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ROZHOVOR
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK, NOVÉ TVÁŘE
Na naší škole došlo k obměně našich učitelů. Tento rok si zvykáme rovnou na 3 nové
tváře.
Vybraní žáci se jich zeptali na pár zajímavých otázek, abychom se o nich něco
víc dozvěděli.
Nejdříve se můžete seznámit s panem učitelem Hřibňákem.
1. Proč jste se rozhodl učit anglický jazyk?
Angličtina mě baví od základní školy a v životě ti hodně pomůže.
2. Kde jste se naučil tak dobře anglicky?
Nemyslím si, že umím dobře☺. Bavilo mě to. Hrál jsem pc hry a měl slovníček, do
kterého jsem si zapisoval nová slovíčka a fráze. To mně zůstalo dodnes. Na vysoké
škole jsem studoval angličtinu v Turecku. Pracoval jsem v zahraničí ve Španělsku a
Skotsku. To taky pomůže.
3. Jak se vám líbí naše škola?
Libí. Někdy je to blázinec, ale to k tomu patří☺.
4. Jaká + a – má naše škola?
Plus: Máte tu všechno blízko. Podobné sportovní zázemí se málokde vidí.
Mínus: Máte tu všechno blízko a někdy si to ani neuvědomíte☺.
5. Kterou třídu máte nejraději?
Všechny stejně.
6. Jak hodnotíte dnešní generaci a děti na naší škole?
Stejně jako předchozí. Je to podobné. Základka je o základech a ty tady dostaneš,
pokud aspoň trochu dáváš pozor a nejsi úplné ucho. Máte dnes moc možností a je
těžké si vybrat. Dám příklad. Třeba v angličtině je milion pomůcek na pc na mobil atd.
Víš, která je podle mě nejlepší? Tužka a papír a být důsledný a ptát se, když
nerozumíš.
7. Používáte sociální sítě?
FB a IG. Můžete se podívat☺.
8. Jaké jste to měl vy na základní škole? Byl jste vzorný student nebo lajdák?
Něco mezi. Zpětně si říkám, že jsem se měl víc učit anglicky. Vy to s jazyky teď máte
mnohem lepší.
Děkuji za rozhovor.

Barbora Hanáčková, 9. C
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PODZIM

Přečtěte si básničky žáků 7. C inspirované letošním dlouhým podzimem, doplněné
pracemi žáků 8. A a 5. B.
Na podzim padají jabka, sbírá je kdejaká babka.
Třeba je usuší v trůbě, nebo z nich nadělá štrúdle.
Listí padá do silnice, jsou ho plné popelnice.
Už se brzy stmívá, děda na gauči zívá.
Štěpán Abrhám
Listy se zbarvují,
počasí chládne,
louže jsou blátivé,
vítr teď vládne.
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Ptáčci si zpívají,
venku je deštivo,
zachumlám se do deky
a pustím si rádio.

Podzimní večery
mám opravdu moc ráda,
dělají mi radost
jako horká čokoláda.
Denisa Bugajová

Padá, padá listí.
Pod nohama nám šustí.
Sbíráme kaštany, jablka a hrušky.
Ve škole používáme pera a tužky.
Kaštany a hrušky padají
Sbíráme je potají.
Velký pařez dutý byl
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Jaksi se nám zalíbil.
Paní učitelka nás fotí.
Na internet to hodí.
David Michálek

Barevné listí padá dolů,
za chvíli už půjdem domů.
Paní tu sbírá velké bedle,
které vypadají jako knedle.
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Opadané stromy čuchá pes,
myslí si, že je tu les.
Vítr zpívá nad hlavou,
nebe má barvu modravou.

Ptáci se na nás zimou šklebí,
vypadají jako kyselé zelí.
Tohle je konec naší básně,
vypadala celkem krásně☺.
Elen Gistrová, Klára Vysloužilová

Sychravé počasí přišlo k nám,
je to čas nevhodný k dětským hrám.
Příroda zbarvila koruny do zlata,
zvířata našla si svá doupata.

Vítr se prohání divoce po polích,
plody jsou už dávno sklizeny ve sklepích.
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dešťové kapky ťukají na střechu,
tak jako dětičky dělají neplechu.

I když tě podzime moc rádi nemáme,
vždycky tě zase rádi potkáme.
Karolína Húsková

Září, Říjen, Listopad
Žlutý lístek ze stromu spad
Lidé sbírají jablíčka
A tváří se jako sluníčka

V září krátký rukáv nasadí
Bohužel už asi nic nezasadí
V zimě totiž všechno zmrzne
A kolečko od trakaře jen smutně vrzne

Na podzim já neváhám
A doma se neflákám
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Běhám venku v mikině
A ostatní slyší mě

Tak já se s vámi loučím a něco vám vzkazuji
Dokud je času dost
Běhejte venku pro radost

Vždyť zima už se blíží
A lidé se vždy po ledě jen pomalu plíží
Tak ať se to nestane
Vždyť podzim brzy přestane
Ondřej Koutný

Přišel podzimní čas, dočkali jsme se zas.
Barevné listí venku padá, z toho se však podzim skládá.
Popadalo hodně listí, dneska ráno jsme si jistí.
Podzimní nálada stoupá, venku se větvička houpá.

Ve Slovácké bůdě zima, přesto je nám velmi prima.
Podívej se kolem sebe, jak je krásné modré nebe.
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Lidé jsou teď velmi šťastní, čtou si spoustu krásných básní.
Všichni se už dívají, jak ptáčci hezky zpívají.

Už nechodíme v šatičkách, pouze v dlouhých bundičkách.
Všechno tady odkvétá, hodně času do léta.
Už je tady zase den, byl to pouhý dlouhý sen.
Lucie Vaculková

Už není léto,
a přišel k nám mráz.
Podzimní nálada
žije v nás zas.

Hrabe se listí
a dlabou se dýně.
Nechceme nic dělat
a pořád jen spíme.
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Ptáci už odlétají,
draci zas plachtí.
Slunce už zapadá
a dny se nám krátí.

Podzimní nálada
kolem nás žije.
Veverky skákají
a ježek se skryje.

Hříbky už rostou
a kaštany též.
Lucerny svítí
a spustil se déšť.

Jenom doufám,
že podzimní dny
užili jste si stejně tak jako my.
Vrobelová Nela
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Jak to vypadá, když se páťákům chce létat v kosmu?
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ŠKOLNÍ PARLAMENT
pracuje v tomto školním roce nově pod vedením nové pí učitelky Šárky Korvasové.
Členy jsou dva zástupci z každé třídy. Na pravidelných schůzkách řešíme různé
aktivity, vymýšlíme akce, které zpestří výuku, přemýšlíme, jak zpříjemnit život ve
škole.
Na poslední schůzce jsme se zabývali vybavením umýváren a WC zrcadly, dnes už
zrcadla visí, jak si hlavně dívky přály.
Poslední náměty ze sedmiček jsou např. znovu uspořádat barevný den, v osmičkách
se objevil nápad, zda by bylo možné skejtovat v atriu na minirampě (popřípadě
s helmou a se souhlasem rodičů), objevilo se i přání, aby i na 2. stupni probíhal
Mikuláš a byl tu velký vánoční stromek.
Ozvěte se, pokud byste měli nápad, přání, jak zpestřit život na naší škole! Zjistěte,
kdo je ve vaší třídě zástupce parlamentu a sdělte mu svůj nápad, na další schůzce
se může třeba parlament rozhodnout a vybrat zrovna váš nápad k realizaci.

Adam Bahula a Adam Jančář, 9. B
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VÝLET DO PRAHY
11. 10. – 13. 10. 2019
V pátek ráno jsme přijeli na vlakové nádraží v Uherském Hradišti, kde už na nás
čekali ostatní účastníci a dozor. Vlak měl samozřejmě zpoždění, takže jsme vyjeli až
v 9:36.
Cesta vlakem byla klidná, ale dlouhá, takže jsme se stihli skamarádit s ostatními.
Dojeli jsme kolem oběda a hned jsme se šli ubytovat do Karlínského spektra.
Navečer téhož dne se konala soutěž o pořadí v soutěži, která následovala další den.
Ráno jsme šli snídat do „nóbl“ jídelny Gastro. Celá soutěž byla na téma Václav IV. a
první pražská defenestrace, měla ověřit naše dějepisné znalosti. Dopolední soutěž
probíhala tak, že jsme dostali šifru, podle které jsme našli mapu naší trasy. Na trase
bylo 8 stanovišť s osmi úkoly a osmi otázkami. Na konci jsme potkali samotného
Václava IV. Pak jsme dostali rozchod v Paladiu. Odpoledne probíhala závěrečná
soutěž, kde nás čekalo 6 stanovišť s rozcestími, vše jsme úspěšně prošli a
v celostátní soutěži jsme skončili na třetím místě. Pochutnali jsme si na vítězném
dortu a domů jsme si přivezli prima zážitky z hlavního města Prahy.
Cesta domů byla velmi veselá, dojeli jsme v pohodě a ve zdraví.
Jan Hlaváček, Roman Matěj, 8. C
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ŽIJEME SPORTEM
O úspěších našich žáků v různých sportovních disciplínách se dočtete na webových
stránkách školy pravidelně ve velké míře. Zde nabízíme i osobní zpovědi našich
sportovců a jedno seznámení s dalším druhem sportu.

Florbalový turnaj
Ve škole máme florbalový kroužek, který vede pan učitel Novák. Každé pondělí a
středu chodíme ráno v 6:50 na tréninky. 24. 9. 2019 jsme se zúčastnili turnaje v hale
na gymplu v Uherském Hradišti.
Tam jsme hráli s pěti různými školami. Nejtěžší soupeř byl Ostroh, se kterým jsme
hráli 2:1. Byl to napínavý zápas do poslední minuty, ale nakonec jsme to vyhráli a tím
jsme si zajistili postup do dalšího turnaje v Uh. Brodě.
26.11 2019 jsme jeli do Brodu na turnaj, kde soupeřily čtyři týmy. První zápas jsme
hráli s Uh. Ostrohem. Byl to stejně napínavý zápas jako na gymplu. První polovinu
jsme vyhrávali 2:0, ale v průběhu druhé jsme dostali tři góly. V poslední minutě
zápasu dal Vojta Vjazanko gól, a tak jsme uhráli remízu. Potom jsme hráli ještě dva
zápasy s Brodem a ty jsme také vyhráli.
Tak jsme si vybojovali další postup, zase do Brodu. Náš trenér, pan učitel Novák, je
někdy hodně nervózní a napjatý a jeho některé hlášky jsou nezapomenutelné.
Např.:“ to je havárka“ nebo „toto jsem eště neviděl“, ale dokáže nás i pochválit, je
s ním sranda a máme ho rádi.

Martin Řimák, 7. B
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Mařatický fotbal
Už šest let chodím na fotbalové tréninky do místního klubu v Mařaticích. Dříve (asi tři
roky zpátky) jsem sice trénoval za 1. FC Slovácko, ale pak jsem se musel
rozhodnout, který sport bude u mě na prvním místě, a vybral jsem si raději hokej.
Fotbal jsem ale chtěl hrát i dál, tak mě rodiče přihlásili do méně náročného klubu.
Ve fotbale v Mařaticích nás trénuje Radek Vlk a Luboš Bartoš. Na tréninky chodíme
ve středu a pátek, vždy v 17:00-18:00. Tréninky máme buď v hale (hlavně v zimě),
nebo na hřišti.
V tabulce jsme měli tyto týmy:
ZLECHOV, MORKOVICE, STRÁNÍ, SLOVÁCKO DÍVKY, HLUK, PRAKŠICE a další.
Náš tým se umístil v minulé sezóně na 4. místě.
Náš nejlepší zápas byl proti dívkám 1. FCS. Hráli jsme nerozhodné utkání 0:0. O
výsledku rozhodl penaltový rozstřel, na který jsme nešťastně prohráli. I přesto jsme
ale měli radost, protože jsme s nimi dosud nikdy nehráli tak vyrovnané utkání.
Přestože hraji hlavně hokej, fotbal mě taky moc baví a jsme tam dobrá parta
kamarádů, která se schází často i mimo tréninky.

Valouch Marek, 7. B
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AIRSOFT
Airsoft je sport, při kterém si lidé hrají na vojáky.
Airsoft je super v tom, že ho můžete hrát kdykoli, kdekoli a jaký mód se vám líbí.
Týmy mohou být od dvou hráčů až po stovky.
Herní mody:
Herních modů je strašně moc, proto jsem vybral nejčastější „team deathmatch“, v
tomto modu musí jeden tým „zlikvidovat“ ten druhý.
Jak na „likvidaci“?
Každý hráč má airsoftovou zbraň, která střílí kuličky o rozměru 9 mm. Tato kulička
musí trefit nepřítele, který po zásahu zvedne ruku a zakřičí: „Mám“. To značí, že je po
něm.

Pozor!
Každý hráč musí mít airsoftové brýle!
Nejdůležitější pravidlo je: kdo nemá, brýle nehraje!!!

Dominik Zámečník, 7. B
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I letos se na naší škole konalo školní kolo Olympiády českého jazyka, kterého
se zúčastnilo 14 deváťáků. Jak to dopadlo, najdete na webu školy, ale jen tady
máte možnost přečíst si 3 soutěžní slohové práce, letos na téma „Tomu říkám
překvapení“.

Tomu říkám překvapení!
Jako každé jiné ráno jsem vstala za zvuku budíku. Žalostně jsem zasténala, ale i
přesto, musím vstávat do práce. Tu práci nenávidím, ale jelikož studuji na vysoké
škole a rodiče mě moc finančně nepodporují, musím celý den sedět za kasou a
poslouchat to otravné „píp píp“ pořád dokola. Rodiče ze mě chtěli mít doktorku nebo
někoho užitečného, ale já si vybrala umění.
Od doby, co mě přijali na školu, jsem samostatná. Žiji v malém útulném bytě na okraji
Londýna, samozřejmě sama. Přátele nemám, rodina se mě zřekla a jediné, co mě
drží při životě, je škola, práce v supermarketu za rohem, nikotin a levná káva.
Vyjdu ven v zimní ráno, zhluboka se nadechnu, ledově ostrý vzduch se mi jako čepel
nože zařezával do plic. První myšlenka, co mi proběhla v hlavě, byla: musím si
zapálit. Nejsem na to pyšná, ale pomáhá mi to. Šla jsem dál po chladné ulici Londýna
směrem k metru, když tu náhle jsem ji zase uviděla. Fenku huskyho, která mě každé
ráno doprovází do školy. Myslím, že domov ani majitele nemá. Dala jsem jí jméno
Betty, bylo to příjemnější než volat na ni: „Hej, ty!“ Na jméno si zvykla podivuhodně
rychle. Betty se mnou došla ke konci ulice, za odměnu jsem jí dala kousek vafle,
tentokrát fenka nevypadala tolik pohuble jako před měsícem. Podrbala jsem ji mezi
ušima a zmizela jsem v hlubinách londýnského metra. Celý den byla jedna velká
katastrofa, zkoušky se mi nepovedly a já měla až do pěti hodin přednášky.
Vyšla jsem z honosné budovy a na nos se mi snesla první sněhová vločka. Dalo se
to čekat, je polovina prosince, všude hrají koledy už od listopadu a mně to leze
krkem. Chlad venku je stále větší a větší. Oznámení na telefonu cinklo a já se
rozhodla vytáhnout mobil svými zmrzlými prsty a podívat se na zprávu, v níž stálo:
Letos na svátky domů vůbec nejezdi. S tvým otcem letíme do Itálie, Vánoce budeme
slavit tam. Matka.
Jen jsem si odfrkla, měla jsem čekat něco jiného? Tohle nejsou první Vánoce, které
budu slavit sama….
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Až do 24. prosince byl všude neklid. Lidé běhali sem a tam snažíce se najít vhodný
dárek pro své příbuzné. Klid nastal až 24. prosince. Všechno bylo uzavřeno, venku
byl klid a ticho, do vlasů mi sem tam spadla sněhová vločka. Uslyšela jsem kňučení,
byla to Betty, dlouho jsem ji neviděla. Přišla jsem k ní, ale zavrčela na mě. Nechápala
jsem to, do té doby nikdy nic neudělala, ale náhle jsem je uviděla. Dvě malá štěňata,
jak se zimou krčí u své mámy a snaží se uniknout kruté zimě. Moc jsem neváhala a
štěňata jsem zabalila do mého teplého kabátu, vzala do náručí a řekla Betty, aby mě
následovala. Možná se dalo očekávat, že mě pokouše, ale ona byla klidná.
Došly jsme až do mého bytu. Tam jsem napustila vanu a Betty vykoupala. Žila jsem
v domnění, že její srst je šedá, zatímco ona je sněhově bílá. Nakrmila jsem Betty,
sedla si na gauč a říkala jsem si, že tyhle Vánoce možná nebudou tak hrozné jako ty
předešlé. Načež do mě drcly tři mokré čumáky, Betty mě olízla a já si připadala, jako
bych dostala to největší překvapení na světě. Milující rodinku tří psů. Od té doby
bydlí se mnou a jsou jako moje druhá rodina, když se mě ta první zřekla.

Kristýna Šichová, 9. B

Tomu říkám překvapení

Minulý rok na podzim jsme měly jít s mou kamarádkou Lucií na koncert našeho
oblíbeného zpěváka Shawna Mendese. Lístky jsme dostaly jako dárek na Vánoce a
den poté jsme si přes internet zamluvily pokoj na hotelu. Chtěly jsme si být jisté, že
vše budeme mít připravené a naplánované dopředu, protože to je zároveň i první
výlet, na který jedeme jen my dvě.
„Opravdu máš všechno? “ zeptala se mě mamka už asi popáté. Jen jsem na ni kývla
a objala ji. „Buďte na sebe opatrné“, kladla mi ještě na srdce. „Neboj, všechno máme
připravené, není nic, co by se mohlo pokazit.“ Jakmile jsme se rozloučily, nasedla
jsem za Luckou do auta a vyjely jsme do Berlína, kde se bude vše konat.
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Když jsme dorazily do Berlína, jako první jsme zamířily na náš hotel. Milá recepční
nám dala klíče od našeho pokoje a popřála nám hezký pobyt. Na pokoji jsme se
vybalily a zbytek odpoledne strávily sledováním seriálů. Kolem páté hodiny jsme se
začaly připravovat. Zabralo nám to déle, než jsme čekaly, takže jsme nabraly malé
zpoždění. Byly jsme nervózní, že chytneme dopravní zácpu a nestihneme se včas
dopravit k aréně. Naštěstí se tak nestalo a o tři čtvrtě hodiny později jsme byly na
místě. Stály jsme v řadě a společně s ostatními fanynkami jsme zpívaly Shawnovy
písně.
Už jsme stály jen pár metrů před vchodem, když najednou začala Lucka vytahovat
pásku na oči a se slovy: „Mám pro tebe menší překvapení, “ mi ji začala vázat přes
oči. „Zrovna teď, když máme vstupovat dovnitř? “ zeptala jsem se jí. „Jen mi podej
tvůj lístek a věř mi.“ Zhluboka jsem se nadechla a neochotně jí podala svůj lístek. Za
chvíli jsem uslyšela tlumený hlas Lucie a nějakého pána. Něco spolu řešili, ale za pár
minut mě Lucie chytla za ruku a vedla mě dál. Najednou pištění fanynek, které nás
doprovázelo, utichlo a my se zastavily. „Připravená?“ zeptala se ještě a začala mi
sundávat pásku. „Tak tomu říkám překvapení,“ vypadlo ze mě z nadšení. Přede
mnou stál totiž samotný Shawn Mendes. Ještě jsem Lucii poděkovala a šly jsme za
Shawnem.
Bylo to nejhezčí překvapení, jaké kdy pro mě někdo naplánoval. Fotka se Shawnem
mi na nástěnce visí doteď a na celý večer velmi ráda vzpomínám.

Daniela Fornůsková, 9. C

Temný hřbitov
Byl pátek a nám končila škola. Rozhodli jsme se s Thomasem a Oliverem, že se
v noci půjdeme podívat na temný hřbitov. Prvně se kluci moc netvářili, ale nakonec
souhlasili. Dali jsme si sraz u Olivera doma a čekali, až slunce zapadne.
Blížila se osmá hodina a venku byla tma. Vzali jsme si baterky a vyrazili po stopách
mrtvých. Samotná cesta na hřbitov byla temná a strašidelná. Thomas měl z nás tří
největší strach. Přibližovali jsme se k bráně hřbitova čím dál víc. Když jsme k ní došli,
byla mírně pootevřená. Vklouzli jsme dovnitř a padla na nás temná atmosféra. Kam
jsme se podívali, tam byl hrob. Některé hroby byly tak staré, že se z nich nedalo
přečíst ani jméno.
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Postupovali jsme krůček po krůčku dál. Když jsme se ocitli uprostřed hřbitova, začal
jemně foukat vítr a houkat sova. Thomas se nás jen pevně chytl a šli jsme dál. Na
konci hřbitova jsme si všimli mohutného hrobu, který nás zaujal. Doplížili jsme se
k němu a dočetli se, že je zde pohřbený pán, kterého posedl démon. V tu chvíli se
zpoza hrobu začaly ozývat podivné zvuky. Něco jako chrápání. Mysleli jsme si, že
tam leží medvěd. Klukům se to moc nezdálo a chtěli odejít. Řekl jsem jim, že když už
tady jsme, měli bychom aspoň nakouknout. Poslechli mě a šli jsme na věc. Za
hrobem ale ležel opilý hrobník, který si ustlal v hrobě, který vykopal. Zasmáli jsme se
a zároveň si oddechli.
Otočili jsme se čelem k bráně a odešli domů. Jakmile jsme dorazili, vydali jsme se do
svých pokojů. Zavrtali jsme se do postelí a v klidu usnuli.

Tadeáš Hušek, 9. C
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Přestože je letos zima zatím mírná, nabízíme na závěr tohoto čísla jeden recept na zahřátí:

VÝBORNÝ DOMÁCÍ PUNČ
Ingredience:
1, 5 sklenice pomerančového džusu
1, 5 sklenice jablečného džusu
Půlku jablka
1, 5 lžíce citronové šťávy
lžíci punčového koření
sklenici vody
2, 5 lžíce pomerančové šťávy
Postup přípravy:
Do hrnce nalijeme 1, 5 sklenice jablečného džusu, 1, 5 sklenice pomerančového
džusu a sklenici vody.
Vymačkáme šťávu z cca půlky pomeranče a asi ze čtvrtky citronu. Půlku jablka
nakrájíme na malé kostičky.
Ovocnou šťávu a kousky jablka přidáme do hrnce. Jako poslední přidáme lžíci
punčového koření a přivedeme k varu. Punč přiklopíme pokličkou a vaříme cca 10 15 minut.
Ještě teplý punč rozlijeme do sklenic a podáváme.

Dobrou chuť!
Julie Dudová a Jolana Vašinová, 8. C
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MILÍ ČTENÁŘI!
NA ZÁVĚR PŘEJEME VŠEM ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE A
V NOVÉM ROCE SPLNĚNÍ VŠECH PŘÁNÍ!

ŠKOLNÍ ČASOPIS POD LAVICÍ, ZŠ SPORTOVNÍ, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
©ZŠ SPORTOVNÍ 2019
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