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A je to tu, dostalo se Vám do ruky již čtvrté číslo školního
časopisu Záškolák. I v tomto roce bychom chtěli zachycovat dění na
naší škole, dělit se s Vámi o zajímavosti od nás i ze světa, přinést Vám
zábavné křížovky a doplňovačky a pobavit Vás vtipy.
S každým číslem řešíme různé problémy a již tradičně ten
největší je stihnout včas termín vydání. Oproti plánu jsme se posunuli
skoro o 14 dnů, za což se Vám omlouváme.
Budeme velmi rádi, když vy sami budete mít zájem přispět
nějakým článkem do následujících čísel. Blíží se zima, odpoledne je
brzy tma, a tak třeba snáze najdete chvíli, kdy si sednete k počítači nebo
jen s tužkou v ruce a dostanete chuť něco napsat nebo nakreslit.
Přejeme Vám příjemně strávené podzimní dny a do Vánoc se
snad ještě jednou uvidíme.

Záškolák

Aktuality ze školy
Skončily prázdniny a začala škola. 2 měsíce měli žáci základních a
středních škol volno. Odpočinek od školy jsme mohli strávit mnoha
způsoby jako například: u vody na pláži v Chorvatsku či Itálii nebo
chodit po horách v Tatrách, Šumavě, Krkonoších. Taky se dalo být u
babičky anebo odpočívat doma. Jedna z variant byl taky dětský táborjedete někam dál od města do přírody a strávíte pěkných 14 dní ve
stanu, s kamarády hrajete hry atd.

Jako každoročně i letos probíhá na naší škole sběr kaštanů a žaludů.
Sběr začal dnem 26.9.2014. Kaštany a žaludy můžete nosit do dřevěné
ohrádky za školou, počet kilogramů nahlásíte svému třídnímu učiteli a
když budete úspěšní, můžete se těšit na konci školního roku na malou
odměnu. Kaštany si potom odvezou myslivci a budou jimi krmit zvířata
v lese.

Jako minulý rok se i letos naše škola rozhodla sbírat papír. Svázaný a
zvážený papír se můžete donést do školy. První odběr papíru se konal v
týdnu od 29. září do 3. října od 7,15 do 7,40 v suterénu u třídy 4.A.
Odběry budou probíhat vždy v 1. týdnu v měsíci. V loňském roce se
odevzdalo celkem 7780 kg papíru, což stačilo na 19. místo ze 78 škol.

31. 10.2014 proběhl na škole další barevný den, tentokrát modrý.
Všechny třídy se aktivně zúčastnily a na výsledky se můžete podívat na
nástěnce v prvním patře školy.
V. Hotovec

Aktuality z domova
V Jihlavské ZOO můžete chodit s tabletem či mobilem a rozpoznávat zvířata
pomocí aplikace, kterou si napřed musíte stáhnout.
V City parku je strom splněných přání,na kterém visí přáníčka. I vy můžete
někomu splnit přání a to do 21.12.2013.
Ve Velké gotické síni na radnici: 16.12.2013 bude v 19 hod. adventní koncert
pěveckého sdružení CAMPANULA Jihlava, v jehož interpretaci zazní historické
soudobé skladby s adventním nádechem.
BrOLN-to je zkratka pro muzikanty a zpěváky z Brněnského orchestru
lidových nástrojů, kteří vystoupí 18.12.2013 v18 hod.
Na městě: na Nový rok (1.1.2015) bude slavnostní novoroční ohňostroj
v17:30 hodin.
Do 9.2.2014 se můžete podívat v oblastní galerii Vysočiny na obrazy
jihlavského rodáka Josefa Bulanta, který ve své tvorbě čerpá z Jihlavy.

Aktuality ze světa
Aktivita japonské sopky zesílila, hrozí další erupce. Snahy japonských
záchranářů a vojáků snést z hory Ontake těla zbylých 24 obětí zastavila v
úterý další erupce. Sopka opět divoce chrlí popel i dým a vyvrhuje kameny.
Její neočekávaná sobotní erupce si vyžádala celkem 36 lidských životů. Podle
seismologů hrozí další erupce.
Od 17. listopadu budou moci také děti, studenti a důchodci z České republiky
využívat bezplatné cestování vlakem na Slovensku.
V amerických volbách do parlamentů jednotlivých států zvítězil ve
Washingtonu kandidát, který minulý týden zemřel.

Všestary u Hradce Králové
Ve Všestarech jsme byli 25.9. 2014 se třídou 6.A, 6.B a pár lidí
z jiných tříd. Bylo to tam moc pěkné. Pán nás tam seznamoval
s životem pravěkých lidí, co lovili, jak žili a kde, …
Také jsme si tam mohli vyzkoušet hod oštěpem a zkoušeli jsme brousit
kámen (avšak bez úspěchu…), mleli jsme obilí a také jsme různými
nástroji hloubili díru do země. Potom jsme byli v kinosále a tam nám
pouštěli videa, jak postupem času dělali všestarskou stálou expozici.
Také nám ukazovali jeskynní malby a jak vydrží různé věci pod vodou
(kvalita věcí). A také hroby pravěkých lidí, co jim ostatní lidé dávali do
hrobů, a jak byli pohřbeni. A nebo jsme si ukazovali model pravěké
vesnice a jejího okolí…

Permonium
Ve čtvrtek jela 8.B, 8.A a 3 deváťáci do Permonia v Oslavanech. Hned
jak jsme přijeli, rozdělili jsme se do čtyřčlenných skupin a zaměstnanci
Permonia nám vysvětlili vše ke hře Magic Permon, kterou jsme později
hráli. Skupiny dostaly vážně zajímavé názvy-např. Elfové, Bojovníci,
Hejkalové, Lovci, Frajeři a další. Hra pro všechny týmy začala
v lanovém centru, kde jsme překonávali překážky ve výšce 8m.
Uprostřed lanového centra byla sopka! Do ní jsme vlezli a pod
zkamenělinami jsme hledali svůj kód. Bylo to tam celkem strašidelné
. Další úkol nás zavedl do malého důlního pole. Bylo to bludiště,
kterým jsme po nějaké době hledání cesty prošli. Pak do pralesa a hned
do Rourového pole. Tam jsme lezli v rourách a hledali další kód. Vždy,
když jsme kód našli zadal, ho kapitán týmu do tabletu, který byl u
jednotlivých stanovišť, a když byl kód správně, dostali jsme další úkol.
Ale kód jsme si museli dobře zkontrolovat, než jsme ho do tabletu
napsali. Měli jsme 3 životy a za každý špatný kód se nám jeden ubral.
Nejlepší bylo, když jsme jeli strašidelným a pěkně starým výtahem!
Různě se to s námi hýbalo a blikalo to tam . Když jsme vystoupili
ocitli jsme se v záchranářské štole. Tam byla mrtvola a všude krev a
vnitřnosti.. Taky se tam válela ruka a tak..  Tam jsme šahali do
lékarničky a zjišťovali, co je vevnitř. Bylo to fakt vtipné. Potom jsme
museli do Překopu. To byl vlastně hřbitov. Byla tam hrozná tma a
náhrobky a my jsme tam hledali minci. Taky se tam úplně zhasínalo a
ozývali se zvuky ! A my řvali :DD Když jsme vylezli tak jsme si
zazvonili na zvon, že jsme to zvládli a pak hned do dalšího bludiště.
Potom jsme museli najít náš kód v takovém krátkém filmu, takže jsme
se na něj koukali dokola a dokola, než jsme to našli!  Taky jsme
pracovali s buzolou, hledali jsme kód v textu atd. Některé skupiny
úkoly nezvládly, a tak jim nezůstal ani jeden život a hru skončily. Ten,
kdo to zvládnul, sklouzl se skluzavkou dolu do místnosti kde
byla obrazovka a tam se nám ukázal náš Permon,

kterého jsme zachránili.  Za odměnu jsme pak dostali kostky
s obrázkem všech Permonů a k tomu samolepku Permona, který se nám
zjevil. Mně se tam opravdu moc líbilo! A myslím, že ostatním taky. U
těch úkolů jsme se hrozně nasmáli. Byla to fakt zábava!
Bára

Exkurze do Litomyšle
Dne 25. září 2014 se 7. třídy doplněny šesťáky vydaly na exkurzi do
Litomyšle. Jeli jsme nejmodernějším autobusem Dopravního podniku města
Jihlavy.
První zastávka v Litomyšli byla na Smetanově náměstí, kde jsme se
zastavili u českého loktu (přibližně 59cm) sloužícího kdysi kupujícím na trzích
k přeměření koupených látek. Na náměstí v domě čp. 27 bydlela v letech
1839-1840 Božena Němcová se svou rodinou. V dalším domě bydlel Alois
Jirásek, který byl po příchodu do Litomyšle suplentem (náhradní učitel) na
gymnáziu v letech 1874-1876. Poslední zastávkou na náměstí byl bronzový
pomník Bedřicha Smetany, který se v Litomyšli narodil 2. března 1824.
Cestou na zámek jsme šli přes park, ve kterém byla socha Aloise
Jiráska. Došli jsme k Muzeu domečků, panenek a hraček. Tam byly ve čtyřech
místnostech rozmístěny pokojíky s panenkami, s malými talířky a stolečky pro
holky nebo domečky s panáčky, vojáčky a indiány pro kluky. Dále jsme viděli
vitrínu plnou elektrických mašinek s vagony, autoservis, prodejnu, opravnu
kol atp.
Předposlední zastávkou byl rodný dům Bedřicha Smetany.
Pětipokojový dům hraběcího sládka – otce Františka Smetany - byl na tu
dobu z pohledu normálního člověka docela komfortní. Byl zároveň propojen
s pivovarem, kde otec pracoval. Bedřich se v tomto domě narodil jako 11.
dítě a první mužský potomek (některé děti zemřely). Jeho matka byla Barbora
Smetanová. V prvním pokoji byla postel rodičů, vedle ní kolébka, houpající
koník a pár hraček pro děti. Následovala komůrka, kde Bedřich jako malý od 4
let hrál na housle. Od pěti let cvičil s učitelem, v šesti letech poprvé
koncertoval v Litomyšli. Další pokoj jako obývací pokoj. Byl vybaven
pohovkou, pianem, obrazy manželů Smetanových. Vedle byla otcova
pracovna, kde stál psací stůl, který je jako jediná věc v domě původní (ostatní
věci jsou napodobeniny), a klavír. Poslední pokoj býval pokojem služky (dnes
pokladna).
Poslední zastávka byla na zámku pár metrů vedle rodného domu. Prohlídka
začala v zámeckém divadle, pokračovala do prvního patra na arkády. Šlo se
po schodech, které byly přizpůsobeny koním. Vešlo se do předsíně,

kde se ohlašovaly příchody návštěvníků. Pak následoval taneční sál, kde se
pořádaly plesy. Pak místnost, kde trávili čas ti, kterým se už nechtělo
tancovat. Následovala knihovna, čtenářská místnost, pokoj služky, kde se
zároveň připravovaly malé pokrmy, jídelna a kuřácký salón pro muže
vyzdobený obrazy z válek. Předposlední místnost, salón pro dámy, byl
doplněn kosmetickým stolem, a nakonec něco jako rozlučovací sál
s
obrovskými obrazy plemen koní na stěnách, z niž nejznámější je kladrubský
kůň. Vyšli jsme zase na arkádách a šli se podívat na další patro těchto ochozů,
z nichž bylo krásně vidět na celou Litomyšl. Když jsme sešli zpět dolů,
naposledy jsme si prohlédli litomyšlský renesanční zámek, který byl v roce
1999 zapsán na s UNESCO. Zámek je zvenku zdoben grafity (psaníčky, asi
8000). Byl vybudován do současné podoby v 16. století. Tím skončila naše
exkurze v Litomyšli.

zámek Litomyšl

zámecké divadlo

- V.Hotovec

Gumičkový trend
Určitě jste si už všimli, že se oblíbenou věcí staly právě gumičky.
Dlouho se řešilo, zda jsou tyto gumičky škodlivé. Nakonec se zjistilo, že
pravděpodobně nejsou. Škodlivé jsou pouze přívěsky (nikoliv ,,esíčka“.)
Z těchto gumiček se vyrábí náramky nebo zvířátka apod.
Je k tomu zapotřebí stav, háček, prsty a troška trpělivosti.
U náramků, které se dělají na prstech, se dá použít i plastová vidlička (slouží
k tomu, aby vás nebolely prsty.)
Originální gumičky se nazývají Rainbow loom. Ty jsou ale dražší. Stačí
si koupit ty neoriginální. Nejlépe tlusté, aby vám vydržely. A co se týče ceny,
tak ta se pohybuje okolo 15 Kč/150 ks.
CHAnča

Strašidelné příběhy od táboráku
1. RUKAVIČKA
Byla jednou jedna stará babička. Jednou se v noci procházela se svým
psem v parku. Když se vracela, našla ve své kabelce jakousi rukavičku. Chtěla
ji ovšem vyhodit, ale vzpomněla si, že si chtěla podobnou koupit. No a tak si
řekla, že aspoň ušetří. Když se vrátila domů, tak si ji začala prát. Najednou
začala jak z vodovodu, tak z rukavičky téct krev! Babička se polekala a
rukavičku rozcupovala. Druhý den babičku našli stejně rozcupovanou jako
rukavičku.

2. ČERVENÉ OČI
Byla jedna bohatá rodina a ta měla syna. A protože tatínek a
maminka měli strašně moc práce, najali si chůvu. První noc měli oba rodiče
noční, tak malého synka uspávala chůva. Nakonec ho tedy uspala.
V noci se malý kluk probudil a ve tmě zahlédl červené oči. Okamžitě
začal ječet strachy. V tu ránu přiběhla chůva a ptala se ho, co se stalo. On jí to
řekl a ona to řekla rodičům a ti zavolali vymítače démonů. Ten vyvrátil
přítomnost duchů. Druhý den v noci se odehrával ten samý scénář. Opět
povolali vymítače démonů. Ten zase nic nepotvrdil. Malý už se strašně bál a
večer nechtěl usnout. Když chůva odcházela z pokoje, všiml si něčeho. Všiml
si, že chůva měla červené oči ve tmě!
(Doufám, že se vám mé horory líbily. Pro větší strach se podívejte na
webovou stránku YouTube .)

Omalovánky

Rozhovor s panem učitelem Brunnerem
redakce: Učíte u nás na škole rád?
pan učitel: Ano.
redakce: Proč jste učitelem?
pan učitel: Protože je to zábavná práce.
redakce: Co byste vzkázal Janu Ámosi Komenskému?
pan učitel: Že za jeho času byly fyzické tresty, se kterými souhlasím.
redakce: Co byste změnil na své profesi?
pan učitel: Plat.
redakce: Jaký je váš oblíbený předmět?
pan učitel: Matematika.
redakce: Jaký vtip vás naposledy rozesmál?
pan učitel: Pán jde poprvé skákat s padákem. Instruktor přijde a řekne:To máte
jednoduchý, prostě vyskočíte z letadla, napočítáte do pěti, zatáhnete za páčku
nalevo, padák se vám otevře.“ „No a kdyby se vám padák neotevřel, tak zatáhnete za
páčku napravo a padák se otevře.“
„Kdyby se vám přeci padák neotevřel, tak dole je trampolína, takže se vám nic
nestane.“ Tak pán vyskočí z letadla, napočítá do pěti, zatáhne za páčku nalevo a
padák nic. Tak padá a padá, napočítá podruhé do pěti, zatáhne za páčku napravo, aby
se mu otevřel znovu padák, ale nic. No a najednou vidí borce, jak letí nahoru a volá
na něj: „Je tam dole ta trampolína?“ a on povídá: „No já nevím, já jsem z plynárny.“
redakce: Letěl jste už někdy letadlem?
pan učitel: Ano, mnohokrát.
redakce: Byl byste rád kadeřníkem?
pan učitel: Ne.

redakce: Nebo třeba fotbalistou?
pan učitel: Dokázal bych si to představit, ale asi ne.
redakce: Vaše oblíbená barva?
pan učitel: Červená a modrá.
redakce: Oblíbená činnost?
pan učitel: Četba.
redakce: Oblíbené jídlo?
pan učitel: Plněné tortily, vepřový řízek, špagety se sýrovou omáčkou.
redakce: Oblíbená kniha?
pan učitel: Mika Waltari – Egypťan Sinuhet
redakce: Oblíbená kapela, zpěvák nebo zpěvačka?
pan učitel: Kapela už asi 30 let je Electric Light Orchestra a zpěvačka asi Céline Dion
nebo Adele.
redakce: Váš oblíbený film?
pan učitel: Gravitace.
redakce: Oblíbený cvik?
pan učitel: Leh.
redakce: Co byste vzkázal své třídě? (6. B)
pan učitel: Ať se učí a ať se jim daří v životě.
redakce: Děkujeme za rozhovor.

rozhovor: Káťa a Anička
napsal: V. Hotovec

Světadíly – Evropa
Evropa je braná jako jeden ze šesti světadílů, nebo také jako
západní část Euroasie. Ze severu je ohraničena Severním ledovým
oceánem, ze západu Atlantským oceánem, z jihu Středozemním a
Černým mořem spolu s vodními cestami, které je spojují. Jde o druhý
nejmenší světadíl (koho by to zajímalo, tak Evropa má přibližně
10 180 000 km², což je asi 7% zemského povrchu).
Evropské národy hrály roli ve světovém dění přibližně od 16.
století až po počátek 20. století, ve kterém byly zatlačeny Spojenými
státy americkými. Důvodem byla zejména politická a národní
roztržitost Evropy, na jejímž území se odehrávaly hlavní boje jako 1. a
následně 2. světová válka. Navíc po druhé světové válce byla na
čtyřicet let rozdělena železnou oponou. I v současné době politická a
jazyková roztříštěnost komplikuje integraci Evropy, a to i na území
Evropské unie. Mluví se zde 218 různými jazyky z nejméně 6
jazykových rodin.

Aplikace na telefon
Na této stránce si ukážeme 2 aplikace:1 hru a 1 užitečnou aplikaci
HRA
THEY NEED TO BE FED
V gravitační plošinové skákačce They Need To Be Fed neboli Oni Potřebují Být
Nakrmeni je jednoduchý úkol: doskákat panáčkem přes planety a nechat se
sežrat masožravou květinou. Zní to jednoduše, ale postupně se vám do hry
budou přidávat různé překážky, jako například planety, které vybuchnou,
když na nich zůstanete déle, nebo ježci, na které když šlápnete, jdete trať od
znovu. Ale také tu jsou různé trampolíny a tak dále, které vám naopak
pomáhají.

UŽITEČNÁ APLIKACE
PRVNÍ POMOC
Užitečná aplikace První pomoc vás naučí, jak poznáte a co máte dělat při
různých nehodách, jako například popáleniny, astmatický záchvat… Připraví
vás například na extrémní sucho, úniky chemických látek, zásah tsunami atp.
Dále je tu sekce V NOUZI, která vám poradí co dělat, když si váš kamarád
nebo kamarádka zlomí ruku, otráví se nebo tak něco. Vždy je tu stručně
maximálně v pěti bodech zapsáno, jak se máte zachovat. Navíc jsou v textu
interaktivní odkazy, například zavolejte 155, když kliknete telefon
automaticky vytočí 155, nebo zastavte krvácení, když kliknete okamžitě se
dostanete do sekce jak zastavit krvácení. Další výhoda je, že ve většině
případů je videodoprovod. A to nejlepší: je offline, to znamená, že
nepotřebujete internet.
-MaKu

Aikido
Aikido je japonské umění sebeobrany. Je založeno na myšlence
neagresivity, rozvíjí cvičícího jedince po fyzické i psychické stránce.
Název je složen ze tří japonských znaků:




合 – ai – harmonie
気 – ki – energie
道 – dó – cesta.

První evropskou zemí, kam se aikido začalo šířit, byla Francie.
Mnozí vrcholoví judisté a karatisté se po skončení své sportovní
kariéry věnují aikidu jako blízké nesoutěžní formě bojového umění,
které je založeno na podobných principech a přitom nevyžaduje
příliš velké svalové vypětí. Zřejmě nejvíce se o popularizaci aikido
mimo Japonsko zasloužil americký herec Steven Seagal. Kromě
úderů, pák a hodů se protivníkovy akce ruší horizontálními,
vertikálními a diagonálními, cirkulárními, sférickými i spirálovými
pohyby kolem boků obránce. Výuka se týká základních pohybů (taisabaki) a pádů (ukemi), samotných technik v postoji (tači-waza) i
vkleče (suwari-waza) a práce s tradičními zbraněmi (nůž-tantó,
meč-bokken,hůl-džó) . Stupně aikido jsou dvojího typu. Začínají
tzv. Kjú stupni, jsou počítány vzestupně.

I u nás ve škole jsou děti, které na aikido chodí. Mezi ně patří i Sára
Krausová z 8.B. Sáry jsme se zeptali na pár otázek.
Redakce: Co to aikido vlastně je?
Sára: Aikido je bojové umění, které pochází z Japonska
Redakce: Jak dlouho tento sport děláš?
Sára: Aikido dělám už přes dva roky.
Redakce: Aikido sis vybrala sama nebo ti ho někdo doporučil?
Sára: Můj táta chtěl, abych chodila na nějaké bojové umění. Tak jsem
si vybrala aikido.
Redakce: Je to náročné?
Sára: Jak kdy.
Redakce: Jak často máš trénink a kde trénujete?
Sára: Tréninky máme třikrát týdně ( pondělí, středa, pátek ). Trénujeme
v tělocvičně Sokola Jihlava a na Trivisu.
Redakce: Na trénincích jen bojujete nebo i cvičíte a posilujete?
Sára: Bojujeme, k tomu cvičíme i něco z gymnastiky např. kotouly,
hvězdy a tak. Samozřejmě i posilujeme.
Redakce: Jak se jmenují některé cviky, co už umíš?
Sára: Jsou to spíše bojové techniky: například Iriminage, Kotegaeši…
Redakce: Děkujeme za rozhovor.
-Bára

Vtipy
„Jak funguje mozek?“ „Mozek? Dej mi pokoj, teď mám v hlavě úplně něco
jiného…“
V hudební výchově: „Marku, vyjmenuj nám některé bicí nástroje.“ „Rákoska,
vařečka, řemen.“
„Jeníku, kde sis tak ušpinil ruce?“ „Hrál jsem si na písku.“ „A proč máš dva
prsty čisté?“ „Pískal jsem na psa.“
Povídají si Google, Facebook, Wikipedie, internet a elektřina. Google říká: „Já
všechny najdu!“ Facebook : „Já všechny znám!“ Wikipedie: „Já všechno
vím!“ Internet: „Kdyby nebylo mě, tak tu nejste!“ Elektřina: „Tak se všichni
uklidníme…“
Malý Honzík už půl hodiny skřípe na své housličky. U dveří zazvonil soused:
„Maminka je doma?“ „Aby ne… Celý žhavý bych asi cvičil sám od sebe!“
Pan učitel v hodině matematiky: „Vaše třída je v matematice tak špatná, že
devadesát procent z vás propadne!“ Ze zadní lavice se ozve: „To je pěkný
blábol. Vždyť nás tu tolik není!“
„Pročpak nemáš domácí úkol?“ ptá se učitelka žáčka. „Protože jste včera
vypadala hrozně špatně, takže jsem si myslel, že budete mít chřipku a
zůstanete doma v posteli.“
Péťa ve školce říká paní učitelce: „Nám rostou houby v ledničce!“ „Houby
rostou přece v lese!“ opravuje paní učitelka Péťu. „Ne, ne“, trvá si na svém
Péťa, „tatínek při pohledu do ledničky vždycky říká: Zas tam není jídlo ale
houby!“
Ozve se zkoušený žák: „Pane učiteli, já si myslím, že si tu pětku
nezasloužím!“ „Já také, ale šestky nemáme!“
-TomPos

Najdi cestu bludištěm

Koňské kousnutí
Vždycky mě zajímalo, jestli to bolí, když vás kousne kůň. A potom mě kousl. Já
jsem moc nevnímala, že mě kousl, já jsem totiž omdlela, ale jen napůl.
Nějakou bolest jsem cítila, ale jen malou. Šlápla jsem přímo do koryta s vodou
a měla jsem mokrou botu. Potom to asi dva měsíce docela bolelo, ale dalo se
to vydržet. Nakonec se to zahojilo, ale mám z toho jizvu. 
CHAnča

Ztracené kotě
Pršelo a Eliška si hrála s Amálií a Jakubem v jejich obrovské tělocvičně
na honěnou. Pod nohy se jim připletl kocourek Drápek ,protože ho Eliška
zapomněla nakrmit. Amálii zajímalo, čím ho krmí, a chtěla ho nakrmit. Eliška
řekla, že to ještě Drápek vydrží.
Drápek mezi tím utekl do sklepa a hledal tam něco k snědku. Vyskočil
na polici a rozbil láhev mléka. Seskočil z police a napil se z louže mléka a
zároveň si poranil packu. Rozhodl se, že si najde ještě něco, ale ne ve sklepě.
Začala ho bolet packa a zároveň ucítil krásnou vůni, šla z venku. Na bolest
zapomněl a vydal se za tou vůní. Dveře byly zavřené, ale okno otevřené, tak
vyskočil oknem. Po tom veleskoku ho zase začala bolet packa, ale ta vůně
byla tak lákavá… Kuba si vzpomněl na Drápka, že ho ještě nenakrmili a že by
mu měli dát jídlo. Eliška souhlasila, a tak šli nachystat pořádnou porci granulí.
Potom už jenom čekali, než se Drápek objeví. Drápek dlouho nepřicházel, a
tak ho všude hledali. Nikde ho nenašli, tak se ze zoufalosti koukli i z okna a on
tam skutečně byl. Tak pro něj šli a všimli si, že má poraněnou packu. Eliška
mu packu obvázala a Drápek se napapal. Už bylo šest hodin a Kuba s Amálii
ještě nebyli doma, oni totiž měli být o půl šesté doma. Oba dva pospíchali
domů, ale maminky vše pochopily. Drápek výjimečně mohl ležet v posteli
s Eliškou.
CHAnča
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https://www.youtube.com/user/gameerzcz
Začínáme točit videa.
Točíme hlavně hry na pc.
Minecraft
TrackMania
A takové hry.
A jestli se vám libí videa, tak dejte

A jestli se vám nelíbí tak dejte

A jestli se vám to líbí hodně tak dejte

Těšte se na příští vánoční číslo!

