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PĚTIKVÍTEK – ZÁBAVA A POUČENÍ PRO MALÉ I VELKÉ
Milí čtenáři, 

i v tomto školním roce na Vás redakční tým myslí a přináší Vám první číslo Pětikvítku

Letos jsme se rozhodli pro několik změn a doufáme, že se Vám náš a především Váš časopis bude líbit.

Novou titulní stranu navrhli Tomáš Strnadel a Ondra Adamec 

Přejeme Vám v tomto školním roce spoustu úspěchů, ale i legrace a krá

můžete prožít třeba i nad stránkami Pětikvítku

PŘEDSTAVUJEME SE… 
Redakční tým má v tomto školním roce 17 členů. V

Ahoj! Jmenuji se Verča a je mi deset let. Moje 

oranžová. Mým koníčkem je čas strávený s

je pes. Učím se hrát na kytaru a na flétnu.  Doma mám psa Barneyho, kterého 

jsem vycvičila a morčátko Ludvíka. Můj nejoblíbenější seriál je W

počítačová hra Zoo Mumba. V budoucnu bych chtěla být ošetřovatelkou v

 

Ahoj! Jmenuji se Nasťa Butok  

nejoblíbenější barva je modrá. Umím hrát na klávesy a umím mluvit rusky.

si ráda s kamarádkami, ráda maluji a

Narodila jsem se na

inženýrkou

ZOO.  

 

Já jsem Daniel a moje přezdívka je Bambino

Můj nejoblíbenější hráč fotbalu je Cristiano Ronaldo

Jícha. Moje oblíbená počítačová hra je 

 

Ahoj jmenuju se Sá

škole je Přírodověda, 

vyprávím a ráda chodí

je pes a kočka.

morčátko. U

 

 

ZÁBAVA A POUČENÍ PRO MALÉ I VELKÉ

školním roce na Vás redakční tým myslí a přináší Vám první číslo Pětikvítku

Letos jsme se rozhodli pro několik změn a doufáme, že se Vám náš a především Váš časopis bude líbit.

Tomáš Strnadel a Ondra Adamec z 5.B.   

tomto školním roce spoustu úspěchů, ale i legrace a krásných chvil s

můžete prožít třeba i nad stránkami Pětikvítku☺. 

Váš redakční tým☺☺☺☺! 

tomto školním roce 17 členů. V tomto čísle se Vám představí čtyři

je mi deset let. Moje nejoblíbenější barva je žlutá a 

Mým koníčkem je čas strávený s kámoškama. Moje nejoblíbenější zvíře 

je pes. Učím se hrát na kytaru a na flétnu.  Doma mám psa Barneyho, kterého 

jsem vycvičila a morčátko Ludvíka. Můj nejoblíbenější seriál je Winx club a moje 

budoucnu bych chtěla být ošetřovatelkou v ZOO.  

Ahoj! Jmenuji se Nasťa Butok  a je mi 10 let. Moje 

nejoblíbenější barva je modrá. Umím hrát na klávesy a umím mluvit rusky.

kamarádkami, ráda maluji a zpívám. Mám doma psa zl

Narodila jsem se na Ukrajině. Mám ráda zvířata. V budoucnu chci být 

kou. Můj nejoblíbenější seriál je Winx club. Chodím 

přezdívka je Bambino. Je mi 10 let. Rád hraju házenou a fotbal. 

č fotbalu je Cristiano Ronaldo a v házené je mým vzorem Filip 

Moje oblíbená počítačová hra je Metin2.  

Ahoj jmenuju se Sára je mi devět let chodím do 4.B. Můj nejoblíbenější

Přírodověda, baví mě, protože mám ráda zvířátka a ráda o nich píšu, 

áda chodím ven. Narodila jsme se v Německu.

je pes a kočka. Mám je ráda, protože jsou roztomilí. Doma mám pejska a 

morčátko. U babičky mám kočičky Pepinku, Zuzinku a Tulinku.

ZÁBAVA A POUČENÍ PRO MALÉ I VELKÉ 

školním roce na Vás redakční tým myslí a přináší Vám první číslo Pětikvítku v novém kabátku. 

Letos jsme se rozhodli pro několik změn a doufáme, že se Vám náš a především Váš časopis bude líbit. 

sných chvil s kamarády, které 

se Vám představí čtyři z nich. 

kámoškama. Moje nejoblíbenější zvíře 

nejoblíbenější barva je modrá. Umím hrát na klávesy a umím mluvit rusky. Hraji 

. Mám doma psa zlatého retrívra. 

V budoucnu chci být 

ál je Winx club. Chodím ráda do 

u a fotbal. 

Filip 

ra je mi devět let chodím do 4.B. Můj nejoblíbenější předmět ve 

zvířátka a ráda o nich píšu, 

ěmecku. Moje nejoblíbenější zvíře 

Mám je ráda, protože jsou roztomilí. Doma mám pejska a 

ulinku. 



NAŠE MĚSTO… 
Naše barevná škola se nachází v malebném městečku ležícím pod horou Radhošť. Čtěte a dozvíte se víc…. 

Ohlédnutí… 

Poprvé je Rožnov pod Radhoštěm zmiňován v roce 1267 v listině zakladatele Bruna ze Šamburku sídlícího 

na rožnovském hradu, který stál na kopci Hradisko. Od roku 1548 až do 19. století vlastnili město 

Žerotínové, za jejichž panování došlo ve městě k rozvoji stolařství a tkalcovství. Jejich vládu dodnes 

připomíná černý lev v městském znaku. Obyvatelé se drželi tradičního způsobu života a po okolních kopcích 

se rozrůstaly salaše a pastevecká stavení. Koncem 18. století se starobylé dřevěné městečko postupně 

stává lázeňským městem. Nejprve zde byly lázně žinčicové později klimatické. Ty byly zrušeny v roce 1960 a 

město postupně ovládl průmysl. Dnes je Rožnov pod Radhoštěm důležitým turistickým a rekreačním 

centrem Moravskoslezských Beskyd. Naše město se může pyšnit Valašským muzeem v přírodě, které 

založili v roce 1925 bratři Jaroňkové. Pověst vypráví, že název města je odvozen od jména Růžička. Mladá 

dívka jménem Růžička utekla se svým milým Libhoštěm před svým otcem, který jejich lásce nepřál a usadili 

se právě v místech, kde se dnes rozkládá naše městečko.                                                                                   

Lenka Jemelková, Tereza Valová, 5.B 

  Zkoušíme psát pověsti… 

Žáci v 5. B  popustili uzdu fantazii a v rámci projektu „Místo, kde 

žijeme“ týkajícího se Rožnova pod Radhoštěm zkoušeli vymyslet, jak 

ještě mohl název města vzniknout….  

Pověst  první 

Byl jednou jeden rybář, který šel se svou manželkou chytat ryby na řeku ROŽNINKU. Když pluli po řece, zvedl 

se najednou proud a zaplavil rybáře i jeho manželku. Rybář naneštěstí neuměl plavat a stalo se něco 

strašného – utopil se. Jeho žena plavat uměla, a tak se alespoň ona zachránila. Hrozná zpráva se rychle 

rozšířila a na pohřbu se sešli snad úplně všichni, kdo žili poblíž řeky Rožninky. Šli se naposled podívat k řece, 

kde se rybář utopil. A v tu chvílí se stalo něco neuvěřitelného! Z řeky se vynořila nějaká osoba…. Nejprve 

nikdo nevěděl, kdo to je! Ale po chvíli zjistili, že je to rybář a všichni byli moc šťastní, že jej řeka vydala zpět. 

Konala se velká hostina a lidé pojmenovali místo, kde žili podle řeky Rožninka ROŽNOV. A protože leží pod 

horou Radhošt, začalo se mu říkat Rožnov pod Radhoštěm.  

Simona Žišková, 5.B 

Pověst  druhá  

Kdysi hodně dávno, místo dnešního Rožnova p. R., bylo malé království, v němž vládl císař Rožnislav. 

Bohužel nemělo jeho království jméno. Hodně dlouho se snažil vymyslet jméno pro své království. Po letech 

císař zemřel a nezanechal syny, takže se království rozpadlo. Po nějaké době tam nato opuštěné místo přišel 

velmi vzdělaný pán a zkoumal to liduprázdné království. Lidé z Beskyd i Moravy ho měli velice rádi, a když 

zjistili, že se tam nastěhoval, přestěhovali se za ním. Nakonec tam bylo tolik lidí, že vzdělanec rozhodl založit 

město. Díval se do kronik a nakonec rozhodl, že se město bude jmenovat Rožnov po Rožnislavovi. A pod 

Radhoštěm? Tak to už je jiný příběh…..                                                                                     René Čechmánek, 5.B 



Pověst  třetí 

Bylo nebylo jedno království, ve kterém vládl král jménem Václav Jedlík. A ten byl moc tlustý! Každý den měl na oběd 

svíčkovou a 20 knedlíků! A na svačinu klobásu s chlebem. Všichni kuchaři od rána do noci vařili pro krále. Ale už je to 

pomalu přestávalo bavit, a tak jednou nabídli králi zeleninu. Ta mu bohužel nechutnala! Král se tak naštval, že mu 

místo svíčkové dali řepu a chleba, že polovinu kuchařů vyhodil! Takže všichni poddaní vařili o sto šest! Příští den mu 

nachystali ovoce. To mu zachutnalo! Ale úplně nejvíc mu chutnalo hroznové víno!  A tak pojmenovali své město 

Rožnov - od slova hroznové víno.  A co král? Ten začal konečně jíst zdravě! 

Tomáš Strnadel, 5.B 

PODZIM V NAŠÍ ŠKOLE v malé fotoreportáži… 

 

 

 

 

 

 

Rodiče s dětmi si zpříjemnili podzimní sobotu 15.9. 2012 Putováním za švestkovou vůní. Při svém putování 
plnili nejrůznější úkoly a odměnou jim byly výborné švestkové buchty, které připravily naše šikovné paní 
kuchařky☺☺☺☺.  

 

   

 

 

 

 

Ve čtvrtek 20.9.2012 navštívily třídy  4.A a 5.A sběrný dvůr v Rožnově pod Radhoštěm.  Konala se tady akce 
s názvem „Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu“. 

 

 

 

 

 

 

 

V pátek 21.9.2012 proběhl ve třídě 1.B projektový den s podzimní tématikou. Žáčci přišli nastrojeni do 
vlastnoručně vyrobených podzimních kostýmů a celý den se nesl v duchu společné a skupinové práce. 



 

 

 

 

 

 

Ve čtvrtek dopoledne 11.10.2012 vyrazily děti z 5.B ze školních lavic na Soláň užívat si učení uprostřed 
krásné podzimní přírody. 

   

 

 

 

 

 

 

Žáci 1.A zahájili celoroční projekt „Pohádkový rok“. 

 

  

 

 

 

 

 

Halloweenský podvečer 31.10.2012 oslavily děti ze čtvrtých tříd večerní strašidelnou hodinou angličtiny. 

  

 

 

 

 

 

 

Pohádkové odpoledne v 1.B aneb slavnostní předávání Slabikáře. 



ANKETY A ROZHOVORY… 

Rozhovor s ředitelem naší školy panem Miroslavem Kokinopulosem. 

Co byste na škole chtěl změnit? 

Chtěl bych změnit vybavení tříd, tak aby všude byla interaktivní tabule a žáci se cítili ve škole dobře. 

Líbí se vám chování dětí ve škole? 

Některé děti s tím nemají problém, ovšem někteří žáci se projevují tak, že mám pocit jako by přišli 

z pralesa. 

Jak se vám líbí spolupráce s učiteli? 

Na naší škole jsou velmi šikovní učitelé a spolupráce 

s nimi je velmi dobrá. 

Jste spokojen s výbavou školy? 

Určitě je co zlepšovat, ale na zlepšení vybavení 

nemáme dostatek peněz. 

Kdybyste si mohl vybrat jiné povolání, vybral byste si 

to samé?  

Chtěl bych být ministrem financí☺.(smích) 

Jakou hudbu posloucháte? 

Líbí se mi taneční hudba, ale jsem schopný poslouchat téměř cokoliv. 

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? 

Mám hodně rád těstoviny v jakékoliv úpravě. 

Co byste popřál žákům a zaměstnancům naší školy? 

Aby byli co nejvíce spokojeni se svým ředitelem☺.     

                                                                                                                         Simona Žišková, Alžběta Konrádová, 5.B 

Povídá se mezi žáčky…. 
Vyrazili jsme mezi žáčky prvních a druhých tříd a dávali jim záludné otázky. A jak si s nimi poradili? No přece 

na jedničku☺. 

Co je to lenochod?  Všichni dotazovaní věděli, že je to zvíře, ale ne všichni dokázali říct, jak vypadá. To ale 

vůbec nevadí, však se toho ve škole ještě mnoho dozvědí☺ 

Kolik máš dohromady prstů na rukou i na nohou? I s touto nelehkou otázkou si naši nejmenší poradili 

docela dobře a téměř všichni odpověděli, že 20. Jenom jeden žáček odpověděl, že má prstů 21, ale počítat 

se naši nejmenší také teprve učí, tak mu to odpustíme☺. 

Proč se jedenáctý měsíc v roce jmenuje Listopad? A tady můžeme jenom chválit! Všichni věděli, že v tento 

měsíc ze stromů opadává listí☺. 

Kdy je první zimní den? Těžká otázka, a taky dala zabrat. Žáčci odpovídali takto:  1. prosince, 27. listopadu, 

28. prosince, včera☺, a konečně 21. prosince, což je správně.  Všichni, kteří odpovídali, od nás dostávají 

VELKOU JEDNIČKU, protože pro prvňáčky a druháčky to vůbec nebyly jednoduché otázky! 

K. Jochcová, V. Sklenářová a N. Butok, 4.A 



 Rozhovor s vedoucí školní jídelny paní Naďou Richtrovou 

 Které jídlo vám ve školní jídelně nejvíc chutná?   

Mám ráda rajskou omáčku s masovými kuličkami a taky halušky. 

Baví vás vaše práce?  

Baví, dělám ji moc ráda. 

Jak dlouho pracujete v naší škole?  

Dlouho, už devět let. 

Co nejraději děláte ve volném čase?   

Jezdím na kole, v zimě chodím na běžky a na 

procházky se psem. 

Co vás na vaší práci nejvíc baví? 

Baví mě, že je ta práce každý den jiná. 

Kdybyste si mohla vybrat, jakou barvou byste vymalovala školní jídelnu? 

Určitě by tam byla žlutá, meruňková a hráškově zelená☺. 

                                                                                                   Lenka Jemelková, Lucie Kalužová, Tereza Valová, 5.B 

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Osmisměrka: Tereza Valová, 5.B                                                                             Obrázek: René Čechmánek, 5.B        



   Lušti a vyhrávej….    

 

1. Jak se jmenuje červené ovoce zrající na podzim? 

2. Kdo žije v iglú? 

3. Kdo o Vánocích nosí dárky? 

 4. Jak se jmenuje poslední den v týdnu? 

5. Kdo čistí komíny 

Tereza Valová, 5.B 

Výtvarná soutěž o pěkné ceny! 

Nakresli to, co ti vyjde v tajence a vhoď do schránky Pětikvítku. 14. prosince vybere porota složená 

z členů redakce tři výherce! Držíme palce☺☺☺☺. 

Hádej, hádej, hadači… 
 

Uhodneš, která zvířátka to o sobě mluví? Přiřaď číslo hádanky ke správnému obrázku. 

1. Jsem hnědý a nejraději si pochutnávám na rybách… 

2. Jsem malý a mám černo bílou barvu. Žiju na Antarktidě… 

3. Jsem puntíkovaný, lovím v Africe a nepředběhne mě ani Usain Bolt… 

4. Jsem žlutá s hnědými skvrnami a mám dlouhý krk… 

5. Jsem velký, těžký a mám dlouhý nos…  

    Hádanky:Tomík Juráň,5.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danek  Stejskal, 5.B 

Nasťa Butok, 4.A Ondra Adamec, 5.B 

Kája Majtánová, 4.B 

Danek  Stejskal, 5.B 



TVOŘENÍ PRO RADOST… 
Při hodině čtení si děti z 2.A pohrávaly s rýmy. Výsledkem jsou krátké říkanky o zvířátkách. I oni si zaslouží 

od naší redakce VELKOU JEDNIČKU☺☺☺☺ 

Ben  

Náš pes Ben 

rád chodí ven. 

Brzy přijde nazpátek 

do našich vrátek. 

Tomáš Pončík, 2.A 

 

Kočka 

Naše kočka strakatá 

měla krásná koťata. 

Všechna byla strakatá 

po mamince okatá.  

Amálka Camfrlová, 2.A 

 

Bernardýn 

Bernardýn, bernardýn, 

má pusu jako mlýn. 

Teta se ho bála, 

že prý má na zádech komára.  

Tereza Křenková, 2.A 

 

Kočička 

Byla jedna kočička, 

byla to holčička. 

Měla huňatý ocásek 

jako polštářek. 

Martin Sosnowski, 2.A 

Morčátko 

Máme doma morčátko, 

pořád zlobí drobátko.  

Spinká, spinká dole kočka, 

ráno natahuje ouška. 

Karolína Korábová, 2.A 

 

 

Máme malý domeček, 

na něm malý zvoneček 

a malinké botičky 

pro malinké kočičky. 

Martin Bartoš, 2.A 

 

 

 

 

 

Ilustrace k říkankám: Nikola Fiurášková, 5.B 



Básnické střevo… 
 

                                              Nad rybníkem 

Nad rybníkem letí pták,  

letí vzhůru do oblak. 

Letí, letí, neví kam,  

až ho chytne větrolam.  

 

U rybníka skáče žába, 

vypadá, jak stará bába. 

A taky tam sedí vážka, 

nejspíše potkala Vaška. 

 

Raci spolu bojují, 

až si hlavy rozbijí. 

Ryby spolu závodí, 

kdo ten pohár vyloví. 

 

 

Starý mlynář za rybníkem 

si neví rady s karbaníkem. 

Karbaník ho porazil 

a mlynář se urazil. 

 

Rybář dneska ryby loví, 

na háček mu málo chodí. 

Byla tam jen jedna štika, 

k večeři bude paštika.  

 

Rybník vzkvétá rákosím, 

já to všechno vykosím. 

Kosa se mi zlomila, 

práce se mi zkazila. 

 

                                                        Cesta do oblak 

Vánoce jsou krásný svátek, 

dostaneme kolovrátek.  

Dostaneme taky draky,  

poletíme za oblaky. 

Velká výška, hodně větru, 

uletíme hodně metrů. 

Červánky už se blíží 

a už se nám oči klíží. 

Hupky dupky do chalupky, 

a už jdeme spát, 

těšíme se na zítřek, zas poletíme snad.  

 

                                                                                                                           Nikola Janošová, Veronika Křenková, 5.A 

                                                                                                                                                             Obrázek: Daniel Stejskal, 5.B 

Jakub Bělunek, Tomáš Honl, 5.A 

Obrázek: Alžběta Barošová, 5.B 



První školní den 

V první školní den, do školy jsem šel. 

Nevěděl jsem, co mě čeká, ale odvahu jsem měl. 

Když jsem vešel do třídy, byl to krásný sen. 

 

Sedl jsem si do lavice a tiše jsem čekal, co nám 

škola přichystala. 

Ze dveří vyšla paní učitelka a vesele nás přivítala.  

Každý se potom představil a do lavice se posadil. 

 

Zima 

V jeden zimní den, nastal bílý sen… 

Když jsem se ráno probudil, hned jsem z postele 

vyskočil. 

Šel jsem rychle k oknu, uviděl jsem bílou plochu. 

Sněhule i kulicha jsem narazil a na kopec rychle 

vyrazil. 

Vzal jsem snowboard na rameno a z kopce, to 

vám, páni, jelo. 

Pořádně se chumelilo a mně to vůbec nevadilo. 

                                                                                                                                                              Daniel Stejskal, 5.B 

 

SOUTĚŽÍME… 
 Potrapte své hlavičky a vyřešte slovní úlohu. Úlohy jsou rozděleny do kategorií podle tříd, tak najdi tu svou 

a pusť se do toho! Hodně štěstí! 

 1.třídy :             Dědeček měl 8 jablíček, babička 9 a vnouček 4. Kolik jablíček měli dohromady? 

 

2.třídy  :              V 7.B je 21 žáků a v 7.A o 8 méně. Kolik žáků je v 7.A a kolik žáků mají obě třídy 
                               dohromady? 

 

3.třídy:                Ve vlaku jede 24 cestujících a v každém kupé je 8 lidí. Kolik je ve vlaku kupé?  

 

 4. a 5.třídy:  Na olympiádě v Pekingu bylo 106 běžců, 152 plavců a 102 maratonců a také 48                   
                          fotbalových týmů. Kolik sportovců bylo na olympiádě celkem? 

 

Správné odpovědi napište na lístek, označte je jménem i třídou a vhoďte do schránky Pětikvítku. 14. 

prosince vylosujeme ze správných odpovědí jednoho výherce z každé třídy, který se může těšit na 

pěknou odměnu! 

Tomáš Strnadel a René Čechmánek, 5.B 

 

 



MÁME RÁDI ZVÍŘATA… 
 

Vlk obecný 

Vlk je největší psovitá šelma. Vlk připomíná německého ovčáka, ale 

má špičatější hlavu, šikměji postavené oči a kratší výrazné 

trojúhelníkové uši. Za kořistí vyrážejí v noci. Zvládnou běžet až 40 

km v hodině. Vlčí mláďata se rodí na jaře, v dubnu a v květnu. 

Narození mláďat vítají vlci s velkou radostí. Vlčatům zůstávají 

mléčné zuby do věku 4 měsíců. Vlci jsou velmi společenští tvorové. 

Každý vlk má vlastní způsob vytí. Na rozdíl od psů vlci neštěkají, ale 

domlouvají se vrčením, kňučením a vytím. Vlci vyjí i ze žalu, 

například když jejich druh zemře.  

Nasťa Butok a  Verča Sklenářová,  4.A 

Podzimní den v ZOO Praha 

O podzimních prázdninách jsme jeli vlakem na výlet do Prahy. Bylo nás pět 

dětí a dvě maminky. Celý druhý den pobytu jsme strávili v ZOO, na kterou 

jsem se moc těšila. Navštívila jsem 

pavilony goril, gaviálů, velkých želv a 

indonéskou džungli. Byla jsem i 

v pavilonu kočkovitých šelem, 

v teráriu, u gepardů, lemurů, hyen, 

sov, tygrů, ledních medvědů, slonů, 

kamzíků, plameňáků, tučňáků, 

člunozobců  a u pand červených.  Viděli jsme také zoborožce a jejich dvě 

mláďata, která jsou za celou historii jako jediná odchovaná v Evropě.   

Měli jsme velké štěstí a byli jsme i u výcviku lachtana Melouna. Je to syn 

známého Gastona, který uplaval ze ZOO o povodních v roce 2002. V severní 

části ZOO se budují nové výběhy pro slony, antilopy a hrochy, které budou 

otevřené na jaře 2013. 

Protože mám ráda všechna 

zvířata, nemůžu rozhodnout, 

které z nich mě zaujalo nejvíce. 

Tato zoologická zahrada je moc 

pěkná a zajímavá a proto všem 

doporučuji ji navštívit.     

A abyste z těch zvířátek měli 

něco i vy, několik jsme jich pro vás nafotila ☺.  

 Veronika Sklenářová 4.A      



VÝLET DO PRAHY… 
Žáci 4.A a 5.B navštívili naše hlavní město Prahu. Jeli jsme vlakem, 

cesta byla sice dlouhá, ale pohodlná. 

Vystoupili jsme na Hlavním nádraží a vydali se na Václavák, kde nás 

přivítala paní průvodkyně. Ta nás dovedla do muzea před Karlovým 

mostem. Tam na nás padla 

trochu únava… 

 

 

 

 

 

Pak nás odvedla do přístavu, 

kde na nás čekala loď 

Vodouš. Na cestu jsme dostali nanuky, perníky a citronovou 

limonádu. Během plavby nám námořníci vyprávěli zajímavosti o Praze 

a my se kochali nádhernými výhledy…. Na závěr nás pustili i ke 

kormidlu☺. 

Po okružní plavbě jsme se vydali na Karlův most. S jednou žačkou ze 4.A se tam pořád fotili Číňané☺. 

S naším hlavním městem 

jsme se rozloučili na 

Staroměstském náměstí… 

 

 

 

Před odjezdem jsme na hlavním nádraží navštívili knihkupectví, kde 

naživo vystupoval Xindl X, takže jsme měli o zážitek víc☺. 

Výlet jsme si všichni užili a kouzelnou atmosféru našeho hlavního města jsme si přivezli až domů…. 

 

Kristýna Jochcová a Verča Sklenářová 4.A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiki Jochcová, 4.A 


