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Prázdniny už nám klepou na dveře…
Prázdniny se blíží a škola se pomalu ukládá k letnímu spánku. Samozřejmě tím
myslím letní prázdniny, na které se všichni pochopitelně těšíme už od Vánoc. Většina lidí své prázdniny tráví buď na dovolené, na
chatě nebo na horách s rodinou a příbuznými.
Po prázdninách se staneme zase o rok
staršími a postoupíme o třídu výš. Letošní devítka již bude na středních
školách, ale do té doby jim ještě
chvilka času zbývá. Mohli jsme také
vidět několik jejich vystoupení - jako
například jejich kreativní taneční
výstup na Obecních slavnostech
a navíc nás ještě čeká jejich rozlučka. Rozlučky jsou každý rok
velmi vtipné, a tak jsem zvědavá,
jestli to tak bude i letos, ale myslím
si, že to tak jistě bude.
Můžete si zde přečíst i několik drbů,
které se šíří po naší škole. Taky se nám
za poslední dobu začíná lepšit počasí.
Sice se sem tam prožene menší bouřka nebo déšť, ale vždy jsem ráda, že
se hezké počasí vrací. Snad nám to
počasí tak vydrží až do konce školního roku a do prázdnin. Co by to
bylo přece za prázdniny bez krásného a teplého počasí, že? No nic,
stát se může naprosto cokoli,
buďme rádi, že je konečně léto.
Gaju 
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Náš rozhovor s …
...s minulými deváťáky

Dnes jsem si pro vás připravila menší
rozhovor s deváťáky, kteří nás radostně
opustili minulý školní rok. Konkrétně s
Prokopem Kneblem a Sárou Šmýrovou.
Tak snad se něco dozvíte a bude se vám
rozhovor líbit.
• Na které střední škole studujete?
Sára: Na Masarykově gymnáziu
v Příboře.
Prokop: Na Střední chemické průmyslové škole Heyrovského, celý název se
mi psát moc nechce.
• Měli jste už dlouhodobě jasno, na
kterou školu chcete po deváté třídě
jít, nebo jste vybírali až na poslední chvíli?
Sára: Dlouhodobě jsem měla vybranou
jinou školu, ale po dlouhém rozhodování
jsem se nakonec nečekaně rozhodla pro
gypri.
Prokop: Já měl vcelku jasno, chemická
škola, obor: přírodovědné lyceum.
• Těšili jste se na střední školu?
Sára: Měla jsem obavy, tak jako z
každého nového a neznámého prostředí,
ale i jsem se těšila, že to bude dobrá
změna.
Prokop: Celkem ano, říkal jsem si, že
tam budou super lidi a všechno mě bude
bavit, no a samozřejmě jsem měl trochu
i strach z učiva.
• Jste spokojeni, jak jste si vybrali?
Sára: Naprosto! Nedokážu si představit, že bych byla někde jinde. A jsem
moc ráda, jak jsem se rozhodla.

Prokop: Jsem moc spokojený, škola
je zábavná, rozhodně se mi na ní líbí,
hlavně díky pár učitelům, a hlavně mé
úžasné třídě.
• Bylo těžké ,,přepnout“ ze základní školy na střední? A jestli ano,
jak dlouho vám to trvalo? A jak
se změnilo množství a způsob
učení?
Sára: Bylo to pro mě dost těžké a
trvalo mi to asi půl roku, než jsem si
zvykla na nový režim, nové lidi, styl
učení a tak. Ale kamarády jsem si našla hned druhý den. Učím se o hodně
víc než na ZŠ. Píšeme nebo nás zkouší
skoro každý den, tak se učím téměř
denně, ale už jsem si zvykla.
Prokop: Bylo to hodně těžké, já s tím
válčím doteď. Dělalo mi problém si
zvyknout na učivo. Učení se rozhodně
změnilo, na základní škole jsem ho
nepotřeboval, zatímco teď ho potřebuji, tak řečeno, jako sůl.
• Vrátili byste se zpátky na základní školu? Nebo rovnou do mateřské školky?
Sára: Na základní školu s láskou
vzpomínám, ale už bych se nevrátila.
Je třeba jít dál a posunovat se jak studijně, tak v životě.
Prokop: Na základní školu bych se
nevrátil, akorát v mateřské škole jsme
mohli spát po obědě. Měli by to na
střední škole zavést povinně. To je ale
jediný nedostatek střední školy, a jenom díky němu se do mateřské školy
ani základní vracet nechci.
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• Dali byste našim mladým čtenářům nějakou moudrou radu do
budoucna?
Sára: A moudrá rada? Asi jen to, ať se
rozhodnou pro takovou školu, která jim
umožní potom v budoucnu dělat to, co je
baví. A hlavně se zbytečně nestresujte!
Nějak to dopadne. �
Prokop: „A učtete se“, jak říká náš
učitel biologie. Přijímačky jsou teprve
začátek, a věřte mi, hodně věcí, co jste
se učili na základní škole, které vám
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byly takzvaně „k ničemu“, budete moc
potřebovat. Ale hlavně jděte na školu,
která vás bude bavit, a pokud se nedostanete, nevadí. Je ještě hodně jiných
škol, které mají zájem o každého.
Moc děkujeme za rozhovor a přejeme jen to nejlepší do dalších let na vašich určitě vysněných školách. A taky
hodně trpělivosti do konce školního
roku a krásné prázdniny plné nezapomenutelných zážitků.
S pozdravem BAŽKA

Všeználek
Už se všichni těšíme na prázdniny. A
třeba se vám stane, že zažijete něco zajímavého. Já vím, dnes jsou mobily a
smsky, facebook, ale… Dříve bylo zvykem psát kamarádům dopisy. To už se
fakt dneska moc nedělá, ale my jsme si
mohli tuto záležitost vyzkoušet. Třeba
vaše babička nebo děda budou rádi, když
jim z tábora dopis pošlete.
hoj Anežko!
Děkuji ti za krásný dopis,
v Beskydech je to opravdu pěkné. A já
jsem se teď rozhodla ti taky napsat nějaký dopis.
Letos o prázdninách jsem byla na Slovensku, konkrétně ve městě Těrchová.
Byli jsme tam celá rodina, ubytovali
jsme se v hotelu, který byl velmi krásný.
První den jsme šli na opravdu velké
nákupy (pak ti ukážu, co jsem si koupila). Ale jak jsme vyjížděli z parkoviště,
tak do nás narazilo velké auto, naštěstí se
nám nic nestalo, jenom teď máme hodně
poškrábané auto, které teď taťka leští.
Stalo se vám to někdy taky?

A

Druhý den
jsme se vydali
na obrovskou
túru na Jánošíkovy díry, šli jsme opravdu dlouho. Šplhali jsme po skalách nad
vodou. Mé mamce to hodně klouzalo,
protože si zapomněla vzít boty
s dobrou podrážkou. Asi v polovině
cesty jsme si sedli do trávy a udělali si
přestávku na svačinu (měli jsme sušenky, které pekla mamka, a namazaný
chleba). Jak jsme dojedli a sbalili, tak
jsme vyšli. Bylo to těžké, šli jsme
v blátě, po kmenech stromů, po skále,
ale jak jsme vyšli, tak nahoře bylo tak
nádherně, viděli jsme skoro celé Slovensko.
Ty dva zbylé dny se nic zvláštního
nedělo, to jsme jen chodili na procházky, toulali se po památkách a odpočívali.
Poslední, pátý den jsme se začali
balit. Bylo to tam super. Napiš mi prosím taky nějaký dopis, ať vím, co jsi
dělala o prázdninách. Pac a pusu Julie
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A

hoj Terko,
chtěla bych ti povyprávět o tom,
jak jsem s mamkou a taťkou jela do
Frýdlantu nad Ostravicí na chatu, přesněji do vesnice Pstruží.
V pátek hned po škole jsme odjeli.
Jeli jsme 45 minut. Strašně jsem se těšila a nemohla jsem se už dočkat. Po příjezdu jsme se šli hned ubytovat. Rodiče
si vybrali dvoulůžkový pokoj a já
jsem byla ve velkém
pokoji
s holkami. Chata
byla veliká. Sešlo
se nás tam několik
rodin, dohromady
nás bylo tak 40.
Až všichni přijeli
a ubytovali se, tak
každý dostal nějakou práci. Některé
ženy a holky pomáhaly v kuchyni
a ostatní, hlavně
chlapi, pracovali
se dřevem. Večer
jsme si všimli, že
v kopcích před námi blikají dvě světla.
Vypadalo to jako auto, které vysílá
morseovku.
Následující den jsme vyrazili na výšlap na Ondřejník. Na vrcholu byla hospůdka, tak jsme se občerstvili. Zjistili
jsme, že světla vycházela odtamtud. Byl
krásný den, pěkný výhled na okolí a
pořídila jsem mnoho fotek. Večer jsme
sledovali hokej. Chlapi samozřejmě
s pivem.
Další den byl takový odpočinkový.
Děcka hrála hry, připravovali jsme
scénku a dospělí měli přednášku. Odpo-

ledne jsme opékali buřty a vesele zpívali
u ohně.
Poslední den ráno jsme se sbalili a jeli
domů. Taťka musel do práce.
Náš víkend byl super. Prosím, napiš
mi, jak se daří tobě.

A

Čau Míša

hoj Ninko,
už dlouho jsme se neviděly, a
proto ti píšu. Chtěla jsem ti oznámit,
že mi mamka
s taťkou koupili
pejska.
Jmenuje se Stella a
je to Bernský salašnický pes. Je jí
1 a půl roku. Plemeno těchto psů
bývá většinou hodně velké, ale naše
Stella je výjimka,
je asi dvakrát menší, než by měla být
normálně.
Má
dlouhou srst, která
je bílá s černými
fleky. Její uši jsou
velké, tlapky má jako malý medvídek a
ocas chlupatý. Je hodná a také přítulná,
ale když odejdeme, dokáže pořádně
zlobit. Minule babičce shodila květináč,
který pak rozkousala a kytku z něj snědla, babička se na ni pořád zlobí. Jinak
s ní chodím na procházky, do řeky, hraju si s ní, no, je s ní spousta legrace.
Ale myslím si, že by bylo lepší, kdyby
ses na ni přijela podívat sama, a proto tě
zvu na návštěvu. Pozdravuje tě babička,
mamka, taťka a Honza a zbytek naší
rodiny. Prosím tě, odepiš mi zpátky nebo zavolej.

Barča
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Události a komentáře
Stará Ves nad Ondřejnicí

Stará Ves nad Ondřejnicí je obec,
která leží v okrese Ostrava-město
v Moravskoslezském kraji. Rozkládá se
podél řeky Ondřejnice, nedaleko jejího
ústí do Odry. Žije zde přibližně 2800
obyvatel.
Největší stopu v dějinách obce zanechal
slezský
rod
Syrakovských
z Pierkova. Nejvýznamnější dílo jejich
vlády byla stavba renesančního zámku
v letech 1560-1570, kterou zahájil Jaroš
Syrakovský, pán Proskovic a Staré Vsi.
Po jeho smrti pokračoval ve stavbě jeho
syn, Ctibor Syrakovský. Díky svému
postavení a majetku si mohl dovolit
rozšířit projekt o reprezentační prostory.
Jeho zásluhou byla také fasáda vyzdo-

bena figurálním sgrafitem. Máme tu i
další památky, jako kostel Narození
svatého Jana Křtitele, postavený
v letech 1587 – 1589.
Naše obec je rozdělena na dvě části,
Starou Ves a Košatku. Máme zde hodně
vodních toků, řeky Odru a Lubinu a
rybníky. Košatka vznikla v roce 1923
spojením Velké a Malé Košatky. Velká
Košatka ležela na pravém břehu Odry a
Malá Košatka na levém břehu Lubiny
nedaleko jejího soutoku s Odrou.

Obecní slavnosti

Ami

Ahoj, jedna ze zajímavostí pro naši
obec jsou Obecní slavnosti, které se už
tradičně konají každý rok.
Letos se konaly 19. 5. 2018. Tradičně
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se před zámkem setkáme s hrabětem a
hraběnkou, fojtem, rechtorem, farářem
a písařem. Pěkně ve verších připomenou události celého roku. Hlavní částí
je vždy takzvaná Jizda kole obila, kde
někteří přímo v sedle koně, jiní
v kočáru objedou hranice Staré Vsi.
Zastaví se u zámku, u mlýna na Horním konci a v Košatce, kde proběhne
vyplácení synků. Mezi vyplácenými
byli tentokrát kromě mě i mí spolužáci
Ondra, Tonda, Standa, Maty a Michal.
Drábové si to užili, my jsme to zvládli
a rodiče s veřejností se pobavili. Nad
zámkem po celý den probíhalo vystoupení, kde se v uceleném bloku představili žáci naší ZŠ a MŠ, tančili jsme
například my jako devítka, ale i paní
učitelky s pompony.
Po našem vystoupení přijela jízda
zpět, kde promluvili titíž lidé, jež jsem
zmiňoval na začátku, dozvěděli jsme
se například, že pan ředitel dostal do
penze houpací křeslo. A večer, to už
jsem tam nebyl.
Jakob

Košatecké divadélko

vystoupilo letos s pohádkou Královna
Koloběžka. Děti MŠ a žáci 1. stupně
mohli pohádku zhlédnout také ve škole

na improvizovaném pódiu v našem vestibulu. Košatecké divadélko se představilo i na obecních slavnostech.
Pohádka se všem velmi líbila.

Proslov 9. A

Ahoj, připravil jsem si článek, jehož
hlavním obsahem bude proslov o naší,
tudíž i mé, milované třídě.
Náš vstup do posledního ročníku započal 4. září 2017, kdy někteří
s nadšením, jiní bez nadšení šli do devítky, která byla pro nás důležitá.
10. října jsme měli první akci, Vítání
podzimu, kterou jsme zvládli bravurně.
Nejlepší bylo podle mě strašení, kde
někteří byli opravdu strašidelní.
5. prosince přišla další akce, a to Mikuláš, který jsme taky dali na výbornou.
I když někteří tančit neumí (můj případ),
tak se nám povedlo zatančit úžasné číslo.
Potom až 28. března byla akce Vítání
jara a předtím Xixa má talent, která se
nám taky povedla. Hlavně díky našim
konferenciérům Standovi a Elišce, kteří
byli vtipní.
A 12. a 16. dubna byly přijímačky,
což bylo pro hodně z nás katastrofa,
třeba já jsem uspěl až na odvolání a moji
spolužáci na tom byli stejně, ne-li hůř.
A potom Obecní slavnosti, které se
konaly 19. května, se nám taky povedly,
i když jedna spolužačka řekla, že to vypadalo, jak kdybychom to nacvičovali
jeden den.
A teď máme rozlučku, která se nám
snad vydaří. Podíváte se 28. června, tak
se vám to bude snad líbit, a zasmějete se
našim kouskům.
Jakob
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Tank T-34 nám chtěl opět sestřelit zámeckou věž
Ahoj, připravil jsem si článek o vojenské technice, která byla ve Staré Vsi
k vidění 30. 4. 2018.

Všechno se spáchalo toho dne mezi
jedenáctou a třináctou hodinou. Vlastně
už, přísně utajeně, o den dříve, v neděli,
kdy těžký tahač přivezl nad zámek slavný sovětský obrněnec. Hned večer ho
pak přišly obdivovat
desítky
šťastlivců,
kteří příjezd zaregistrovali.
Nejprve se na vystavenou techniku šli
podívat naši mladší
spolužáci z prvního
stupně, druhý stupeň
až po projektovém
dnu. Nad zámkem
byl tank T-34 (jedná
se o verzi s 85mm
kanónem).
Potom

zde byla vozidla, která používala 1.
československá tanková brigáda, která
byla součástí Rudé armády, ale byla
zde i německá technika (ukořistěná) a
americká.
Jedna
z věcí, na kterou
jsme se těšili, byl
výstřel z tanku,
bohužel se tak nestalo, ale viděli
jsme a slyšeli alespoň výstřel z děla
(ne z tankového, ale
z děla vlečeného
nákladním
vozidlem). Byla to pěkná akce a doufám,
že ještě někdy lidé
z Klubu vojenské historie zavítají znovu do naší obce.
A nemůžu opomenout na bojovou
ukázku a letecký útok v Trnávce.
Jakob
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Struktura Policie
České republiky
Ahoj, připravil jsem si článek o
struktuře Policie České republiky,
ale jelikož bych to nezvládl sepsat
sám, tak jsem poprosil pana praporčíka Pavla Dohnala, aby se pokusil
něco sepsat. Tak se připravte a můžete číst.
Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor.
Slouží veřejnosti a jejím úkolem je
chránit bezpečnost osob a majetku,
chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly
na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti jí svěřené.
Základní členění Police ČR ve
zjednodušené formě je takové, že se
dělí podle krajů. V České republice
máme čtrnáct krajů. Přesně jak jsou
rozděleny kraje, např. Moravskoslezský

Uniformy PČR

kraj, tak jsou rozděleny i policejní útvary. Tedy například Krajské ředitelství
Policie ČR Moravskoslezského
kraje. V každém
krajském ředitelství
policie
jsou potom tzv.
okresní ředitelství. Ta zase
většinou přesně
odpovídají
územním obvodům
jednotlivých
okresů.
Například okres
Frýdek-Místek
má stejnou hranici území jako

Číslo 5/ XIX. ročník
Územní odbor PČR Frýdek-Místek. A
v územním obvodu jsou potom rozmístěna jednotlivá obvodní oddělení
policie. Jejich teritoriální působnost
však již není vymezena podle rozdělení územní samosprávy. Dále jsou u
policie útvary s celorepublikovou působností. Například Národní protidrogová centrála. To znamená, že její
členové působí volně na celém území
ČR. A nakonec, nebo možná v první
řadě, je Policejní prezidium, kde má
kancelář policejní prezident a všem
těmto útvarům velí.
Další základní členění Policie ČR je
rozdělení na pořádkovou a dopravní
službu, což jsou policisté v uniformách
(pořádkoví mají modré košile a černé
čepice, dopraváci bílé košile a čepice
ve stejné barvě), které vidíte na ulici, a
na službu kriminální policie a vyšetřování, což jak už bylo uvedeno
v samotném názvu jsou kriminalisté,
policisté v civilním oděvu.
Celkově je struktura, složení a rozdělení jednotlivých složek policie vel-
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mi složité a nerozumím mu mnohdy
ani já sám. Ale vycházejme z toho, že
každý umí dělat něco a společně vždy
vyhrajeme. ☺ Jacob
Takže jste si mohli přečíst jeden
z „mých“ posledních článků, jelikož
už letos končím, protože jdu na střední
školu.
Jakob

Křížovka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Příjmení pana ředitele…
Pochoutka v Severní Americe…
Moře se nachází u…
Malé kulaté ovoce příbuzné angreštu…
Červené ovoce…
První prázdninový měsíc…
Malá bílá květina…
Na lodi velí…
Začíná lítat otravný …

Tajenka:
Nejkrásnější měsíce v roce...
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Svět sportu očima Saskiho
Chlapci děkujem!

Tento sportovní pokřik nepatří našim hokejistům, ale našim mladým a nadějným hochům, kteří reprezentovali naši školu v okresním a krajském kole Mc
Donald´s Cupu
Ve čtvrtek 17. 5. 2018 předvedli naši malí fotbalisté výkon, kterým se zapsali do
dějin staroveské školy. Přivezli půlmetrový vítězný pohár a postoupili do krajského
kola. Sestava: Adam a Matěj Malý, Marek Koval, Michal Kantor, Daniel Mrkvica,
Štěpán Šrámek, Matouš Filgas, Jan Kyas – 3. třída a David Strnad a Michal Golka –
1. třída. Celá škola držela chlapcům palce i v úterý 22. 5., kdy bojovali v krajském
kole. A chlapci nezklamali! Není to sice umístění na stupínkách vítězů, ale vybojovali nádherné 5. místo. Michal Kantor byl dokonce vyhlášen nejrychlejším střelcem
gólu.

Chlapci, gratulujeme a děkujeme za reprezentaci!

Házenkáři drželi nad hlavou stříbrný pohár

Každoročně se vybraní žáci 4. a 5. ročníku účastní červnového házenkářského
turnaje v Polance nad Odrou s názvem Children Cup. Poprvé jsme se jako škola této
soutěže zúčastnili v roce 2010 a ukázali jsme, že Stará Ves házenou umí hrát. Postupně tuto soutěž začali navštěvovat i dobří házenkáři z Ostravy. V letošním ročníku jsme opět předvedli, že házená se ve Staré Vsi umí hrát. Naše družstvo postoupilo do finále a o druhém místě rozhodovala trestná střílení na bránu. A jak to dopadlo?
Stříbrný pohár je náš!

Číslo 5/ XIX. ročník
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Zu_BoDadi...ina stránka k počtení
Internetové kočky

Existují kočky, které se něčím
proslavily. Ráda bych vám ukázala
pár z nich.
Grumpy Cat
Tato kočka se
proslavila hlavně
díky svému nevrlému (anglicky grumpy) výrazu. Tato
kočka se původně jmenovala Tardar
Sauce, protože dcera její majitelky
Tabathy říkala, že její srst vypadá
jako tatarská omáčka (anglicky tartar
sauce). Svoji přezdívku dostala až po
zveřejnění jejích fotek. A od té doby
se počet fanoušků na sociálních sítích
jenom zvyšuje.
Venus two Face
Tato kočka se proslavila tím, že
vypadá, jako kdyby měla dva obličeje.
Tato kočka se
svým skoro milionem fanoušků
na
sociálních
sítích se může jen
chlubit. Co fanoušky na této kočce uchvátilo? Tak
se podívejte sami, fotografie není nijak upravená.
Hamilton Hipster Cat
Stejně jako kočky předtím se i tato
kočka taky proslavila vzhledem. Vypadá, jako kdyby měla knírek. Tato
kočka je rasa Mainské mývalí. A proč
Hipster? Jedná se o osobu ve věkovém rozpětí dvacátníků a třicátníků,
která si zakládá na tom, že je nezávislá v myšlení, odívání i případné tvor-

bě. Často přejímá
nejnovější trendy v
hudbě, módě i dalších. Prý se tak chová, je nezávislá
v myšlení, ale také je líná a někdy i zlobí
jako normální kočka. Také se může
chlubit velkým počtem fanoušků.

Ptakopysk podivný

Zu_Bo

Ahoj všichni. Asi víte, že příroda je
nevyzpytatelná a já tady mám důkaz
v podobě ptakopyska. Co to vlastně je?
Bobr?
Kachna?
Nebo něco jiného?
No je to prostě
ptakopysk. Ptakopysk je noční a
obojživelný
živočich, obývá malé vodní toky a řeky od
chladných tasmánských vysočin a Australských Alp až po tropické deštné pralesy pobřežního Queenslandu. Jejich
výskyt ve vnitrozemí není moc známý.
V jižní Austrálii už vyhynul a ani v hlavní části pánve řek Murray a Darling se
již nevyskytuje, pravděpodobně kvůli
snižující se kvalitě vody, způsobené
likvidací původního biotopu pro zemědělství a zavlažováním polí. Okolo pobřežních říčních toků je jejich rozložení
nepředvídatelné, zdá se, že v některých
poměrně čistých
řekách
nejsou,
zatímco v některých značně znečištěných se vyskytují.
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Dušanovy zápisky

Čau, všichni určitě znáte Marcuse a Matinuse.
Znám
spoustu
reakcí na tato
dvě jména, hlavně od kluků: „Fúj to
jsou blbí“, ale od holek je to spíš „ti
jsou super a navíc pěkní“, no každý
má svůj názor. Já patřím k těm, co
mají Marcuse a Martinuse rádi. Pokud
jste už o nich slyšeli, ale moc o nich
nevíte (jako třeba já), tak vám o nich
něco řeknu.
Marcus a Martinus je norské popové
duo jednovaječných dvojčat. Se zpěvem začali už ve svých pěti letech.
Letos 17. listopadu vydali album Moments, se kterým se v tomto roce
vydali na turné do Evropy. 21. března
hráli v pražském Fóru Karlín.
Narodili se
21. února 2002
v Norsku. Nyní je jim 16 let. Mají dvě
sestry. Starší se jmenuje Silje Gunnarsen a je jí 25 let, mladší je Emma
Gunnarsen a té je nyní 9 let. Vydali
spoustu písní, jako třeba
Like it, Never, Kiss, Guitar
a tak dále. Mně osobně se
nejvíc líbí Like it a Kiss. A
co vy? Pokud máte nějaký
zajímavý vzor, napište ho
Dušanovi do schránky.

Drbky do hubky
 Srdce Šimona a Filipa z 8. A vášnivě
praží po srdci Amálie z téže třídy, vyřvávají její jméno po chodbách a jdou
všude tam, kam ona.
Dušan komentuje: No, hoši… snad si
uvědomujete, že vaše výkřiky a všelijaké
jiné jevy lásky se duněním šíří až do kabinetů všech učitelů a že se na osmou třídu
valí pěkné Tsunami stížností?
 Jakub ze 4. A miluje Barboru ze 4. A a
ona jeho.
Dušan komentuje: Tak alespoň, že je
vaše láska opětovaná, přejeme všechno
nejlepší, ať vám to vydrží alespoň týden.
 Martin z 8. A si holí nohy.
Dušan komentuje: Prý to je kvůli cyklistice, nebo snad kvůli módní přehlídce?
 Macík z 8. A chce Nicolu, Aničku a
Michaelu z 6. A a Karolínu, Amalii,
Terezu, Barču z 8. A …
Dušan komentuje: No, Macíku, myslím,
že by sis měl konečně vybrat…. Nejprve
házíš Amálce papírky do schránky, pak
zase uháníš holky, no, nevím, nevím…
 David z 6. A miluje Karin opět z 6. A.
Dušan komentuje: Vím moc dobře, jaké
to je být do někoho zamilován…sám se
nemůžu vynadívat na redaktorky mého
časopisu…
Bažka a Gaju

Krásné prázdniny všem!
Příští rok Dušan oslaví své 20. narozeniny.
Přijďte mezi nás,
abychom s vydáváním dalších čísel mohli pokračovat!
Vydává ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí pro vlastní potřebu školy. Všechny fotografie a grafika jsou původní tvorbou redakční rady. Grafika - Karolína Daňová, Amálka Golková, Dominika Najzarová.
Své příspěvky vhazujte do schránky ve vestibulu školy.

