
Klásk(n)oviny 
,,Časopis žáků ZŠ Zeleneč“ 

březen-duben 

Petrklíč 
Petr, Petr, petrklíč, 
otevře nám jarní klíč, 
zvedne stonek, listy 
vztyčí, 
už se ze země zase 
tyčí. 

 

Sněženky 
Ze sněhové peřinky, 
vykoukly nám 
sněženky, 
je jich víc a víc, 
ale pozor, jen je nejíst! 

 

Tulipán 

Tulipáne! 

Tulipáne! 

Proč se tulíš 

neustále? 

Máš tak krásný 

květ, 

jako celý svět. 
 

Pampeliška 
Pampeliška kytka 
krásná je, 
lékařům pomáhá 
stále. 
Včelky, vosy, čmeláci 
medík z ní dělají 
nejradši. 
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ÚVODNÍ SLOVO          
Milí čtenáři,  

právě jste otevřeli jarní číslo našich Klásknovin. Celé noviny jsou věnovány měsíci březnu a dubnu. 

Najdete zde moc hezké básničky a texty o jaru od žáků 4. B a 4. C. Zprávy o návštěvě Stavovského 

divadla nám připravila třída 2. B. Nepřehlédněte Matoušovu zprávu o zatmění Měsíce, které jsme 

mohli sledovat z oken školy. Před Velikonocemi jsme měli barevné dny a ve středu 1. dubna jsme 

netradičně oslavili apríl. Prohlédněte si fotky ze Dne naruby.  

Určitě v našich novinách očekáváte tradiční příspěvky (sport, rozhovor, osobnost měsíce, 

hlavolámání). Z našich novinek na vás čeká hádání osobností, mnoho dopisů Robinsonovi od žáků 

5. B, postřehy žáků 4. C k projektovému dni Evropa, krásné líčení jarní krajiny od Veroniky ze 7. 

třídy nebo básně Kristýnky ze 4. C.    

Myslím si, že nabídka tohoto čísla je opravdu pestrá.  Protože se už nezadržitelně blíží prázdniny, 

chystáme pro vás PŘEKVAPENÍ v posledním čísle. Tentokrát by mělo vyjít v polovině června, aby 

vás stihlo, než se rozjedete na prázdniny. Mějte se hezky a užívejte si jaro! 

                                                                                                        Mgr. M. Havelková    

  Naše mailová adresa je  klasknoviny@seznam.cz.                        

 

mailto:klasknoviny@seznam.cz


Jaro 

Jak vidí jarní květiny 4.B 

Sněženka 
 
(Adéla Jiřičková, 
4. B) 
Časně ráno z jara 
vyrůstá zelený 
stonek, na který 
spadne poslední 
zimní vločka a 
nechá vzniknout 
nové květině. Je 
to sněženka, ta 
naše poslední 
vzpomínka na 
zimu. 
 
 
 

Narcis 
 
(Ema Krošláková, 
4. B) 
Narcis je jako 
zářící jarní slunce 
nebo jako nově 
koupená žárovka. 

Sněženka  
 
(Magdaléna 
Kopecká, 4. B) 
Tato květina je 
bílá jako sníh, 
jako kousek vaty. 
Hned jak sníh 
roztaje, bílá paní 
vychází ze závoje 
jarních mrazíků. 

Pampeliška  
 
(Ema Krošláková, 
4. B) 
Pampelišku snad 
vytvořila sluneční 
čarodějnice. 
Pampeliška je 
jako zrychlený 
průběh života. 
Když vyrůstá, je 
jako dítě, které si 
na ulici hraje, ale 
k podzimu je to 
šedivá babka 
smutnící nad 
rozlitým mlékem. 

Zlatice 
 
(Jan Pospíšil, 
4. B) 
Slunce se dělí 
s měsícem o 
oblohu. Ve dne ji 
má slunce a v noci 
měsíc. Měsíc má 
moc rád hvězdy, 
ale ve dne je 
nemá kam dát, a 
tak je vysype na 
zlatici. Její květy 
opravdu 
připomínají 
hvězdy. 

MASKOTI MS V HOKEJI, PRAHA A OSTRAVA 2015 

Poprvé v historii světových hokejových šampionátů jsou maskoti dva. Jedná se o dvojici králíků „Boba a Bobka“. 

Postavičky vytvořil výtvarník Alex Dowis, který spolupracoval s ilustrátorem Vladimírem Jiránkem. My ho známe 

jako autora kreseb k pohádce Bob a Bobek, králíci z klobouku a karikaturistu z časopisu Dikobraz. Ve studiu na 

okraji Prahy vznikly animované spoty pro televizi pro dospělé diváky i dětské vysílání. Na led přijdou větší figury, 

ve kterých se budou pohybovat profesionálové. Maskoti mají dvě podoby. Jednu přímo hokejovou s chrániči i 

hokejkou a druhou v lehkém sportovním oblečení. Bob je sportovec s číslem 20 a Bobek ho doplňuje číslem 15. 

Všichni držíme palce a věříme, že nám přinesou štěstí.                                                                 

 

Tulipán 
 
Na zahradě vyrostl malý 
tulipán. 
Červenou barvu měl, 
se žlutým tulipánem si 
porozuměl. 
Když potom žena šla na 
zahradu, 
všimla si toho krásného 
tulipánu. 
 

Tulipán 
 
Tulipán je pěkný pán, 
Už je tady a zas tam. 
                                           
 

Petrklíč 
 
Znáte k JARU klíč? 
To je přece petrklíč. 
Odemyká přírodu, 
udělá nám hezčí zahradu. 
 
 
 
 

Třída 4. C 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slunce se schovalo za Měsíc        

                                               

 

Během měsíce březen došlo na nebi k festivalu Sluneční soustavy. Nejvíce upoutala Venuše, která jako 
Večernice zdobí oblohu po západu Slunce. Kromě Měsíce nebylo na obloze nic jasnějšího k pozorování. 
Skoro celou noc byl patrný i Jupiter a pozdě v noci jsme mohli pozorovat i Saturn. 

To nejdůležitější nastalo v pátek 20. března 2015, kdy jsme mohli pozorovat zatmění Slunce. Při pohledu 
z České republiky začal Měsíc zakrývat Slunce po půl desáté dopoledne a dále postupně zakryl až tři 
čtvrtiny Slunce. V té době byla na obloze patrná planeta Venuše i bez dalekohledu. Celý proces trval 
12hodin a naši žáci byli u toho společně s paní Peckovou a panem Kománkem, kteří nám poutavě a 
trpělivě vysvětlili tento astronomický úkaz.  

Jak vzniká zatmění Slunce? 

Průměr Slunce je asi 400krát větší než průměr Měsíce, ale Slunce je 400krát dál než měsíc. Proto mají obě 
tělesa na našem nebi prakticky stejný úhlový průměr. Pokud se tedy Měsíc postaví mezi planetu Zemi a 
Slunce, může Měsíc Slunce částečně nebo úplně zakrýt. 

Na další částečné zakrytí si musíme počkat do 10. června 2021 a na úplné zatmění Slunce až do roku 2135.  

  Matouš Listopad 5. B 

EVROPSKÉ    OZVĚNY       4. C  

Během projektového dnu jsem si to pěkně užila. Sany 
Uspořádali jsme módní přehlídku jako v Itálii a ochutnali jsme Tiramisu.  Gabča 
Finské školy mají hezké jídelny a roztomilé kabinety.  Míša 
Chtěla bych, aby u nás byla kuchyň a jídelna jako ve Finsku. Elen 
Zaujala mě přednáška o Finsku a užila jsem si kvíz s devátou třídou. Klárka 
Moc mi chutnal italský zákusek Tiramisu. Nika 
Včera jsem se hodně naučil, zasmál se a pobavil. Ríša 
Zahráli jsme si skvělou vybiku. Sam 
Projekt byl super! Stázka 
Ve Finsku mají bombastické jídelny a „hluchátka“. Marek 



Paní ředitelka měla moc hezkou prezentaci o Albánii. Vanesa 
Běhen vybíjené jsem do toho dal všechno a vyplatilo se mi to, protože jsme vyhráli. Martin 
 

Rozhovor s paní učitelkou Marcelou Havelkovou  

1. Čím jste chtěla být jako malá? 
Učitelkou.  

2. Jaká je Vaše nejoblíbenější barva? 
Černá a poslední dobou i modrá. 

3. Jak dlouho pracujete ve školství? 
15 let. 

4. Jaké jiné povolání byste chtěla dělat? 
Letušku.  

5. Jaký byl Váš nejoblíbenější předmět ve škole? 
Čeština. 

6. Líbí se Vám na této škole? V čem se liší od Úval? 
Na této škole se mi moc líbí .  
V něčem je stejná a v něčem zásadně jiná. 

7. Jaká je Vaše nejoblíbenější knížka a Vaše nejoblíbenější divadelní představení? 
Knížka – Malý princ, protože ji můžete číst stále a stále se vám líbí . 
Divadelní představení – všechny hry divadla Járy Cimrmana.                           Dotazovala se Klaudie Bendová 8. třída 

 

PANÍ NA HLÍDÁNÍ 
 

Kristýna Kudláčková, 4. C 
 

Dnes jsem se můj milý pejsku 
rozhodl jít na procházku. 

 
 
 

ČEŠTINA 
 



 
 

  

Milý Robinsone. 

Píši vám z malé obce Zeleneč, která se nachází v 

České republice. V tomto dopise se vám zmiňuji o 

Milý Robinsone. 

Gratuluji ti k tvému zážitku. Myslíš, že ty věci, co jste 

vyrobil, jsou ještě na tom tvém ostrově? Já myslím, že 

Bude tě tu hlídat paní, 
milá paní na hlídání. 

Se psy si ví rady. 
V tom zazvoní zvonek, 

paní už je tady. 
Vede svých 5 krásných fenek. 

A páníček odchází... 
Když páníček zabouchl dveře, 

lekl jsem se velice. 
A když paní přistoupila blíže, 

lekl jsem se ještě více. 
Bojím se té divné paní, 

vždyť já ani nemám zdání, 
jakou povahu vlastně má. 

Možná že je zlá. 
Ale mýlil jsem se, 

do misky mi sypala stále více…granulí. 

Kristýna Kudláčková, 4. C 
 

Naše milá učitelka, 
nás vše hezky naučila. 
Třeba vzory umíme! 

Město, moře, kuře, stavení, 
to je pěkné učení. 

Žena, růže, píseň, kost, 
už toho učení máme dost! 

Pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce, 
už nám na lavice 

sešitů přistává více. 
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smrti vašeho otce. Váš otec zemřel náhle zármutkem 

po Vás. Když jste odjel bez rozloučení a přes zákaz 

obou rodičů. Vašeho otce to ranilo, protože jeho dva 

synové, tedy vaši sourozenci, zahynuli na moři. Deset 

let po vašem odchodu z Yorku přestal věřit, že jste 

ještě stále živ. Zármutkem a smutkem po Vás mu už 

nezbyl žádný syn.Doufám, že si na ostrově Tobago 

dokážete poradit i bez veškeré  civilizace. Já jsem si 

tím až skoro jista, že vy si dokážete poradit vždy a 

všude. Určitě už jste stihl vyrobit spoustu šikovných 

věcí, které vám ulehčují pobyt na ostrově. Ve vaší 

knížce se zmiňujete o tom, že jste si našel přítele 

Pátka a s ním jste dokázal vyrobit ještě další věci, 

které jste bez jeho pomoci nemohl vyrobit. Například 

domek, který obydlujete i s ním. Také si s Pátkem 

udržujete oheň proti dravé zvěři, a abyste si mohl 

upravovat jídla tak, aby byla chutná, ale i výživná. 

Pátek byl domorodec, ale vy jste z něj udělal 

vzdělaného člověka. Pořád si ale kladu jednu otázku, 

jak jste mohl na ostrově vydržet 10 let???????Na 

konci příběhu jste se rozhodoval, jestli chcete jet 

domů, nebo zda zůstat na ostrově, ale v každém 

případě už jste se rozhodl.Večer už jste stál na prahu 

Vašeho domu a vítal jste se se strýcem a s matkou. Z 

Pátka se stal vzdělaný občan Yorku a oba jste začali 

nový život. 

Vaše věčná obdivovatelka         Jana Majerová z 5. B 

ano. A myslíš, že by se tam dalo jet? Též si myslím, že 

ano. A bylo by možné tě vidět?Teď něco o mně. 

Chodím do Základní školy Zeleneč, do páté třídy. 

Mám rád tělocvik a český jazyk. Ale to jen ve škole. 

Jinak jsem normální český kluk, který když nemá co 

dělat, tak sedí u počítače a jí smetanové chipsy a 

kouká se na Simpsonovi. Prostě takový normální 

český kluk.Ty jsi snad jediný přítel, který si mě váží ze 

všech nejvíce. Ale teď z jiného soudku. Jak se máš? 

Hraješ fotbal? A jaké je tvé nejoblíbenější jídlo? Moje 

je koprovka a svíčková. A kde pracuješ? A kde bydlíš? 

Já bydlím v Zelenči. 

S pozdravem David Blaštík, 5. B 

 

Milý Robinsone, 

zdravím Vás ze Zelenče. Chtěla bych se zeptat, jaké je 

na ostrově počasí? U nás prší, prší a prší. Ale někdy z 

pod mraků vykoukne slunce. Dále se Vás chci zeptat, 

jestli jste zdráv a nějak vážně jste neonemocněl? Já 

jsem naposled měla bolesti břicha. Teď bych Vám 

řekla něco málo o sobě. Jsem jedenáctiletá dívka s 

blonďatými vlasy. Knížka, která byla napsána o vás, je 

jedna z mých oblíbených. Moje oblíbené zvíře je pes a 

ještěrka. Na něco jsem si vzpomněla. Kolik máte na 

ostrově zvířat a jestli je Váš papoušek drzý? To je vše, 

moc Vám děkuji za odpovědi na mé položené otázky. 

Byla bych ráda, kdybyste mi odepsal. Jestli byste se 

chtěl něco o mně dozvědět, napište mi dopis. 
Nashledanou, Vaše obdivovatelka Jana Jelínková, 5. B 

Milý Robinsone, 
píšu Vám dopis ze školy. Četla jsem Vaši knihu. 

Kniha mě moc zaujala. Líbilo se mi, jak jste si našel obživu, 
bojoval a zachránil Pátka. Jsem ráda, že jste se i s Pátkem 
vrátil v pořádku domů. Byl jste moc statečný a vše jste 
překonal a vyrobil. Jediné, co se mi na Vás nelíbilo, je to, že 
jste byl nezodpovědný a opustil jste rodinu. Ale na druhou 
stranu Vás chápu, že jste chtěl plout na moře. V další části 
dopisu jsem se chtěla zmínit o Vašem otci. Je to velmi 
smutné, a tak nechcete, aby se o tom moc mluvilo. Jen jsem 
Vám chtěla říct, že je mi to líto, že Váš otec zemřel. Vaší 
knihu jsem četla společně s třídou a paní učitelkou ve škole 
v Zelenči. Kniha, kterou o vás napsal pan D. Defoe, byla 
docela dlouhá. S třídou jsme ji ale stihli přečíst za půl roku. 
Vaše výrobky byly originální a některé z nich byly i docela 
náročné. Moc se mi líbilo, jak jste si postavil udírnu, udělal 
si svíčku a vor. Byl jste šikovný, že jste si ochočil tolik zvířat. 
I když jste si toho hodně prožil a moc vyrobil, tak jste to 
zvládl dobře. Ostrov Tobago byl velmi zvláštní.  
Všechny pozdravujte.                                       
                                             Zdraví Vás Michaela Mičková z 5. B 

Milý Robinsone.  
   Píšu ti z České republiky, konkrétně ze Zelenče, 
který je blízko Prahy. V tomto dopise bych se chtěla 
zmínit o tvém příběhu, který jsi prožil na ostrově 

Milý Robinsone, 

píšu ti ze Zelenče ve Středních Čechách. 

Chtěla jsem se tě zeptat, jak se na ostrově máš a jak si pokročil s 



 

 

Tobago. Tento ostrov si ale i objevil. Fascinuje mě, jak 
jsi na ostrově mohl přežít první dny. Nebo jak jsi celé 
dny pracoval na stavbě komína neboli udírny. Jak jsi 
mohl přežít lávu ze sopky? To vážně nevím. Nikdy 
bych nechtěla být na ostrově sama a nemít žádné 
kamarády. Ty jsi po delší době našel přítele Pátka a 
chovali jste spolu papouška a kozy.Dokázal sis vyrobit 
sluneční hodiny, věčné lampičky, udělal sis kalendář, 
oblečení, dokonce i komín z cihel. Také tě obdivuji za 
to, jak si ses vypravil do Rajského údolí a jak jsi objevil 
pro tebe neznámé ovoce. Našel sis jeskyni. Vyrobil jsi 
stůl a spíž. Dokázal sis upéct chleba a vysušit ohněm 
sůl z vody. To všechno jsi dokázal. Moc mě mrzí, že ti 
umřel tatínek, když jsi odjel. Ale vím, že tě tatínek 
poslal na obchodní schůzku, odkud jsi odjel a už tě 
neviděl.  Dopadlo to s tebou jako s tvým bratrem, ale 
ty ses vrátil zdravý a živý. Vím, že jsi měl možnost 
odjet z ostrova, ale nechtěl jsi nechat vše náčiní na 
ostrově. Tak sis je vzal s sebou. Moc pozdravuj 
všechny -  maminku, Pátka a tvoje zvířátka. 
                                   Anička Leharová, 5. B    

 
      

vybavováním domu. A co dělá Pátek? A co kozy? Nezlobí tě? My 

tu máme sluníčko, ale zatím docela zimu. Myslím, že ty tam máš 

krásně teplo. Doufám, že tam není moc zemětřesení. Četla jsem o 

tobě knihu. Fascinovalo mne, co jsi na ostrově všechno dokázal. 

Třeba jak si postavil udírnu nebo jak si ochočil papouška a kozy. Já 

bych to nikdy nedokázala. Zajímalo by mě, jestli si počítal s tím, že 

se vrátíš domů. Muselo být hrozné ze začátku žít na ostrově, 

kde byli jen zvířata a rostliny. Také muselo být hrozné zařizovat a 

vyrábět nábytek, obstarávat si potravu. Mám na tebe spoustu 

otázek, ale nevejdou se mi sem všechny, tak doufám, že ti mohu 

napsat další dopisy a budu se těšit, že mi odpovíš. Kdyby tě to 

zajímalo, tak autor té knihy se jmenuje Daniel Defoe. Měj se moc 

hezky a buď hlavně zdráv a čilý a pozdravuj ode mne Pátka. 

S pozdravem 

               Anetka Horská, 5. B   

Milý Robinsone… 
Píšu z domova. Asi vím, jak se teď cítíš, jsi sám na 
ostrově. Úplně sám. Máš tam jenom papouška Andu, 
kozy a možná ještě nějaké zvíře. Ale jinak žádného 
člověka. Živou osobu, s kterou by sis promluvil, 
zasmál se, nebo třeba zazpíval a zatancoval. Ach 
Robinsone! Co si to provedl, že jsi přes otcův zákaz 
odcestoval. Aspoň, že už nejsi otrok. Já vím, že se moc 
a moc chceš vrátit domů. A že je ti líto že si to udělal. 
Ale můžeš si zato sám. No jo tak už nebreč a vzmuž 
se! Máš na ostrově sice klid, ale ta samota… Ostrov je 
krásný, kdybych mohla, jela bych za tebou. Ale jsi 
šikovný, že si děláš sám úplně všechno. Řeknu ti, že si 
byl ale statečný. Když jsi zachránil toho černého 
chlapce a přemohl ty zlé lidi. Dal jsi mu hezké jméno 
Pátek. Ten pátek Tě má rád, jsi jeho přítel. A jak se 
vlastně má? Já se mám normálně, skoro jako každý na 
této zemi. Jsem dítě. Ráno vstanu, nasnídám se, jdu 
do školy, vrátím se. Je odpoledne, ale to skončí a jdu 
spát A tak to jde pořád dokola, každý den. Ale já toho 
o Tobě vlastně moc nevím. Ve Tvé knize jsi zmínil 
příběhy z ostrova, ale o sobě jsi toho moc nevyprávěl. 
A jak jde výroba svíček? Co sluneční hodiny? A 
udírna? A taky věčné lampičky? A chutná opravdu tak 
dobře želví maso? Jak jsi mohl přežít výbuch sopky a 
zemětřesení? Už se brzy společně s Pátkem vrátíte 
domů… Přeji příjemnou cestu a mějte se doma hezky.                                                                                                                              
S pozdravem Sofie, 5. B 

Milý Robinsone, 
jak se máš? Já dobře. Byl ses podívat na svůj ostrov 
v současnosti? Jestli ne, tak ti to doporučuji. Měla bych pár 
otázek. Nebyly na ostrově třeba slepice? Nebo brambory? A jak 
se jmenovalo všechno ovoce, co jsi našel? V Globusu jsem našla 
jen Papáju. Ostatní nevím, jak se jmenuje. 
Jinak mám pár nápadů ohledně jeskyně. Třeba bys mohl 
z proutků vytvořit takovou mozaiku. Anebo roztlouct kusy hlíny, 
smočit je ve vodě, obarvit jimi kozí kůži na proužky, a mít tak 
koberec. Doufám, že budeš nadále čilý a zdravý. Pozdravuj tam 
všechny, prosím. 

                                        Čtenářka Nicol, 5. B 
Milý Robinsone,  
Zdravím Tě ze Zelenče.  Všichni se tu máme dobře.  Doufám, že jsi 
vyrobil hodně zajímavých věcí a že se máš dobře. 
Já se mám báječně. Chodím do pátého ročníku v Základní škole 
Zeleneč.  Právě mi na vysvědčení vychází celkem dobré známky. 
Až přijedeš sem za mnou, tak půjdeme na zmrzlinu. 
Ve třídě jsme četli tvoji knihu a všem se hodně moc líbila, protože 
jsi v té knížce vymyslel spoustu hezkých věcí. Dozvěděli jsme se, 
že se ten ostrov, kde jsi ztroskotal, se jmenuje Tobago. Dal jsi 
ostrovu hezký název.  
Moc jsem obdivoval, jak sis vyrobil udírnu, věčné lampičky, stůl, 
židle, ohrádku pro kozy, spíž. Velice si mě zaujal. Tak ahoj 
Robinsone, už se těším, až přijedeš.  
Zeleneč, 30. dubna 2015  
                                                                                                  
         Daniel Grisa, 5. B 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Den naruby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osobnost měsíce 

 

Hádejte, kdo je to: 

 Měl rád koně. Rád a často na nich jezdil. Je to významná osobnost našich 

dějin. Dožil se 87 let. Pochází z Hané (Olomoucký kraj). Jeho oblíbená 

lidová píseň byla Ach synku, synku. Žil také v USA. 
řešení:      M Š O T Á     R U I G R A G E    R Y K S A M A  

Je jeden z držitelů Nobelovy ceny v České republice. Dožil se 76 let. Vystudoval 

Univerzitu Karlovu v Praze a Univerzit College London. Žil v Praze. Za první 

světové války sloužil jako zdravotník v Innsbrucku. Stal se profesorem na 

Univerzitě Karlově. Po druhé světové válce spoluzaložil Výzkumný ústav 

Akademie věd. 

řešení:    L O S J A V R A    R Ý H O H V E S K                             Hádanky pro vás připravila Anička Plocarová, 4. A   

Den naruby 

        

 



HLAVOLÁMÁNÍ 

Hádanka č. 1                 Hádanka č. 2 

Protože má žezlo,                          Tak jako maják v širém moři,                                    

do hlavy mu vlezlo,                       plamínkem rudým kytka hoří. 

že je mocný král.                             A když rozfouká vítr měch, 

Ale pozor pane králi,            je celá louka v plamenech. 

aby ti ho oslík malý, 

s chutí neschroupal.                                                                                                           NÁPOVĚDA: LUČNÍ KVĚTINY 

Hádanka č. 3 

Muž má v komoře jednu sirku, petrolejovou lampu, pec na uhlí a naftová kamna. Co zapálí 

nejdříve? 

Hádanka č. 4 

Může si muž vzít za ženu sestru své vdovy?                         Nicol Chromá, 5. B 

 

REDAKČNÍ RADA 

Mgr. Marcela Havelková - šéfredaktorka 

externí redaktoři – učitelé a žáci 1. – 4. ročníků 

redaktoři: Kristýna Hanušová a Anna Prouzová, Matouš Listopad a Nikola Chromá, František Chromý, 

Viky Štorková a Vendula Fialová, Klaudie Bendová a Honza Moraveček 

Tonda Strnad, Kuba Altner a Fanda Budinský – grafická skupina  

 

PŘÍSPĚVKY NÁM V LETOŠNÍM ROCE UŽ NEPOSÍLEJTE! 

K HODNOCENÍ NAŠEHO ČASOPISU, PŘIPOMÍNEK A NÁPADŮ POUŽÍVEJTE NAŠI NOVOU MAILOVOU 

ADRESU:  klasknoviny@seznam.cz  

mailto:klasknoviny@seznam.cz

