
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Čtete první letošní číslo časopisu Pod lavicí, již osmé číslo v řadě. Náš časopis vás 
zavede do světa spojeného s naší školou. Přečíst si však můžete o všem možném, 
přitom se třeba i zasmějete. Nesmí chybět   úspěchy našich žáků a autentické foto. 
 V tomto čísle se dozvíte i něco o naší nové paní učitelce Evě Krystové. 
Příjemné čtení vám přeje redakce školního časopisu. 
 

Redakce   
 

Kateřina Vintrová  
Šarlota Bičanová 
Radovan Mikula 

Hynek Vaněk 
Mikuláš Bartošík 

Martin Kotrla 
 

spolupracuje s Janou Novotnou 
 

1. Rozhovor s paní učitelkou 
2. Siamang 
3. Práce žáků 

Čím je mi sport   
Můj kamarád 
Co chci  

4. Podzimní úspěchy ve sportu 
Přespolní běh 
Orion Florbal cup 

5. Zábava 
Vtipy Chucka Norrise 
 

  



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jak se vám líbí na naší škole ?  
 
Na škole se mi líbí, ale jsou tu dost živí žáci.  
 
 
Proč jste si vybrala zrovna obor učitelky ? 
  
Mám ráda děti, ale mým snem bylo stát se doktorkou. 
 
  



 
 
Představovala jste si tohle povolání lehčí, nebo těžší? Jaký 
máte z toho pocit ?  
 
No, představovala jsem si ho určitě trošku snadněji, je toho ze 
začátku moc, ale dá se s tím poprat. 
 
 
 
Máte raději matematiku, nebo chemii?  
Asi matematiku.  
 
 
Jaké školy jste studovala?  
 
Základní školu UNESCO - jazyková třída. Dále Gympl Uherské 
Hradiště a výšku v Brně na Masarykově universitě -
Pedagogickou fakultu.  
 
 
 
Nezasahuje vám práce do vztahu? 
 
( Smích ) Určitě někdy jo, protože po večerech opravuji písemky 
a vytvářím různé věci do školy.  
 
 
 
Jak trávíte svůj volný čas? 
 
 
Hraji volejbal, což mě zabírá můj veškerý volný čas. 
   

 
  



 
 
A co byste vzkázala našim žákům nebo čtenářům?  
NEBĚHEJTE  PO CHODBÁCH!  
(Smích)  

Ptaly se: Katka a Šarlota z 9. B 
 

 
 

 
 
 
 
Na konci loňského školního roku 
naše ZŠ Sportovní zvítězila v 
soutěži ve sběru papíru s Rudou 
Sběrňáčkem a Rosničkou. Z 
finančního výtěžku byly oceněny 
nejlepší třídy i jednotlivci. 
 
 Stejně jako v loňském roce jsme 
se rozhodli přispět k programu 
ZOO Lešná o zachování 
ohrožených druhů zvířat naší 
planety tím, že sponzorujeme 
částkou 
 5 000,- Kč opičku jménem 
SIAMANG, kterou si nejlepší 
„sběrači“ vybrali osobně při 
návštěvě ZOO. 

  
  



 
 

Zveme vás k účasti v II. ročníku projektu „Věnuj mobil a 

vyhraj výlet pro svou třídu“, který pořádá Recyklohraní ve 

spolupráci se společností Asekol a partnerem letošního ročníku 

společností T-Mobile Czech Republic. 

 

Cílem projektu je podpora sběru a opětovného využití mobilních 

telefonů a navazuje na velmi úspěšný I. ročník z loňského školního 

roku, během kterého 451 zúčastněných škol odevzdalo téměř 42 tisíc 

vysloužilých mobilních telefonů. 

 

II. ročník soutěže „Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu“ bude 

probíhat v I. pololetí školního roku 2011/2012.  Za každý mobilní 

telefon (funkční i poškozený) získáme do projektu Recyklohraní  

3 body a tři nejúspěšnější školy získají zážitkové výlety dle vlastního 

výběru. 

  



 

Čím je mi sport? Tuto otázku si pokládám docela často, ale 
pomalu zjišťuji, že sport je mi vším. 
Tak jako pro někoho kreslení tužkou na papír, tak jako hraní na 
počítači. Tam je u mě sport snad na prvním místě. Věnuji se mu 
od malička. Už jako malá holka jsem běhala, kam se mi zlíbilo. 
Sice si rodiče museli vytrpět nějakou tu náplast na mé odřené 
koleno, ale tohle k dětem prostě patří. Jako malá jsem hrávala s 
kluky venku fotbal, létala jsem za balónem jako trefená, ale 
bavilo mě to. Časem jsem začala hrávat florbal. Z něho jsem 
většinou došla dobitá domů. Sem tam zlomená ruka, rozseklý 
ret, ale tohle všechno ke hře patří, ať se nám to líbí nebo ne. Za 
chvíli mi přibyl i další sport, hasič, kterému jsem se věnovala asi 
4 roky. Jenže kvůli dojíždění a škole, jsem nestíhala a musela 
jsem skončit. Teď se však věnuji atletice, kde mi jde jen pár 
věcí. Nejvíce se věnuji sprintu na 6Om, skoku do dálky a 
štafetě. V těchto disciplínách se mi někdy daří, ale někdy zase 
naopak. Dobré výsledky potřebují trénink a dřinu. Jenžekaždý 
má své noční můry a tou mou je, že jednoho dne přijdu k paní 
doktorce a ta mi oznámí, že nemůžu dál běhat, protože mám 
problémy s koleny. Čekám to pokaždé, co vejdu do dveří její 
ordinace. Nevím, co bych dělala, kdyby mi to oznámila. 
Nemohla bych se vzdát něčeho, co mě baví. Něco, pro co žiju 
dnem i nocí a trpím, když jsem nemocná a nemůžu si jít se 
psem zaběhat ven. Asi by se mi zhroutil celý život před očima, 
opravdu nevím. Musela bych si najít jiné koníčky, co by mě 
bavily, tak jako atletika. 
  



 
 
 
Můžu sice vyhrávat první místa, ale pro mě je pocta už jen to, 
že jsem se těch závodů mohla vůbec zúčastnit.  
Vím, že když se budu snažit, dokážu dát větší výsledek než 
obvykle. I takové dny mám, ale vždy si řeknu, že když se budu 
snažit, udělám tím radost nejenom mně, ale i panu učiteli, který 
se snaží mě všechno natrénovat tak, abych těchto výsledků 
dosáhla. 
 
 
 

  
 
 

 Barbora Slezáková, 9. B 
 

  



 

 

 

 

Mám kamaráda, je to šikovný kluk, 

ubránil by mě, i kdyby na mě letěl puk. 

teď odešel na delší dobu,  

není to, jako by utekl z domu.  

 

 

 

Byl to můj bojovník, byl to můj ochránce, 

přečetla jsem si od něho dopis, co ležel ve schránce. 

Že spolu nepůjdeme do divadla, to tam psal, 

že mě má rád a dál už se nedostal. 

 

 

 

Vím, že vám to přijde směšný, 

ale pro mě je to opravdu těžký. 

Bojím se tmy, bojím se vyjít ven,  

protože tam nebude ten. 

Ten, který je mi vším 

a já o něm už jen mluvit smím. 
 

                                                                           

 

                                                                                   Barbora Slezáková, 9. B 

  



 

 
 

Jednoho dne jsme dostali domácí úkol, že máme napsat 101 věcí, které chceme. 

Ze začátku mi to přišlo jako dost zajímavý a pohodový úkol, ale jak jsem ho 

začal vypracovávat, zjistil jsem, že to nebude tak lehké, jak se zdá, protože 

101 věcí je přece jenom hodně. 

 

Co chci : 

 

 Chci výborné kamarády, skvělé  známky, výborné povolání, zdravou rodinu, 

dobře vycházet s rodinou, hodnou a chápající rodinu, hodného bráchu, domácího 

mazlíčka, svůj pokoj, bazén, velkou zahradu, notebook, nový mobil, pěknou, 

hodnou a dobře vařící manželku, dvě děti, nové boty, pěkné tělo, velký dům, 

nové sálovky, nový pásek, florbalovou hokejku, nové lyže a lyžáky, turfy, 

airsoftovou  zbraň, x-box, vzduchovku, potítko, výborné vysvědčení, jít na 

vysokou, mít chuť do života , optimismus, elán, pěkný a klidný život bez 

velkého utrpení, chci dělat podnikatele, bankéře, majitele firmy, fotbal, florbal, 

dobré skutky , rodičům radost , dělat dobře svou práci, chci být výborným 

synem, otcem i dědou, fotbalistou, florbalistou, kamarádem, zdravý, laskavý, 

hodný, kamarádský , chytrý , pěkný, milý, společenský, aktivní, soutěživý, 

výkonný, žárlivý, trpělivý, spolehlivý, hovorný, vnímavý, věrný, 

temperamentní,  elegantní, zábavný, obětavý, rozvážný, sebevědomý, být 

dobrým studentem, skvělý , srandovní, být středem pozornosti, vypracovaný, 

šikovný, pracovitý, rozumný, chápavý, svalnatý, umět naslouchat druhým, být 

respektován, být silný, sebekritický, umět uznat porážku, přiznat chybu, být fair 

play, radostný, úspěšný, chci plnit sliby, pomáhat druhým, komunikovat 

s ostatními, mít dobrou slovní zásobu, smysl pro humor. 

 

Všechny tyto věci samozřejmě mít nemůžu, ale aspoň polovinu bych si opravdu 

přál. 

Hynek Vaněk 8. B 
 



22. září 2011 se uskutečnil již desátý ročník atletických vícebojů žáků 

základních škol okresu Uherské Hradiště. 

Na hradišťském tartanu se sešli žáci z dvanácti škol, aby změřili své síly 

v běhu na 60 m, skoku dalekém, hodu míčkem či vrhu koulí a ve 

vytrvalostním závodě na 600 nebo 800 m. 

Tohoto závodu se zúčastnili i žáci z naší školy a nevedli si vůbec špatně. 

V celkovém bodovém součtu všech kategorií chlapců i dívek naše škola 

zvítězila. 

Mladší žáci: 
Libor Holík 

David Bumbalík 
Jan Vaculík 

 

Mladší žákyně: 
Eliška Janíková 
Šárka Polášková 

Kateřina Resslerová 
 

 
  



 

Starší žáci: 
Pavel Hlavatý 

Martin Zapletal 
Tomáš Ohnutek 

 

 

Starší žákyně: 
Martina Dufková 

Barbora Slezáková 
Michaela Sovišová 

 
 
 
 

 

 

  



 
4. října 2011 se konal již 19. ročník okresního kola v přespolním běhu. 
Uherský Ostroh přivítal deset škol z celého okresu Uherské Hradiště. 
Nechyběli ani žáci naší školy a vedli si vskutku výborně. 
Ve třech kategoriích suverénně zvítězili a pouze mladší žačky skončily 
na druhém místě. 
 
Mezi jednotlivci se na stupně vítězů dostali: 
Starší žákyně: 
2. místo – Resslerová Kateřina 
3. místo – Janíková Eliška 
 
Mladší žáci: 
1. místo – Sadílek Michal 
2. místo – Stojaspal Petr 
3 .místo – Vaculík Jan 
 
Starší žáci: 
2. místo – Vinkler Erik 
3. místo – Butor Martin 
 
Vítězná družstva postoplila do krajského finále 13. 10. 2011 v Bystřici 
pod Hostýnem 
Gratulace patří všem !!! 
 

13.října se v biatlonovém areálu u Bystřici pod Hostýnem utkali vítězové 
okresních kol  
v přespolním běhu. 
Skvělými výkony se zde prezentovali také žáci naší školy, kteří patří již k 
tradičním účastníkům těchto závodů. 
Naše škola měla zastoupení ve třech kategoriích. 
Družstva mladších i starších žáků s přehledem získala prvenství. 
V kategorii mladších žáků byl dokonce Michal Sadílek první i mezi 
jednotlivci a Michal Gavenda bral bronz. Mezi staršími hochy sváděl 
dlouho boj o medaili Erik Vinkler, ale nakonec se musel spokojit se 
čtvrtým místem. 
Dívky starší si odvážejí stříbrnou příčku. Družstvo oslabené o nemocnou 
Elišku Janíkovou bojovalo statečně, ale na první příčku to nebylo.  
  



Nejúspěšnější závodnicí byla Kateřina Resslerová, která doběhla na 
druhém místě. 
 

Školu reprezentovali: 
 

Starší žákyně 
 

Kateřina Resslerová, 
Kristýna Vávrová, 

Michaela Sovišová, 
Martina Dufková, 

Zuzana Chrenčíková. 
 

 
  



 

 

 

Mladší žáci 
 

Michal Sadílek 
Petr Stojaspal 
Jan Vaculík 
Filip Novák 

Tomáš Ficek 
Michal Gavenda 

 
 
 

 

 
 

 

  



 

 

 

Starší žáci 
 

Erik Vinkler 
Roman Foral 
Marek Flasar 

Lukáš Ohnutek 
Martin Butor 

Martin Zapletal 
 
 
 

 

 
 

 

VŠEM PATŘÍ DÍK ZA VÝBORNOU REPREZENTACI ŠKOLY!!! 

  



 

Ve středu 16. 11. 2011 byl den jako každý jiný, avšak my kluci 
ze 7. B a taky 2 kluci z 6. A  jsme se vydali do haly na 
Gymnázium v Uherském Hradišti. Všichni jsme se už moc tešili 
na zápasy, ale taky na to, koho to za soupeře dostaneme. Když 
pan učitel z gymnázia všechny svolal, dozvěděli jsme se, že 
první zápas budeme hrát s Uherským Ostrohem. Náš trenér (p. 
učitel Novák) nám řekl, že přesně tohoto soupeře nechtěl a 
bude to nepříjemný zápas. Ale my jsme si věřili… zápas skončil 
1:0 naší výhrou. Měli jsme velkou radost, ale museli jsme se 
soustředit na další zápas s Ostrožskou Novou Vsí. Čekali jsme, 
že vyhrajeme a tak se také stalo. Výsledek 8:0 nás jasně 
posunul do dalšího kola, ve kterém jsme porazili Březolupy 6:0 
a dostali jsme se mezi 4 nejlepší týmy. Postupně jsme porazili 
6:0 Uherský Ostroh, Unesco 4:0 a i nejtěžšího soupeře - školu 
Za Alejí 3:0 a tak jsme se dostali do dalšího kola v Uherském 
Brodě, ale o tom zase až příště… 
 

 Napsal a zpracoval:  Mikuláš Bartošík  7. B 
 
 

Dne 15. listopadu se na Gymnáziu v Uherském Hradišti odehrál 
turnaj mezi mladšími žačkami. Přijely čtyři týmy: Uherský Brod, 
Traplice, ZŠ UNESCO a ZŠ Sportovní. Hrály všechny proti 
všem. My jako žačky Základní školy Sportovní jsme obsadily 3. 
místo. (Myslím, že to bylo  nefér, nešlo vůbec o to, že jsme 
prohrály ve skóre jenom o jeden gól, ale rozhodčí nepískal to, 
co měl. Když vám soupeřka podkosí nohy, taky by se vám to 
zrovna nelíbilo) . 

Jinak to byl pěkný zážitek, ale oproti minulému roku jsme se 
zhoršily, to jsme tehdy byly na 2. místě. Střelených gólů bylo 
dohromady 6. 

  



Autorky gólů:  

Kateřina Hrušková - 2,Monika Ledabylová - 1, Kristina 
Mařáková - 1, Denisa Havlová - 1 a jeden si daly holky z Traplic 
vlastní. 

 Pokřikem jsme daly najevo, že se nebojíme. A náš pokřik zněl: 

 „Sportovka je nejlepší, kdo ji zná, ať zaječí ÁÁÁÁ !!!“  

Jsme svěřenkyně pana učitele Kostílka , který nás trénuje. 
Doufáme, že tento zápas nebyl pro nás poslední a že třeba 
příští rok to bude o něco lepší. Hráčky:  

Havlová, Hrušková, Ledabylová, Mařáková, Havalová, 
Machová, Nemravová, Sentlová, Chybíková a v bráně Šárka 
Polášková 

 
 

Pro školní časopis Pod lavicí napsala žačka Kristina Mařáková 7.A 

  



 

Chuck Norris 

 
Chuck Norris, vlastním jménem Carlos Ray Norris Jr. (* 10. 3. 1940, Ryan, Oklahoma, USA) 

je známý americký akční herec, mistr bojových umění a mediální osobnost s čerokíjskými a 

irskými kořeny. Vystupoval v řadě filmů, včetně snímku Cesta draka, kde hrál s Bruce 

Leeem. V letech 1993-2001 ztvárnil hlavní postavu televizní série Walker Texas Ranger, 

Cordella Walkera. Je tvůrcem vlastního bojového umění Chun Kuk Do. Je zbožným 

evangelikálem a politickým konzervativcem. Podporuje řadu republikánských politiků,  jejich 

aktivit a kampaní a přispívá na konzervativní web WorldNetDaily. 

 

 

 

 
 

 

VTIPY 

 
Chuck Norris jednou zabloudil v lese, ten les už nikdo nikdy neviděl. 

Chuck Norris zabil Mrtvé moře. 

Všichni lidé mají slepé střevo, Chuck Norris má střevo, které vidí. 

Chuck Norris musí využívat kaskadéra pro záběry, ve kterých pláče. 

Slzy Chucka Norrise léčí rakovinu. Škoda jen, že nikdy neplakal. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/10._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1940
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ryan_%28Oklahoma%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oklahoma
http://cs.wikipedia.org/wiki/USA
http://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bojov%C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerok%C3%ADov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Irov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cesta_draka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bruce_Lee
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bruce_Lee
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=1993_ve_filmu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=2001_ve_filmu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Walker,_Texas_Ranger
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Chun_Kuk_Do&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelik%C3%A1lov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konzervativismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Republik%C3%A1nsk%C3%A1_strana_%28USA%29
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=WorldNetDaily&action=edit&redlink=1


Když Chuck Norris navštívil Vatikán, papež se k němu přišel 

vyzpovídat. 

Archeologové vykopali slovník pocházející z roku 3 000 před 

Kristem. V něm bylo slovo "Oběť" definováno znaky "Ten, který 

potkal Chucka Norrise." 

Víte, proč Chuck Norris stále žije? Protože smrtka se mu neodvážila 

říci, že zemřel. 

Víte, proč smrtka stále žije? Ještě se pořád neodhodlala říci Chuckovi, 

že zemřel. 

Když je Chuck Norris připraven vstát, řekne Slunci, aby vyšlo. 

Kalendář Chucka Norrise po 31. březnu pokračuje přímo na 2. duben, 

protože z Chucka si nikdo apríl dělat nebude. 

Chuck Norris se dokáže tak rychle probudit, že přistihne sám sebe, jak 

spí. 

Chuck Norris dokáže zneškodnit bombu i po výbuchu. 

Chuck Norris je tak rychlý, že dokáže oběhnout Zemi a udeřit se do 

zad. 

Chuck Norris dokáže předběhnout svůj vlastní stín. 

Chuck Norris dokáže pálit mravence lupou. V noci. 

Většina lidí umí vyčůrat své jméno do sněhu. Chuck Norris umí 

vyčůrat své jméno do betonu. 

Chuck Norris dokáže zaběhnout dvanáctiminutovku za šest minut. 

Chuck Norris vydržel popíjet v non-stop baru až do zavíračky... ...a 

pak, když odcházel, práskl otáčivými dveřmi. 

Chuck Norris umí vypít vodu z kohoutku na ex. 

Chuck Norris umí tleskat jednou rukou. 

Chuck Norris dokáže vysypat prázdný koš. 

Cuck norris dokaže rozdrtit tekuté mídlo. 

Chuck Norris dokáže zvednout nepřijatý hovor. 

Chuck Norris dokáže chytat do lasa bez smyčky. 

Chuck Norris umí mluvit braillovým písmem. 

Chuck Norris dokáže dát mat bez jediného tahu. 

Chuck Norris dokáže dát mat i dámě. 

Jedině Chuck Noris dokáže vykopnout dveře směrem k sobě. 

Když se říká: "nikdo není dokonalý," Chuck Norris to považuje za 

osobní urážku. 

Chuck Norris naučil šmirgl, jak být drsným. 

Metro je vlak, který se ze strachu před Chuckem Norrisem ukryl do 



podzemí. 

Chuck Norris našel odjištěný granát. 

" Granát", pomyslel si Chuck Norris.  

"Chuck Norris," pomyslel si granát a raději se rychle zajistil. 

Chuck Norris se narodil ve dřevěném srubu, který si sám postavil. 

Nejsmutnější moment pro dítě není, když se dozví, že Ježíšek není 

reálný, ale když se dozví, že Chuck Norris reálný je. 

Když šel Bubák spát, každou noc se podíval pod postel, jestli tam není 

Chuck Norris. Dnes už ho pod postelí nehledá, potože ví, že se Chuck 

umí příliš dobře maskovat. 

Chuck Norris jednou snědl celou krabici pilulek na spaní. Způsobily, 

že mrkl. 

Chuck Norris objel Zeměkouli na rotopedu. 

Chuck Norris dojel na konec kruhového objezdu. 

Jsou lidé, kteří dokáží klikovat na jedné ruce, Chuck Norris dokáže 

klikovat bez použití rukou. 

Chuck Norris nechal zmizet Davida Copperfielda. 

Chuck Norris zná poslední číslici čísla Pí. 

Za každým úspěšným mužem je žena, za každým mrtvým mužem je 

Chuck Norris. 

Chuck Norris jednou nakopl Bruce Leeho a přelomil ho vejpůl. 

Výsledek byl Jackie Chan a Jet Li. 

Chuck Norris si v KFC objednal BigMac a dostal ho. 

Jediným důvodem, proč Chuck Norris neobdržel Oskara za výkon ve 

filmu "Sidekicks", je strach předat Chuckovi jakýkoliv tupý kovový 

předmět. To je prostě sebevražda. 

Většina lidí má 23 párů chromozomů. Chuck Norris jich má 72 a 

všechny jsou smrtelné.                                          

Někteří lidé mají jednu mozkovou hemisféru větší než druhou, Chuck 

Norris má větší obě. 

Chuckův Norrisův kop z otočky je preferovaná forma popravy v 16 

státech. 

Chuck Norris byl vyslán, aby předal naši kapitulaci do rukou nepřátel. 

Válku jsme vyhráli během tří hodin. 

Chuck Norris byl kdysi vrchní vyjednávač pro FBI. Jeho práce 

spočívala v tom, že zavolal telefonem kriminálníkovi a řekl: "Tady 

Chuck Norris." 

Voda se vaří rychleji, když se na ni Chuck Norris dívá. 



Teorie evoluce neexistuje, existuje pouze seznam živočišných druhů, 

které nechal Chuck Norris přežít. 

Chuck Norris spí s polštářem pod pistolí. 

Chuck Norris za války sestřelil německé bojové letadlo tak, že na něj 

namířil dva prsty a řekl: "bang!" 

Bermudský trojúhelník byl původně Bermudský čtverec, dokud mu 

Chuck Norris neukopl jednu hranu. 

Chuck Norris umí cokoliv rozdělit na tři poloviny a pak si vzít tu 

největší. 

Chuck Norris umí vyhrát člověče nezlob se jedním tahem. 

Když močí Bůh - prší, když močí Chuck Norris - Noe staví archu. 

Chuck Norris žaluje NBC, protože Zákon a Pořádek jsou jména, která 

dal svojí levé a pravé noze. 

Žádné vtipy o Chuck Norrisovi nejsou vtipné. Kde je Chuck Norris, 

tam končí veškerá legrace. 

Zpracoval: Martin Kotrla, 9. B  

 

 

 

 
Příspěvky posílejte na školní mailovou adresu Jany Novotné. 
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