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ČLENOVÉ REDAKCE: 
Řešení:

str.14: pomeranč = orantge, okno = window, dveře =  door       banán = banana
 škola = school        

str. 16:  Nový rok

str. 17: koledy

str. 19: Najdi mě! (vlevo dole, za keřem, za sněhulákem, za čepicí, na střeše)

O čempak bude asi druhé číslo letošního
časopisu? Hádej! Rozhlédni se kolem sebe. Sníh se

sice neobjevil, ale i přesto je všude světýlek,
baněk a koled dost! Tak hrrrrr na ně!!! Na

Vánoce!!!

Nela Hřivnáčová
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HALLOWENSKÁ DISKOTÉKA

Dne 13.11. uskutečnila Hallowenská diskotéka, 

kterou pořádali deváťáci v tělocvičně. 

Tancovalo se na rychlé i na pomalé 

písničky a všichni si to moc užili. 

Zeptali jsme se ale našich žáků, kteří 

tam byli:                                                          

1. Na jakou píseň se vám tančilo nejlépe?                      

2.Jakou známkou by jste akci ohodnotili? (1-5)

Helena Šafaříková:              AdélaKalabisová:

1. Na všechny 2. 1-               1.Na rychlé 2.  
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        Sandra Jurková:

                                      1.Gangnam    

                                      Style 2. 1

Já třikrát, to je jeden

sněhulák!

VY MÁTE ODVAHU - V
PÁTEK 13ÉHO!
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Hello, everybody, tak jsem zase
tady ☺
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CO MI POMŮŽE???

Ani toto číslo jsme nezapomněli na rubriku 
,,Co mi pomůže?“. Dnes se ale zaměříme na 3. a 7. 
třídu. V 3. třídě vám pomůžeme s angličtinou a 
sedmákům poradíme se zlomky ☺.                          
3.tř.=přelož tato slova z češtiny do angličtiny:

pomeranč =                   okno =

dveře =         banán=              škola =                      

7.tř.=vyznač: 

Koukám, že letošní mírná zima
přiměla žáky jet za mrazem

do divadla!

Albert Exner
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dvě
čtvrtiny

pět
devítin

šest
osmin

To jsem zvědav, co si pro
mě dnes připravili!

Barbora Bolíková
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Věděli jste že…….

V Argentině  nosí  dárky  kůň  Magi,
kterému  se  před  dveře  podává  voda  a
čerstvé seno.

Tun  Čche  Lao-žen  naděluje  dárky
v Číně.

V Dánsku  naděluje  Julemand,  a  tomu
pomáhají skřítci Nisserové. 

Amerického  Santa  Clause  zná  snad
každý,  ale  věděli  jste,  že  svůj  červený
kostým získal díky Coca Cole???? 
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Pozor! Pozor! 

Připomínám, že stále probíhá soutěž, které se můžeš
zúčastnit i ty. Máš hlavu plnou nápadů, šikovné ruce a chuť

vytvořit originální dílo?  Tak neváhej! 

Téma zní: CO MÁ PODĚS NA ANGLII NEJRADĚJI?      

Nakresli mě do obrázku tematicky spojeného s Velkou
Británií.. Svůj výtvor odevzdej kterémukoli z učitelů. A

třeba vyhraješ právě ty. Členové redakce vyberou ta nejlepší
výtvarná dílka, která budou soutěžit o přízeň čtenářů mého
časopisu.Tak neváhej! Mnoho krásných obrázků se nám už

sešlo, čekáme jen na ten tvůj!

                    Mr. Poděs
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Do tohoto čísla nám poskytla rozhovor sličná slečna
Eva Titzová, DiS.
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Já jsem taky dáreček!

Nela Dehnerová
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Abyste neřekli, že vysedávám
jen v Neplachovicích, zašel jsem
se podívat, kde kdo nosí dárky

☺
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Evička je naše jednička!
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