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Den Evropy z pohledu 7. A   
 

Poprvé v naší škole jsme měli 
možnost se zúčastnit projektu Den Evropy. 
Zástupci parlamentu jednotlivých tříd 2. 
stupně si vylosovali jednu z 27 zemí 
Evropské unie a měli za úkol připravit si o ní 
povídání a výzdobu třídy, popř. vystoupení, 
zvukové ukázky nebo malé soutěže. Projekt 
probíhal ve dnech 11. 5., 12. 5. a 14. 5. a to 
v pondělí první tři hodiny a ostatní dva dny 
první dvě hodiny. Podle předem sestaveného 
řádu se navzájem navštěvovaly třídy 
a v pouhých patnácti minutách měli 
návštěvníkům představit ,,svou“ zemi. 

Žáci tříd se velmi snažili a hýřili 
originalitou: měli jsme možnost vidět tančící 
páry, slyšet ukázky hudebních skupin, vidět 
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scénu z historie nebo i ochutnat tradiční 
pokrmy. 

Naše třída 7. A si vylosovala Velkou 
Británii, zemi nám všem blízkou, přesto jsme 
se pokusili najít pro ostatní třídy zajímavosti, 
které by mohly zaujmout. V hodinách výtvarné 
výchovy jsme požádali paní učitelku Masnou, 

aby nám trochu pomohla s výzdobou třídy -
udělali jsme několik vlajek, typický 
londýnský červený autobus, velkou 
papírovou napodobeninu slavného Big Benu 
a velmi výrazný uvítací plakát. 

Paní učitelku ze zeměpisu - paní 
Janíčkovou jsme poprosili o zeměpisné 
informace, které bychom mohli spolužákům 
představovat na mapě Velké Británie 
zapůjčené od paní učitelky Šigutové. 

Pro navození atmosféry jsme si 
každý přinesli deštníky, paní učitelka 

koupila pravé anglické sušenky a tři kluci ze 
třídy se převlékli do typických skotských krojů, 
vyrobených babičkou naší spolužačky Renči. 
Skoti sklidili veliký úspěch už při úvodním 
vítaní se skotskou hudbou, při kterém rozdávali 
sušenky, deštníky a třídnímu učiteli male 
vlaječky na špejli. 

Co se týče obsahu našeho vyprávění, 
něco málo jsme řekli o obecných zeměpisných 
informacích, Skotech a celkově Skotsku, 
významných osobnostech, slavných hudebnících 
a nakonec jsme si vyzkoušeli jak hodně 
pozornosti se nám dostalo při malé soutěží, při 

které byl symbolickou odměnou za 
správnou odpověď bonbon. 

A úplně na konec dodávám, že 
jsme se umístili na krásném 3. místě za 
třídami 9. B a 7. B a moc moc jsme si 
pochutnali na velikánském dortu. 

 
Jana Hlavenková, 7. A 
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Rozhovor s paní učitelkou Militkou 
 

1. Čím jste chtěla být jako malá? 
Chtěla jsem pracovat v lékárně, farmacie mě 
moc lákala. 
 
2. Který předmět jste měla na škole 
nejraději?  
Nejraději jsem měla dějepis a později 
angličtinu. Tehdy se angličtina učila až na 
gymnáziu. (Já jsem chodila od 7. třídy ZŠ do 
kurzu angličtiny do Kulturního domu 
v Havířově) 
 
3. Jaké máte vztahy s žáky?  
Určitě dobré. Žáci se mi svěřují  se spoustou 
věcí, někdy chtějí radu. Vždycky je nabádám,  
aby nezapomínali na slušnost. Tím se vyřídí 
vždy víc.  
 
4. Jakou třídu máte nejraději? 
Jestli si mám vybrat, je to 2. třída. Jsou milí a 
snaživí. 
 
5. Baví vás tato práce?  
Baví, pracuji tady už 13. rok. 
 
6. Jaké je vaše oblíbené jídlo? 

Nejraději mám svíčkovou. 
 
7. Máte nějakého domácího mazlíčka? 
To víte, že ano. Psa Rexe. Nejvíce mě potěšilo, 
když kolem naší zahrady šly děti a jedno dítě 
prohlásilo. ,,Podívej, komisař Rex.“ 
 
8. Co děláte ve volném čase?   
Ve volném čase chodím na zahradu, pěstuji 
kytky, peču moučníky. 
 
9.Jakou hudbu posloucháte? 
Rozhodně rock and roll. (r´n´r) A poslouchám 
Elvise Presleyho.  
 
10. Čtete ráda? Jakou pěknou knížku jste 
četla naposledy? 
Ano. Nejsem ale vášnivý čtenář. Naposledy to 
byla  kniha Egypťan Sinuhet (napsal Waltari 
Mika) 
 
11. Kdo je vaším vzorem? 
Určitě je to moje mamka. Nikdy nebyla 
nemocná a vyhledávala práci. Říká, že člověk 
musí být ,,v jednom kole“ a pak ho všechno 
baví.      

  
DAVID  VALENTA 

 
Rozhovor s žákem 6.A, který se ve volném čase věnuje LUKOSTŘELBĚ a se svou prací o pejskovi se umístil na 
4. místě v chovatelské soutěži
 

1. Jak tě napadlo věnovat se lukostřelbě? 
Chtěl jsem zkusit něco nového. 
 
2. Co tě nejvíc na tomto sportu zaujalo? 

  To, že jsem si myslel, že to bude jednoduché, ale 
zjistil jsem, že je tomu  právě  naopak.    

 
3. Jak dlouho se mu věnuješ? 
Asi rok a půl. 

 
4. Myslíš si, že ti to jde? 

Jak kdy. 
 
5. Vyhrál jsi už nějaké medaile? 
Ano, vyhrál jsem 3. místo v mezinárodním 
lukostřeleckém závodě zemí Višegrádské čtyřky 
- Zlatý Kylof. 
 
6. Jak často trénuješ? 

Dvakrát týdně.  

 
7. Co k tomuto sportu potřebuješ? 
Luk, šípy, toulec, packu a chránič. 
 
8. Jaké vlastnosti potřebuje lukostřelec? 

Trpělivost, vytrvalost a paměť. 
 
9. Dozvěděli jsme se, že jsi se umístil na 

krásném 4. místě v chovatelské soutěži. 
Bylo to složité? 

No, nebylo to vůbec jednoduché. 
 
 

10.  S čím jsi měl během soutěže nevětší 
problémy, a co naopak bylo 
nejednodušší? 

a) v poznávačce, b) test práce 
 
11. Byl jsi se svým výkonem spokojený? 

     Ano. 

 
Ptala se Zuzana Jozková, 7. A 

Redakce Bělásku Ti gratuluje a přeje mnoho 
dalších úspěchů ve sportu a ve škole!!!!!!!!!!!!  
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TISKOVÁ KONFERENCE 
 
 

V pátek 22. 5. 2009 jsme byli na konferenci s časopisem Běláskem! Hostem byl 
kaskadér David Bryknar. Možná, že jej znáte z televize. Párkrát už v ní byl. Poté, kdy jsme ho 
všichni přivítali, nám začal vyprávět něco o s svém povolání a  jeho koníčku, což je 
kaskadérství. 

 Když už o sobě řekl hodně věcí a ukázal nám své vybavení, fotky a videa, začali jsme 
mu klást různé otázky. Zjistili jsme, že jeho rodiče o něho neměli strach a že třeba trénuje na 
parkovišti před Kauflandem nebo Hypernovou. Nějaký velký úraz se mu nestal, jenom pár 
odřenin, spálenin a modřin. Dozvěděli jsme se o jeho snaze dosáhnout rekordu – udržet se za 
autem v  rychlosti 333Km/h. Některé informace o něm a jeho životě jsme shrnuli 
v následujícím článku.  

 
 

David Bryknar 
 

Tak tohle je ten David Bryknar alias Jet Mask nebo 
Kamikadze. Narodil se roku 1973 v Ostravě. Po spoustě 
proplakaných dní ve školce se prodral základní školou a poté 
byl vyučen automechanikem v SOU Tatra Kombinát 
Kopřivnice. 
Z důvodu porevolučního nedostatku práce v jeho oboru, si 
vydělával jako technik prodeje aut v Amerika Shopu. Odtud 
se vyšvihl na místo representanta pro styk s obchodními 
partnery z Rakouska česko-rakouské firmy Investment 
Consulting Ostrava s.r.o.  

Protože to byla dost kancelářská práce, dal se na 
hasičinu. Načež se v určitou chvíli už nechtěl dívat na to, jak 
nefunguje moto-life Ostravska. Takže se rozhodl to trochu 
rozproudit, aby potvrdil své „Praha je hlavní město, ale žije 
se v Ostravě.“ 

Je pravdou, že se to zvrhlo směrem na pořádný 
adrenalin v podobě rekordů hodných knihy pana Guinnesse.  
  Osobní údaje: Narodil se v říjnu 1973, ve znamení 
vah, měří 173 cm, váží 89 kg, jeho životní moto je: Žít se dá, 
jen jednou za život. Mezi jeho oblíbené filmy patří:  V zajetí 

rychlosti a Kokosy na sněhu. 
 
 

Simona Folkertová 6. A a Aneta Davidová 6. A 
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PRAVĚKÁ ZVĚŘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednoho dne se mamutí mládě probudilo ze 
spánku 

a chtělo se nadýchat čerstvého vánku. 
Nevinně se rozkoukalo kolem sebe, 

uvidělo krásně modré nebe. 
Chtělo poznat svět, 

a ejhle, uvidělo okouzlující květ. 
Za ním se schovával Tiranosaurus-Rex, 

který měl v kapse lahodný keks. 
Začali se spolu kamarádit a hrát, 

než přišel Stegosaurus, 
který se s nimi chtěl prát. 

Ale když mu ukázali z kapsy tu dobrotku, 
tak jim Stegosaurus ukázal Dorotku. 
Byla to Raptorka, která rapovala tak, 

že se jí zvedal vždycky tlak. 
Den pomalu končí, 
a zvířátka se loučí. 

Stegosaura chytla pepka, 
a v okamžení se mu rozbila lebka. 

Rozloučili se s ním v míru, 
a zakopali ho do čerstvého sýru. 

Mamut se s Tiranosaurusem-Rexem rozloučil 
a radostí si z tohoto dne poskočil. 

Oba šli domů spát, 
a nechali si hezké sny zdát. 

 
 
 
 
 
Autorky básně: Renáta Shurdhaniová (7.A) a Dominika Bergerová (7.A) 
Ilustrátoři: Jiří Heinrich (3.B), Tereza Girgašová (3.A) a Vojtěch Stuchlý (4.B) 
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ČARODĚJNICE 
 

30. 4. jsme byli na Dni čarodějnic ve Staré Bělé u školní jídelny. Policisté si pro nás připravili 
zábavný program. Předvedli nám jak chytají zločince a cvičí psy. Měli tam připravený stánek 
se zbraněmi a příslušenstvím. Byl tam i skákací hrad a různé soutěže. Žáci starších ročníků 
pomáhali organizátorům s jejich přípravou. Každé dítě, které chtělo soutěžit dostalo kartičku. 
Při každé soutěži na ní účastník dostal razítko. A když ji mělo za každou soutěž vyplněnou, 
dostal občerstvení. Po 12. hodině se všichni rozešli a mohli jít domů nebo tam zůstat. Akce 
trvala až do večera, kdy mohli přijít i rodiče. 
 

Autor: Šimon Kočovský 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starobělská pouť 
 
 

Pouť ve Staré Bělé proběhla od 16. do 17. 5. 2009. Byla zde k vidění spousta kolotočů. 
Stály na  fotbalovém hřišti a na hřišti u jídelny. Bylo zde i hodně stánků, ve kterých  prodávali 
klobouky, kuličkovky, nože, jídlo, pití atd. Pro většinu dětí hlavní atrakcí poutě byly kolotoče, 
nejvíce atrakcí bylo u jídelny, kde byl nejdražší Booster a na hřišti byla nejlepší Centrifuga. 
Malé děti si mohly zaskákat na nafukovacích hradech. 

Dominik Berger, 7. A 
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OZO Ostrava 
 

Všechny třídy 2. stupně navštívily OZO v měsíci dubnu. Speciální autobus pro nás 
přijel až ke škole. Zaměstnanci OZA si pro nás připravili soutěže, ve kterých jsme byli 
roztříděni do skupinek. Museli jsme si například zapamatovat, jaké věci byly v kontejneru, 
tipnout, kolik je PET lahví v tašce a zúčastnit se mnoha dalších soutěží. Účelem celé akce 
bylo naučit nás zacházet s odpady.  

 Po přednášce jsme šli na prohlídku pracoviště OZA. Nejdříve jsme dostali ochranné 
helmy na hlavu. Pak  jsme navštívili třídičku PET lahví, skla a papíru. Na konci jsme 
odevzdali helmy a jeli jsme zpět autobusem ke škole.  

Autor: Šimon Kočovský 7. A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otevřeme školu zvířátkům. 
 
22. dubna se každoročně koná celosvětový Den Země. 
V letošním školním roce jsme se při této příležitosti rozhodli na prvním stupni 

uspořádat akci „Otevřeme školu zvířátkům“.  
Děti od první až do páté třídy si mohly do školy přinést své zvířátko, se kterým 

nejprve seznámily ve třídě své spolužáky. Dále potom ve skupinkách vytvořily plakát, 
na kterém se objevily informace a zajímavosti o představovaném zvířeti. 

Na závěr byla na chodbě pavilonu A uspořádána výstavka všech domácích mazlíčků, 
ale i ještěrek, rybiček, pavouků, želviček a dalších živočichů. 

Chtěli bychom poděkovat rodičům, kteří pomohli svým dětem při dopravě zvířátek 
do školy a zpět domů. 

Dětem se tato akce velmi líbila. Přinesla jim mnoho nových poznatků o zvířatech, 
o jejich potřebách a péči o ně.  

p. uč. Lenka Kučerová 
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Výlet do Osvětimi. 
 

Dne 7. 5. 2009 se žáci 8. a 9. tříd vydali 
na výlet do Osvětimi. Nasedli jsme do autobusu 
a jelo se. Cestou jsme zhlédli film o  Osvětimi.  
 Dojeli jsme na místo, kde nás rozdělili 
do dvou skupin a dostali jsme sluchátka 
s výkladem v českém jazyce. S nimi jsme 
procházeli koncentračním táborem za doprovodu 
průvodce. Prošli jsme různými budovami, kde byly 
fotky z té doby, ale nejen ty. Když se vešlo 
po nepříliš rovných schodech do jedné místnosti, 
po naší levici jsme viděli sedm tun vlasů obětí 

z Osvětimi. Ve vedlejší místnosti leželo přes několik set párů bot a ve třetí smíšené věci, které 
byly při příjezdu odebrány přijíždějícím. Jedna místnost byla do půlky prosklená a za sklem 
byly zase kufry lidí, kteří sem byli transportováni. Na kufrech byly i jejich adresy a mnohé 
z nich i české – Praha, Brno.  
  Již na první pohled mi bylo jasné, že zde lidé nemohli dlouho přežít. Bylo 
neuvěřitelné, jak Němci mohli nacpat tolik lidí do místnosti o velikosti průměrné třídy. 
U mapy nám vysvětlili, kde stál 1. a 2. tábor. Ten druhý byl asi 24krát větší než ten, ve kterém 
jsme se nacházeli. Cestou zpět jsme si prohlédli i spalovnu a plynovou komoru. Pak jsme 
odevzdali sluchátka a nasedli do autobusu, který nás zavezl do 2. tábora.  
  Ve druhém táboře nezbyla už ani čtvrtina toho, co tam za 2. světové války  bylo. 
Němci totiž při odjezdu vše zapálili. Tábor byl rozdělen na mužský a ženský s dětmi. Lidé 
tady nespali v domech, ale v něčem, co se podobalo spíš koňským stájím. Ženy a děti měly 
budovy z cihel, a tak se z nich dochovalo více, ale muži měli obydlí ze dřeva, a tak 
po tříčtvrtině tábora zbyly jen zděné komíny. Muži spali na trojposchoďových „postelích“, ale 
na každou se muselo vměstnat  5 až 8 mužů. Nejhorší ovšem bylo, že byli podvyživení a trpěli 
silnými krvavými průjmy. A tak ti, co leželi dole, byli těmi shora podělání. Uprostřed budovy 
bylo něco jako betonová lavice s dírami, která sloužila jako záchod. Špatné bylo, že muži měli 
jen 5 sekund na to, aby udělali svou potřebu a pak sem šli další a další.  Uprostřed tábora, 
přesně na rozhraní mužské a ženské části, procházela železnice, která den co den vozila nové 
lidi. Na konci jsme se šli podívat do rozhledny, kde si stráže hlídaly své vězně, a čekala nás 
cesta domů. 
 Byl to zajímavý výlet na ne zrovna příjemné místo, ale hodně jsem se  z něj dozvěděla. 

 
Silvie Jakubková, 

8. B 
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VÝLET DO VELKÝCH LOSIN 

 
Ve čtvrtek 28. 5. 2009 jeli někteří žáci šestých, sedmých a osmých tříd, kteří jsou 

členové pěveckého kroužku, do Velkých Losin. Asi v 10:00 hod. jsme dorazili do Velkých 
Losin.V 11:30 hod. nám začínala prohlídka papírny, která byla založena v polovině  
17. století a je také poslední papírnou v Evropě, která vyrábí ruční papír.  

Zjistili jsme jak se papír vyrábí, co za suroviny se potřebujou a také jsme si mohli 
vyrobený papír zakoupit. Po prohlídce jsme se vrátili na parkoviště kde stála malá restaurace. 
Měli jsme asi půl hodiny abychom si něco zakoupili buď k jídlu nebo nějaký suvenýr.  

Po obědě jsme se vydali na prohlídku velkolosinského zámku ze 17. století. Zde jsme 
se dozvěděli kdo zámek založil, něco o čarodějnických procesech a další zajímavosti. Poté 
jsme si prohlédli zámecký park a odjížděli domů.  

 
Zdenek Matěj, 8. B 

 
 

 
 

 
ŠKOLNÍ VÝLET DO JESENÍKU 

 
Do Jeseníku jsme jeli 29.5.2009. Vyjeli jsme v 7:00 hod. a přijeli ke Karlově studánce asi 
v 9:45 hod. Vystoupili jsme, a protože hodně pršelo, oblékli jsme si pláštěnky a vydali se na 
cestu. Chodili jsme kolem potoka a cesta byla čím dál tím horší. Dokonce i sněžilo a my jsme 
byli zmoklí jako slepice. Vyšlapali jsme kopec a došli až na Barborku. Ale i přes špatné 
počasí byla velká legrace. V restauraci Na Barborce jsem nechtíc zlomila klíč na dvě půlky a 
všechny jsem tím velice pobavila. Když jsme vyšli z restaurace, dali jsme se na cestu zpátky 
dolů. Tam nás čekal autobus. Jeli jsme domů. Byl to opravdu nezapomenutelný zážitek, jen 
doufám, že na dalších výletech budeme mít lepší počasí. 

 Veronika Gerlichová, 8. B 



ŠKOLA 
 

- 10 - 

 
 

Dovybavení informačního centra 

Informační centrum je místnost, kde děti mohou trávit svůj volný čas před odpoledním 
vyučováním, učitelé spolu se svými žáky vytvářejí zajímavé projekty, konají se zde besedy i 
výstavy. Díky získanému grantu jsme měli možnost dovybavit tento prostor počítači, 
počítačovými stoly a židlemi. Žáci tak mohou se svém volném čase pod dozorem vyučujících 
vyhledávat zajímavé informace na internetu, zpracovávat referáty nebo jen tak pro své 
potěšení řešit nějaký výukový program. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali Statutárnímu městu Ostrava za přidělenou dotaci. 

                                                                      Mgr. Pavla Gavlová a Mgr. Lenka Kučerová 
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VÝSTAVA 
 

 
Dne 15. 6.  proběhla v 16 hodin       

v K-TRIU vernisáž k výtvarné výstavě prací 
žáků naší školy. 

I když jste nestihli v tomto termínu 
výstavu navštívit, máte stále možnost 
vystavené práce zhlédnout, a to až do konce 
srpna 2009. 

A co na výstavě můžete vidět? Výstava 
není tematicky zaměřena, takže zde můžete 
spatřit nejen práce, které zachycují jevy 
a předměty z běžného života, ale také práce 
abstraktní, v nichž mohou žáci v maximální 
možné míře uplatnit fantazii a tvořivost. 

Kromě různorodých námětů byla pro práci využívána i pestrá paleta výtvarných technik 
a postupů tak, aby si každý žák mohl najít v těchto činnostech to, co je mu nejbližší a také se 
známit třeba s něčím novým. 
 

Všem žákům i učitelům za jejich práci děkuji a doufám, že se na výstavu přijdete 
podívat. 

p. uč. Eva Masná  
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Industriální fotografie 
 

Rád bych vám ukázal pár industriální fotografií ze dne otevřených dveří ve 
Vítkovicích, který proběhl dne 1. 5. 2009.  

Tohoto dne byl otevřen celý areál.  Mohli jsme zde vidět  práškovou lakovnu, 
odlévárnu, lisovnu, dmýcharnu, rourovnu atd. Dále jsme se mohli nechat vyvézt vysoko 
v železné kleci jeřábem. V dmýchárně jsme si mohli prohlédnout zmenšené modely různých  
strojů a  staveb z plechu a vítkovického železa, dále i kulisy vítkovického náměstí, které byly 
vyobrazeny/ vystaveny k výročí založení výstavy. 

 
Autor fotografií: Martin Mandrla, 7. A 

 

 
 

 



SPORT 
 

- 13 - 

 
Sportovní hry žáků ostravských základních škol 

 
17. 6. 2009 se dívky 6. ročníků zúčastnily olympiády ve vybíjené v rámci Sportovních 

her žáků ostravských základních škol, kde se umístily na výborném druhém místě. 
 

 

Sportovní den 
 

Ve čtvrtek 18. 6. si žáci 9. ročníků připravili pro své kamarády z 6., 7. a 8. tříd soutěž 
v řadě disciplín – od házení šišek na terč, střílení ze vzduchovky či skákání na motostiku. 
Celkově byla nejúspěšnější třída 8. B s 53 body, na druhém místě se umístila třída 6. B 
s 49 body a třetí byla 7. A s 47 body.   
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Bludiště 
 
 
 
 
                                                                           
Pomožte mi najít cestu k jídlu! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Autor : Mandrla Martin 7. A, Obrázek : Tereza Girgašová 3. A 
 

 
 

PRO CHYTRÉ HLAVY 
 
Dokonči věty: 
I am plaing                                         house            tea             football. 
I am eating                dinner           water         my ball. 
I am drinking     Tv            spaghetti    water. 
I am reading             a book            oil             judo.          
I am singing.                                       a pizza  a song       bread. 
   
                                       

  
 Aneta Davidová, 6. A 
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Zvířecí křížovka 
 
 
 
1. 
 
2. 

 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
 
9. 
 
 
 
 

1. Jak se řekne česky zvíře monkey? 
2. Žije pod zemí a v pohádkách má modré kalhotky. 
3. Pták, který má SPOUSTU ok na ocase. 
4. Má rohy jako čert a mečí. 
5. Má červenou čepičku, ťuká do stromů svým zobákem, aby je léčil. 
6. Ferda…………………… 
7. ………………………Bystrouška 
8. V pohádce o Smolíčkovi má zlaté parohy. 
9. Žije ve vodě a má ploutve. 
  

 
 
 
 
 
 

Autorky: Dominika Bergerová a Renata Shurdhaniová ze 7. A 

      
 

    

   
 

       

          

          

     
      

       
 

   

          

          

  
 

       



Str.15 Zvířecí křížovka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Str. 13, PRO CHYTRÉ HLAVY Dokonči věty:  
 

I am plaing football. 
I am eating dinner. 
I am drinking water. 
I am reading a book.          
I am singing a song. 

 
 
 
 
 
Ilustrace – hlavy trochu jinak – Ondřej Kutý a 
Zdenek Matěj 8. B 
 

 
 
Členové redakce: 
Aneta Davidová 6. A, Diana Malochová 6. A, Dominik Berger 7. A, Dominika Bergerová 7. 
A, Zuzana Jozková, Šimon Kočovský 7. A, Martin Kandela 7. A, Renáta Shurdaniová 7. A,   
Silvie Jakubková 8. B, 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. 
 

    o p i c e  

    k r t e k  

    p á v    

   k o z a    

     d a t e l 

m r a v e n e c   

    l i š k a  

  j e l e n    

    r y b a   
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