Citát pro toto číslo:

„Česko je nejkrásnější
zemí na světě. Jen je
škoda, že zde žijí
Češi.“
Vlasta Burian

Dobrý den, milí čtenáři,
letošní školní rok se událo hodně věcí a náš časopis vám o nich přináší
spoustu informací.
Za zmínku stojí například exkurze do ZOO Praha, návštěvy Divadla
Josefa Kajetána Tyla a koncert operní zpěvačky u nás v tělocvičně.
Všechny informace o akcích jsou zmíněné v tomto čísle. Dále zde
najdete rozhovory s letošními deváťáky, s operní zpěvačkou,
fotografie ze všech akcí a spoustu dalších informací. Pro toto vydání
jsme se zaměřili na informace o obci Rybnice, samozřejmě si budete
moci přečíst o významných dnech měsíce ledna , února, března,
dubna, května a června s ilustracemi našich žáků.
Bohužel vám nepřinášíme žádné sportovní akce, protože jsme se
toto pololetí nezúčastnili žádných turnajů. Ale do dalšího školního
roku se chceme se svými sportovními výkony polepšit, abychom opět
mohli naši školu reprezentovat.
Na konci školního roku se s námi loučí devátá třída v Zámeckém sále,
přijďte je podpořit dne 28.6.2018 v 10.00 hodin.
Přeji všem krásné prázdniny a příští školní rok se zase sejdeme u
dalšího vydání našeho školního časopisu …………….

Lenka Šímová
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A jaké významné a jistě zajímavé dny přináší
toto číslo ?
V lednu slavíme Světový den manželství ( 12.1.)
Pojem manželství má v různých kulturách různý význam. My ho
uznáváme jako základní společenskou instituci pro výchovu dětí.
Zajímavé je, že tento svátek nemá pevně stanovené datum, ale slaví
se vždy druhou neděli v lednu. V každém případě manželství je po léta
asi nejosvědčenější vztah mezi mužem a ženou, a proto si nějakou tu
oslavu zaslouží.

Měsíc únor nám přináší Světový den mokřadů (2.2.)
Tento významný den byl vyhlášen v roce 1971 v Íránu. Mokřady
představují důležitý biotop, který je nutné chránit před znečištěním.
Jsou důležité zejména jako stanoviště vodních ptáků.
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V březnu ( 19.3.) se slaví Mezinárodní den invalidů
Tento den, který byl vyhlášen Mezinárodní federací práce
neschopných a civilních invalidů, nám má připomenou, jak obtížný život
mají lidé s nějakým postižením. Hlavně poukazuje na překážky, se
kterými se musí invalidé každý den stýkat a překonávat je, ať už se
jedná o lidi na vozíčku nebo s jiným mentálním či fyzickým
postižením.

V dubnu byl mimo jiné vyhlášen dne 26.4. Mezinárodní den vzpomínky
na Černobyl
Tento významný den připomíná Černobylskou havárii, která se stala
roku 1986. Vzpomínky na Černobyl jsou v paměti mnoha lidí dodnes
velmi živé, dodnes také není situace po havárii zcela vyřešena.
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V květnu patří mezi významné dny i Mezinárodní den svobody tisku
(3.5.)
Svoboda tisku představuje hlavně právo na svobodné šíření různých
hromadných sdělovacích prostředků, tj. tisku, rozhlasu, televize a
dalších masmédií ( i internetu). Důležité je, aby informace byly
zveřejňovány bez cenzury.

A jako poslední dnes uvádíme jeden z červnových významných dní Mezinárodní den ptačího zpěvu (5. 6.)
Tímto dnem oslavujeme jaro, ale také přílet všech stěhovavých ptáků,
kteří jsou již ve svých letních domovech. Slaví se vždy první neděli
v červnu a kromě příletu stěhovavých ptáků oslavuje i jejich zpěv,
který je již všude slyšet.
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Rybnice
Nedaleko Plas (ve vzdálenosti cca. 4,2 km) leží víska jménem
Rybnice.
Rybnice leží v údolí Rybnického potoka, na hlavním silničním tahu
spojujícím Plzeň a Most. V obci je zastávka linkových autobusů,
děti zde mohou navštěvovat mateřskou školu, najdete zde
smíšený obchod a restauraci.
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Historie
 Ves je poprvé připomínána roku 1193, z pozdějších záznamů
vyplývá, že byla jako dar věnována tehdejší majitelkou
Anežkou z Potvorova plaskému klášteru.
 Mezi prvními domy v Rybnici zřejmě stál zájezdní hostinec,
který ležel na hlavním tahu vozové cesty Plzeň-Žatec. Zde měl
údajně přenocovat i císař Josef II., který den poté zrušil
klášter v Plasích.

 Přes Rybnici měl také táhnout Jan Žižka se svým vojskem na
Tachov.

Jan Žižka

Josef II.
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Od září roku 1929 byla v obci otevřena jednotřídní škola, její
činnost byla ukončena v roce 1977. Původní budova školy nyní
slouží
jako

prostory pro MŠ a OÚ.

O vzniku obce tradují různé pověsti. Jedna z nich hovoří o
potoku, který
protékal obcí. Byl
bohatý na množství
ryb, dokonce se
v mnoha místech
rozšiřoval do
malých rybníčků.
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V současné době dojíždí z Rybnice do naší Základní školy Plasy
celkem pět žáků.

Tomáš Gyüre
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Divadelní zpravodaj
V tomto školním roce 2017/2018 jsme navštívili čtyři divadelní
představení ve Velkém divadle a na Nové scéně DJKT v Plzni .

První představení se konalo 29.11. 2017, byl to balet Petra Iljiče
Čajkovského Labutí jezero. Představení se nám líbilo, zejména jeho
dokonalé taneční provedení.
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Druhé představení – muzikál Kdyby 1000 klarinetů - se konalo
15.2.2018. Uslyšeli jsme v něm
spoustu starších písní, bylo vtipné.
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Dne 6.4.2018 jsme zhlédli třetí představení - balet Oliver Twist
podle románu Charlese
Dickense.

Poslední čtvrté představení se konalo 29.5. 2018, jmenovalo se
Počestné paní plzeňské. Opět bylo velmi vtipné a zábavné, líbilo se
nám.
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Sabina Müllerová, Tereza Chmelířová
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Naše 9.A
I tento rok opouští naši základní školu naši deváťáci. Odchází na střední školy a
odborná učiliště. Několik z nich jsme si vybrali pro rozhovory, ale nejdříve jsme
vyzpovídali třídní paní učitelku.
Rozhovor s třídní paní učitelkou Milenou Kotorovou
Redaktorka: ,,Jak se vám bude stýskat po této třídě?“
Paní učitelka: ,,Na deváťáky jsem si zvykla, protože jsem je učila několik hodin
každý den. Žádnou jinou třídu jsem na 2.stupni tak často neučila.“
Redaktorka : ,,Kdo vám bude chybět nejvíce?“
Paní učitelka: ,,Hodná,pracovitá děvčata.“

Rozhovor s Karolínou Pokornou
Redaktorka : ,,Bude ti někdo ze třídy chybět?“
Kája: ,,Paní učitelka, určitě holky i kluci. Prostě všichni.“
Redaktorka :,,Kdo ti bude z učitelů chybět nejvíce?“
Kája: ,,Paní učitelka Korcová.“
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Rozhovor se Zuzanou Míkovou (žákyně 9.A)
Redaktorka: ,,Jaký předmět jsi měla nejradši?“
Zuzka: ,,Tělocvik.“
Redaktorka: ,,Kam jdeš na střední?“
Zuzka: ,, Na obchodku.“
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Rozhovor s Adamem Kůsou (žák 9.A)
Redaktorka: ,,Jaký máš pocit z toho, že s třídou strávíš už jen pár dní a pak se
málokdy uvidíte?“
Adam: ,,Zatím na to nemyslím.“
Redaktorka: ,,Jak se těšíš na střední?“
Adam:
,,Tak
určitě
ano.“

Rozhovor s Tonym Vokounem:
Redaktorka: ,,Po kom nebo čem se ti bude nejvíce stýskat až vyjdeš ze
základky?“
Tony : ,,Po Káje.“
Redaktorka: ,,Který učitel ti bude nejvíce chybět?“
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Tony :

,, Paní
učitelka

Vojtajová.“

Michaela Dřinková
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EXKURZE DO ZOO V PRAZE
Dne 9.5.2018 jela 7. a 8. třída na exkurzi do
zoologické zahrady.
Po příchodu do objektu ZOO jsme si obešli nejbližší
pavilony se zvířaty a dali si
svačinu.

Poté následoval připravený program. Každá třída měla
výuku s lektorem ZOO.
7. třída měla program ,,Šelmy“ .
program ,,Primáti.“

svoji
Naše 8.A
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V rámci těchto lektorských programů jsme se
dozvěděli spoustu nových a zajímavých
informací o zvířatech, jejich chovu a zvycích.

Prošli jsme několik pavilonů podle zaměření našeho programu a uviděli spoustu nových
přírůstku, mláďat, které zoo má.
V ZOO chovají mnoho druhů zvířat jako například lední medvědy, slony, zebry, medojedy,
opice, tygry, pštrosy, atd.

Poté, co jsme si prošli pavilony ve
spodní části ZOO, byl čas se nechat
vyvézt lanovkou trochu výš, a to na cestu, která
vedla ke slonům. Zde jsme měli pauzu na oběd.
24
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Pak už byl čas jen na to sejít k východu, nakoupit si nějaký suvenýr a nastoupit do
autobusu, který nás odvezl zpět do Plas. Zoologická zahrada v Praze určitě stojí za
zhlédnutí. Najdete v ní i třeba trochu něco jiného , než v plzeňské ZOO.

Marek Šiml
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Koncertní vystoupení
Dne 4.6.2018 vystoupila na naší základní škole operní pěvkyně Pavlína
Senić, která několik let působí ve Státní opeře Praha a v Divadle J. K.Tyla v
Plzni. Absolvovala Hudební akademii múzických umění v Praze. V roce 2007 se
stala patronkou Nadačního fondu Kopretina, který pomáhá těžce postiženým
dětem.
V naplněné tělocvičně zazpívala pro všechny žáky naší školy mnoho
vážných, ale i moderních písní. Zajímavé bylo především srovnání zpěvu bez
mikrofonu a následně s mikrofonem. Pavlína Senić má opravdu silný hlas
školený pro zpěv v divadelních prostorách.
V průběhu svého vystoupení zapojila do zpěvu a tance i další žáky naší
školy.
My jsme tohoto koncertu využili a Pavlínu Senić vyzpovídali pro náš
časopis.
Redaktoři : Vzpomenete si na svůj první koncert ?
Pavlína Senić : Ano, vzpomínám, bylo to v teplickém divadle. A také si pamatuji,
když se zvedala opona, tak jsem úplně přestala zpívat, jak to bylo krásný.
Redaktoři : Zpíváte si každý den ?
Pavlína Senić :No, už si musím zpívat každý den, protože hlasivky jsou sval a
musí se trénovat, takže ano.
Redaktoři : Máte oblíbenou nějakou moderní hudbu ?
Pavlína Senić : Co se týče moderní hudby tak nejradši poslouchám ticho, ale
pak si poslechnu i Franka Sinatru, anebo jak jsme zpívali dneska Miraje.
Redaktoři : Jak vzpomínáte na základní školu ?
Pavlína Senić : Základní školu jsem měla 5 minut od svého domu, takže jsem
vstávala ve třičtvrtě na osm, nasnídala jsem se , oblékla jsem se, vyčistila zuby a
šla jsem hned do školy, a protože pocházím z vesnice, tak jsme tam byli všichni
kamarádi a bylo to naprosto skvělé dětství.
Redaktoři : Měla jste nějaké oblíbené nebo naopak neoblíbené jídlo ve školní
jídelně ?
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Pavlína Senić :No…dodnes nejím koprovou omáčku anebo buchtičky se šodó,
ale mám ráda všechno, co je z brambor.
Redaktoři : Byla jste už někdy v Plasích ?
Pavlína Senić : Byla jsem v Plasích, protože v Kralovicích mám rodinu, takže
tento kraj mám sježděný. Myslím, že jsem tady dnes měla 1. koncertní
vystoupení, ale okolo jsem jich měla už několik.
Redaktoři : Máte nějaký sen, který byste si chtěla splnit?
Pavlína Senić : Jo, mám sen, abych byla strašně dlouho zdravá. Aby moje
dcerunka Lilinka byla šťastná a aby jí šla dobře škola. To je můj největší sen.
Redaktoři : Děkujeme za
rozhovor.
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Lukáš Šiml, Daniel Hajžman
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Anketa pro toto ČÍslo:
Jaká Je vaše neJoblíbenĚJší
pohádka?
Na 1. stupni naší základní školy jsme položili všem žákům od 1. do 5. třídy tuto
otázku. A jaký je výsledek ankety ?
Celkem se nám sešlo 70 různých pohádek, ale i filmů a seriálů.
Nicméně po sečtení všech anketních lístků se dle oblíbenosti umístily pohádky
takto :
Na 1. místě se stejným počtem hlasů ……………………….. Tři bratři
Perníková chaloupka
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a

Na 2. místě se stejným počtem hlasů ………………………..Krteček a
Popelka

Na 3. místě se stejným počtem hlasů ………………. Avengers, Šípková Růženka,
Harry Potter

ědi byly opravdu zajímavé –
vraždy stačí, drahoušku, Modrý kód apod.

Někte
ré
odpov
Rychle a zběsile, Čtyři

Je ale dobře, že se mezi moderními pohádkami umístily i pohádky klasické.

Lenka Šímová, Nikol Viehmannová
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Hodina tělocviku 8.A
Lenka Šímová vede rozcvičku : ,,Teď všichni uděláme překlon.“
( Myšleno úklon a předklon.)
Hodina tělocviku 8.A
Matyáš Pánek vede rozcvičku : ,,Provedeme úklon hlavy na jednu strnu, poté
druhou částí mozku.“
Hodina tělocviku 8.A
Matyáš Pánek ( sedí na hřišti, na části s pískem a rozčiluje se ) : ,,Paní
učitelko, co je to tady za sůl?“
Hodina tělocviku 8.A
Paní učitelka Tegiová : ,, Adélko, odnes do kabinetu stopky.“
Adélka Kremlová : ,, Já jsem to měřítko času už odnesla.“
Hodina tělocviku 8.A
Lenka Šímová při skoku do dálky .
Paní učitelka Tegiová : ,,Leni, kolik jsi skočila?“
Lenka : ,, Tři centimetry, ne tři milimetry, ne kilometry. Ne, tři metry.“
Jak je vidět, tělocvik naší třídě 8.A opravdu jde.
Hodina přírodopisu 8.A
Celá třída stále užívala při odpovědi jakoby. Paní učitelka řekla, že chce,
abychom toto spojení neužívali, tak jsme začali říkat jakože.
Hodina občanské výchovy 8.A
Paní učitelka Belblová: ,,Které suroviny potřebujete pro
přípravu palačinky a jakou cestu urazí, než se k vám
dostanou?“
Lukáš Šiml : ,, Mléko.“
Paní učitelka Belblová : ,,Jak ho získáš ?“
Lukáš Šiml : ,,U nás ( Žebnice) ho roznáší pošťák.“
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Hodina fyziky 9.A
Petr Hanák : ,, Pane učiteli, mohl bych se nechat vyzkoušet z anatomie ?
Pan učitel Chlup : ,, Při fyzice z anatomie ?“
Petr Hanák : ,, Jo, vlastně z tý, astronomie.“
Hodina českého jazyka 7.A
Paní učitelka Belblová : ,, Vytvoříme 1. pád, čísla množného od slova židle.“
Zdenička Mutinská : ,, Tvar je židlů.“
?????????????????
Zdenička se opraví : ,, Ne, vlastně židel.“
Děkujeme paní učitelce Pekárkové za perličky z její třídy 3.B
Hodina českého jazyka – test na doplňování názvů sportovců
Ondřej Michl : Tenisovník drží raketu.
Matyáš Patejdl : Bruslec bruslí na ledě.
Matěj Jícha : Házeč střílí na terč.
Paní učitelka Pekárková : ,, Řekni slovo nadřazené ke slovům švadlena a krejčí.“
Veronika Hettlerová : ,, Dopravní prostředky.“
Paní učitelka Pekárková : ,, Proč se kočce v šeru nebo ve tmě roztáhnou
zorničky? “
Monika Krotká : ,, Když jde večer na záchod, tak rozsvítí oči, aby viděla.“
Paní učitelka Pekárková : ,, Jaký máte rádi koláč: makový, tvarohový,
povidlový ?“
Dominik Sabó : ,, Štrúdl.“
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Paní učitelka Pekárková : ,,Popiš stavbu horní a dolní končetiny.“
Amálka Novotná : ,,Horní končetina – rameno, paže, lýtko, dolní končetina –
stehno, krk, loket, chodidla.“
Paní učitelka Pekárková : ,, Jaké i/y se píše ve slově hříbě ?“
Monika Krotká : ,, Y – protože je to ve vyjmenovaných slovech.“

A protože nás čekají prázdniny, tak ještě něco pro zasmání, ale tentokrát už
ne z naší školy.
Otec říká dceři: "Jestli zítra dostaneš z té písemky pětku, tak zapomeň, že jsem
tvůj otec!!!"
Otec druhý den: "Tak co jsi dostala z té písemky?"
Dcera: "A ty jsi kdo?"

Žák ve škole: "Paní učitelko, můžu být potrestán za
něco, co jsem neudělal?"
Učitelka: "Ne, to v žádném případě!"
Žák: "Já jsem neudělal domácí úkol..."

Učitelka napsala žákovi do žákovské knížky: "Smrdí,
umývat!!!"
Otec odepsal: "Učit, nečuchat!!!"

Pane učiteli, já pořád nevím, kdo to by
Čech. Nemůže najít jeho profil na fa
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
PATRIK

Dne 19.4.2018 jely třídy 7.A a 8.A do Plzně na divadelní
představení s názvem Patrik. Kdo čekal běžné divadelní představení,
byl jistě překvapen, neboť toto představení nebylo obyčejným
divadlem. Spíše se jednalo o preventivní ukázku toho, co by se
mohlo stát, když to s něčím přeženeme. Názornou ukázkou toho bylo
sázení.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
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Celý příběh, ve kterém
se vše událo, hráli 3 herci:
maminka,
tatínek
a
patnáctiletý syn Patrik. A děj
? Patrikův nejlepší kamarád
má starší plnoletou sestru,
se kterou čas od času sází na
fotbalové kluby, ale moc
dobře se jim nedaří. Patrik
jim poradí a oni na základě
jeho rady vyhrají. Patrik se k nim připojí a nějakou dobu se jim začne
v sázení docela dařit. Bohužel z Patrika se časem stane úplný maniak
do sázení. Všechny vyhrané peníze utrácí, hlavně za holku, se kterou
chodí. Patrikův kamarád i se svou sestrou sázky stopnou, ale Patrik se
sázení nechce vzdát a utrácí víc a víc peněz.

V tento moment
herci
příběh stopli a začali řešit různé
varianty toho, jak by mohl
4

pokračovat. V tuto chvíli ale již také zapojili do příběhu a hraní nás žáky. Mohli jsme si tedy vyzkoušet, jaké to je, zahrát si před publikem,
umět argumentovat a přesvědčovat. Celá situace s Patrikem se totiž
musela nějak vyřešit.

A
Celý příběh
tím, že se
situace
s Patrikem
Začal
brigádu,

závěr
?
skončil
celá
vyřešila.
chodit na
znovu
5

začal chodit se svou holkou a hlavně - přestal sázet. Celé představení
bylo pro žáky ponaučením a radou do života, jak zacházet s penězi a
jak se vyvarovat závislosti na sázkách.

Myslím, že nám všem se divadelní představení líbilo, bylo
totiž netradiční, jiné.
Michaela Dřinková
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OBŘÍ JAZYKOVÉ PEXESO
Základní škola Plasy se zapojila do celorepublikové akce s názvem Obří
jazykové pexeso. Cílem je vytvořit český národní rekord v počtu kartiček
pexesa. Akce probíhá po dohledem Agentury Dobrý den Pelhřimov.

5

Žáci pod vedením učitelek výtvarné výchovy vytvořili dva obrázky, k 1. obrázku
napsali v libovolném cizím jazyce, co obrázek představuje, ke 2. obrázku
napsali to samé slovo v češtině. Vytvořené kartičky byly odeslány do centrály,
která z došlých obrázků vytvoří aplikaci na webu Contexty, kde se bude moci
toto obří pexeso hrát v různých jazycích. Poslouží tedy všem, kteří se budou

chtít zlepšit v cizích jazycích.

6

7

Pexeso je hra určená pro malé i velké, mladé i staré. Je to hra, která nás provází
od prvních let našeho života. Hráli jsme ji mnohokrát v četných variantách.
Pravidla této hry jsou velmi jednoduchá. Ale zkuste je dát dohromady jen tak
z hlavy. Zjistíte, že to není až tak jednoduché. Stejné zadání dostali i žáci 6. A
při hodině slohu. Bez jakékoli předchozí přípravy museli ve skupinách vymyslet
v rámci popisu pracovního postupu pravidla hry PEXESO. Několik prací vám nyní
předkládáme. Dokázali byste podle nich tuto hru zahrát?
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Pexeso – Pekelně se soustřeď
Dnes si vysvětlíme pravidla hry Pexeso.
Budeme potřebovat : rovný povrch, dva a více
hráčů, hrací kartičky Pexesa.
Pravidla hry : Najdeme si rovný povrch a
spoluhráče, se kterým budeme hrát. Zamícháme kartičky,
rozprostřeme je na rovný povrch. Hra může začít.
Nejmladší spoluhráč začíná hru tím, že otáčí dvě kartičky.
Pokud kartičky nejsou stejné, otočí je zpět, jestliže jsou
stejné, bere si je hráč k sobě jako svoji výhru. Pokud hráč
našel stejné karty, hraje znovu. Hráč s větším počtem karet
vyhrává.
Pexeso můžeme koupit v každém hračkářství. Je to
dobrá hra na procvičení paměti.
Jan Kroupa, 6.A

Je dobrá na cvičení paměti.
Autor : Honza KroupaPEXESO

Dnes vám vysvětlím pravidla hry pexeso.
Budeme potřebovat kartičky pexesa, spoluhráče a rovný

povrch.

Pexeso můžeme koupit v každém hračkářství.
Vyndáme kartičky pexesa z krabičky a rozložíme je na stůl,
Je dobrá na cvičení paměti.
popřípadě zamícháme. Poté hra může začít. Cílem hry je najít co nejvíce
Autor : Honza Kroupastejných obrázků. Hráči se střídají a otáčí po dvou kartičkách, každé kolo
hráč otočí dvě kartičky. Když hráč najde dvě stejné kartičky, tak si je
vezme k sobě. Pokud nejsou stejné, tak je hráč vrátí zpět otočené
obrázkem dolů na stůl. Hráč s největším počtem kartiček vyhrává.
Hra je určena pro děti od 3 let. Hru může hrát dva a více hráčů.
Aneta Novotná, Anna Špottová , žákyně 6.A
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PEXESO
Dnes budu popisovat, jak se hraje pexeso.
Pexeso je stolní karetní hra. Obsahuje sudý počet
karet, každá dvojice karet má stejný obrázek.
Kartičky rozložíme na rovný povrch obrázkem dolů.
Hráč, který hru začíná, nejdříve otočí libovolné dvě karty,
pokud jsou stejné, vezmeme si je k sobě. Když nebudou
stejné, vrátí je zpátky na své místo. Kdo bude mít více
stejných dvojic, vyhrává.
Tato hra je doporučena pro dva a více hráčů.
Tomáš Prigl, Kristína Tirdilová, Karin
Krauserová, Štěpán Pavelka, žáci 6.A

PEXESO
Dnes vám vysvětlím pravidla hry pexeso.
Na hru budeme potřebovat kartičky hry pexeso a
spoluhráče.
Vyndáme kartičky pexesa z krabičky a rozložíme je na stůl,
popřípadě pořádně zamícháme. Poté hra může začít. Cílem hry je
najít co nejvíce stejných obrázků. Hráči se střídají a otáčí po dvou
kartičkách, každé kolo hráč otočí dvě kartičky. Pokud hráč najde
dvě stejné kartičky, tak si je vezme k sobě. Pokud nejsou stejné,
vrací je zpět otočené obrázkem dolů na stůl. Hráč s největším
počtem kartiček vyhrává.
Hra je určena pro děti od 3 let. Hru může hrát dva a více hráčů.
Marie Hamplová, Natálie Kindlová, žákyně 6.A
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Poznáte naše devátáky ?

32
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Tak kdo je kdo ???????????????????????

Karikatury všech žáků 9. třídy (kromě své vlastní) vytvořil
Ben Mužík, Tony Vokoun doplnil tuto galerii o karikaturu
Bena.

Poznali jste, kdo je kdo?
Na další stránce si svoje odpovědi můžete zkontrolovat.

37

Toho jste poznali ?

Ten k nám do školy ale nechodí.

Správné řešení :
1. Kačka Sklenářová
2. Adéla Netrhová
3. Natálie Berková
38

4. Markéta Taubrová
5. Nikola Buberlová
6. Zuzana Míková
7. Radek Strych
8. Tony Vokoun
9. Adam Novák
10. Štěpán Kůsa
11. Petr Hanák
12. Vašek Pekárek
13. Tomáš Müller
14. Tomáš Plaček
15. Aneta Preisingerová
16. Karolína Pokorná
17. Adam Kůsa
18. Lukáš Görner
19. Jakub Kořínský
20. Filip Nový
21. Ben Mužík
22. Matěj Holopírek

Autoři: Ben Mužík, Tony Vokoun
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V kvdtnu
(3

patii mezi vyznamnd dny i Mezindrodni

den svobody tisku

.5.1

Svobodo tisku pFedstovuje hlovnd, pr6vo no svobo dn6. Siieni rfiznych

hromodn'ich sdElovocich prostFedk&,

tj. tisku, rozhlosu , televize
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