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Celé století aneb Jak šel čas

Pokračování na str. 2

ž celé století existuje naše samostatná republika. Prošla 
spoustou změn, prožila šťastná, méně šťastná, nepříjemná, 
dokonce i tragická období a události. Rádi bychom si s vámi U
některé z nich připomněli. 

Vznikla v říjnu roku 1918 po rozpadu Rakousko-Uherska pod 
názvem 

se užíval název Československá republika. Tvořily ji 
Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus. Toto 
období je označováno jako první republika. Po Mnichovu, v době 
tzv. druhé republiky (1938-1939), se jmenovala Česko-Slovenská 
republika. V období 2. světové války vytvořili Němci na našem 

území Protektorát Čechy a Morava, 
Slovensko si vytvořilo samostatný stát. Po 
válce přišla o Podkarpatskou Rus, ale 
vrátila se k názvu Československá 
republika. Další změna názvu nastala v 

Republika Československá nebo Česko-Slovenský stát. 
Od roku 1920 

https://cs.wikipedia.org/wiki/První republika

Adéla Tůmová, 5. B



Školní časopis RAFLET
16

Zábava

Redakční rada: 
9. B - Tomáš Horálek, Veronika Jirásková, Bára 
Novotná, Eliška Šulcová, 9. A - Veronika Elišková, 
8. B Karolína Aubrechtová, Kateřina Čížková, 
Štěpánka Švadlenková, Jakub Weiss, 7. C - Aleš 
Balšánek, 7. B - Jan Zelenka, 7. A -  Lukáš Kos, 6. 
A - Veronika Hermanová, Zuzana Hubálková, 
Adéla Lišková, Mgr. Milena Zahrádková, Mgr. 
Zdeňka Léblová

1.

2.

3.

4.

5.

1. Křestní jméno prvního československého prezidenta

2. Příjmení československého kosmonauta (Vladimír)

3. Produkt sklářského průmyslu

4. Město proslavené Tomášem Baťou

5. Křestní jméno malíře Muchy

KŘÍŽOVKY k 100. VÝROČÍ Štěpánka Švadlenková, 8. B

Najde lev korunu?

Jakub Weiss, 8. B

BLUDIŠTĚ Najdeš 5 rozdílů?

Zuzana Hubálková, 6. A

1. V jaké žijeme republice?

2. Zvíře ve státním znaku?

3. Co děláš, když hraje hymna?

4. Čeho máme v České republice 14?

5. Jméno současného prezidenta?

6. Nejvyšší česká hora?

7. Jaká barva je nahoře naší vlajky?

8. Národní nápoj?

9. Co bylo mezi roky 1914 – 1918?

10. Příjmení současného prezidenta?

11. Co se zpívá při velké události?

12. Příjmení 1. ČSR prezidenta?

13. Měna v České republice?

14. Druhé slovo naší hymny?

Veronika Hermanová, 6. A
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OBRÁZKOVÉ KŘÍŽOVKY

L

1

4 2

5

3

Lukáš Kos, 7. A
Staré vtipy
„Ale, ale, co vidím,“ pravil 
dědeček, dívaje se z okna, „tady 
kráčí růžový kůň.“
„Růžový?“ ptaly se děti hlučně. A 
všecky běžely k oknu.
„Vždyť není růžový,“ řekly, když 
koně spatřily. „Je bílý. Cožpak 
dědeček už takhle žertuje?“
„Nežertoval jsem ani trochu,“ 
odvětil dědeček vážně, „kůň 
tento jest opravdu růžový, 
jenomže má barvu bílé růže.“

Ládík si hrál s kuličkami. Toho 
použil dědeček k tomuto žertíku: 
„Kdo z vás dovede ze tří kuliček 
udělati čtverec?“
Každé dítě řeklo: „Já ne!“
Dědeček: „Já taky ne.“

„Tak, děti,“ pravil dědeček, když 
děti přišly z komedie, „co jste 
viděly na komedii?“
Děti počaly vyprávěti. Lidka 
pojednou pravila: „Dědečku, na 
komedii jeden komediant mluvil 
břichem.“
„Tak počkej, Lidko. Já však 
dovedu mluviti uchem,“ na to 
dědeček.
Děti pohlédly nedůvěřivě na 
dědečka, jenž se tajuplně 
usmíval.
„Tak mluvte, dědečku,“ pravila 
Lidka.
Dědeček vstal, přistoupil k 
poličce, kdež vzal hrnek a přiložil 

Co udělala stará paní, aby každý 
student dostal celý syreček?
Děti dlouze přemýšlely. Počítaly 
na tabulce i na papíře. Na konec 
prohlásily, že devátý student 
nedostane žádný syreček.
„Jakpak ne,“ řekl dědeček. 
„Stará paní se vrátí  do krámu a 
koupí ještě jeden.“

ústa k jeho uchu; tak mluvil 
uchem.

U staré paní bydlilo devět 
studentů. „Dnes dostane k 
večeř i  každý po jednom 
syrečku.“
A šla také do krámu. Ale když z 
koš íku  sy rečky  vynda la ,  
poznala, že jich má pouze osm. Vtipy vybral: Lukáš Kos, 7. A

Adéla Lišková, 6. A
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Pokračování str. 1

roce 1960, kdy byla vyhlášena Československou 
socialistickou republikou. Ale to ještě nebylo všechno. V roce 
1990 přišel nový název – nejprve Československá federativní 
republika, který byl po sporech se Slováky změněn na Česká 
a Slovenská Federativní Republika. I když název popíral 
všechna platná pravidla pravopisu, trval až do rozpadu 
federace do roku 1992. Od 1. ledna 1993 existují dva 
samostatné státy – Česká republika, Slovenská republika.

V čele Československa se vystřídalo 
devět prezidentů. Prvním byl Tomáš 
Garrigue Masaryk a posledním Václav 
Havel. 

Při příležitosti oslav 100. výročí založení 
Československa jsme položili žákům 5. až 9. třid 
otázky, které s touto událostí souvisí. 

1. Kdo byl první československý prezident? 
(Tomáš Garrigue Masaryk)

2. Kdy vzniklo Československo? (28. 10. 1918)
3. Kolikáté výročí vzniku se letos slaví? (100.)

Výsledky můžete vyčíst z následujících grafů. 
Modrá znázorňuje správné odpovědi, hnědá 
špatné.

Co víme či nevíme o vzniku naší republiky?

www.reflex.cz/clanek/historie

www.novinky.cz/domaci

www.sevt.cz/produkt/ceska-republika

Prvním prezidentem České republiky byl opět Václav Havel. 
Vystřídal ho Václav Klaus a současným prezidentem je Miloš 
Zeman.                                                                        Redakce

Katka Čížková, Kája Aubrechtová, 8. B

T. G. Masaryk

Václav Havel
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ANKETA
Na druhém stupni jsme zkoušeli, 
jak se žáci orientují v naší 
historii, a položili jsme jim 
následující otázky. V závorce 
jsou správné odpovědi.

1. Odkdy dokdy trvala první republika? (1918-1938)
2. Ze kterých pěti částí se skládalo Československo? (Čechy, 
Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
3. Kdy se Československo rozdělilo? (1. 1. 1993)
4. Kdo byl náš první český prezident? (Václav Havel)

Zuzana Hubálková, 6. A
1. 1918-1991
2. Česko, Slovensko, 
Morava, Slezsko, Rusko
3. 1991
4. Václav Havel

Jakub Papírník, 7. A
1.1918-1993
2. Česko, Slovensko, 
Morava, Slezsko, 
nevím
3. 1998
4. Václav Havel

František Koníček, 7. B
1. 1918- nevím
2. Čechy, Slovensko, 
Podkarpatská Rus, 
Slezsko, Morava
3. nevím
4. Václav Havel

Filip Šafařík, 8. B
1. 1918- nevím
2. Česko, Slezsko, 
Morava, Slovensko, 
Rusko
3. nevím
4. Václav Havel

Michaela Jechová, 9. A
1.1918-1993
2. Česko, Slovensko, 
Slezsko, Morava, 
Podkarpatská Rus
3. 1993
4. Václav Havel

Eliška Šulcová, 9. B
1. 1918-1993
2. Česko, Slovensko, 
M o r a v a ,  S l e z s k o ,  
Podkarpatská Rus
3. 1993
4. Václav Klaus

David Lochman, 7. C
1. Nevím
2. Česko, Slovensko, 
Morava, Slezsko, 
nevím
3. 1991
4. Václav Havel

Eliška Šturmová, 6. B
1. 1918-1980
2. Česko, Slovensko, 
Morava, Slezsko, 
nevím
3. 1980
4. Václav Havel

Jakub Houška, 6. C
1. 1918-1938
2. Česko, Slovensko, 
Slezsko, Morava, 
nevím
3. 1. 1. 1993
4. Václav Havel

Marie Šimková, 6. C
1. 1918-1978
2. Rusko, Německo, 
Rakousko, Slovensko, 
Česko
3. 1968
4. Nevím

Pokračování na str. 4
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Jak se líbí našim prvňáčkům po dvou měsících ve škole?

Jak odpověděli na naše otázky, se dozvíte na této 
straně.
1. Jak se ti líbí ve škole? 
2. Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět? 
3. Jak vycházíš se svými kamarády? 

Kája Labutová, 1. A
1. Dobrý. 
2. Výtvarka, protože se 
tam kreslí.   
3. Našla jsem si 
kamarády a mám je 
ráda.

Bára Vargová, 1. A 

1. Fajn.
2. Matematika.
3. Mám kamarády.

Artur Štymak, 1. A 
1. Dobrý. 
2. Čeština, konkrétně 
Živá abeceda. 
3. Kamarádi jsou fajn.

Valerie Kopalová, 1. B

1. Je to tu nejlepší.   
2. Matematika.  
3. Ano, mám super 
kamarády.

Tom Adam Janik, 1. B 

1. Skvělý.     
2. Čeština, 
nejvíc ze 
všeho 
Slabikář.
3. Ano, 
rozumím si s 
nimi.

Vojta Fiferna, 1. B 

1. Ano, mám moc rád 
školu.   
2. Angličtina, rád mluvím 
anglicky. 
3. Dobrý, protože mám 
kamarády. 

Adriana Miková, 1. C
 
1. Dobrý.  
2. Matematika, ráda 
dělám těžké věci.  
3. Dobrý.

Richard Jirsák, 1. C
 
1. Nejlepší.
2. Tělocvik, rád hraju 
zabijáka. 
3. Skvěle. 

Anička Němcová, 1. C
 
1. Nejlepší. 
2. Čeština, písanka.
3. Ujde.

Anketu připravili: Tomáš Horálek, Eliška Šulcová, 8. B
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Pokračování str. 5

Adéla Lišková, 6. AJennifer Pechová, 6. B

Zuzana Hubálková, 6. A

Anežka Příbramská, 6. A

Tereza Šmídová, 6. A Kateřina Pánková, 6. C

ale i lípu, korunovační klenoty a 
portrét T. G. Masaryka výtvarně 
ztvárnily. Zdařilé obrázky jsou 
součástí naší výstavy. Přijďte se 
podívat. 
Deváťáci si pro své mladší 
spolužáky připravili prezentaci o 
nejdůležitějších událostech 
posledních sta let. Ve středu 24. 
října žáci osmých tříd zasadili 
jako připomínku kulatého výročí 
u školy lípu.                  Redakce

Foto z akcí k 100. výročí: Tomáš Horálek, 9. B
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Petr Čálek, 8. A
1. 1918-1993
2. Čechy, Morava, 
Slovensko, Slezsko, 
nevím
3. 1993
4. Václav Havel

Pokračování str. 3
Petr Čermák, 7. C
1. 1918-1993
2. Česko, 
Slovensko, 
Morava, Slezsko, 
nevím
3. 1993
4. Václav Havel

Anketu připravily: 
Kája Aubrechtová a 
Katka Čížková, 8. B

Žákům 4. a 5. tříd jsme položili tři 
otázky na naše národní a státní 
symboly.
1. Jaký je náš národní strom?
2. Jaké jsou barvy naší státní 
vlajky?
3. Jaký je název české hymny?

Karolína Aghová, 4. B
1. Lípa
2. Modrá, červená, bílá
3. Nevím

Veronika Doktorová, 4. A
1. Lípa 
2. Modrá, červená, bílá 
3. Kde domov můj

Filip Kutil, 5. B
1. Lípa
2. Červená, modrá, bílá
3. Nevím

Vladimír Torn, 5. C
1. Lípa
2. Červená, bílá, modrá
3. Kde domov můj

Monika Kopřivová, 5. A
1. Nevím
2. Červená, modrá, bílá
3. Kde domov můj

6. Petr Kasala, 4. C 
1. Lípa
2. Červená, modrá, bílá
3. Kde domov můj

Anketu připravili: Jan Zelenka, 7. B a Aleš Balšánek, 7. C

Co víme o našich symbolech
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Slavíme stovku

Státní znak

Pokračování na str. 7

Naše škola si připomíná sté výročí 
založení Československé republiky 
různými akcemi. Osmé třídy 
navštívily výstavu Doteky státnosti 
na Pražském hradě, věnovanou 
tomuto výročí. Napříč předměty se 
žáci dozvídali o významných 
událostech stoleté historie naší 
republiky, tvořili medailonky o stovce 
zajímavých osobností novodobé 
historie, v hodinách výtvarné 
výchovy malovali obrázky na téma 
první republika, lípa jako národní 
strom, malovali návrhy státní vlajky. 

 se zúčastnila i 
. Ve svých odděleních 

paní vychovatelky seznámily děti se 
vznikem našeho státu. Pohovořily o 
ž i v o t ě  p r a p r a b a b i č e k  a  
prapradědečků.  Dět i  zauja lo 
povídání o státních symbolech a 
českých pokladech.
Státní znak, pečeť, trikolóru, vlajku, 

Výstavy školy ke 100. výročí vzniku 
Československa
školní družina

Pokračování na str. 13
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Foto: Mgr. Radek Procházka

Pokračování na str.13

Natálie Dvořáková, 6. B
Natálie Šimková, 6. B

Diviš Pištěk, 3. A

Vláďa Torn, 5. C
Žaneta Vajshajtlová, 5. C

Zuzka Zbejvalová, 3. A

Jakub Jirsa, 3. A Šimon Škoch, 3. A

Eliška Hubnerová, 5. C Natálie Hořejšová, 5. C
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Návrhy a inspirace O tom, že celá škola žije v současné době 100. výročím 
republiky, svědčí i následující obrázky. Žáci zkoušeli 
navrhnout, jak by mohla vypadat naše vlajka při zachování 
stejných barev. Nejzajímavější nápady vám přinášíme. Jiné 
třídy se zase při své tvorbě nechaly inspirovat životem před 
sto lety. Další si zahráli na geografy a vytvářeli mapy ČR. Žáci 
nezapomněli do svých prací zakomponovat ani náš národní 
strom. 

Denisa Pešková, 5. C

Adéla Farkašová, 5. C

Eliška Hubnerová, 5. CDenisa Pešková, 5. C

Žaneta Vajshajtlová, 5. C
Eliška Hubnerová, 5. C

Vláďa Torn, 5. C

Sofie Placharová, 5. C

Aneta Rathouská, 5. CAmálie Špárová, 5. C

Vladimír Torn, 5. C Pavel Červenka, 5. C Vojtěch Havlina, 5. C
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Rozhovor s novou paní 
učitelkou chemie Kateřinou 
Kukačkovou

1. Jakou školu jste vystudovala?
Vystudovala jsem bakalářské studium toxikologie a magisterské 
studium biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

2. Proč jste si vybrala právě tento obor?
S chemií jsem byla „spojená“ již na střední škole - prošla jsem 
studiem oboru zdravotní laborant na střední zdravotnické škole, 
proto jsem vybírala školu zaměřenou jak na chemii, tak na člověka, 
a to studium jak toxikologie, tak biochemie splňovalo.

3. Jak dlouho již učíte? Kde jste učila předtím?
Na ZŠ učím druhým rokem. Před nástupem do Nymburka jsem 
učila na ZŠ v Milovicích.

4. Jak se Vám líbí v naší škole? Proč jste si naši školu vybrala?
Na ZŠ Letců R.A.F. se mi líbí. Školu jsem si vybrala, protože mě 
zaujal vzdělávací program - Škola veselých barev a vzájemné úcty.

5. Co Vás překvapilo, když jste k nám nastoupila?
Zvonění. Je příjemné po celém vyučovacím dni nemít 
„vyzvoněnou“ hlavu.

6. Proč učíte jen jeden den v týdnu?
V současné době jsem na rodičovské dovolené, mám 
jedenáctiměsíčního syna, proto mohu prozatím učit pouze jeden 
den v týdnu.

Po uplynulém školním roce, kdy chemii vyučovaly třídní 
učitelky, se podařilo zajistit odborníka. Je jím mladá paní 
učitelka, která se oboru věnuje už od střední školy. 
Pochopitelně nás zajímalo, jak se k nám dostala, jaké má 
koníčky apod., proto jsme jí položili několik otázek.

7. Jaké máte koníčky?
Ráda lyžuji, čtu a trávím čas s 
rodinou.

8. Jak se vám pracuje s našimi 
žáky? Překvapilo vás něco? Co 
byste jim  třeba vzkázala?  
Zatím jsem odučila pouze 
několik hodin chemie a byla jsem 
mile překvapena atmosférou 
během vyučování při relativně 
vysokém počtu žáků ve třídě. A 
co bych žákům vzkázala? Chtěla 
bych jim poděkovat za milé 
přijetí na pro mě nové škole a 
nebojte se chemie. 
Rozhovor připravily. Katka Čížková 
a Kája Aubrechtová, 8. B
V příštím čísle vám přineseme 
rozhovor s novým učitelem 
a n g l i č t i n y  L e i g h e m  
Newtonem.

Akce k 100. výročí ve městě
V Hálkově městském divadle se 
29. října od 18:30 hraje 
představení jménem Čapek. 
Před vystoupením se budou 
slavnostně předávat městská 

vyznamenání. 

Těšit se můžete i na Rozhovory 
s TGM. Je to představení v 
Městském kině Sokol, které se 
koná 30. října od 19 hodin. Jan 
Budař jako Karel Čapek a 

Město Nymburk a skautské středisko přístav 
Modrá flotila zvou na pietní akt k připomenutí 
100. výročí vzniku  Československa v parku 
Hrdinů 28. 10. 
Ve 14.30 bude slavnostně zasazena lípa 
svobody v parku Dr. Antonína Brzoráda a bude 
odhalena pamětní deska u stromu, který byl 
vysazen k 50. výročí založení republiky.

Martin Huba jako T. G. Masaryk excelují v příběhu 
jednoho z nejslavnějších rozhovorů našich dějin. 

Přijďte se na akce k oslavám republiky 
podívat.
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Pokračování str. 5
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Pane skřítku, podzim už je tu.
Listí padá, zbarvuje se.
Ahoj Kaštánku! Co budeš dělat?
Budu sbírat listí. 
Snadno se v nich vyspím.

     Adéla Šigutová, 3. C

PODZIM
Šel Honza na houby a zpíval: „Já jdu na houby, 
jdu na houby.“ A jak zpíval, houby se mu 
schovaly a nic nenašel. Druhý den šel taky na 
houby a zpíval: „Já jdu na maliny, já jdu na 
maliny.“ 

PODZIM
Na podzim jsou na obloze 
mraky, 
pouštíme své papírové draky.
Listí padá dolů 
z krásně barevných stromů.
Kaštany sbíráme 
a houby v lese 
hledáme.
Vítr často fouká 
a zima za dveřmi 
kouká.

  Ema 
Rástočná, 3. C

PODZIMNÍ DRAK
Uletěl mi drak 
vzhůru do oblak. 
Budeme lítat spolu.
Poleť za mnou dolů, 
draku, dráčku, 
poleť se mnou do obláčku. 

O ježečkovi a dědečkovi
Byl jednou jeden dědeček a ten bydlel v chaloupce 
uprostřed lesa. 

Jednoho dne, když se dědeček probudil, před dveřmi ležel ježeček. 
Dědeček neváhal a vzal ježečka domů. A potom dal ježečka do 
misky. Na jaře se dědeček podíval 
do misky a v misce byli čtyři malí 
ježečci a jejich maminka. 

PODZIMNÍ BÁSNIČKA
Sluníčko už sílu ztrácí, odlétají tažní ptáci. 
Příroda se ke spánku chystá,už jsou vidět holá místa.
Vítr listí pohání, šípky dozrávají ve stráni.
Ježek hledá vhodná místa, na kutě už se chystá.
Draci hledí z výšiny do podzimní krajiny. 
Hnědá, žlutá, zelená, zmizí, až se zabělá.     

Týna Hrubá, 3. C

http://mobilnizverinec.cz

Sluníčko se rozloučilo 
s kytičkami, s travičkou. 
Jděte všichni honem spát,
musím podzim přivítat.
Leontina Kotherová, 3. C

D ě d e č e k  s e  
zaradoval,  ale 
potom byl smutný, 
protože musel 
ježečky pustit do 
přírody. Anežka 
Kněžínková, 3. C

Jak tvořili 
žáci 3. C

Houby to slyšely a neschovaly se. 
Pak přišel domů a měli smaženici a 
řízky. A věděl dobrou radu a všem o 
tom vyprávěl.

Vojtěch Dvořák, 3. C
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Foto: Sandra Vilková

Foto: Sandra Vilková

Foto: třída 6. A

Podzim v pranostikách

Tak jako každým rokem přivítali žáci prvního 
stupně naší školy podzim projektovým 
dnem. V úterý 9. října se ve všech třídách 
děti věnovaly především podzimním 
pranostikám a zpracovávaly je výtvarně i 
literárně. Tento den patřil i práci s 
podzimními přírodninami. Všude se tvořilo 
a vyrábělo. V rámci tříd byly výtvory dětí 
vyhodnoceny a odměněny.   

Mgr. Lenka Koucká

Foto: Mgr. Eva Brázdová
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Byl příjemný podzimní den. Třídy 5. C a 3. A vyrazily na horu Říp. Ze 
začátku byla velká zima, ale pak jsme se zahřáli. Cestou jsme viděli 
moc hezkou přírodu a krajinu. Poté, co jsme vyšli na horu Říp, se 
před námi objevila rotunda sv. Jiří. Pan průvodce nám říkal, že 
rotunda je postavena v románském slohu, dříve byla dřevěná. Na 
konci jsme se vydali na Pražskou vyhlídku. Výlet se mi moc líbil. 

Eliška Hubnerová, 5. C

Dne 26. 9. se žáci 5. C a 3. A 
vydali na horu Říp, která byla 
vidět již při příjezdu a je 
dominantou celého kraje. Na 
vrcholu nás čekal pan 
průvodce, který nám pověděl 
za j ímavost i  o  rotundě 
svatého Jiří. Potom jsme šli 
kupovat  suvenýry.  Po 
suvenýrech jsme se chystali 
na Pražskou vyhlídku, ze 
které byl krásný výhled. A 
pak jsme se vrátili zpět do 
autobusu. Bylo hezké počasí 
a výlet se nám vydařil.

Vláďa Torn, 5. C

Po stopách praotce Čecha na horu Říp

Foto: Mgr. Hana Zubíková

Dominik Veselý, 3. A

Zuzana Zbejvalová, 3. A

Eliška Špitálská, 3. A

Tančili jsme s Ivanem Mládkem

Rodinný den na farmě aneb Venkov všemi 
smysly

V sobotu 22. září jsme se vypravili na území 
Svatojiřského lesa na nedalekou farmu v 
Pojedech, kde se konala akce Poznejte náš 
venkov. Pojmenování Svatojiřský les označuje 
nejen rozsáhlý lesní komplex okolí Loučeně, ale i 
místní akční skupinu, která tuto akci organizovala.  
Na farmě v Pojedech bylo možné „ochutnat“ 
všemi smysly, jak žije současný venkov. A to 
doslova, neboť kromě kulturního doprovodného 
programu tu byl k dispozici 
jarmark místních výrobců a 
ř e m e s l n í k ů  v č e t n ě  
ochutnávek regionálních 
potravin. Velkému zájmu se 
těšily například ovčí sýry z 
Košíka, hovězí burgery z 
místní produkce, ovocné 
s i r u p y  z  L u š t ě n i c  č i  
rožďalovické rohové koláče. 
Nebo bylo možné přiblížit se 
na dosah k obrovským 

býkům či si pohladit krávu případně se povozit na 
koních. 

V rámci kulturního programu vystoupily lokální 
hudební skupiny, ale nejvíce mu vévodilo 
vystoupení našich dětí, které za doprovodu benža 
a zpěvu Ivana Mládka s jeho bandem (ano, ta 
nejvíc opravdická kapela), představily své skvělé 
dramaticko-taneční vystoupení na skladbu 
Medvědi, nevědí. Na závěr programu došlo na 
vyhlášení fotografické soutěže, ve které zvítězily 
Emička a Viktorka Rástočné.  

Třídní paní učitelka Lenka Koucká, žáci a 
rodičovstvo 3.C 
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