
                                                                       

       KULIOČKO 
Školní časopis žáků MZŠ Ždánice 

4. číslo                                               červen  2017   

Prázdninová básnička 

 

Slunce svítí, řeka volá:                                                Někdo letí do dálek, 

dneska už nám končí škola.                                        chce poznávat celý svět. 

Vyrazíme na prázdniny,                                              Jiný jede k babičce, 

teď z nás bude někdo jiný.                                          která žije v chatičce. 

 

Nebudem psát úkoly,                                                  Ať je to tak, nebo tak, 

nemusíme do školy.                                                    budeme si užívat! 

Dva měsíce volna máme, 

co s tím časem uděláme? 

 

Někdo jede na tábor,                                     

jiný učí zpívat sbor 

lesních ptáků na palouku,  

hlavně že jsme přitom venku. 
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Trapasy našich žáků v testech 
                 To tu ještě nebylo!!!! 

 

Na jihu sousedili Germáni se severem. 

Z období římského máme první písemně doloženou osobu na našem území, byl 

to Američan. 

Keltové razili mince, které nazýváme eura.(duhovky) 

Seismograf je otřesní zařízení. 

Indiáni zvítězili u Hradce Králové. (učivo o USA!!!) 

3 největší astronomové v období renesance byli: Koperník, Kepler a Gagarin. 

Píseň, kterou zpívali husité u Domažlic, byla Kde domov můj.(Ktož jsú boží bojovníci) 

Dílo Bohumila Hrabala je Skřivánci na špagátě.(Skřivánci na niti) 

Životem v moři a potupným vývojem vznikl člověk.(postupným) 

Největší starověký lékař byl Hypochondr. ( Hippokratés) 

Převtělování je rekreace. (reinkarnace)  

Zástupci vrubozobých jsou čolek velký, klokan zelený, ropucha obecná. (kachny, 

husy, labutě) 

Vodní  hlodavci jsou velryba, kosatka a štika. Živí se potravou. 

Hlavní město Japonska je Čína. 

 

   

                                                                                         

 

 

 

 

  

                                                                                           Vojtěch Vrbík, Jan Medřický (5. tř.)    
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Na vodáckém kurzu jsme byli už podruhé v jižních Čechách 

ve středisku Al-Pa u jezu Krkavec poblíž města Veselí nad 

Lužnicí. Vyjeli jsme 22. 5. 2017 v 7:00 hodin a přijeli  jsme 

na místo v 11:00 hodin. První den jsme ujeli na kole 10 km 

a na kánoi také 10 km. Druhý den jsme na vodě zdolali 20 

km. Ve středu – třetí den -  jsme na kole urazili 

neuvěřitelných 47 km! Během tohoto cyklovýletu jsme navštívili Červenou 

Lhotu a Kardašovu Řečici. Ve čtvrtek jsme byli pokřtěni na vodáky a byly 

vyhodnoceny všechny soutěže. Odjížděli jsme      

26. 5. 2017 asi v 11:30 hodin a příjemně unaveni 

jsme se vrátili v 15:30 hodin do Ždánic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Vojtěch Vrbík, Alžběta Křivánková (5. tř.) 

https://turistickyatlas.cz/galery/Jez_Krkavec.jpg
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Violoncello 

Violoncello, zkráceně také cello, je strunný smyčcový nástroj se strunami 
laděnými v čistých kvintách: (C, G, d, a). 

Violoncello je nejhlubší z rodiny houslových nástrojů. První moderní 
violoncello vyrobil v Cremoněv roce 1572 Andrea Amati. Další významní 

výrobci violoncell jsou Gasparo da Salo (1540–1609), Giovanni Paolo 
Maggini (1581–1632) a Antonio Stradivari (1644–1737). Na rozdíl od dnešních 

nástrojů neměla tehdejší violoncella bodec (přibližně do roku 1800) a 
musela se držet pevně mezi koleny. Také dolaďovače byly do upevnění 

strun ke struníku vřazeny až později. Dřevěná část barokních smyčců byla 
prohnutá ven, dnes je u všech nástrojů prohnutá dovnitř, což umožňuje 

větší napětí žíní a silnější zvuk. 

Violoncello vydává bohatý a vřelý zvuk, v některých polohách velmi 
podobný lidskému hlasu. Při hraní vysokých tónů barva tónu připomíná 

violu. 

 

 

Testík o violoncellu : 

 

1. Kdo z 5. třídy hraje na violoncello? 

a) Jan Medřický           b) Ágnes Bednaříková               c) nikdo 

 

2. Co nehraje ve smyčcovém kvartetu? 

a ) housle                        b) violoncello                            c) basa 

 

3. Kdo byl významným výrobcem violoncella? 

a) Luigi Pierot                 b) Gasparo da Salo                   c) Antonio Vivaldi 

 

správné odpovědi:1b, 2c, 3b 

                                                          Jan Medřický, Ágnes Bednaříková a Alžběta Křivánková (5. tř.) 

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxhNOMuZzTAhXD1BoKHYYODQYQjRwIBw&url=https://www.artsound.gr/catalog/yamaha-vc7sg-violoncello-p-28721.html?language%3Den&psig=AFQjCNF1aJXc3G9GOTci4K29gLoHyw9e1Q&ust=1492001476384386
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Co víš o        
BALETU 

 
Kořeny baletu lze 
hledat ve druhé 
polovině 16. století.  

  

Balet jako samostatná umělecká forma se začal 
vyvíjet ve Francii během vlády Ludvíka XIV., který byl 
velkým příznivcem tance. Protože za jeho vlády došlo 
k poklesu kvality tance, založil roku 1661 Královskou 
akademii tance. 

V 18. století došlo k popularizaci baletu. 

V 19. století zájem o balet poklesl, ve společnosti 
ztratil balet oporu v aristokratických kruzích. 

Ve 20. století došlo především díky ruské škole k 
určité renesanci klasického baletu, který díky řadě 
vynikajících tanečníků postupně získal zpět své 
ztracené pozice. 

Labutí jezero je jeden z nejznámějších baletů, který napsal ruský hudební skladatel 
Petr Iljič Čajkovskij. Premiéru měl 4. dubna 1877. 

Labutí jezero je spolu s Romeem a Julií nejhranějším baletem.                 

 

5.pozice                             Menší kvíz o baletu:     

                              1. Základní druh baletní obuvi: a) cvičky           b) piškoty  

                                                                               c) papuče          d) gumáky 

                              2. Čertík: a) skok                    b) kotoul 

                                             c) tanec u tyče         d) účes 

                              3. Primabalerína: a) nejhezčí panenka Barbie   b) trenérka baletek 

                                                 c) super ženská      d) první tanečnice v baletním představení  

Správné odpovědi: 1. b, 2. a, 3. d                                               Alžběta Křivánková a Ágnes Bednaříková (5. tř.)      

https://cs.wikipedia.org/wiki/Balet
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obuv
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Dbej na to, aby tě neovládly tyto 3 věci: lidi, peníze a tvá minulost.                                                              

 6. 8. 

   

                  5.                                                                                                                 

                

   2. Nespisovně 

 

 

 

8. 

 

3                                                                      1. 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                        

                 6.                                                                                                         

                                                        4. 

                                                                                              

                                                                                                   7. Druhé největší město ČR 

 

        

 

Správná odpověď z minulého čísla: VELIKONOCE 

Vylosovaní výherci: Adam Konečný, Daniel Šnajdr, Edita Nováková (všichni z 1. B) 

  

        

                                                                                               Viktorie Chudá, Ágnes Bednaříková (5.tř) 

          

1. 2. 3.  4.      

         5.  7.  

             

          

          

          

PRO NEJMENŠÍ !!!!!!!! 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Wq6scGQP&id=A71F3C50A49897435ECCD1B682FD49627EA6AFC4&thid=OIP.Wq6scGQPj44VyDKeBnbeiwEsDn&q=konev&simid=608022741836170049&selectedIndex=51
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ČÍNSKÝ HOROSKOP 
CO JSI??? 

1. Paní učitelka Halačková: je ZAJÍC Vlastnost: dobromyslnost 

2. Pan učitel Lysoněk: je ZAJÍC Vlastnost: tolerantnost 

3.  Paní učitelka Selucká: je DRAK Vlastnost: spravedlnost 

4.  Pan učitel Fraj: je OPICE Vlastnost: čestnost 

5.  Paní učitelka Lungová: je KŮŇ Vlastnost: přátelskost 

6.  Paní učitelka Procházková: je KOHOUT Vlastnost: hrdost 

7.  Paní učitelka Bekerová: je KŮŇ Vlastnost: veselost 

8.  Paní učitelka Freiwaldová: je VŮL Vlastnost: inteligence  

 

 

 

  DRAK                    ZAJÍC           KOHOUT 

 

                       Viktorie Chudá (kohout), Denisa Nováková (kohout) (5.tř) 

   

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=chLpx4C5&id=7659D6C97395424CEE044BAEF85919A78144FA70&q=%c4%8dinske+znameni+drak&simid=608015281447830012&selectedIndex=43
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SKLÁDANKA NA DLOUHOU CHVÍLI 

Vystřihni si a poskládej takového rytíře. 
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(Jan Medřický, Vojtěch Vrbík – 5. tř.)     
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Hádanky 
 

1. Víte, jaký rozdíl je mezi kuchyní a záchodem? 

2. Co bylo dříve slepice, nebo vejce? 

3. Dva muži hrají tenis. Sehráli celkem pět setů a každý z nich vyhrál tři. Jak je 

to možné? 

4. Pokud v závodě předběhnete závodníka na druhém místě, na kolikátém místě 

budete? 

5. Co je to 90–50–90? 

6. Jak se dá pomocí vody získat světlo? 

7. Víte, proč šnek nemůže běhat? 

8. Víte, co vznikne, když zkřížíte krtka se žirafou? 

9. Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Víš, co to je? 

10.  Víte, jak se nejsnáze stát milionářem? 

 

Odpovědi: 

1. Nevíte? No to u vás teda vypadá. 

2. Vejce, protože dinosauři snášeli vejce a slepice ještě nebyly. 

3. Muži hráli jako pár ve čtyřhře. 

4. Na druhém. 

5. Jízda městem kolem dopravního policisty. 

6. Umyjeme okno. 

7. Vlály by mu oči. 

8. Vrtná věž.                                                                                                                                  

9. Tvoje jméno.    

10. Být miliardářem a utrácet.                               

                                                                                             Jan Medřický, Matěj Holešinský, Vojtěch Vrbík (5. tř.) 
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Tipy na filmy 
 

 

Hajao Mijazaki    - Cesta do fantazie  

            - Zámek v oblacích  

            - Můj soused Totoro  

     - Princezna Mononoke 

     - Ponyo z útesu nad mořem 

     - Doručovací služba čarodějky Kiki 

 

 Tom McGrath           -Mimi šéf 

      -Tučňáci z Madagaskaru 

    -Madagaskar 

  

Bill Condon                 -Kráska a zvíře 

                                          -Twilight sága               

 

Robert Stromberg  -Zloba 

      

Kenneth Branagh  - Popelka 

 

Jiří Chlumský             -Špunti na vodě            

 

                                                       Ágnes Bednaříková, Alžběta Křivánková (5. tř.) 
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Tipy na knihy 

 
Mechthild Gläserová - Stážci příběhů            Sandra Regnier  - Panův tajemný odkaz 

Natalja Ščerba- Časodějové                             Tanya Stewnerová – Alea, dívka moře 

David Walliams - Kluk v sukních                  Roald Dahl - Obr dobr 

                             - Pan Smraďoch 

       - Babička drsňačka 

       - Malý miliardář 

       - Dědečkův velký útěk 

                                                                                      Ágnes Bednaříková, Alžběta Křivánková (5. tř.)  

Antistresová omalovánka:         

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                                                    Erik Mareček (5. tř.) 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIgdmF5-LTAhVE0hoKHaMeCjQQjRwIBw&url=https://potreby-kancelarske.eu/antistresove-omalovanky-zverinec.htm&psig=AFQjCNFOaI1guSkL7ETh7Esm-_okbFaisw&ust=1494419049243563
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Čtvrťáci doporučují aneb Stojí za to si přečíst  

Rádi chodíme do knihovny, proto bychom Vám chtěli doporučit něco ke čtení na prázdniny.  

Terezie Skoumalová  

Nedávno jsem přečetla knihu Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky. Tato kniha se mi 

velmi líbila, je v ní asi dvacet samostatných příběhů, ve kterých vystupují jako hlavní postavy 

nesmrtelní bohové. Jejich vládcem a králem je Zeus, mimo jiné je králem hromů a blesků. 

Dále jsou důležitými postavami hlavní hrdinové každého příběhu, např. silný Hérakles, lstivý 

Prometheus nebo moudrý Odysseus. Díky této knize jsem se dozvěděla mnoho informací, o 

kterých jsem dřív neměla ani tušení. Nevěděla jsem třeba, proč lidé nosí prsteny s kamínkem. 

Je to kvůli trestu Prometheovi, který měl být nadosmrti přikován ke skále na Kavkazu, odkud 

ho vysvobodil Hérakles, ale aby trest naplnil, musel Prometheus nosit prsten s kamenem, aby 

byl stále připoutaný ke skále. Nebo příběh o geniálním vynálezci a architektu Daidalovi, 

kterého vlastní pýcha přivedla do neštěstí. A asi se mi nejvíc líbil příběh o Gygovi a jeho 

prstenu. Ten po otočení zařídil neviditelnost svého majitele. Gyges díky tomu získal velkou 

slávu a uznání. Nejen však díky prstenu, ale také díky své dobré povaze a předsevzetí dělat 

dobré skutky, a to se mu dařilo. I přes velkou moc, kterou měl díky svému prstenu ve své 

dlani, nikdy nepáchal zlo a nezneužil toho ku svému prospěchu nebo vlastnímu obohacení. 

Toto by mělo být běžné v každodenním životě, ale nejsem si jista, jestli to tak opravdu je. 

Mám obavu, že spíš asi ne. Takto bych mohla pokračovat na dalších pět stránek, protože 

každý z příběhů má v sobě hluboké ponaučení a nějaké staré lidové moudro, podle něhož by 

se měl řídit každý slušný člověk. Všem doporučuji jediné – přečtěte si ji!  

Tereza Tomášová  

Moje nejoblíbenější knížka se jmenuje“ Poník a dvojčata“ od spisovatelky Anne Bachnerové. 

Hlavní hrdinou je Klára, poník Drobeček, klisna Čarodějka a pes Šek. Jednoho dne se 

Čarodějka a Drobeček ztratí.  Protože byla Čarodějka březí, všichni měli o ni velkou starost a 

vydali se poníky hledat. Protože je ale nemohli najít, zavolala Klára tatínkovi a on dovezl psa 

Šeka. Šek je vystopoval až na mýtině. Tam zjistili, že Čarodějka porodila hříbata. Jedno hříbě 

se páslo, ale druhé se ani nehnulo. Tak zavolali veterinářku. Ta píchla hříbátku několik injekcí 

na posílení. Hříbata i Čarodějku s Drobečkem převezli do stáje. Tam se děti snažily slabé 

hříbátko postavit na nohy, aby se mohlo napít mlíčka od maminky a zesílilo. Ve stájích 

strávily několik dní a nocí a hříbátko zachránily. Pojmenovaly je Puntička a Bobeš.   

Z této knihy jsem se ponaučila, že i děti mohou zachránit někomu život a umí se postarat o 

zvířátka.   

Adéla Hrbotická  

Kniha, která na mě hodně zapůsobila, se jmenuje“ Sama doma“.  Napsala ji Jackueline 

Wilsonová a vypráví o jedenáctileté dívce Lili, která měla tři sourozence. Všichni byli mladší 

než ona. Jednoho dne jejich maminka odjela s přítelem do zahraničí a děti nechala na starost 

bývalému manželovi. Jelikož byl nespolehlivý, všechna práce zůstala na Lili. Když jsem 

četla, co všechno musela Lili dělat, byla jsem ráda, že nejsem v její kůži.  
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V téhle knize jsem se naučila, jak se starat o děti, ale také jsem zjistila, že vychovávat 

sourozence místo rodičů není vůbec snadné! Jak všichni moji vrstevníci se těším, až vyrostu a 

nebudu pořád pro všechny „malá“. Ale po přečtení tohoto příběhu jsem ráda, že ještě nějaký 

čas můžu prožít v bezstarostném dětství.  

Klára Rybková  

V poslední době se mi nejvíce líbila kniha od Františka Nepila Já, Baryk. Knihu ilustrovala 

Helena Zmatlíková. Pan Nepil ve své knize popisuje život psa Baryka, který se v jednotlivých 

kapitolách setkává s různými zvířaty. Každá kapitola popisuje jeden měsíc v roce. Září nazývá 

Baryk měsícem chlupů, říjen měsícem mastných kostí, listopad měsícem urousaných pacek, 

prosinec měsícem studeného kastrůlku, leden měsícem svěšené oháňky, únor měsícem 

sněhuláků, březen měsícem  mžourání, duben měsícem čiperných blech, květen měsícem 

psích songů a psího zpěvu, červen měsícem hromdoškopků, červenec měsícem psí zdatnosti a 

srpen měsícem opuštěných Baryků. Příběhy psa Baryka a jeho zvířecích kamarádů se mi moc 

líbí. Knížka je napsaná pro všechny milovníky zvířat, zvláště psů. Doma máme také psa a já 

jsem se díky této knížce dozvěděla mnoho o životě psů. Knížka také obsahuje mnoho 

zajímavých informací o dalších běžných o dalších běžných zvířátkách v našem okolí. 

Dozvíme se v ní o životě vlaštovky, srnce, zajíce, krtka a mnoha dalších. Knížka je vtipný, 

poučná i poutavá. Slibuji, nikdo se při ní nebude nudit.  

Dominik Bowers  

Už od malička rád kouzlím. A tak bych vám rád představil knížky Malý kouzelník. Jsou dvě. 

První se jmenuje „Učíme se kouzlit“ a druhá má název „Ještě dokonalejší kouzla“. Z nich 

jsem se mimo jiné dozvěděl, že nejznámější kouzelník 20. století byl Harry Houdini. Už před 

100 lety dokázal předvést úžasná kouzla, například nechal zmizet slona nebo se nechal svázat 

řetězy v cele věznice a za několik minut se odtud sám dostal.  Spoustu kouzel, které známe, 

vymyslel právě on. Z knížek jsem se naučil spoustu super kouzel. Třeba zmizení mince z 

kapesníku, rozkrojení banánu bez použití nože nebo zmizení mince z krabičky od sirek. 

Naučil jsem se i trpělivosti, protože každé kouzlo musím mnohokrát zopakovat, než se ho 

dobře naučím.  

 

Viktorie Havlíková   

Moc se mi líbila kniha „ Heidi děvčátko z hor“ od Johanny Spyriové. Je o osiřelé dívence 

Heidi, která přijíždí za svým dědečkem, kterého nikdy neviděla, do hor – švýcarských Alp. 

Heidi je velmi veselá, dobrotivá a svého mrzutého dědečka si brzy zcela získá. Je velmi 

hezké, že mu pomáhá s hospodářstvím, pase kozy, uklízí a vaří. Zprvu mrzutý dědeček se v 

její společnosti úplně promění a ožije.   

Líbila se mi také její pomoc kamarádce Klárce, která zůstala na vozíku. Heidi ji pozvala domů 

do hor a společně s dědečkem po dlouhém úsilí Klárku znovu naučili chodit.  

Heidi je pro mě velikým vzorem. Chtěla bych být jako ona. Pomáhat starším a potřebným 

lidem, udělat nějaký dobrý skutek a rozveselit lidi. Odměnou by mi byly jejich rozzářené oči. 

Myslím, že všichni lidé by si měli pomáhat a měli by se k sobě chovat hezky a s úctou. Pak by 

byl svět mnohem krásnější.  
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JAK SE JMENUJEME 
10 nejméně obvyklých  jmen v ČR 

 
1. Rumjana -14                6. Borjana - 6 

2.  Lucjan -10                   7. Jamnika - 5 

3. Dejana - 9                     8. Lajana - 4 

4. Damjar - 8                      9. Arjana - 3 

5. Januška - 7                  10. Jánošík - 2 

  

 
 10 nejčastějších jmen v ČR 

 

     1. Marie  - 316 559                         6.  Pavel – 207 100 

    2. Jiří – 315 369                               7.  Jaroslav- 198 667 

    3.  Jan  -295 627                              8. Martin- 178 134                                  

    4. Jana – 275 141                            9. Tomáš- 168 136 

    5. Petr- 272 837                              10. Miroslav- 168 008 

 

PRO ZVÍDAVÉ HLAVIČKY : 

Víte, která jsou nejčastější jména v naší škole? 
 

KLUCI                                                                          HOLKY 

Michal - 8                                                                                    Tereza - 9 

Adam, Tomáš, Marek - 7                                      Anna, Natálie, Eliška - 6 

Jakub - 6                                                            Nela, Simona, Barbora - 5  

Filip - 5 

                                                       Beatrix Stoneová (6. tř.) a Ágnes Bednaříková (5. tř.)  
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Krásné mořské ryby⬹ 

  

😯😯😯                                                     😁😁😃 

  

CHROCHTAL                                                 CHŇAPAL 

PRASEČÍ                                                       CÍSAŘSKÝ 

  

  

KNĚŽNÍK                                                  PILONOŠ 

DUHOVÝ 

  

💦💦💦                                                    ☺👀👀 

  

  

  

PYSKOUN                                              KLAUN 

PAVÝ                                                      OČKATÝ 

  

  

  

KRÁLÍČKOVEC                                       KLAUN                                     
LIŠČÍ                                                        SEDLOVÝ 

                                                           
  

  

  

  

  

 
 
 
KLAUN ŽLUTOPLOUTVÝ 

  

                                                                                                           Eliška Hrabcová (6. tř.) 
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Kam na dovolenou ????? 

                              Co třeba na Krétu!!!!!  

  

                               Cesta letadlem trvá cca 2:30h 

 

                                 Z letadla máte pěkný výhled  
  

  

       
Moře je krásně průzračné  
a sem je tam nějaká rybičky,  
pláž je písečná, ale  moře   
má dno kamenité.     
  

  

  

 

Pokud na Krétu pojedete, určitě si objednejte zájezd do Elafonisi (Růžová 
laguna). Voda je krásně průzračná a plavou v ní hejna rybek. Můžete se 
zde potápět, pozorovat rybičky mezi malými útesy nebo lovit mušličky. 
Písek je narůžovělý díky roztříštěným růžovým mušličkám.          
  

  

  

Velkou historickou zajímavostí je palác Knóssos. 
Knóssos (řecky Κνωσός) je největší starověkou archeologickou lokalitou 
na ostrově Kréta. Pravděpodobně se jednalo o správní a politické 
centrum celé mínojské civilizace a její kultury. V současnosti se jedná 
o turistickou atrakci, která se nachází poblíž krétského 

hlavního města Iraklio. 
Podle Starých řeckých bají  
a pověstí zde žil obávaný 
netvor Minotaurus, nestvůra 
s býčí hlavou, která požírala 
lidi a kterou zabil 
Theseus.  V minulosti byl 
palác mylně považován za 
jakýsi labyrint.   

                                                                                                                 Eliška Hrabcová (6. tř.) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Archeologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A9ta
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADnojsk%C3%A1_civilizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Iraklio
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1. MÁM RADĚJI

A) psa    

B) kočku  

2. NA DOVOLENOU JEZDÍM RADĚJI 

A) na hory  

B) k moři 

3. UPŘEDNOSTŇUJI 

A) film 

B) knížku 

4. RELAXEM JE PRO MĚ 

A) televize  

B) turistika  

5. FANDÍM VÍCE 

A) hokeji 

B) fotbalu 

6. OBLÍBENĚJŠÍ BARVA 

A) bílá 

B) černá 

7. MÁM RADĚJI  

A) lidovou hudbu 

B) vážnou hudbu 

8. CHTĚL/A BYCH BYDLET 

A) ve městě 

B) na vesnici 

9. MÁM RADĚJI 

A) školu 

B) prázdniny 

    

                                                                            Denisa Nováková, Viktorie Chudá, Ágnes Bednaříková  (5. tř.) 

Jméno 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

P. uč. Selucká  A. A. B. B. A. A. A. B. B. 

P. uč. Neužil A. A. A. B. A. A. B. B. B. 

P. uč. Kopřivová A. A. B. B. A. B. A. B. B. 

P. uč. Procházková A. B. B. A. A. B. A. A. B. 

P. uč. Lungová A. B. A. A. A. B. A. B. B. 

P. uč. Bekerová A. A. B. B. A. B. B. B. B. 

P. uč. Ondrujová A. A. B. A. A. B. B. A. B. 

P. uč. Fraj A. B. A. B. A. B. B. A. B. 

P. uč. Lysoněk B. B. B. A. A. B. A. A. B. 

P. uč. Halačková A, A. B. B. B. A. B. B. B. 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLx469o6nUAhVGVhoKHd37CXYQjRwIBw&url=http://www.tapetymix.cz/cs/fototapety-More&psig=AFQjCNHele7WAt069Z3nIAw-R_GGejMSLw&ust=1496840463879465
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJstekpKnUAhXEBBoKHTMHDAgQjRwIBw&url=http://prazsky-zpravodaj.cz/kultura/nova-kniha-liane-moriarty-tri-prani/&psig=AFQjCNEMlsWe8CiN6q4Rsxv5iY83ZOWT9Q&ust=1496840676908362
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMi42Uo6nUAhWHzRoKHbnCC3sQjRwIBw&url=https://favim.com/image/414274/&psig=AFQjCNH88A7CFX9__LiJ8AYAlZtziMhOSA&ust=1496840379652673
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic7JHzo6nUAhXDqxoKHczPDmsQjRwIBw&url=http://zlin.cz/502579n-hokejova-tipsport-extraliga-45.-kolo-psg-zlin-hc-verva-litvinov-3-0&psig=AFQjCNEVqlDuwCe_PTYVeaSaXySrq8aE8A&ust=1496840546202807

