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Slovo úvodem
Máme tu druhé letošní vydání školního časopisu Havlíček a my se vám v něm budeme snažit
přiblížit druhé pololetí školního roku. I když bylo trochu neradostné a mnohé fotografie budou mít
nádech anonymity, neboť byly často naše tváře skryty za rouškou, věřím, že si uděláte živý obrázek,
co se v naší škole dělo před a po COVID-19. Přeji příjemné čtení a hodně zdraví všem. Další vydání
už snad bude v normálním světě. 
Za školní časopis Havlíček Ivana Skoumalová
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Sportovní okénko
Okresní kolo ve florbalu
Krásné 2. místo vybojovali mladší chlapci v okresním
kole ve florbalu v Třebíči. Gratulujeme.

Okresní finále ve vybíjené
Chlapci ze 3. až 5. třídy vybojovali první místo v okresním finále ve vybíjené v Třebíči.
Zajistili si krajské kolo v květnu v Havlíčkově Brodě, které už se bohužel kvůli COVID-19 nekonalo.
I tak gratulujeme a přejeme hodně úspěchů do dalších soutěží.
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Výsledky okresního kola ve florbalu – 8. 1. 2020 – mladší žáci – ZŠ
Horka-Domky, Třebíč
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Basketbal
Naši žáci měli vynikající výsledky i v okresním kole v basketbalu. Mladší i starší žákyně se
umístily na krásném 1. místě a mladší i starší žáci na 2. místě. Gratulujeme.
Zdeněk Chroust

Rolnička
Pětilístek:
Rolnička
veselá
kamarádská
zpívá
tančí
potěší
Správná banda neposedných zpěváčků.
sbor
V letošním roce u nás zpívá v prvním oddělení 15 žáků z první a druhé třídy, ve druhém
oddělení je přihlášeno 24 žáků ze třetí až šestých tříd. Každé oddělení se schází zvlášť jedenkrát
týdně. Hlavně zpíváme, ale nevyhýbáme se ani jiným hudebním či hudebně-pohybovým aktivitám.
Možná by vás zajímalo, že naše hodinová vystoupení se skládají z více jak 20 písniček, které se
členové Rolničky musí naučit.
Milada Simandlová
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LVVZ Krkonoše 2020 – VIII. třída
Jak to vidí kluci
Jak to všechno začalo? V neděli před devátou hodinou jsme měli sraz u prodejny nábytku
u koupaliště. Před odjezdem se tam děti srdcervoucně loučily s rodiči, od kterých měly 6 dní pokoj.
Ovšem, ještě pořád na nás budou dohlížet učitelé, ale s tím se už nějak vyrovnáme.
Na začátku cesty jsme od pana učitele Chrousta dostali ponaučení o chování na horách.
Cesta probíhala klidně, někteří si povídali, někteří spali a ten zbytek zpíval.
Po dvou občerstvovacích zastávkách na benzínce jsme dorazili na chatu Kozel, která se na
6 dní stala naším domovem. Holky bydlely v novém Kozlovi, kde byla také společenská místnost,
a chlapci ve starém Kozlovi, kde byla jídelna. Vyložili jsme lyže, lyžařské boty a kufry. Vybalili jsme si
a k podvečeru jsme se vydali do společenské místnosti. Na řadu přišly seznamovací hry a potom
nastala nejlepší část dne. Disko!
První den jsme se probudili a pršelo, takže jsme se po snídani sešli ve společenské místnosti,
kde jsme zase hráli hry. Po obědě následovalo to samé a na večer jsme měli zase disko.
Druhý den jsme měli spíše jaro, takže zase žádné lyžování, ale odpoledne jsme jeli do
Vrchlabí do muzea Krakonoše. Večer jsme měli módní přehlídku paní učitelky Kravcové a Černé.
Nejhorší bylo, že jsme nebyli moc dobře zásobeni oblečením ani make-upy. Takže to dopadlo, jak to
dopadlo. Potom samozřejmě diskotéka.
Třetí den sice nasněžilo přibližně 30 cm sněhu, ale v celém údolí vypadla elektřina a byl
takový vítr, že ani nemohli pustit lanovky. Nás čekaly další hry a večer jsme se rozdělili do lyžařských
družstev.
Čtvrtý den jsme už konečně byli lyžovat. Ze začátku bylo na sjezdovce hodně lyžařů, ale
kolem oběda se tam vylidnilo. Večer jsme opět hráli pár her ve společenské místnosti a před
diskotékou jsme všichni šli ven na romantickou stezku odvahy, po které následovala diskotéka.
A přišel pátek, který byl už od začátku jiný. Všichni osmáci zůstali v jídelně po snídani
a napsali, koho by chtěli zvolit za miss. Naposledy jsme si užili lyžování, pár zdatných lyžařů sjelo po
sjezdovkách až na Žalí. Sice jsme to sjeli jenom jednou, ale byla to ta nejlepší sjezdovka ze všech.
Dole jsme si sedli na limonádu a rázem jsme měli ten nejhlasitější stůl široko daleko. Poté jsme se
museli odebrat na chatu. A po obědě byl odpočinek. Z ničeho nic přišel pan učitel Chroust na pokoj
a řekl mi větu, na kterou nikdy nezapomenu: „Matěji postupuješ mezi tři finalisty miss.“ V tu chvíli
jsem začal vymýšlet, co budu dělat za volnou disciplínu, která byla povinná. Skončilo to tak, že jsem
hrál na kytaru. Další postupující byl Vojta Křivan a Ondra Vytiska. Za holky postoupila Viktorie
Michalová, Nela Hobzová a Kája Bohatcová. Prvně nás čekalo interview, které bylo docela zábava.
Druhá disciplína byla hra, kde jeden sedí na židli a druhý je před ním a napovídá mu jaké slovo má
za sebou. Já jsem byl s Kájou, Ondra s Nelou a Vojta s Vikčou. A nakonec byly volné disciplíny. Já
skončil na 1. místě, na 2. byl Vojta a na 3. byl Ondra. U holek na 1. místě byla Nela, na 2. byla Vikča
a na 3. byla Kája. Následoval tanec missáků a missaček. Dnes byla večerka posunuta na 23:45.
Poslední snídaně u Kozla a balení. Nikomu se nechtělo domů, protože jsme zde zažili spoustu
srandy. Smutně se loučíme s chatami, ve kterých jsme zažili nádherných 6 dní.
Když jsme přijeli do Moravských Budějovic, tak jsme vyběhli z autobusu a přivítali se s rodiči,
od kterých jsme měli 6 dní klid. A to byl náš zájezd do Krkonoš na chatu Kozel. Bohužel vám náš
zájezd můžu jenom trochu přiblížit. A pokud si tohle čtete a závidíte nám, tak zvedněte hlavu od toho
telefonu a začněte žít, protože máte celý svůj život před sebou a svět na vás čeká, tak se do něj
vydejte nejlépe s dobrými kamarády, protože to bude srandy kopec.
Matěj Zahradníček, V. III A
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Jak to vidí holky
Dne 2. 2. 2020
zbytečně brzy ráno
jsme se nalodili do
autobusu a chystali se
upsat
svou
duši
ďáblu, aneb podepsat
potvrzení o poučení
o bezpečném
chování. Opět se
zpožděním jsme vyjeli
od školy a jeli směr
Jihlava.
Zadní
část
autobusu
zpívala,
někteří
se
snažili
usnout, ale díky již
zmíněné zadní části
to moc nešlo. Někteří
koukali na smutné
filmy a doufali, že to
tentokrát skončí jinak.
Měli jsme namířeno do krkonošského penzionu Kozel – holky do nového a kluci o kousek dál
do starého. Po příjezdu jsme všechno vyložili a šli na pokoje. Následovala první večeře a první fanty
za pozdní příchod.
Další dva dny jsme si užívali náhradní program, protože Matka příroda nám smočila svah. Po
dlouhé a náročné improvizaci jsme usínali s přesvědčením, že zítra už to vyjde, ale probouzeli jsme
se bez elektřiny, což znamenalo, že zase nic. Jakoby toho nebylo dost, na jednu z lanovek spadl
strom. To pro nás znamenalo dlouhou procházku. Šli jsme na vršek kopce, jen abychom se podívali
na výhled. Cesta dolů už byla o něco lepší, protože jsme bobovali a váleli se ve sněhu.
Čtvrtek, den, na který jsme všichni čekali. V 9:40 jsme nadšeně nastupovali do ski busů a jeli
směr sjezdovka. Sníh sice nebyl úplně nejlepší, ale to nám vůbec nevadilo. Po téměř čtyřech
hodinách lyžování jsme se vraceli na ubytování.
Potom zase oběd, volno, večeře, diskotéka a spát.
Pátek jsme strávili znovu na svahu. Užívali
jsme si poslední jízdy a horké čokolády, protože pak
nás čekalo jen balení.
Sobotní cesta domů probíhala podobně jako
cesta sem. Zastavili jsme u obchodů, nakoupili pár
věcí a pokračovali v cestě domů. Přijeli jsme ke
škole, pomohli odnosit půjčené lyže a hůlky a potom
už hurá domů, do svých postelí.
Děkujeme všem učitelům i žákům za skvělý
lyžák a těšíme se na další! ♥
Karolína Bohatcová a Nikol Čeloudová, VIII. A
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LVVZ Krkonoše 2020 – IV. třída
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Co se dělo ve škole před COVID-19
Lesnická soutěž
Valerie
Hanáková,
Barbora
Tomalová a Bára Brančová zvítězily
v oblastním kole lesnické soutěže YPEF
2020, které se konalo 11. února 2020 na
správě lesů ČR v Náměšti nad Oslavou.
Postupují do regionálního kola pro
Vysočinu a Jižní Moravu.
Se svými soupeři se měly utkat
v dubnu na Mendelově univerzitě v Brně.
Bohužel opět zrušeno. I tak moc
gratulujeme a jsme rádi, že i dnes máme odborníky na les a ne jen
počítače.
Marcela Hanáková
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Maškarní v družině
Ve školní družině proběhl „Maškarní týden“. Povídali jsme si o masopustních zvycích
i o karnevalech ve světě. Nesměla chybět ani karnevalová diskotéka s rejem masek a zábavným
programem.

Třetí třída peče na Valentýna
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Uzavření škol – 11. 3. 2020
Nastala situace, která nám byla doposud neznámá. Ze všech stran z médií slyšíme COVID-19,
karanténa, rouška, desinfekce, seď doma, s nikým se nestýkej, umývej si ruce a NECHOĎ DO
ŠKOLY! Mnozí žáci zajásali, neboť se všem prodloužily prázdniny. Nikdo ale netušil, jak nouzový
stav bude trvat dlouho a jak bude probíhat učení. Ale vše zlé je k něčemu dobré. Po třech měsících
mnozí žáci měli najednou počítače plné zuby, chtěli jít do školy, vidět své kamarády a světe div se –
i své učitele. Všechno zlé je k něčemu dobré. Nyní vám nabídneme ukázku výrobků, fotek a prací,
které žáci dělali doma v době karantény.
I. Skoumalová

Strom na náměstí
I na letošní Velikonoce se zdobily stromy na
náměstí. Náš strom byl stále ve znamení vánočního
poselství „Mějme se rádi“. Tímto děkujeme paní
učitelce Kravcové, která se s dostatečnou časovou
rezervou postarala o výrobky dětí a přišla
s originálním a zajímavým nápadem v podobě
dalších poselství a vzkazů v této nelehké době.
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Fotovýzva
V této neobvyklé době, kdy jsme mohli být s dětmi v kontaktu
pouze „na dálku“, jsme pro ně uspořádali mj. akci Fotovýzva „Příroda
kolem nás očima dítěte“.
Děti byly vyzvány, aby fotily a zasílaly fotografie, které se jim
podaří zachytit třeba na procházce přírodou, doma na zahrádce atd.,
o něž se budou chtít s ostatními podělit. Fantazii se meze nekladly,
o čemž svědčí rozmanitost zaslaných obrázků. Sešla se nám opravdu
spousta krásných a vydařených fotografií, což nás velmi potěšilo.
Všechny fotografie jsou natolik originální a zajímavé, že bychom těžko
vybrali nejlepší.
Fotovýzvy se zúčastnilo 23 šikovných fotografů, kteří si jistě
zaslouží slíbenou odměnu. Všem, kteří se zapojili, děkujeme
a o obrázky se s vámi s radostí podělíme.
M. Veselá
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Komiksové tvoření mladších žáků
Star Cukr
V tomto čísle vám nabízíme jen malý výřez z přestávkové tvorby. Od příštího roku
očekávejte pravidelnou komiksovou rubriku od našich autorů: Karel Soustružník, Matěj Menšík
a Prokop Vlček.

Dopis tečce

Ahoj tečko!

Chtěl jsem se tě zeptat, jestli otazník a vykřičník jsou tvoji

sourozenci nebo jen známí? Myslím si, že jste rodina, ale každý jste
jiný. Když vidím tvoji sestru otazničku, vím, že se mě na něco ptá

a budu muset odpovídat. Tvůj bratr vykřičník mi nahání větší strach.

Je velmi důrazný a něco mi rozkazuje. Určitě máš i jiné příbuzné,
klidně mi o nich napiš. Ale když vidím tebe, vím, že se něco dozvím.
Jsi moje nejoblíbenější interpunkční znaménko.

S pozdravem Honza Černý, VI. B
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Fortnite mini komiks

Jakub Chrásta, VI. A
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Píšeme pohádky
Splněný sen
Za dávných časů žil ve městě kluk jménem Tomáš. Velmi si přál žít na venkově. Jednoho
večera usnul a zdál se mu sen o tom, jak se mu jeho přání splnilo.
Ráno se vzbudil a šel na balkón. Přiletěla za ním labuť: „Když mi pomůžeš, splním ti přání.“
„Co ode mě potřebuješ?“ ptal se chlapec. Labuť mi odpověděla: „Potřebuji pomoc. Moje kamarádka
se zamotala do rybářské sítě.“
Kluk neváhal, oblékl se a skočil na kolo a jel k jezeru, kam ho labuť vedla. Uviděl labuť, která
byla uvězněna v síti. Okolo ní
bylo další hejno labutí, které
se jí snažily pomoct. Tomáš
se pokoušel síť uvolnit, ale
nešlo to. Vzpomněl si, že má
v kapse nožík. Vytáhl ho
a zkoušel síť rozřezat. Chvíli
to trvalo, ale nakonec se to
povedlo. „Moc ti děkuji za
záchranu,“
odpověděla
zachráněná labuť.
Za odměnu mu labutě
splnily přání. Nasedl na jednu
z nich a ona ho odnesla na
venkov, kde chtěl tak moc žít.
Našel si tam děvče jménem
Alžběta, a jestli nezemřeli, tak
tam žijí dodnes.
David Štěpánek, VI. A

Erik a husy
Byl jednou jeden zlý chlapec, který neměl nikoho rád. Nad všechny se povyšoval a ubližoval
lidem i zvířatům. Jmenoval se Erik.
Když jednou pobíhal po lese a ničil rostliny, viděla ho lesní víla. Nelíbilo se jí to, a proto Erikovi
povídá: „Za tvé chování se ti, chlapečku, odměním.“ A proměnila ho v malého trpaslíka.
Najednou se mu změnil život. Začal se bát svého okolí, aby ho někdo nezašlápl nebo
nesežral. Seznámil se s hejnem divokých hus, které každý rok odlétají. Když zjistil, že odlétají pryč,
tak je prosil: „Vezměte mě prosím s sebou.“ Husy ho tedy vzaly.
Když se vrátili, Erik byl jako vyměněný, byl hodný, s každým se přátelil, pomáhal. Když se
potkal v lese s lesní vílou, tak ho přeměnila zpátky v člověka. A od té doby je všude oblíbený, chová
se pěkně k lidem, ke zvířatům i k přírodě.
Eliška Johnová, VI. A
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Český jazyk doma
Dobrodružství na Leopardí skále
Jednoho dne se tři kamarádi horolezci Petr, Filip a Honza rozhodli, že pojedou do Afriky
a budou se snažit zdolat nejvyšší skálu v Africe – Leopardí skálu. Kluci si sbalili věci, vzali něco na
jídlo a jeli. Jeli dlouho, až dorazili ke skalám.
Nevěděli ale, která je ta pravá Leopardí skála. Filip vyndal mapu a šli podle ní. Zanedlouho se
ocitli před vytouženým, cílem. Vyndali z batohu vázání a lana. „Kdo poleze první?“ zeptal se Petr. „Já
ne,“ odpověděl Honza. „Víte co, polezu já, když se nemůžete rozhodnout.“ Petr se nachystal a lezl.
Dolezl asi tak do půlky skály a podíval se dolů. Už vůbec neviděl své kamarády. Avšak
pokračoval dál. Kluci začali na Petra volat: „Petře, kde jsi!“ Petr zaslechl kluky, ale neozýval se. Kluci
nevěděli proč. „Doufám, že se mu nic nestalo,“ řekl Filip. Došplhal se na vrchol a kousek opodál viděl
leopardí matku s mládětem. Petr zvolal na kluky: „Kluci, buďte zticha, něco tu je!“
Chvíli oba aktéry pozoroval. Potom vytáhl foťák a vyfotil je. Rozhýbal lano a tím dal klukům
znamení, že poleze dolů. Petr slezl a začal klukům vyprávět, co zažil, a ukázal jim fotky. Kluci se
sbalili a spokojeně jeli domů.
Beáta Meschková, VI. A

Akrostich – tvorba VII. tříd
Orfeus měl ženu krásnou
Rád by ji nechtěl propásnout
Faethon v téhle báji nebyl
Eurydiku nikdo nebil
Uštknul ji had krutý
Skončilo to smrtí

Orfeus je nadaný
Rukou tvou je žádaný
Fakt si vybral vílu krásnou
Eurydiku romantickou
Uštklo ji zvíře jedovaté
Smrt dívky zlaté

Orfeus se oženil s vílou
Rádi měli sebe pevnou silou
Foukal vítr jeho zpěv
Eurydiku štknul hadí hněv
Umřela Eurydika dvakrát
Smutek byl násobně víckrát

Orfeův zpěv sladce zní
Rád dívá se směrem k ní
Fouká zvučným hlasem
Eurydiko, pojď sem
Už láska proudí světem
Smrt ukončila květem

Orfeus šel s lyrou světem
Radost dělal zvířatům i dětem
Fanfáry si zpíval cestou, časem potkal dívku hezkou
Eurydika žena jeho, zpívá si vedle něho
Umírá, když had ji uštknul, Orfeovu radost utnul
Světem bloudí bez radosti, svoje štěstí najít zkusí
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Milý Lichožroute,…
Ahoj Lichožroute,

určitě víš, že je vyhlášen nouzový stav a musíme

být všichni v karanténě.

Já jsem doma s rodiči a oběma sestrami. Každý

den se snažím nejdříve plnit si pracovní úkoly ze
školy, které mi posílá paní učitelka přes Edookit. Ty
mi jeden z rodičů zkontroluje a pak mám čas na
zábavu. Vymezený čas trávím buď hraním her na PS4,
nebo

sledováním

televize.

Protože

bydlím

v domě,

chodím i na zahradu, kde s tátou hrajeme ping pong
a basketbal.

Baví

mě

i

stolní

hry,

například

Monopoly, které zase hraji s mamkou a sestrami. Doma
pomáhám tím, že vynáším tříděný odpad. Vždycky
však musím nosit roušku, protože je to nařízeno pro
všechny. Běžně chodit ven nesmím, a to mě mrzí.

Určitě

to

brzy

přestane

a

budu

zase

trávit

čas

s kamarády a chodit do školy taky vlastně není špatné.

Milý Lichožroute, doufám, že tě mých pár řádek

potěšilo. Nezapomeň nosit roušku, umývat si ruce
a zdravě jíst. Opatruj se. Moc tě zdravím,

Jáchym Nemeškal

Milý Lichožroute,
posílám ti dopis z karantény. Ptáš se mě,

jak trávím svůj volný čas? Svůj čas trávím tak, že
dělám věci do školy, občas jdu ven a někdy se
dívám na televizi.

Cítím se někdy smutně, protože mi chybí
kamarádky,

šťastná.

ale

Nikdy

často

jsem

převažuje
netrávila

to,

že

jsem

tolik

času

s maminkou a bráchou. To je super!

Myslím na to, co podnikneme s bráchou.

Jak si budeme brát v bunkru, jak vyrobím
skluzavku z polštářů, jak budeme jezdit na kole

a jak postavíme hrad z písku.

Těším se na školu. Hlavně na kamarády

a paní učitelku, plavání, na všechny kroužky,

které navštěvuji po vyučování. A taky na zvuk
budíku, který mě budí do školy.
Co

se

týče

pravidel,

musíme

nosit

pokrývku úst a nosu. Maminka šila pro ostatní

lidi roušky a já jí u toho pomáhala. Nejlepší je
nosit i rukavice a dezinfikovat si ruce, když
přijdeme z venku.

Lichožroute,

pokud

se

bojíš,

dbej

na

nošení roušky a dodržuj hygienu rukou, to tě
ochrání.

Ahoj Hihlíku!

Jak se máš v karanténě? Já se mám

jinak než každý den. Ty se máš stejně jako já

a ostatní děti. Učím se více doma, než jsem

zvyklý. Ještě jsem si nezvykl na elektronické
úkoly. Na úkoly mám více času.
Hihlíku,

máš

parádní

rukavice

a roušku. Já mám krásnou roušku, ale nebaví
mě ji nosit. Mám nápad! Jestli Ti taky vadí

rouška, zkus ji nahradit ponožkou. Ale pozor!
Ponožku zásadně nejez, můžeš spolknout vir.

My pereme roušky v pračce. A co vy? Máte
nějakého rouškožrouta, který jí roušky?

Chodíš do nějaké školy? Já sleduji

UČÍTELKU

a

Ty

bys

mohl

sledovat

UČÍŽROUTKU! Většina si myslela, že je škola
k ničemu. Ale teď se do školy těšíme.

Hihlíku, doufám, že všechno skončí

a Ty a ostatní Lichožrouti budete v pořádku.

Matěj Menšík

PS.: Nepropadej panice a užij si Velikonoce.
Tvoje Viki Filipová
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Zpátky ve škole – 25. 5. 2020

Dubnová básnička
Znám kluka jménem Adam
a je to čtvrťák, hádám.
Jenže se do školy nechodí,
protože je období virový.
Adam Benda, IV. A

Rouška za má ouška
Venku řádí virus,
je to pěkný opruz.
Moje malá rouška,
tahá mě za ouška.
Pořídím si novou,
s tkaničkou a stuhou.
Nebo taky s mašlí,
abychom ji našli.

Rouška
Když chci jít ven,
roušku si dám jen.
Venku ticho jako v hrobě,
je to zvláštní v této době.
Maminky pro lidi šily,
aby všichni zdrávi byli.
Victoria Filipová, IV. B

Rouška
Když se řekne rouška,
zabolí mě ouška.
Ať je černá nebo bílá,
špatně se v ní někdy dýchá.
Nosit mě ji ale baví,
neboť chrání moje zdraví.
Ať si říká, kdo chce, co chce,
dočkám se snad taky konce.
Až se nosit nebude,
radosti hned přibude.
Úsměv se všem odhalí,
štěstí všechny pohladí.
Jáchym Nemeškal, IV. B

Veronika Bazalová, IV. A

Rouška
Každý den, roušku vem,
dnes anebo za týden.
Všude říkej, noste roušku,
a nebuďte nikde v kroužku.
Já chci radši běhat venku
než poslouchat zprávy z venku.
Ondřej Svoboda, IV. B
17

Soutěž o nejhezčí roušku
Hned první školní týden po otevření škol si čtvrtá třída uspořádala soutěž o nejhezčí roušku. Ve
třídě se objevily skutečně nádherné kousky, které většinou ušily maminky dětí. Někteří žáci si je
dokonce i sami pomalovali, jiné roušky byly zase vtipné. Bylo opravdu těžké vybrat tu nejkrásnější.
Nakonec se o první a druhé místo podělila Karolína Růžičková s Matějem Menšíkem a na třetím
místě byla rouška Lucie Šťávové. Všichni výherci získali pěkné ceny. Gratulujeme.
I. Skoumalová

Zpravodaj z karantény

Eliška Soukupová, IV. A
18

Jana Nečesalová, IV. A
Karel Soustružník, IV. A
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Jarní výzdoba školy
I letos se paní učitelka Kravcová postarala o krásnou jarní výzdobu školy. Naštěstí myslela na
výrobky s předstihem, takže jí většinu stihli žáci vyrobit, ještě než je všechny zavřeli do karantény. 
Děkujeme za krásné kulisy a vnesení slunce do šedivých dnů.

Prázdninová soutěž nejen pro první stupeň
Prázdniny jsou dlouhé a jistě si na školu během nich
vzpomeneš.  Pokud tě ještě navíc cvrnkne do nosu
v přírodě něco, co ti školu připomene, neváhej a dones
danou věc po prázdninách do školy a zúčastni se
soutěže. Všechny předměty se objeví v dalším čísle
časopisu a soutěžící budou odměněni.
Příkladem ti může být nalezená větev, ve tvaru
číslice pět. Podmínkou soutěže je, že se musí jednat
o přírodninu. Nalezené předměty můžete odevzdávat
třídním učitelům nebo paní učitelce Skoumalové. Hezké
hledání. 

Hezké prázdniny
Jménem svým i jménem všech učitelů bych chtěla
našim žákům popřát krásné prázdniny plné odpočinku, nevšedních zážitků a dobrodružství, snad už
bez roušek. Všem přeji pěkné vysvědčení, oddech od školy, počítačů a online výuky a děkuji všem,
že jste tak těžké období skvěle zvládli.
Hezké prázdniny!
Ivana Skoumalová
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