustější doprava 

na silnici a zvýšené rozlišení grafiky vdechne nový život do měst, pouští i oceánů. 

Vylepšení herního světa zahrne novou divokou zvěř, vymakanější systém počasí a 

efektů, i spoustu nových detailů, které sami objevíte.

• Součástí bude i zdokonalené GTA Online s rozšířenými nemovitostmi, vehikly a 
schopnostmi postav, v kompetitivních i kooperativním režimech. Veškerý obsah, 

který pro GTA Online od vydání vyšel, bude ihned i na nových platformách.

   

A jinak doporučený MINECRAFT server IP:95.168.209.206:3811             

HERNÍ KOUTEK

Jeník Haratek 6.A 17



VÝBAVA K POČÍTAČI
TAKŽE, HOŠI A DĚVČATA, DNESKA JSEM SI PRO VÁS 

PŘIPRAVIL NĚCO ÚŽASNÉHO A VÝKONNÉHO… JE TO 
KLÁVESNICE OD FIRMY RAZER

TATO KLÁVESNICE MÁ MNOHO FUNKCÍ:

-BREATHING (podle toho jakou barvu nastavíte, tak se rozsvěcuje a zhasíná)

-REACTIVE  (rozsvítí se na váš dotek)

-SPECTRUM CYCLING (mění pomalu barvy duhy)

-STATIC (má stále jednu barvu, kterou si zvolíte)

-WAVE (mění rychle barvy duhy)

-RIPPLE (něco jak reactive, jenom to udělá jakoby výbuch určené barvy kolem 
tlačítka)

TO SAMÉ DĚLÁ MYŠ,PODLOŽKA PRO MYŠ A SLUCHÁTKA.

                                                                                                              

                                                                                                    Franta Ferenc, 6.A
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OD NAŠÍCH NEJMENŠÍCH

Po dvou měsících ve škole jsme se zeptaly našich prvňáčků, jak se jim tady líbí..........
Zjistily jsme, že škola je něco jako ráj na zemi :-)))))
Jenom aby jim to vydrželo......

Štěpán Chlebek
Jak se ti líbí v 1. třídě?
Hezky.
Jak se ti líbí paní učitelka, je hodná?
Hodná.
A nejoblíbenější předmět?
Tělocvik!!

Alex Bartoš
Který předmět nemáš rád?
Tělocvik.
Našel sis v 1. třídě kamarády?
Jo.
A jsi spokojený ve škole?
Jo.

Terezka Durloková
Jak se ti líbí v 1. třídě?
Hezky.
Tvůj nejoblíbenější předmět?
Tělocvik.
A který nemáš ráda?
Prvouku.
Máš hodně kamarádů?
Jo.

Karolínka Rajcová
Máš ve třídě hodně kamarádů?
Jo.
Tvůj nejoblíbenější předmět?
Tělocvik.
Jaká je podle tebe paní učitelka?
...Hodná.
Dává dobré známky?
Jo...

Adélka Baronová
Jak se ti líbí paní učitelka, je hodná?
Joo.
Máš hodně kamarádů?
Jooo.
Který předmět máš nejraději?
Tělocvik.
A který nemáš ráda?
Hudebku.
A proč ji nemáš ráda?
Protože tam se musí pořád zpívat a takové věci různé.... 19



Adélka Černeková
Líbí se ti v 1. třídě?
Jooo.
Tvůj nejoblíbenější předmět?
Matematika.
A který nemáš ráda?
Žádný :-).

Vojta Bystroň
Máš hodně kamarádů ve škole?
Jo.
Je na tebe paní učitelka třídní hodná?
Asi jo.
Co nejraději děláš ve škole?
Mmmmmm....tak....předměty na matice.....

Filip Bilko
Kolik máš let?  
…..mmmmmmhmmmm........7 roků.
Co se ti nejvíc líbí ve škole?
Všechno.
 A tvůj nejoblíbenější předmět?
Mmmm....živá abeceda....
Co to je??????
To je taková žlutá knížka...skoro jako matika.
A předmět,který nemáš rád?
Žádný.
Máš rád teda všechny předměty?
Mhm.

Nikolka Očadlá
Kolik máš let?
6 let.
Je na tebe paní učitelka hodná? Máš ji ráda?
Jo.
Těšila ses do 1. třídy?
Jo.

Danek Patráš
Tvůj nejoblíbenější předmět?
Matematika.
Hraješ si rád o přestávkách s kamarády?
Mhm.
Který předmět nemáš rád.
Všechny mám rád.
Máš hodně kamarádů?
Jo.

Nikča Šigutová  9.A
20



básničky a ilustrace dětí z 2. A

Kůň
Dominik Ryszavy

Můj milý koni,
přijeď k tetě Soni.
Řekni, že chceš bílý kabátek
a k tomu velký karbenátek.

Vojta
Tomáš Sikora

Narodil se nám Vojtíšek,
je to malý kulíšek.
Je to naše hvězdička,
chodím za ním po špičkách.
Má moc hezká očička
a maličká ušička.
A buclaté ručičky
a hubené prstíčky.

Koťátko
Anna K.

Chtěla bych mít koťátko,
které si bude hrát.
Chtěla bych mít koťátko,
které bude se mnou spát.

Moje rodina
Mikeš Macek

V pátek takhle odpoledne,
to vám byla sranda,
bez mámy doma,
stala se z nás prima banda.

Táta pekl, brácha vařil,
o pořádek se marně snažil.
Když máma domů přijela,
všechny nás objala.

OD NAŠÍCH NEJMENŠÍCH
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Kočičky
Anna Glatzová

Máme tři kočičky.
Jsou to dvě kočičky
a jeden kluk,který dělá hluk.
Jsou někdy zlobivá,
a přesto roztomilá.

O víkendu
Irena Křevka

17. září, světe div se,
naše sestřička na svět dere se.
Jméno Izabelka jsme jí dali,
abychom si to všichni pamatovali.
V sobotu velké přípravy a úklid s taťkou v domě,
ještě nastartovat auto a jede se pro ně.
A tak Ford s námi po cestě fičí,
abychom už  byli v porodnici.

Mraveneček
Karin Hajdíková

Leze, leze mraveneček,
vylezl až na kopeček.
Posadil se na čtyřlístek
a žvýkal tam čerstvý lístek.

Babka a jabko
Ondra

Babko, babko,
spadlo ti na hlavu jabko!
Dědku, dědku,
kde máš svoji čepku?
Pod stromem je čepička
a v ní všechna jablíčka.

Ježeček
Adéla Ascher

Ježeček běhá po lese,
dívejte se, dívejte.
Ježeček nese jablíčka,
sladká, dobrá jako sluníčko. 22



ZAPNI MOZEK
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Obrázky doručte p. uč. Dänemarkové, nejlepší odměníme a otiskneme v příštím čísle.

NAMALUJ PODZIMNÍ OBRÁZEK
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