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ROZHOVOR
Zajímá  vás,  jaké  je  oblíbené  jídlo
paní  učitelky  Polanské?  Nebo  ve
které zemi se jí nejvíce líbilo?
ČTĚTE NA STRANĚ 2

NOVINKY ZE SVĚTA
INTERNETU
Vite,  kdo  je  to  YouTuber  a  jaké
aplikace zrovna letí?
ČTĚTE NA STRANĚ 3 A 4

Absolventský 
ples

Dááámy a pááánové,
zveme  Vás  na  absolventský  ples
žáků 9. ročníků!
Kdy?  V  pátek  12.  6.  2015  od
19.00 hod.
Kde? V sále v Třeboradicích.
 
Žáci  9.  ročníků  se  již  od  září  učí
tancovat  pod  vedením  pana
učitele  Pavla  Řepy.  Také  se  učí
zásady  slušného  chování  tím,  že
pečlivě  studují  etiketu  od
Ladislava  Špačka.  Někteří  žáci
například  hubnou,  aby  se  vešli
do  šatů.  Holky  už  shání  plesové
šaty  a  kluci  oblek.  Také  si
připravují,  jaký  budou  mít  účes,
a  holky  vybírají  vhodný
make-up.  Přípravy  jsou  prostě  v
plném  proudu.  Všichni  jste  zváni
a těšíme se na Vás!

autor článku:
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Život žáka 9. 
ročníku
Život  žáka  9.  ročníku  se  nijak
zvlášť  neliší  od  těch  ostatních.
Devátý  ročník  ale  už  není  tak
jednoduchý,  jak  jsme  byli  zvyklí
doposud.  Přibývají  tu  další
povinnosti  a  těžká  rozhodování.
Žák  má  právo  rozhodnout  se,
jak  se  jeho  život  bude  dál
odvíjet,  a  to  výběrem  střední
školy,  kde  bude  pokračovat  ve
studiu.  Mezitím  také  pozná  život
hlouběji  a  uvědomí  si,  že  by  ho
měl co nejlépe prožít.
Každý  by  měl  dělat  hlavně  to,
co  ho  baví,  a  tím  se  sám  začne
lépe  poznávat.  To  je  také  velice
rozhodující  při  výběru  školy.
Někteří  si  jsou  už  delší  dobu
jistí,  na  kterou  střední  školu  se
vydají,  ale  jiní  to  ještě  přesně
nevědí,  a  tady  se  projeví
obvykle  nervozita  a  strach.
Tomu  pomáhají  různé  programy,
testování  a  dny  otevřených  dveří
na  školách,  kde  si  všichni  mohou
upřesnit svoji budoucnost.
Další  povinností  u  nás  je  tzv.
absolventská  práce,  kterou  žák
musí  vypracovat  sám  podle
daných  pokynů  a  pravidel.
Proběhne  to  tak,  že  si  každý
vybere  libovolné  téma,  které  ho
zajímá,  ke  kterému  má  nějaký
vztah  anebo  o  kterém  se  chce
dozvědět  něco  více.  Pak  nastává
vypracování  práce  a  její
obhajoba  před  školní  komisí,
která  práci  zhodnotí  a  sdělí,  jak
jste  si  vedli.  U  spousty  z  nás  se
zde  určitě  projeví  další  nervozita
a strach, jakým způsobem

foto: Mgr. Petra Vlašánková

komise  zhodnotí  práci,  a
především  také  strach  ze
samotné prezentace.
Musíme  si  ale  uvědomit,  že
devátý  ročník  není  jen  o  strachu
nebo  různých  obavách,  ale  také
o  tom,  že  nás  čeká  spousta
zábavy  a  dobrodružství.  Zábavu
si  užíváme  hlavně  s  kamarády,
když  se  spolu  scházíme,
poklábosíme  si  a  sdílíme
všechno,  co  nás  potká.  S  přáteli
se  můžeme  sejít  a  pobavit  i
jinými  způsoby,  jako  např.  přes
počítač  na  různých  sociálních
sítích  nebo  při  nějaké  hře,
kterou  spolu  hrajeme.  Dnešní
doba  je  doba  internetu  a
elektroniky,  takže  obvykle  není
problém  se  s  přáteli  pobavit
přes libovolnou elektroniku.
Ke  konci  roku  také  přichází
absolventský  ples,  na  kterém  se
všichni  sejdou  a  začnou  se  bavit
a  tancovat.  Žáci  si  užijí  zábavu  s
kamarády  a  tím  se  rozloučí  s
devátým ročníkem.
Ještě  než  ale  skončí  školní  rok,
tak nás samozřejmě nemine

vysvědčení  a  odchod  ze  školy,
kdy  se  se  školou  naposledy
rozloučíme.  Pak  už  jen  zbývá
užít  si  další  letní  prázdniny  a
připravit se na novou školu.
A  závěrem,  jménem  žáků  9.  tříd,
bychom  vám  chtěli  sdělit  pár
rad:  pozor  na  pana  učitele
Mičku  a  mobilní  telefony.
Taháky  je  vhodné  psát  mezi
prsty  nebo  na  lavici.  Nevyplatí
se  čmárat  lihovkou  po
počítačích.  Když  vás  učitel  pro
něco pošle, co nejvíc zdržujte.
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Absolventská 
práce

Práce mě baví.
Čeho  se  nejvíc  bojíš  u  své
práce?
Obhajoby.
Jaký  máš  názor  na  zavedení
absolventské práce?
Je  to  dobrá  příprava  na
maturitu,  ale  máme  práci  a  nervy
s přijímačkami.
 
Radovan Borlovan 
U  koho  máš  absolventskou
práci a jaké téma jsi zvolil?
U  paní  učitelky  Kulované,
Leonardo da Vinci.
Vybral  sis  ho  sám,  nebo  sis
vybíral z navržených témat?
Vybíral jsem si ho sám.
Jak  ti  jde  psaní  práce  a  baví
tě?

Baví mě a vše jde v pohodě.
Čeho  se  nejvíc  bojíš  u  své
práce?
Obhajoby.
Jaký  máš  názor  na  zavedení
absolventských prací?
Myslím  si,  že  je  to  dobré.
Budeme  připraveni  na  střední  a
vysokou školu.
 
Petra Boháčková 
Jste  spokojená  s  prací  vašich
žáků?
Letos  je  to  o  něco  horší  než
loni,  ale  mám  dva  žáky,  kteří
pracují celkem dobře.
Co  podle  vás  dělá  největší
problém  žákům,  kteří  píší  tuto
práci?
Myslím, že mým dětem dělá

problémy  zformulovat  úvod,
proč  si  tu  práci  vybraly  a  co  by
v  ní  chtěly  zpracovat.  Když  žáci
napíší  úvod,  tak  potom  už  to  pro
ně není tak těžké.
Jaký  je  váš  názor  na  zavedení
absolventských prací?
Když  vznikal  náš  školní
vzdělávací  program,  tak  se
učitelé  mezi  sebou  dohodli,  že
by  byli  rádi,  abychom  psaní
absolventských  prací  zavedli.  Já
s  tím  souhlasím.  Je  to  součást
vzdělávacího programu.

autor článku:
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třída 9.A

Absolventská  práce  je  pro
někoho  strašák,  pro  jiného
snadný  úkol.  Co  člověk,  to  jiný
názor.  Některé  z  nich  vám  nyní
přinášíme.
Karolína Hajná 
U  koho  máš  absolventskou
práci a jaké téma jsi zvolila?
U  paní  učitelky  Novotné,
Duchovní  malby  Zdeňka
Hajného.
Vybrala  sis  ho  sama,  nebo  jsi
vybírala z navržených témat?
Téma jsem si vybrala sama.
Jak  ti  jde  psaní  práce  a  baví
tě?
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Rozhovor s paní učitelkou 
Jitkou Polanskou
Baví vás učit a proč?
Učit  mě  baví  hrozně  moc,  a  to
proto, že mám ráda děti.
 
Učila jste na jiné škole?
Na  žádné  jiné  základní  škole
jsem  nikdy  neučila.  Ale  učila
jsem pro jazykové agentury.
 
Jaké  předměty  učíte  a  jaký  je
váš nejoblíbenější?
Učím  dva  předměty,  angličtinu  a
němčinu.  A  úplně  nejoblíbenější
je němčina.
 
Máte nějaké koníčky?
Koníčků  mam  spoustu,  ale
nemám  na  ně  čas.  Koníčkem
číslo  jedna  je  pro  mě  rodina.  Na
druhém  místě  němčina.  A  na
třetím běhání.
 
V  jaké  třídě  se  vám  učí
nejlépe?
Tak  určitě  mám  své  oblíbence  v
šesté,  sedmé,  osmé  i  deváté
třídě.

foto: Kryštof Vaněk, třída 7.B

 
S  jakým  učitelem  vycházíte
nejlépe?
S  učitelem?  Tak  učitelů  je  na
této  škole  bohužel  málo,  nejlépe
vycházím  s  Mírou  Terkošem,
Igorem  Sloukou,  Lukášem
Mičkou, Miroslavem Poprem a

taky s panem ředitelem.
 
Chutná  vám  jídlo  ve  školní
jídelně?  Jaké  je  vaše
nejoblíbenější?
Jídlo  ve  školní  jídelně  mi  moc
chutná,  nemám  k  němu  žádné
výhrady. A moje nejoblíbenější

jídlo  je  pěkná  prasárnička.  A  to
je smažený sýr s hranolkami.
 
Cestujete  ráda?  A  v  jaké
zemi se vám nejvíce líbilo?
Ano,  cestuji  ráda  a  hodně  jsem
cestovala.  Nejvíc  se  mi  líbilo  v
USA a v Kalifornii.
 
Jaký  nejlepší  tahák  jste
našla?
Nejlepší?  Já  věřím,  že  žáci  na
této  škole  žádné  taháky
nepotřebují a žádné si nedělají.
 
Líbí  se  vám  u  nás  na  škole?
A proč?
Určitě  se  mi  tady  moc  líbí.
Hlavně  proto,  že  je  tady  živo  a
veselo.
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Půjčovna komiksů
Zveme  vás  do  3.C  ve  třetím
patře,  kde  si  můžete  každé  úterý
zapůjčit  ke  čtení  některý  z
komiksů.  Sami  je  píšeme  a
ilustrujeme.  Komiksy  nás  moc
baví. Komiksy půjčuje
od 8.45 do 8.55 hod.
od 9.45 do 9.50 hod.
od 10.45 do 10.50 hod.
Lucie  Fischerová  a  Viktorie
Šindelářová, 3.C

Recenze her  
Info:  Early  access  hry  se
vydávají  proto,  aby  vývojářům
poskytly  finance  na  další
vývoj.  Koupíte-li  si  hru  ve  fázi
alfa  za  20  euro,  podpoříte  tím
vývojáře  a  oni  mají  dostatek
peněz  na  další  vývoj  hry,  a
proto  se  vydávají  hry  ve  fázi
alfa a beta.
 
Counter-Strike: 
Global Offensive 
 
V  této  hře  se  ujmete  role
counter-teroristů  nebo  teroristů.
Za  CT  musíte  zabránit  teroristům
položit  bombu  nebo  eliminovat
celý  nepřátelský  tým.  Za
teroristy  musíte  položit  bombu
nebo  také  eliminovat  celý
nepřátelský  tým.  Ve  hře  jsou
takzvané  divize  -  stříbrná,  zlatá  a
další.  Když  vyhrajete  určitý
počet  kompetitivních  (polož
bombu)  zápasů,  tak  postupujete
do  další  divize,  třeba  stříbrná  I,
a když vyhrajete několik dalších

zápasů,  budete  stříbrná  II.  Ve
hře  je  spousta  dalších  možností,
jak  hrát,  třeba  deathmatch
(všichni  proti  všem)  atd.  Když
jste  velmi  dobří,  můžete  se
zúčastnit  i  slavných  zápasů  o
zajímavé  finanční  obnosy.
Grafika  hry  je  v  této  době  už  na
nižší  úrovni,  ale  to  je  ovšem  u
stříleček  normální  kvůli
plynulosti  her.  Takže  plynulost
střelby  a  hraní  hry  je
uspokojující.  Ovšem  občas  hru
znechutí  ostatní  hráči  a  v
nějakých  případech
nedostačující  výkon  serverů.  Hře
bych dal 8,5/10.

autor článku:
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Subnautica 
 
Subnautica  je  survival  hra,  ve
které  přežíváte.  Ve  hře  se
ujmete  role  jednoho  z  členů
posádky,  která  jela  přeměnit
neobyvatelnou  planetu  na
obyvatelnou.  Cestou  se  však  loď
porouchá  a  vy  se  jako  jediní  z
celé  posádky  dostanete  do
záchranného  modulu  a  dorazíte
na  planetu,  kde  je  jenom  oceán.
Hra je ve velmi rané fázi „early

access“,  což  znamená,  že  je
stále  ve  vývoji.  Ve  hře  si
vyrábíte  věci,  jako  např.  více
tanků  (nádob)  na  kyslík  a
cokoliv  pro  rychlejší  pohyb  pod
vodou.  Hra  je  velice  chytlavá.
Vlastním  ji  zhruba  6  dní  a  už
mám  nahráno  12  hodin.  Stavění
základen,  velkých  ponorek  a
prozkoumávání  hlubin
neznámého  oceánu  je  velice
zábavné,  ale  občas  i  strašidelné
a  děsivé.  Hra  je  velice  povedená
a  hrozně  moc  mě  baví.  Graficky
je  dobře  zpracovaná  a  povedená
je  i  umělá  inteligence  monster  a
ryb.  Survival  efekt  se  v  této  hře
opravdu  podařil  naplnit.  Hru
zatím  kazí  jen  to,  že  je  leckdy
neoptimalizovaná,  takže  se  seká.
Hra  je  ovšem  ve  stavu  „alfa“,
takže  ji  nemůžeme  hodnotit,
dokud  nebude  plně  vydaná.
Nyní bych jí dal 9/10.
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YouTube
YouTube  je  největší  internetový
server,  na  který  se  nahrávají
videa  od  různých  lidí.  Po  nahrání
prvního  videa  se  stáváte  tzv.
YouTuberem.  To  je  člověk,
který  natočil  video  a  umístil  ho
na  YouTube.  Dále  můžete  být
subscriber  (odběratel  -  získává
novinky  z  daného  kanálu,  který
odebírá)  a  viewer  (pozorovatel).
Pokud  budou  mít  vaše  videa
úspěch,  můžete  získat  různá
ocenění.  Najčastějším  oceněním
pro  YouTubera  je  100  000
odběratelů (subscribers).
 
Je nějaký YouTuber v ČR?
Ano,  v  ČR  jich  je  spousta.
Nejznámějším  je  asi  MenT,
GEJMR  a  ze  slovenské  scény
GoGo.  Na  světě  je
nejpopulárnějším  YouTuberem
PewDiePie  [pjůdypáj],  který  má
přes 33 milionů odběratelů.
 
Jsou  nějací  YouTubeři  i  na
naší škole?
Wapy  -  natáčí  vlogy,  let’splaye  z
her  Minecraft,  Perfect  World
International  a  začíná  s  Metin  2.
Dále  točí  typy  vlogů,  jako
challenge  (různé  výzvy),  tagy
(otázky)  a  různé  malé  filmy.  Má
přes  110  odběratelů  a  více  jak
10 000 zhlédnutí. Dále Natky

VLOGY  -  natáčí  hlavně  vlogy,  a
také  ErisLP.  Jakmile  zadáte  tato
jména  do  vyhledávání  na
Youtube,  vyjede  Vám  daný
kanál.  Většina  školních
YouTuberů  se  zabývá  tzv.
vlogováním,  což  znamená,  že
natáčejí  sami  sebe  a  přitom
mluví.  Dále  se  dá  točit  video
stylem  let’splayů,  gameplayů  a
streamů.  Let’splay  je  typ  videa,
při  kterém  YouTuber  nahrává
hru  a  přitom  mluví.  Gameplay  je
typ  videa,  při  kterém  YouTuber
nahrává  hru,  ale  nemluví  u  toho.
Stream  je  typ  videa,  kdy
YouTuber  natáčí  živě.  Avšak
YouTube  není  hlavní  server  na
živé  vysílání.  K  tomu  slouží
hlavně  servery  twitch.tv  nebo
hitbox.tv.
Stát  se  YouTuberem  není  složité.
Můžete  se  jím  stát  i  vy.  Stačí  se
jen  zaregistrovat  na  serveru
Youtube.com. Tak hurá do toho!

autor článku:
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Samíkova mňamkózní kuchařka

foto: Samuel Bogner

Kuřecí  prsa  zapečená  s  cibulí,
hermelínem a smetanou
 
Délka přípravy: 1 h 30 min
- hlavní chod
- česká kuchyně
 
Ingredience: 
 
1 velká cibule
100  g  smetany  ke  šlehání  nebo
zakysané smetany
500 g kuřecích prsou
1 hermelín bez příchuti
 
Příprava: 
 
Kuřecí  prsa  naporcujeme  na
menší  kousky,  osolíme,
okořeníme  podle  chuti  (bazalka,
oregano,  vegeta,  grilovací  koření
a jiné).
 

Dno  pekáče  vymažeme  sádlem  a
obložíme  ho  cibulí  nakrájenou  na
tenká  kolečka.  Na  ně
naskládáme  kousky  masa  a  na
maso  plátky  hermelínu.  Celé  to
poté  zalijeme  šlehačkou  (nebo
zakysanou  smetanou)  a  pečeme
v  troubě  na  180  °C  asi  1
hodinu, až je maso měkké.
Kuřecí  prsa  s  hermelínem  a
smetanou  podáváme  s  přílohou
podle vlastního výběru.
 
Hermelín  by  měl  být  bez
příchuti.  Já  jsem  pekl  s
paprikovým  hermelínem,  ale  pak
se  míchalo  moc  chutí  dohromady
a  výsledek  byl  horší,  ne  špatný,
ale  horší  (někomu  to  ale  může
chutnat).  S  množstvím  smetany
to  také  nepřeháníme,  aby  se  v  ní
maso nevařilo, ale aby se peklo.
 
Recept  je  velmi  jednoduchý  a
zvládne  ho  každý.  Budu  rád,
když  mi  dáte  vedět,  jak  se  vám
recept povedl.

autor článku:
SAMUEL BOGNER

třída 7.B

Školní anketa
Dnes  Vám  opět  přinášíme  školní
anketu.  Tentokrát  jsme  se  ptali
žáků  na  to,  co  se  jim  nelíbí  v
kolektivu  a  jestli  to  mohou
učitelé změnit.
 
Nikola 3.B
- násilí mezi dětmi
•  mohli  by  víc  hlídat  v  našich
třídách
 
Terezie 6.A
- spolužáci jsou drzí k učitelům
• někteří učitelé to neřeší
 
Adam 2.F
- praní
• mohli by je více hlídat
 
David 3.D
-  většina  dětí  si  to  neuvědomuje,
ale ničí věci, které patří škole
•  učitelé  dělají  dost,  ale  nezmění
to
 
Andrea 8.A
-  když  je  někdo  v  naší  třídě,  ničí
nám  věci  (lije  mýdlo  do  kytek,
trhá plakáty)
•  mohli  by  je  pouštět  do  tříd
těsně před zvoněním
 
Šárka 3.A
-  mně  na  našem  kolektivu  nic
nevadí

foto: Kohoutková, Krejčová

•  učitelé  to  nijak  změnit
nemůžou, jsme s nimi spokojení
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Ohlédnutí za Edisonem

foto: Petra Bogarová

Máme  za  sebou  projekt  Edison.
Líbil  se  vám,  nebo  ne?  Níže
přinášíme vaše ohlasy.
 
Projekt  EDISON  byl  letos  opět
zajímavý.  Jako  tradičně  k  nám
přijeli  studenti  z  hodně  dalekých
zemí,  např.  z  Indonésie,  Brazílie
a  Číny.  Dozvěděli  jsme  se
spoustu  informací  o  jejich
kultuře,  bydlení,  koníčcích  a  o
tom,  jak  tam  lidé  vlastně  žijí.
Každý  ze  sedmi  studentů  si  pro
nás  připravil  prezentace,  které
byly  dobře  vytvořené  a
obsahovaly  spousty  zajímavostí.
Prezentace  byly  v  angličtině  a
byly  doplněny  o  obrázky.  Mně
osobně  obrázky  vždy  pomohly
přesně  pochopit  to,  o  čem
studenti mluvili. Moc se mi tento

foto: Petra Bogarová

týden líbil.
 
Mně  osobně  se  projekt  Edison
moc  líbil,  protože  jsem  se
dozvěděla  nové  informace  a
zajímavosti  o  dalekých  zemích.
Také  se  mi  líbilo,  jak  nás
studenti  učili  mluvit  řečmi,
kterými  mluví  oni,  např.
gruzínsky.  Global  Village  se  letos
opět  povedl,  psali  jsme  si  naše
jména  jinými  abecedami,  stážisté
nám  ukazovali  vlajky  a  jiné
suvenýry.  Všechny  prezentace
byly  moc  hezké,  ale  nejvíce  se
mi  líbila  o  Brazílii,  Turecku,
Číně, Taiwanu a Gruzii.

Jiří Vašíček, Klára Pěnkavová



ZDE MŮŽE BÝT VAŠE REKLAMA – KONTAKTUJTE PRESS@SCHOOLPRESSCLUB.COM COPYRIGHT © OMNIVEDA GROUP S.R.O.

ČAKOPIS Č. 3, ŠKOLNÍ ČASOPIS WWW.SCHOOLPRESSCLUB.COM

Čaplikace

Snapchat
 
Znáte  to,  vyfotíte  nějakou
zajímavou  momentku,  ale  její
obsah je natolik kontroverzní, že

nechcete,  aby  byla  někde  dlouho
uložena  na  internetu  a  šlo  ji
dohledat.  Ano,  řeč  je  o
nevhodných  fotografiích,  které
dokážou  napáchat  spoustu
škody.  Přesně  pro  ně  je  ideální
aplikace  pro  chytré  telefony
Snapchat,  která  zaslané  fotky  po
chvíli smaže.
Tuto  aplikaci  si  stáhlo  za  necelý
rok  25  845  553  lidí  po  celém
světě.
Ale  pár  chybiček  tam  je,  proto
dostává čtyři z pěti hvězdiček.
 
 

Messenger
 
Posílejte  přátelům  SMS  zdarma
využitím  stávajícího  datového
tarifu.  Buďte  v  kontaktu  s  přáteli
z  telefonu  nebo  přes  internet  a
vaše  zprávy  jim  nikdy  neujdou.
Sdílejte  fotky,  videa,  samolepky
a  další.  Zahrňte  do  konverzací
přátele  přátel.  Mějte  informace
o  tom,  kdo  vaši  zprávu  viděl  a
kdo  ne.  Zobrazte  si
nejdůležitější  skupinové
konverzace  na  jednom  místě.
Pomocí  upozornění  v  aplikaci
můžete rychle přecházet mezi

více konverzacemi.
Tuto  aplikaci  si  stáhlo  za  necelý
rok  38  786  267  lidí  po  celém
světě.
Proto  tato  aplikace  získává  pět
hvězdiček.
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Módní policie

foto: Barbora Vintrová

5.B
Margarita  si  uvědomila,  že  v
jednoduchosti  je  krása!  A  proto
zvolila  kombinaci  tmavě
růžového  trička  s  dlouhým
vyhrnutým  rukávem  a  potiskem
„Live  wild“,  což  v  češtině
znamená  „Divoký  život“.
Oranžovo  až  růžové  džíny  s
kamínky.  Celý  outfit  oživuje
úhledně  upletený  cop.  A  za  tento
jednoduchý  outfit  dostala  čtyři
body z pěti.
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Jitka Landsingerová, 5.B
Jitka  vsadila  na  bordó  svetr  a
tyrkysové  džínové  slimky.  Outfit
oživila  hnědými  šněrovacími
kozačkami,  černo-šedou
pletenou  šálou  a  čepicí.  Jediné,
co  bych  jí  vytkla,  je  až  nepříliš
běžné  sladění  barev.  Za  celý
outfit  jí  dávám  pět  bodů  z  pěti,
opravdu skvělý vkus, Jitko!
 
Margarita Baghdasarjanová,

Vtipy čísla
Babička  říká  Pepíčkovi:
"Pepíčku,  když  kašleš,  dej  si
ruku před pusu!"
Pepíček  na  to:  "Babi,  neboj,
mně zuby nevypadnou."
 
 
Kdy kuře pípne naposledy?
V Tescu na pokladně.
 
 
Paní učitelka říká dětem:
"Za  každé  sprosté  slovo  přineste
kamínek."
Druhý  den  přinese  Anička  tři
kamínky a paní učitelka říká:
"Příště už nic takového neříkej."
Za chvíli přijde Pepíček a volá:
"Pozor, vezu štěrk!"
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Světová škola

Ahoj,
rádi  bychom  vás  informovali  o
akci,  která  se  zaměřuje  na  stále
rostoucí  obezitu  dětí  vs.  hlad  lidí
v  rozvojových  zemích.  Naše
akce,  kterou  si  připravila  třída
6.C,  se  bude  konat  dne  29.  4.
od  9.30  do  11.00  hod.  na  naší
školní  zahradě.  Pro  žáky  z
mateřských  školek  jsme  si
připravili  stanoviště  se
sportovními  aktivitami  a
informacemi  o  problémech  hladu
v rozvojových zemích.
Držte  nám  palce,  ať  se  nám  vše
vydaří.  V  příštím  čísle  vám
přineseme z akce reportáž.

Natálie Berečková, 6.C

Partneři
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