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Vtip na začátek. 

 
Jeden starší profesor 

začínal svou každou 

přednášku přisprostlým 

vtipem. Po jednom 

obzvláště nechutném se 

dívky domluvily, že 

opustí sál, jestli se to ještě 

jednou stane. K 

profesorovi se to doneslo 

a příští přednášku tedy 

začal: „Dobrý den, 

studenti. Jestlipak už jste 

slyšeli, že v Indii mají 

nedostatek prostitutek?“ 

Po těchto slovech se 

všechny dívky pohoršeně 

zvedly a mířily ke 

dveřím. 

„Kam ten spěch, dámy,“ 

zavolal za nimi profesor. 

„Loď odplouvá až zítra.“ 

 

 

VI. Vydání 

5.6. 2013 

V rubrice Sport (Tenis) se 

dozvíte o tenisovém 

turnaji Roland Garros, 

který právě probíhá na 

francouzské antuce. 

 

V tomto čísle se můžete 

podívat na profily žáků 9. 

B a dozvíte se i názor 

třídního učitele na 

každého žáka z této třídy. 

Dále se můžete těšit, že 

v příštím čísle budou 

profily žáků 9. A. 

 

Další číslo bude poslední 

v tomto školním roce. 

Jsme rádi, že jsme vám 

mohli přinášet každých 14 

dní nové informace o naší 

škole a našem městě a 

doufáme, že tyto školní 

listy budou pokračovat i 

nadále na naší škole. 

Milevský potok jako DRAVÁ ŘEKA 
(Více se dočtete na 2. straně) 

Školní rok se nám pomalu blíží ke konci 

a prázdniny se přibližují. 

Školní listy vycházejí každých 14 dní. 



Rozvodnění Milevského potoka zapříčinilo uzavření 

některých silnic. 

 

Park Bažantnice je také pod vodou. 

  
 

Stejná situace je i v nedalekém Sepekově. 

  

  



Žáci devátých tříd dokreslili závěrečné práce 

z výtvarné výchovy a jejich práce jsou vystaveny na 

nástěnkách ve škole. 
 

Závěrečná práce z výtvarné výchovy je to nejtěžší, co vás může 

potkat v průběhu celé vaší školní docházky na základní škole. 

Na druhou stranu paní učitelka, která učí na druhém stupni 

výtvarnou výchovu, nás chce naučit, jak správně kreslit, 

malovat či čmárat na čtvrtku velikosti A3. Závěrečnou práci 

musí kreslit každý žák devátého ročníku a jediné, co někoho 

omluví, je dlouhé onemocnění (3-4 měsíce). Kreslí se např. 

pohled na Prahu, zámek v Litomyšli, krumlovský zámek atd. 

Rozhodně můžu sám za sebe říct, že to není nic jednoduchého, 

takže se mají budoucí deváťáci opravdu na co těšit.  
 

Motokros. 

 
Motokros je druh motocyklového sportu. Závody se jezdí na uzavřených terénních tratích. 

V okresu Písek jich je hned několik – nejznámější jsou např. v Božeticích či Chlístově. 

Motocykly jsou speciálně konstruovány pro jízdu v terénu a dělí se do výkonových kategorií 

podle kubatury. 

 

MX1 motocykly kat. I, skupina AI, od 175 cm
3
 do 250 cm

3
 pro dvoutaktní motory a  od 290 

cm
3
 do 450 cm

3
 pro čtyřtaktní motory. 

 

MX2 motocykly kat. I, skupiny AI, od 100 cm
3
 do 125 cm

3
 pro dvoutaktní motory a od 175 

cm
3
 do 250 cm

3
 pro čtyřtaktní motory. 

 

MX3 je také nazývána OPEN, neboli neomezená. Kategorie MX3 motocykly kat. I, skupiny 

AI, od 290 cm
3
 do 500 cm

3
 pro dvoutaktní motory a od 475 cm

3
 do 650 cm3 pro čtyřtaktní 

motory. Kategorie MX1 a MX2 motocykly se také mohou zúčastnit třídy.  

 

Z motokrosu je odvozených hned několik dalších sportů. Např.: freestyle motokros, 

supermoto, sportovní čtyřkolky a další. U nás na škole se nejde hned několik –MX- jezdců. 

Nejúspěšnější z nich je asi Dominik Hůla, který v současné době jezdí za setto rating na 

motorce Yamaha Yz 125 cm
3
, Václav Kašpar, který jezdí v motoclubu Milevsko na stroji 

Kawasaki KX 125 cm
3
 a další … 

(Autoři: Patrik Houska; Milan Tupý) 

 

 

 



French Open

 
French Open, známý pod názvem Roland 

Garros (oficiálně francouzsky Les 

Internationaux de France de Roland Garros 

nebo Tournoi de Roland-Garros, také 

Mezinárodní mistrovství Francie v tenise), je 

druhý ze čtyř tenisových turnajů nejvyšší kategorie – Grand Slamu, každoročně hraný na 

přelomu května a června. Pojmenování získal po francouzském válečném letci Rolandu 

Garrosovi, který roku 1913 jako první přeletěl Středozemní moře. Úvodní ročník se konal v 

roce 1891 pod názvem Championnat de France. Až do počátku otevřené éry tenisu 

v roce 1968 se v angličtině jmenoval French Championships. V sezóně 1968 byl turnaj 

poprvé otevřen profesionálním tenistům, což odráží část „Open“ v názvu. 

Od roku 1928 je dějištěm události osmihektarový tenisový areál Stade Roland Garros ležící na 

území 16. městského obvodu Paříže v sousedství Boulogneského lesíka. Představuje jediný ze 

čtyř nejvýznamnějších turnajů velké čtyřky hraný na otevřených antukových dvorcích. 

Největším z dvaceti kurtů je stadión Court Philippe Chatrier s kapacitou převyšující 15 tisíc 

diváků, jenž získal název po francouzském sportovním funkcionáři Philippu Chatrierovi. 

Druhý velký dvorec pro deset tisíc osob nese jméno Court Suzanne Lenglen po ženské 

tenisové legendě Suzanne Lenglenové. 

Grandslam je nejsledovanější francouzskou událostí ve světě. Pro pomalý antukový povrch, 

sedm kol a absenci tiebreaku v rozhodující sadě utkání, které muži hrají na tři vítězné sety, je 

French Open považován za fyzicky nejnáročnější tenisový turnaj světa.  

Program zahrnuje soutěže mužské i ženské dvouhry, mužskou, ženskou a smíšenou čtyřhru, 

soutěže juniorů, legend a vozíčkářů. Na počest čtyř francouzských tenistů první poloviny 

20. století označovaných jako „čtyři mušketýři“ získává vítěz mužské dvouhry Pohár 

mušketýrů. Vítězka ženské dvouhry je oceněna Pohárem Suzanne Lenglenové. Od 

sezóny 2006 finanční odměny ženské dvouhry a čtyřhry vyrovnaly dotaci mužské poloviny. 

 
 

 

Rok založení 1891 

Místo konání Paříž (16. obvod) 

Francie 

Areál Stade Roland Garros 

Povrch červená antuka / venku 

Poslední ročník French Open 2012 

Rozpočet turnaje 18 718 000 € 
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INDEZIT 
Na naší škole se zrodila hudební skupina, která si říká Indezit. Název je zbrusu nový,   

i když v dosavadní sestavě fungují již skoro rok. Kluci se nechali při výběru jména skupiny 

inspirovat známým výrobcem praček a chladících zařízení na úschovu potravin, ale původní 

označení si originálně upravili přeměnou jednoho písmene. A kdo jsou vlastně členové 

skupiny Indezit? Je to pětice kluků, z nichž 3 navštěvují 8. B a zbylí 2 jsou žáci 7. B. Kluci 

však rozhodně nejsou žádná „béčka“, ale naopak jsou to rockeři tělem i duší  Právě rock je 

totiž jejich krevní skupinou a v rockovém duchu je i jejich hudební tvorba. Jiří Suchan ovládá 

baskytaru, Daniel Fučík bicí, Filip Slunečko elektrickou kytaru a Adam Volf střída dokonce 

klávesy s trubkou. Svým zpěvem je pak doprovází Tomáš Kovář. Na níže přiložené fotce si 

můžete celou sestavu prohlédnout na prvním společném veřejném fotu, které pro naše noviny 

pořídil Martin Hejl z 8. B, za což mu patří dík.  

  Jak už jsme zmínili, kluci vyznávají především rock. Jejich první vlastní písnička se 

jmenuje Snowboard a v současné době chystají další píseň s názvem Ostří. Jinak mají 

v zásobě celou řadu dalších textů, které čekají na zhudebnění. Jak tedy vidíte, kluci na sobě 

pilně pracují, dokonce každé úterý od 16:00 trénují v prostorách školy – jako svoji zkušebnu 

využívají starou počítačovou učebnu. Je tedy možné, že se brzy dočkáme i nějakého koncertu. 

Kluků sen do budoucnosti je zlepšit souhru, skládat více písniček, vydat demo a jednou si 

zahrát na známém hudebním festivalu v Přeštěnicích.  

Redakce našich novin klukům fandí, že se ve svém volném čase na sobě snaží 

pracovat a něco dokázat. Zároveň doufáme, že se jim jejich sen vyplní a jednou si budeme 

moct koupit lístek na jejich koncert a říkat si, že tyhle celebrity známe   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleva: Jiří Suchan, Filip Slunečko, Daniel Fučík, Tomáš Kovář, Adam Volf…mail na skupinu 

je: indezit@seznam.cz – pokud byste měli pro kluky nějaký dotaz či zajímavý nápad. 
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Profily žáků 9. B 
Jméno a příjmení: Ondřej Hrtoň 

Přezdívka: LečoQ 

Záliby: Kouzlení, žonglování, posilovna. 

Co plánuji do budoucna: Být úspěšný.  

Nejlepší vzpomínka ze školy:  

Motto: Správný magič se nikdy nefláká !!! 

Jako malý jsem chtěl být: Policistou, popelářem.  

Životní sen: Dosáhnout vysoké hodnosti 

v zaměstnání.  

Spolužáci o mě říkají: Kouzelník; Kulihrášek; 

dobré hlášky 

Neobejdu se bez: Karet! Nejlépe Tally-Ho nebo 

Artifice. 

Nesnáším: Kritiky, namyšlence, fajnovky. 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: Vdolečky . 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku: Téměř úplná. 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: Moc!!! 

Otázka pro naši třídní učitelku: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: Snad bude významný 

kouzelník světové úrovně. 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení: Petr Bočan 

Přezdívka: Boči 

Záliby: příroda, historie 

Co plánuji do budoucna: být truhlářem 

Nejlepší vzpomínka ze školy: výlet 

Moto: pěšky  

Jako malý jsem chtěl být: nevím 

Životní sen: stát se truhlářem 

Spolužáci o mě říkají: milý kluk; Pepa; borec na konec  

Neobejdu se bez: nevím 

Nesnáším: špatnou náladu 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: pizza 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku: dobrá 

Až dodělám střední školu, tak: bych chtěl být truhlářem 

Otázka pro naši třídní paní učitelku: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: Nejraději bych Tě 

viděla v luxusní restauraci jako šéfkuchaře. 

 

  

 



Jméno a příjmení: Petra Mikátová 

Přezdívka: Peťa 

Záliby: koně, hudba, jízda na kole 

Co plánuji do budoucna: farmu s koňmi a rodinu  

Nejlepší vzpomínka ze školy: všechny vzpomínky jsou nejlepší 

Motto: I sny se můžou stát skutečností 

Jako malá jsem chtěla být: učitelkou ve školce 

Životní sen: mít vlastního koně, jít na koncert One Direction  

Spolužáci o mě říkají: obdivovatelka koní; svačinářka; nejlepší kamarádka 

Neobejdu se bez: kamarádů, koní, hudby, rodiny 

Nesnáším: Taylor Swift!! (LEMURA) 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: deserty 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku: pravidelná 

Až dodělám střední školu, tak: se budu věnovat povolání a založím si farmu s koňmi. 

Otázka pro naši třídní paní učitelku: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: Masérka u 

sportovního klubu. 

 

 

 

 

 
Jméno a příjmení: Tereza Jedličková 

Přezdívka: Sysel 

Záliby: Miluji zvířata (hlavně koně a psy), věnuji se fotografování, baví mě tanec a zpěv. 

Co plánuji do budoucna: Rozhodně dostudovat střední školu. Ráda bych pak pokračovala ještě dál, 

zaujala mě například kynologie nebo zdravotní asistent při hypoterapii či hyporehabilitaci. 

Nejlepší vzpomínka ze školy: Za devět let jich je poměrně dost. Těžko by se hledala ta nejlepší. 

Motto: Život je krásný, koně ho dělají krásnější.  

Jako malá jsem chtěla být: Toužila jsem být veterinářkou.  

Životní sen: Až jednou vystuduji, budu mít manžela a tři krásné děti a před naším domem se budou 

pást koně a pobíhat psi. 

Spolužáci o mně říkají: milá spolužačka; fotografka; zlatíčko; kulíšek 

Neobejdu se bez: Bez rodiny, kamarádů a zvířat nedám ani ránu!  

Nesnáším: Pavouky! 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: Krupicová kaše a smažený sýr. 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku  

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky?: Popravdě řečeno mám z toho strach. 

Otázka pro naši třídní paní učitelku: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: 

Jemná správkyně chovu koní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jméno a příjmení: Tomáš Řezáč 

Přezdívka:  Řezi 

Záliby: Modelování, kolo, motorka, stolní tenis, 

automobily TATRA. 

Co plánuji do budoucna: Postavit si dům, koupit si 

auto, mít dvě děti a být úspěšný v práci. 

Nejlepší vzpomínka ze školy: Téměř všechny. 

Motto:  Důvěřuj, ale prověřuj!   

Jako malý jsem chtěl být: Hasičem, silničářem, 

řidičem náklaďáku 

Životní sen: Pracovat v TATRA TRUCKS a.s. 

Spolužáci o mě říkají: Švihlý, ale dobrý kamarád. Blázen a borec zároveň; Tatrák 

Nesnáším: vodou chlazené motory, lidi, kteří lžou. 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: lívance 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku: výborná (až na to okno) 

Až dodělám střední školu, tak: půjdu studovat ČVUT a poté pracovat. 

Otázka pro naši třídní učitelku: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: Snad budu mít možnost 

potkat jej jako architekta. 

Jak se těšíš na SŠ a nové spolužáky: Mooc. Bude sranda 

Jaký je tvůj dopravní prostředek: Kolo TATRA Sprinter 24C, Simson s51 enduro 

Neobejdu se bez: Kola, přátel, Tatry, Simsona, Jídla a pití 

 

 

 

 

 

Jméno a přímení: Milan Tupý 

Přezdívka: Milča 

Záliby: ježdění na motorce  

Co plánuji do budoucna: být popelářem :D 

Moto:  Suzuki Rm 125 

Jako malá jsem chtěl být: velký 

Životní sen: jezdit Freestyle Motocross 

Spolužáci o mě říkají: velký motorkář; vtipálek; je to 

borec 

Neobjedu se bez: Pát’a Houska 

Nesnáším: pondělí 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: jablko  

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku: 

minimální 

Až dodělám střední školu,tak: jestli jí dodělám :D 

Otázka pro naši třídní učitelku: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: V opravně čehokoli, hlavně 

tam, kde se opravuje výřečností. 

 

 

 

 

 



Jméno a přijmení: Jan Vašák 

Přezdívka: Honzík 

Záliby: florbal, úprava videí, psi. 

Co plánuji do budoucna: tajné věci, na které je 

ještě čas. 

Nejlepší vzpomínky na školy: všechno, co je ve 

škole a o škole, je špatné, pouze spolužáci jsou 

to dobré ve škole. 

Motto: Věř, běž a dokážeš. 

Jako malý jsem chtěl být:  Bohatým kovbojem anebo chudým vojákem. 

Životní sen: Dokončit školu, najít si kvalitní práci, dělat to, co mě baví a být s tím, koho 

miluji.  

Spolužáci o mně říkají: pařan; má dobré kecy; nejlepší soused 

Neobejdu se bez: bez svého miláčka. 

Nesnáším:  Lidi, co si hrají na to, že umí a znají vše. 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: Žádné, raději tam nechodím. 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku: „Normální“ 

Až dodělám školu, tak: Tak budu boháč a nebudu muset dělat nic (ironie). 

Otázka pro naši třídní paní učitelku:  Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: Vidím ho v příjemné 

kanceláři v teple. 

 

 

 

Jméno a příjmení: Nikola Dadejová 

Přezdívka: Nikčík 

Záliby: Procházky, focení, hafan... :) 

Co plánuji do budoucna: Do budoucna plánuji hlavně dodělat 

školu:) A pak uvidíme :) 

Nejlepší vzpomínka ze školy: Je toho hodně, ale asi naše 

výlety :) nebo hodiny smíchu :) 

Motto: Život není o tom, kolikrát padneš na hubu, ale o tom, 

kolikrát se dokážeš zvednout a jít dál. 

Jako malá jsem chtěla být: Princeznou a paní učitelkou ;) 

Životní sen: Odmaturovat hned na poprvé:DD Podívat se do 

Paříže, NY a LA :) 

Spolužáci o mě říkají: dobrá kamarádka; v pohodě člověk; 

kulíšek 

Neobejdu se bez: Kamarádů a rodiny! :) 

Nesnáším: PAVOUKY a RAJČATA!!! 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: Dezerty ;) 

Jak bys popsal/a jedním slovem svojí školní docházku: Pravidelná ;) 

Až dodělám střední školu, tak: Procestuji celý svět :DD 

Otázka pro naši třídní paní učitelku: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: Hodila by se jako 

pečovatelka v domě seniorů. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Jméno a příjmení:  Nicola Dušková 

Přezdívka:  Nikouš 

Záliby: Knížky, filmy, hudba, … 

Co plánuji do budoucna:  Do budoucnosti? Nic, uvidím, co přijde…. 

Nejlepší vzpomínka ze školy:  Nevím, všechno, na co se hezky 

vzpomíná …  

Motto:  Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš!  - Forrest 

Gump 

Jako malá jsem chtěla být: Nevím, možná učitelkou? Ale těch povolání 

bylo spoustu, čím bych chtěla být….  

Životní sen:  Být spokojená, šťastná …  

Spolužáci o mně říkají: detailista; dobré „kydy“; dobrá kámoška   

Neobejdu se bez:          -  

Nesnáším:  SPORT!  

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny:  Halušky? 

Jak bys popsala třemi slovy svou školní docházku:  „Jeden velký zážitek“   

Až dodělám střední školu, tak: Bych chtěla na „vejšku“.  

Otázka pro naši třídní paní učitelku: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: Určitě v medicínském oboru u 

nějaké techniky. 

 

 

 

 

Jméno a příjmení: David Pešek 

Přezdívka: Ostříž (už ne)  

Záliby: traktory, těžké stroje  

Co plánuji do budoucna: jezdit s traktorem, pak asi s kamionem 

Nejlepší vzpomínka ze školy: shozený rozhlas 

Motto: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra. 

Jako malý sem chtěl být: popelář nebo policajt 

Životní sen: chci jezdit s kamionem  

Spolužáci o mě říkají: že jsem blázen; trochu hovádko; Rumbudrak; 

traktorista 

Neobejdu se bez: kámošů 

Nesnáším: blbé kecy 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: žádné 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku: v pohodě 

Až dodělám střední školu, tak: Pudu jezdit s traktorem 

Otázka pro naši třídní paní učitelku: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: Vidím jej v tiráku ve světě. 

 

 

 

 

Jméno a příjmení: Sabina Štěbetáková  

Spolužáci o mně říkají: milá a tichá 

Otázka pro naši třídní paní učitelku: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let:  

Bude pečovat velmi dobře o děti.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jméno a příjmení: Tomáš Čechmánek 

Přezdívka: Čegy  

Záliby: fotbal, florbal, kytara  

Co plánuji do budoucna : založit kapelu  a nepropadnout hned 

v prváku :D  

Nejlepší  vzpomínka ze školy: lyžák (pan Kotaška)  

Motto:  Dokud se nenaučíš lítat, musíš v tom umět chodit… 

Jako malý jsem chtěl být: popelář  

Životní sen: mít světoznámou kapelu  

Spolužáci o mě říkají: správně švihlý kámoš 

Neobejdu se bez: přátel  

Nesnáším: pomluvy  

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny:  

Jak bys jedním slovem popsal svou školní docházku: chaos  

Až dodělám střední školu, tak: bych chtěl zkusit vysokou školu.  
Otázka pro naši třídní paní učitelku: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: V nějaké projekční kanceláři 

jako hlavní projektant. 
 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení:  Jakub Kníže  

Přezdívka: Kiboš 

Záliby: Tenis, atletika, sport, hudba. 

Co plánuji do budoucna: střední a vysokou školu. 

Nejlepší vzpomínka ze školy: lyžařský kurz. 

Motto: "Je to jen jeden špatný den ... ne život."  

Jako malý jsem chtěl být: Kosmonaut :DD. 

Životní sen: Být vrcholovým sportovcem. 

Spolužáci o mě říkají: Gibon; Kiboš neandertálský; 

Velikán; the tallest person; PC maniak 

Neobejdu se bez: hudby, sportu. 

Nesnáším: Školu :-D 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: Čína + rýže. 

Jak bys popsal jedním slovem svou školní docházku:  

Až dodělám střední školu, tak: půjdu na vysokou školu. 
Otázka pro naši třídní paní učitelku: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: Asi právník s výmluvností a 

významnou klientelou. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 



Jméno a příjmení: Patrik Houska 

Přezdívka: Páťa 

Záliby: Fotbal, motosport, kamarádi, PC 

Co plánuji do budoucna: Vystudovat střední školu a pak něco 

dělat asi.  

Nejlepší vzpomínka ze školy: výlety, přestávky 

Motto: Dokud dýchám, stále doufám. 

Jako malý jsem chtěl být: hasičem 

Životní sen: Být obklopen penězi a hezkými holkami. 

Spolužáci o mě říkají: maskot třídy; boss; superman; 

vtipálek; motorkář 

Neobejdu se bez: motorky, kamarádů 

Nesnáším: pomluvy, školu, přetvářku 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny: smažák 

Jak bys popsal slovem svou školná docházku: nadprůměrná  

Až dodělám střední školu, tak: budu na ulici 
Otázka pro naši třídní paní učitelku: Jak konkrétní osobu vidí za 20 let: Správce zemědělského 

družstva s kanceláří v místní restauraci. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vtipy z Internetu 
 

Učitel hudby varuje žáka: 
"Jestli mě budeš dále takhle zlobit, tak 

namluvím tvé matce, že máš velký talent." 
 

Poznámka: Nepíše si, co říkám, píše jen 
to, co potřebuje. 

 
Zloděj poučuje svého syna před odchodem 

do školy: Nezáviď spolužákům, když se 
chlubí, co všechno doma mají. Raději si 

zapamatuj, kde bydlí... 

Na tomto čísle se podíleli: 

Martin Kalina, Černý Daniel, 

Černý Martin, Denisa 

Hrychová, Milan Tupý, Patrik 

Houska, Lenka Dvořáková + 

žáci z 9. B (profily) 


