
Únor 2012                                                                   3. ČÍSLO 

HORŇÁČEK 
časopis dětí z Velké nad Veličkou, Javorníka a Nové Lhoty 

aneb chodíme do stejné školy  

 

 

Horňáček tě informuje o všem, co se tady děje 
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Dnes vám představujeme třídu… 

2. A 
     Zdravíme všechny čtenáře našeho školního časopisu, i my 

bychom se rádi představili: Do naší třídy 2. A chodí 13 děvčat a 14 

chlapců. Do školy jezdíme několika dopravními prostředky, jsme 

totiž z různých koutů blízkého okolí- Velká nad Veličkou, Javorník, 

Suchov, Suchovské Mlýny. 

 

     V tělocviku nás prohání paní učitelka Kučerová, náš hudební 

sluch rozvíjí paní učitelka Vrablcová. Své dovednosti rozvíjíme 

nejen ve škole, ale také ve výtvarném a keramickém kroužku. Velké 

úspěchy máme v atletice a aerobiku. 

 

Určitě jste zvědaví, kam letos pojedeme na školní výlet. Paní 

učitelka už to ví, ale zatím si to tajemství nechává pro sebe. 

 

S paní učitelkou Denisou Oswaldovou postupně pronikáme do tajů 

Daltonské výuky. Učíme se pracovat ve skupinách, máme možnost 

volit si pořadí úkolů i své pracovní místo. Už víme, co je to časový 

harmonogram, ale zatím nám dá dost práce si ho správně 

rozvrhnout a dodržet. Učíme se respektovat ostatní a sami být 

respektováni. Za svou práci získáváme nejen známky jako v jiných 

třídách, ale také sluníčka a daltonské body. Každý školní den je pro 

nás velké dobrodružství. 

 

(Žáci 2. A a Denisa Oswaldová) 
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7. A 
     Třídní učitelkou 7. A je Mgr. Irena Sedlářová, na kterou jsou 
velmi hrdí. Do třídy chodí 19 žáků, z toho 7 holek a 12 kluků. Mají 
mezi sebou dobré vztahy, ale jak to známe, dojde občas i k nějaké 
hádce, která se zatím pokaždé vyřešila. Jsou  velmi sehraný kolektiv. 
Ani tato třída nezůstává pozadu se sportem. Ve třídě vyniká Bára 
Melichárková v házené, kluci ve fotbalu a samozřejmě holky ve 
florbalu, které mimochodem čekají v 2. pololetí důležité turnaje 
pořádané ministerstvem školství. Jako každým rokem i letos se 7. 
třídy zúčastnily lyžařského výcviku na Kopřivné, kde měli všichni 
lyžaři mnoho novým zážitků, získali mnoho vědomostí o lyžování, 
ale nejvíc děti zaujaly běžky. Na horách obdržely ocenění za slalom 
3 dívky, které soutěžily za mladší žákyně, a to 1. místo Aneta 
Pavlačková,  2. místo Denisa Čížová a 3. se umístila Lenka Prášková. 
Aby se pořád jenom neučili, pojedou s 8. A a 8. B na dopolední 
divadelní představení do Brna na Moliérovu hru Scapinova 
šibalství, na kterou už se velmi těší. 

(Tereza Spazierová a 7.A) 
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7.B 

      Deseti klukům a osmi děvčatům vládne pan učitel Radovan 

Lano. Jsou dobrý kolektiv. Konkrétně tato třída je schopna za 

desetiminutovou přestávku zpustošit celou třídu tím, že se snaží 

jeden druhého trefit mokrou houbou. Zábava ustane příchodem 

některého z učitelů, který se rozhodl vtlouci do jejich hlav trochu 

vědomostí v podobě českého jazyka, matematiky, fyziky či dějepisu.  

     Je to až k neuvěření, jsou teprve v 7. ročníku a mají na svém kontě 

mnoho úspěchů. Hlavním aktérem je Barča Pekníková, která se 

chlubí několika úspěchy v házené, ale nejen v tomto sportu je Bára 

skvělá,  výborně hraje i s Adélou Basovníkovou florbal. Ale ani kluci 

nezůstávají pozadu, hrají dobře fotbal. Někteří se zúčastnili 

lyžařského kurzu.   

 

 

 

Karolína 

Novotná 

a 7.B 
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Anketa 

Jaký způsob dopravy obvykle používáš při cestě do 

školy? 

○ chodím pěšky:  63 dětí 

○ jezdím na kole: 11 dětí 

○ jezdím autobusem: 32 dětí 

○ jezdím s rodiči automobilem: 29 dětí 

_______________________________________________  

Kombinace: 

Kolo a auto: 2 děti 

Pěšky a auto: 11 dětí 

Auto a autobus: 8 dětí 

Kolo a autobus: 8 dětí 

Pěšky a auto: 16 dětí 

Pěšky a autobus: 1 dítě 

 Ankety se zúčastnilo 173 dětí, z tohoto počtu chodí 

pěšky, nebo někdy pěšky 91 dětí. 
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Sport 

Zima 

      Co si představíte pod slovem zima? Někdo koulovačku, 

bobování, lyže atd.,  ale ke všemu je potřeba sníh, a ten se nám 

letos jaksi vyhýbá. Trošku sněhu nám příroda přinesla na 

horách, ale pořádných závějí se asi u nás nedočkáme. Aspoň ti 

žáci, co byli na horách, si to ten týden užili.  

Jiřka Světlíková 

 

LYŽÁK 

     V neděli 8. 1. jsme plni očekávání nasedli do autobusu. Zamávali 

jsme rodičům a hurá na hory. Cesta rychle uběhla a než jsme se 

nadáli, už jsme šlapali do kopce k chatě Kopřivná.  
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     Ubytovali jsme se do pokojů a vyrazili na svah, kde jsme se 

rozdělili do skupinek. Další den jsme se seznámili s okolím a naším 

přechodným bydlištěm. Překvapila nás luxusní jídelna, a navíc jsme 

mohli vyzkoušet saunu i vířivku. 

  

Všichni byli okouzleni naší krásnou jídelnou a barem ….. Ale určitě 

největší úspěch měla točící křesla: D 

     V úterý se první skupina vydala na Praděd, kde nás přivítala zima 
a prudký vítr. Byl to boj, ale zvládli jsme ho.  

 

 Ve středu byl zasloužený odpočinkový den. 
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  Zahráli jsme si hry na sněhu, zašli jsme si do ,,restaurace'' a 
pak někteří z nás absolvovali večerní lyžování. Během týdne 
si všichni vyzkoušeli běžky.  

  

     Každý večer byl pro nás připravený program, a navíc i hry. 
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     V pátek proběhly závody ve slalomu a večer byl karneval. Na 
prvním a zaslouženém místě se umístili kluci se scénkou 
„Taková normální rodinka'', kde hráli Milan Slovák, Robin 
Janda, Dominik Horák, Jakub Sukup a Adam Kružica.  

V sobotu jsme si sbalili kufry a s 
trochou nostalgie jsme nastoupili 
do autobusu. 

Myslím, že snad za všechny můžu 
říct, že se nám letošní lyžák 
vydařil. 
      Velký dík patří naší 
zdravotnici, která se starala o naše 
zdraví.  
Také paní učitelce Šimoníkové za 
dobrou náladu, kterou mezi námi 
šířila. Dále panu učiteli Lanovi za 

pevné nervy s námi. A hlavně panu řediteli, bez kterého by se 
letošní lyžák neuskutečnil. 

Daniela Procházková  

Pirát, gejša, rozhodčí, kočička   
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Společná karnevalová fotka :)         a  Kája Novotná 

 

 

Úspěšní řešitelé soutěže v šifrování 

 

1. stupeň:  Miškeřík S.  2. A   2. stupeň: Mikeska M. 8. A 

        Zálešáková S. 4. A                  Kuric F. 8. A 

                 Galečka P. 5. A                  Ondruš J. 8. A 

Celkem se zapojilo 16 dětí, blahopřejeme. 
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Projekt Školy pro venkov 
 

NOHEJBAL NA NAŠÍ ŠKOLE 

 

     Jedním z nejúspěšnějších sportů posledních let je na naší škole 

nohejbal. Po velkém úspěchu v minulosti, kdy naši žáci úspěšně 

reprezentovali školu až na přeboru republiky (2. místo), se neustále 

umísťujeme na předních místech našeho okresu.  

     A ani tento školní rok nebyl výjimkou. Po kole okrskových 

přeborů se uskutečnil okresní přebor jak mladších, tak starších 

žáků v naší sportovní hale. 

     V MLADŠÍCH ŽÁCÍCH obsadilo družstvo smečař Dominik 

Chrenčík a hráči v poli Robin Janda a Jindra Pavlica spolu s Honzou 

Kučerou a Martinem Lipárem 2. místo a zopakovalo tak loňské 

umístění svých předchůdců. 

     V kategorii STARŠÍCH ŽÁKŮ se vyměnili žáci na pozici smečaře. 

Místo Filipa Kurice turnaj odehrál Jan Rumíšek a spolu s pólaři 

Milanem Mikeskou a Dominikem Rybnikářem dokázali v turnaji 

zvítězit. Jako náhradník byl součástí mužstva i Tomáš Frola.  

Příslibem pro příští rok je skutečnost, že kromě Rumíška se jedná o 

žáky 8. ročníku a budou tedy moci reprezentovat i příští školní rok. 

                                                                                    Mgr. Radovan Lano 
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Pořadí okresního přeboru: 

 

ML.ŽÁCI 

1.  CZŠ Veselí nad Moravou 

 

2. MZŠ Velká nad Veličkou 

3. ZŠ Hodonín, Očovská 

4. ZŠ Dolní Bojanovice  

 

ST. ŽÁCI 

1. MZŠ Velká nad 

Veličkou 

2. ZŠ Lipov 

3. ZŠ Kyjov,  Joklíkova 

4. ZŠ Hodonín, Očovská 
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PROJEKTOVÝ DEN ŠESTÉ TŘÍDY 

     Do projektu „Školy pro venkov“ se zapojila i třída VI.B.  Začátkem 

tohoto školního roku dostali žáci první úkol – vyhledat pověsti, které se 

vztahují k jejich obci. Podařilo se jim shromáždit přes dvacet pověstí 

z Velké nad Veličkou, Javorníka a Nové Lhoty.  Právě z těchto obcí totiž 

žáci naší školy pocházejí. Vyhledané pověsti si pak společně nejen 

přečetli, ale také si je ilustrovali, a jednu z nich dokonce přeložili do 

angličtiny. 

     První projektový den třídy VI.B se uskutečnil 18. listopadu 2011.  

Žáci se nejdříve prostřednictvím dokumentu seznámili se všemi devíti 

obcemi 

Horňácka. 

Povídali si o 

tom, co je pro 

každou z těchto 

obcí typické. Po 

svačině vyrazili 

do terénu. Jejich 

první zastávka 

byla na Strážné 

hůrce, kde je 

čekala Maryna 

Pavlincová, 

dcera malíře Karla Supa. Vyprávěla jim o svém otci, jeho obrazech, 

Strážné hůrce. Druhá zastávka byla na obecním úřadě. Starosta obce Jiří 

Pšurný žákům představil obecní znak, vlajku a pečeť. Vzpomněl důležité 

historické mezníky a mimo jiné diskutoval se žáky na téma třídění 

odpadů. Na první projektový den budou žáci vzpomínat nejen díky svým 

zápiskům, ale i díky pořízeným fotografiím.       RNDr. Jarmila Pšurná 
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VÁNOČNÍ TVOŘENÍ PODRUHÉ 

     Dne 9. 12. 2011 se v jídelně naší školy uskutečnilo již v pořadí 

druhé „Vánoční tvoření“. V 

tzv. dílničkách si děti i 

dospělí měli možnost 

vyzkoušet různé výtvarné i 

pracovní techniky a 

odnášeli si domů spousty 

pěkných výrobků s vánoční 

tématikou. 

     

 V atriu školy zároveň probíhala 

soutěž o nejpěkněji nazdobený 

perníček, které se mohli účastnit 

jak žáci, tak i široká veřejnost. 

     V kategorii „domečky“ vyhrála 

1. místo děvčata 7. A , v kategorii „perníčky“ obsadila nejvyšší příčku 

Pavlína Zemčíková ze 6. B a v kategorii „svícny a stromečky“ se 

nejvíce líbily výrobky paní Marie Okénkové. 

 

  

  (Vychovatelky 

    J. Galečková a E. Procházková) 
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Ples školy  
Jako tradičně první pátek v měsíci únoru se i letos 3. 2. uskutečnil 

ples  MZŠ Velká. Bývá již zvykem, že ples zahajují žáci devátých tříd 

polonézou, kterou nacvičila p. uč. Marie Vrabcová, učitelka na prvním 

stupni. Další vstupy zajistily p. uč. Šárka Hlahůlková a p. Štefánková se 

svým kroužkem aerobiku. O celkovou zábavu večera se postarala skupina 

Kamasi s kapelníkem Frantou Coufalíkem. Někteří rodiče žáků osmých 

tříd se aktivně zapojili do příprav plesu a podařilo se jim zajistit rekordní 

počet (asi 290) celkem hodnotných cen do tomboly, které jistě udělaly 

radost šťastným výhercům. Na plese panovala výborná zábava, doufáme, 

že tomu bude tak i příští rok.  

 

 

 

 

 

 



17 
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Co se děje ve třídách 

MADAMA BUTTERFLY 

     V předvánočním času se vypravila skupina 40 dětí z osmých a 

devátých tříd a šesti dospělých do brněnského Janáčkova divadla. 

Opera- to tu už dlouho nebylo. Trochu jsme se obávali italštiny, ale 

čtecí zařízení nám dokonale pomohlo seznámit se s hlavní dějovou 

osou. Opět jsme mohli provětrat společenské šaty a nasát kulturní 

atmosféru operního světa. Celkový dojem trochu zkazilo chování 

některých spolužáků, kteří se nedokázali udržet a své dojmy si 

svěřovali už v průběhu představení, čímž kazili kulturní zážitek 

okolo sedících. Příště zůstanou doma. 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 

 V úterý 14. února přišla do školy třicítka předškoláků, aby se prošli 

Pohádkovým lesem a vyzkoušeli si, jestli se budou moci stát od září 

žáčky první třídy. Přivítaly je pohádkové bytosti, které se snažily jim 

jejich úkoly zpříjemnit a pomoci jim s nimi. A teď už jen připravit 

aktovky a hurá do školy… 
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S pohádkovými bytostmi 

 

 

S paní učitelkou 
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Olympiáda z jazyka českého  

      Šestého prosince, na Mikuláše, se sešlo 14 žáků osmých a 
devátých ročníků, elita jazyka českého na naší škole, aby si poměřili 
své znalosti z mateřského jazyka. Pod vedením p. uč. L. Hlaváčové a 
A. Brablcové zdárně překonali mluvnickou část i slohový úkol. 
Letos měli zajímavé zadání: Za dveřmi je...  
     Nejlépe z klání vyšla Simona Šnevajsová z 9. A, bude nás 
reprezentovat na okresním kole v Hodoníně. Na druhou pomyslnou 
příčku dosáhl David Voráč z 8. B, třetí skončila Anna Prášková 
z 9.B. 
 
     Všem blahopřejeme a Simoně budeme držet palce v okresním 

kole. 

 



21 

 

Nejlepší slohové zpracování tématu: Za dveřmi je… 

ZA DVEŘMI JE LÉTO!    
 

       Léto, voda a slunce, to jsou tři slova typická pro 
prázdniny, na něž se každý těší. Nejvíce ovšem děti. Také 
Maruška se těší. Letos ukončí první třídu základní školy a už 
se nemůže dočkat dvouměsíčního volna. Má toho přece tolik 
v plánu. Nejdříve se pojede na měsíc podívat za babičkou a 
dědou na venkov, poté stráví dva týdny s rodiči u moře a 
zbytek prázdnin prožije doma a s kamarády. 
       Jenže teď je teprve červen a do konce školního roku ještě 
nějaká ta doba zbývá. Rodiče už na Marušce vidí, jak je 
nedočkavá. Chtějí jí udělat radost, a tak jí povídají:  
„Maruško, o víkendu pojedeme na chalupu. Uděláme si 
takový předprázdninový výlet, co říkáš? Zajdeme do lesa na 
borůvky, zapálíme si táborák. Co ty na to?“ 
„Jééé, to by bylo super!“ raduje se Maruška. 
         V sobotu před polednem už přijíždějí k chalupě. Sotva 
děvče vystoupilo z auta, hrnulo se do lesa. Jen z dáli slyšela 
tatínkův hlas:  „Nikde se netoulej! Za chvíli bude oběd!“ křičel 
za ní. Neměl důvod se o ni strachovat. Vždyť už tady byli 
několikrát, zná to tady už moc dobře. 
         Jenže uplynula hodina a Maruška se stále nevracela. 
Maminka si pomalu začínala dělat starosti. Vyslala proto 
tatínka, aby se šel po své dcerce podívat. 
         Chodil okolo chalupy a volal, ale Maruška se stále 
neozývala. Zašel tedy do lesa. Ale jelikož se mu stále nikdo 
neozýval, musel jít hlouběji. Začínal panikařit. 
„Co když se jí něco stalo? To bych si nikdy neodpustil!... 
Mařenkóóóó!“ 
          Najednou se před utrápeným otcem objevila mýtina a na 
ní si jeho malé dítě spokojeně spalo. Spadl mu velký kámen ze 
srdce, že ji našel živou a zdravou. Vzal ji do náruče a odnesl 
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k chalupě. Tam ji postavil na zem a řekl jí: „Už nikdy nebudeš 
chodit do lesa sama, ano?“ 
Maruška se na něj jen usmála, zhluboka se nadechla a špitla: 
„Tati, cítíš to? Za dveřmi je léto!“ 

(Simona Šnevajsová, první místo) 

 
ZA DVEŘMI JE PRODEJCE 

 
     Paní Anne Greenwichová, též známá v celé ulici jako drbna 
a babizna, která v mezích slušnosti a hlavně neutuchající 
zvědavosti špehuje své sousedy, právě cupitala po schodech 
dolů pro ranní noviny. Když tu náhle někdo zazvonil na 
dveře. Paní Greenwichová zcela vyrušená ze své rutiny, 
otevřela dveře s notnou dávkou nevrlosti. Na prahu stál 
elegantně oblečený muž usmívající se tak, že byste mu 
nevěřili ani nos mezi očima. 
    „Dobrý den, navštívil jsem vás s jedinečnou nabídkou 
koberců, máme neuvěřitelně nízké ceny!“ vyhrkl na ni, 
mávaje vzorníkem kobercovin. 
     „Ó, to je tak milé,“ s těmito slovy si stařenka sebrala noviny 
a práskla mu dveřmi přímo před nosem. 
     Šťastná, což bylo krajně neobvyklé, svým triumfem nad 
podomním prodejcem si sedla do svého pohodlného křesílka 
u okna a, jak to u starých žen bývá, začala plést z vlny drsný 
svetr pro vnoučata.  
     Najednou vykoukla z okna, aby ohodnotila sousedovic 
zahrady, navíc si také zanaříkala nad neshrabaným listím u 
Wayfordových. Slunce svítilo, byl letní den a i ptáci si 
skřehotali tu svou kakofonii, Anne Greenwichovou nezaujali, 
ta upjala svou pozornost na dotěrného prodejce, který nyní 
zkoušel své štěstí u Paggerových, mladých manželů. Zaklepal 
a čekal. Otevřela mu atraktivní tmavovlasá Jessica, chvíli 
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spolu hovořili a v dalším momentě už se prodejce 
nakvartýroval do domu. Paní Greenwichová si vzala do rukou 
dalekohled pro lepší vidění. Co uviděla, ji trochu pobouřilo, 
překvapilo a snad i trochu vzrušilo. Prodejce a Jessica se 
vášnivě líbali. Hned nato skočili do postele, zanechávajíce 
Greenwichovou v nadšení ze skandálu, jenž bude moci barvitě 
vylíčit svým přítelkyním.  
     „Jak příjemný den,“ pomyslela si. 
 
(DAVID VORÁČ 8. B, druhé místo školního kola olympiády 

z jazyka českého) 

 

Pythagoriáda 

     Koncem listopadu měřili své síly i matematici. Mladší kategorii- 

šesté třídy- měla na starosti p. uč. Pšurná. V této kategorii byli 

nejúspěšnější: 

1. místo: Matěj Jakubíček 6. B(v okr.  kole 11. -17. místo) 
2. místo: Pavlína Zemčíková 6.B 
3. místo: Matěj Prachař 6.B 

 
Starší kategorie soutěžila pod vedením p. uč. Sečkařové, zúčastnilo 

se 14 žáků 7. tříd a 14 žáků 8. tříd, vyhráli nejlepší: 

 

1. místo: David Voráč 8. B (v okresním kole 2. -3. místo) 

2. místo: Tomáš Bančák 8. B 

3. místo: L. Ščasná 8. B, K. Novotná8.B, D. Procházková8.A 

 

Všem účastníkům blahopřejeme. 
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Olympiáda z dějepisu 

     Ještě předtím, než přišel Ježíšek s dárky, se v učebně dějepisu 

sešlo deset statečných s p. uč. Brablcovou, aby zápolili v disciplíně 

velmi těžké - v historii. Letošní téma dějepisné olympiády bylo 

velmi obtížné: „V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k 

nezaplacení“ - týkalo se vývoje platidel v souvislosti s celou historií 

lidstva-od pravěku po současnost. Proto oceňujeme všechny, kteří 

se tak širokého záběru nezalekli a přišli si změřit síly- žáci osmých a 

devátých tříd.  Na pomyslném trůnu vítězství zasedli tři 

nejúspěšnější: 

1. místo: David Voráč 8.B 

2. místo: Lukáš Polách 8.B 

3. místo: Michaela Šejdová 9.A 

V okresním kole nás úspěšně reprezentoval David Voráč. 

Všem olympionikům blahopřejeme. 

Zasmějte se s námi 

     Přijde paní učitelka do třídy a povídá: „Tak děti, každé pondělí vám 

položím otázku a kdo ji uhodne, nemusí celý týden chodit do školy."  

     V pondělí zadá paní učitelka otázku: „Tak děti, kdo ví, kolik 

kilogramů písku je na Sahaře?" Ve třídě je ticho-nikdo neví. 

     Další pondělí přijde paní učitelka do třídy, sedne si za katedru a 

zaječí: 

     „Kdo sem dal tu chcíplou myš??"  

      Ládíček se přihlásí a povídá: „Já, tak na shledanou za týden!" 
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     Pro následující sezónu 
2011/2012 je připraveno 
poměrně hodně trendů. 

Letošními hlavními trendy pro dámské šatníky jsou – pánský styl, 
barvy, kombinace textur, elegance čtyřicátých let, midi a maxi 
sukně, potisky, volánky, pletené svetry, kůže a kožešina, kabáty 
všech stylů, krajka, vrstvení i kalhoty ve zkrácené délce. 

Pro chladnější období roku dávají návrháři přednost 
tmavším barvám jako jsou černá, hnědá, tmavě modrá, 

krémová, tmavě fialová atd. 
Nicméně následující sezona bude oplývat i světlejšími odstíny jako 
jsou šarlat, neonová oranžová, fialová, světle modrá. 
     Mezi modely najdeme hedvábí s kožešinou, pleteninu s flitry a 
kůží i plast se šifonem a vlnou. 
Elegance čtyřicátých let 
     Móda se opakuje, letos je žhavým trendem opět elegance 
čtyřicátých let. 
Midi a Maxi  
sukně či peří. Letos můžete nosit cokoliv a máte z čeho vybírat. 

ZVÍŘECÍ POTISKY Minisukně jsou stále oblíbené a to zejména 

u teenagerů trendem je delší sukně. Tyto sukně mohou vypadat také 
sexy, stejně jako mini. 

POTISKY 

     Různých tisků a potisků je v kolekcích požehnaně. Zastoupeny 
jsou i barokními motivy fotografie květin 
     Vedle klasických zvířecích potisků jako je leopard a had najdeme 
v letošní kolekci i mnoho dalších. Letos letí třeba i klobouky ve 
tvaru lvů či panterů. 

KOŽEŠINAStejně jako pletenina je kožešina ideálním materiálem 

pro zimní období. Navíc vypadá i elegantně. Návrháři používají více 
kožešiny umělé. 

Bára Plešová a Jana Šustková  

Mó d n í  t re n dy  

BARVY 
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Zábava 

Písmena Morseovy abecedy: 

 

Čísla: 

 

Jiné (české znaky): 
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Je to jiný způsob kódování, má mezinárodní platnost. Aby se 

vám značky lépe pamatovaly, naučte se je dohromady se 

slovy. A pak už můžete kamarádovi posílat zprávy, které hned 

tak někdo nepřečte. 

Úkol pro děti z prvního stupně: 

Rozšifruj a správné znění šifry vhoď podepsané do 

schránky důvěry 

.-/…./---/.---//-.-/.-../..-/-.-./..//.-//…./---/.-../-.-/-.-

-//.---/.-/.-./-./..//.--./.-./.-/--../-../-./../-./-.--//.---/ 

…/---/..-//..-/--..//--../.-//-./.-/--/..//.-.-.-// 

 

Úkol pro děti z druhého stupně: 

Místo teček a čárek můžeme používat v noci signály 

baterkou, zvuky a také malé a velké obrázky. Někdy 

to vyzkoušejte, je to fajn zábava. 

Vyluštěnou šifru odevzdejte A. Brablcové 

●●/●●/●●●//●●●●/●●/●/●●●//●/●●/●●●/

//●●/●/●●●●/●●●//●●/●/●●●●/●●/●●

●/●●●/●●●/●●●●/●●//●●●●/●//●●●●●●// 
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☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

 

Alena Brablcová                                 

Tereza Spazierová 

Jiřina Světlíková 

Daniela Procházková                       

Karolína Novotná                            

Barbora Plešová                                              

           

Časopis byl vydán nákladem 200 kusů.  


