Vítáme vás v novém školním roce!
jménem redakce časopisu Skvrnka.
Co nás čeká? Mimo jiné se můžete těšit na tyto články:
Můj den v anglické rodině

Rozhovor s novými zaměstnanci školy

Projekt 8. třídy Srdce s láskou darované

Anketa na téma vánoční dárky

Sportovní rubrika

Tipy na nové filmy a knihy

Pro začátek básnička:
V září jdeme do školy,
nastanou nám úkoly.
Budeme se učiti,
svoje hlavy mučiti.
Už nemáme písanky,
ale těžké písemky.
Jedničku si zasloužíme,
když se dobře naučíme.
Prázdniny jsou v nedohlednu,
rodičům to tíží „bednu.“

A teď pár vtipů pro zlepšení nálady:
Ptá se tatínek Pepíčka:

Učitel napsal žákovi do žákovské:

„Pětka z matiky, proč?“

„Váš syn nic neumí!“

Pepíček: „Protože šestka neexistuje.“

Otec odpověděl: „Proto ho posílám do školy.“

Autoři: Jakub Sedláček, Michal Pokladník, Ondřej Uhlíř, Lukáš Dvořáček (8.)

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/18
Školní rok 2017/18
Letošní školní rok jsme zahájili v pondělí 4. září 2017 v 745.
Uvítání připravil náš školní pěvecký sbor pod vedením paní
učitelky Kubelkové. Poté nám do nového roku popřál pan
ředitel hodně štěstí a představil nám nové pedagogy.

Autor: Alena Horáčková (8.)

Noví zaměstnanci školy
V našem článku bychom vám chtěli představit nové zaměstnance školy:
Paní učitelka Eva Machová
Asistentky pedagoga – Ivana Justová, Jana Kolaříková
Paní kuchařky – Monika Dubanská, Ilona Kalová

Paní učitelky Machové jsme se zeptali na pár otázek…

-Kde jste učila před nástupem na tuto školou?
ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice

-Co Vás vedlo k tomu přejít právě na naši školu a změnit tak své původní pracovní místo?
Vždy jsem chtěla učit na černohorské škole, protože jsem se tady vzdělávala jako dítě i já. Dalším
důvodem je velká úspora času, vzhledem k tomu, že učím v místě bydliště.

-Vedla změna školy k lepšímu?
Ano, jsem v domácím prostředí. Vždy jsem se tu cítila dobře. Líbí se mi také nové opravené hřiště.

-Jak se Vám líbí Vaše nová třída a jak se vám tu pracuje?
Jsem ráda, že jsem právě v této třídě, protože jsem se zde 4 roky učila i já. Mí současní žáci jsou velmi
šikovní, aktivní a živí. Práce s nimi je velmi pestrá, občas náročná.

-Jaké akce s dětmi v průběhu roku plánujete?
Z plánovaných akcí můžu zmínit např.: kino, divadlo, Anthropos, jezírko, zbytek je překvapení.

Děkujeme Vám za Váš čas a přejeme Vám mnoho štěstí v nové práci.
Autoři: Martin Třetina, Pavel Karásek, Radim Luksch ©

Zábavné okénko podzimní
Pranostiky




Když dlouho listí nepadne, tuhá se zima přikrade.
Podzim je vždy příznivý, když sedlák není lenivý.
Jsou-li ještě na podzim bouřky, neuhodí brzo mrazy.

Vtipy na téma ŠKOLA
„Ví někdo z vás, kde leží Kuba?“ táže se učitel.
„Prosím, v posteli s angínou!" odpověděla snaživá žačka.
Těsně před závěrečným zvoněním praví pedagog: „Dnes jsme tedy probrali
hady a plazy. Příští hodinu budu zkoušet dobytek."
Probíhá hodina počtů. „Pavlíku,“ vyvolává paní učitelka žáčka, „počítej:
tatínek ti dá dva míče a maminka jeden, kolik míčů budeš mít
dohromady?“ „Sím,“ praví Pavel, „čtyři.“ „To snad ne,“ odporuje pedagožka, „
počítej ještě jednou!“
„To je zbytečné,“ míní žák, „budu mít čtyři. Já totiž už doma jeden mám.“

Podzimní básnička
Už se zase barví listí
do červena, do zlata,
je to pro něj velké štěstí,
že nepadá do bláta!
Slunce totiž svítí
ještě každý den.
Do pavoučích sítí
je list zapleten.
Vyrobíme draka
ze špejlí a papíru.
Je to natotata,
už se točí ve víru!
Větřík mírně pofukuje
nad loukou i nad polem.
Drak ve vzduchu poletuje,
my ho sledujem...
Autorky: Simona Čížková, Veronika Zámečníková (9.)

ANGLIE 2017

Dne 17. září 2017 se vybraní žáci naší školy (7. - až 9. ročník) v doprovodu paní učitelky Ivy
Třetinové a Kláry Holé vydali na pětidenní poznávací zájezd do Anglie, kde si díky pobytu
v anglicky mluvících rodinách zlepšili svoji angličtinu a dorozumívací schopnosti.
Cesta autobusem trvala 24 hodin se zastávkami na benzinkách a s přejezdem přes kanál La
Manche. Jeli jsme Eurotunelem pro přepravu vozidel. Eurotunel je asi 50 km dlouhý a vede
z francouzského Calais do anglického Folkestone. Cesta trvala zhruba 30 minut. Náš autobus
s dalšími vozidly najel do takového uzvařeného „kupé“ a poté jsme mohli z autobusu vystoupit
a jít se projít.
První den jsme strávili v Londýně. Během jednoho dne jsme stihli vidět London Eye, přejít
Westminster Bridge, prohlédnout si slavný hrad Tower of London a projet se lodí po Temži.
Na konec dne jsme stihli i nakupování na Lester Street a Oxford Street. Druhého dne zrána bylo
naším cílem město Salisbury, kde jsme viděli domov listiny Magna Charta, Salisburskou
katedrálu. Následně jsme zamířili na magické místo Stonehenge a po jeho shlédnutí jsme jeli
zpět do hostitelských rodin. Třetí den jsme se vydali do sídla britské královny – Winsdor Castle,
kde jsme měli možnost vidět střídání stráží. Po této prohlídce jsme navštívili univerzitní město
Oxford, prošli centrem města a viděli známé schodiště a jídelnu, které sloužili jako ateliéry pro
natáčení Harryho Pottera. Poslední den, po rozloučení s hostitelskými rodinami, jsme se
vypravili na celodenní prohlídku přímořského města Brighton, kde jsme se prošli po slavném
molu, dlouhém 512 metrů. Zašli jsme do velkého akvária Lee Life a viděli jsme také bývalou
královskou rezidenci Royal Pavilion.

Po dnech plných zážitků a nových zkušeností jsme se vydali na cestu zpátky domů do ČR. Celý
zájezd jsme si náramně užili. :-)

Autoři: Žáci 9. ročníku (Martin Třetina, Pavel Karásek, Tomáš Novotný, Aneta Šmardová,
Jolana Konečná, Kristýna Lešendová, Natka Sedláčková)

ŽIVOT V ANGLICKÝCH RODINÁCH
Příchodu do rodin jsme se upřímně báli. Vůbec jsme netušili, co by to mohlo být za rodinu, jak to
u nich doma bude vypadat. Všechny tyto obavy byly zbytečné. Lidé, kteří nás hostili, byly většinou ženy,
které jsou doma, nemají práci a vydělávají si peníze tím, že u sebe doma hostí studenty na exkurzi.
V Anglii bydlí rodiny v porovnání s našimi obydlími v malých bytech nebo domech, i když mají více dětí.

My čtyři jsme bydlely u paní Victorie, která měla tři malé holčičky. Bydlela v domě, který byl menší,
ale krásně zařízený a útulný. Vše na nás působilo příjemně. Všechny čtyři jsme bydlely v jednom pokoji.

Každý večer nám vařila výborné večeře, chystala výborné snídaně a svačiny. Na snídani jsme obvykle
měly cereálie s mlékem. Na svačinu toasty, ovoce, nějakou sladkost a vodu. Večeři jsme měly každý
den jinou. Skoro každý večer jsme si s Victorií povídaly a tím se lépe naučily komunikovat anglicky. Bylo
jí jedno, kdy jsme chodily spát, ale vstávat jsme musely každý den v 6:30. Bydlely jsme blízko místa
srazu, takže jsme z domu odcházely asi pět minut před srazem. Každý den si nás také
u stejného místa vyzvedla a šly jsme domů. Pobyt u Victorie se nám velice líbil.

Nikol Dalajková, Aneta Križanová, Lucie Slezáková, Eliška Musilová (8.třída)

Britské památky
V Anglii jsme za těch pár dní navštívili spoustu zajímavých památek. Seznámíme vás alespoň
s těmi nejzajímavějšími, které na nás nejvíce zapůsobily:

STONEHENGE
Stonehenge je komplex menhirů a kamenných kruhů, nacházející se na Salisburské pláni asi
13 km severně od městečka Salisbury v Jižní Anglii. Byl vybudován okolo roku 3100 př. n. l. Název
„Stonehenge“ jistě pochází ze staré angličtiny, ale není jasné, co přesně znamená. Existují dvě
hlavní teorie, které se shodují v tom, že první polovina názvu „Stone“ (ve staroangličtině „stān“)
znamená „kámen“. Překlad by tedy mohl znít „Kamenná šibenice“, anebo „Zavěšený kámen“. Stejně
tak existuje spousta názorů o tom, k čemu vlastně stavba sloužila. Mohlo jít o chrám Slunce,
astronomický kalendář, svatyni mrtvých předků, či jen místo k setkávání lidí.

OXFORD
Oxford je město a nemetropolitní distrikt v hrabství Oxfordshire s počtem obyvatel 149 800 (2005).
Nachází se zde nejstarší univerzita v zemích používajících angličtinu – University of Oxford. Oxford je
označován jako „město snové nálady“. Městem protéká řeka Temže, která je v úseku asi 15 km známa
jako Isis.

WINDSOR
Windsor je malebné, turisty hojně navštěvované městečko, které leží v hrabství Berkshire přibližně 30
km západně od hlavního města Spojeného království – Londýna. Jedná se o letní sídlo anglické
královny. Dominantou města je hrad Windsor (anglicky Windsor Castle), druhý největší doposud
obývaný hrad na světě.
Město leží na levém břehu řeky Temže, která ho odděluje od jiného známého městečka – Etonu, kde
je slavná chlapecká střední škola Eton College. Pouhé 3 km na jih leží vesnice Old Windsor, která vznikla
asi 300 let před tím, co dnes známe pod jménem Windsor. V minulosti byl proto Windsor nazýván New
Windsor, aby nedošlo k záměně obou míst.

KURZ SOCIÁLNĚ OSOBNOSTNÍ VÝCHOVY 6. ročník

Letošní kurz proběhl 19. až 21. září v Jedovnicích v autokempu Olšovec.
Program zajistili školení lektoři z Oblastní pedagogicko-psychologické poradny
Vyškova a ze střediska volného času v Lužánkách. Žáci si vyzkoušeli spoustu
zajímavých aktivit a her, při kterých se o sobě dozvěděli něco nového, naučili se
navzájem si pomáhat a spolupracovat. A co bylo pro účastníky kurzu
nejzábavnější a na co nejraději vzpomínají? To nyní zjišťovaly reportérky Monča
a Klárka (6.A). 

Na otázku: „Co se ti nejvíce líbilo v Jedovnicích na adaptačním
kurzu?“ odpovědělo 12 žáků 6. třídy. Osm žáků shodně uvedlo, že
nejlepší byly hry. Třem žákům se nejvíce líbilo ubytování v chatkách
a jednomu žákovi minigolf. A teď jmenovitě:
HRY:
David Hlaváček, Monča Kučerová, Petr Vaníček, Nela Hermanová,
Veronika Štoudková, Bára Musilová, Jiří Svoboda, Nela Prošová.
CHATKY:
Martin Tomíček, Kuba Horáček, Amálka Kostrhounová.
MINIGOLF:
Aleš Hejtmánek

Autorky: Monča Chloupková, Klárka Musilová (6. třída)

Den otevřených dveří
Den otevřených dveří se konal ve středu 25. října 2017. Akce se zúčastnili rodiče
a příbuzní žáků naší školy. Ve třídách mohli pozorovat náš klasický školní den.
Pro návštěvníky byl připraven také program, ve kterém vystoupil náš pěvecký
sbor, který zazpíval pár písniček a recitoval básničky. V prvním patře školy byla
přichystána prezentace fotografií z předešlých školních akcí. Mezi fotografiemi
jsme mohli vidět například lyžařský kurz, kterého se účastní první stupeň.
Na zakončení dne se konal lampionový průvod a následující dva dny měli žáci
podzimní prázdniny. Myslíme si, že se celá akce všem velmi líbila.

Autoři: Michaela Ševčíková, Kateřina Matyášová a Dominika Menoušková, 8. třída

V pátek 3. 11. 2017 uspořádala 9. třída Halloweenskou
diskotéku, která se konala v tělocvičně naší školy
od 17.00 h do 20.00 h. Žáci mohli přijít v kostýmech
a užít si skvělou atmosféru. Diskotéky se zúčastnili žáci
1. i 2. stupně. V tělocvičně byla výzdoba s halloweenskou
tématikou a spousta balónků. Hudbu zařizovali Tomáš
Bartek a Tomáš Novotný, výběr písní byl pestrý. Program
večera byl především tanec a dobrá nálada. Doufáme, že
se všem diskotéka líbila a budeme se těšit příště na
VALENTÝNSKÉ DISKOTÉCE.
Aneta Šmardová, Lucie Třísková, Natálie Sedláčková a Simona Páralová, 9. třída

Naše škola se zapojuje do mnoha sportovních akcí, zde máme pár ukázek:
Florbal (starší žáci) - 3. místo v okrskovém kole (Blansko)
Naše školní sestava:
1. útok: Martin Třetina, Patrik Fojt, Tomáš Kučera
1. obrana: Tomáš Novotný, Josef Kaňa
2. útok: Josef Sedláček, Šimon Zukal, Jaroslav Kalina
2. obrana: Vít Mihula, Jan Hury
V bráně: Radim Luksch
Zápasy: ZŠ Lysice

výsledky
3:4

Gymnázium Boskovice

2:2

ZŠ Erbenova Blansko

7:2

ZŠ Salmova Blansko

2:1

Florbal (starší dívky) - 3. místo v okrskovém kole (Blansko)

Lucie Slezáková, Aneta Jašková, Anežka Zukalová, Mia Nikolič, Nikol
Havlenová, Šárka Svobodová, Nikol Dalajková, Aneta Križanová, Eliška
Musilová a Sára Musilová

Přehazovaná
Výherci
DÍVKY: Simona Páralová, Kristýna Lešendová, Aneta
Šmardová, Lucie Třísková, Tereza Kaňová a Marie
Trávníčková.
HOŠI: Martin Třetina, Patrik Fojt, Radim Luksch, Tomáš
Novotný, Jan Hury a Tomáš Bartek.

Kulturní okénko
Kromě sportovních akcí proběhlo na naší škole během prvního pololetí několik zajímavých
kulturních programů, mimo jiné výchovný koncert, Listování či setkání s rodilou mluvčí –
Američankou Kendrou Havlíček.
Výchovný koncert 12. 10.

Skupina Forrest Gump nám představila
jednu z nejslavnějších kapel všech dob,
The Beatles. Dozvěděli jsme se něco málo
z historie a poslechli jsme si pár krásných
melodií.

Listování 13. 11.
Žáci II. stupně byli zábavnou formou seznámeni s knihou Život k sežrání. V akci mimo jiné
herec Jakub Zedníček.
Pro děti z I. stupně byla připravena knížka Bertík a čmuchadlo.

Vánoce s Kendrou – 1.12.

Setkání s Kendrou je vždy zajímavým zpestřením výuky anglického jazyka. Žáci si nejen ověří
své znalosti angličtiny, ale dozví se spoustu zajímavostí např. o svátcích v anglicky mluvících
zemích.

Thanksgiving Day – 27.11.

Srdce s láskou darované
V tomto školním roce jsme se zúčastnili soutěže „Srdce s láskou darované“. Tato soutěž spočívá v tom,
že vyrobíme srdce, které někomu darujeme. Naše třída se rozhodla předat ho aktivačním pracovnicím,
sestřičkám a pečovatelkám z Domova důchodců v Černé Hoře. Taktéž pro obyvatele domova jsme
vyrobili malá srdíčka.
Na tomto projektu jsme pracovali necelé dva týdny. Vyrobili jsme velké srdce zvláštní technikou, která
se nazývá zapichování látky do polystyrénu. A malá srdíčka jsme zhotovili z modelovací hmoty, pak je
nabarvili.

Dne 28.11.2017 jsme navštívili Domov důchodců v Černé Hoře. Do programu byla zapojena celá třída.
Kluci měli prezentaci fotek o naší třídě a děvčata zazpívala pár pěkných písniček. Na závěr celé akce
jsme předali velké srdce pracovnicím a malá srdíčka důchodcům.

Šárka Svobodová, Nikol Havlenová, Mia Nikolič, Anežka Zukalová (8.třída) :D

Olympiáda z českého jazyka
24. 11.
Školního kola olympiády se zúčastnilo 25 žáků z osmé a deváté třídy. Všichni práci
úspěšně dokončili.
Nejlepší slohové práce napsali:
Michal Zachoval, Lucie Slezáková z 8. třídy a Tomáš Novotný ze třídy 9.
Originalitou nápadů dále překvapili: Mia Nikolič, Anežka Zukalová (8.) a Simona Páralová,
Patrik Fojt (9.).

Nejlepší řešitelé části mluvnické:
Patrik Fojt - 18 bodů
Lucie Slezáková a Šimon Zukal - 15 bodů

Pořadí v rámci tříd:
8. třída:
3. místo Anežka Zukalová
2. místo Michal Zachoval
1. místo Lucie Slezáková

9. třída:
3. místo Martin Třetina, Simona Páralová a Aneta Šmardová
2. místo Tomáš Novotný
1. místo Patrik Fojt

Pořadí celkové:
3. místo Michal Zachoval (8. třída)
2. místo Lucie Slezáková (8. třída)
1. místo – postupující do kola okresního – Patrik Fojt (9. třída)

VŠEM DĚKUJI ZA ÚČAST A GRATULUJI K VÝBORNÝM VÝSLEDKŮM.

Zábavné okénko vánoční
PRANOSTIKY
Studený prosinec - brzké jaro.
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.

VTIPY
Pepíček: „K Vánocům si přeji matraci z paměťové pěny.”
Maminka: „Proč chceš paměťovou matraci?”
Pepíček: „Budu si ji brát do školy, aby si učení pamatovala za mě.”

Stěžuje si jeden: „Já mám smůlu! Jmenuju se Potůček. Bydlím na Rybníčku, syn v Kaprově ulici, žena
pracuje U Zlaté štiky a na svátky jsme ještě neměli rybu.”

O Vánocích v noci přijde holčička do ložnice:
„Mami, kdo je ten tlustý pán, co uvíznul v komíně?”
„To je Santa Claus.”
„A ti pánové v dodávce před domem jsou jeho sobi?”

„Co se stalo tvému manželovi?”
„On se každé Vánoce koupe s kaprem ve vaně.”
„No a?”
„Ten trouba zapomněl, že letos máme žraloka.”
„Letos bude krutá zima!”
„Proč myslíte?”
„Žena si přeje pod stromeček kožich a nedostane ho.”

Jirka Odehnal, Josef Sedláček (9. třída)

Chtěli bychom vás seznámit s výtvarnými pracemi žáků naší školy. V současné
době se výzdoba nese ve vánočním duchu.
1. patro hlavní budova – Čerti

1. patro přístavba – Betlém

Schodiště hlavní budova - stromeček s hvězdami

Předvánoční výzdoba prvních tříd:

2. třída

Mikulášská tradice
V úterý 5. prosince se po naší škole proháněli čerti, krásní andělé rozdávali cukrovinky
a rovnou dva Mikulášové nabádali děti k poslušnosti. Žáci 9. třídy se svého úkolu zhostili na
jedničku. A moc jim to slušelo :-)

Na I. stupni probíhala kromě nadílky také celodenní Čertovská škola, takže jste mohli potkat
i spoustu malinkých čertíků a andělů a nejen to, také všechny paní učitelky se převlékly za
krásné a neodolatelné čertice :-)

Víte ale, odkud tato tradice pochází?
Svatý Mikuláš je reálná historická postava. Žil na přelomu 3. a 4. století n.l.
Po smrti rodičů rozdával svůj velký majetek chudým a potřebným. Stal se biskupem a nadále
rád pomáhal lidem. V době pronásledování křesťanů byl zajat, dlouho vězněn a nakonec
umučen k smrti. Stalo se tak právě 6. prosince. Předvečer tohoto svátku navštěvuje Mikuláš děti
a rozdává cukroví, ovoce a jiné drobné dárečky. Jeho společníkem je anděl, který symbolizuje
krásu, něhu a pokoru. A nesmí samozřejmě chybět ani čert, který je výstrahou pro nezbedné
děti.

Vánoční recepty

Linecké cukroví
Linecké cukroví patří asi k nejznámějším druhům vánočního pečiva. Pojďme si
připomenout, jak se vlastně připravuje:

Ingredience
350 g hladké mouky
120 g cukru moučka
2 ks žloutků
250 g másla
1 balíček vanilkový cukr
marmeláda

Postup
Všechny ingredience dobře smícháme a vypracujeme hladké těsto. Dáme je na 30 minut
do lednice a pak vyvalíme. Pečeme 20 minut na 170 stupňů. Přejeme vám dobrou chuť!

Autor: Anežka Keprtová (8.)

Štědračka
Vánoce se blíží, a tak jsme si v praktických činnostech navodili atmosféru ne pečením cukroví,
ale polévkou. Uvařili jsme netradiční polévku – ,,štědračku“. Základem je hrách, fazole, houby,
zelenina a koření.

Ingredience
 1 hrst hrachu
 1 hrst fazolí
 1 hrst sušených hub
 4 brambory
 2 stroužky česneku
 1 mrkev
 1 petržel
 trocha kmínu
 trocha soli
 trocha pepře
 1 lžíce másla
 1 lžíce hladké mouky
 trocha majoránky

Postup přípravy
Hrách a fazole necháme přes noc namočené ve vodě. Asi na hodinu namočíme i houby.
Zeleninu očistíme a nastrouháme.
Hrách a fazole dáme do hrnce, přidáme kmín, namočené sušené houby a vaříme. Před
koncem vaření přidáme nakrájené brambory a zeleninu, osolíme a opepříme. Z másla
a mouky připravíme jíšku, zahustíme polévku a ještě povaříme. Stroužky česneku utřeme
se solí a majoránkou. Vše promícháme. Podáváme horké.
Žáci 7. ročníku pod vedením paní učitelky Zachovalové

Nové filmy a knihy
Na co se můžete těšit v příštím roce?

Filmy
Alpha
Pravěký příběh o chlapci, který se ocitá sám společně s vlkem
a společně přežívají v nekončící přírodě.
Premiéra: 8. 3. 2018

Režisér: Albert Hughes

Pacific Rim 2
Z moře vylézají obrovští mutanti, kteří ničí planetu a zabíjejí
lidi. Lidstvo má ale ručně ovládané roboty, kteří proti sobě
válčí.
Premiéra: 22. března 2018

Režisér: Steven S. DeKnight

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená
Americký animovaný film o upírech, kteří
si vyrazili na dovolenou.
Režisér: Genndy Tartakovsky
Premiéra: 13. července 2018

Knížky
Kniha smíchu a zapomnění
Román, který se odehrává ve Francii. Je o ženě Tamině, jejíž
příběh se prolíná s příběhy ostatních postav.
Autor: Milan Kundera

Hra o trůny - píseň ledu a ohně
Vyprávění se díky seriálu HBO stalo nejúspěšnější fantasy
ságou od dob Pána prstenů. Na celém světě má miliony
nadšených fanoušků, kteří netrpělivě čekají na každé
pokračování. Hra o trůny vychází
česky v novém překladu a úpravě.
Autor: George R. R. Martin

Michal Zachoval, Michal Alexa, Tomáš Vraspír, Dominik Vaněk (8.)

Vánoční anketa
V tento předvánoční čas jsme se rozhodli uspořádat anketu na téma
"Co kupujete k Vánocům svým blízkým?"
Tady jsou výsledky:
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Marie Trávníčková, Kristýna Lešendová, Jolana Konečná, Patrik Fojt (9.)

Třpytný pozdrav
sněžných vloček
a mnoho zdaru do nového roku
vám přeje redakce školního časopisu Skvrnka
PF 2018

Sára Musilová, Aneta Pánková, Aneta Jašková (8.)

PODĚKOVÁNÍ
Závěrečné poděkování patří všem žákům II. stupně, kteří se zapojili do tvorby školního
časopisu a přispěli svými články. Velkou práci odvedl Tomáš Bartek z 9. třídy, který za
pomoci Martina Nedomy ze třídy 7. provedl konečnou úpravu článků a vytvořil úvodní
grafiku. Věříme, že jste se při čtení pobavili a společně s námi se budete těšit na další číslo,
které pro vás připravíme v příštím pololetí. Příjemné prožití vánočních svátků!

Za celou redakci Helena Holková.

