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VELIKONOČNÍ DÍLNY, VELIKONOCE 
 

Všichni jsme se těšili na 1. 4., kdy jsme měli mít Velikonoční dílny. Chtěli jsme se 
naučit plést karabáč a jiné zajímavé 
věci. Některým se pomlázky moc 
povedly a těm menším pomáhali 
větší, aby své výrobky mohli 
odevzdat paní učitelce a poté prodat 
na velikonočním jarmarku.  

Po dvou hodinách, kdy jsme 
práci dokončili, jsme se přestěhovali 
na nižší stupeň nebo naopak 
a věnovali se jiné činnosti. Naše 
třída měla spolu s třeťáky za úkol 
vyrobit papírové kohouty oblepené 
látkou na špejli a již výše 
zmiňovanou pomlázku. Během dílen 
nás pět spolužáků reprezentovalo  



- 2 - 

ve štafetě, ze které se 
s úspěchem za chvíli vrátili, aby 
pokračovali v započaté práci. 
 Poté se jsme se sešli ve třídě, 
pochlubili se svými výrobky a šli 
na oběd. 
 Myslím, že se nám všem dílny 
líbily, odpočinuli jsme si od učení, 
výrobky se nám povedly a těšíme se 
na další příští rok.  
 

Kristýna Boháčová, 8. A  
 

O velikonočních dílnách jsme 
měli rozdělenou třídu na polovinu. 

Jedna polovina třídy zůstala ve třídě a druhá se přesunula do 3. B. Ve 3. B jsme měli oblepit 
pomocí škrobu a balícího papíru nafukovací balonek, který měl představovat vajíčko. Někteří 
si ale balonek špatně zavázali a vyfoukl se jim. My starší jsme měli pomáhat třeťákům. Po 2 
hodinách jsme se přesunuli zpět do třídy a pletli jsme karabáče. 

Lucie Kozárová, 8. B 
 
 
 
 
 
 
Velikonoce  
 
Vojtěch Rakus, 8. B 
 
Bylo jedno vajíčko, 
malované jako jablíčko, 
barevné jak sluníčko, 
staré bylo jen maličko. 
 
Kluci pletli karabáče, 
Andulka u splavu pláče. 
Děvčata zase ječí, 
koza v chlívku mečí. 
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Rozhovor s paní učitelkou Lucií BINAROVOU 
 

• Čím jste chtěla být jako 
malá? 

     Baletkou. 
 

• Proč jste se rozhodla být 
učitelkou? 

Protože mě baví  práce 
s dětmi a s lidmi. 

 
• Libí se Vám tato škola, 

změnila byste na ní něco? 
Škola se mi líbí,  postupně se 
mění v modernější 
a modernější budovu, ale 
mohlo by zde být lepší 
technické vybavení. 
 
• Který předmět jste měla 

ráda na ZŠ? 
           Tělocvik. 
 

• Co jste ráda dělala o 
přestávkách?   

Povídala si. 
 
• Opisovala jste někdy? 
Ano, určitě se to  stalo. 
 
• Řešíte ve vašich hodinách 

to, že žáci opisují? Jak?  
Jelikož učím 1. stupeň, tyto 
problémy nějak neřeším.  
 
• Jste  spokojená se svými 

žáky? 
Ano, je to dobrá třída.   
          

• Čtete ráda a kterou pěknou 
knížku jste četla 
naposledy? 

Velmi ráda. Knížka se 
jmenovala Poznej svůj cíl. 
 
• Jste ráda, že učíte na 

prvním stupni? Proč? 
Mám asi bližší vztah k malým 
dětem, protože jsem malá. 
 
• Chtěla byste si vyzkoušet 

učit na II. stupni? 
Radši zůstanu u menších. 
 
• Máte ráda adrenalin? 
Ano, určitě zpestří život. 
 
• Jaký sport se vám 

zamlouvá nejvíc? 
Plavání, horolezectví, 
procházky, cyklistika.  
 
• Jaké jídlo máte nejraději?  
Vše, co je dobře upravené.  
 
• Chutná vám v naší jídelně? 
Ano, hodně, zlepšila se. 
 
• Máte nějakého domácího 

mazlíčka? 
Mám psa, jmenuje se Forest, 
je to Bernský salašnický pes. 
 
Děkuji za rozhovor. 

Zuzana Jozková, 7. A 
                                                                                         Martin Mandrla,  7. A 



TVORBA ŽÁKŮ 
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KALIGRAMY 
 

 
Bouře 
 
Bouře se snad každý bojí, 
že uhodí do trolejí. 
Déšť a kroupy padají, 
když lidé deštník doma nechají. 
 
Po bouři je mokrá celá zahrada, 
ani v gumácích se jít ven nedá. 
A když  na kole ven půjdu, 
mokré záda celé mít budu. 
 
Zdenek Matěj, 8. B 
 
 
 
 
 

 
 

Slunce 
 

                                                      
Toto jarní sluníčko 
zašimralo mě na líčko. 
Ten sníh a mráz 
na rok mě stačil zas. 
Jaro je moc zajímavé  
jako tamto jablko krásné. 
Už se těším na květiny,  
už bylo dost té zlé zimy. 
Sluníčko je moc krásné 
jako toto slunko jasné. 
Jaro je tu zas  
a s ním mnoho krás.  
 

Michaela Vavrečková, 8. A 



AKCE ŠKOLY 
 

- 5 - 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 
 

To, že děti mají rády básničky a nestydí se recitovat před publikem, dokázali žáci 
1. stupně 10. února na školní recitační soutěži. Všichni přihlášení recitátoři si vybrali 
zajímavé básně a přednášeli s velikou chutí. Proto měla porota z řad učitelů nelehkou práci 
určit pořadí vítězů. 

 V kategorii 2. a 3. tříd zvítězila Anička Jurišicová, na druhém místě se umístila 
Anetka Pifková a třetí místo obsadila Tinka Nováková. Kategorie 4. a 5. tříd má následující 
vítěze:  1. místo: Kryštof Menšík 

2. místo: Anna Záleská 
3. místo: Vendula Prokopová 
 

Vítězům samozřejmě blahopřejeme a děkujeme i všem recitátorům za pěkně a s citem 
přednesené básně. V neposlední řadě musíme pochválit i publikum, které svým 
chováním a potleskem dokázalo ocenit snahu a výkony svých kamarádů. 

 
Text a foto: p. uč. P. Gavlová a p. uč. R. Ignačíková  

 
Tato akce proběhla 

i na druhém stupni. Nejdříve si 
každý vybral pěknou básničku 
a recitoval ji před svou třídou. 
Žáci si pak zvolili nejlepší 
recitátory, kteří se 26. 1. 2009 
zúčastnili celoškolního kola. 
Porota měla nesnadný úkol 
vybrat toho nejlepšího. Někteří 
si básničky vybrali od známých 
i méně známých autorů a jiní si 
je složili sami. V porotě zasedli 
Mgr. Eva Masná, Mgr. Ladislav 
Paták a Mgr. Michaela  
Nyczová. 

 
 Nejlépe si vedli : 
Mladší kategorie 6. - 7. roč. 
1. místo: Kristýna Nagelová 6. B 
2. místo: Petra Sošková 7. B 
3. místo: Anna M. Maršová 6. A 
 

Starší kategorie 8. - 9. roč. 
1. místo: Ondřej Sítek 9. B 
2. místo: Aneta Hulová 8. B  
3. místo: Sabina Švestáková 9. A 

Autor: Šimon Kočovský 7.A 
 
11. 3. proběhla celoměstská recitační soutěž „Rolnička 2009“ v Ostravě-Porubě. 

Zúčastnili se jí K. Nagelová  (neumístila se) a Ondřej Sítek (diplom za autorskou tvorbu ve 
vlastním přednesu).  

13. 3. - obvodní kolo recitační soutěže  - K. Nagelová (3. místo), A. Hulová 
a P. Sošková (bez umístění) 
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ROZHOVOR S MARTINEM PRUSKEM 
 

Martin Prusek se narodil  11. prosince 1975 v Ostravě, začínal v Týmu  HM Ostrava 
(VOKD Poruba) a dnes hraje za Spartak Moskvu. Působil v klubech: Petrohrad (Rusko), 
Syracuse (AHL), Columbus (NHL), Znojmo, Vítkovice, Binghamton (AHL), Ottawa (NHL), 
Grand Rapids (AHL), Ottawa (NHL), Vítkovice, HM Ostrava. Hrál také v české reprezentaci. 
Jeho přezdívka je Puťa. 
  
 
 

o Komu byste přál titul v O2 
extralize?  

Jedině Vítkovicím!  
 

o Máte nějakou zvláštnost na 
výstroji? 

Chránič krku pod maskou.  
 

o Co plánujete po konci kariéry?  
Uvidím. 
 

o Děláte jiný sport než hokej?  
Rekreačně tenis.  
 

o Jaký je váš oblíbený film?  
Indiana Jonese.  
 

o Jak často trénujete? 
Každý den.  
 

o Jaký je podle vás momentálně 
nejlepší gólman v NHL?  

Asi Brodeur.  
 

o Jak dlouho už jste brankářem?  
Začínal jsem od osmi let, takže 25 let.  
 

o Máte před zápasy trému?  
Takovou lehkou, kterou by měl podle mě 
mít každý hráč.  
 

o Jakou máte značku hokejky ?  
Reebok.  

 
o Kolik stojí vaše celková výstroj?  

Zhruba 150 tisíc.  
 

o Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře?  
Papoušek – můj kamarád, útočník 
Radivojevič, si ze mě dělá srandu, že mám 
mřížku na helmě jako klec pro papoušky.  
  

o Co je pro vás nejdůležitější na 
tréninku?  

Dobře si zamakat a mít z tréninku dobrý 
pocit. 
 

o Za jak dlouho se dokážete přemístit 
z levé strany branky na pravou 
když ležíte a musíte se postavit? 

Nestopoval jsem to.  
 

o Jak se liší pravidla v české lize 
a v lotyšské lize?  

Nijak. 

 
 

Ptal se: Dalibor Cihelka, 7. A 
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Jak Honza nechtěl princeznu 

 
4. A si připravila s paní 

učitelkou Miladou Šlechtovou 
pohádku, která se jmenuje  Jak 
Honza nechtěl princeznu. Krále hraje 
David Hlávka, Honzu Anna Zvarová, 
draka Bára Homolova, Monika 
Kokešová, Martin Palušák, Liliana 
Thaj, Marie Kokešová a princeznu 
Katka Bendová.Už jsme ji předvedli 
na besídce básní v pavilonu A, pak 
na plese a ještě hráli na třídních 
schůzkách.  

Pohádka vypráví o Honzovi 
a  království, v němž  princeznu chtěl 
sežrat  drak. Honza se nabídl králi, 
že doprovodí princeznu k drakovi. 

Řekl drakovi, že princezna má 
kosti tvrdé jako dráty a jazyk 
strašně jedovatý jako její sestra 
Harašila. Vybral si ji šestihlavý 
zlý drak, sotva ji spolkl, nadmul 
se tak, až mu prasklo břicho. 
Potom princezna řekla: „A pak 
bylo ticho“. Drak se polekal, 
odletěl a skončilo to tak, že 
princezna přežila. 

 
Václav Kopřiva, 4. A 

 
 

 
KONCERT 

 
 Dne 4. 3. 2009 se konal koncert Království zlatého slunce v Janáčkově filharmonii, 
kterého jsme se spolu s 6. B zúčastnili. Koncert byl zpracován jako pohádka a provázel nás jí 
moderátor a dirigent Miloš Machek.    
 Vyprávělo se zde o Honzovi, který usiloval o princeznu, o kterou měl zájem i čaroděj. 
Princezna si nakonec vybrala Honzu, a proto čaroděj zaklel království z veselého na smutné. 
Honza, jak už to v pohádkách bývá, království osvobodil a princeznu si vzal za ženu. Spolu 
pak vládli zemi. 
 Koncert měl u všech žáků velký úspěch. 
 

Text: Aneta Davidová, 6. A a Diana Malochová 6. B 
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Matematická soutěž žáků sedmých tříd 

 
Podobně jako v loňském školním roce v období od září do prosince 2008 připravila paní učitelka 
Zdeňka Javorková pro žáky 7. tříd matematickou soutěž. Každých 14 dní žáci dostali zadání úloh, 
které se lišily od příkladů běžně řešených v hodinách matematiky. Na jejich vyřešení měli týden, 
mohli se vzájemně radit, kdokoliv jim mohl pomáhat. Úlohy byly voleny tak, aby vedly žáky 
k tvořivému myšlení a logickému uvažování. Vždy po týdnu byl v hodině matematiky proveden 
rozbor zadaných úloh, žáci uváděli svá řešení a obhajovali je. Vyučující jim vysvětlovala 
a zdůvodňovala postup správného řešení. Správná řešení byla vyvěšena v písemné podobě v obou 
sedmých třídách. Takto proběhlo 5 kol. 

21. ledna 2009 se konalo školní kolo soutěže. Žáci dostali zadání 
s pěti úlohami, které byly vybrány z předchozích pěti kol soutěže. 
Tyto úlohy byly částečně změněny, ale princip řešení byl 
zachován. Na řešení měli žáci 25 minut. Za každou správně 
vyřešenou úlohu řešitel získal 4 body, za neúplné řešení jen část 
bodů. Maximální možný zisk tedy byl 20 bodů. Žáci, kteří 
se umístili na prvních třech místech obdrželi diplomy a vítěz 
obdržel i drobnou odměnu. 

Umístění žáků: 

1. místo Šimon Kočovský (7. A) 16 bodů 
 Martin Mičic (7. B)  16 bodů 

2. místo Petra Sošková (7. B) 11 bodů 

3. místo Kristýna Košařová (7. A) 10 bodů 

 

Tito žáci obdrželi diplomy a drobné ceny, a jejichž zakoupení přispělo sdružení rodičů naší školy. 

V současné době bylo zahájeno další kolo této soutěže. Všem žákům přeji, aby se jim nové úkoly 
líbily a aby měli radost z jejich úspěšného řešení. 

 

  Autor: Zdeňka Javorková 
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Školní kolo Pythagoriády 

 

V úterý 10. února 2009 se naše škola zapojila do celostátní soutěže Pythagoriáda. Tato 
matematická soutěž je určena žákům šestých a sedmých tříd. 

Školního kola se zúčastnilo 14 žáků z 6. ročníku a 15 žáků ze 7. ročníku. Soutěžící řešili 
během 60 minut 15 úloh. Za každou správně vyřešenou úlohu získali 1 bod. Úspěšným 
řešitelem školního kola se stal ten, kdo získal 9 a více bodů. Organizaci a opravu úkolů 
zajišťovala p. učitelka Zdeňka Javorková a p. učitel Petr Zezulka. 

Nejúspěšnější řešitelé obdrželi diplomy a věcné ceny, na jejichž zakoupení přispělo sdružení 
rodičů naší školy. 

Nejlepší řešitelé postupují do okresního kola, které se uskuteční 12. května 2009 na Gymnáziu 
Olgy Havlové v Ostravě-Porubě. Naši školu budou reprezentovat Kateřina Sošková a Martin 
Kadlčák ze 6. B. Ze sedmých tříd to budou Jana Hlavenková a Šimon Kočovský ze 7. A  
a Eva Ertlová, Martin Slovják, Zuzana Gřešová, Nikola Dudková a Martin Mičic ze 7. B, 

Všem žákům, kteří se této náročné soutěže zúčastnili, gratulujeme a děkujeme za odvahu 
a vynaloženou snahu při řešení obtížných úkolů. Postupujícím do okresního kola přejeme 
hodně matematického štěstí. 

 

Autor: Zdeňka Javorková 
 

Klokan 
V pondělí 16. 3. 
proběhla 
matematická soutěž 
KLOKAN. 
V kategorii Kadet 
soutěžilo 18 
dobrovolníků – 
dobrých počtářů z 8. 
a 9. tříd. Během 60 
minut měli vyřešit 
24 úloh. Soutěž 
vyhrál Petr Slovják 
z 9. B ,na 2. a 3. 
místě se umístili 
David Marčan 
z 9. B a Adam Sabol 
z 9. A.  
 
Ilustrace: Zdenek                 
Matěj, 8. B  
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HLAVOLAMY 
 
 

KOSTKA 
 
David Valenta, 6. A 
 
Rubikovou kostku já skládám dál a dál,  
složit ji ale jen málokdo dokázal. 
 
Záhada veliká to opravdu je, 
já to však dokázal, už mi to jde. 
 
 

ZÁHADY 
 
Aneta Davidová, 6. A 
 
Záhady já miluji, 
a proto Vám slibuji, 
že hlavolam poskládám 
i kdybych byl na to sám. 
 
Červený čtverec sem 
malý čtverec tam 
a slavnostně Vám říkám, 
že už to mám. 
 
 
 
Ilustrace: Martin Mandrla, 7. A 
 
 

 

HLAVOLAM 
 
Daniel Šimčík, 6. A 
 
Krásná věc jsou hlavolamy, 
při řešení padají i rány. 
Hlavolam však stejný bude, 
dokud mozek pracovat bude. 
 
Zapálit mozek jde velmi těžko, 
pokud jsi prostě hloupé děcko, 
strávíte u něj i hodinu, 
zato pobavíte celou rodinu. 
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Lyžařský kurz 

 
 

Dne 25. 01. 2009  odjížděli žáci  7. A a B a pár osmáků na lyžařský výcvik. Byl nás 
plný autobus a asi za hodinu nás odvezl na Horní Bečvu.  Ubytovali jsme se v chatě, dostali 
jsme čísla pokojů, ve kterých jsme se vybalili a čekali jsme do 12:00 na oběd . Po jídle jsme 
měli polední klid . Když jsme měli polední klid , chodila p. u. Chrástecká a ptala se, kdo umí 

lyžovat. Pak nás rozdělila  do oddílů .  
Potom jsme šli na svah. Tam jsme 

potkali vysokoškoláky, kteří si nás 
rozdělili do 9 skupin. Sjeli jsme si 2 jízdy 
a šli jsme zpět na chatu, kde jsme dostali 
v 18:00 večeři. Nato jsme měli denní 
rozkaz a v 21:00 byla večerka.  

Druhého dne jsme všichni stávali 
v 7:30, v 8:00 jsme měli snídani, kde 
chybělo sedm párků. Po jídle jsme se 
připravovali na kopec. Na kopci jsme 
měli nástup, kde  nás rozdělili do skupin 
a jezdili jsme až do oběda. Po jídle jsme 
měli polední klid, šli jsme na pokoje. 
Ve 14:00 jsme měli nástup a do 16:00 
jsme lyžovali. Přešli jsme na chatu, kde 
jsme čekali na večeři. A tak se to 
opakovalo každý den.  

Nejzajímavější byly večery. Po 
večeři jsme měli soutěže a diskotéku. 
Nejlepší soutěž bylo Sousoší lásky. 

V této hře jde o to, že kluk a holka 
musí udělat zamilovanou sochu ze svých 
spolužáků. Vtip spočívá v tom, že 

stvořitel se vymění se 
sochou, kterou vytvořil. Asi 
nejhloupější sochu vytvořil 
David Vydržel a nejlepší 
udělal Franta Lukáš. 
 

Jednoho dne jsme 
měli místo lyžování 
zábavné odpoledne a v 
pátek jsme závodili. První 
slalom jely holky a kluci 
jeli jízdu všeobecné 
zručnosti. Pak jsme si 
disciplíny vyměnili. 

Na závěr Vám 
uvádím pár výsledků ze 
závodů.  
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Slalom-kluci                                  Slalom-
holky                                                  

1. Dominik Berger         1. Iva 
Libosvárová 

2. Ondra Kůtý                2. Valentína 
Noskievičová 

3. David Doležal            3. Jana 
Rapantová 

 
Jízda všestranosti-kluci        Jízda 
všestranosti-holky 

1. Dominik Berger              1. Iva 
Libosvárová 

2. Petr Slanina                     2. Gřešová 
Zuzana 

3. Martin Mičic                   3. Valentína 
Noskievičová 

 
Lyžák  byl super!!!!!!!!! 
 

Dominik Berger, 7. A 
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VYBÍJENÁ 

 
V úterý 7. 4. 2009 se dívky šestých tříd zúčastnily obvodního kola ve vybíjené. Turnaj 

probíhal v tělocvičně ZŠ Mitušova 16, v Ostravě – Hrabůvce. O co nejlepší umístění bojovaly 
dívky z devíti škol. Naše žačky se soupeřek nezalekly a celý turnaj vyhrály. 

Všem dívkám, které za naši školu hrály gratulujeme a děkujeme za výbornou 
reprezentaci. 
 

Družstvo tvořily: kapitánka Irena Macháčková, hráčky Aneta Davidová, Simona 
Nováková, Kateřina Slatinská, Veronika Řehová, Kristýna Klimundová, Kateřina Sošková, 
Dagmar Theimerová, Kristýna Nagelová, Michaela Kovaříková, náhradnice Kristýna 
Šebestová, Anna Maršová, Gabriela Svěchová, Jana Kočárková. 

 
 

Výsledky z turnaje ve volejbale 
 

Žáci a žákyně naší školy se v březnu zúčastnili obvodního kola ve volejbale. 
Turnaj dívek i chlapců se konal na ZŠ Dvorského, Ostrava – Bělský Les. 

Naše dívky zvítězily, porazily čtyři další školy a postupují do městského kola. Za 
družstvo nastoupily: kapitánka Kateřina Zemanová, hráčky Dominika Gavlasová, Barbora 
Neuwirthová, Denisa Ševčíková, Pavla Staňková, Monika Lyčková, Michaela Cintlerová, 
Simona Cihelková, Jana Rapantová, Kristýna Nagelová. 

Chlapci se umístili na místě čtvrtém. Hráli ve složení: kapitán družstva Dominik 
Grygar, hráči David Krejčí, Marek Kulaviak, Martin Růžička, Adam Sabol, Marek Štěrba, 
Miroslav Sobek, David Marčan. 
 
Všem děkujeme za reprezentaci školy. 
Dívkám gratulujeme a přejeme úspěch v městském kole. 
 

Text: p. uč. Eliška Chrástecká 
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Najdi osm rozdílů! 

 
Autor : Mandrla Martin, 7. A 

 

KŘÍŽOVKA KŘESTNÍCH JMEN 
 
 
1. …………v říši divů                                                                                                                                           
2. Divá………-Božena Němcová 
3. …….Farná 
4. …..a Metoděj 
5 Jak se jmenovala princezna ze mlejna ? 
6…..Patrasová 
7.Dalibor a ………..Gondíkovi.  
 
Zuzana Karkošová, 6. B 

 

1.      

2.     
3.      

4.      

5.     
6.      

7.      
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                   Přiřaď jednotlivá písmena ke jménům aut.                                              

 
                          A             
 
                    
 
 
 

B 
 B 
                                             
          C 
                        C 
                                                                                                                    
 
                      
D 
 
 
                                                                                                    
 
 

              
 

 
Nakreslil a zpracoval: Mandrla Martin, 7. A 

 
Anglická křížovka 

 
 
1. ČTVEREC 
2.. DEŠTNÍK 
3. VAJÍČKO 
4. MYŠ 
5. NOS 
 
 

 Škoda Octavia II 

 Ferrari 250 Gto 

 Lamborgini Mürciélago 

 Ford Mustang 525 Gt 

   1.         
    2.        
    3.        

4.            
    5.        



Str. 14 výsledky - rozdíly:(rostlina vedle lavičky, myší díra, kukátko na dveřích, 
 záclonky, klika, kočka-pes, mrak, komín) 

 
 

 
 
  
Str.15. 
výsledky  
- auta 
 
 
Ilustrace: Škola na dlani – Jana Kočárková, 6. B 
 
 
Str. 14 a str. 15: řešení křížovek, tajenka anglické 

křížovky je queen - 
královna 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Členové redakce: 
 
Diana Malochová 6. A, Aneta Davidová 6. A, Zuzana Jozková 7. A, Aneta Malochová 7. A,  
Dominik Berger 7. A, Dalibor Cihelka 7. A, Šimon Kočovský 7. A, Martin Mandrla 7. A, 
Zdenek Matěj 8. B
 
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. 

D Škoda Octavia II 

A Ferrari 250 Gto 

B Lamborgini Mürciélago 

C Ford Mustang 525 Gt 

1. A l e n k a 
2. B á r a
3. E v a    

4. C i r y l  

5. E l i š k a 
6. D á d a   

7. A d é l a  

   1. S Q E U A R E   
    2. U M B R E L L A 
    3. E G G      
4. M O U S E        
    5. N O S E     
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