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SLOVO ÚVODEM
Prázdniny už klepou na dveře, venku se nám konečně udělalo hezky a my se tímto číslem budeme
pro letošní školní rok loučit. Od března se toho stalo hodně, a tak si pár akcí připomeneme. Určitě
jsme nezapomněli na anglické okénko, pro holky máme novinku – módní okénko a samozřejmě
jsme našli hvězdu z naší školy. Na konci vás čeká zase komiks, tentokráte ze života 4. třídy. A kdo
se těšil na rozhovor s panem učitelem Mičkalem, určitě nebude zklamaný.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem členům redakční rady, kteří vytrvali a pracovali na tom,
aby se vám časopis líbil. Samozřejmě doufám, že příští školní rok se také zapojí a rádi přivítáme i
nové členy.
Teď už mi nezbývá nic jiného než se pro letošní školní rok rozloučit a popřát všem pohodové,
klidné a úžasné prázdniny plné odpočinku a zážitků.
Za všechny se loučí
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Kateřina Pelíšková
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Projektový den
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Dne 7. května v naší škole proběhl projektový den na téma „ Bezpečně a bez úrazu“.
Byli jsme rozděleni do 12 skupin, ve kterých jsme spolupracovali jako tým a tím jsme
docílili výborných výsledků. Všechny nabyté vědomosti jsme zpracovali na velké
plakáty. Z dopravní části jsme se dozvěděli, jak vypadá povinná výbava kola nebo
autolékárničky, nechyběly dopravní značky ani mapy s úkolem vyznačit cestu. Dále
jsme rozdělovali houby na jedlé, nejedlé a jedovaté a naučili jsme se ošetřit lehké
úrazy, se kterými se můžeme setkat. Všechny úkoly byly bodované a nakonec byly
nejlepší skupiny odměněny. Program připravovaly paní učitelka Pelíšková a paní
učitelka Bílková, kterým tímto děkujeme.
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Tak jako každý školní rok, i letos většina tříd
vyrazila na výlet. Všem se určitě líbilo a tady máte pár
informací, které se vám třeba budou hodit jako
inspirace pro příští rok.
Letos první na výlet vyrazili šesťáci. I když počasí
bylo záludné, žáci 6. třídy se 7. června 2013 vydali do
HEYPARKU v Tošovicích. Skvělá byla bobová dráha, pobavili se na trampolínách.
Někteří se svezli na klouzačce nebo na laně.
Nechyběl dobrý oběd a volejbal. Všichni si výlet
užili a těší se na příští akci.
Když jsme u toho počasí, to se moc nepodařilo
dětem z prvních tříd, z
druhé a čtvrté třídy. Ti
vyrazili do ZOO Lešná, ale
to, že celý den pršelo, jim
vůbec nevadilo.
Sedmáci a deváťáci se jeli seznámit s naším hlavním
městem. Do Prahy vyráželi brzy ráno, aby všechno stihli. Ti
starší strávili den v zoologické zahradě, ti mladší si prošli velký
hradní okruh. Počasí bylo
skvělé, sluníčko pálilo, bylo
pořádné vedro, ale všichni přežili a večer se vrátili
domů. Někteří to pravda přepískli s konzumací
„velmi dobrých“ jídel z fastfoodů, a proto se
následující den léčili doma.
Jediní, kteří s výletem zaváhali, byli osmáci. Měli
naplánovaný výlet na rafty, ale klukům se asi moc nechtělo, tak zůstali ve škole.
Děti ze třetí a páté třídy jely místo na školní výlet do školy v přírodě, o které se
dočtete podrobněji v příspěvku od Kačky Kotalové z páté třídy.
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Školní výlety
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Zápisky pirátky Kačky ze školy v přírodě
Pondělí
Konečně jsem se dočkala, vyrážíme do školy v přírodě. Jedeme do Řeky u Třince do hotelu Javor.
Už jsme tam byli před dvěma lety, tak aspoň vím, do čeho jdu. O programu nevím nic, ale to
nevadí, určitě to bude super.
Tak jsme se ubytovali, napsali jsme si na pokoje kdo kde bydlí ať
se snadněji najdeme. Po obědě jsme si chvíli odpočinuli a potom
vyrazili plnit první úkoly. Všichni jsme byli pasováni na piráty a
losem jsme se rozdělili do pěti skupin – lodí. Ve skupinách jsme
měli za úkol vymyslet jméno lodi, logo, vlajku a pokřik. A
samozřejmě jsme si lodě vyrobili, ale bouřka nás vyhnala do
hotelu. Tady jsme si dodělali naše plakáty a už byla večeře. Po
večeři jsme měli seznamovací diskotéku a potom hurá do peřin.

Úterý
Tak už od rána leje, po snídani máme sraz v kulturce a vypadá to, že tam dneska strávíme celý den.
Tak celý den jsme tam nestrávili, jenom dopoledne. Dostali jsme za úkol plnit další pirátské úkoly –
vymyslet pirátský příběh, vyrobit si kostýmy a všem ho zahrát. Málem bych zapomněla – dneska už
jsme lodě jenom čtyři – Nevímové šli ke dnu, kapitáni to moc neukočírovali, tak máme nové posily
na lodi. Takže jsme hráli scénky a už tu byl oběd. Po obědě jsme si chvilku odpočinuli a vyrazili do
obchodu. Sice pořád pršelo, ale měli jsme pláštěnky, tak to taková hrůza nebyla. Po návratu
z obchodu jsme šli zase do kulturky a tentokrát jsme dostali za úkol poskládat hlavolamy. Bylo to
docela těžké, některé jsme vůbec nezvládli, ale všichni nějaké body dostali. Pak jsme si každá loď
vylosovali známou písničku a měli jsme za úkol ji zazpívat a vymyslet tanec. Po večeři byla teda
soutěž v tanci a karaoke. Některým se to tak líbilo, že chtěli zpívat a tancovat sami a tím získat
bonusové body pro svoji loď. Spát jsme šli trošku dřív, protože ve středu nás čekal velký výlet.

Středa

ale paní učitelka nám řekla, že je to zdravé, že
v lázních se za takovou terapii musí platit, tak ať
jsme rádi, že to máme zadarmo. Kolem poledne
jsme dorazili pod lanovku, kterou jsme vyjeli na
Javorový vrch. Docela jsem se bála, ale zdaleka jsem
nebyla jediná. Jízdu lanovkou jsme všichni ve zdraví
přežili, nahoře jsme se občerstvili a vydali jsme se
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Celou noc jsem si přála, ať prší, abychom nikam nemuseli.
Nesplnilo se. Po snídani jsme vyrazili na Javorový. Šli jsme
chvíli, když se nám do cesty postavila obrovská kaluž.
Nešla obejít ani zleva ani zprava. Takže jsme si vyzuli boty
a ponožky, vyhrnuli kalhoty a přebrodili. Voda byla ledová,
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na cestu zpět. K hotelu jsme přišli kolem půl šesté, takže šup na večeři a všichni jsme byli tak
unavení, že jsme si chvíli hráli hry a pak jsme šli spát.

Čtvrtek
Vzbudili jsme se do krásného počasí a paní učitelky vymyslely, že
v takovém vedru zůstaneme u hotelových bazénů. Mohli jsme
plavat, i když voda byla ledová, zahráli jsme si přehazovanou,
fotbal nebo florbal. Po obědě jsme si trochu odpočinuli a pak šli
zase k bazénům. Odpoledne jsme ale plnili další úkoly a sbírali
body pro naše lodě. Protože pirát musí být i silný a zdatný,
soutěžili jsme v přetahované, v hula hop, v páce a nakonec jsme si
složili papírové lodičky a bez doteku rukou jsme je museli přeplavit z jednoho konce bazénu na
druhý. Pak jsme si ještě chvíli pohráli a šli na večeři. Po večeři jsme se začali chystat na závěrečný
karneval s diskotékou. Třeťáci šli spát trošku dřív a my páťáci jsme měli rozlučkovou diskotéku.
Podepsali jsme si trička na památku a připili si dětským šampaňským. Spát jsme šli trošku později.

Pátek
Po snídani jsme se sbalili a už jsme se netrpělivě těšili na vyhodnocení našeho celotýdenního
snažení. Všichni jsme nějakou cenu dostali, ale protože vítěz může být jen jeden, vyhráli ti
s největším počtem bodů – Titanic. Po obědě přijel autobus a dovezl nás zpátky ke škole. Věřím, že
si letošní školu v přírodě všichni užili a někteří budou mít třeba to štěstí, že na nějakou ještě
pojedou.
PS: Na závěr pár povedených hlášek
Kryštof Prášek (při nacvičování a vysvětlování): „Matko boží, za co mě trestáš?“
Kryštof Veselý (na lanovce): „Policie, policie. Já se bojím! Sundejte mě!“
A Filip Slavík, když četl příběh, tak měl na lodi místo pádelníků prádelníky.
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Kačka Kotalová
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Na otázky nám odpovídal pan učitel Marek Mičkal.

Jak se vám líbí na škole?
„Líbí se mi u vás moc, všechny paní učitelky a páni učitelé jsou fajn.“
Která třída je podle vás nejhodnější?
„Zatím to vypadá, že 6. třída.“
Se žáky vás baví více čeština nebo hudební výchova?
„Raději mám hudební výchovu.“
Máte oblíbeného zpěváka nebo zpěvačku?
„Mám rád Jaromíra Nohavicu.“
Co děláte ve volném čase?
„Jezdím na kole a chodím na výlety.“
Co byste dělal, kdyby jste učil a začala hořet škola?
„Volal bych hoří!“

Chtěl byste učit něco jiného?
„Rád bych učil dějepis.“
Pro Tornádo Eliška Švrlanská a Katka Hrazděrová
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Kdybyste měl být třídní učitel a měl byste si vybrat třídu, která by to byla?
„7.třída.“
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Jmenuji se Michaela Kotalová a rozhodla jsem se napsat o sobě sama.
Je mi 10 let a aerobiku se věnuji už od svých tří let, cvičím v aerobik teamu KN
Ostrava. Trénuji každé pondělí, středu a čtvrtek vždy hodinu a půl. Někdy máme i
mimořádné tréninky o víkendu a to hlavně když se připravujeme na soutěž nebo
závody. Já cvičím v kategorii jednotlivců i skupin, raději mám jednotlivce.
V této kategorii jsem získala jedenáct medailí a tři poháry. Nejvíce si cením poháru
za vítězství v Moravskoslezské lize. Doporučila bych tento sport lidem, kteří umí
překonat bolest.
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVA: Náš team vyhrál první místo v cheerleaders na mistrovství
ČR. Toto mistrovství se konalo 26. Května v Praze. V naší katregorii se zúčastnilo 7
teamů.
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ANGLICKÉ OKÉNKO
Ani tentokrát jste nezklamali a díky vaší „pilné práci“ nabízíme pár originálních kousků
z překladatelské databáze 6. a 8. třídy
She´s very smart. She speaks four languages.
Správný překlad:
Je velmi chytrá. Mluví čtyřmi jazyky.
Překlady žáků:
Ona velmi mluví ze spaní.
Ona je velmi chytrá, ona se učí pro národ.
Shoes are expensive. They cost a lot of money.
Správný překlad:
Boty jsou drahé. Stojí moc peněz.
Překlady žáků:
Boty jsou skvělé, oni nosí každý den.
Boty jsou drahé, oni platí hodně penězi.
Dostávám jednou za měsíc moc peněz.
Peter washes his hair every day.
Správný překlad:
Peter si myje vlasy každý den.
Překlady žáků:
Peter má každý den vlasy.
Peter nosí čepici každý den.

My mum works in the garden every Saturday afternoon.
Správný překlad:
Moje mamka pracuje na zahradě každé sobotní odpoledne.
Překlady žáků:
Moje mamka uklízí garáž v sobotu.
Steve and Jack watch TV after school.
Správný překlad:
Steve a Jack se po škole dívají na televizi.
Překlady žáků:
Ráno se dívám na TV a potom jdu do školy.
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On Monday my sister tidys up the house.
Správný překlad:
V pondělí moje sestra uklízí dům.
Překlady žáků:
V pondělí má sestra svůj dům.
Každé pondělí moje sestra vychází s domu.
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Módní okénko
Protože nám na módě záleží a chceme, aby si i holky něco v časopise přečetly,
udělali jsme pro vás módní okénko. Módní okénko je tady proto, abyste věděli, co se
komu líbí, co právě teď letí a naopak co je už z módy.
A hned jsme pro vás udělali rozhovor o módě s Terezkou Lukasovou z 1.B:
Co nejraději nosíš???
Nejraději nosím svoje džíny. 
Líbí se ti některé oblečení tvých kamarádek???
Ano, tričko mojí nejlepší kamarádky.
Kdybys byla modelkou co bys chtěla předvádět???
Ráda bych předváděla sportovní oblečení.
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Boty:
Lehkost, ženskost, jemnost na jedné straně, elegance a letní extravagance na straně
druhé – to jsou dvě módní vlny, které se rozlévají celým světem módy, a ovlivňují tak
i podoby kolekcí módní obuvi na sezónu Jaro / Léto 2013. V rámci letošních hitů
vedou milované sportovní tenisky a elegantní a zároveň pohodlná obuv na nízké
podešvi – k populárním balerínkám se přidávají klasické mokasíny. Vysoko na
žebříčku popularity ale stojí také lodičky, obuv s otevřenou špičkou, sandály a
modely na klínovém podpatku. Klínové podpatky propůjčují modelům obrovskou
variabilitu; nosí se podpatky korkové i lýkové, sportovní „skryté“ klínky zdobí
sportovně – elegantní tenisky, na klínku jsou v nabídce i lodičky a polobotky.
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Konečně zvonek už neuslyším,
všechny známky ať vezme ďas.
Dva měsíce mě tady neuvidíš,
až v září přijdu zas.
Lížu nanuky a lízátka,
léto to je pohádka.
Ptáci tady krásně zpívají ,
když se děti ve vodě čvachtají.
Večer se sbalím,
„hurá“ jedu na tábor.
K večeru rychle povečeřím
ráno mě čeká taneční sbor.
Hrajeme soutěže, zpíváme písničky,
tábor je pro všechny kluky i holčičky.
U táboráku si zazpíváme tu naší baladu
o krásné princezně a o hradu.

Kačka Kotalová a Eliška Stašová
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Léto už skončilo,
tak rychle uběhlo,
už musím do školy,
tak ahoj mé léto!
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Pohádka
V březnu vymýšlely děti z prvního stupně pohádky. Naše redakce je má k dispozici a v tomto čísle
zveřejňujeme dvě z těch nejlepších.

KOUZELNÁ PLANETA

Uprostřed města v jednom panelovém domě žiji já! No, jmenuji se Alice. Nechci se vychloubat,
ale Alice je dost hezké jméno (zvlášť s tím Á), protože holky i kluci ze třídy mi říkají trochu divně –
Police! No řekli byste „to je fakt divné, ale proč s tím něco neudělá, proč to někomu neřekne!“
Komu to mám ale říct! Máma s tátou jsou pořád pryč, babička bydlí daleko, strejdu ani tetu
nemám a kamarádi žádní. A tak tomu je už jedenáct let. Dneska mám jedenácté narozeniny a
neuhádnete, co jsem dostala! Protože se rodiče rozhodli, že se přestěhujeme na druhý konec
republiky, poletíme tam letadlem! No a to je ten můj dárek. Já jsem totiž ještě nikdy letadlem
neletěla. A teď musím jít balit! Ahoj.
Za dva týdny jsme přijeli autem až na přistávací plochu. Velký jeřáb ho naložil do letadla a my
jsme si šli sednout. Letuška mi přinesla limonádu a mámě a tátovi kafe. Překvapilo mě, že v letadle
je jenom jedna stará paní, namóděná paní s malým psem a my. To už jsme se ale vznášeli vysoko
nad městem. Podívala jsem se z okna a uviděla velice zvláštní mrak, který spíš připomínal cukrovou
vatu. Vletěli jsme do něho přímou čárou a já ucítila takový zvláštní pocit.
Podívala jsem se z okna a uviděla vesmír, no vážně! Planety s obrovskými a legračními nápisy,
třeba Hululu, Princeznománie, Tramtorárie. Skupinku šneků, kteří měli v ulitě obří černé díry.
Mléčnou dráhu, po které se proháněli modré krávy. Najednou jsem ucítila velký náraz
– to letadlo spadlo na tu největší planetu. Dveře se otevřely, vystoupili jsme a pilot
začal hlásit, že letadlo má velkou poruchu a že musíme pomoct ho spravit. Ta stará
paní se rozhodla to tu prozkoumat a zeptala se mě, jestli bych nechtěla jít s ní! No
nevím jak vy, ale já pozvánky na prozkoumání možná dosud neobjevené planety
nedostávám každý den. A tak jsme vyrazily! Ušli jsme dost cesty po krásné udržované
cestičce, která vedla podél alejí. Ale najednou se na té cestičce objevil krásný a velký motýlek. „Ten
je krásný, co!“, řekla paní Lenka (tak se totiž jmenovala). „No jasně, já jsem krásný“, odpověděl
motýl! „A vy jste ti trosečníci, kteří spadli na tom divném stroji!“ „Ano, to jsme.“ „Tak to vás musím
hned zavést za naší královnou Launou.“ „ A proč?“ „Protože jedině vy můžete zastavit zlou
ropuchu a její žabí armádu. Zlá ropucha totiž všechnu vodu z planety shromáždila ve svém hradu,
musíte jí vodu vzít a pak vám královna pomůže vrátit se domů.“
A tak jsme se vydali k žabímu hradu. Ušli jsme už kus cesty a konečně jsme uviděli cíl. Všimla
jsem si, že jsou vzadu otevřená vrátka. Všichni tři jsme vlezli dovnitř a po chvíli jsme vylezli na
kopeček, který byl ze všech těch vodních rostlin. A že neuhádnete, co jsme odtamtud viděli! Žába
tam, žába sem, žába tady, žába támhle, ale po chvíli jsem si všimla, že se schováváme za veliké
stavidlo. Řekla jsem to svým přátelům a Lenku napadlo, že když ho třeba zvedneme, všechna voda
se vrátí do řeky. Usoudili jsme, že to za pokus stojí. Všichni tři jsme zabrali, ale nic. Stavidlo bylo
totiž na zámek a klíček hlídala velká ropucha. „Chce to nějaký plán“, povídá motýl. „Ale já už ho
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Eliška Stašová
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mám“, odpověděla jsem. „Motýle, ty odpoutáš pozornost, Lenko, ty se zbavíš ropuchy a já seberu
klíček.“ Naštěstí se nám to povedlo, myslela jsem si. To už jsem měla klíč, když tu na mě spadla
velká síť. Ale protože nejsem žádné zvířátko, ale člověk, nebylo pro mne těžké se z ní dostat. Na
poslední chvíli jsem doběhla ke stavidlu a otočila klíčkem. Přesně v tu chvíli, když se ke mně přiřítily
všechny ty slizké žáby, tak se voda začala vylévat z hradu. S Lenkou a s motýlem jsme utíkali, co
jsme mohli. Všude kolem nás ale byla samá voda a hrad najednou zmizel. Nasedli jsme proto na
motýla a odletěli odtamtud ke královně.
Královna nám moc děkovala za pomoc a podala mi malou lahvičku s něčím třpytivým. „Alice,
tuhle lahvičku Ti dávám za Tvou odvahu. Nikdo z nás, pohádkových postav, se nemohl k hradu ani
přiblížit. Jen bytost z neznámé planety. S touhle lahvičkou oběhni dvakrát váš stroj a vrátíte se
domů.“ „Děkuji Vám moc“, poděkovala jsem královně. A najednou jsme se i s Lenkou ocitly u
našeho letadla a já jsem udělala přesně to, co mi královna řekla. Škoda, že jsem se nestihla
rozloučit. Letadlo najednou samo nastartovalo a hned, jak do něj nastoupil poslední pasažér, ocitli
jsme se na naší trase směr nový domov.
P.S. Kdybyste náhodou letěli v letadle a narazili na podivně vypadající mrak připomínající
cukrovou vatu, a náhodou se dostali do zvláštního vesmíru, prosím pozdravte ode mne všechny. A
kdybyste zažili také nějakou zajímavou příhodu, o které si všichni ostatní myslí, že je to pouze vtip
a mají vás při tom za blázna, prosím, napište mi. Budu vám velice vděčná.
Vaše Alice

PŘÍLET
Jan Mitták
Byla jedna planeta v jedné soustavě. Ta planeta se jmenovala Xeron. Byl na ní malýnárod
Xeronů. Národ byl velmi hodný, ale i v tom největším dobru bývá to největší zlo. Na Xeronu se
začala opět probouzet nestvůra, lidé propukli panice.

Země je planeta, která má také obyvatele. Jmenují se lidé, jsou si však trochu podobní s Xerony.
V České republice v Ostravě v Krásném Poli žil kluk jménem Honza. Byl to obyčejný kluk. Dobře se
učil, jezdil na kole, sportoval, stavěl z lega, hrál počítačové hry. Ale Honza měl velkou
představivost. Když se v noci vzbudil, představoval si, že je v jiném světě, a pořád si kladl otázky:
„Jsme ve vesmíru sami? Můžou k nám někdy nějací tvorové přiletět?“
Opravdu přiletěli. Jednou, jak šel Honza ze školy, nahoře něco padalo do lesa. Honza popadl
kolo a do lesa ujížděl. Jakmile uviděl létající talíř, vykřikl: „Já to věděl, že přiletí!“ Když to dořekl,
začaly se otevírat dveře od létajícího talíře. Z nich vyšel podivný mužíček (byl stejně velký jako
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Jenom království stojí, král v něm je moudrý. Vzpomíná
na minulost, svět je bludný. Kdysi dávno princ mladý
zabil pána nestvůry, avšak ten pán měl syna, který se
chce pomstít za otce, který zemřel v bitvě o moc,
ochočil nestvůru. Konec krále se blíží, už je toho moc ze
světa jiného, teď vám povím o tom našem.

1
4

TORNÁDO 4/2013

Honza): „Přicházím v míru.“ Honza se lekl: „Kdo jsi, řekni a hned, mám u sebe prak!“ „Jsem Xaviar.
A ty?“ „Já jsem Honza.“ „Dobrá, poleť se mnou.“ „Kam?“ „Na Xeron přece.“
Tak odletěli, cesta trvala chvilku, protože letěli světelnou rychlostí. Přistáli uprostřed bitvy.
„Honem, Honzo, za králem!“ Vyhýbali se šípům jen tak tak. Jakmile dorazili na hrad, nestvůra už
snědla krále. Pán však sesedl z nestvůry, vytáhl dva meče a jeden hodil Honzovi. „Tu máš, vyzývám
tě na souboj.“ „Dobrá, tak pojď.“ Pán dal Honzovi do těla hodně bolavých ran, ale i přesto Honza
vzdoroval. Pán se nevzpamatoval z Honzova vzdorování a už nedával pozor při souboji. Honza toho
využil a sebral mu meč. Uťal nestvůře hlavu. Pán se vzdal. Celý Xeron děkoval Honzovi za záchranu,
ale Honza si uvědomil, že tu nepatří, tak se rozloučil a chtěl odletět zpátky na planetu Zemi …
„Píp, píp, píp,“ „Dochází nám palivo.“, hlásí palubní počítač, který zároveň ukončuje můj sen o
záchraně planety Xeron, protože to není palubní počítač, ale můj budík. Je sedm ráno a hádejte,
kam musím?
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Vtipy

Honzík přinese domů pěkné vysvědčení a jde za maminkou, že by chtěl koupit kolo.
Maminka mu ale říká, že nemá tolik peněz, ale že mu splní jakékoliv jiné přání. Synek
se toho ale chytne a přeje si, aby si zahráli na maminku a tatínka. Mamce nezbývá,
než splnit jeho přání. Po dohodě si musí lehnout do ložnice jen v noční košili. S
úzkostí čeká v posteli, co se bude dít. Najednou se rozletí dveře a v nich synátor, v
otcově kvádru a poroučí: "Vstávej, mamko, jdeme klukovi koupit to kolo!"
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Dědeček s babičkou jsou v nebi. Leží na lehátkách pod slunečníkem na nádherné
pláži a popíjejí ledové drinky. Všude kolem nich jsou šťastní lidé, nikdo nemá žádné
starosti, hraje rajská hudba - no prostě ráj. Vtom dědeček vstane a vlepí babičce
facku. "Proč jsi to udělal?" ptá se babička
"Protože nebýt té tvojí hloupé zdravé výživy, mohli jsme tady být už dávno."

1
6

TORNÁDO 4/2013

Pepíček, kterému máma zakázala se koupat v přilehlém rybníce, přijde domů s
mokrými vlasy a povídá, že spadl do vody. "Tak jak to, že nemáš mokré i oblečení?"
"No, měl jsem takové tušení, že bych mohl spadnout, a tak jsem si je radši sundal."
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Ze života 4. třídy

Já jsem dneska
zapomněla úkol.

Já bych raději chodila o
prázdninách do školy, bez
úkolů z angličtiny mě to
vůbec nebaví.

Co to tam ta
Miška píše za
blbosti?

Hoši potřebují pomoc
s jednoduchým úkolem.
No jo, kluci!!!!
Lumpíci ze čtyřky
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Amčo, nebreč.
Budeš mít
vyznamenání.
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