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Slovo úvodem
Milí žáci,
vítáme Vás v novém školním roce. Možná jste si všimli, že během loňského roku
časopis nevyšel. Bohužel (nebo bohudík?) byl celý rok nabitý nejrůznějšími
akcemi a na školní časopis nezbylo tolik času. Letos jsme ale zpět a čeká nás
mnoho článků, receptů, vtipů, kvízů, poučných rubrik apod., vše, na co si
vzpomenete.
Letošní rok naši redakční radu doplní mnoho nových žáků, ale také jsem tady já
jako nová šéfredaktorka Tornáda, Vaše p. učitelka Válková 😊. Časopis bude
nadále pokračovat ve starých kolejích, jen snad s novými nápady a inspiracemi
Vás všech.
Léto už je za námi a pomalu se blíží podzim, období ponuré a smutné, my se ho
však pokusíme trochu rozveselit. V prvním čísle na Vás čeká spousta zábavy, na
prohřátí na Vás čekají teplé recepty právě pro podzimní večery. Nově přibyla
rubrika o druhé světové válce, kde Vás naši redaktoři budou informovat o
zajímavostech právě tohoto období. Doplníte si také znalosti o svátcích, o
kterých jste ještě jistě ani neslyšeli, pro tvořílky uvedeme návody na vlastní
tvoření. Na závěr se můžeme pobavit třeba u sbírky vtipů.
Doufám, že s naším novým číslem v novém složení budete spokojení a oceníte
snahu, kterou všichni vložili do tvorby tohoto časopisu. Pokud někoho napadne,
jak ještě časopis Tornádo vylepšit, přijímáme každou připomínku a samozřejmě
nové členy redakční rady s novými nápady!
Teď už si však užijte čtení!
Mgr. Jana Válková
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Co se u nás zatím událo?
Slavnostní zahájení školního roku
Léto je za námi a někteří školáci se již těšili zpátky do školních lavic. Dočkali se
v pondělí 4. září, kdy slavnostně začal nový školní rok 2017/2018. Nejen žákům,
ale i jejich rodičům přejeme, aby byl úspěšný.

Máme rádi zvířátka
Dne 10. října 2017 proběhla v naší škole výstava zvířat. Zúčastnilo se mnoho
žáků, někdy i s neobvyklými mazlíčky, jako např. axolotl mexický, mini veverka
atd. Celkově žáci vystavili 46 zvířátek, nejvíce však v zastoupení morčat a křečků.
Každý žák i učitel mohl udělit celkově tři body zvířátku, které ho nejvíce zaujalo.
Nejvíce bodů získala Laura Šopíková se svým papouškem, který získal 65 bodů.
Dále pak Natálie Juhaňáková se svým britským kocourem Čikem. Na třetím místě
se umístil Jan Coufal se svými čtyřmi zvířátky – křečkem, želvou, krajtou a
gekonem. Jako další získal nejvíce bodů Adam Nikel s králíčkem, Sofie
Vantuchová s agamou, Natálie Hruzíková s pejskem, Tadeáš Hlavica s bojovnicí
a sekavcem, Radim Strola s axolotlem americkým, Antonín Paláček s králíčkem
a naposled Matěj Herian s papouškem. Vítězům gratulujeme.
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Výstava se velice povedla, těšíme se na příští rok a moc děkujeme všem
účastníkům výstavy.

Rebeka Kvandúchová, Markéta Homolová, Kristýna Klubalová, Tereza Hlaváčková

Sázení stromů
Dne 19. 10. 2017 zasadili žáci osmé třídy společně s organizací Sázíme stromy na
školních pozemcích celkem 15 stromů a jeden keř. Počasí se vydařilo, na závěr
žáci společně vykopali díru a vložili do ní symbolickou časovou schránku s třídní
fotkou, podpisy a dalšími upomínkovými předměty, připomínajícími jejich
společné chvíle.
Bára Doležílková

Drakiáda
Bezmračná obloha, příznivý vítr – to byla kulisa tradiční školní drakiády, která se
uskutečnila 17. října. Desítky draků, dráčků, ale i dravců se vzneslo k nebi nad
polem na ulici Hájkovická. Novinkou tohoto ročníku byl drak „ČEZák“, který si i v
tomto zdánlivě rozlehlém prostoru svoje dráty našel.
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Mgr. Hana Hermanová

Rozhovor
Kromě povedených akcí má naše škola ještě další novinky, a to v podobě nových
učitelů. Jedním z nich je také Miroslav Šebestík, který nám odpověděl na několik
otázek 😊
1) Jak se vám líbí na této škole?
Musím říct, že opravdu moc. Do práce jezdím rád a to je pro mě důležité.
2) Jak vycházíte s celý učitelským sborem?
Všichni kolegové jsou velmi milí a ochotní s čímkoliv pomoct, čehož si moc vážím,
protože jsem přišel do zcela neznámého prostředí, ve kterém se většinou všichni
již velice dlouho a dobře znají, a stále se ještě seznamuji se spoustou specifik
tykajících se jak organizačních tak i vyučovacích záležitostí.
3) Proč jste si vybral zrovna naši školu?
Nabídka práce v Krásném Poli mi z čista jasna spadla do klína v době, kdy už jsem
se chystal na dovolenou. Již při první návštěvě se mi moc líbilo prostředí obce i
samotná škola. Dalším velkým plusem pro mě byla minimální vzdálenost Vřesiny,
kde se věnuji trénování malých fotbalistů.
4) Která třída vám přijde nejhodnější a která nejzlobivější?

5|Tornádo

To se takhle asi nedá říct, každá třída má své lepší a slabší dny. Lépe se mi pracuje
v nižších ročnících, ale to bude do velké míry zapříčiněno menšími počty žáků v
těchto třídách.
5) Jaké jste měl známky na škole?
Otec většinou při pohledu na mé vysvědčení pouze povzdechl se slovy: ,,zase
samá nuda”. :D
6) Co děláte ve svém volném čase?
Spoustu mého volného času pozře připravování na vyučování a trénování kluků
ve Vřesině. Zbytek volného času se snažím věnovat přítelkyni a rodině.
7) Kolik let už hrajete fotbal?
Pokud dobře počítám, pak to bude plus mínus asi 19 let.
8) Kolik let už učíte?
S pravidelnou výukou jsem začal v únoru tohoto roku, ale na plný úvazek učím až
zde od září.
Tereza Hlaváčková, Rebeka Kvandúchová, Markéta Homolová

Něco pro tvořivé duše

Podzimní strom – kombinace tuše a suchých listů
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Potřeby:
• pestrobarevné listy podzimu
• tuš
• lepidlo – např. Herkules
• ubrus
• hadřík
Návod:
• Listy necháme pár dní volně usušit.
• Vezme si papír, tuž a brčko. Na papír naneseme tuž a pomocí brčka
rozfoukáme do nejrůznějších tvarů.
• Necháme zaschnout.
• Než nám tuž zaschne, natrháme listy na malé kousíčky, které posléze
bude lepit na obrázek.
• Když nám tuž zaschla, naneseme lepidlo a na lepidlo přilepíme předem
připravené listy.
• A máme podzimní strom hotový.

Věnec z klubíček
Materiál:
• Vlna - vyberte si takové barvy, které
se k sobě hodí a budou ladit s vaším
interiérem / exteriérem
• Jutový motouz
• Polystyrénové koule – různé velikosti
• Ramínko nebo drátek
• Netkaná textilie nebo jiná látka
podobná zvoleným barvám vlny
• Přízdoby (malé baňky na drátku k
aranžování + sněhové kuličky)
Pomůcky:
• Tavná lepící pistole + větší zásoba lepidla do pistole
• Nůžky
• Kleště (k ohýbání drátu)
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Postup:
1. Připravte si veškerý potřebný materiál a pomůcky.
2. Vytvořte si klubíčka tří velikostí. Na polystyrénovou nebo vatovou kuličku
naneste trochu lepidla a začněte ji pevně omotávat. Po každém omotaném
kusu naneste opět kapku lepidla, aby se
vám klubko nerozmotávalo.
3. Konec klubíčka opět zajistěte lepidlem.
4. Tímto způsobem si vytvořte dostatečný
počet klubíček z vlny a provázku. Tento
věnec je z 40 klubíček.
5. Nyní si připravte základ na věnec.
Kovové ramínko (drátek) pomocí kleští
rozevřete a vytvarujte do tvaru kruhu.
Jde to celkem lehce, ale je potřeba si s
tvarem chvíli vyhrát.
6. Kruh z drátu za pomocí lepidla omotejte textilií a následně vlnou. Toto je
důležitý krok. Na samotném drátu klubíčka nechtějí držet. Místo drátu
můžete využít i věnec z polystyrenu, který ale rozpulte, aby nebyl tak vysoký.
Rozpůlený věnec ale také obalte v látce nebo vlně, aby mezi klubíčky poté
neprosvítala zářivá bílá.
7. Přibližně si rozvrhněte rozmístění klubíček a začněte lepit ke konstrukci i
jednotlivá klubka k sobě.
8. Věnec z klubek dozdobte podle své
fantazie. Využít můžete nejrůznější
přízdoby, baňky, kuličky nebo třeba
vločky vyrobené tavnou pistolí.
Baňky lepte do mezer mezi klubíčky
a do prázdných míst tak, aby z
žádné
strany
neprosvítala
konstrukce.
9. Nyní už jen provlékněte stuhu,
kousek vlny či rybářský vlasec
konstrukcí z drátu a věnec je hotový
k pověšení.
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Truffle
Ingredience: 150g másla,
150g moučkového cukru,
400g kvalitní čokolády na vaření,
3 lžíce kakaa
Postup: Máslo vyšleháme do pěny s cukrem, přidáme čokoládu rozpuštěnou ve
vodní lázni, kakao. Vše dobře promícháme. Vzniklou směs dáme vychladit do
ledničky. Následně z ní tvarujeme kuličky, které nakonec obalíme v kakau a
vložíme do papírových košíčků.

Pečený čaj – sezónní
Základem pečeného čaje je ovoce, které může být čerstvé i mražené, avšak
zhruba jeho polovinu by měly tvořit kyselejší druhy, jako je třeba rybíz. Vybírat i
kombinovat druhy ovoce ale můžete dle svých chutí – jablka, hrušky, jahody,
maliny, borůvky, ananas, rybíz, pomeranče, ostružiny, meruňky, broskve, třešně,
hroznové víno, brusinky, višně, brusinky, švestky, mandarinky…
Ingredience: 2 kg ovoce výše jmenovaného i jiného, v libovolné kombinaci
1 250 g cukru krystal
2 citróny
koření (hřebíček, skořice, anýz apod.)
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Postup: Nachystáme si hlubší pekáč. Větší ovoce nakrájíme na kostičky (i
oloupaný citron) a dáme do pekáče. Přidáme všechno ostatní drobné ovoce,
zasypeme cukrem. Nakonec dáme všechno koření a dobře promícháme. Pečeme
v předem vyhřáté troubě na 180-200°C asi 30 minut. Během pečení asi dvakrát
promícháme. Hned za upečení naplníme do skleniček, zavíčkujeme a otočíme
dnem vzhůru jako marmeládu...
Použití: Do hrnečku dáme 1-2 lžíce této směsi, zalijeme horkou vodou.
Vypijeme jako čaj a na spodu hrnečku nás čeká pochoutka v podobě kousků
ovoce.

Lucie Kleinová

Pojďme se přiučit
Druhoválečné okénko
Toto okénko bude zaměřeno na operace a zbraně druhé světové války.
Jako první dvě zbraně popíšeme těžký kulomet M2HB a Samopal M1 Thompson.
Těžký kulomet Browning M2HB používaný Spojeneckými jednotkami od roku
1921 a od konce druhé světové války všemi zeměmi NATO až do dnes. Byl
navržen Johnem Browningem koncem první světové války roku 1918 pro potřeby
Americké armády pro případ dalšího válečného konfliktu. Jeho ostatní verze byly
i také montovány do letadel a často byl používaný jako tankový kulomet na věži
mnoha spojeneckých tanků.
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Jako základní technické údaje uvedeme - dostřel 6800 metrů, ráže 12,7mm (0.50
cal.), hmotnost 38kg bez trojnožky a v plném osazení polními modifikacemi vážil
57kg

Jako další vám představíme samopal Thompson. Tento samopal byl používán
Spojeneckými vojsky od roku 1938-1971 (USArmy). Původem je z USA.
Zkonstruoval jej John T. Thompson. Navrhl jej v letech 1917-1919. Vyrobila ho
firma Auto-Ordnance Company Colt. Výrobní proces začal přibližně v roce 1921
a do konce jeho nasazení v bojích se vyrobilo celkem 1 700 000 kusů. Thompson
byl označován jako Tommy Gun nebo Chopper a také měl několik variant :
- Thompson M 1921
- Thompson M 1923
- Thompson M 1927
- Thompson M 1928 (prvně masově vyráběný)
- Thompson M 1928 A1 (použit za druhé světové války)
-Thompson .30 Carabine
-Thompson M1 (zdokonalená verze M 1928 A1)
-Thompson M1 A1 (poslední typ)
Hmotnost zbraně - 4,72-4,82 kg (podle verze)
Délka zbraně- 805-813 mm(podle verze)
Pro tyto samopaly bylo zhotoveno několik typů zásobníků, konkrétně vám
osvětlím jen dva -Bubnový na 50 nebo 100 nábojů (typ L a C) a schránkový na 20
nebo 30 nábojů (typ XX a druhý bez označení)
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Doufám, že se vám toto okénko líbilo a čtěte náš časopis dál.
Miroslav Dostal a Štěpán Luzar

Svátky, které neznáte…
Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
16. září si připomínáme Mezinárodní den
ochrany ozonové vrstvy. Tento ne moc známý
svátek byl stanoven na základě podepsané
smlouvy z roku 1987. V této smlouvě jsou
napsané přesné body jak chránit ozonovou
vrstvu a ty se musí dodržovat. Důvodem
ochrany je její úbytek kolem naší planety, což
může mít v konečném důsledku fatální
následky na životní prostředí a celý ekosystém
naší planety. Teď ale k otázce, co to ozonová vrstva vlastně je. Ozonová vrstva je
část atmosféry (což jsou plyny obklopující Zemi) nacházející se ve výšce 25 až 35
kilometrů nad zemským povrchem. Tato vrstva chrání naši planetu před
ultrafialovým zářením, které vyzařuje Slunce. Tohle záření je pro nás
nebezpečné, a proto je pro nás ozónová vrstva životně důležitá.

Mezinárodní den studentstva
Mezinárodní den studenstva, který byl vyhlášen v
roce 1941 v Londýně, je stanoven na 17. listopad z
důvodu památky na české studenty, kteří roku 1939
uspořádali demonstraci proti Němcům, při které byli
2 studenti zastřeleni. Vše začalo násilným potlačením
poklidné demonstrace u příležitosti 21. výročí vzniku
Československa, a to 28. října 1939 v Praze, během
níž byl těžce zraněn student Lékařské fakulty
Univerzity Karlovy Jan Opletal, který svému zranění
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bohužel 11. listopadu podlehl, a zabit pekařský dělník Václav Sedláček. (Na
obrázku můžete vidět Pamětní desku z Kounicových kolejí v Brně připomínající
studenty, kteří zahynuli v Koncentračním táboře Sachsenhausen.)

Mezinárodní den zdravotně postižených
Mezinárodní den zdravotně postižených, který
připadá na 3. prosince. Vznikl za účelem zvýšení
informovanosti pro širokou veřejnost, o problematice
se kterou se postižení lidé denně setkávají. Po celém
světě se v tento den pro ně konají různé akce, které
mají zvýšit informovanost okolí o životě těchto lidí a
upozornit na jejich každodenní překážky a omezení.
Každý rok mají konkrétní téma, které určuje oblast, na
niž má být zaměřena hlavní pozornost v příštím období.
Denisa Kuchařová

Kvíz/Quiz
1…Jaký z těchto států nepatří do jižní Evropy?
M Monako, G Anglie, H Řecko
2…Jaký státní útvar je Švédsko?
Q republika, E monarchie, J federativní republika
3…Co je přírodní zvláštností Norska?
N gejzíry, L velká jezera, O fjordy
4…Jaké je hlavní město Běloruska?
G Minsk, P Sarajevo, S Kyjev
5…Jaké je nejmenší stát Evropy podle rozlohy?
T San Marino, R Vatikán, U monako
6… Jaké je největší město Evropy?
O Praha, W Řím, A Moskva
7…Jak se nazývá nejvyšší hora Evropy
I Sněžka, F Mont Blanc, G K2
8… Jak se nazývá největší stát Evropy (když nepočítáme Rusko)
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I Turecko, K Itálie, T Španělsko
9…V Rakousku mluví
K Anglicky, P Rakousky, E Německy
Zeměpis se latinsky řekne ………………….(každá odpověď má u sebe písmeno a
každá správná odpověď má správné písmeno. Tak co vám vyšlo ☺)
David Slavík

Recenze
Koláč s kapkou jedu - Alan Bradley
Anotace: Největší vášní jedenáctileté Flavie de Luce je chemie a brzy bude mít
příležitost uplatnit své poznatky - zvláště o jedech, při vyšetřování zločinu.
Jednoho dne najdou de Luceovi přede dveřmi svého domu mrtvého ptáka s
poštovní známkou v zobáku, což Flaviina otce filatelistu velice rozruší. Na
nedlouho poté objeví dívenka na zahradě umírajícího muže. Z vraždy je obviněn
Flaviin otec a Flavie začne vyšetřovat tento zločin na vlastní pěst. Zdá se, že
současný zločin nějak souvisí s dávnou děsivou
smrtí jednoho z otcových učitelů. Malá, ale
velmi inteligentní a odvážná vypravěčka nás s
nadhledem a často překvapivě pronikavou
ironií zavede do prostředí anglického venkova
50. let minulého století. Koláč s kapkou jedu
připomíná klasická díla anglické detektivní
školy a ocení ho nepochybně každý milovník
napínavých příběhů bez rozdílu věku.
Recenze: Zaujal mě už název knížky, z kterého
vyplývá, že by se mohlo jednat o zajímavou
knihu, což se mi potvrdilo. Příběh je vlastně
detektivním románem, který barvitě a pěkně
napsaný, bez přehnaného rozepisovaní úplných maličkostí, čeho si velice cením.
Nejvíce se mi na knížce líbila Flaviina ironie, se kterou vyšetřuje detektivní
zápletku a její poštuchováni s jejími sestrami.
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Knihu bych doporučila, těm, kdo mají rádi napětí a detektivní záležitosti.
Ukázka:
„Feely a Daffy seděly na květovaném divanu v obývacím pokoji, vzájemně se
objímaly a kvílely jako sirény leteckého poplachu. Popošla jsem o pár krůčků do
místnosti, abych se k nim připojila, když vtom mě Ophelie zahlédla. „Kdes byla,
ty potvoro mrňavá?" zasyčela, vyskočila na nohy a vrhla se po mně jako divoká
kočka. Oči měla napuchlé a červené jako odrazky na bicyklu. „Všichni tě hledají.
Mysleli jsme si, že ses utopila. Já jsem se modlila, aby ses fakt utopila! "Vítej
doma, Flavi, pomyslela jsem si.“
Karolína Zlotá

Rover Builder
Rover Builder je hra, ve které máte za úkol
přemístit krychlovou družici do cíle pomocí
„podvozku“, který jí dostavíte.
Hra se odehrává ve vesmíru, kde máte
možnost hrát na šesti různých planetách
znichž každá má osm levelů.
Ke stažení je také novjejší 3D verze, Rover
Builder GO.
Hra má 61 MB a je zdarma, takže už jen stáhnout a můžete jet.

Josef Dostal

15 | T o r n á d o

Spore
Spore je počítačová hra. Hra je určená pro kohokoliv. Hra jde koupit na steamu i
na oficiálních stránkách. Stojí okolo 130 Kč. Hra se dělí na 5 částí. Když zapnete
hru tak máte na výběr ze 8 zeměkoulí. Když si vyberete tak si určíte, jestli chcete
být býložravec nebo masožravec a určíte si jméno. Pak se vám ukáže scéna, jak
na zemi padá asteroid. Jak začnete hrát, tak jste takový malí červík který jí trávu
či maso. Kolem vás jsou jiní červíci.

Někteří z nich vás mohou zabít a sníst. Postupem získáváte rohy, ploutve atd. pak
se vyvinete do většího a většího. Tohle je první část, která je nejkratší. Po
skončení první fáze začne 2. Kde vylezete na pevninu. Tam se vyvíjíte a chodíte
po zemi a po cestě se můžete skamarádit s ostatními příšerkami. Více o této fázi
už vám neřeknu, abyste se ji více užili. Ve 3. Fázi vynalezete oheň a založíte kmen.
V 4. Fázi založíte vesnici. A bojujete o území. A v poslední fázi Už vyrábíte
vesmírné lodě, létající auta a létáte na jiné planety. Tak přeju hodně štěstí v této
hře.
Vojtěch Frolík

Recenze na vědomostní hru MOZKOVNA
Mozkovna je vědomostní hra velmi podobná vědomostní, televizní hře “Chcete
být milionářem”. Hra je zdarma jak pro Android tak i pro AIOS.
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Vědomostní soutěže byly vždy hitem. Ať už na televizních obrazovkách nebo na
mobilních telefonech.

Mozkovna se řadí do žánrů vědomostních her, nicméně princip je zde odlišný než
u výše zmíněného milionáře. Hra probíhá formou boxerského utkání. Vy a váš
fiktivní soupeř dostanete 6 otázek, na které máte předem určený časový limit.
Na konci se ukáže kolikrát jste odpověděli správně. Pokud jste odpověděli
špatně, bod se přičítá vašemu soupeři. Ten, kdo má
více bodů, se stává vítězem. Odměnou za výhru
jsou zlaté mince, za které si můžete koupit jiný
baliček otázek jako např. historie starověku,
biologie, astronomie, sport a mnoho dalších. Na
začátku hry máte pouze základní sadu a ta vám
poskytne celkem 211 snadných až středně
obtížných otázek, takže po nějakou dobu si s ní bohatě vystačíte. Na tyto balíčky
jste schopni si vydělat, aniž byste museli vytáhnout svou peněženku. Takže jestli
se vám tato hra líbí, můžete si ji zakoupit na obchod play nebo pro AIOS app
store.
Hodně štěstí při hraní hry MOZKOVNA☺
David Slavík
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Na závěr něco pro pobavení 😊
Při hodině biologie se ptá Pepíček učitelky:
Pepíček: "Co je to - má to šest noh, velké oči a je to chlupaté?!"
Učitelka: "Nevím Pepíčku."
Pepíček: "Škoda já taky ne, ale sedí vám to na hlavě."
☺
„Tati, máš dobrou paměť na obličeje?“ ptá se Vendelín tatínka. „Mám, proč to
chceš vědět?“ „Tak to se ti bude hodit, protože jsem právě rozbil zrcadlo na
holení.“
☺
František ukazuje otci vysvědčení
„Teda něco tak strašného jsem ještě neviděl,“ zděsí se otec .
„Já taky ne, včera jsem to našel ve tvých věcech.“
☺
Malý komár se právě vrátil ze svého prvního letu a nadšeně vypravuje
mamince:
„Mami, to ti bylo prima, představ si, jak jsem tak letěl, všichni mi tleskali!“
☺
„Děti, ty sáňky si musíte půjčovat!“ křičí maminka za svými dětmi. „Vždyť ano
mami, já jezdím z kopce a brácha do kopce.“
☺
Jdou dva lední medvědi po Sahaře.
„Panečku, tady tedy musela být ledovka!" říká jeden. „Proč myslíš?" na to
druhý. „No, že to tu tak posypali..."
☺
Vývoj slovních úloh:
1960: Dřevorubec prodá náklaďák řeziva za 100$. Jeho náklady jsou čtyři pětiny
z výsledné ceny. Jaký je jeho zisk?
1970: Dřevorubec prodá náklaďák řeziva za100$. Jeho náklady jsou čtyři pětiny
z výsledné ceny neboli 80$. Jaký je jeho zisk?
1975: Dřevorubec vymění množinu řeziva R za množinu peněz P. Kardinalita
množiny P je 100 a každý její prvek má hodnotu 1$. Nakreslete 100 teček
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reprezentujících prvky množiny P. Množina
nákladů N obsahuje o 20 teček méně než množina P. Vyjádřete množinu N jako
podmnožinu množiny P a odpovězte na otázku: Jaká je kardinalita množiny
teček Z vyjadřující zisk?
1980: Dřevorubec prodá náklaďák řeziva za 100$. Jeho náklady jsou 80$ a zisk
20$. Podtrhněte číslo 20.
1990: Pokácením krásného lesa si dřevorubec vydělal 20$. Co si myslíte o
tomto způsobu obživy? Jak se teď asi cítí ptáčci a veverky z toho lesa?
☺

1. Co je na tabuli...... 2. Tohle vidí učitel........... 3. Tohle vidí studenti....
4. Co si studenti pamatují.... 5.Co bude v testu.... 6. Tohle vidí uklízečka….
Jaromír Stavač
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Pro chytré hlavy
Spoj postavy, které k sobě patří 😊
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