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Ještěd 

Jak každý Liberečan určitě ví, Ještěd je nejvyšší vrchol Ještědského hřbetu. Sama hora je z 

tvrdého křemencového suku a okolí je křemenci doslova poseto, mají světlejší barvu, u větších zrn 

křemene je patrný modravý nádech. V křemencích se setkáte 

i s puklinami, ve kterých vznikaly pěkné červené křišťály. 

Právě po nich byl pojmenován jihozápadní svah Ještědu – 

Červené skály, ve kterých je možno tyto krystaly spatřit. Na 

křemencových skalách najdete dvě skalní brány, vápenky, 

vápencové lomy a několik jeskyň, mezi nimi je i známá 

Hanychovská jeskyně či Liščí díra s jedinečnou krasovou 

výzdobou. Jeskyně slouží jako zimoviště netopýrům.  

Ještěd je velkou dominantou samotného Liberce a 

není divu, že se jím inspirují mnozí umělci či sportovci. Například liberecký rapper Paulie Garant 

nazpíval společně s dalším rodákem Jakubem Děkanem píseň Pavučina lži, která se celá odehrává na 

tomto vrcholku. Vliv Ještědu je patrný i u sportovců, daly by se jmenovat loga některých významných 

sportovních klubů, jako je Slovan nebo FBC. Takto každoročně probíhá tzv. podještědské derby ve 

fotbale, kdy se proti sobě utkávají FC Slovan Liberec a FK Jablonec. Také je v Liberci pomocí Ještědu 

určováno počasí. Když je Ještěd krásně vidět, je venku pěkně. Při sluníčku se dokonce i blýská. Naopak 

pokud je spolkne mlha, nejeden Liberečan prohlásí: „Dneska je tak ošklivo, že ani Ještěd není vidět.“  

Viktoria Gérus 

 

 

 

 

 

  

Filmy na Ještědu 
Ještěd se stal během své existence inspirací 

mnoha filmařů. Natáčelo se zde mnoho filmů i 

pohádek. Jedním z nich je i film režiséra Davida 

Ondříčka Grandhotel. V komedii, natočené 

v hotelu Ještěd, se vášnivý amatérský meteorolog 

Fleischman zamiluje do servírky.  

Z pohádek lze za všechny jmenovat 

pohádku 12 měsíčků ze slavné trilogie Tři bratři. 

Na mocné muže se zde obrátila zoufalá Maruška a 

poté si pro své přišly i macecha s Holenou. Scény 

se natáčely například na vyhlídkové terase na 

západní straně Ještědu, kde kdysi byla Rohanova 

chata. Ta v 60. letech 20. Století vyhořela. 

V jednotlivých filmech lze vidět zejména typicky 

interiér, který pochází z roku  1995.  

M. Maršíková 

PO JEŠTĚDU SE ZVÍŘÁTKY 

Téměř každý má rád zvířata, někteří mají rádi 

menší zvířátka, někteří mají rádi větší. Ráda bych vám 

dneska přiblížila zvěř, která žije na Ještědu. Na Ještědu 

probíhá hodně akcí a zvěř se tam podle mého moc 

neukazuje. Ale přesto si myslím, že se tam už nějaký 

turista při večerní procházce srazil se zajícem nebo se 

srncem. Člověk si řekne chudák turista se zlomenou 

nohou. Ale omyl!! Podle mě se musel zajíc nebo srnec 

leknout mnohem více.  

Krásné je pozorovat stopy zvířat ve sněhu. Je 

zajímavé zjistit, jaké zvíře chodilo před vámi a co 

všechno za zvířata žije kolem vás, i když není úplně 

příjemné, když zjistíte, že před vámi chodil medvěd 

nebo jiné velké zvíře. Avšak bát se nemusíte, na 

Ještědu medvědi nežijí.  

A. Urbanová 



Pohádka o tlusté 

kočce 

Byla jednou jedna kočka, která byla 

tlustá jako dělová koule, a proto jí říkali 

Kulička. Kočka Kulička kvůli téhle 

přezdívce plakala každou noc, protože se 

jí za to všichni smáli. Zvířátka se jí smála 

kdykoliv někam vešla, ať to byla 

cukrárna nebo park. Jediné zvířátko, 

které se jí nesmálo, byla Červenka. Malý 

ptáček byl také zároveň jejím jediným 

kamarádem. Kulička se jí jednou 

zeptala, co má udělat, aby byla 

oblíbenější. Červenka se zamyslela a 

řekla: „Myslím, že by ses tím neměla 

trápit a ostatní by se měli zamyslet sami 

nad sebou a ne kritizovat ostatní.“ Po 

těch slovech se otočila a vyletěla do 

korun stromů. Kočka mezitím o jejích 

slovech přemýšlela. „Hhmm, třeba má 

červenka pravdu, neměla bych se tím 

trápit,“ řekla si.  

Druhý den se šla Kulička podívat 

do cukrárny na rohu města. Ale sotva 

vyšla ze svého domečku, už ji uviděl 

ježek. Tenhle ježek se jí posmíval vůbec 

nejvíc ze všech zvířátek. Tenhle 

pichlavý tvor byl strašně parádivý, na 

hlavě nosil mašle v zelené barvě. A 

kromě toho chtěl být ve všem nejlepší. 

Ježek se kočce začal smát a nepřestal, 

dokud se neschovala. Kulička 

přemýšlela, jak by se namyšlenému 

tvorovi vyhnula. Kočka ani nechápala 

proč ho ostatní tak obdivují, ale vždycky 

si říkala, jak by se k ní ostatní chovali, 

kdyby byla hubená. Ale zkoušet to 

nechtěla. Pak se to však stalo zrovna 

tehdy, když ježek ostatním říkal, že 

zachránil ze stromu slona a fretku 

zároveň, praskla pod jednou veverkou 

větev a ona málem spadla dolů. Veverka 

se ale nebyla schopná vyškrábat zpátky 

nahoru, a tak tam visela za drápky a 

volala o pomoc! Všichni i kulička s 

Červenkou co poslouchaly, za stromem 

se otočily na ježka. Ten ale mezitím 

omdlel, jak se lekl, že veverka spadne. 

Nikdo nevěděl, co dělat, a všichni se o 

veverušku báli. „To je tvoje šance,“ 

špitla Červenka kočce do ucha. Kulička 

chvíli přemýšlela, ale to už veverka 

málem padala. Kulička vyrazila jako 

blesk nebo gepard při rozběhu. Utíkala 

přímo pod větev zrovna ve chvíli, kdy 

veverka padala. Kulička si lehla na 

břicho a veverka na ni dopadla. Bylo to 

jako spadnout do peřin. Veverka byla 

moc ráda a děkovala kočce za záchranu. 

Rázem byla všechna zvířátka jejími 

kamarády, dokonce i pes z vedlejší 

chlupy se s ní chtěl kamarádit. Kulička 

měla najednou tolik nových kamarádů, 

že byste na to potřebovali víc než dvě 

ruce s deseti prsty. A tak žila šťastně až 

do konce svých kočičích životů. 

Lucie Gajowniczková

 

  

Víte, že… 

 Kočky jsou tiší společníci člověka. Nejsou sice tak hravé 

jako psi, ale i tak si je spousta lidí oblíbila. Dříve byly kočky divoké 

jako třeba lev nebo tygr, a proto zůstávají jejich vzdálenými 

příbuznými. Tito tvorové jsou domestikováni již tisíce let. 

Například ve starém Egyptě byly kočky součástí majetku. Nyní 

existuje několik plemen kočky domácí - od siamské až po perskou 

kočku. Kočičí matka má obvykle 3 až 10 koťat. Po porodu jsou 

koťata bezmocná, matka je musí zahřívat a neustále čistit. Jsou 

v její péči zhruba 12 týdnů. Kočky jsou spíš samotáři. Traduje se, 

že se bojí vody, to ale neplatí o všech kočkách.  



Liberecká ZOO slaví 
Liberecká ZOO byla založena v roce 1895 a je 

nejstarší v České republice. V roce 1904 byla 

zpřístupněna pro veřejnost a letos oslaví 115. 

narozeniny.  

V liberecké ZOO jsem byla už hodně 

krát. Celá trasa je dlouhá cca 2 km a po cestě 

poznáte víc než 800 zvířat. Mají tam i různé 

atrakce jako například elektrická autíčka, hřiště 

a také kozy. Liberecká ZOO má přesně 833 

zvířat a specializuje se převážně na ptactvo. 

Dříve chovala i lední medvědy, ale dnes už je 

tam bohužel nenajdeme.  

Je to neuvěřitelné, ale naše ZOO letos 

slaví 115 let. Od založení až do teď prošla 

mnoha změnami. Mezi nejnovějšími lze 

jmenovat například její vchod na druhé straně od 

zastávky Lidové sady a také se zvětšila.

 

ROZHOVOR V ZOO 
ANEB JAK JSME SE VYDALI DO ZOO 

Pro téma ZOO jsme uskutečnili rozhovor se slečnou Barbarou Tesařovou, která zde pracuje v oboru 

marketing, přesněji na pozici tiskové mluvčí, a to už pět let. K tomu se stará o mezinárodní ochranářské 

projekty. Pro Vás jsme vybrali několik zajímavých otázek.

Když se staráte o mezinárodní 

projekty, cestujete hodně? 

Ne, bohužel ne, my máme svoje 

terénní pracovníky, takže já to 

řídím na dálku. Pravidelně 

rozesílám reporty a informuji o 

tom novináře. 

Kdy jste s touto prací začala? 

Já jsem s tím začala ještě před tím, 

než jsem začala pracovat v ZOO. 

Po skončení vysoké školy jsem 

jezdila jako dobrovolník po celém 

světě do různých záchranných 

center a pronikla jsem do různých 

ochranářských projektů. Na 

jednom z nich jsem se seznámila 

s ředitelem liberecké ZOO, který 

náhodou zrovna hledal někoho na 

pozici tiskové mluvčí. 

 

 

Chtěla jste vždy pracovat pro 

ZOO? 

Nechtěla, mě to nikdy ani 

nenapadlo. Já jsem studovala 

fakultu umění a designu. Takže 

jsem se dlouho živila uměním a 

pracovala jsem v různých galeriích. 

Až pak jsem se rozhodla cestovat 

po světě a pomáhat lidem, a tak 

jsem se dostala do záchranných 

center a díky tomu do ZOO. 

Jaké země jste navštívila?  

Teď už necestuji pracovně, ale jen 

na dovolenou. Byla jsem 

několikrát v Indii, ale také v Africe, 

Botswaně, Asii, New Yorku. 

Jaké máte vzdělání? 

Jak už jsem říkala, já jsem 

vystudovala design a umění. Pro 

práci v ZOO se předpokládá, že 

budete mít středoškolské vzdělání 

nebo alespoň výuční list zaměřený 

na chov cizokrajných zvířat. 

Jak vás ovlivnilo nedávné výročí? 

Ovlivnilo. Protože jste určitě 

slyšeli, že ZOO slaví vlastně 115 let 

ne těch již připravených 100 let. 

Takže vypukl chaos, protože jsme 

museli vše změnit. Včetně knihy, 

kterou plánujeme vydat. 

Jak se dopravujete do práce? 

Občas tramvají, na kole, ale když 

nestíhám, tak musím autem. 

Co od ZOO můžeme ještě v rámci 

oslav očekávat? 

Oslavy odstartoval ples, Den 

Země, pokračovaly pak v rámci 

dnů tisku, dnů zvířat a mělo by to 

vyvrcholit vydáním knihy, o které 

jsem dříve mluvila. 

.

 

Děkujeme za spolupráci slečně Tesařové a personálu ZOO Liberec. 

 

N. Macková 

M. Rejchrt 



BÍLÍ TYGŘI KONČÍ V LIBERECKÉ ZOO 
K uchu našeho časopisu se donesla zpráva, že liberecká ZOO již nebude rozmnožovat další bílé tygry. Zbylé dva zde 

nechají v klidu dožít. 

Liberecká Zoologická zahrada potvrdila, že chov bílých tygrů nejspíše nadobro skončí. Skončí i přes 

to, že bílí tygři jsou logem nejen Zoologické zahrady, ale také místního hokejového týmu. 

Chov končí zejména proto, že účelem zoologických zahrad je chovat ohrožené druhy a pokoušet se 

je zachránit. Kdežto bílý tygr, je spíše bizarní druh, který si vyšlechtil člověk. 

Mluvčí ZOO Barbora Tesařová uvedla: „Zoologické zahrady už tento druh nechtějí, protože to není 

druh, který potřebuje naši pomoc. Bílý tygr vlastně není ani druh, ale vyšlechtěná hříčka člověka.“  

Dle mého názoru je to velká škoda. Myslím si, že bílí tygři nám všem tak nějak přirostli k srdci. Když 

se řekne liberecká ZOO, každý si ihned vybaví tuto „odrůdu“ tygra. Navíc jsme jediná ZOO v ČR, která tyto 

tygry má. 

David Pinkas 

 

 

 

 

 

 

 

Vztah člověka mezi zvířetem 

Budu vám vyprávět svůj příběh, který má své kouzlo ve vztahu mezi člověkem a domácím mazlíčkem.  

Asi každý jako malý měl svého domácího mazlíčka. Já jsem měla bíglici, která se jmenovala Tara. 

Někdo se zeptá: Měla? Ano, měla. Už to bude asi měsíc, co mi umřela. Mnozí si 

řeknou: Vždyť to je jenom zvíře. Ale to zvíře má své kouzlo. Když vám je smutno, 

tak vás to roztomilé zvířátko dokáže rozveselit. Asi všichni znají to, že se nám 

nechce jít vyvenčit psa, dát najíst křečkovi nebo vyčistit klec. Ale pak, když svého 

mazlíčka ztratíte, tak byste tyhle činnosti udělali rádi. Jedna nevýhoda je, že ty 

chyby si uvědomíme, když je pozdě.   

 

moje fenka 

Víte, že … 

Mláďata pandy 

červené jsou u matky 

až 1 rok kvůli 

pomalému rozvíjení. 

 

Víte, že … 

Ara hyacintový je 

největší papoušek 

na světě. 

 

A. Flejberková 

E. Rejnartová 
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Po prázdninách opět do školy… 
 

  Nová posila  

Nevím, jestli jste si všimli, ale letos k nám nastoupila NOVÁ paní 

učitelka Zejmonová. A co bychom to byli za časopis, kdybychom si s ní 

neudělali rozhovor. Položila jsem jí pár otázek a takhle mi paní učitelka 

odpověděla. Zeptala jsem se, proč si vybrala naši školu. Na tuhle otázku 

mi odpověděla, že Liberec je krásné město a že dělala praxi na naší škole 

a dále výzkum. Pak jsem se zeptala, jestli se jí naše škola líbí. 

Odpověděla, že ano, že je to hezká škola. Další moje otázka se 

vztahovala na její třídu 5. C, jestli je ráda, že ji dostala. Co myslíte, že 

mi paní učitelka odpověděla? „Ano, je to skvělá třída!“ Dále mě 

zajímalo, jaký měla paní učitelka pocit, když k nám nastoupila. Prý byla 

nervózní, ale jinak ráda, protože ji všichni hezky přivítali. Také jsem se 

dozvěděla, že se paní učitelce dobře spolupracuje s kolegy, kteří jsou 

přátelští. Paní učitelka dále vyučuje český jazyk, matematiku a anglický 

jazyk. Tyto předměty vyučuje i v 5. B a 1. C. Už odmala chtěla být 

učitelkou a jejím idolem (vzorem) byla její maminka. Ve volném čase 

ráda chodí na procházky, má ráda kulturu, koncerty, divadlo atd.  

Tak toto byl rozhovor s paní učitelkou Zejmonovou.  

Ema Rejnartová a Michaela Maršíková 

 

OPĚT ZA PĚT!  

Všichni to známe nebo to teprve poznáme, máme OPĚT ZA PĚT!  

Nejhorší ale je, že doma nastane peklo!!!! Někdo to má tak, že 

začne přemýšlet nad různými nesmyslnými věcmi, třeba že nepřijde 

domů, ale nejhorší pro Vás je, když jaksi víte, že místo učení jste dělali 

blbosti.  

A proto jsem tady, dám Vám pár rad, jak se v této situaci zachovat.  

1. Zavolejte  

Když zavoláte, je možné, že rodiče trochu vychladnou a řeč bude 

klidnější.  

2. Zavolejte a řekněte, že si chcete promluvit  

Rodiče přijdou a Vy si o tom v klidu promluvíte.  

3. Ukliďte nebo jim pomozte  

Bude jim to sice divné, ale jeden hřích si vyžehlíte a tím myslím tu 

pětku.  

4. Nejvíce hrdinský čin - rovnou se přiznejte  

Zní to divně, ale když je to jen jedna pětka, rodiče možná ocení, že 

se rovnou přiznáte a nebudete se vymlouvat.  

A TEĎ JE TO JENOM NA VÁS, JAKOU CESTU SI VYBERETE, 

 

T. Obstová 



Tato akce se konala 25. 9. Podle mě se celkem vydařila, 

myslím si, že většina dětí na to ale zapomněla nebo k 

tomu neměla příležitost. Jedná se o akci zaměřenou na 

to, abychom něco udělaly pro životní prostředí a 

nepoužívali tolik auta. Klidně bych ji zopakovala, ale 

tentokrát bych plakáty rozvěsila po škole. Já a moje 

sestra jsme šly do školy pěšky.  

LG 

 

… a co takhle do školy pěšky! 
Na začátku školního roku proběhl na naší škole miniprojekt s názvem Do školy pěšky, kterého se 

zúčastnily všechny třídy prvního a druhého stupně. Jak se jim to líbilo, si můžete přečíst v jednotlivých 

medailoncích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Můj školní den 

 Ležím v posteli, když se najednou rozezní zvuk 

sirény. Drnčivá melodie se ozývá po celém pokoji. Ovšem 

není to z důvodu, že by někde hořelo. Ten zvuk vydává můj 

mobil. S těžkostí vstávám z postele a jdu si vyčistit zuby. 

Potom se musím nasnídat, ale nemám z toho velkou radost. Konečně se jdu oblékat a rychle do školy. Nikdy 

nemůžu z domova vyjít včas. Ve škole je to jako vždycky nuda, ale přesto se něco naučím. Učení mě moc 

nebaví. Když přijdu ze školy, jdu rychle obědvat, protože nechodím na oběd ve škole. Ovšem, že si ještě 

musím udělat DÚ. Uf, konečně mám volný čas, abych si zahrála se sestrou. Pak ještě pomoct mamce 

s večeři a úklidem. Když taťka přijde z práce, jdeme všichni večeřet. Večeře je jako vždycky skvělá. Potom 

už jen vyčistit si zuby, lehnout do postele, vypnout hlavu a spát. 

Viktoria Gérus  

  

„Já jsem do školy 

pěšky nešla, protože 

bydlím daleko. Ale 

akce mi přijde dobrá. 

Snad mi to příští rok 

vyjde.“  

AF 

 

„Dnes byl projekt Do 

školy pěšky. Děti měly 

přijít do školy pěšky. U 

nás přišlo 16 lidí pěšky, 

tato akce je pěkná. Já jsem 

o ní věděla, ale zapomněla 

jsem na to. Bylo to moc 

„dobrý“ a doufám, že 

příští rok to bude zas.“  

NM 

 

„Akce do školy pěšky se 

konala hlavně kvůli 

pohybu, neboli, jak já 

říkám, abychom neseděli 

„na zadku“ (tohle je 

školní časopis, tak 

nemohu mluvit sprostě). 

U nás ve třídě nás je 24, 

ale pěšky do školy jich 

šlo jen 16, což mě docela 

zklamalo.  

JS 

 
Já chodím se ségrou a kámošem do 

školy pěšky každý den. U nás ve třidě 

je 24 žáků, ale do školy chodí pěšky 

jen 16 dětí. Protože hodně děti u nás 

ve třidě bydli daleko nebo jsou líní 

chodit pěšky. Takže jsme to 

nevyhráli. Bohužel.  

IA  

 

Akce „Pěšky do školy“ byla 25. 9. 

2019 a přišla mi velice fajn. Já jsem 

to měla velice dobré, protože 

bydlím blízko a každý den chodím 

do školy pěšky. Do mé třídy 6. A 

chodí 22 žáků a pěšky přišli pěšky. 

Byla to fajn akce. Jsem ráda, že 

jsme to vyhráli.  

MM 

 



Mobil jako školní pomůcka 

 I když se od letošního školního roku naše škola přidala k ostatním školám a mobilní telefony ve výuce 

zcela zakázala, resp. omezila jejich používání, musíme konstatovat, že i přes velký počáteční odpor některých 

žáků se toto pravidlo pomalu, ale jistě začíná vžívat. Žáci si o přestávce více povídají, někteří dohánějí 

zapomenuté domácí úkoly nebo se snaží na poslední chvíli něco málo ještě naučit na blížící se prověrku. I přesto 

jsme se rozhodli pomocí časopisu přinést mnoho rad, jak lze mobilní telefony využít k učení. 

Aplikace pro školu 
 

 

 

 

 

 

Poznej spolužáka 

 Ahoj, jsem žákyně 2. stupně a chodím do šesté třídy. Mám skvělou třídu a učitele. Mám 1 bratra, 

je mladší. Umí být i pěkný lump a také chodí do této školy. Moje nejoblíbenější předměty ve škole jsou 

matematika a tělocvik. Nejméně mám ráda asi český jazyk. Testy ve škole vážně nemám ráda. Ve škole 

mám docela hodně kroužků. Moje nejoblíbenější barva je bílá, barva, kterou zase nemusím, je hnědá. 

Ráda sportuju, něco píšu a maluju. Mám doma králíka jménem Zrzka. Je velice roztomilá, mám ji moc 

ráda. Moje šťastné číslo je 22. 

 

 

 

  

Začal bych klasickým zápisníkem 

neboli aplikací poznámky .Jje super 

jako náhrada za „úkolníček“, funguje 

úplně stejně, má ho každý mobil už 

z továrny a navíc šetří papír a naše 

lesy. 

 

Pro žáky nižších ročníků je 

perfektním pomocníkem 

aplikace Český Jazyk-pravopis, 

která pomáhá s procvičováním 

a nabízí nejrůznější výukové 

hry. 

 

Další je pro ty, kterým matematika tak 

nejde. Aplikace PhotoMath funguje na 

stejné bázi jako scaner QR kódů. Vyfotíte 

příklad, se kterým si nevíte rady, a 

aplikace vám ukáže výsledek 

s postupem. Aplikace se hodí na pomoc 

s úkoly nebo jako „MathCoach“, kdy vás 

učí postupy a vzorce. Určitě ji 

nedoporučuji jako pomoc při písemce! 

 
Mezi jazykové aplikace patří Duolingo: Naučte se anglicky, 

která Vás sama motivuje se denně věnovat vybranému 

jazyku. Nenechá Vás prokrastinovat.  Další verze učí také 

němčinu nebo španělštinu. Aplikace vás pravidelně 

upozorňuje na to, abyste si procvičili své jazykové znalosti, 

a zároveň vás učí nová slovíčka. 

 

Víte, že … 

Do naší školy chodí tento školní rok 545 žáků. 

M. Rejchrt 



Recenze očima dětí 

APEX LEGENDS 

 Apex legends je battleroyale hra, v níž je více hratelných Postav s různými schopnostmi, např. 

robot Patffiendr má vystřelovací hák, Mirage si dokáže vytvořit klona, 

který běží tam, kam zamíří hráč kurzorem.  

 Dějová linie hry se odehrává 30 let po hře titanfall 2. Během 

sedmi dnů hra dosáhla 25 milionů hráčů a během měsíce pokořila hranici 

50 milionů. Hra patří do série titanfall, od které získala nějaké mechaniky (klouzání atd.).  

 Hra běží na enginu source stejně jako cs:go, HALF LIFE a portál a zatím nabízí jenom režim ve 

třech hráčích. 

Jakub H. a Michal J. 

Příšerná teta 

 To je knížka, kterou právě čtu, a je moje oblíbená. Možná zatím nejoblíbenější ze všech knížek, 

které jsem kdy četla. Napsal ji Walliams Davit. Ten napsal hodně knížek, ale tohle 

mám nejraději. 

 Knížka mě zaujala jak svým obalem, tak i hezkým písmem a kámoška, která 

ji četla, mi ji doporučila. A teď ji čtu a nemám, co bych jí vytkla. Je pěkná, jsou v 

ní na skoro každé stránce černobílé obrázky, ale to mi nevadí. Ráda bych ji 

doporučila, je pěkná, hezky se čte a má pěknou ilustraci. Čím víc tu knížku čtu, tím 

víc mě baví. 

 

Táta za všechny prachy 

Dnes si představíme knížku, kterou mám sama doma, a je to asi nejlepší knížka, kterou jsem kdy 

četla. Jmenuje se Táta za všechny prachy. Tato knížka mě zaujala, ačkoliv je sice 

prezentovaná jako kniha pro děti, zaujme i dospělé. Například maminka mojí 

kamarádky přečetla všechny knížky od Davida Walliamse lusknutím prstu. Je o 

tátovi a jeho synovi. Denis (táta) je závodník. Každý ho má rád, je oblíbený. 

Bohužel jednoho dne se mu stane vážná nehoda, která změní celý jeho život. A 

jelikož tuto knížku doporučuji přečíst, tak vám toho víc neprozradím.  

S. Johnová 

  



 

Vánoce 
Jo Vánoce, ty nemají chybu. Těšíte se? Nevím, jak vy, ale já se těším.  A teď velice záludná 

otázka: Co na Vánocích máte rádi a co naopak rádi nemáte? Za mě je to určitě sníh! Ten já naprosto, 

ale naprosto zbožňuji. Je pro mne velice zábavné sáňkovat a při vánici chytat vločky na jazyk. Občas 

slyším lidi, kteří říkají věty v podobě: „Už zase sníh, znovu je tu zima.“ Nemají ji rádi atd.“ Jenomže i 

pro mě mají Vánoce nějaké mínus. Například nechápu, proč se na Vánoce má uklízet. Vždyť uklízíme 

celý rok, tak proč nám to na ty Vánoce nemůžou odpustit?! Zkrátka Vánoce se blíží, tak nesmutněte. A 

mějte se krásně! AHOJ☺ 

N. Křivánková 

Sestry 
Určitě někdo z vás má sourozence. Hádáte 

se??? 

Nemám sourozence, takže tomu moc 

nerozumím, ale máme je ve třídě. Rvou se skoro o 

všechno. Nedávno o svačinu nebo o pero, ale nejvíce 

tedy o svačinu. Je to vtipné, když se hádají. Mám pár 

kamarádek, které mají starší sestru. Někdy si přejí, 

aby se té druhé něco stalo, ale stejně si neumí 

představit život bez své sestry. 

Snažte se se svou sestrou sblížit, protože by vás to jednou mohlo mrzet. 

T. Melounová 

 

Najdi 5 rozdílů 

 

 

 

 

Víte, že …  

Samice lachtana hřivnatého má 

schopnost svou březost pozastavit (tzv. 

odložená nidace), tak aby bylo mládě 

přivedeno na svět pro ni v ideální dobu.  

 Andrejka F. 


