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       Čekání na sníh v Zelenči ☺ 

  

 

 Čekání na sníh 

 Už čekám tři týdny, 
 až napadne sníh, 
 na tu zemi z hlíny, 
 co hnědne v očích tvých. 
 
Stromy a jejich listy celé 
mrznou, 
sám v lesích říkám si: 
„Proč se tu třesu zimou bez 
sněhu, 
když slyšíte moje hlasy?“ 
 

 
Moje oči slzí, 
ti na horách bílých se mají, 
když už na svých tvrzích 
studené vločky přivítají! 
 
A pak na bílé hory jel jsem. 
 Byl už skoro leden. 
Bělobu letos chtěl jsem. 
Stal jsem se sám sněhem. 

 
 

Tereza Blaštíková, 9. tř. 
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Milí čtenáři, 

vítám vás po dvou měsících na stránkách našeho dvouměsíčníku Klásknovin. I tentokrát na vás čeká mnoho 

zajímavých článků, fotografií, obrázků, básniček, pohádek i zajímavostí od našich žáků a školních redaktorů. 

Máte rádi pohádky? Jestli ano, nepřehlédněte krásné pohádky ze třídy 4. B a 4. C. Čtvrťáci dostali za úkol 

napsat pohádku, ve které se objeví tato slova: RAK, KRÁL, ROD a PRSTEN. Kdo bude číst pozorně, určitě tato 

slova lehce najde.  Svými básničkami a fotografiemi z recyklohraní i mrazíkování nás potěšila 2. B. Všimněte 

si krásných kalendářních listů, lámejte si hlavu nad hádankami, podívejte se na fotografii nápaditého 

leporela, které vytvořily dvě žákyně z 2. B pro svoje spolužáky. Určitě si nenechte ujít rozhovor s našimi pány 

učiteli. Uhádnete, který pan učitel je A, B, C nebo D? Odpověď najdete na poslední straně našeho časopisu. 

Tradičně na vás čekají rubriky ze sportu, psaní do šuplíku i další zajímavosti ze života naší školy.  

Měsíce leden a únor byly pro všechny žáky a učitele velmi náročné. První den po Vánočních prázdninách jsme 

začali zvesela. O naše úsměvy se postaralo Divadélko pro školy s hrou Divadelní učebnice. Pak už následovaly 

pololetní testy, uzavírání známek, vyplňování přihlášek na střední školy, vysvědčení. V den vysvědčení jsme 

si zahráli mezitřídní turnaje ve vybíjené. Také se nám přišli ukázat noví prvňáčci. V rámci Dne demokracie 

jsme si vyzkoušeli prezentaci našich prací a argumentaci, referendum, zopakovali jsme si první pomoc a 

zhlédli jsme film o demokracii ve světě.          

 Těšíme se na vaše další příspěvky, tentokrát na měsíc březen a duben. Naše mailová adresa je  

klasknoviny@seznam.cz.       Mgr. M. Havelková                  

                                                  

mailto:klasknoviny@seznam.cz


 



  



Mrazík a recyklace ve 2.B

 



 

Bylo nebylo jedno království, ve kterém 
vládl moudrý král jménem Rostislav. Rostislav 
byl ze vznešeného rodu, který měl kouzelný 
prsten se znakem raka. O tento prsten se hádalo 
mnoho království. Jednoho dne ukradl prsten 
tříhlavý drak. 

Král rozhodl, že kdo najde prsten a zabije 
draka, dá mu půlku království a princeznu za 
ženu. 

Nejprve se přihlásil princ Oldřich, který se 
bohužel nedostal přes veliké skály k drakovi.  
Jako druhý to zkusil princ Jindřich, který 
zabloudil v lese a k drakovi se také nedostal. 

Třetí a poslední zkusil štěstí princ Tomáš. 
Byl sice nejmladší ze tří bratrů, ale nejchytřejší. 
Proto se dostal přes všechny překážky na cestě 
k drakovi. Zabil draka svým ostrým mečem a 
získal prsten, který přivezl králi Rostislavovi a 
získal, co král slíbil. 

Poté se konala svatba prince Tomáše a 
princezny Drahomíry. Všichni se radovali a 
slavili, že se získal prsten zpět do vznešeného 
rodu. 

               Tereza Hromasová, 4. B 
 
 
 

 Byl jednou jeden král. Ten měl krásný 
diamantový prsten Jednou si král vzal prsten na lov. 
Při lovení mu však prsten spadl a zakutálel se do 
jeskyně. Král příštího dne jel do lesa, aby svůj prsten 
našel. Cestou našel jeskyni. Vstoupil do ní a hle, před 
ním stála sedmihlavá saň. Král neváhal a hned kolem 
sebe začal sekat mečem, který si vzal pro nejhorší 
případy. A tak kolem sebe sekal, až usekl všech sedm 
dračích hlav. Obešel draka a za drakem byl králův 
prsten.   
 Po návratu na hrad uložil král prsten do truhly 
s cennými věcmi. Král se tímto poučil, že drahé věci si 
nemá brát sebou, když by se mu mohly cestou ztratit. 
                                    
                                   Kryštof Schovánek, 4. B 
 
 

 Žil jeden král. Byl hodný, spravedlivý a lidé ho 
měli rádi. Žil na hradě hluboko v lesích. Byl z rodu 
Vraníkovců. 
 Jeho matka mu před svou smrtí darovala 
vzácný prsten, který se dědil z generace na generaci. 
Řekla mu, že prsten má dát dívce, která se stane 
královnou. 
Jednoho dne našel ve věži obraz princezny, do které 
se zamiloval. Zjistil, že princeznu vězní v jeskyni u 
jezera zlý drak. Tak se vydal ji osvobodit. Jak tak šel, 
potkal u jezera raka, který mluvil lidskou řečí. Rak mu 
prozradil, jak draka zabít. V souboji král zvítězil a 
vysvobodil princeznu z drakova zajetí. 
 Nasadil ji prsten své matky a princezna se 
stala novou královnou v království. Žili spolu šťastně 
až do smrti. 
                                     Sára Kellerová, 4. B 
 

 

Za třemi mocnými zeměmi žije velmi udatný rod, 
který má ve znaku raka držícího prsten. Tomuto 
rodu vládne mocný král Stanislav, královna 
Alžběta a jejich překrásná dcera Anička. O 
Aniččině kráse se dozvěděl i zlý drak. Unesl ji do 
své sluje, aby mu navždy sloužila. 

Král Stanislav vyhlásil, že kdo ji osvobodí 
dostane ji za ženu. Pokusilo se o to mnoho 
urozených princů, ale žádný neuspěl. 

Až chytrému pasáčkovi ovcí se to podařilo a 
konala se veliká svatba. 

                                Lucie Krekulová, 4. B 

 



 

 

Bylo jedno království Křehotů a v něm bydlel 
král Václav. Král měl jednu dceru Zuzanu. Princezna 
Zuzana měla po své mamince Tereze kouzelný 
prsten. Prsten uměl člověka zneviditelnit a přeměnit. 
Ale princezna Zuzana se chtěla prstenu zbavit, 
jenomže se chtěla zbavit i svého tatínka Václava. 

Jednoho dne řekla kuchaři: „Kuchaři 
přimíchej do kaše tento rudý prsten.“ Kuchař 
odpověděl: „Ano.“ A tak přimíchal kuchař do kaše 
prsten. 

Bylo poledne a na stůl se nesl oběd. Král 
s princeznou jedli, ale najednou si princezna všimla, 
že jí cosi vklouzlo do krku a dusila se. Král rychle 
zavolal: „Pomóóóc, pomóóc.“, a služebníci rychle 
přiběhli. Princezna vyplivla prsten a král vynadal 
kuchaři, co to do jídla přimíchal. 
 Další den ráno princezna Zuzana vyjela na 
koni směrem k sousednímu rodu Fristembrů na 
hřbitov. Jela na maminčin hrob a tam zakopala rudý 
prsten. Za křovím se však schovával zlomyslný princ 
Pavel a všechno viděl. Princ Pavel to šel rychle říct 
své rodině, která byla zlomyslná a bázlivá. Tento rod 
měl vycvičeného draka Fíka.  

Další den v pondělí poslali draka Fíka na 
hřbitov, aby vykopal rudý prsten. Odpoledne drak 
přiletěl s úsměvem na tváři, protože držel v tlamě 
prsten. Jenže princezna Zuzana šla odpoledne taky 
na hřbitov, draka však nespatřila. Princezna Zuzana 
spatřila rozrytou díru, kde prsten nebyl. Rychle 
vyběhla ze hřbitova a uháněla na zámek. Když 
princezna přijela, honem spěchala do svého pokoje, 
kde až do večera vzlykala. 

Na večeři se jí ptá tatínek: „Holčičko moje 
zlatá, pročpak jsi tak nešťastná?“ Princezna pokrčila 
rameny. Když ráno vstala, uvědomila si, že chtěla 
vyrazit na hřbitov. Když co to však vidí, na hřbitově 
je zelený dvouhlavý drak a hrabe se v hrobě. 
Tentokrát tuto záhadu chtěla vyřešit. Šla za drakem 
a ten ji dovedl až k sousednímu rodu Fristembrů. 
Tajně se vplížila do hradu a hledala prsten. Když 
prsten našla, rychle utíkala z hradu pryč až k zámku 
Křehetů, kde si prsten uschovala. Nakonec však 
nezničila ani prsten ani tatínka. Ale dobro vyhrálo 
nad zlem. 
                           Magdaléna Kopecká, 4. B 

 

Jednou dávno žili, byli dva králové, kteří zápasili o prsten. 

Tito králové vládli dvěma rodům. První vládl rodu Raků a 
byl lidumilný, skromný a hodný. Druhý vládl rodu Draků a 
byl zlý. Oba rody uměly to, co umějí zvířata v jejich 
erbech. 

Tyto rody spolu sváděli boje a soutěžili, protože oba 
chtěli vlastnit všemocný prsten. Ten prsten, o který 
zápasili, měl mnoho nadpřirozených schopností, 
například uměl zneviditelnit nebo udělat někoho 
nejsilnějším člověkem. 

Ve všech disciplínách si počínali oba králové se svými 
rody stejně dobře. Pak ale přišla na řadu disciplína, ve 
které se mělo jezdit na koni pozadu. V té disciplíně byl 
lepší rod Raků, protože raci umějí velmi dobře chodit 
pozadu. 

A protože vyhráli, získali všemocný prsten. Od té doby 
rod Raků nikdo nepřemohl. 

                                        Jan Seifert, 4. B 



 

 

                     Tomášovi bylo deset let. Bydlel s maminkou a tatínkem 
v domečku blízko nehluboké říčky. Moc rád hrál fotbal jako 
každý jiný kluk, ale byl i moc zvědavý.  

                       Jednoho dne, když zrovna přišel ze školy, slyšel divný hluk u 
blízkého lesíka.  Maminka se zrovna nedívala a tatínek se 
koukal na lední hokej, tak nepozorovaně proklouzl okolo 
branky a namířil si to rovnou k lesíku. Čím blíže byl u lesíka, 
tím víc slyšel podivný hluk. Když prošel okolo několika 
stromů, uviděl tajemnou, ale zajímavou bránu, která svítila 
různými barvami.  Se zvědavostí vstoupil do tajemné 
brány, do neznáma. 

                         Když vystoupil na druhé straně, úžasem zůstal stát jako 
sloup. Před sebou měl neuvěřitelnou zemi. Byli tam víly, 
trpaslíci, raci s křídly a nádherný zámek celý z čokolády. 
Najednou se za ním brána zavřela a on se nemohl vrátit 
domů. 

                          Musel zjistit, jak se dostat zpátky. Ale byl tu háček. Víly se ho bály, trpaslíci 
se schovali do děr a raci odletěli. Jeho poslední naděje byl čokoládový 
zámek. 

               Přivítal ho s otevřenou náručí král Hubert z rodu Sušenkovců. Mohl ho vrátit 
domů, ale musel mu přinést kouzelný prsten. Král mu půjčil kouzelného 
Pegase a Tomík se vydal na cestu.  

                          Naštěstí Pegas znal cestu a tak se nikde nezdrželi. Za hodinu našel prsten a 
dal ho králi. Ten s jeho pomocí otevřel bránu a Tomík mohl projít zpátky 
domů. 
                          Když prošel a došel ke svému domu, objal 
své rodiče a už nechtěl nikam jinam!                                             

 
 

                   

 
Bylo jedno království a v tom království vládl král z rodu 
Lucemburků. Měl jednu dceru, která byla strašně pyšná 
a namyšlená, nosila prsteny a zlaté šaty. 
Jednou odpoledne si princezna nasadila černý prsten, co 
byl ve skřínce a v tom se objevil rak a záhadně se z raka 
stal drak. 
Princezna běžela k rybníčku a hodila prsten do vody. Až 
potom drak zmizel. 
Z toho plyne ponaučení, že být pyšný je zbytečné. 
Veronika Plášilová, 4. B 

 

                                            Míša Špaňhelová, 4. C         
 

 

 Byl, nebyl jeden král, který měl kouzelný prsten a ten mu předpovídal 

budoucnost. Jednou mu předpověděl, že jeho dcera bude uvězněna 

drakem, který ji bude chtít sníst. Proto král najal tři prince: prince Bajaju, 

prince Adama a prince Pepu. Všichni tři princové se vydali do lesa, kde 

prý v jeskyni pobýval drak. 

První z princů, nejbohatší a nejpyšnější Bajaja, šel se svým koněm hledat 

jeskyni. Za několik hodin princ Bajaja našel jeskyni, ve které nebyl drak 

ani princezna. Po chvíli, co si Bajaja prohlížel jeskyni, našel v ní místnost, 

ve které bylo mnoho zlata a peněz. Bajaja v té chvíli zapomněl úplně na 

princeznu i na draka. 

Zatímco princ Adam, nejtlustější a nejzbabělejší, bloudil lesem, a proto se 

zastavil a dal si svačinu. Poté, co snědl svačinu, řekl: „Ještě by sem si něco 

dal……například kance!“ Proto mu teda jeho sluha vzal pušku a „bum!“ a 

hodovalo se, najednou si zase něco přál a přál a přál. Ale ta vůně 

přitahovala loupežníky z okolí, když se ale dostali hodně blízko, začali 

dělat takové skřeky jako: „Grr, rrr, hrr.“  Princ Adam se lekl a zbaběle 

utekl. 

V té době princ Pepa, nejchudší a asi nejchytřejší, nad sebou uviděl 

létajícího draka s princeznou. Pepa se zamyslel a maso, které měl sebou, 

nastražil za Čertovu skálu. Drak ucítil vůni masa a přiletěl k němu. Položil 

princeznu ke skále, za kterou byl skrčen Pepa. Pepa hned zareagoval, 

popadl princeznu, nasedli na koně a utekli do království. 

Král mu za to dal půl království a princeznu, a tak se Pepa oženil s 

princeznou a všechno dobře dopadlo.                                                                                            

Mikuláš Fořt 4. B 

 

 

 

Za devatero horami a devatero řekami bylo velké království. Vládl 

tu chytrý a spravedlivý král Jindřich. Pocházel ze slavného královského 

rodu Černého raka. Měl tři syny. Jmenovali se Jaroslav, Honza a Petr. 

Moudrý král se jednoho dne rozhodl, že vyhlásí rytířský turnaj pro své 

syny. Jako výzbroj potřebovali meč, koně, mapu a rozum. Ten kdo turnaj 

vyhraje, bude vládnout celému království. První úkol  byl boj na koni s 

výzbrojí. Tento úkol vyhrál Jaroslav. Druhý úkol byla hádanka. Král se 

zeptal svých synů, co je to Zlatá bula sicilská. Správnou odpověď znal 

Honza. Jako třetí úkol král vymyslel hledání prstenu podle mapy. Princové 

šli hledat prsten. Bloudili dlouho po lesích. Nakonec  ho našel jako první 

Jaroslav. Král mu přidal k prstenu korunu, žezlo a zlaté jablko. Země 

Černého raka měla nového krále. Jaroslav neměl syna a tak rod vymřel po 

meči.                                                                                            Lukáš Kejha 4. C  
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Leporela vyrobila Agi a Veru pro spolužáky z 2.B 

  

 
MLČÍCÍ VĚTŠINA 
„Jak mám zajistit, aby si mě všimla?“ brečela jsem do polštáře. 
Máma byla jako obvykle v práci.  
„Už mě zase mlátili.“ 
Vzala jsem telefon a vyťukala mamčino číslo. 
„Ahoj, zlatíčko, nemám čas, řekni mi to, až přijdu domů,“ řekla máma, jakmile to zvedla. 
„Ale…“ chtěla jsem něco namítnout, jenže mamka zavěsila. 
Nezbývalo mi nic jiného, než že se opět vybrečím do polštáře. Bála jsem se vyjít ven, kvůli těm klukům, ale musím koupit 
čerstvé pečivo. Místo toho jsem ale sedla k počítači a do vyhledávače napsala Šikana. Vyjela mi spousta odkazů, klikla jsem 
na první. Vůbec mi to nepomohlo, byly tam samé bláboly, jak se to má dozvědět dospělá osoba. Problém byl v tom, že moje 
máma už to věděla, taťku nemám a nikomu jinému bych to nebyla schopná říct. Rozhodla jsem se, že zůstanu doma než 
přijde máma. 
„Proč jsi mi volala, vždyť víš, že mám hodně práce,“ kárala mě.  
Já jsem to ale nevydržela a rozbrečela jsem se. Mámu to ale vůbec nezajímalo. Utekla jsem do pokoje a čekala, jestli máma 
něco udělá, ale nic.  
Šla jsem za ní a řekla: „Mami, ty mě nemáš ráda?“ 
„Prosím tě, jak tě to mohlo napadnout?“ 
„Protože si mě vůbec nevšímáš, mlátí mě, a ty nic neuděláš, kamarády jsem ztratila a ty nic… Copak je tohle nějaký život? 
Vždyť já jsem ti nic neudělala. Mami, probuď se!“ 
Mámu to zaskočilo. Objala mě a od té doby už se o mě konečně starala.  
 
TENTO PŘÍBĚH JE VYMYŠLENÝ, ale vyplývá z něj, že někdy může pomoci, když se svěříme, ale vždycky to tak nemusí 
být.  

Někteří lidé jsou nezměnitelní. Jsou MLČÍCÍ VĚTŠINA.                                                     Veronika Maria Kulichová, 7. třída 

  
 
 



Sportovní okénko 

  

Konečně začalo trochu mrznout a možná si užijeme zimní sporty. Minule jsem psal o lyžování a nyní bych vám 

chtěl představit lední hokej. 

Hokej vznikl koncem 19. století v Kanadě a poté se brzy rozšířil i do Evropy a Asie. První zápas se hrál 3. března 

1875 v Montrealu. 

Náš český tým patří na třetí příčku v počtu získaných medailí na MS v ledním hokeji. Před námi je pouze Kanada 

a Rusko. Jména našich hokejistů jsou známá po celém světě. Mezi legendy patří bratři Holíkovi, I. Hlinka, J. 

Holeček, D. Hašek a J. Jágr se svým legendárním číslem 68. 

Rok 2015 je pro hokejové fanoušky významný, protože se květnové MS v ledním hokeji koná v České republice 

v městech Praha a Ostrava. 

Bude to velký zážitek a fandit budeme všichni a všude 

Uvidíme, zda bude hrát i největší česká hvězda Jaromír Jágr. Ale i bez něj máme velké ambice na dobré 

umístění. 

                                                                                      Matouš Listopad, 5. B 

RALLYE PAŘÍŽ  - DAKAR 

Letošní závod Paříž Dakar se jel jako obvykle přes 3 země (Argentinu, Bolívii a Chile), ve kterých jezdce čekalo přes 9000 kilometrů.  
 
Na startu bylo celkem 9 českých závodníků (5 motorkářů a 4 kamiony). Nejvíce nadějí se dávalo do Aleše Lopraise, který poprvé startoval 
s kamionem MAN.  
 
Hned začátek letošního Dakaru byl smutný, když ve 3. etapě zemřel polský motocyklista Michael Hernik. V páté etapě zase nebyly dobré 
zprávy pro Martina Macíka jr., který musel závod ukončit kvůli rozbitému diferenciálu. „I když je mi líto, že jsem musel skončit, byla to pro 
mě cenná zkušenost,“ řekl český a zároveň nejmladší řidič kamionu na Dakaru.   
 
Zatímco Macík odstoupil, ostatní čeští závodníci si vedli velmi dobře.  Aleš Loprais s Martinem 
Kolomým se drželi v první desítce a Tomáš Vrátný jel kolem 13. a 14. místa. V motorkách nám 
výborné výsledky zajížděli nováček Ondřej Klymčiv a již zkušený David Pabiška.  
 
A kdo se stal vítězem? V motorkách se radoval už po páté z vítězství Španěl Marc Coma. Ve 
čtyřkolkách se stal vítězem Polák Rafael Sonik, v autech vyhrál Nasir Al Attíja a v kamionech 
vyhrál Rus Mardějev s Kamazem.   
Nakonec z Čechů dojeli do Buenos Aires všichni kromě Martina Macíka. V následném pořadí: 
 
Motorky 
 
20. Klymčiv 
24. Pabiška  
30. Engel 
39. Veselý 
 
Kamiony  
 
4. Loprais 
7. Kolomý  
14. Vrátný 
 
  
 
Honza Moraveček, 8. tř. 



5. kapitola – Prohra nebo vítězství   
 

Když měli Lin s Hedvikou domalováno, rozhodli se, že začnou konat 
plán. Hedvika vběhla před Rufuse a začala pokřikovat: „Rufusi, koukej 
tady jsem!“  Lin zatím Rufuse oběhl a postavil zezadu kámen, na 
kterém byl namalovaný Lin. Potom se schoval za kámen a začal 
křičet: „Rufusi, já se Tě nebojím!“ Rufus se otočil, ale to už Hedvika 
také postavila svůj kámen a křičela: „ Tak ty se mě bojíš a to si říkáš 
drak?“ Rufus se naštval a otočil se. Začal chrlit oheň na kámen, na 
kterém byla nakreslena Hedvika. Ta se přikrčila a Lin zvolal: „ teď „ 
Oni se totiž domluvili, že až bude pravý čas tak Lin zavolá a ukáže se 
Rufusovi. Ale teď zpátky k zápasu. Rufus si myslel, že spí, protože 
najednou viděl dvě Hedviky a dva Liny! Rufus byl v šoku. Říkal si, že 
se mu něco zdá a nebyl schopný chrlit oheň. Toho využil Lin 
s Hedvikou a rychle oběhli Rufuse. Ale to už se Rufus vzpamatoval a 
běžel za Hedvikou a Linem. Jenže Rufus je drak a proto se nevešel do 
cesty, kudy běžela Hedvika. Když zahnul za roh, tak Hedvika objala 
Lina a řekla mu: „Line, měl jsi pravdu, opravdu tě napadl lepší nápad 
než mě. Jsem móóóc ráda, že už máme toho velkého draka za sebou. 
Teď už jen dlouhá cesta a stanou se z nás Kouzláci. Lin jí na to 
odpověděl: „ Jsem moc rád, že jsi mi věřila a vyzkoušela můj plán.“ 
Hedvika řekla Linovi „ já vím, že jsem udělala dobře, že jsem ti věřila. 
Ale teď honem máme před sebou dlouhou cestu.“ 
Hedvika si myslí, že je v zemi Drůn nečeká už nic zlého, ale to se 
plete! Potkají se třeba ještě s…. No co bych Vám to vyprávěla, vždyť 
sami uvidíte! 

 
                            Adéla Sklenářová, 5. B 

Na Hromnice o hodinu více 

V křesťanství je tento svátek označován jako: Uvedení Páně do 

chrámu. Svátek se slaví 2. února. Jak už napovídá jeho název, chrání 

lidi před bouří, bleskem a ohněm. K tomuto svátku se váže v České 

republice nejvíce pranostik, zatím je jich kolem čtyřiceti. Každoročně 
se na tento svátek sklízí betlémy a někdy i vánoční stromek.  

Zde jsou ukázky pranostik:  

Zelené Hromnice – bílé Velikonoce. 

Na Hromnice - zimy polovice. 

Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout. 

Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více. 

                                                                             
Kristýna Nicol Hanušová, 5. A. 

 

1. Hádanky: 
A. Kdy můžeš nosit vodu v košíku? 
B. Proč nemůže být žádný žijící Američan pochován 
v Kanadě? 
 
2. Logická úloha 
Kolik je teď hodin, pokud čas, který uplynul od poledne, 
tvoří třetinu času, který uplyne do půlnoci? 
 
                                        Nicol Chromá, 5. B 
 

Rozhovor se 4 učiteli na naší škole 

1. otázka: Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? 
A) salát  
B) těstoviny 
C) rajská 
D) každé dobré 
 

2. otázka: Jaký je váš nejoblíbenější sport? 
A) volejbal 
B) běh 
C) fotbal 
D) plavání 
 

3. otázka: Jaký je váš nejoblíbenější současný herec? 
A) Tom Hanks 
B) žádný 
C) Simon Pagg 
D) Jiřina Bohdalová 
 
Uhodnete, kteří učitelé se skrývají pod písmeny A, B, C a D? 
Pana učitele Hubáčka za písmeny nehledejte. V době, kdy 
jsme se dotazovali, byl bohužel nemocný . 
Správné odpovědi najdete na poslední straně Klásk(n)ovin.  
                                                            Klaudie Bendová, 8.  



  

 

 

 

 

Rozhovory 
A) pan učitel Polívka 
B) pan učitel Zemen 
C) pan učitel Kocián 
D) pan učitel Balák 

Hlavolámání 
1. Když mrzne. 
2. Protože ještě žije.

mailto:klasknoviny@seznam.cz

