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Naši milí čtenáři!
Stýskalo se vám po nás? Říkali jste si, kde je nové číslo školního
časopisu? Báli jste se, že nevyjde? OMYL! Nás se jen tak nezbavíte!
Už je tu - zbrusu nové vydání ČAKRU! Jako vždy je nabušen informacemi
i zábavou!
Náš
KLUB
KAMARÁDŮ
KNIHOVNY
se rozrostl o nové členy ze 7.B a 8.D. Jejich příspěvky
najdete již v dnešním čísle. A abychom nezapomněli,
krásnou titulní stranu vytvořila opět Martina Činátlová
z 9.B.
Zkrátka se máte na co těšit! Tak na co ještě čekáte?!

Čtěte!!!

Vaše redakce ČAKRU

______________________________________________________

! Celoroční soutěž v AJ pro 2. stupeň !

OLYMPIC QUIZ
Ještě stále se můžete zapojit!
1. Vytvořte si čtyřčlenný tým (musí to být
žáci z jedné třídy).
2. Každý měsíc sledujte otázky na nástěnce vedle
sborovny, nápovědu najdete v textech tamtéž.
3. Písemné, podepsané odpovědi v angličtině vhazujte vždy
do daného termínu do schránky na dveřích u haly.
4. Sledujte průběžné hodnocení na nástěnce.
5. Pět nejúspěšnějších týmů se utká na velké třídenní akci
na konci školního roku.

Čekají na vás pěkné ceny, bojujte!!!
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Nová soutěž KKK- NEČTEŠ? NEVYHRAJEŠ!
Už jistě víte, že se vám na nástěnce ve třídě objevil nový papír.
A pokud jste si ho přečetli, určitě je vám známo, že se týká nové soutěže

Nečteš? Nevyhraješ!
Je

to soutěž o nejlepší čtenáře, kteří mohou vyhrát

pěkné knihy, poukázky na slevy nebo CD a sladkosti. Mezi výhrami jsou
také časopisy. A teď se vám hlavou jistě honí, jak to udělat, abyste
to byli právě vy, kdo si z vítězné knihy budete číst nebo kdo si pochutnáte
na sladkostech.
A my vám jednoduše odpovíme: SBÍREJTE KÁČKA.
Body (KÁČKA) získáte, pokud:
- jste členy knihovny (1b)
- přivedete do knihovny nového čtenáře (1b)
- účastníte se soutěží školní knihovny (1b)
- zapojíte se do literárních soutěží ŠK… (1b)
- …a umístíte se v nich na 1.,2. nebo 3. místě (3b)
- když budete pomáhat svým čtením na stránkách www.ctenipomaha.cz
- a také aktivní prací v hodinách literatury- referáty o knihách, zápisy
ve čtenářském deníku, pěkným čtením apod. (1-5b)
Získané body vám paní učitelka napíše na kartičku čtenáře
a budou se vám sčítat do úplného vyhodnocení v lednu a červnu.
Hodně štěstí přeje
Váš Klub kamarádů knihovny
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Chemie HROU
V úterý 25. října jsme se s redakcí ČAKRu vydali na chemickou akci
do učebny chemie, kde to vřelo, bublalo a vonělo po skořici.
Ptáte se proč? Odpověď je jednoduchá. Probíhala tam totiž akce
pro děti z družiny, při které si mohly samy vyzkoušet všelijaké pokusy,
prohlédnout si naši nově vybavenou učebnu chemie a někteří si možná
dokonce odnesli i nějaké nové znalosti.
Jako redaktorka jsem si také prošla všechny pokusy a poté jsem
udělala krátký rozhovor s nadšenými dětmi, které se už nemohly dočkat,
až budou v 8. třídě, kde se s oblíbenou chemií opět setkají. Pokud vás
zajímá, jak některé děti odpovídaly, neváhejte číst dál. 

1) Jaký pokus se vám líbil nejvíc?
2) Těšíte se na chemii do 8. třídy?
3) Chtěli byste být v budoucnu chemikem?
4) Co se vám nejvíc líbí na učebně chemie?
5) Chtěli byste podobnou akci zopakovat?
D. Laszák 2.C , M. Hubený 2.B :
1) Nejvíc se nám líbily svíčky.
(Pro vysvětlení: svíčky = pokus oheň+kyslík.)
2) Ano, moc se těšíme.
3) Ne.
4) Ta…tamta tabule. (Interaktivní tabule, kterou snad žádné z dětí
nedokázalo správně pojmenovat.)
5) Ano, hlavně aby tam byly pokusy.
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A. Slavíková 2.C, A. Valachovičová 2.C:
1) Ty plavající lodičky, jak jsme závodily.
2) Jo.
3) Já bych teda nechtěla.
4) Támhleta tabule. (Ano - zase ta INTERAKTIVNÍ tabule.)
5) Ano, abychom mohly dělat pokusy.
K. Zemčíková 2.C, A. Musilová 2.C :
1) Taková ta barevná pěna.
2) Ano, strašně moc.
3) Docela jo.
4) Ta tabule, jak se na ní ťuká tou tužkou. (Však už víte .)
5) Jo, to bysme chtěly.
J. Pomyje 2.C :
1) Ta barevná pěna.
2) Ano, hrozně.
3) Jo, chtěl.
4) To pexeso na tabuli. (Co myslíte – na INTERAKTIVNÍ tabuli.)
Z krásné nové učebny chemie byli všichni nadšeni a nejvíce se líbila
interaktivní tabule, na které si mohli zahrát pexeso. Většina by si ráda
zopakovala připravené pokusy, ale ačkoli se na chemii v 8. třídě těší
opravdu každý, ne všichni by se někdy v budoucnu chtěli stát chemikem.
Snad se vám naše cesta do světa chemie líbila a přečtete si i další
články v našem časopisu. 

K. Zaymlová, 9.B
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Co nás čeká a nemine…
Právě držíte v rukou náš časopis a možná se divíte,
že nám přibyla další rubrika s názvem Co nás čeká a nemine. V této
rubrice

se

můžete

dočíst,

co

nového

se

chystá

ve

škole,

ve školní knihovně i mimo školu. Naleznete zde příspěvky jak pro nejmenší,
tak pro největší. Ale pojďme k věci.
Pro všechny žáky naší školy se chystají již známé

VÁNOČNÍ DÍLNY,
které se konají
30. listopadu a 1. prosince
od 15.00 do 18.00 hod.
Můžete do sebe nejen nasáknout vánoční atmosféru, ale také si zde
vyrobit pěkné adventní věci. Naše liga se na Vás těší a bude Vám pomáhat
od začátku až do konce.
Dále nás čeká Mikuláš. Jak jistě víte, do tříd
přijdou čerti, andělé a Mikuláš. V tuto chvíli byste měli
zpytovat svědomí. Pokud jste totiž celý rok nebyli hodní,
neodmění

Vás!

Můžeme

se

na

ně

těšit

ve

čtvrtek

1. prosince.
A teď přejděme od těch menších k těm větším. Pro osmáky
a deváťáky

se

jako

každý

rok

na českobudějovickém výstavišti.

koná

výstava

Pro ty, kteří by

chtěli být ve volbě povolání ještě aktivnější, se zde chystá Prezentace
středních

škol.

Tam

ale

budete

muset

jít

sami,

bez učitelů, ale můžete s sebou vzít rodiče. Akce se koná 3.12.2011.
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Naposledy máme zprávu pro celý 2. stupeň.
Dne 1.

prosince se uskuteční v KD Slávie divadelní

představení Don Quijote de la Ancha, které vzniklo
pod

režijním

vedením

Boleslava

Polívky.

Inscenace

se hraje již 23 let, má za sebou téměř 4000 repríz
a je nejhranějším představením v Evropě. Diváci se prý zároveň stávají
herci. Vstupné je 45 Kč a představení začíná kolem 11. hodiny ranní.
Takže se asi máme na co těšit.

Doufáme, že se Vám naše rubrika líbí a v příštím čísle
se na Vás těší Míša a Štěpule ;-)
M. Kučerová a Š. Králová, 9.B

Nejnovější zprávy z naší školní knihovny
Velice nás těší, že si tolik žáků z 1. i 2. stupně našlo cestu k nám
do školní knihovny. Věříme, že velkou zásluhu na tom má i nabídka mnoha
nových knih. A můžete se i nadále těšit na nové tituly, které se v knihovně
objeví ještě do konce tohoto roku. A to zdaleka není všechno! Zejména
díky příspěvku SRPDŠ budeme moci nakoupit další žhavé novinky hned
na začátku příštího roku. Vždy vám dáme prostřednictvím Klubu kamarádů
knihovny včas vědět, na co se můžete těšit.
P. S. Noví „Poseroutkové“ BUDOU!!!

Za ŠK p. učitelky L. Hrušková a G. Růžičková
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Velká literární příloha
Milí čtenáři, protože se nám tentokrát sešlo
opravdu hodně literárních příspěvků, tedy vašich vlastních výtvorů,
sestavili jsme z nich celou literární přílohu. Třeba vás ukázky budou
inspirovat k vlastní tvorbě.
Nemusíte čekat, jestli paní učitelky vyberou vaši školní práci
k uveřejnění. Pokud rádi píšete, zasílejte nám kdykoli, ale ne cokoli, jen to,
co se vám povede. Rádi to v našem časopise zveřejníme.

A začneme těmi nejmenšími. Tyto básničky složili

žáci 3.A

(s malou pomocí rodičů).

PŘÍRODA

PŘÍRODA

Ondřej Mrva

Václav Návara

Příroda jsou zvířátka,
stromy, pole, lesy, louky.
Je to jako pohádka,
všude kolem vidím brouky.

Přírodou si vánek fičí,
je tam hodně zvířátek.
Ze studánky vodu pijí,
je tu čisto, pořádek.

Cvrček, koník, beruška,
lesem letí světluška.
PŘÍRODA je prima,
pryč mne žene senná rýma.

Houby rostou jako z vody,
jsou to hřiby, masáci.
Nasbíráme plné koše,
dostaneme za ně groše.

8

PODZIM - ZIMA

PODZIM

Ladislav Sina

Denisa Leštinová

Už chodí sluníčko brzy spát
a listí ze stromů opadává.
Já mám ten čas hrozně rád,
protože mi zima radost dává.

Léto už je pryč,
půjdem pouštět draky.
Listí zlátne na stromech,
na nebi šedé mraky.
Vítr fouká ze strnišť,
s větvemi si hraje.
Ptáci už nám odlétají
do teplého kraje.

PŘÍRODA

LES

Anna Baštová

Barbora Houdková

Příroda je pohoda,
je to taky zábava.

Chodí hajný po lese,
zvířátka, těšte se!
Pytláky vyžene,
kaštany přinese.

Zajíci se krčí v křoví,
srnky běží nad koukolí.
Jelen troubí přes les nám,
příroda je velký král.

V mechu i kapradí
zajíčci dovádí,
ani jim nevadí,
že se už ochladí.

Jahody a maliny
v lese rostou za chvíli.
Lišky, ježci, prase,
rostou houby zase.
Veverky a myšky, lišky,
v lese rostou šišky, myšky.

Voňavé jehličí
barevný vřes,
na podzim nejhezčí
je ten náš les.
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ZIMA

PODZIM

Patrik Palangari

Nikola Pytlová

Slunce svítí, vítr fouká,
do kapes nám zima kouká.
Zima bílá, sníh a mráz,
bílá deka skryje nás.

Na podzim se barví listí,
ani nevíte jak.
Tu barvu nikdo nevyčistí,
proto už je listopad.
Podzimní zahrada tajemně voní
a listy na stromech svou barvu
mění.

Zimo, zimo, neutíkej,
bílým pláštěm
a sněhovými vločkami
nás hřej!

Dozrává ovoce, usychá tráva,
proto mám podzim tak velice
ráda.

_____________________________________________
V 9.B zase vymýšleli příběh sestavený jen z jednoslabičných
slov. Nechali se inspirovat pohádkou J.Wericha Chlap, děd, vnuk,
pes a hrob.

Chlap a med
Byl chlap, ten chlap snil sen. A v něm dům, kde stál stůl a na něm
med. On jíst ten med moc chtěl. Byl to však jen sen, chlap vztek měl.
Dal se v běh a byl tam hned, les tu stál. Dub i smrk, chlap jen mrk
a šel dál.
„Proč jsem sem dnes lez?“ chlap hles.
„Vždyť je kol jen les.“ Chlap klel, hlas včel
však nic, ani med. Je tu vlk, chlap zbled.
„To je má smrt, že jsem sem dnes šel.“
Byl to však jen pes. Chlap jen stál, pryč
byl vztek a jen se smál. „Vzít si med, to bych chtěl, však nic, ani
plást.“ Chlap dal se v klus. Pes šel s ním a měl ho rád.
K. Vokálová, 9.B
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Svět je zlý
Žil byl pán.Ten pán měl psa a měl ho moc rád.
Šel s ním před dům. Pes měl dnes moc hlad. A tak
mu dal ten pán kost. Ham! A kost
je pryč. Hlad má pes však dál. A hle, pes zřel špek.
Pán ho vzal a dal mu ho. Ham! A špek
je pryč. Na něm byl však jed. Dal ho tam zlý chlap.
Proč? Zlost? Msta? Kdo ví? Pes chcíp? Co však teď pán? Měl psa
a teď je sám. Svět je zlý.
J. Linhart, 9.B

_____________________________________________

A v 7.B a 9.C zkoušeli žáci vytvořit LIMERIK.
Že nevíte, co to je?
Limerik je zábavný literární poetický útvar, u jehož vzniku stál
anglický básník Edward Lear. Limerik se vyznačuje pětiveršovými
slokami, které se rýmují podle schématu AABBA. A takhle jejich
literární pokusy dopadly.
Pivo není zadarmo
Jeden chudý pán z městaTokio,
neměl drobné mince na pivo.
Nikdo mu je nechtěl dát,
a tak je pán střízliv dál.
Ach, žíznivý pán z města Tokio.
A. Bastlová, 7.B

Slepice
Byl jeden pán z vesnice,
měl doma dvě slepice.
Když je jednou zabil,
polévku z nich vařil.
Ach, už nebudou mít vejce
od slepice.
J. Polák, 7.B
Hloupý pán z Itálie
Je jeden kuchař z Itálie,
kariéry se nedožije.
Je to vynálezce nivy,
má mozek jako kiwi.
Ten hloupý kuchař z Itálie.
A. Henselová, 7.B

Ohluchlý pán
Jeden divný pán z Třince,
bydlel vedle prasečince.
Prasata velice křičela,
pána ta muzika ničila.
Škoda ohluchlého pána z Třince.
A. Čermáková, 7.B
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Jedna krysa z Číny,
smradlavá jak plíny.
Seděla ráda u piana,
od večera až do rána.
Ta smradlavá krysa
z Číny.
L. Jurková, 9.C

Byla jedna krysa v domě mafiánů,
každý den jim lezla po pianu.
Hrála hrozně, děsný styl,
mafián už radši nikdy nestřelil.
To umí ta krysa od mafiánů.
F. Zimmel, 9.C
Byla jednou jedna krysa
v hospodě,
často tam přespávala na schodě.
Když se opila, hrála na piano,
kocovinu pak mívala každé ráno.
Taková byla krysa v hospodě.

Byla jednou jedna krysa z Peru,
měla prababičku Věru.
Hrála na piano písničku
pro svou milou babičku.
Tak hodná byla krysa
z Peru.
A. Kalusová, 9.C

K. Cimrhanzlová, 9.C

______________________________________________________
A na závěr práce žákyně 8.B. Takto vtipně si poradila se zadanými
čertovskými výroky.

Za vším hledej . . .
Přišla jsem o půl deváté večer za tatínkem, aby mi poradil s domácím
úkolem. Jeho první reakce byla, že řekl: „Tohle mi byl čert dlužnej.“
Maminka na mě koukla a řekla: „Jdi k čertu.“ V tom
okamžiku přiběhla do obývacího pokoje má sestra,
které kouká z každého oka devět čertů a desátý
lucifer. Tatínek povídá: „Kam tě čerti nesou, dcerko?“
Maminka na to reagovala: „Co z tebe holka bude? Čert
o tebe nestojí a pánbůh tě nechce.“
Ráno se probudím a vybafne na mě mladší sestra,
která v tu chvíli vypadá jako čert. Říká mi, že by potřebovala poradit
s křížovkou. No, čert aby se v tom vyznal!
L. Macháčková, 8.B
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Rady chovatelům
Chtěly
bychom
vám říci něco málo
o králících, které určitě mnozí z vás mají doma.
Je to velmi oblíbené roztomilé chlupaté
zvířátko.
Zde je několik zajímavostí a rad
pro začínající i zkušené chovatele:

1. Když se rozhodneme pořídit si více králíků, je nejlepší obstarat
si samce a samici.
2. Králík je citlivý na hluk, jeho klec by proto měla být v tiché části
bytu (ne u televize apod.)
3. Zajímavostí může být, že králík se údajně dokáže pohybovat
rychlostí 56 km/h.
4. Králičí zrak je velmi zajímavý. Králík přímo před sebou nevidí nic,
protože jsou jeho oči posazeny vysoko po stranách hlavy.
5. Pokud králík vydává bručivý zvuk a běhá kolem svého chovatele,
znamená to, že se králíček zamiloval.
6. Když vyskočí do vzduchu nebo potřásá hlavou a ušima, cítí
se vesele.
PS: NAPIŠTE NÁM, O KTERÝCH ZVÍŘÁTKÁCH CHCETE ČÍST
PŘÍŠTĚ ! ! !

Z. Náhlingerová,
V. Moravcová, 8.C
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NEJHORŠÍ PUCH
Za nejvíce páchnoucí rostlinu světa platí zmijovec
titánský z deštných lesů Sumatry. V době květu vydává
odporný zápach podobný pachu hnijícího masa. Láká
jím mouchy, které ho opylují. Jeho pach je cítit
na vzdálenost až 800 m.
NEJVYŠŠÍ ŽIJÍCÍ MUŽ
Díky své výšce 246,5 cm je Sultan nejvyšší žijící člověk
na světě. Nejspíš je docela problém sehnat pro něj boty, protože jeho
chodidla měří neuvěřitelných 36,5 cm. Také jeho ruka nepatří mezi
nejmenší. Je velká asi tak jako naše Guinessova kniha rekordů, kterou
si můžete půjčit ve školní knihovně.
NEJDELŠÍ NEHTY NA SVĚTĚ
Melvin a jeho „úchvatné“ nehty, které
při posledním měření roku 2009 měřily 9,85 m.
Tak co, chtěli byste se od něj nechat pohladit? 

NEJDRAŽŠÍ POSTEL
Lůžko nazvané K. mooi Crystal Noir Limited Edition se třpytí
802 903 Swarovski kameny a v české měně je k mání za ohromných
dechberoucích 8,9 milionů korun. Páni, to musí být poleženíčko. 
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NEJVĚTŠÍ ČOKOLÁDOVÝ ZAJÍC
Byl vyroben 30. března 2009 v San
a vážil 2800 kg. Komu už se sbíhají sliny?

José

NEJRYCHLEJŠÍ ŠNEK
Každoroční mistrovství v závodech šneků se
koná vždy v červenci ve Velké Británii. Závodí se
v kruhu o poloměru 33cm a šnek se musí dostat ze středu na okraj.
Absolutním rekordmanem je šnek Archie, který v r. 1995 trať zvládl
za 2 min 20 s.
NEJVĚTŠÍ SLIMÁK
Je zřejmě slimák popelavý, který se vyskytuje ve starých lesních
porostech po celé Evropě s výjimkou těch nejsevernějších regionů.
Dorůstá délky až 30 cm.

FŮŮŮJ…

Tak co? Pokusíte se také překonat nějaký rekord, nebo dokonce
vytvoříte nový? Pokud ano, tak nám určitě napište na náš e-mail

klubkamaraduknihovny@seznam.cz. Budeme moc rádi, když
se s takovým odvážlivcem seznámíme. 
se těší celá redakce Klubu kamarádů knihovny.
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Na

vaše

příspěvky

K. Zaymlová, 9.B

Angloamerický literární koutek
Dnes o zvířatech aneb O pejskovi a …
králících. Ano, je to tak. Kdo by čekal v anglické a americké dětské
literatuře jako nejvýznamnější zvířecí postavy psy a kočky, byl by
na omylu. Společně s pejsky vedou králíci. Stačí zmínit Beatrix

Potterovou, která napsala na počátku 20. století mnoho pohádek
pro děti, nejčastěji jsou v ní právě králíci.
Richarde Adams je autorem Daleké cesty za domovem. Knížka
je často označována jako „králičí Pán prstenů“. Kdo se ponoří do příběhu,
toho
čeká
velké
putování
králíků
od
jedné
kolonie
ke druhé a mnoho dobrodružství.

Lassie se vrací. Každému, kdo se setká s tímto názvem,
by se měla vybavit alespoň jedna věc: Dlouhá a strastiplná cesta psa
hledajícího svůj domov. Ve své době v polovině století to byla nesmírně
populární knížka a znal ji snad každý mladý i dospělý čtenář. Mohla
i za rozšíření plemene kolie. Dnes nejsou kolie téměř vůbec vidět,
o znalosti příběhu ani nemluvě. Přitom se jedná o útlou knížku, která
určitě stojí za přečtení. Pro pejskaře povinná četba

Příště zavítáme s Dorotkou do Smaragdového města. Kdo ví, o jaký příběh
se jedná?
p. uč. J. Louda ml.
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Literární soutěž Paní Zima
přichází …
Chceme vám všem moc poděkovat za velice krásné příspěvky
do naší soutěže, kterých se sešlo opravdu hodně. Práce byly rozmanité –
básničky, příběhy, pohádky, … A to vše doprovázely hezké obrázky. Porota
opravdu neměla lehkou práci.
Nejdříve jsme si vaše výtvory rozdělili do tří kategorií.
Na 1. stupni jsme museli vytvořit kategorie dvě, protože soutěžících bylo
více než na 2. stupni. Do první jsme zařadili žáky 2. a 3. tříd,
do druhé pak žáky 4. a 5. tříd. Třetí kategorie připadla žákům
2. stupně.

Jak to dopadlo?
1. kategorie :

1. místo
2. místo
3. místo

2. kategorie :

1. místo
2. místo
3. místo

3. kategorie :

1. místo
2. místo
3. místo

Adam Maňhal, 2.D
Adéla Průchová, 3.C
Adéla Musilová, 2.C
Michal Weselowski, 2.B
Kristýna Kryzánková, 4.B
Radana Panská, 5.D
Lukáš Stropnický, 4.B
Denisa Hadačová, 4.B
Tereza Pražáková, 5.D
Petr Wohlgemuth, 9.B
Kateřina Zaymlová, 9.B
Lenka Chrtová, 9.B
Eva Grohmanová, 6.A
Jaroslava Vališová, 8.B

Nakonec porota ještě udělila ještě dvě mimořádné ceny. Cenu
za originální výtvarné zpracování získala Kateřina Vokálová z 9.B
a zvláštní cenu poroty obdržel Jiří Vobr, rovněž z 9.B.
Všichni se mohou těšit na hezké odměny.
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BMX show aneb Velká sportovní reportáž
Jednoho krásného dne se před naší školou konala velká BMX
show. Přijel se nám ukázat nejlepší BMX jezdec - Michal Beran
(účinkoval v reklamě na SNICKERS), mistr republiky na in-linech Daniel Hanka a další. Celé to moderoval Kamil Fejfr, kterému všichni
říkají taťka.
O Michalu Beranovi jsme se dozvěděli, že je mu 22 let,
že se o BMX dozvěděl na lyžáku a že na něm jezdí už 7 let. Navíc je
4x mistrem ČR a 2x mistrem světa (máme také exluzivní rozhovor
s Kamilem Fejfrem, který si můžete přečíst pod článkem).
Pak konečně začali předvádět své nebezpečné kousky. Jen tak
mimochodem se při soutěži ukázalo, že holky umí na BMX kole jezdit lépe
než kluci. Následovala lekce první pomoci.
Po akci se konala velká autogramiáda, na kterou se stála stejně velká
fronta.
A na závěr jedna kuriozita. Na akci byl reportér z MF DNES
a
udělal
rozhovor
se
mnou
šéfredaktorkou
ČAKRU.
V podstatě jsme byli kolegové .

Exluzivní rozhovor s Kamilem Fejfrem alias taťkou
Redaktorka:

Dobrý den, my jsme z redakce školního časopisu. Můžeme
s vámi udělat krátký rozhovor?

K. Fejfr:

Klidně se ptejte.

Redaktorka:

Pořádáte
tyto
i v zahraničí?

K. Fejfr:

Ne,
ale
po celé ČR.

Redaktorka:

Jak
dlouho
podobné akce?

K. Fejfr:

Asi už 15 let.

akce

jezdíme

děláte
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Redaktorka:
K. Fejfr:

Jak dlouho trvá naučit se jezdit na BMX kole?
No, já jezdím od svých šesti let a teď je mi 34. Když jsem
začínal, tak jsem skákal do molitanu, aby se mi nic nestalo.
Myslím, že trvalo 5 nebo 6 let, než jsem se to naučil.

Redaktorka:

Jaký byl váš nejhorší úraz na kole?

K. Fejfr:

Můj nejhorší úraz byl, když jsem si na osmkrát zlomil
klíční kost.

Redaktorka:

Děkujeme za rozhovor a přejeme vám ještě mnoho
akcí bez úrazů!
K. Vokálová, 9.B

Anketa z 5.D
Zajímalo nás, jak se BMX show líbila divákům, a tak jsme položili
3 anketní otázky Terce Pražákové, Pavlu Havelkovi, Lucce
Štroblové, Míše Lutterové, Nikče Chromé, Alexu Prokopcovi, Radance
Panské a Anitce Schneiderové z 5.D.
1. Co se vám nejvíce líbilo na této akci?
O: všechno (7 dětem), skoky na kole (1)
2. Kdo se ti nejvíc líbil?
O: Dan Hanka (1), Vilibald Vítek (5), Michal Beran (1) všichni (1).
3. Na čem bys chtěl/a jezdit?
O: In-line brusle (2), BMX kolo (4), na všem (2).
Z. Vokálová, 5.D
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A NA ZÁVĚR NĚCO MÁLO PRO POBAVENÍ

Leží moucha na zádech a klepe nožičkama. Letí kolem druhá moucha
a ptá se: „Aerobic?" První: „Ne, Biolit.“
„Maminko, mně se do té školy nechce. Děvčata ze mě mají srandu, kluci mi
podráží nohy, učitelé mě nemají rádi, já tam nepůjdu!" „Musíš, jednou jsi
tam ředitel..."
„Jean, kde jsou děti?"
„A nebude jim tam zima?"

„V lednici, vaše lordstvo."
„Ne. Zavřel jsem dveře!"
J. Polák, J. Kojetín, 7.B
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