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LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 
V neděli 24. 1. v 8:00 ráno jsme se sešli před Hruškou. Všichni nedočkavě čekali 

na autobus. Když autobus přijel, naložila se všechna zavadla a hurá na lyžák. Cesta  trvala asi 
dvě hodiny, ale byla příjemná. Jakmile jsme dorazili na místo, všechno jsme zase vybalili 
a rozeběhli se do svých pokojů. Pokoje byly moc pěkné, vybalili jsme si věci a šli na oběd. 
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Po obědě jsme vyrazili na svah. Podle našich schopností nás rozdělili do různých 
skupin a přiřadili nás k různým instruktorům.  

Další den se rozhodlo, že vyrazíme na běžky, ovšem šla jenom 3. skupina a zbývající 2 
skupiny šly další dny, až se prostřídali všichni. Většinu času jsme byli na svahu a učili se 
lyžovat, ale vyskytl se i den, kdy proběhly „hry na sněhu“. V těchto hrách zvítězilo družstvo 
„Kanady“ ( Zuzka Jozková, Eliška Malecová, Jarda Janek, Petr Holáň, atd.). Po těchto 
únavných hrách jsme se vrátili na penzion na večeři a potom jsme šli spát.  

Předposlední den lyžáku se uskutečnily závody ve slalomu a v lyžařské všestrannosti. 
A na závěr celého dne byly vyhlášeny výsledky. Ve slalomu byla z holek první Kateřina 
Slatinská (7. A), druhá Anna Marie Maršová (7. A) a třetí Irena Macháčková (7. B) a z kluků 
zvítězil Matěj Doležel (7. B), druhý následoval Petr David (7. B) a třetí Jakub Hradil (7. B). A 
ve všestrannosti Hutinská, Macháčková a Jozková z kluku David Hradil a Janek K večeru 
byla diskotéka, kde se všichni pobavili. Lyžák jsme si moc užili. :) 

 
 

Autorky: Eliška Malecová, 7. B a Renáta Shurdaniová, 8. A 
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Rozhovor s p. uč. Evou Masnou 

 
 

• Jakou třídu mate nejraději? 
- 8. A a 8. B, jsou mi bližší, protože jsem u nich učila nejdéle. Mám však ráda všechny třídy. 
 

• Jak se Vám líbilo na této škole? 
- Určitě dobře, líbilo se mi tu hodně a kdybych nebydlela daleko, tak bych tu zůstala. 
 

• Čím jste chtěla být jako malá? 
-  Chtěla jsem být malířkou a také pracovat s dětmi. 
 

• Jaký byl Váš nejoblíbenější předmět?  
- Čeština, dějepis a výtvarná výchova, ale neměla jsem ráda matematiku a tělesnou výchovu. 
 

• Baví Vás učit český jazyk a výtvarnou výchovu? 
- Poslední dobou více český jazyk, protože ve výtvarné výchově žáci často nepracují tak, jak 
bych si to představovala. Jinak mě však baví učit oba dva předměty. 
 

• Bude Vás mrzet, že odcházíte nebo Vám to je jedno? 
- Je mi to líto, ale takový je život.  
 

• Máte tady na škole nějakou vtipnou příhodu? 
- Ano. Místo „Balada o očích Topičových“, jsem řekla „ Balada o očích  ……pičových“, 
když mě žáci v polovině výkladu přerušili dotazem. ☺ 
 

• Jak trávíte volný čas? 
- Když ho mám, tak ráda vařím, kreslím, poslouchám hudbu nebo spím. ☺ 
 

• Jaké jídlo máte nejraději? 
 - Určitě sladké, pizzu a špagety.  
 

• Máte nějakého domácího mazlíčka? 
-  Mám křečka. 
  

• Co plánujete v budoucnosti? 
- Za pár let mimčo, ☺ a také si žít spokojeně život. 
 

• Co chcete vzkázat žákům na závěr? 
- Učte se, pomáhejte si a hlavně držte při sobě. Mám Vás všechny ráda ☺ 

 
 
 

Ptaly se: Zuzana Jozková a Renáta Shurdaniová z 8. A. 
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Rozhovor s Barborou Neuwirtovou, která je žákyní 9. B a 
zároveň předsedkyní školního parlamentu. 

 
 

• Ahoj Barčo. Víme, že jsi předsedkyně školního parlamentu. Mohla bys nám 
říci něco o jeho činnosti? 

 Ano, jsem. Členové parlamentu se snaží především vyhovět přáním ostatních žáků. 
 

• Jaké to je být v roli předsedkyně školního parlamentu? 
Je to víceméně stejné jako kdybych byla pouze členem, ale s tím rozdílem, že spolu 
s místopředsedkyní Kristýnou Boháčovou jezdíme asi 1× za měsíc na radnici, kde se 
účastníme zasedání městského parlamentu. 
 

• Je podle tebe školní parlament užitečný? 
Určitě ano, některé požadavky však nelze splnit okamžitě. 
 

• Co jste řešili na poslední schůzce školního parlamentu? 
Na poslední schůzce se mimo jiné řešil sběr papíru a organizace Dne Země. 
 

• Na jakou střední školu by ses chtěla dostat? 
Přihlášky jsem si podala na 2 jazyková gymnázia, kde bych se také chtěla dostat, ale taky chci 
zkusit i 1 sportovní gymnázium. 
 

• Děláš něco proto, aby ses sem dostala? 
Zatím ne, ale mám v plánu se účastnit přípravného kurzu na jednom z gymnázií.  
 

• Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět? 
Nejraději  mám AJ a M, včetně TV, VV atd… 
 

• Který je tvůj/tvoje nejoblíbenější učitel/učitelka? 
Oblíbených učitelů mám více, ale určitě nezapomenu na bývalou tř. uč. L. Zrníkovou a 
současnou p. uč E. Chrásteckou. 
 

• Jaké jsou tvé koníčky? 
Chodila jsem do hodně kroužků, např: do keramiky a aerobiku. Tento školní rok jsem ale 
začala chodit do kurzu angličtiny a 3. rokem hraji volejbal. 
 

• Sportuješ ráda? Jestli ano, jaký sport máš nejradši? 
Ano, sportuji velmi ráda. Nejraději mám volejbal, kterému se také věnuji, ale vyloženě mi 
nevadí žádný sport. 
 

• Co ty a kluci? 
To si raději nechám pro sebe. ☺ 
 

• Jaká je tvá oblíbená muzika? 
Nedá se říct, že se mi líbí 1 určitý typ hudby. Když se mi nějaká písnička líbí, tak si jí stáhnu 
a později poslouchám. 

Ptaly se: Michaela Kovaříková 
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Recitační soutěž 

 
 

Dne 26. 1. 2010 se 
uskutečnila recitační soutěž 
v naší škole. Hlavním 
organizátorem byl p. uč. Paták 
a porotu tvořila p. uč. Nyczová, 
Křiváková a Mončková.  

Musím říct, že tréma 
před druhou hodinou byla 
nepřekonatelná. Každý si svou 
báseň přeříkával snad desetkrát 
a věřte mi, že opravdu hodně 
lidí si nemohlo na nic 
vzpomenout. 

Jakmile nastala hodina 
H, každý se usadil do lavice 
a pečlivě poslouchal ostatní 
spolužáky. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií (první kategorie - 6, 7 třída, druhá kategorie 
- 8, 9 třída). Básničky byly opravdu moc krásné, někdy zvláštní, ale přesto krásné. Přednes 
některých žáku byl také neuvěřitelný, a kdyby tam autoři básniček seděli, tak by nevěřili 
vlastním uším, jak pěkně přednášeli jejich báseň.  

Když skončily obě kategorie tak začala ještě větší atmosféra nervozity......vyhlašování 
výsledků. Tři...dva...jedna......a na třetím místě v první kategorii se umístil...........Igor 
Macháček z 6.A.............na druhém místě v první kategorii se umístila.........Aneta Davidová 
ze 7.B..........a....na prvním místě se umístila..........Kristýna Nagelová ze 7.B. Jako autorka 
tohoto textu můžu popsat pocit vítěze. Bylo to nádherné zvítězit nad spolužáky. Všichni 
soutěžící podali vynikající výkony a přednášeli moc hezky, ale nemohla jsem uvěřit, že jsem 
vyhrála první kategorii. Moc se těším na další kolo. 

V druhé kategorii to bylo skoro stejné jako u první....porota váhala nad 3. místem 
a nakonec zvítězila zaslouženě .......Petra Kováčová z 8. B ..... a na druhém místě 

se umístila.........Zuzka Gřešová z 8. B 
a na prvním místě zaslouženě a můžu 
říct, že kdyby se nesoutěžilo 
na kategorie byla by vyhrála celou 
soutěž.............Renča Shurdhaniová z 8. 
A.  

Na závěr bych chtěla pochválit 
vlastní tvorbu od Dominika Bergera 
z 8. A. Jeho recitovanou báseň můžete 
vidět na následující straně a dodat, že 
dva první z každé kategorie postupují 
do obvodního kola. 

 
Kristýna Nagelová, 7. B 
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Zima 2010 

 
Sněží, prší, kalamita, 

kolabuje doprava. 
Silnice je jako sklínka, 

to je teda paráda. 
 

Venku mrzne, pěkná zima, 
co si asi oblečeme, 

sněhu skoro po kolena. 
Do práce nedojdeme. 

 
Silničáři nestíhají, 

nehody se objevují, 
nadáváme, bědujem. 

 
Kdy to asi letos skončí, 

zatím nikdo netuší. 
Příroda se na nás asi zlobí, 

musíme být hodnější. 
 
 

Autor: Dominik Berger, 8. A 
 
 

Psaní pro dědečka 
 

Tečka čárka, čárka tečka, 
píšu psaní pro dědečka. 

Teď ho píšu, pak ho pošlu, 
dědeček si přečte poštu. 

 
Pak mi zpátky napíše, 
čárka, tečka z Dobříše. 

Až to přečtu, napíšu mu, 
mám Tě ráda milý dědo, 
tečka, čárka a už je to. 

 
Autor: Klárka Kubáčová, 3. A 
Ilustrace: Petra Janíčková, 1. B 

 
 

Pejsek 
 
 

Pejsek, nejlepší přítel člověka, 
k nám přišel od někud z daleka. 
Prý, od někud z Asie. 
Je to pravda, nebo ne? 
 
 

To už se však nedozvíme,  
jelikož nám to nepoví, 
a tak radši oběd sníme, 
lepší, než být hladoví…! 
                                                   

    Autorka: Michaela Kovaříková, 7. B 
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Návštěva divadelního představení-Tajný 
deník Adriana Molea 

 
V pátek 8. 1. jsme se obě deváté třídy jely podívat do Divadla loutek. 

Přestože jsme  jeli do divadla loutkového, bylo představení hrané. Hlavní roli 
znázorňoval 13-tiletý Adrian Mole, který nám popisoval svůj život. Myslím si, 
že s jeho problémy se setkává většina dnešní mládeže v jeho věku. Divadelní hra 
byla velmi zajímavá a hlavně vtipná. Herci nám ukázali, jaké jsou nástrahy 
každodenního života „puberťáka“. Doufáme, že takových představení, u kterých 
se nasmějeme, bude daleko více. 
 

Autorky: Kristýna Boháčová, 9. A a Denisa Ševčíková, 9. A 
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Jan Kaplický (narozen 18. dubna 1937 
v Praze – zemřel 14. ledna 2009 v Praze) 
byl český architekt, žijící od své emigrace 
v roce 1968 ve Velké Británii. 

Podílel se na projektu pařížského 
Centre Georges Pompidou (realizováno 
1971–1977). Roku 1975 získal britské 
občanství. V roce 1979 založil společně 

s Davidem Nixonem architektonické studio Future Systems, ve kterém 
působil až do své smrti. 
 

Jak vidíme „Chobotnici“? 
Práce žáků devátých tříd v hodině slohu. 

 

„ Chobotnice “ 
Chtěl bych Vám popsat zajímavou knihovnu. Má stát v Praze v parku na 

Letné. Má velmi hodně oken, je žluté až zelené barvy, ale uvnitř je růžová. Tato 
osmipatrová stavba se leskne. Říká se jí chobotnice, ale podle mě spíš vypadá 
jako kapesník. Ke stavbě vedou z každé strany příjezdové cesty a je zde i 
bezbariérový přístup pro vozíčkáře.  

Myslím si, že je velmi pěkná a zajímavá, ale moc nezapadá do tohoto 
prostředí. Měla by spíš patřit do nějakého moderního prostředí ve městě. Je moc 
barevná a veselá na to, kde má stát. Ovšem Jan Kaplický ji navrhl moc pěkně. 

 
Autor: Tomáš Břenek, 9. A 

 
Tato stavba byla navržena architektem 

Janem Kaplickým. Měla to být největší 
knihovna v ČR.  

Svým vzhledem připomíná chobotnici, 
tak se jí také tak říká. Okna má ve tvaru elipsy a 
celková barva knihovny je zelená s fialovými 
schodišti. Je hodně vysoká a má vlastní 
parkoviště.  

Podle mě se svým vzhledem se nehodí 
k okolnímu prostředí a ani vzhledově se mi nelíbí. Proto doufám, že se stavba 
této knihovny neuskuteční.       

Autor: Barbora Lišková, 9. A 
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ČESKOSLOVENSKÁ SUPERSTAR 

 
 

Jak už jistě všichni víte, minulý rok 6. září začal pořad s názvem 
„Československá superstar“, na který už dlouho všichni čekali.  

Superstar se u nás stala skoro tradicí. První vítězkou pořadu Česko hledá 
superstar se stala Aneta Langerová a po ní pokračovalo mnoho dalších 
úspěšných zpěváků. Teď se však spojily dva státy a vznikla Československá 
superstar. 

 Na konkurz, který se uskutečnil v Praze, Brně, Bratislavě a Košicích, se 
přihlásilo přesně 11.575 uchazečů. Každý z nich se chtěl stát Československou 
superstar, ať už pro slávu nebo pro peníze, které měl dostat vítěz. Hodnota 
peněz, které získá vítěz, je 100.000 Eur, což u nás dělá asi 2 600 000 korun. 

 V porotě seděli 2 čeští zpěváci ( Marta Jandová, Ondřej Hejma) a 2 
slovenští (Dara Rolins, Paľo Habera). 

 Jak čas ubíhal, tak z 11. 575 uchazečů zbylo jen 24 finalistů. Martin 
Chodur, Miroslav Šmajda, Dominika Stará, Jan Bendig, Monika Bagárová, 
Denis Lacho, Ben Cristovao, Leona Šenková, Markéta Konvičková, Paulína 
Ištvancová, Nikoleta Balogová, Thomas Puskailer.  

Top 12 se stala velmi 
populární. Pořádali 
autogramiády, a někteří  
opravdu dobří finalisté 
dokonce i koncerty. Ale jak 
jistě všichni dobře víme, 
vyhrát v tomto pořadu může 
pouze jeden. A tak za pár 
týdnů zbyli pouze 2 finalisté 
- Miroslav Šmajda a Martin 
Chodur. Tito dva postoupili 
do rozhodujícího kola, které 
se nazývalo Velké finále.  

Velké finále  vysílala 
televize Nova a Markíza 
v neděli ve 20 hodin 
v přímém přenosu. O vítězi 
rozhodli diváci rekordním 
počtem 1 272 853 zaslaných 

SMS správ. Konečně už se zjistil vítěz. Zvítězil Martin Chodur s 755 300 
zaslaných diváckých hlasů. Miro Šmajda na tom ale nebyl o tolik hůře. Jeho 
počet byl báječných 517 553 SMS hlasů. 

Autor : Michaela Kovaříková, 7. B 
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Dětská Tisková konference 
 
 
 

V úterý 16. 2. se žáci 6. až 
8. tříd, kteří chodí do Bělásku, 
zúčastnili Dětské tiskové 
konference – „Cirkus trochu 
jinak“.  

Jakmile se všichni 
zástupci školních časopisů usadili 
v sále, vynořili se dva žongléři – 
Václav Pokorný a Vojtěch Eliáš, 
kteří cirkus trochu jinak založili 
s pomocí dalších odborníků.  

Předvedli nám pár kousků, 
které měli nacvičené a k jejich 
provedení si pozvali i několik 
dobrovolníků z publika. 
Po roztodivných kouscích se 

usadili a my jsme se jich mohli zeptat na vše, co nás zajímalo. Dozvěděli jsme se, jak celý 
tento projekt začal, kde vystupují, jak si vymýšlejí svá čísla, jak dlouho trénují, že jejich 
největším zážitkem bylo vystupovat na 60. narozeninách Bolka Polívky apod.  

Konferenci zakončili prezentací o ohňové show, kterou řadí do svého repertoáru a 
věnovali nám své autogramy. Konference byla velmi zajímavá. 

 
 

Autor : Kristýna Nagelová, 7. B Dominika 
Bergerová 8. A, fotografie: Dominik Berger, 8. A 
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Sněhulák 
 
 

Na zimu jsem se moc těšil. Před vánocemi konečně napadl první sníh a zdejší děti mě 
postavily. 

Letos mi to neobvykle sluší. Mám krásné velké oči z uhlíků a mezi nima mrkev místo 
nosu.  

Krk mi zakrývá dlouhá šála a hlavu hrnec. Něco mi však chybělo. Najednou  jsem 
však zpozoroval, jak děti něco hledají ve sněhu. „Ano, to je ono!“ Řekl jsem si, když malá 
Anička přivezla pět malých kamínků, které mi nahradily knoflíky. Teď už jsem byl 
spokojený, a tak jsem šťastně usnul.  

Když jsem se ráno zase probudil, okolo mě stálo několik dalších sněhuláků. Byli malí, 
velcí, tlustí i tencí, ale všichni se tvářili moc přátelsky. A proto jsme se brzy stali dobrými 
kamarády. Společně jsme sledovali, co se kde celý den děje, a co ti podivní lidé pořád dělají. 

Zanedlouho jsme však spatřili něco, co se nám vůbec nelíbilo - slunce. Svítilo tak 
dlouho, a tak silně, že jsem já i mí noví přátelé roztáli. 

Teď už jen doufáme, že nás malé děti příští rok zase postaví. 
 

Autor: Kristýna Boháčová, 9. A 
 
 

Já, sněhulák 
 
 

Hm… Co jsem komu udělal? Je noc a já tady musím trčet tak sám. Jsem tu asi měsíc a 
kupodivu ještě držím. Na druhou stranu je zase pravda, že okolí vidím hezky z kopečka. 
Těším se, až přijde den. 

A je tu! Sluníčko se objevilo nad lesy a je krásně, akorát je nějak tepleji než jindy. 
Vypadá to na začátek jara, začátek mého konce. Děti se ale už sbíhají a užívají si asi 
posledního sněhu této zimy. Sáňkují, lyžují, staví iglú, ale mě si nevšímají. Když tu vidím ty 
děti, musím vám popovídat o tom, jak mě vůbec postavily. Parta dětí, jejich šéf Jarda,  pak 
Pepa, Franta. Honza a Karla se jednoho dne rozhodli, že mě postaví. To jsem tehdy ještě 
nevědě! Pocítil jsem to až tehdy, když mi připevnili na tělo třetí kouli a já začal myslet. Potom 
mě začali přikrášlovat, jako knoflíky přišly kousky uhlíků, na hlavu starý rezivý kastrol, 
kterému děti říkaly plecháč. „To mi sundejte“, říkal jsem tehdy, ale asi mi nerozuměly. Potom 
mrkev, a nakonec jsem dostal do ruky metlu, kterou Karla zametá veřejné chodníky. 

Asi tak nějak to tehdy bylo. Teď už po mně ani pes neštěkne. Ale tak snad příští zimu. 
Ale jak říkám, zimu jsem si tento rok neužil. 

Čas jde dál, zeleň bují, ptáčci zpívají a já se teď už opravdu rozpouštím. Ale už je to 
tak, život jde dál. Nashledanou příští rok! A nastal konec! 

Autor: Jan Svěch, 9. A 
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Zimečka 
 

Renata Shurdaniová, 8. A 
 

Zima krutá letos je 
a každý často flirtuje. 

Vzduchem letí sněžné vločky 
a chytají je uklízečky.  

 
Říkají si: „ Kolik to sněhu napadlo?“ 

Panečku, támhle letí letadlo. 
Kluci a děvčata se koulují 

a paní učitelky na kopci bobují. 
 
 

Za jízdy řvou: „holá, holá, 
škola už nás zase volá“. 
Do tříd rázně usednou 

a na zlobidla si zasednou. 
 

Začnou křičet: „děti, test!“ 
a děti volají: „to je lest!“ 

Se slzami v očích vyplňují písemky 
a dřou se s anglickými písmenky. 

 
Paní učitelky všem „pětky“ daly 

a maminky dětem na zadek nasekaly. 
Tak to chodilo každý den 

až Lojza vyšel ze školy ven. ☺ 
 

 

Jak vidí zimu sněhulák 
 
 
 

Už několik let obývám vaše zahrady, ale 
rok od roku je nás méně. Ano, správně! Jsem 
sněhulák. Nechápu, proč nás ubývá. Slyšel jsem 
něco o oteplování, ale nikdo mi nevysvětlí, co to 
vlastně je. Každým rokem je stále tepleji. 
Neustále svítí slunce. Celé dny a noci zde trávím 
úplně sám.“Ach jo“. Ale stalo se to! Konečně mi 
vyrostl nový sněhový kamarád, „paní“. Byl 
mnohem vyšší než já. Na hlavě měl úžasný hrnec, 
záviděl jsem mu. Chtěl jsem být jako on. Se 
sněhulákem jsme si moc rozuměli. 

Najednou se oteplilo. Můj kamarád se 
pomalu, ale jistě topil. Néé, prosím, nééé! křičel 
jsem. Moje přání ne a ne se vyplnit. „Ach jo“,  
přišel jsem o jediného opravdového kamaráda. 

V noci se velmi ochladilo. Zvedl se ledový 
vítr a začalo mohutně sněžit. Ráno přišly malé 
děti. Opravily vše, co způsobilo teplo. Opravdu 
jsem si je zamiloval. Dokonce mi i postavily 
novou kamarádku. 

Na tuto zimu budu vzpomínat moc rád.  
Těšíme se na vás, až si nás příští rok znovu 

postavíte.            
 
Autorka:Gabriela Martiníková, 9. A, autorka sněhuláka – dekorace: paní J. Hodulíková 
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Cyklistická křížovka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nejlehčí rámy 
2. Na čem máme nohy když šlapáme 
3. Když,je zima dáme si…. 
4. Co máme na hlavě? 
5. Co pruží na kole? 
6. Nejslavnější cyklista. 
7. Když spadne, tak nejedeme 
8. Česky cyklista slavný 
9. Držák na pití, ale jinak. 
10. Tour de a něco 

Autor: Dominik Berger, 8. A 
 

Najdi sedm rozdílů! 
 
 
 
 
 

 
 

Alžběta Andrýsková, 6. B 

     1.        

2.             

   3.          

   4.          

   5.          

  6.           

   7.          

8.             

     9.        

   10.          
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HC VÍTKOVICE STEEL 

 
1          *        

2                  

3       *           

4          *        

5                  
 
1. Kdy se narodil brankař Jakub Štěpánek? 
2. Jak se  jmenuje křestním jménem hlaví trenér HC Vítkovic? 
3. Jak se jmenuje hráč s číslem 91? 
4.Jak se jmenuje aréna ve které hrají? 
5.Jak se jmenuje křestním jménem hráč s číslem 28? 

Autorka: Diana Malochová 7. A  
 

Tygr hokejista 
 

Tygr hraje hokej, 
je to borec velkej, 

 
Nejradši má Vítkovice 
  a brankáře ještě více. 

 
Je to velký fanda, 

hokej je pro něho sranda. 
 

Má i modrý dres a 
K tomu i velký stres. 

 
Když vyhrají raduje se 

A koná se párty v lese!☺ 
 

Autorky: Diana Malochová 7. A, Aneta Davidová 7. A 
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Harry Potter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Ředitel Školy čar a kouzel 
2. Má chýši u lesa 
3. Oženil se s Ginny 
4. Zabil Harryho rodiče 
5. Hagridův hypogrif 
6. Název posledního dílu ……….. smrti 
7. Harryho kmotr 
8. Nepřítel ze Zmijozelu 
9. Harryho kolej  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustrátorka: Dominika Bergerová, 8. A 
Autor: Šimon Kočovský, 8. A 

 1.           

  2.          

    3.        

  4.          

 5.           
    
6.            

    7.        

  8.          

  9.          



Výsledky cyklistické křížovky, str. 13: 
Tajenka: Cyklistika 
 
 
 
Najdi sedm rozdílu, str. 13: poloha ucha, ucho, květiny, 
čumák, pusa, oko, nohy 
 
 
 
 
Výsledky křížovky HC Vítkovice Steel, str. 14: 
Tajenka: Hokej   

 
 

 
Výsledky křížovky 
Harry Potter, str.15: 
Tajenka: Bradavice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustrace: Julie Paličková, 1. B  
 

Členové redakce: 
 
Alžběta Andrýsková 6. B, Marie Motyčková 6. B, Michaela Kovaříková 7. B, Kristýna 
Nagelová 7. B, Dominika Bergerová 8. A, Dominik Berger 8. A, Zuzana Jozková 8. A, Šimon 
Kočovský 8. A, Aneta Malochová 8. A, Michaela Kalusová 8. A, Natálie Květoňová 8. A, 
Renáta Shurdaniová 8. A
 
Vedoucí redaktorka:  
Mgr. Lucie Křiváková 
 

 
Příspěvky posílejte na e-mail: 
belasek.belasek@seznam.cz 
 

 
Časopis obsahuje tvorbu a příspěvky žáků a učitelů, které vyjadřují jejich názory. Tyto názory 
se nemusí shodovat s postoji redakce. Redakce si vyhrazuje právo došlé příspěvky zkrátit           
a drobně upravit. 
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