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Úvodem

Dovolujeme si Vás všechny seznámit s naším novým časopisem – Lvíče, ve 
kterém najdete důležité informace, rozhovory se zajímavými lidmi, zajímavosti, 
něco pro zábavu a také autorskou tvorbu našich mladých spisovatelů. Časopis 
pro Vás budou připravovat děti z novinářského kroužku naší školy ve složení: 

• Laura Kyseláková
• Kristýna Švédová
• Leoš Navrátil
• Tomáš Šimek
• Štěpán Holub
• Veronika Pakrová
• Lucie Komárková
• Klára Schwarzerová
• Veronika Drábková
• Sára Chovanečková
• René Uhrin
• Karolína Uhrinová



Autorská tvorba

BÁSNIČKA

Od první chvíle kdy uviděla jsem tebe,
Bylo to pro mě jako poslaný dar z nebe.
Měla jsem tě ráda ani nevíš jak,
Tys byl ovšem jak papírový drak.
Sotva spustila jsem tě z očí,
Tak si mi hned uletěl,
Celý svět se mi teď točí,
Ty do jiné ses zahleděl.
Mezi vámi trvalo to už delší čas,
Já se to bohužel včas nedozvěděla,
Pak jakoby svět někdo zbavil všech krás,
A má duše uletěla.
Už nedokázala jsem jako dřív se smát,
A pořád sama sebe musím se ptát,
Proč se to všechno stát muselo?
Snad aby mě to tak bolelo?!
Proč nás osud svedl na cestu společnou?
Když stejně nemůžeme spolu být,
Kdy už konečně dojdeme na konečnou?
A víc než jen kamarádství mezi sebou budeme mít?
Tak ať už se mi mé přání vyplní,
Ať naše srdce láskou či nenávistí se naplní.
Jiné řešení totiž nejspíš není,
Aspoň já tedy žiji v takovém domnění,
A nejhorší asi je,že TY nic netušíš,
Obvinovat se z toho však nemusíš,
Já sama si za to můžu,
Protože říct ti to,na to se nezmůžu,
Ale snad to z tohohle textu pochopíš,
Doufám v to,že se na mě nezlobíš.
-Tak už mě netrap smutku,už mám dost,
TY si moje štěstí a má radost,
Já nechci víc než Šťastná konečně být,
Jenže teď už nedokážu o tobě nesnít… 



Rozhovory

Rozhovor s     Mgr. Petrem Heblákem o sportovní třídě  

Proč byla třída založena?
Sportovní třída byla založena, abychom rozvíjeli další schopnosti sportovně založených dětí. 
Ta třída je hlavně proto, aby se dále mohli rozvíjet. A bude to tedy v oblasti fotbalu a florbalu.

Čí to byl nápad?
Ten vzešel z vedení školy po domluvě s obcí, která tento projekt finančně podpořila..

Co k tomu školu vedlo?
Jak bych to řekl. Dát prostor nadaným dětem. Tady široko daleko není žádná sportovní třída 
kromě Šumperka, kde je atletika, a potom ještě hokejovka a co se týče fotbalu a florbalu 
nejsou žádné možnosti.

A co to vlastně obnáší být v takové „sportovní třídě“ 
Mají dvě hodiny navíc tělesné výchovy a tyto hodiny jsou právě zaměřeny na tréninkové 
jednotky. To znamená trénink fotbalu a trénink florbalu.

Jakým způsobem se do třídy žáci vybírali?
Protože je žáků málo, tak to letos bylo podle zájmu, příští rok se to už nejspíš bude řešit 
nějakými tabulkami. Ve třídě by mělo být dětí alespoň patnáct a my jich máme šestnáct.

Budou mít žáci nějaké výhody?
Budou mít různé akce, to znamená, že třeba teď se pojedou podívat na fotbalové utkání 
„Sigma Olomouc:Sparta Praha.“
No a pak by měli mít i navíc týdenní soustředění mimo školu. Pokud se to finančně podaří 
zajistit.
Třída bude jezdit na veškeré sportovní akce, ať se to týká fotbalu florbalu nebo i třeba 
přespolní běh. Takže se budou zašívat
Měli by mít možnost využití hokejového stadionu, to znamená, že místo tělocviku pojedeme 
bruslit a měl by být využívaný i bazén v Šumperku.

Zatím do třídy nemůžou dívky…
Zatím nemůžou, protože tělocvik je spojený ze dvou tříd -7.A,7.B, a protože máme jenom 
6.třídu chlapeckou, tak nemůžeme mít zatím tu dívčí, ale sportovní třída pro dívky by měla 
být otevřena od příštího roku. Na třídních schůzkách byl i  velký zájem rodičů, že holky chtějí 
do sportovní třídy.

Je třída živější než ostatní?:)
No..je živější celkem dosti..přece jenom jsou to zvlášť kluci.

Co na to ostatní učitelé?
Mám říct pravdu? Třída smíšená je lepší než třída utvořená jen z chlapců
Učitelé z toho měli strach, ale myslím, že to bude dobré..



Já bych to řekl tak,že učitelé už si na to zvykli a akorát jsou  kluci trošku živější, ale přece 
jenom jsou to sportovci a mají hodně energie. Je potřeba je pořádně honit, aby tu energii 
ztratili..:)

A můžou toho po ZŠ nějak využít?
Když jsou tady ve sportovní třídě, mohou se více prosazovat ve svých oddílech, protože 
budou mít trénink a je to vlastně přínos pro jejich budoucnost a rozvíjení se. Tam už to pak 
závisí na tom, jestli se ti kluci dostanou na střední školu a jestli tam mají oddíly nebo ne.

Nakonec snad jen: „Nemusíme mít strach, zvládneme to“. 
                                                                                                            Laura Kyseláková
        



Rozhovor s     ornitologem  

Ornitologie

Naskytla  se  mi  možnost  udělat  rozhovor  s amatérským  ornitologem 
Honzou Vidlařem, který se věnuje tomuto krásnému koníčku stejně jako 
náš pan učitel  Martin  Vavřík.  Přiznávám se,  že jsem o ornitologii  nic 
nevěděl. Slovo dalo slovo a Honza mi věnoval nějaký čas a odpověděl 
na pár otázek o ornitologii. Ornitologie se zabývá ptactvem, ale nebudu 
nic předčasně prozrazovat, více se dočtete v rozhovoru s Honzou 

Honzo, jak jsi začínal ? 

Dělám to od 14 let, tzn. 4 roky. K ptákům jsem se dostal tak, že jsem se vždycky zajímal o 
přírodu a na zahradě jsme měli hodně ptáků a já jsem se začal zajímat, co to je za ptáky. 
Navíc mám blízko Litovelské Pomoraví s ptačí rezervací Chomoutovské jezero a tam se dalo 
krásně učit. Ornitologii hrozně rád kombinuji s cyklistikou a fotografováním, takže můj běžný 
víkend vypadá tak, že vstanu ve 4 ráno, hodím na záda batoh plný dalekohledů, stativu a 
fotovybavení, sednu na kolo a jedu někam, kde je dost ptáků a kde je hlavně pěkná příroda. 
Dělám to hlavně proto, že miluju pohyb v terénu, úžasně si odpočinu a líbí se mi, že čím víc 
se učím hledat zajímavosti v přírodě, tím víc jich vidím a stejně se učím fotit, takže se vlastně 
mám pořád kde zlepšovat, a tím se důkladně zabavit. Ke kroužkování jsem se dostal hlavně 
přes kamarády studující na UP, začal jsem s nimi chodit na exkurze, brali mě na svoje chytání 
a dorazil mě týdenní pobyt v Poodří loňského července.

Začátek je zajímavý, můžeš popsat průběh pozorování ?

Záleží na tom, co chceš pozorovat. Já dělám hlavně kachny, potom dravce, sovy, bahňáky a 
šplhavce.  Na většinu těchto ptáků musíš chodit brzo ráno, tudíž si přivstanu a vyrazím na 
lokalitu,  což  je  nejčastěji  (u  mě)  Chomutovské  jezero,  potom  rybníky  u  Šumvaldu,  u 
Tovačova,  štěrkovny  v okolí  a  potom  lokality  po  celé  Moravě,  kam  si  párkrát  do  roka 
vyjedeme. Na lokalitě jsme většinou za rozednění, vytáhneme dalekohledy a s jejich pomocí 
musíme důkladně prohlédnout několikrát  celou lokalitu a najít,  co kde je. Poté si všechno 
zapíšeme do deníku a další postup záleží na tom, co jsme našli. Pokud nic zajímavého nebo 
vzácného  nevidíme,  tak  pokračujeme  na  další  lokalitu.V  opačném  případě  si  užíváme 
zajímavého  ptáka,  já  se  ho  většinou  snažím  vyfotit  a  eventuelně  se  k němu  přiblížit.No 
přibližování  se  k ptákovi,  to  je  kapitola  sama  o  sobě,  po  téhle  činnosti  můžeme  zase 
pokračovat jinam, případně do restauračního zařízení  

Jak by jsi stručně popsal ornitologii ?

Za prvé to je věda, která se zabývá studiem ptáků po všech stránkách, od chování po genetiku 
a za druhé (velmi významný bod) je to společná činnost bandy lidí, kteří mají rádi přírodu, 
rádi se baví jejím pozorováním a především pobytem v přírodě ve výborné společnosti…



Jaké roční období je na pozorování nejlepší ?

Zase záleží na tom, jaké ptáky děláš, ale obecně je nejlepší jaro a podzim, především období 
jarního a podzimního tahu, tj. někdy od března do května a od září do listopadu,
obecně nejhorší je to asi o prázdninách, ale v srpnu už táhnou bahňáci.

A co výbava ? Co nesmí chybět ?  

Nesmí chybět samozřejmě dalekohled, určovací literatura a určitě nesmíme zapomenout na 
vhodné oblečení  do terénu,  musí  být nenápadné,  odolné pokud třeba prolézáme křovím a 
v zimě musí hlavně dobře hřát. No a samozřejmě svačina  

Co bys doporučil dětem, které tato krásná činnost oslovila ? 

Určitě bych jim doporučil obrnit se svatou trpělivostí, která je snad ze všeho nejdůležitější, 
protože ne vždy ty ptáky uvidíte a taky se ze začátku nepodaří všechny ptáky určit, potom je 
určitě  velmi  dobré  si  najít  někoho  zkušenějšího  nebo  přírodovědný  kroužek  v okolí,  kde 
kdykoliv ochotně poradí, ať už o tom, kam na ptáky jít nebo s jejich určením a taky, velice 
často je potřeba nebát se škaredého počasí nebo brodění se někde v rákosí. Samozřejmě tak, 
abychom si neplašili ptáky a už vůbec je nerušili na hnízdě!

Honzovi  děkuji  za  čas,  který  strávil  nad  rozhovorem.  Pokud  se  chcete  o  Honzovi 
dozvědět více a sledovat jeho činnost má i svůj blog – www.jvphoto.blog.cz, který můžu 
vřele doporučit.. 

René Uhrin

http://www.jvphoto.blog.cz/


Vtipy

Dva muži vyjdou pozdě v noci z restaurace a vidí, jak jim v dálce mizí zadní světla 
posledního autobusu.

„Co budeme dělat, tady taxíky nejezdí, jak se teď dostaneme domů?“, běduje jeden.

„Víš co?“, navrhne ten druhý, „tady jsou garáže dopravních podniků, vlezeme tam a jeden 
autobus si vypůjčíme.“

„Tak dobrá“, souhlasí první muž, „tak běž pro autobus, já budu hlídat.“

Druhý muž tam vleze a když se půl hodiny nic neděje, vydá se ten první za ním. „Co se 
děje?“, ptá se.

„Ale, nemůžu najít dvaadvacítku. Budeme muset ukrást třicetčtyřku a vystoupit u kostela.“ 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Proč opilý chlap, když přijde večer domů, nechá šaty ležet na zemi?
Protože je v nich. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Paní Nováková se ptá Pepy:

„Kam jsi dal těch 200 korun, co jsi dostal na nákup?“

„Jednomu staršímu muži.“

„Odkdy jsi takový lidumil? Co vlastně ten chlap dělal?“

„Čepoval pivo!“ 

Leoš Navrátil



Zajímavosti

Miliardový trapas – Hádej, jaká metoda je nejúčinnější při hledání  ukrytých bomb. Experti 
z amerického ministerstva obrany hledali odpověď posledních  šest let. Utratili  332 miliard 
korun (tolik  stojí  150  špičkových  fotbalových  stadionů),  aby  otestovali  nejmodernější 
detektory. Nedávno slavnostně oznámili výsledky: „Nejspolehlivější je pořád pes!“ Zatímco 
stroje odhalí každou druhou trhavinu, nejlepší přítel člověka je úspěšný z 80 procent.
Zmrzneme snad? – Golfský proud v Atlantském oceánu můžeme přirovnat  k hodně silné, 
teplé a docela rychlé řece. Ovlivňuje celé podnebí východního pobřeží Severní Ameriky a 
západního pobřeží Evropy až k nám. Podle italského vědce  Gionluigiho Zanrariho totiž 
změnila jedna část Golfského proudu směr a proud celkově zeslábl. Stalo se tak údajně kvůli 
katastrofě  v Mexickém zálivu,  kde  začala  do  moře  mohutně  vytékat  ropa.  Teplota  může 
klesnout  až  na  minus  30  stupňů  Celsia.  Polští  vědci  z toho  vyvodili,  že  nás  asi  čeká 
nejstudenější zima za posledních 1000 let!
Kytka proti stresu – Už stovky let  žvýkají lidé v jižní Africe jednu konkrétní kytku. Kanna 
(Sceletium tortuosum) údajně působí na stres a zlepšuje náladu. Nedávno konečně dostala 
jedna farma povolení od vlády a může účinky rostliny  zpeněžit. Chce totiž kannu prodávat 
jako potravní doplněk. Uvidíme, třeba budou pak všichni šťastní.
Pořádně dlouhý  požár –  Tenhle  oheň  ne  a  ne  zhasnout.  Říká se  mu Brána do pekla, 
v Turkmenistánu  hoří  už  39  let.  V roce  1971  tady  geologové  (vědci,  kteří  se  zabývají 
složením  hornin,  stavbou  zeměkoule  a  procesy,  které  v ní  probíhají)  zkoumali  ložiska 
zemního  plynu.  Jenže  podlaží  se  propadlo  a  vznikl  20  metrů  hluboký  kráter.  Šikulové 
nechtěli, aby plyn unikal do okolí, a tak ho zapálili. Mysleli se, že brzo vyhoří, ale pekelně se 
mýlili! Hoří dodnes.
Po 2000 letech ožívá – Britští vědci nedávno dokázali skoro nemožné. Oživili babylónštinu, 
tedy jazyk, který se nepoužívá skoro 2000 let.  A rovnou ho vypustili  do světa. Vložili na 
internet 30 krátkých ukázek, například ukázku ze známého Eposu o Gilgamešovi (básnické 
dílo,  které  pochází  z druhého  tisíciletí  před  naším  letopočtem).  Jestli  si  chceš  kousek 
poslechnout, tak se podívejte na www.speechisfire.com a klikni na The recordings.
Ušel 3000 kilometrů – Kocour Karim z Uzbekistánu je prostě frajer. Přestože se o kočkách 
říká, že se drží domu, a nikoliv majitele, Karim prokázal pravý opak. Když se jeho páníčci 
rozhodli  přestěhovat  z Uzbekistánu  do  3000 kilometrů vzdáleného  ruského města,  svěřili 
kocoura sousedům. Nechali mu tam jeho oblíbené křeslo i misku. Karimovi se však začalo 
stýskat a vydal se na neuvěřitelně dlouhou pouť. Když se jeho původní majitelka dozvěděla, 
že utekl, byla moc smutná. Po dvou letech šla po ulici a kus od jejího domu seděl Karim! 
Hubený,  otrhaný,  ale  šťastný,  že  našel  svou  paničku.  Ta  ho  poznala  i  podle  jeho 
nezaměnitelné jizvy na ocase.
Co ukrývají  oceány? – Dochází uhlí! A taky ropa! Brzy  spotřebujeme veškeré nerostné 
suroviny a bude s námi  amen! Podobné nářky možná občas zaslechneš. Americký profesor 
geologie  Lawrence  Cathles se  nebojí:„Na  pevnině  zásob  ubývá.  Ale  nezapomeňte,  že 
zeměkouli pokrývá ze 71% voda“  Dna oceánů skrývá nejen  ropu, ale i užitečné minerály 
jako měď, zinek, železo, lithium nebo uran. Bohatství v hlubinách podle  Cathlese postačí 
lidstvu na tisíce let! Někteří vědci nesouhlasí. Určitě ale nemá smysl propadat panice.

Štěpán Holub

http://www.speechisfire.com/


Reportáže

Výlet devátých tříd za poznáním historické Prahy

Dne 14.10. 2010 se 9. třídy vydaly na exkurzi do Prahy. 
Plán byl takový. Po příjezdu vlakem do Prahy jízda metrem z Hlavního nádraží trasou C na 
přestupní stanici Muzeum, přestup na trasu A a odtud přes stanice Můstek a Staroměstská pod 
Vltavou na Malostranskou. Poté prohlídka Pražského hradu, baziliky sv. Jiří, starý královský 
palác  a  Katedrála  sv.  Víta.  Dále  také  sídlo  prezidenta  ČR,  procházka  Nerudovou  ulicí, 
Malostranským náměstím s chrámem sv. Mikuláše a pohled na Kampu. Samostatná prohlídka 
Karlova mostu. Ve Starém Městě prohlídka Křižovnického náměstí, Klementinum, Betlémská 
kaple, Staroměstské náměstí (radnice, orloj, Týnský chrám, Ungelt).  Na Václavském náměstí 
konečně rozchod !!! Po skoro dvou hodinovém rozchodu cesta vlakem domu. Příjezd domů 
kolem 8 hodiny.
A teď pár fotek!

Metro.
Výstavba metra začala v roce 1967, dnes jezdí na třech trasách s více než 40 stanicemi, další 

se budují.

Katedrála sv. Víta z venku.



Katedrála sv. Víta zevnitř.
Jde o jednu ze dvou katedrál na našem území, jinak je tento styl staveb obvyklý ve Francii, 

odkud také přišel s Karlem IV. První stavitel ( Matyáš z Arrasu). Pokračoval český mistr Petr 
Parléř a dokončovala ji řada dalších.

Bazilika sv. Jiří je nejstarším kostelem latinského obřadu v Čechách.
Díváme-li se na panoráma Pražského hradu z dálky, dvojice prostých bílých věží sv. Jiří 

připomene románskou historii hradního komplexu. Přímo ze Svatojiřského náměstí je však 
vidět barokní průčelí s kaplí sv. Jana Nepomuckého; obejdeme-li kapli do Jiřské ulice, míjíme 

renesanční jižní portál následovaný románskou jižní věží zvanou Adam (je poněkud 
mohutnější než severní Eva) a dojdeme ke goticky vyhlížející kapli sv. Ludmily. Nicméně 

nejvýrazněji působí románská povaha stavby a sv. Jiří je pokládán za nejvýznamnější 
a nejkrásnější románskou bazilikou na našem území. 



Pro srovnání je zajímavé, že délka baziliky v dnešní podobě z r. 1142 je asi 44 metrů, délka 
zaniklé baziliky sv. Víta z l. 1060–96 byla 70 metrů.

        
Nerudova ulice se nachází v Praze na Malé straně. Vede z horního resp. severozápadního 
rohu Malostranského náměstí do kopce západním směrem pražskému hradu. Kdysi po ní 

vedla Královská cesta, hlavní cesta vedoucí od Karlova mostu na Hrad. Tato ulice byla dříve 
nazývaná Sporrengasse, česky Ostruhová, a až potom byla přejmenována na Nerudovu ulici. 

Toto jméno dostala pojmenováním po slavném českém spisovateli a básníkovi Janu Nerudovi, 
který v této ulici bydlel v domě U Dvou slunců.

            
Malostranské náměstí.

V minulosti toto náměstí neslo různá jména (Rynk, Malostranský rynek, Štěpánské 
náměstí, též náměstí Maršála Radeckého či Radeckého náměstí, neboť zde v letech 1858–
1919 stál pomník slavného rakouského vojevůdce maršála  Jana Josefa Václava Radeckého 
z Radče). V minulosti náměstí sloužilo jako tržní prostor i pro různé společenské události 
(bývala zde v minulosti například šibenice čipranýř). Horní části náměstí se také říkávalo 
Vlašský plac, to podle malostranských Vlachů (Italů), kteří zde nabízeli svoje výrobky a 

zboží.



Chrám sv. Mikuláše.

Kostel svatého Mikuláše, nazývaný též chrám svatého Mikuláše, je barokní kostel 
nacházející se v Praze na Malostranském náměstí. Byl postaven v letech 1704–1755 na místě, 
kde původně stál gotický kostel ze 13. Století zasvěcený taktéž Mikuláši z Myry. Až do 17. 

Století stála nedaleko též románská rotunda svatého Václava.V minulosti na věži kostela 
drželi službu hlásní, kteří měli za úkol hlásit případné požáry či blížícího se nepřítele.

Karlův most.
Další z velkých staveb Karla IV., následoval Juditin most (z něho se zachovala jen jedna 
z věží a jeden oblouk). Karlův most je druhý (až!) nejstarší most u nás. Dlouho se most 

jmenoval Kamenný most, Karlův mu začali lidé říkat až mnohem později. Z pozdější doby 
jsou i sochy na mostě.



       
Socha Karla IV.

Karel IV. (14. Května1316, Praha –´29. Listopadu 1378, Praha) byl jedenáctý český král 
(jako Karel I. –1346–1378), lombardský král (1355), římský král (1346–1355) a císař (1355–

1368). Arelatský král (1365) a hrabě lucemburský (1346 – 1353) z dynastie 
Lucemburků.Karel IV., křtěný jménem Václav, se narodil jako syn Elišky Přemyslovny a 
Jana Lucemburského. Vzdělání se Karlovi dostalo na francouzském dvoře, kde byl také 

oženěn s první ze svých čtyř manželek Blankou z Valois. Jako český král stál u zrodu Nového 
města Pražského a dal zbudovat Karlův most. Roku 1348. vydal zakládací listinuKarlovy 

univerzity. Na jeho popud byla zhotovena Svatováclavská koruna. Zanechal po sobě několik 
spisů, mezi nejznámější patří autobiografie Vita carovi.



 
Václavské náměstí.

Dlouho se jmenovalo Koňský trh, jméno Václavské získalo až po roce 1848! V horní části 
stojí socha sv. Václava na koni, za ním je Národní muzeum. Přestože je obrovské (délka 682 

m, šířka 60 m), v České republice je asi na třetím místě (větší je náměstí v Českých 
Budějovicích a Karlovo náměstí v Praze).



 
A nakonec – socha Václava.

Pomník svatého Václava na Václavském náměstí v Praze je patrně nejznámějším 
sochařským monumentem hlavního města českého státu. Jeho autorem je nejvýznamnější 
český sochař přelomu 19. A20. Století, představitel monumentálního realismu a zakladatel 

novodobého českého sochařství Josef Václav Myslbek, který na něm pracoval více než třicet 
let. Spoluautory sousoší byli architekt Alois Dryák a sochař Klouček. Sousoší je nejen 

symbolem české státnosti, ale též jakýmsi imperativně zdviženým prstem, ukazujícím na 
nezbytnost uchovávání základních kulturních a duchovních hodnot národa.

Veronika Drábková



3. školní ples

Již tradiční třetí školní ples, který se konal 18.2.2011 v sobotínské tělocvičně dopadl velmi 
dobře, nebo snad ještě lépe, než jsme všichni očekávali.

Pamatujeme si na začátek října, kdy k nám přišel do třídy pan učitel Pospíšil a nabídl nám 
zapojení do tanečního kroužku, jehož vyvrcholením je prezentace naší práce na školním plese. 
Řekli jsme si, proč ne?!

Celý půlrok jsme pilně cvičili  a trénovali,  abychom se na plese předvedli  „v plné kráse“. 
Všichni se na ten únorový den těšili a najednou to bylo tu.

Je pátek večer a scházíme se v sobotínské škole a čekáme, až nás pan učitel zavolá na parket. 
Všude je plno nervozity, třpytu, lesku, vůní, nažehlených límečků, vysokých podpatků (ach ty 
nohy)  a  večerních  rób.  Jsme  napjatí,  plní  trémy,  ale  těšíme  se,  až  vplujeme  na  parket, 
obecenstvo nám začne tleskat a my budeme na chviličku princezny a princové……

Zvládli jsme to dobře, myslíme. Ples jsme si užili a už se těšíme na ten další, v pořadí 4., na 
který se určitě půjdeme podívat. Snad to budoucím deváťákům půjde jako nám.

Veronika Drábková

(Petra Dolečková)


