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KULIOČKO 
Školní časopis žáků MZŠ Ždánice 

3. číslo duben 2014  

 

 

Milí čtenáři,  

dostává se Vám do rukou další vydání Kuliočka. 

V tomto čísle jsme pro Vás připravili novou soutěž 

„Jak znáš své spolužáky a učitele“.  

Doufáme, že se nejen pobavíte, ale dozvíte se i 

zaručené zprávy o naší školičce. 

Zapojit se mohou úplně všichni!!! Dokonce i 

učitelé. 

Přejeme příjemnou zábavu a pěkné počtení. 

                                                                                                                         Redakce Kuliočka 

 

Pranostika 

Špačkové přináší zprávu o jaru, vlaštovky jaro a teplé dny. 
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Ředitel školy 
 

Žáci 9. ročníku se zúčastnili testování znalostí, které organizuje firma Diagnostik Ostrava. Součástí 

projektu byly i žákovské dotazníky, které pak firma zpracovala a shrnula do tří oblastí. Deváťáci 

odpovídali celkem na 24 otázek.  Odpovědi byly docela zajímavé. Vybral jsem z každé kategorie ty, 

které dokládají skutečnost, že naše žáky netrápí způsoby výuky, přístup učitelů nebo školní prostředí. 

Jejich hlavním problémem je nedostatek pracovitosti, úsilí, vůle přinutit se překonávat překážky, 

zatnout zuby, namáhat se, nebýt pohodlný ….  

Odpovědi vyjadřují míru souhlasu žáků s položenou otázkou. 

Škola je místo, kde… 

1. Vím, jak si poradit se školními úkoly 75% 

2. Dostávám známky, které si zasloužím 85% 

3. To, co se učíme, považuji za důležité 71,5 

      4.   Učím se to, co budu v životě potřebovat 67,5% 

4. Rád/a dělám práci navíc 47,5% 

6. Třídní učitel mi pomáhá dosahovat co nejlepších výsledků 80% 

7. Žáci vycházejí dobře s většinou učitelů 68% 

8. Většině učitelů na žácích opravdu záleží 70% 

 

Co mi brání dosahovat lepších výsledků 

1. Nepřízeň učitele 47,5% 
2. Špatné podmínky doma 46,3% 
3. Nedostatek času 57,5% 
4. Nepřátelství spolužáků 31,3% 
5. Vlastní neochota 77,5% 

 

                    Co mi neumožňuje věnovat dostatečný čas přípravě do školy 

1. Mimoškolní aktivity 61,5% 
2. Pomoc s domácími pracemi 23% 
3. Hraní her na PC nebo surfování na internetu 0% 
4. Sledování televize 0% 
5. Trávím raději čas s kamarády 16% 

 

Domnívám se, že podobné výsledky by poskytl průzkum i v dalších třídách naší školy. Není žádným 

tajemstvím, že úspěch v jakékoliv činnosti není zadarmo ani nespadne do klína jenom tak.  Své o tom 

vědí sportovci, vědci, ale i naši žáci, kteří uspěli na olympiádách a soutěžích. Určitě se o těchto 

jednoduchých pravdách přesvědčí i současní žáci 9. ročníku už za půl roku. Nepřeji jim nic zlého. 

Čekají je však na mnoha středních školách krušné časy. Především proto, že nejsou navyklí na 

pravidelnou domácí přípravu, na samostudium, učení se z učebnic. Někteří se navíc škole vyhýbají, za 

pololetí mají desítky zameškaných hodin, od rodičů podivně omlouvaných. Zkrátka řečeno: Život je 

dostihne! 

F. Markus 
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Okénko do školy 

Projekt „V barvách olympijských 

kruhů“  

Tak se jmenoval letošní školní projekt. Uskutečnil se 10 . a 11. 

února, tedy v době, kdy probíhaly 22. zimní olympijské hry. 

Jednotlivé ročníky si předem vylosovaly světadíl, o němž pak žáci 

vyhledávali, třídili a zpracovávali informace zeměpisné a také z 

oblasti sportu. Své zpracované výstupy pak prezentovaly 

jednotlivé ročníky v gymnastickém sále, kde všichni ostatní 

spolužáci byli svědky nepřeberného množství ukázek sportů, jídel 

a nápojů z jednotlivých kontinentů, písní, tanců, elektronických 

prezentací a výtvarného pojetí informací z daných kontinentů. Během projektu sehrály jednotlivé ročníky utkání 

ve vybíjené,   starší v košíkové a přehazované.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                  

Viktorie Novotná (7. B) 
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Proč se říká….  

                                      být si kvit: 

  Slůvko kvit je v češtině doložené již od 15. století. Říká se, že 

slovo kvit ve starých dokladech vyjadřuje vlastnost osoby nebo 

věci předtím zatížené závazkem. Znamená tedy vyproštěn, 

propuštěn ze závazků. Když jsme navzájem vyrovnáni, když 

jsme „vyproštěni ze závazků", když jsme bez dluhů, v klidu, 

máme pokoj. Slovo kvit k nám přešlo z němčiny, tam se dostalo z francouzštiny, kde quitte 

znamená zbavený dluhů a také prostý. 

bengál:  

Pro vysvětlení „bengálu“ jako výrazu pro velký hluk, 

melu, rambajz se musíme vypravit do Indie, kde je historické 

území Bengálska.  Bengálsko je název historické oblasti, která se 

rozprostírá na území dnešního Bangladéše a indického státu 

Západní Bengálsko. Zde angličtí vojáci poprvé poznali tzv. 

bengálský oheň, což byla směs ledku a síry, která při reakci 

vydávala prudké světlo a velký hluk. Toto světlo se používalo 

původně jako vojenská signalizace.                                           

 

věšet bulíky na nos:                                    

Bulík je mladý vůl a současně také hlupák. Pojmenování volka slovem bulík je převzaté z němčiny, 

kde se vůl a také býk řekne Bulle. Spojení volů a hlupáků sahá v češtině do dávných dob. Volové,  

zvaní bulíci,  jsou takoví pomalí a tak netečně se koukají svýma buličíma očima, že spojení volů 

s nedostatkem inteligence není zase až tak nepochopitelné. Když někomu věšíme bulíky na nos, 

děláme z něj bulíka neboli hlupáka, snažíme se mu zkrátka něco nabulíkovat, oklamat ho, udělat 

z něj vola.  

 

mít utrum:  

Asi se nenajde nikdo, kdo nezná význam slova utrum . Přesto však není jednoduché zjistit, jak 

takové utrum vzniklo. Koncové -um nás navádí k latině.  Nemohlo by být utrum protikladem 

k neutrum? Latinské neutrum znamená žádný z obou. Podobně je žádným z obou i neutron, 

částice „ani kladně, ani záporně nabitá“. Zdá se, že pro „ne-utrum“ a pro „utrum“ se najde něco 

společné. Není to právě ta volba ze dvou možností? Tvary uter, utra, utrum znamenají který či kdo 

ze dvou. Příponu -ter lze vystopovat v latinských adjektivech sinis-ter (levý) oproti dex-ter 

(pravý), či v předponě in-ter-, tj. v (pozici) mezi dvěma. 

                                                                                                  Bára Doupovcová a Michaela Rubanová (6. B) 
   

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=VhDKCvWobxQHpM&tbnid=fH6LimI_BZWRXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ordinace.cz/clanek/nedivim-se-ze-nekdo-skoci-z-mostu-kvuli-huceni-v-usich/&ei=nGTmUrK0I4GetAafhYHwAQ&psig=AFQjCNHnTHQLt7ejGEkXpb11jqCtDFmL7Q&ust=1390917124684323
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Jak znáš své spolužáky a 

učitele? 

              SOUTĚŽ 

V tomto čísle jsme si pro vás připravili kvíz, ve kterém můžete prokázat, jak znáte naši školu.   

Soutěžit mohou všichni z celé naší školy! 

 

1. Kolik žáků chodí do 2. třídy? 

a) 25   

b) 29  

c) 24  

2. Který učitel učí v naší škole chemii? 

…………………………………………… 

3. Kolik dětí paní učitelky Selucké chodí do naší školy? 

…………………………………………… 

4. Kolik bratrů má Tomáš Svozil? 

a) 1 bratra 

b) 3 bratry  

c) žádného bratra 

5. Který učitel má modré auto? 

…………………………………………….. 

6. Jaký předmět učí v 6. B paní učitelka Ševčíková? 

a) zeměpis 

b) přírodopis 

c) tělocvik 

7. Jak se jmenují děti pana učitele Neužila, paní učitelky Bekerové a paní učitelky Hrdé? 

a) Mareček, Kryštůfek a Matýsek 

b) Mireček, Kryštůfek a Matýsek 

c) Honzíček, Alenka a Matýsek 

8. Která důchodkyně navštěvuje 9. B? (Pomůže vám, když se podíváte na akademii z roku 2013.) 

a) Květa Polívková 

b) Lojzička Kropáčková 

c) Luboš Jedovnický  

9. Chodí do 5. třídy Anna Patricie Málková? 

a) Ne, chodí do 4. třídy 

b) Ano, chodí do 5. třídy 

c) Ne, chodí do 6. B.  

10. Vyhrála Karolína Suchorová  Miss Foto? 

………………………………………………. 

Správné odpovědi vhazujte na prvním stupni do krabičky Kuliočka a na druhém stupni do 

SCHRÁNKY DŮVĚRY.  Budou vylosováni dva žáci naší školy, kteří budou odměněni. Správné 

odpovědi budou zveřejněny v dalším čísle Kuliočka. 

                                                                                                                             Simona Slivková (6. B) 
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NEJ…..z vesmíru   

NEJvzdálenější planeta… 

Astronomové objevili zatím nejvzdálenější planetu (tzv. exoplanetu  - planeta mimo 

naši sluneční soustavu), která je od naší Země přibližně 5 000 světlených let daleko. 

Tento svět, hustotou podobný našemu Jupiteru, je velmi horký a obíhá svou hvězdu 

ještě v menší vzdálenosti než Merkur od Slunce. Svou hvězdu oběhne planeta každých 

29 hodin.  

Celkový počet planet objevených mimo naší sluneční soustavu nyní překročil stovku. Další dva vesmírné 

objekty, které objevil obří teleskop v Chile, jsou také s největší pravděpodobností planety, a tak jejich počet asi 

co nevidět vzroste. 

NEJzajímavější dobývání vesmíru… 

Vesmír obsahuje vše, co existuje, od nejmenších subatomových částic po 

supergalaxie (největší známé struktury). Nikdo neví, jak velký je vesmír, ale 

astronomové odhadují, že obsahuje desítky biliónů galaxií. Podle nejznámější 

teorie nazývané Big Bang - Velká exploze či Velký třesk - vesmír vznikl přibližně 

před 10 miliardami roků. Počáteční vesmír byl velmi žhavý a hustý plyn, který se 

rozpínal a chladl. Teorii třesku dokládá slabé mikrovlnné záření, které dopadá ze 

všech směrů se stejnou intenzitou. Nazývá se fosilní nebo reliktové záření a 

pochází z Velkého třesku. Astronomové dosud nevědí, zda se vesmír bude stále 

rozpínat, nebo zda gravitace rozpínání zastaví a dojde ke zkroucení celého vesmíru. To závisí od průměrné 

hustoty vesmíru. Její určení patří k základním problémům moderní astronomie 

 

NEJvětší astronomické dalekohledy…  

Prvním člověkem, který se podíval na oblohu dalekohledem, byl v roce 1609 

Galileo Galilei. Od té doby prošly dalekohledy velkým rozvojem. Galileo 

používal primitivní dalekohled sestavený z čoček. Takové dalekohledy jsou 

mezi amatéry populární dodnes. Bohužel při výrobě čoček narazíme na 

omezení, kdy už větší čočku zkrátka vyrobit nelze. Největší dalekohledy světa 

proto používají zrcadla. Ale ani tam to není jednoduché - obří zrcadlo se nejen 

špatně vyrábí, ale také přepravuje. Největší observatoře proto mají často zrcadla 

sestavena z šestiúhelníkových asi metr a půl velkých dílů a připomínají tak včelí úl. 

 

NEJvětší hvězda v galaxii…  

VY Canis Majoris (VY CMa) je červený veleobr nacházející se v souhvězdí Velkého 

psa. Jedná se o největší známou hvězdu a také jednu z nejzářivějších. Od Země je 

vzdálena 1,5 kiloparseku (5000 světelných let). Průměr VY CMa se odhaduje na 

1800 až 2500 průměrů Slunce.                  

                                                                                                                                                            Klára Pavková  (6. B)        
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  Pro všechny 

Klasické české hádanky: 

1. Co přidáte do kbelíku vody, aby byl lehčí?  

2. Co se stane ze Sněhurky, když se dotkne drátu elektrického napětí? 

3. Na počátku je to černé, při použití je to rudé, na konci je to šedé. Co to je? 

4. Když se černoušek narodí má černé tělo, černé ruce, černé nohy, černou hlavu. Jaké má  zuby? 

5. Proč blondýnka začne řvát, když přijde k počítači? 

6. Kdo to dělá, nechce to, kdo to koupí, nepotřebuje to, kdo to potřebuje, neví o tom. Co je to?                                                                                                                                                               

7.  Kde vždycky včerejšek přichází až po dnešku? 

8. Tři muži se potápějí v řece. Když vylezou z vody, jen dva mají mokré vlasy. Jak je to možné?     

9. Máš dvacet jedna ryb. Když k nim přidáš jed na dvacet ryb. Kolik budeš mít ryb?   

10. Spadne to do vody a vodou to ani nehne. Co je to? 

11. Nejí to, nepije to, a přece to roste. Co je to?                                                                     

__________________________________________________________________________ 

1. díry,   2. Popelka,   3. uhlí,  4. nemá zuby,   5. je tam myš,  6. rakev,  7. ve slovníku,  8. jeden je holohlavý, 

9.jednu,  10. stín,   11. ceny v obchodě                                                                     Veronika Maňová (7. B)                                                                         

                                                                         6Kde 9  VVerVeroCo9 

blondýncehlavou,orodí po dnešku?95499nepotř                                                , 

 ZKUSTE SI VYROBIT…eroniebuje to 

Držák na časopisy z krabice od cereálií 
Potřeby a pomůcky 

prázdná velká krabice od cereálií (nebo jiná papírová krabice stejného tvaru a velikosti) 

nůžky, akrylové barvy a štětec, ozdobný balicí papír, barevné papíry, barevné časopisy nebo ubrousky, lepidlo na dekupáž 

(speciální lepidlo užívané při lepení ubrousků), obyčejná tužka, pravítko, smirkový papír 

Postup 

Ustřihneme vrchní (zavírací) část krabice. Na horním okraji si tužkou vyznačíme zhruba polovinu délky krabice po obou 

stranách. Totéž uděláme na boční straně – vyznačíme si zhruba polovinu výšky krabice. Oba body pomocí tužky a pravítka 

spojíme tenkou linkou – opět po obou stranách krabice. Podle linek pak odstřihneme. 

Vnější stranu krabice lehce přebrousíme smirkovým papírem, abychom trošku zdrsnili její lesklý povrch. Pak si krabici 

ozdobíme – buď polepením ozdobným balicím papírem, barevnými papíry, vystříhanými obrázky z časopisů, nebo můžeme 

použít ubrouskovou metodu. Pokud budeme používat barvy, je vhodné použít akryl, který je voděodolný. Po zaschnutí 

podkladové barvy pak můžeme držák dozdobit namalováním obrázku nebo třeba nabarvením a otisknutím listů ze stromů. 

                                                                                                                                                                              Zuzana Příkopová (5. tř.) 

http://www.omalovankykvytisknutizdarma.cz/_obrazky/omalovanky/rocne-obdobia-jar/rocne-obdobia-jar-01.gif
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Rozhovory 

Tentokrát jsme se ptali páťáků, deváťáků a učitelů na téma „My a technika“. Dozvěděli jsme 

se spoustu zajímavých odpovědí. 

OTÁZKY:  1. Kolik času strávíte na internetu? 

   2. Máte založený účet na Facebooku? 

   3. Jaká je vaše oblíbená PC hra? 

 

 

              Žáci 5. třídy: 

              Lexa Otřelová:                       1) 1 hodinu denně                            2) Ano                     

3) The Sims 

              Vanesa Gunárová:                1) 4 hodiny denně                            2) Ano                      

3) Stardoll 

              Sára Klimková:                      1) 2 hodiny denně                            2) Ne                        

3) The Sims 

              Viktorka Selucká:                 1) 2 hodiny týdně                             2) Ne                        

3) Hry nehraji 

 

 

               Žáci 9. třídy: 

             Dominik Šmíd:               1) o víkendu ½ dne,  

                                            ve školní dny asi 8 hodin                       2) Ano            3) 

World of tanks  

             Miroslav Čermák:          1) asi 6 hodin, o víkendu i 10 hodin        2) Ano            3) 

Dishonored 

             Martin Duroň:                1) 1 – 2 hodiny                                               2) Ano            3) 

Dishonored 

             Simona Tomancová:     1) 5 hodin                                                       2) Ano            3) 

Need for speed 

 

 

 

 

Učitelé: 

1. Kolik času strávíte na internetu? 

 p. uč. Ševčíková: „Na počítači jsem minimálně, a to když 

potřebuji něco do školy.“ 

 p. uč. Smetanová: „V průměru asi hodinu, mnohdy spíše využívám pouze 

mobil a internet. Na počítači nejčastěji tvořím písemky, pracovní listy, 

vyhledávám informace. V poslední době také sleduji filmy a seriály.“ 
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 p. uč. Neužil: „ Tato otázka by se měla ještě rozložit na pracovní a volný čas 

a na roční období, protože v dnešní počítačové době tráví lidé velké 

množství času na počítači v práci. Ve volném čase je moje práce na počítači 

hodně spojena s tím, co mě zajímá v daném období. Využívám počítač 

hlavně jako zdroj informací. Pokud potřebuji hodně informací, vydržím na 

počítači i delší dobu. Nikdy jsem si čas strávený na počítači neměřil, ale 

odhadem na něm v současné době zimních dnů strávím 1 hodinu denně. 

V letním období je to určitě méně. Nesmím ale opomenout, že počítač 

využívám i jako televizi, kde sleduji hlavně sportovní pořady, v současné 

době to je např. Dakar (rallye v Jižní Americe).“ 

 

 

2. Máte založený účet na Facebooku?  

 p. uč. Ševčíková: „Ne, nemám.“ 

 p. uč. Smetanová: „Ano, mám.“ 

 p. uč. Neužil: „Můj kontakt s touto sociální sítí vznikl v mé slabé chvilce 

(nemoci) při „vysoké teplotě“, kde jsem si zřídil účet. Jelikož má 

nemocnost je prozatím velice nízká , tak i můj čas strávený na FB je 

téměř nulový a komunikaci přes něj vůbec nevyužívám a s lidmi se 

dorozumívám bez problémů . “ 

 

3. Hrajete nějakou PC hru? A jakou?  

 p. uč. Ševčíková: „Ne, nehraji.“ 

 p. uč. Smetanová: „Když mám čas tak Criminal Case, ale v poslední době 

odpočívám s knížkou.“ 

 p. uč. Neužil: „Počítačové hry už dlouhou dobu nehraju, protože můj 

názor je takový, že čas jde využít i jiným způsobem, a víme, že den má jen 

24 hodin. Poslední kontakt s hrami jsem měl, když jsme jezdívali na 

soustředění a po trénincích jsme na pokoji hrávali na playstation a 

odpočívali jsme u toho. Vzpomínám si, že jsme tenkrát hráli letní 

olympijské hry – zase sport.“   

 

 

 

 

4. Myslíte si, že jste na PC lepší než vaši žáci? 

 p. uč. Ševčíková: „Ne.“ 

 p. uč. Smetanová: „Myslím si, že si na počítači dokážu 

poradit, s čím potřebuji, ale pořád se učím. Na některé žáky 

však ještě „nemám“. A proto je dobré vědět, na které z nich 

se mám obrátit! “  

 p. uč. Neužil: „Otázka je zase dosti široká. Nejde paušálně 

říct, že všichni žáci jsou výborní v práci na počítači. Je to jak 
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s hodnocením v jednotlivých předmětech. Někdo umí na 1 a někdo 

umí/neumí na 5 a tak je to i s prací na PC. Ale určitě se najdou žáci, 

hlavně ve vyšších ročnících, kteří umí s počítačem daleko víc než já, a 

nebojím se to přiznat. V rámci uživatele PC si myslím, že počítač docela 

ovládám. Ale vše je spojeno s časem a s tím, co nás zajímá. A já upřímně 

říkám, že mám jiné koníčky než počítač.“  

 

 

 

                     Speciální otázka pro deváťáky: Myslíte si, že jste na PC lepší než vaši 

učitelé? 

 Dominik Šmíd: „Ano.“ 

 Miroslav Čermák: „Ano, myslím si, že jsem na PC lepší než učitelé.“  

 Martin Duroň: „Ano.“ 

 Simona Tomancová: „Ano.“ 

 

 

                                                                                                                                       

Viktorie Novotná (7. B) 

 

 

                 

PRO NEJMENŠÍ 

Zrakové klamy 

Vidíš čáry rovné, nebo křivé?                                                 Co vidíš na obrázku?   

 

                                    

       

 

  

                                                                    

Vezmi si pravítko a uvidíš, že jsou přímky rovnoběžné.                                            Je tam saxofonista a profil ženy. 

 

 

http://brainden.com/images/saxaphone-big.jpg
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Pospojuj tečky:    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

SOUTĚŽ!!!!!!!!!!!!!          

             Podle obrázků vyškrtej slova 

v osmisměrce: 

             

 

             

 

 

 

       

                                Tajenka:…………………………. 

Správné znění tajenky napiš na lísteček a ten vhoď do krabičky Kuliočka ve vestibulu školy. 

V minulém čísle vyhráli soutěž:  

Barbora Männlová (5. tř.), Zuzana Kasanová (5. tř.), Adam Valenta (2. tř. )                                                                                                                                   

                                                                                                                                           Anna Patricie Málková (6.B)      
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 Nejdražší auta světa 

 
 Víte, kolik stojí nejdražší auto světa? 

 

Švédské auto Agera bylo v Singapuru prodáno za 4,23 milionu dolarů (téměř 

82 milionů korun) a stalo se tak asi nejdražším autem na světě. 

Nejdražší a v současnosti i nejrychlejší auto bylo představeno během VIP 

party v luxusním hotelu v Singapuru. Superauto 

Koenigsegg Agera bylo vyrobeno ručně ve Švédsku a 

jeho výroba trvala přibližně čtyři tisíce hodin. 

Luxusní sporťák dokáže jet až 420 kilometrů za 

hodinu. O jeho exkluzivitě svědčí už jen fakt, že na 

světě existují pouze tři modely. Jeden z nich byl prodán 

za téměř 82 milionů korun.                                                            

 

                                                                                          Tomáš Svozil (6. B) 
   

 

Pospojuj:                                                                               Vybarvi si: 

 

                                                                                

 

                                                                            

 
  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

Simona Slivková (6. B) 
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                                     Vtipy o zvířatech                                                   

  

   Koupil jsem naprosto úžasného psa, který poslouchá na slovo. 

Jen mi zapomněli říct na které. 

                       Tygřice napomíná malého tygříka, který honí vyděšeného lovce po pralese: 

                              „Kolikrát ti mám říkat, že s jídlem se nehraje?" 

 

Myslivec kupuje pro psa misku na vodu a prodavač se ho ptá: „Nechcete misku s nápisem PRO 

PSA?“  

„To není potřeba. Pes číst neumí a já mu upíjet nebudu." 

 

                                             Jaký je rozdíl mezi běžícím a letícím zajícem?  

                                          Ten letící zajíc má na zádech orla. 

 

 „Říkal jste mi, že ten pes člověku nic neprovede a on mi roztrhal kalhoty!"  

„A copak jsou kalhoty člověk?"  

   

                                  Potká stará želva mladou a povídá: „Ahoj, kde máš krunýř?" 

                                   A mladá na to: „Ále, utekla jsem z domova." 

 

                                      Plazí se dva hadi v poušti. 

                                                   Jeden se ptá druhého: „Tatí, jsme jedovatí?" 

                                                  „Jsme. Proč se ptáš?" 

"                                                 „Protože jsem se právě kousnul do jazyku." 

                                

               Víte, jak se říká medvědovi, co přišel o domov, ženu, práci…..? 

 Medvídek míval.  

 

    Přijde pan Novák k veterináři a říká: „Co mám dělat, pane doktore? Náš pes honí lidi na kole!" 

Doktor chvíli přemýšlí a pak odvětí: „Seberte mu kolo!"                                              

                                                                                                                                                         Doupovcová Bára (6.B)                                                     
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