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Milí čtenáři,
březen si pro nás nachystal trochu klidu po všech možných svátcích a obyčejích. Jak už to ale 
bývá, že když něco vychází, něco jiného se přihrne, náš třetí měsíc v tomto roce je útulkem 
pro mnoho mezinárodních dnů snad všeho možného. Tedy se nemusíte bát, že byste se nudili. 
Náš skromný balíček nápadů vyplodil i tentokrát mnoho zajímavostí jako mezinárodní den 
básníků, pro nadšence k umění něco o van Goghovi, kriskros a jako tradičně mnoho vtipů, 
testů a různých zajímavostí. V tomto čísle také pokračujeme v seriálu představování letošních 
prvňáčků – těšte se na žáky I.C. I tentokrát se můžete kdykoliv obrátit na naši e-mailovou 
adresu noviny@zsprestice.cz

S pozdravem
Redakce školních novin

Někdy  se  může  člověku  zdát,  že  je  něco  nudné.  Že  se  nic  neděje,  nikdo  nepřichází  na 
návštěvu, nikdo nevolá ani nepíše. Všechny koníčky, které vás baví, nemůžete pro tuto chvíli 
využít k vyplnění volného času z všemožných důvodů. A v takovýchto chvílích se často stává, 
že to někdo prostě vzdá a stane se z něj zatrpklý, nemilý dareba. Potíž je v tom, že mnoho 
z nás nedává pozor a nevšimne si, že mu nefunguje zvonek, zapomněl říct přátelům, že má 
jiné číslo nebo se prostě jen tvrdohlavě zavřel a nechce nic slyšet. Jedno moudré pořekadlo 
praví, že každý je svého štěstí strůjcem. A každý může být šťastný. Stáčí si to jen uvědomit.

Úsměv je to nejcennější, Ačkoliv i tvůj obličej,
co ti můžu nabídnout. dávno není to, co býval,
Je to způsob nejněžnější, úsměv brány otevře,
jak do duše nahlídnout. kde strach už je pozavíral.

Ať se třeba tvůj zrak ztratí, Přestože jde dosti poznat
ať tvé uši zmítají se v tichu. na tvém těle velký břich,
I když se ti žíly zkrátí, sám jedině musíš uznat,
vše zachrání trocha smíchu. že to všechno spraví smích.

(Lucie Snopková)
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Jako třetí v pořadí vám představujeme třídu 1. C.
Malých žáčků jsme se teď ptali na tyto otázky:  

1. Jméno
2. Čím bys chtěl(a) být, až budeš velký(á)?
3. Jaká je tvoje oblíbená hodina, neoblíbená hodina?
4. Oblíbená písnička
5. Oblíbený film
6. Co děláš ve volném čase?
7. Líbilo se ti víc ve školce nebo více teď ve škole?

1. Adélka
2. malířka
3. TV, nic
4. Dáda
5. Princezna se zl. hvězdou na čele
6. Jsem u pejska
7. Obojí se mi líbí

1. Jakub
2. Malíř
3. ČJ, HV
4. Travička zelená
5. Bolek a Lolek
6. Koukám na TV
7. Ve škole

1. Sabina
2. Normálně
3. Prac. výchova, ČJ
4. Žabička zelená
5. Pejsek a kočička
6. Koukám na TV
7. Ve škole

1. Honza
2. Opravář
3. Přestávka, kreslení
4. Žabička zelená
5. Terminátor
6. Jdu ven
7. Ve škole
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1. Radek
2. Pracovník
3. HV, ČJ
4. Travička zelená
5. Tom a Jerry
6. Běhám po dvoře
7. Ve škole

1. Terezka
2. Chovatelka
3. TV, M
4. Žabička zelená
5. Bob a Bobek
6. Klavír, zpěv
7. Ve škole

1. Jakub
2. Policajt
3. PČ, všechno
4. Kdyby se v komnatách
5. Dinosauři
6. Hraju si
7. Ve škole

1. Honzík
2. Školník
3. Přestávka,M
4. Travička zelená
5. Karkulka
6. Hraju si
7. Ve škole

1. Anička
2. Pošťačka
3. M, vše baví
4. Když se zamiluje kůň
5. Šíp. Růženka
6. Flétna
7. Ve škole

1. Dominik
2. Zedník
3. TV, ČJ
4. Skákal pes
5. Broučci 2
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6. Malování
7. Ve škole

1. Ivetka
2. Baletka
3. TV, vše baví
4. W.I.T.C.H.
5. ----
6. Hraju si s bráškou
7. ---

1. Dominika
2. Neví
3. TV, M
4. Neví
5. Krtek
6. TV
7. Ve škole

1. Maruška
2. P. učitelka
3. TV, psaní
4. Žabička zelená
5. Popelka
6. Malování
7. Ve školce

1. Vašík
2. Policajt
3. Přestávka, HV
4. Žabička zelená
5. Pat a Mat
6. Chodím ven
7. Ve školce

1. Martinka
2. P. doktorka
3. Přestávka, ČJ
4. Koník
5. Shrek
6. Hraní s hračkami
7. Ve škole
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1. Vojta
2. Malíř
3. M, HV
4. Když jsem já sloužil 
5. Perníková chaloupka
6. Hra s pejskem
7. Ve školce

1. Vanda
2. Květinářka
3. TV
4. Krtek
5. Jiřík
6. Jiřík
7. Ve školce

1. Eva
2. Cvičitelka koní
3. TV, HV
4. Žabička zelená
5. W.I.T.C.H.
6. ---
7. Ve škole

1. Aleš
2. Opravář
3. Vv, M
4. Žabička zelená
5. Policajti na baterky
6. Počítač
7. Ve škole

1. Lukáš
2. Opravář
3. ČJ, M
4. Travička zelená
5. Bobek
6. Hraju si
7. Ve škole

1. Maruška
2. Baletka
3. PČ, ČJ
4. Žabička zelená
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5. Šikulové
6. Hraju si 
7. Ve škole

1. Bára
2. Doktorka
3. TV, ČJ
4. Žabička zelená
5. Králíci v klobouku
6. Hraju si 
7. Ve škole

1. Kubík
2. Nevím
3. PČ, nevím
4. Žabička zelená
5. Pat a Mat
6. Hraju si vevnitř i na dvoře
7. Ve škole

1. Pavlík
2. Vědec
3. TV, když dostáváme úlohy
4. Skákal pes
5. Spiderman
6. Vyrábím u babi
7. Ve škole

1. Nikolka
2. Holička
3. PČ, HV
4. Žabička zelená
5. Princezna se zl. hvězdou na čele
6. Hraju si
7. Ve škole

Otázky pro pí učitelku Janu Marii Schrimfovou:
1. Jaké třídy se vám učily nejlépe?: 3. třídy
2. Zhoršila se morálka žáků?: určitě
3. Čím jste chtěla být, když jste byla malá?: učitelkou
4. Jaký předmět se vám učí nejlépe?: výtvarná výchova
5. Líbí se vám víc ve škole nebo dříve ve školce?: ve škole

7



CESTA NA MĚSÍC

V pátek 6. 2. jeli všichni páťáci do Dobřan do 3D kina. Promítali  kreslený film s názvem 
CESTA NA MĚSÍC. Na tento film jsme potřebovali speciální brýle, které 

nám umožnily vidět postavy a věci kolem sebe, jako bychom byli uprostřed 
filmu.Vystupovali tam tři muší kluci, kteří chtěli zažít  nějaké 

dobrodružství. Tajně se jim podařilo dostat se  do 
kosmické  lodi  Apollo  11,  která  byla připravena 
k odletu na Měsíc. Provedli to bez vědomí svých 

muších  maminek.  Po  přistání  vesmírné  lodi  na  Měsíci vystoupil 
jako první Neil Armstrong, v jehož skafandru byli ukryti muší kluci.  Pronesl 
významnou větu: „Je to malý krůček pro člověka, ale velký skok pro lidstvo.“

Eva Kladívková, V. C
                                                                                

Pokrokový učitel
V úterý dne 10. února nás navštívil rodilý mluvčí z Nigérie. Jeho přátelé mu říkají Buchi (34 
let).
Přednášel v angličtině, což mnozí z nás vítali. Byl černé pleti, vysoký asi 170 – 175 cm (- dle 
mého odhadu), nosil brýle a působil velmi temperamentně. Na jeho angličtině jsem si všimla 
hlavně  intenzivního  přízvuku,  jež  působil  odlišně  od  přízvuku  Angličanů.  Své  vyprávění 
započal příběhem jeho původu – žije prý ve velké rodině, ve které matka pochází z Nigérie a 
otec z Jihoafrické republiky. Oba jeho rodiče jsou učitelé.
Buchi přednáší filozofii na fakultě v Německu, bydlí v hostitelské rodině a nemá manželku, 
děti, ani domácího mazlíčka. Věnuje se karate, má dokonce černý pásek. Zasazuje se o lidská 
práva, neboť dobře ví, jak bylo zacházeno s lidmi černé pleti. Jeho přednášku doprovázely na 

tabuli  napsané  africké  názvy  a  sem tam i  nějaký  narychlo 
načrtnutý obrázek. 
Nevím, jak v ostatních třídách, ale v té naší rozuměli nad 50% 
asi čtyři žáci. Výklad vůbec nezajímal pouze dva žáky. Téměř 
všechny z nás zaujal jeho karatistický postoj.Ti z nás, kteří mu 
rozuměli,  byli  udiveni  vyprávěním  o  diskriminaci.  Ti,  jež 
nerozuměli, se alespoň zasmáli při vyslovování názvu jazyka 
Xhosa. 
Setkání  s rodilým  mluvčím  se  stalo  dobrou  příležitostí 
k otestování si vlastní znalosti angličtiny, ale i k zopakování si 

zeměpisného učiva, vyloženého v jiné perspektivě než v té, na kterou jsme zvyklí od učitelů. 
Domnívám se, že tato akce měla pouze jednu chybu – totiž to, že s námi Buchi nemohl být 
celý den. 

                          (Hana Süssová, IX.C)
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Věděli jste, že 21.3. je Světový den básní? Jestli ne, tak teď už to víte a my pro vás 
máme pár ukázek, které jsme sami vytvořili v hodinách literatury….

Rady chlapcům Akrostich z křestního
(Martin Taišl jména
Radek Voráček) (Eva Šteflíková)

A začneme. Eukalyptus
Balit holku není těžké. Větrový je až dost,
Co dělat až k nám přijde. I naší babi pálí z toho
Dar si pro ní přichystejte. Nos
Elegantní boty si vezměte. A tak už toho má dost.
Fialku jí kupte.
Grátis oběd jí dejte.
Hlavně se usmívejte.

Chroupejte oběd potichu. Pejsek (hrátky s citoslovci)
I ona zticha bude. (Radka Trávová
Jed jí do jídla nedávejte. Kristýna Vlachová
Kokos jí na zmrzku nasypte. Andrea Vavřičková
Lak na nehty jí kupte. Tereza Šperlová)
Malý dárek jí přichystejte.
Někdy jí ho dáte. Máme doma psa,
Ona pro vás má taky dar. celý den hopsá.
Prsten je ten dar. Štěká na nás haf haf haf,
Růži pro ní kupte. my jsme z toho celý paf.
S holkou do kina jděte.
Tulipán jí nevoní. Když jdem spolu ven,
U dveří ji nech projít první. potká nás jelen.
Vnucovat se nemusíte. Jelen má parohy,
Zdravá láska z toho bude. A pes rychlé nohy.

Když jdem spolu zpět,
uf nohy bolí hned.
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Lucie  Vondráčková se  narodila  8.  března  1980  v Praze.  Je  to  česká 
herečka  a  zpěvačka.  Poprvé  se  v  televizním seriálu  objevila  ve  svých 
devíti letech, hrála ve filmu Ludvíka Ráži Území bílých králů nebo také v 
seriálu Arabela. Pochází z muzikantské rodiny, její otec Jiří Vondráček je 
známý herec, zpěvák, baskytarista a klavírista, matka Hana Sörrosová je 
textařka a překladatelka, teta Helena Vondráčková patří již mnoho desítek 

let  do  nejužší  špičky  české  popmusic.  Vystudovala  hudebně-dramatický  obor  na  pražské 
konzervatoři a úspěšně zakončila i studium kulturologie na Filosofické fakultě UK s titulem 
magistr.  V roce 1992 se stala moderátorkou pořadu pro děti a mládež  Marmeláda a o rok 
později  vydala  své  první  stejnojmenné  album  Marmeláda.  Hraje  postavu  Lucie  ve  filmu 
režiséra  Juraje  Jakubiska  Bathory,  dále  vystupuje ve filmu Labyrint.  Lucie  se  také věnuje 
dabingu a točí české i zahraniční filmy.

Vincent van Gogh se narodil 30. března 1853. Celým jménem Vincent 
Willem van Gogh  byl nizozemským malířem a kreslířem. Byl jednou z 
největších  osobností  světového  výtvarného  umění  a  je  dnes 
pravděpodobně  nejznámější  postavou  nizozemské  historie.  Gogh 
vytvořil  v  relativně  malém  časovém  intervalu  deseti  let  zhruba  900 
maleb  a  1100  kreseb.  Goghovo  dílo  bylo  za  jeho 
života  takřka  neznámé  (prodala  se  jen  jedna  malba 
necelý rok před Goghovou sebevraždou). Za života se 
van  Gogh  nedočkal  výraznějšího  uznání.  Posmrtně 
však jeho sláva stoupala závratnou rychlostí; zejména 

po  výstavě  v  Paříži  17. března  1901  (11  let  po 
Goghově smrti).  Některé  z Goghových maleb zaujímají 
vysokou  pozici  v  seznamu nejdražších maleb na světě. 
30. března 1987 byl prodán Goghův  obraz  Kosatce za 
tehdy  rekordních  53,9 milionu dolarů a 15. května 
1990  zlomil  jeho  Portrét  doktora  Gacheta další  rekord,  když  se  ho 
podařilo  prodat  za  82,5 milionů  dolarů.  K jeho  nejznámějším  dílům 
patří  obraz  Slunečnice z roku  1888.  Vincent  van  Gogh  zemřel 
29.července 1890.
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 Albert Einstein se narodil 14. března 1879. Byl teoretický fyzik, 
jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob. Často je označován 
za  největšího vědce  20.  století,  případně spolu s  Newtonem za 
nejvýznamnějšího fyzika vůbec. Mezi jeho příspěvky fyzice patří 
speciální  teorie  relativity,  myšlenka  kvantování 
elektromagnetického  pole  a  vysvětlení  fotoefektu,  vysvětlení 
Brownova pohybu a snad nejvíce obecná teorie relativity, která 
doposud nejlépe  popisuje  vesmír  ve velkých měřítcích.  V roce 
1921  byl  oceněn  Nobelovou  cenou  za  fyziku  za  „vysvětlení  
fotoefektu a zásluhy o teoretickou fyziku“. Po té, co zformuloval 
obecnou teorii relativity, se stal známým po celém světě, což je 

pro  vědce  nevídaný úspěch.  V pozdějších  letech  jeho  sláva zastínila  ostatní  vědce  a 
Einstein se stal synonymem pro člověka s velmi vysokou inteligencí nebo zkrátka génia. 
Jeho tvář se stala jednou z nejznámějších na celém světě.  Einstein zemřel 18. dubna 
1955.  Na  jeho  počest  po  něm  byla  pojmenována  fotochemická  jednotka  einstein, 
chemický prvek einsteinium a planetka 2001 Einstein.

A nyní si sami můžete na následujícím testu ověřit své IQ (test pro děti ve 
věku 10-12 let):
1) Doplň číslo, které následuje:
52, 48, 44, 40, 36, ……….

12, 24, 6, 12, 3, ………

2) Urči, je-li poslední věta pravdivá či nepravdivá:
Všichni bašusové jsou mukoši a všichni fuňáci mají  šest nosů. Někteří bašusové mají šest 
nosů. Proto někteří mukoši jsou fuňáci. ANO/NE

Jana je starší než Bára. Bára je starší než Zuzka. Proto je Zuzka starší než Jana. ANO/NE

3) Doplň číslo chybějícího znaku:

*** ** *

* *** **

** * ?

1 2 3 4
*         **      ***     ****
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4) Doplň k písmenu D číslo znaku, který tam patří:

A B C D 1 2 3 4
⇐ ⇑ ⇒ ? ⇑ ⇐ ⇒ ⇓

5) Doplň daná čísla tak, aby platila rovnost:

3,6,8 ….. + …… - ……. = 11

4,5,7,8 (….x….) + (…..x…….) = 68

6) Mirek jde z 1. do 11. patra. Když jedno patro vystoupá za 50 sekund, za jak dlouho se 
dostane do 11. patra?

7) Doplň tabulku:

Zvířata v ZOO

Zebry Hroši Lvi Medvědi Celkem

Samci 8 18 87

Samice 20 36 85

Celkem 12 83 43

8) Jsou tato slova nebo čísla stejná nebo různá?

UNCOMPLIMENTARY X UNCOMPLIMENTARY

MINIATURIZATION X MINITURIZATION

128968872146612954 X 128968872146112954

9) Podtrhni všechny samohlásky, po kterých následuje souhláska, a všechny souhlásky, 
po kterých následuje samohláska.
O I H I R H I U F G F EW R Y A Z K A

10) Mají následující slova stejný nebo odlišný význam?
OPUSTIT X ZBĚHNOUT JÁSAJÍCÍ X OSTUDNÝ    ZMĚNA X RŮZNOST

11) Podtrhni slovo, které k ostatním nepatří:
a) žába halena svetr pulovr

b) střevíc košile holínka sandál

12) Rozlušti následující přesmyčky:
EZLE KŠALE DIPOLLE

(Správné  odpovědi  můžete  zaslat  s vaším  jménem  a  třídou  na  naši  adresu: 
noviny@zsprestice.cz a dostanete se do slosování o drobné dárky.)
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4 písmena 5 písmen 6 písmen

Váha Hezká Tančit
Troy
Ryan

7 písmen 8 písmen 9 písmen

Sharpay Milovaná Litovat se

Na světě Zamilovat
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Zac Efron: Americký herec (v High School Musical je 
Troy  Bolton)  se  narodil  v  San  Luis,  Obispo 
v Kalifornii, 18. října 1987. Rodiče jsou David Efron, 
Starla Baskett.

Vanessa   Hungens:  celým  jménem  Vanessa  Anne 
Hungens   (v  Hugh  School   Musical  hraje  Gabrielu 
Montez)  se  narodila  14.  12.  1988  v Salinase 

(Kalifornie). 

Ashley  Tisdale:  Americká  herečka  a  modelka, 
zpěvačka Ashley Tisadle  (v High School Musical hraje 
Sharpay Evand) je jednou z   25 nejhezčích teenagerů 
pod 25 let. 

Corbin  Blue:   Corbin  Bleu (v  High School  Musical  Chad 
Danforth) začal s hraním ve velmi ranném věku pod vlivem 
jeho otce, dlouholetého herce Davida Reverse.

Monique Adrienne Coleman: Monique Adrienne Coleman (v 
High School Musical hraje Taylor McKessie) se narodila 13. 
listopadu 1980 v Jižní Karolíně, v současnosti je herečka a 
zpěvačka.

Lucas  Stephen  Grabee:  Lucas  Stephen  Grabeel  (v  High 
School  Musical  Ryan  Evans)  se  narodil  23.  11.  1984  ve 
Springfieldu, rodičům Missouri a Stephenovi Grabeelovým.
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1. Jak se jmenuje maskot univerzity v Albuquerque, na 
kterou se chce Troy přihlásit?

a. Tygr
b. Kovboj
c. Červený jestřáb 

2.Když Chad celý den nosil Sharpay a její rodině po hřišti 
golfové hole, chladil si potom nohy…
a. …v kbelíku s ledem
b. ...v bazénu
c. …v misce se zmrzlinou

3. Troy prošvihnul rande s Gabriellou . Taylor se pro jeho 
nepřítomnost snažila najít nějaké vysvětlení. Jaké?
a. Neštovice 
b. Klukovská nemoc
c. Ztráta paměti

4.Když se Tygři scházejí po práci na hřišti, aby se 
odreagovali, jakou hru hrají?
a. Fotbal
b. Lakros
c. Softbal

5. Kdo Tygry vede, když se připravují na letní soutěž 
talentů?
a. Ryan
b. Pan Fulton                                c. Trenér Bolten
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6. Co dělá Sharpay v zákulisí, když je před vystoupením 
nervózní?
a. Ječí
b. Pláče 
c. Jí

7. Kdo si nakonec odnese z letní soutěže talentů Pohár pro 
hvězdu?
a. Sharpay
b. Gabriella 
c. Ryan

8. Kdo Tygry překvapí, když jim nabídne pomoc s úklidem 
sálu po letní soutěži talentů?
a. Pan Fulton
b. Sharpay
c. Slečna Darbusová

 

(Správné  odpovědi  můžete  zaslat  s vaším  jménem  a  třídou  na  naši  adresu: 
noviny@zsprestice.cz a dostanete se do slosování o drobné dárky.)
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Lily Allen: It's Not Me, It's You

                                                                

Popová senzace z britských ostrovů, zpěvačka Lily Allen přichází se svým 
nejdůležitějším albem It's Not Me, It's You. Jím musí ukázat, zda úspěch jejího 

debutu  Alright, Still byl či nebyl náhodou.

Vanessa Hudgens: Identified

Americká zpěvačka a herečka Vanessa Hudgens, známá z úspěšného filmu 
"Muzikál ze střední" ("High School Musical"), vydává své nové řadové CD. Druhá 

deska této dvacetileté zpěvačky dostala název "Identified" a vyjde ještě do 
konce února. Pilotním singlem se stala píseň "Sneakernight".

Prodigy: Invaders Must Die

Britští elektromágové The Prodigy přichystali páté studiové album Invaders 
Must Die, na němž se podíleli všichni tři členové kapely, podobně, jako tomu bylo i 

na  jejich snad nejzajímavější The Fat Of The Land. Novinka přinese jedenáct 
nových tracků a  předznamenal ji singl Omen.
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NĚCO MÁLO PRO VAŠE POBAVENÍ

Anička a Pepíček
Anička volá Pepíčkovi: „Pepíčku, přijď večer k nám, nikdo nebude doma.“ Pepíček se 
oholí, vymydlí a jde. Zazvoní u Aničky, zvoní a nikdo není doma.

Oblíbený předmět
Anička se ptá: „Pepíčku, jaký je tvůj nejoblíbenější předmět?“ „Zvonění.“

Bez konce
Paní učitelka se ptá: „Pepíčku, co je nekonečné?“ Pepíček: „Prosím, vesmír a školní 
rok.“

Ropucha
Jde Pepíček ze školy po silnici a potká ropuchu. Ta ropuchu mu říká: „Když mi dáš 
pusu, něco dostaneš.“ Tak jí dal pusu a ptá se, co dostane. A ropucha odpoví: „Ekzém, 
ekzém!“

Hurvínkovo vysvědčení
Ptá se Hurvínek pana Spejbla: „Umíš se podepsat se zavřenýma očima?“ „Samo sebou.“ 
„Tak víš co? Zavři oči a podepiš mi vysvědčení!“

Školák v poli
Malý chlapec stojí v poli a radostně pozoruje rudý obzor. Kolem jde pocestný a říká: 
„To je nádhera! Taky Tě tak těší ten západ slunce?“ „To není západ slunce. To hoří 
škola!“

Překvapený Pepíček
Paní učitelka vyvolá Pepíčka a říká: „Řekni mi dvě zájmena.“ „Kdo? Já?“ „Správně, 
Pepíčku.“

Bez bez
Janička dostane od tatínka nové kolo. Jede první kolečko okolo baráku a křičí: „Tatííííí, 
bez  držení!“  Jede druhé kolečko a křičí:  „Tatíííí,  bez šlapání!“  A jede  třetí  a  křičí: 
„Tatíííí, bež žubůůůů!“

Blondýnčiny hodinky
Víte, proč hází blondýnka hodinky do vzduchu? Aby věděla, jak ten čas letí.
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P A O B K R Y CH V Á L A
O R K U Á P A R A G O N
H CH O I S R E Z N L N A
Y R L S T A H A V R A N
B I N S T R U K T O R V
B E O U O Ě Y D Č S H V
I P S V S V J O Í T E L
P Á T E R E B O U R E C
L E C E D N Í K V O N É
N T N A Í A V A Ř V T A

Instruktor parašutistického sportu se ptá posluchače svého kursu:
,,Co uděláte, jestliže se vám neotevře padák, když zatáhnete za kroužek?“
,,Řeknu si, že mám ještě sedm vteřin, abych se naučil létat!

Z došlých  správných  odpovědí  byl  vylosován  vítěz.  Stal  se  jím  Tomáš  Vlach. 
Blahopřejeme!!! Cena je k vyzvednutí u šéfredaktorky.

1.c 2.c 3.b 4.a 5.b 6.b 7.b 8.d
Správně  tentokrát  odpovídala  pouze  Markéta  Loudová.  Blahopřejeme!!!  Drobná  cena  je 
k vyzvednutí u šéfredaktorky. 

Všem ostatním přejeme více štěstí při dalším luštění s naším časopisem.

  odpovědi:

  1) Olympik 7) není 13) Jiří Šlitr
  2) Rolling Stones 8) Karel Gott 14) americká rocková skupina
  3)  ze Švédska 9) je to typicky americký, rytmicky recitovaný zpěv
  4) Elvis Presley 10) z anglického Liverpoolu
  5) Beatles 11) džezmen 15) nikoli
  6) Karel Kryl 12) 6 strun
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Březnové  číslo  školních  novin  pro  vás 
připravili: 

Šéfredaktorka: pí uč. Markéta Dvořáková

Redakční tým 1: Lenka Hasáková, IX.E
     Vladimír Procházka, IX.E

Tereza Blažková, VII.A
Kristýna Lorencová, VI.C
Tereza Malátová, VI.C

Redakční tým 2: Hana Süssová, IX.C
Lucie Snopková, VIII.B
Veronika Ladková, VI.C
Zuzana Loudová, VI.C
Radka Trávová, VI.E
Kristýna Vlachová, VI.E

Pište  nám  na  naši  adresu:  noviny@zsprestice.cz . 
Čekáme na správné odpovědi na naše kvízové otázky. 
Dostanete se tak do slosování o drobné dárky!!!
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