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Blíží se Vánoce a
s nimi přichází vánoční
prázdniny, které jsou
bezvadné díky dárkům,
splněným přáním a času,
který
trávíme
s rodinou a blízkými.
Každé prázdniny jsou
něčím zajímavé, ale
hlavně je fajn, že máme
volno.
A jaké jsou moje
prázdniny? Každé moje
prázdniny jsou trošku
obyčejné i neobyčejné,
ale moc zábavné. Ani
ždibíček nudy v nich
nenajdete. Jezdím na
výlety. Snad
nejlepší
výlet, který se mi vybavuje, byl za kočkami.
Z výstavy některých,
například nahých, se mi
doslova ježily chlupy.
V létě jezdím asi jako

každý na koupaliště, na
teď už vím, že je fakt
houby. Ale ze všeho nejzajímavá…
víc jezdím na kole, doA jak to říct zkráceslova od rána do večera.
ně? Užívejte prázdniny,
V létě nezapomínám
za chvíli zase budou
na kamarády. S nimi se
FUČ!
nějaká ta zábava
najde vždycky. O
vánočních prázdninách zase myslím
na babičky, dědečky a nejbližší.
Taky
musíte
dělat o prázdninách i to, co vás
nebaví? Pomáhat
s úklidem, nákupy,
nakouknout
do
školního batohu?
O
posledních
prázdninách jsem
prohlížela
nové
učebnice. Nejvíce 30. 11. 2011. Sborovna školy. Antonie
mě zaujala fyzika a Kosinová– čestné uznání v krajské
literární soutěži Pardubické střípky.

První číslo
XIV. ročníku

Antonie Kosinová O bílém jednorožci

zábavně zpravodajského časopisu
pro každého zvědavce a příznivce
školy.

Někdy přemýšlím o smrti. Jaký to asi
je umřít? Všichni, co umírali, ale vrátili
se, říkali, že vidí bílý tunel. Ale jestli je to
vůbec pravda? To nikdo neví, zažije to,
až umře. Já si představuju bílého jednorožce, jak cválá ke mně. Jestli budu jednou umírat, chci si splnit jedno přání,
projet se na tom nádherném tvorovi,
který si říká jednorožec. Jak vypadá? Je
nádherně sametově bílý se stříbrnou hřívou jemnou jako hedvábí. Kopyta mu

třpytivě zvoní. Jestli jednou půjdu do nebe, chci, aby mě tam zavezl ten něžný a
laskavý tvor, dar z nebes, anděl
s neviditelnými křídly. Bude jedno, co
mám na sobě nebo na co věřím. Budu sama sebou. A co když nebude příští život?
Chci ten, který žiju, strávit s rodinou, protože mě mají všichni rádi, můžu se jim
svěřit a důvěřuju jim. A až jednou budu
umírat? Prožiju nádhernou smrt díky jednorožcovi.

ROZHOVOR

JAK ŽIJE Vojta Kotek,
herec a student režie?
Která postava se vám nejlépe dabovala? A
která vám je nejsympatičtější?
Z těch posledních nejvíc Flynn z filmu Na vlásku,
který byl nedávno v kinech. To byl takový sympatický princ, spíš moderní zbojník. Tak ten mě bavil.
Máte radši natáčení filmů nebo hraní v
divadle?
Težko se to srovnává, ale každé má něco do sebe.
Divadlo je příjemný v tom, že hra je od začátku do
konce, je pro herce zábavnější. Film se točí na přeskáčku, musím vstávat v noci nebo třeba v pět odpoledne. Natáčení filmu je zdlouhavý.
Kdo je vaším hereckým vzorem?
Já nikdy herecký vzory neměl, spíš mám oblíbený
herce jako je Steven Buscemi nebo Paul Bettany.
Patří k vašim oblíbeným sportům rafting
a snowboarding?
Já moc času na sport nemám. Ani nejsem myslím
sportovní typ. Ale v zimě si rád zajedu na hory nebo v létě na vodu. Dřív mě to ale bavilo víc.
Jakou školu jste dělal po devítce?
Já jsem chodil na španělskej gympl. To byla matika, fyzika, chemie, dějepis, všechno ve španělštině.
Můžete o sobě říct, že jste v něčem opravdu
dobrý?
O sobě to jde říct těžko, to spíš musí říct ostatní.
Ale (přemýšlí) jestli jsem opravdu v něčem dobrý,
tak v přesvědčování ostatních lidí, že každá krávo-
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vina, kterou vymyslím, je úžasnej ná3.10. 2011.
pad.
Hotel Morava Jevíčko.
Měl byste co nabídnout v soutěži Československo má talent?
Já nevím, jestli bych chtěl vůbec něco nabídnout.
Řídíte se příslovím „oko za oko, zub za zub“?
Ani moc ne, myslím, že se nevyplácí mstít se. Spíš se
snažím řídit rčením „ty po mně kamenem, já po tobě
chlebem. Věřím, že boží mlejny melou, že se mi to
časem vrátí.
Souhlasíte s tím, že dnešní mládež je horší
než dříve? Zavedl byste proto ve škole tělesné testy? Případně „trest smrti“?
Já si myslím, že problém je spíš v době, která je jiná.
Informace jsou úplně jinak dostupný. A mládež už
není pod vlivem svých rodičů, jako bývala kdysi.
Souhlasíte s tím, že se ve škole nemá učit sexuální výchova? Že k tomu stačí rodiče? Kdo
vás poučoval o sexu?
Já si myslím, že spousta nás mladejch je poučena už
jenom tím, že se podívá na internet. Určitě to ale
není žádný tabu a je fajn, když se o tom mluví, protože je to přirozený. Doporučoval bych erotický matematický úlohy. To byste se učili rychle počítat. Je
nuda počítat pořád vlaky z bodu A do bodu B.
Byla vám v poslední době nabídnuta nějaká
seriálová role?
Jo, bylo pár nabídek, stačilo mi ale šest let natáčení
Pojišťovny štěstí.
Jak si představujete svůj život za 20 let?
Doufám, že už nebudu muset tolik pracovat, abych
se měl dobře.
A co ještě děláte kromě herectví?
Teď studuju režii, takže se snažím režírovat. S kamarády teď připravuju festival Českej tučňák. A na tom
se hodně nadřem.
Můžete uvést činnost, kterou děláte skutečně rád?
Nejraději mám spaní.
Jakou svou roli ve filmu považujete za herecky nejzdařilejší?
Já si myslím, že role ve filmu Smrt pedofila. Byla to
záporná postava, jiná než ostatní, které jsem hrál.
Tereza Finsterlová

MLADÍ SPISOVATELÉ
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Eva Jeřábková

Veronika Culíková

Jak žiju?

Snění

Často přemýšlím o škole,
ale jenom doma, venku ne.
Přemýšlím o rodině a zvířatech,
i o matematických příkladech.
O českém jazyku,
a množství zlozvyků.
O fyzice a matematice,
jak mi vyjde rovnice.
Taky o kamarádkách a kamarádech,
o hračkách a různých řádech.
Tak přemýšlím o všem,
jaké by to bylo?
Bez kamarádů a příbuzných,
špatně by se žilo!

O světě často přemýšlím,
kam zaletím a co navštívím.
Ráda bych prozkoumala celý
svět,
kdo ví, jaký bude za pár let?
Město, příroda, moře,
s přáteli všude bylo by dobře.
Co je nejlepší pro mě?
Být jen v lese stejně.
V lese je krásná příroda,
A ta příjemná pohoda.
Ať poletím do světa,
nebo doma zůstanu,
zábavu s přáteli já vždycky
zastanu.

Veronika Culíková
O čem často přemýšlím
Často přemýšlím o tom, co jsem za den udělala. Rozeberu si , co
jsem udělala dobře a co špatně. Když ve škole dostanu třeba čtyřku
nebo pětku, tak přemýšlím o tom, co jsem udělala za chybu a v čem
se musím zlepšit. Naopak když udělám něco dobře, tak si řeknu, že
jsem tu věc udělala správně. A když se pohádám třeba
s kamarádkou, tak jsem na ni nejdříve hrozně naštvaná, ale jak přijedu domů, tak o tom přemýšlím a většinou dojdu k tomu, že jsme
se nepohádaly kvůli ničemu závažnému. Taky často přemýšlím o
tom, jestli by vyšly třídy A a B spolu pohromadě. Já si myslím, že
ano. To, že se spolu hádáme, je jenom o tom, že spolu nejsme každý
den, jako jsem s mou třídou. Kdybychom spolu byli častěji, tak si na
sebe určitě zvykneme. A tak si někdy přemýšlím.

Jakub Mauer
V pokojíčku něco je!
Rodiče jsou velcí spáči,
když mají vstát, tak se mračí.
Mračí se a kaboní,
nechce se jim na nohy.
Musí vstávat do rodiny,
nadávají na hodiny.
Tehdy v noci půlnoc byla,
já se zrovna probudila.
Bála jsem se, svíjela,
na strašidla myslela.
A hle, v rohu pokojíku,
je duch jenom ve svetříku.
Svetřík černý jako noc,
já už volám o pomoc.
Dále už to nevydržím,
za rodiči rychle běžím.
Vzbudit je však nemohu,
jak si asi pomohu?
Zkusím volat o pomoc:
„Táto, mámo!“ Strašná noc.
K rodičům mi oči lnou,
jak mi asi pomohou,
když tady teď takhle leží,

přesto, že k nim dcera běží?
Jak probudit tyhle spáče?
Honem! Už jim dcera pláče!
Slzy už mi proudem tečou,
minuty se strašně vlečou.
Náhle sebou táta trhne,
posadí se a zas lehne.
„Co zde děláš, Žaneto?!
Do postele! Bude to?!“
Odbytí jsem nečekala,
já jsem přece ještě malá!
Slzy vymění teď zlost.
Naštvaná jsem, táto, dost.
Ráno tohle mamce řeknu,
posadím se, pak si lehnu.
Ještě chvíli přemýšlím,
na strašidla nemyslím.
Není v rohu pokoje
strašidýlko ve stoje.
Straší zase o dům dál,
u mě jenom v koutě stál.
Zachumlám se do peřin,
zavřu oči a už spím.

Lenka Koutná
Myšlenky
Když upadám do svých
myšlenek,
jsem v ulitě jako šnek.
Nic z okolí nevnímám,
a do myšlenek utíkám.
To je myšlenek, co lidi napadne,
a lidiček, co do svých snů
upadne.
To by mě zajímalo,
kolik myšlenek se právě teď narodilo.
Snad 895 miliónů?
Anebo 100 biliónů?
Co bude za pár let?
Bude mít každý bytů pět?
Anebo nás roboti nahradí
a lidi se navždy vytratí?
A kolik snů se v noci odehrává?
V hlavě mi otázka přetrvává.
Zajímá mě hodně věcí - tolik,
kolik je prachu v peci.
Není život jen pouhý sen,
co trvá jen jeden den?
Zajímá mě, jak je velká fantazie,
možná jako Austrálie?
Nebo snad jako kulička?
Nad tím přemýšlí moje
hlavička.
Co vůbec znamená láska?
Je to vřelý cit, či další vráska?
Když má někdo hodně rád,
tak proč chystá tolik zrad?
A co tam nahoře v nebi?
Bloudí zde duše pozůstalých?
Nebo se vrací do těla narozených?
A co bůh s anděly?
Když jste mě zoufalou viděli?
A co vůbec ve vesmíru,
žijí tam země v míru?
Planetami se to hemží,
kde existuje svět bez lží?
Jsou si lidé rovnocenni?
Nebo jsou jako čísla mezi rovnicemi?
Každý je jiný,
černý, bílý, malý, velký.
Každý má nějakou chybu,
tak proč nebýt v klidu?
Můj mozek má milióny otázek,
které nejdou namotat na jeden
provázek.
Musel by být dlouhý až
na Měsíc
a na něm uzlíků sta tisíc.
Tím končí myšlenka má,
řešení = neznámá.
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OSOBNOST

SETKÁNÍ
se Zdeňkem Svěrákem,
hercem, scénáristou, textařem
4.10. 2011. Hotel Morava Jevíčko

O dabování

O filmové spolupráci se synem

Dabování jsem v podstatě nedělal. Daboval
jsem pouze sebe. To znamená, když jsme točili
filmy, kde se zvuk natáčel provizorně, tak pak
mi záběry pouštěli na plátně a já jsem sám sebe
namluvil. Cizí herce jsem nikdy nedaboval.

Se synem jsme si řekli, že já už jsem stár a on je
pořád mlád, takže jednou naše spolupráce skončí, i
když se nám spolu dělá dobře. A tak Vratné láhve
možná byly náš společný poslední film. Ale člověk
nikdy nemá říkat nikdy. A tak kdo ví, jestli se ještě
něco nevyvrbí, třeba nějaká pohádka.

O filmu a divadle
Mám daleko radši divadlo. Hraní v divadle je
bezvadná, dá se říci, zábava. I když je to taky
práce. Film to je opakování a hlavně bez publika. V divadle jste neustále odměňováni, publikum se zasměje a já jsem šťastný. Když natáčím
film, nikdo se nesmí smát, aby nerušil. Takže se
čeká, až přijde film do kina. A tam se diváci buď
zasmějí, nebo nezasmějí, ale u toho já bohužel
nejsem.
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O mladých hercích
Mezi mladými herci je hodně talentovaných. Když
jsme točili Tmavomodrý svět, tak roli pilota dostal,
tehdy velice mladý, Kryštof Hádek. Dnes patří ke
zkušeným a vyhledávaným hercům. Jmenoval bych
ještě Vojtu Kotka, který s námi hraje občas v divadle, namluvil skvěle Harryho Pottera.

OSOBNOST
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O filmových rolích
Většinou si role píšu sám a to je
výhoda, napíšu si je tak, abych
je uhrál a nebyl trapný. Nejlépe tak, aby nebyly moc vzdálené od toho, jaký jsem v civilu.
Ideální je, abych vůbec nehrál,
ale byl před kamerou normální.
Musí to být opravdové, když se
člověk směje nebo rozčílí, jinak
tomu diváci nevěří. Když se
mám rozčílit, až mi tluče srdce,
tak se rozčílím opravdu jen jednou, a to je důležité natočit na
poprvé, to se nedá opakovat.
Například ve filmu Vratné
láhve, tam jsem ždímal houbu
na zlobivého žáka a musel jsem
se opravdu rozčílit, aby mi to
diváci věřili a takové scény se
nedají mockrát opakovat, aby
to bylo opravdové.

Představy o životě
Když mi bylo kolem třiceti, to
jsme začínali s divadlem, jsem
si vůbec nepředstavoval, že ve
svých 75letech budu ještě
takhle čilej, budu hrát skoro
každý den divadlo. Mí rodiče,
když jim bylo tolik, co mně
dnes, tak odpočívali, svou práci
měli jako minulost a vzpomínku. A já pořád jedu na plnej
plyn a jsem rád, protože člověk
prý pomaleji stárne, když pořád
pracuje.

O psaní
Nerad píšu filmové scénáře, to
dělám přes den a těším se, až
bude večer a já půjdu hrát divadlo. Když píšu humorný text a
sedím sám u počítače, tak si
nejsem jistý, jestli to opravdu
legrace bude. A tak se k tomu
vracím a přepisuju. Rád píšu

písňové texty. Většina písniček , které jsme s Jardou Uhlířem napsali, je pro děti. Na jejich psaní mě baví, že jsou docela rychle hotový. Obvykle za
týden. Jednu písničku jsem
napsal ale výjimečně rychle. Jel
jsem z Prahy do Plzně. Řídím
auto a poslouchám melodii,
naproti mně zapadalo oranžový
slunce, a tak mě napadla slova
„zapadání, zapadání, sluníčka
za kopce.“ Kdybych jel do Pardubic, tak by vznikla úplně jiná
slova písně. Většinou písnička
vznikne tak, že já napíšu slova,
takovej náznak růže, Jarda je
opatří hudbou a pak ta růže
teprve rozkvete.

O pochvale
Člověk se má chválit, to je
správně. A když se mi něco povede, tak si řeknu: „Svěrdo,
tohle se ti povedlo.“ V divadle
mi diváci svým smíchem a potleskem sdělují, že jsem to řekl
pěkně a potvrzují, že jsem to
udělal dobře. Jsem šťastný,
když jsou lidé veselí. Pěkná písnička, kterou s Jardou Uhlířem
složíme, ta stojí také za pochvalu.

O trémě a herectví
Netušil jsem, že bych se mohl
živit jako herec, protože jsem
byl trémista. Doma jsem text
uměl, ale pak mi
naskočil
„knedlík“ v krku a měl jsem
skřípnutej hlas. A když jsem
hrál v divadle jako ochotník,
tak jsem se těšil, až bude konec,
protože pro mě to byl děs postavit se před lidi a mluvit. A
pak se stalo, že jsme založili s
kamarády divadlo, to nám bylo
kolem třiceti, kde nikdo z nás
nebyl herec. A protože jsme
všichni byli neherci, tak jsme se
před sebou nestyděli. Výhodou
je, že v první půlce představení
čteme přednášky o Cimrmanovi a řekneme divákům, že
nejsme herci. A pak se snažíme
hru zahrát. A s tímhle pocitem
se na jeviště jde snadněji, protože divák od vás nečeká skvělé
herecké výkony. A časem jsme
se naučili divadlo hrát. Zbavili
jsme se studu, ostychu, trémy.
Pomohlo nám i to, že některé
hry hrajeme stokrát, některý
i po tisící. Já si myslím, že to
moje herectví vyrostlo právě
z toho.
Tereza Finsterlová
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PŘÍRODA A EKOLOGIE

Ekologické zpravodajství
První letošní sběr elektra a papíru se vydařil. Na podzim jsme vytřídili:

školy

• 47 televizorů, 9 monitorů a

659 kg drobného elektrozařízení
• směs (měkký) papír - 8570 kg
• karton 3610 kg
Výtěžek 23784 Kč byl přerozdělen do
třídních fondů.

Základní škola
v Jevíčku má za

Každý správný člověk třídí,
odpadky to také vidí.
S Asekolem v Jevíčku
máme všichni recyklaci
v malíčku .

sběru starého
elektra jedničku.

O dalších aktivitách v rámci enviromentální výchovy a vzdělávání se
dočtete na
http://www.jevicko.cz/index.php?id=4040&lang=cze
http://www.youtube.com/watch?v=Qu_-ChXb9cQ
Na stránkách také zhlédnete film „Jak na elektroodpad?“ , který natočili
redaktoři školního časopisu.
Mgr. Hana Veselková

Výlet do přírody
Dne 3.10. 2011 se žáci šestých tříd zúčastnily s panem učitelem Bomberou a paní učitelkou Hřebeckou zeměpisného výletu do Toulovcových maštalí. Toulovcovy maštale jsou přírodní pískovcové skalní
útvary, které vytvořilo pravěké moře.
Vít Václavek, Martin Hrubý

Papír, sklo a plasty
patří do zvláštní kasty.
Nenos je na sběrný dvůr,
kontejner je jejich dům.
Kdo však na skládku je dává,
ten s přírodou pěkně mává.
Natálie Finsterlová

V Jevíčku se třídí
odpad, televizor,
lednička, zvládne
to i babička.

V Úsobrně sklárna velká,
kdo tam nebyl škoda velká.

Nemeškejte ani chvíli,
kdo to zmeškal, ten pak kvílí.

Ňoumo, ňoumo z téhle třídy,
sklárny odtud jsou jen chvíli.

Škoda velká, to mi věřte,
ještě teď tam rychle běžte.

Kvílí, kvílí pěkně dlouho,
ostatní mu říkaj, ňoumo.

My jsme ti to říkali,
tys jel radši do Prahy.
Jakub Mauer

Děti 5. A vyrazily dne 14. 10.
2011 do Úsobrna na zajímavou
exkurzi do skláren. Už od samého začátku (cesty v autobuse)
bylo jasné, že se děti do skláren
těší. Když jsme dojeli , všichni
jsme se trošku divně dívali, protože každý čekal něco jiného. Ale
to jsme ještě nevěděli, co nás
čeká uvnitř. Na začátku nám dva
hodní pánové řekli pár slov
a potom, rozděleni do dvou skupin, jsme konečně šli

dovnitř. Byli jsme překvapeni, co
všechno při výrobě takového
barevného nebo čirého skla je
potřeba. Bylo to velmi zajímavé
a všechny nás to tam bavilo, ale
jedna věc byla nejlepší. A to ta,
že na konci exkurze jsme si mohli vybrat sklo, jaké jsme chtěli.
Ovšemže jsme toho hravě využili, takže každý měl očividně těžší
batoh než na začátku exkurze.
Potom jsme, ačkoli jsme ještě
nechtěli, museli jet do školy.
Jakub Mauer

Návštěva
skláren

Pro příští generaci
nic neskončí
v popelnici.
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Recyklace není práce,
ale dobrá inspirace.
Kam elektro z domu patří?
Na sběrný dvůr, milí bratři.

PŘÍRODA A EKOLOGIE

R OČNÍK XI V

Za zvířátky do lesa
V pondělí 14. listopadu nás
paní učitelka překvapila tím,
že druhý den se nebudeme učit,
ale půjdeme do lesa ke kostelíčku svatého Bartoloměje dát
zvířátkům kaštany. Potkali jsme
tam pana myslivce Martina

Pávka, který nám ukázal pušku,
kterou se zabíjí zvěř. Pak nám
půjčil dalekohled, abychom se
mohli podívat. Mně a mým spolužákům se to moc líbilo a paní
učitelce také.
Anička Vymětalová

Dopisy zvířecích kamarádů

Jmenuji se Nero, jsem pes
a je mi 11 měsíců. Budu vám
vyprávět asi můj největší zážitek z prázdnin. Začnu pěkně od
začátku.
Byl srpen a můj páneček,
panička, ségra Natálie a Tereza
se doma chystali do Vimperka
na Hájnou horu na psí tábor.
Vlastně moje sestry se mnou
nežijí, Natka a Tez jsou lidi.
Cesta proběhla v pořádku, až na
to, že na mě cestou padaly kufry. Nechápu, proč lidi musí mít
tolik kufrů, když já jsem si vystačil s pytlíkem žrádla a “pár“
hračkami. Hned po příjezdu
jsem věděl, že tohle bude něco
úžasnýho.
Ubytování v chatkách, všude
louky a lesy, krásná příroda. A
všude plno psů. Byla tam taky
moje opravdová sestra Nella a
taky tam byla Nikita, moje další
sestra. Taky jsem viděl mámu a
tátu, ale myslím, že mě nepo-

znali. Ale bohužel tam nebyl
můj brácha. Naštěstí tam byli
samí němečtí ovčáci, jako
jsem já, žádní drsňáci a pouliční směsky. Byly tam i psí
holky, nejvíc se mi líbila psí
holka z Polska, za tou jsem
pořád běhal a chtěl si s ní hrát.
Byla krásně rezavá, měla krásnou postavu a už uměla aportovat.
Nejlepší na tom táboře bylo,
že jsem mohl spát v chatě,
a když všichni spali, tak jsem
nenápadně vhupnul do postele.
Vím, že moje lidská rodina nesnáší, když jí lezu do domu, ale
takovou příležitost jsem si nemohl
nechat
ujít.
(Mimochodem mám doma
krásný kotec a super hračky).
Představte si, že jsem s nima
mohl klidně spát v chatě, ale
když šli na večeři nebo snídani
BEZE MĚ, tak jsem prostě zuřil
a štěkal. Nechápal jsem, jak
ostatní psi mohli být klidní,
když jejich páničkové odešli.
V tento prázdninový týden
jsem se naučil fakt hodně věcí.
Bylo super počasí, kolem dvaceti stupňů, nemám totiž rád vedro, ale ani “antarktidu“. Pořád
musím myslet na ten čas, kdy

Vycházka 2. ročníku
do arboreta v Borotíně.

řekla jedna cvičitelka psů mému
pánovi: „Myslím, že byste měl
Nerovi dávat víc pamlsků a víc
ho chválit.“ Z toho jsem měl
fakt radost. Piškotky a salámek,
mňamky, mňamky! Říkám vám,
naučil jsem se toho hodně:
aportovat, bránit pána, taky ho
vystopovat, ale taky třeba vylézt
na balík slámy.
V jednu chvíli jsem byl fakt
rád, že mám s sebou pána, protože jsme narazili na strašně
velkýho psa, kterej byl větší než
já, ale dokonce pomalu větší
než páneček.. Ten pes se jmenoval BÝK, zvláštní jméno, že?
Strašně jsem na něho dorážel.
Pán mě uklidňoval: „Klid, nesmíš, hodný pes!“ Dobře to dopadlo, raději jsem pána poslechl
a prchli jsme oba.
Týden uběhl a já byl smutnej, že už jedeme zpátky, jelikož
nebudu moct zas do domu a
budu sám v kotci. Slyšel jsem,
že budu dělat nějaký zkoušky,
ale o tom vám budu vyprávět až
příště.
Natálie Finsterlová
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Z NAŠEHO MĚSTA
1. Ano, chodím na zámeček.
2. Fotbalové hřiště,
přístupné veřejnosti.
3. Trávníkové hřiště na
fotbal.

ANKETA z ulice
Využíváte nějaké hřiště v našem
městě?
Jaké hřiště v městě chybí a kde by
mohlo být umístěno?
Jak by mělo vypadat a co by mělo
nabízet?
1. Ano, skluzavku za školou, jiné
pořádné tu není.
2. Stačilo by poopravit hřiště na zámečku.
3. Nemělo by být s nebezpečnými
předměty a mělo by se na noc zamykat, aby nedošlo k poškození.

Marta, 16 let
1. Ano, využívám školní hřiště.
2. Chybí tu dětské hřiště a umístila
bych ho na Žlíbka.
3. Mělo by být velké, barevné a moderní. Chtěla bych tam houpačky, prolízačky, skluzavky a pískoviště.

Michaela, 15 let

1. Jo, někdy chodím na zámeček.
2. Nějaké na vyřádění a je jedno, kde by bylo umístěné.
3. Měla by tam být skluzavka,
nějaké prolízačky a houpačka.

Natálie, 10 let

1. Ne. Pouze hřiště na
běhání.
2. Chybí zde dětské hřiště. Mohlo by být umístěno na sídlišti.
3. Mělo by být velké a
mít hodně houpaček.

Blanka, 32 let

Martina, 18 let
1. Ne, nevyužívám.
2. Chybí mi tu dětské hřiště a
umístila bych ho na náměstí.
3. Mělo by být velké a poštěrkované. Chtěla bych, aby tam
byly houpačky a trampolína.
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1. Nevyužívám, protože
tady žádné pořádné není.
2. Chybí zde dětské hřiště i hřiště pro dospělé.
Mohlo by se předělat
nynější hřiště za gymnáziem.
3. Mělo by být bezpečné
a mělo by obsahovat
hřiště na míčové hry
např. volejbal.

1. Ne. Nevyužívám, ale využívala
bych, kdyby nějaké bylo.
2. Chybí zde hřiště na míčové hry.
V okolí města bych vybudovala
stezku pro využití kolečkových
bruslí.
3. Mělo by mít hodně laviček.

Stáňa, 50 let

Klára, 8 let

Daniel, 9 let

ZA KULTUROU

R OČNÍK XI V

MILOVNÍCI KNÍŽEK
Výstava koláží Miroslava Huptycha
Ve dnech 17. října až 26.
října se v sále zámečku konala
výstava koláží. Koláže byly vytvořeny na motivy vášnivých
čtenářů, čtení a knih. Výstavu
zhlédlo i několik tříd naší školy.
Žáci se zúčastnili ankety o nejzdařilejší koláž.
Výstavu také doprovázela anketa „Kniha, kterou musíte číst“.
„Městská knihovna v Jevíčku
děkuje všem 142 milovníkům

knížek, kteří se do ankety zapojili. Vznikl seznam 99 titulů doporučených
knih, uvedla paní Konečná.

Knihy, které děti doporučily nejčastěji :
Letopisy Narnie a knihy o Harrym Potterovi.
Veronika Macounová

MARBO
Dne 19. 10. 2011 se žáci 1. stupně zúčastnili koncertu skupiny Marbo.
Zpívali a hráli nám Marcela Vrtalová a Bohdan Vrtal. Mezi písně, které
nám zpívali, patřily: Malé kotě, Dělání, Hey baby… Bohdan hrál na
saxofon a klávesy. Marcela zpívala a hrála na klávesy.
Kateřina Popelková, Jana Valíčková, Natálie Finsterlová

Bitva u Lipan se nám líbila
Dne 21. října 2011 jela naše
třída 7. B společně s třídou 7. A
do divadla Polárka v Brně na
představení Bitva u Lipan. Proč
právě toto představení? Protože
zrovna bitva u Lipan byla poslední a zároveň první prohranou bitvou husitů, o které se
budeme v 2. pololetí učit v dějepise.
Autobus nás zavezl do Brna
kousek od divadla, kam jsme se

po vystoupení z autobusu vydali. Do divadla jsme dorazili právě včas na to, abychom si mohli
vybrat dobrá místa. Chvíli jsme
čekali, než představení začalo a
možná jsme trošku zlobili, ale
jakmile se zhaslo světlo, všichni
ztichli jako pěny, a dokonce
představení jsme, kromě toho,
že jsme se smáli, nevydali ani
hlásku.
Divadlo trvalo asi hodinu a

všem se moc líbilo. Po jeho
skončení pro nás bylo připraveno malé posezeníčko s jedním z
herců, kde jsme si celé představení rozdělili na části a vysvětlovali jsme si i znovu přehrávali
pasáže, které jsme úplně nepochopili.
Pak už jsme se vydali na zpáteční cestu do Jevíčka. Věříme,
že si to s námi užily i paní učitelky, které nás doprovázaly,
a výlet si s námi zopakují.
Zdeňka Mauerová a Adéla
Sedláčková

O Krakonošovi a pekařce
V pondělí 7. 11. nás paní učitelka překvapila tím, že půjdeme do
kina na divadlo. Představení se jmenovalo Jak Krakonoš pekařku
Jířu napravil. Pekařka Jířa byla lakomá. Jednoho dne se Krakonoš
díval dálkohlednou holí, že je zase zlá. Tak se za ní vypravil. Přestrojil
se za chudého pocestného a poprosil ji o kousek chleba. Pekařka mu
dala jenom žmolek syrového těsta. Když se kousek těsta pekl, Krakonoš zazpíval čarovnou písničku. Kousek těsta se začal zvětšovat na
velký bochník chleba. Opakovalo se to ještě čtyřikrát. Pekařka tři
bochníky vyhodila. Čtvrtý byl tak těžký, že ho neunesla. Krakonoš jí
dal za trest ten těžký bochník na záda. Musela ho nosit celý rok. Za
ten rok se polepšila a Krakonoš jí odčaroval bochník chleba ze zad.
Slíbila mu, že už nikdy nebude zlá. Mně se to moc líbilo a mým spolužákům taky. Naše třída se bát nemusí, protože nikdo z nás není lakomý.
Katka Grulichová

Pasování na čtenáře. 2. ročník,
říjen 2011. Městská knihovna
Jevíčko.
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ŠKOLNÍ ŽIVOT

Život podle rychlotestu

Odpovědi:

JEDNOU VĚTOU

fyzika nebo matematika
23 nebo 9
kofola nebo pivo

S panem

špagety nebo palačinky

učitelem

léto nebo zima

Kleinem

e-mail nebo dopis
fotbal nebo PING PONG

Na fotbalovém zápase sedící fanoušek Sparty jí palačinky, zapíjí je kofolou a píše SMSku své krásné brunetě TV noviny nebo noviny
o 23 slovech: Drahá, včera v TV novinách ukazovali fyblond nebo brunet
zikální pokusy na horách a já se začal těšit na naše zimní
SMS nebo volání
lyžování - e-mailem potvrď účast, pá.
Jana Mazalová a Veronika Macounová

SPORTOVNÍ UDÁLOSTI
Fotbalový turnaj

Přespolní běh

Žáci 8.- 9. tříd se jako každý rok
zúčastnili turnaje ve fotbale pořádaný
naší školou. Turnaje se zúčastnili týmy
z Chornic, Městečka Trnávky, Křenova,
Jaroměřic a Gymnázia Jevíčko. Naši
kluci si se soupeři hravě poradili. Nakonec obsadili 1. místo a postoupili do
okresního kola ve Svitavách, toho se
však nezúčastnili, kvůli nedostatku
hráčů.

V pondělí 26. září se v Jevíčku konalo obvodní kolo přespolního běhu. Sešly se děti ze škol Chornic, Jevíčka, Jaroměřic
a Městečka Trnávky. Naše škola vystoupala na stupínky
ve všech kategoriích.
Ve středu 5. října se v Poličce konalo okresní kolo přespolního běhu. Naši žáci si vedli na podmínky dobře. Nejlepší výsledek byl kolem 10. místa.
Jakub Mauer

30. 11. 2011. Beseda o městě Jevíčku s Mgr. M. Šafářem, místostarostou města Jevíčka.
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24. 11. 2011. Tradiční vánoční dílna v Základní škole Jevíčko.
Výroba adventních věnečků a vánočních ozdob.

ŠKOLNÍ ŽIVOT

R OČNÍK XI V

Anketa s učiteli
1. Dáváte přednost elektronickým knížkám před

normálními?

Jak vidíme
budoucnost
knížek,

2. Myslíte si, že zaniknou knížky kvůli počítači?

současného

3. Víte, jak se jmenuje nové písmo, které se učí
na některých školách? Chtěl(a) byste se je učit?

písma?

Alena Dražilová

Radek Grepl

Marie Gregorová

1. Ne.
2. Doufám, že ne.
3. Comenium skript.
Ne, nechtěla.

1. Ne, nikdy.
2. No, za takových 20 let.
3. Nevím, jak se jmenuje, ale
vím, jak vypadá. Nechtěl bych se
ho učit.

1. Ne, ráda čtu klasické knížky,
ještě jsem elektronickou knížku
nečetla.
2. Ne, vždy bude nějaká skupina
lidí , která je bude číst.
3. Nevím, jak se jmenuje, ale
myslím, že bych ho zvládla psát.

Jana Hřebecká
1. Ne, elektronickou knížku
máme doma, ale raději si otevřu knížku normální.
2. Doufám, že ne.
3. Nové písmo znám, nevadilo
by mi se ho učit, ale současné
mi vyhovuje.

Iva Ptáčníková
1. Myslím, že ne. Knížka je určitě
lepší.
2. Doufám, že ne, protože knihy
jsou nenahraditelné počítačem.
3. Ne nevím, ale slyšela jsem o
něm. Určitě bych se je chtěla učit
pro zajímavost, ale myslím si, že
je lepší normální písmo.

Pavla Jenišová
1. Ne, v žádném případě.
2. Ne, nevím, ale mám strach.
3. Ne, nevím jak se jmenuje a nesouhlasím s ním. Ale vím, jak vypadá. Není ani tiskací ani psací.
Ráda bych se s ním seznámila, ale
nechtěla bych, aby se je učily děti.

Miroslava Štoudková
1. Ne, nedala. Svět je přetechnizovaný dost.
2. Myslím, že ne.
3. Nevím, jak se jmenuje.
A nechtěla bych se je učit.

Ivona Kobylková
1. Ne. Knížka je klasika.
2. Myslím si, že ne.
3. Vypadá podobně jako tiskací. Nechtěla bych se ho učit.

Blanka Mauerová
1. Ne, přijde mi to neosobní.
Mám ráda teplo z knihy.
2. Pevně doufám, že ne, i když
asi v budoucnosti nás to nemine.
3. Jmenuje se Comenium
skript. Vypadá spíše jako tiskací písmo. Pokud to bude nezbytně nutné, tak ano.

Jiřina Finsterlová
1. Ne, nedala. Chci mít knížku
v knihovně, a když se mi knížka líbí, chci si ji „osahat“.
2. Obávám se, že je to možné.
3. Znám, učit se ho nechci.

Jana Richtrová
1. Ne, z počítače mě bolí oči.
2. Myslím si, že ne.
3. Ne, neznám.

Zdeněk Klein
1. Myslím, že časem asi ano.
2. Nevadí mi ani jeden tip.
3. Nemohu si vzpomenout,
nechtěl bych se ho učit.

Zdeňka Mauerová, Adéla Sedláčková, Michaela Fojtů
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ŠKOLNÍ ŽIVOT

UČITEL V AKCI
V Himalájích s p. uč. Bomberou
Dne 15.11. uskutečnil v rámci zeměpisu Mgr.
Zdeněk Bombera přednášku pro šesťáky ze své
výpravy v Himalájích. Přednáška byla velmi zajímavá, nejdříve jsme se podívali na krátký film
z této cesty, který natáčel jeho syn, potom následovala prohlídka fotografií s povídáním. Dozvěděli jsme se např., že lidé si v Himalájích musí
vydělat na dřevo, které potřebují při spalování

ŽÁCI V AKCI
Zážitky ze Šubířova
Žáci 6. tříd se od 5. 9. do 7. 9. 2011 zúčastnili
třídenního pobytu na Šubířově „Spolu ruku
v ruce.“ Hráli jsme různé hry a mezi nimi byli i
rodiny, vylosovali jsme si otce, matku a ostatní
příbuzné, i domácí zvířátka. Reklamy, např. –
zubní kartáček, sluneční brýle, koš, mléko, deodorant, žárovka, nebo gumáky. V reklamách se
na prvním místě umístil zubní kartáček, na druhém místě deodorant a na třetím místě žárovka.
Hráli jsme tolik her, že by se do tohoto článku
ani všechny nevešly. A tak jsme napsali jenom
tyto nejzajímavější. Každé ráno byla taky rozcvička která ne všechny bavila. Poslední den
jsme přijeli do Jevíčka ve dvě hodiny a nakonec
jsme si rozdali certifikáty „Dobrého kamaráda“.
A pak jsme všichni plní zážitků odešli domů.
Katka Popelková, Jana Valíčková
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zemřelých. Doma se topí usušeným jačím trusem. Hlavně vysoko v horách. Ve velkých městech to moc pěkně nevypadá. Lidé vyhazují odpadky na ulici, ale hory jsou nádherné. Myslíme,
že p. uč. Zdeněk Bombera je obdivovaný nejen
některými šesťáky, ale i učiteli (byl velice, velice
blízko vrcholu Mount Everestu).
Petr Veselka a Martin Hrubý

TÉMA ČÍSLA

R OČNÍK XI V

KOMUNIKACE

OTÁZKY A ODPOVĚDI redaktorů
Vít

Jak se dorozumíváme?
Dorozumíváme se různými jazyKatka
ky anglicky, německy, česky, rusky,
polsky, čínsky, japonsky...
Naším rodným jazykem je čeština. Nejvíce lidí mluví
čínsky (protože Číňanů je nejvíce). Mezinárodním jazykem je angličtina.
Za Rakouska-Uherska jsme mluvili hlavně německy a
málo slovensky i málo česky a za Československa jsme
mluvili česky a slovensky.

Verča

Jak spolu lidé komunikují?

Pár moderních příkladů: k nejoblíbenějším patří mobilní telefon, SMS, email. Je dobře, že
si dnes lidé i rádi povídají. Podle mě je povídání ten
nejlepší způsob dorozumívání. Ale bohužel jsou mezi
námi i takoví, kteří si běžně povídat nemohou, jsou
totiž hluší. K dorozumívání jim slouží znaková řeč, kterou se může naučit každý. Je bezva, že to někdo vymyslel, jaký by to byl taky život bez toho povídat si se
svými přáteli.
A= ._
akát
B= _...
blýskavice
C= _._. álovníci
D= _..
dálnice
E= .
erb
F= .._.
Filipíny
G= _ _ . gnomóny
H= ….
holubice
CH= _ _ _ _ chléb nám dává
I= ..
Ivan
J= ._ _ _ jasmín Bílí
K= _._
krákorá

PORADNA

L= ._..
M= _ _
N= _ .
O= _ _ _
P= ._ _ .
Q= _ _ ._
R= ._.
S= …
W= . _ _
X= _.._
Y= _ . _ _
Z= _ _ ..

lupíneček
mává
národ
ó náš pán
papírníci
kváká žabák
rarášek
sekera
vagón klád
Xenie má
Ygarr mává
známá žena

Jak se lidé budou dorozumívat za
20 let?

To nikdo neví, ale dva nápady by tu byly.
1. K dorozumívání bude sloužit věc jménem Nokie eye.
Funguje tak, že se miniaturní projektor voperuje pod
oční víčko, mikrofon do rtu a sluchátko do ucha. Toto
zařízení se ovládá myslí.
2. Zprávy se budou posílat po železných poštovních holubech. Tito holubi fungují na biopalivo. Tito holubi mají
v oku zabudovaný hologram a zprávy se přenáší před
adresáta stejně, jako když na počítačovém monitoru
vidí email.

Znáte morseovku?
Morseova abeceda je skupina symbolů, která je
používána v telegrafii. Kóduje znaky latinské abecedy, číslice a speciální znaky do kombinací krátkých a dlouhých signálů.
Veronika Culíková

HÁDANKA ..._ . … . ._.. .
…_

._

T= _
U= .. _
V= …_

Slovníček na cesty

Dobrý večer

___

_ . _.

.

tón
uličník
vyvolený

ruština
angličtina

francouzština

Jistě to znáte, jedete na dovolenou, přijdete do hotelu, kde na vás
promluví recepční naprosto nesrozumitelným jazykem a vám najednou jen spadne brada. Jediná věta, kterou ze sebe stěží vypravíte je: Já vám nerozumím!? Nebo „Aj dónt anrdstend“. Využijte
příruční slovníček (napsáno, jak vyslovujeme). Marek Mrva
Anglicky

_.

němčina

španělština

italština

Dobrý den

Ahoj

Dobré ráno

Dobré odpoledne

heleu

háj

gud mónyn

gud aftanún

Dobrou noc

Na shledanou

Nashle, mějte se

Prosím (prosba)

gud ývnyn

gud nájt

gud báj

báj, síjú

plíz

Prosím (pobídka)

děkuji, díky

není zač

promiňte, omluvte mě

ano

hírjuá

fenkjú, fénks

jú welkam

kskjúzmí, (am)sory

jes

ne

123

456

789

10 20 50

neu

van, tů, frí

fó, fájf, six

sevn, ejt, najn

ten, tventy, fifty

100 1000

Promiňte, ale nemluvím anglicky

van handrt, fauznt

Kskjúzmí ajdont spík
íngliš.

Řešení: hádanky:
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VESELÉ VÁNOCE

JAZYK

DOBRÝ DEN

AHOJ

NASHLEDANOU

Angličtina
Francouzština
Chorvatština
Italština
Maďarština
Němčina
Slovenština
Španělština

Hello.
Bonne journée.
Dobar dan.
Buongiorno.
Jó napot kívánok.
Guten Tag.
Dobrý deň.
Buen día.

Hi.
Salut.
Bok.
Ciao.
Zia.
Hallo.
Ahoj.
Hola.

Goodbye.
Revoir.
Bogom.
Ddio.
Búcsú.
Auf Wiedersehen.
Dovidenia.
Despedida.

TEST

Sue Bušinová, KateVeverková

Víš, jak komunikuješ s lidmi? Udělej si tenhle testík a uvidíme.
1. Jak se ozveš kamarádovi/kamarádce, když potřebuješ poradit s domácím úkolem?
a) Napíšu mu/jí SMS, a budu čekat, jestli mi odepíše.
b) Zavolám mu/jí přes SKYPE.
c) Vezmu bundu, a skočím se ho/jí zeptat osobně.
2. Třída se společně domlouvá, kam pojedete na školní výlet, jenom ty sedíš sám/sama
v lavici. Jak zareaguješ?
a) Budu sedět dál, stejně se to nakonec dozvím.
b) Půjdu za nimi s otázkou: „Tak kam jedém?“
c) Zkusím poslouchat, na čem se domlouvají.
3. Nerozumíš látce v matematice? Co uděláš?
a) O přestávce skočím za paní učitelkou/učitelem a zeptám se, jak se příklady počítají.
b) Nechám to být, než aby se ztrapňoval/a, že to nechápu.
c) Zeptám se kámoše/kámošky, který/á tomu rozumí.
4. Jsi v obchodě a spěcháš, zaplatíš, už chceš odejít, ale u dveří stojí starší paní a něco hledá v tašce. Jak zareaguješ?
a) Počkám, až to najde. Přece jí nebudu říkat, aby uhnula!
b) Řeknu: „S dovolením!“ A určitě mě pustí.
c) „Můžu projít?“ Zvýším na ni hlas, a projdu.
5. Potkáš redaktory nějakého časopisu, kteří se tě ptají, jestli se tě můžou zeptat na pár
otázek. Odpovíš na ně?
a) Ano, na 100%.
b) Ne, na tohle já nejsem.
c) Odpovím: „Ano, ne, ano, ne, nevím, ne, možná, ano“ a jdu dál.

Bodování:
1
2
3
4
5
Zde si můžeš sečíst body:
a
0b.
0b.
3b.
0b.
3b.
b
1b.
3b.
0b.
3b.
0b.
c
3b.
0b.
1b.
0b.
1b.
Vyhodnocení:
0-5 bodů
Mluvíš vůbec? Podle tohohle testu to vypadá, že s lidmi moc nekomunikuješ. Možná se v některých
situacích stydíš?! Rada pro tebe: Zkus to zlepšit! Zapojuj se do konverzací, neboj se říct, co si myslíš a
komunikuj s okolím!
6-10 bodů
Dobrý! Komunikuješ s okolím, ale není to na 100%. Rada pro tebe: Neboj se toho! Jsi na dobré cestě!
11-15 bodů
Super! Jsi komunikativní typ. Rada pro tebe: POZOR, nic se nesmí přehánět!
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HOROSKOPY

R OČNÍK XI V

Vánoční nadílka
Váhy: 24.9.-23.10.

Vodnář: 21.1.- 19.2.
Udělej si na sebe čas, nebo si zajdi někam s kamarádkou/ kamarádem.
Rozhodně neseď doma
u televize!!!
Nej dny: čtvrtek, neděle

Blíženci: 21.5.- 21.6.
Nevíš jak prožít odpoledne? Přečti si knihu, nebo
se jdi projít!
Nej dny: úterý, neděle

Napiš kamarádovi/ kamarádce a běžte spolu ven,
nebo do kina. Popovídejte
si a řádně zasmějte!
Nej dny: středa, pátek

Rak: 22.6.- 22.7.

Štír: 24.10.- 22.11.

Škola už tě nebaví? Věnuj
se svým koníčkům... Ale i
přesto že tě škola nebaví to
zkus vydržet!
Nej dny: úterý, sobota

Je čas na pořádné odreagování. Zajdi si zaplavat a
do sauny! :)
Nej dny: pondělí, úterý

Lev: 23.7.- 23.8.

Střelec: 23.11.- 21.12.

Došli nápady co podnikat
s kmarády? Zasportujte
si, a nebo si někam zajděte!
Nej dny: středa, pátek

Měli by jste se rozhodnout
co doopravdy chcete! Moc
nad vším přemýšlíte, i když
není potřeba! Někdy zlehka
vypněte!
Nej dny: středa, sobota

Jsi plný/á energie a nevíš
jak ji vybít? Zasportuj si a
pak odpočívej u nějakýho
parádního filmu!
Nej dny: pátek, sobota

Býk: 21.4.- 20.5.

Panna: 24.8.- 23.9.

Kozoroh: 22.12.- 20.1.

Měl/a by ses trošku mírnit! Jsi moc akční, trochu
klidu nikomu neuškodí!
Nej dny: pondělí, středa

Zapoj se do nějaké akce
nebo projektu! Rozhodně
tím uděláš něco pro sebe
ale i pro své okolí!
Nej dny: pondělí, pátek

V poslední době se vůbec
nesnažíš! Zamysli se nad
svými činy a více přemýšlej než něco uděláš!
Nej dny: pondělí, čtvrtek

Ryby: 20.2.- 20.3.
Nic tě nebaví? Jsi poslední dobou unuděný/á? Napusť si teplou vanu a relaxuj!!!
Nej dny: úterý, čtvrtek

Beran: 21.3.- 20.4.

Martina Jeřábková, Eliška Pávková
15
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ZŠ Jevíčko

občasník jevíčské
základky
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ACH

NÁPADY

OCEL

SAVANA

TRIO

BERLE

DROZD

PTÁK

SLEVA

LAK

K dorozumívání nám slouží

BÚ

ZÁĎ

BLŮZA

PĚNA

VERŠ

……………………………………………….

REVOLUCE

HRUĎ

ZRÁL

DEPTAT

ŠUP

URŠULA

ARCH

ZANEDBAT

PADAL

KEŘ

BROD

OŘ

PÁN

TY

HŮ

PUK

LOĎ

ŘEKA

LUPA

HOU

SLOVAN

LECHTAT

ANANAS

POT

100 výtisků

(22 nevyškrtaných písmen), což je
např. znaková řeč, řeč, atd.
Zdeňka Mauerová

1. Slovenské hory

Poznáš osobnost?

2. Dokáže přitahovat předměty
3. Část vlaku kde sedí strojvůdce
4. Křestní jméno malíře Muchy
5. Původní název operátora Vodafone
6. Nejdelší řeka na světě
7. Pohoří v Rumunsku
8. Ženské jméno 26. 7. (2. p. č.mn.)
9. České hory, hora Sněžka
Jana Valíčková

• Narodil se 7. března 1850
v Hodoníně.
•
•
•
•

Zemřel 14. září 1937 v Lánech.
Byl to pedagog, filozof a politik.
Je to opravdu významná
československá osobnost.

5
6

2
9

1

4
3

8
1

3

7
6
6

4

5

9

9
1

3

9

8
4

4
9

1

3
1

2
7

9
5

1

7
4
3

6
1

4

3

6
4

3

2
5

8

2
5
4
1

8

1
8

6

5
6
1
9

7

9
5

2

6

9
7
6
9
8

2

5

6
3

1

2
3

8

4

4

1
8

2
9

4

3

2
3
6
7
9

9

6

1

5
2

8

9

1

3

9

5
1
7

2
4

9

8

2

4

3

Kateřina Veverková

