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Nejzajímavější články

V londýnské Albert
Hall zněly hlasy našich
žáků

Život kolem
nás
Dánové v Česku

Skupina šestnácti
členů dramatického kroužku
paní učitelky Marečkové se
na pozvání patrona naší školy Kevina Dowseta zúčastnila vystoupení „The long &
winding Road“ – The Story
of The Beatles. Ve čtvrtek 27.
září vyjela skupina za doprovodu Zdeny Marečkové, Ivany Janíkové, Lídy Jakešové,
Lenky Stejskalové a Jaroslava Dejla směrem na ostrovy,
kde je v pátek v poledne přivítal deštivý Londýn...

Když jsme odjížděli z Dánska, těšili jsme se, až
naši kamarádi přijedou k nám
do Třebíče.
V úterý 18.9.2007
jsme ve škole museli končit
dřív, abychom se psychicky
připravili na jejich příjezd.
O půl páté jsme nastoupili do
autobusu a jeli jsme do Prahy
naproti Dánům. Na vlakovém nádraží jsme nedočkavě
hleděli z oken a čekali, až
přijdou naši milí kamarádi...

Pokračování na str. 3

Pokračování na str. 7

Kultura

Pokusy o recenze
Miss Potter

Tento
příběh
vypráví o dvaatřicetileté
neprovdané ženě, která se už
od malička věnovala kresbám
zvířátek. I když její tvorba
byla pozoruhodná, její matka
ji nepovažovala za umění...
Pokračování na str. 5

Život kolem
nás

Dopoledne s Tomášem
Zelenkou
Tomáš Zelenka se
narodil 20.11.1975 v Litvínově. V roce 2001 při tréninku si
ovšem nešťastně poranil rameno
a sezóna pro něj skončila. Ani
další sezóna nezačala dobře. V
předposledním přípravném utkání...
Pokračování na str. 6

Před hostelem 				

Soutěž

Foto: Zdena Marečková

Čeká vás skvělá soutěž, kterou připravily naše nejmladší
redaktorky!! Zatím vám ale neprozradíme více, ale už teď
vám radíme, abyste si tuto soutěž nenechali ujít, protože se
hraje o jedno číslo našeho-vašeho časopisu GAG-BEN!!

Rodina Homolkovic

A máme tu novou FOTOSTORY!! Naši povedenou rodinku
Homolkovic tvoří: táta, máma, drsňácký syn a roztomiloučká dceruška. Jména herců zatím neprozradíme, ale můžeme
vám říct, že jejich role jsou pro ně jak ušité! Herci jsou ze
třídy IX.C, takže je vám určitě jasné, že svou práci odvedli
nadmíru dobře, protože v této třídě jsou samí talentovaní
mladí lidé :-D... Naše fotostory je čtyřdílná a bude vycházet
v každém dílu našeho-vašeho časopisu GAG-BEN. Těšte
se, protože to bude velká legrace!!
Po prázdninách jsme zase tady,
s námi nové ankety, články a rady.
Soutěže o zajímavé ceny,
odměny jsou zaručeny!
Zdokonalujeme se více a více.
Ahoj za dva měsíce!

Sport

Mateřské školky závodily

Sportovní
den
mateřských škol se konal ve
dnech 13. a 19. 9. 2007. Na
hřišti Základní školy Benešova se sešly školky Dukovanská, Kapitána Jaroše,
Cyrilometodějská, Obránců
míru a Benešova.
Pokračování na str. 10

Zábava
Piercing

Piercing je mezi
mládeži velmi oblíbený. Jedná se o propíchnutí kůže kdekoli na těle a vložení šperku
na toto propíchnuté místo.
Nejčastěji se piercing vyskytuje v nose, obočí, jazyku,
rtu, bradě, pupíku atd.
Jako každá věc,
tak i piercing má své klady a
zápory.
Pokračování na str. 13
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Úvod
Slovo šéfredaktora
Ahoj všichni!
V naší redakci se změnila spousta
věcí a jedna z nich je, že jsem se
stala šéfredaktorkou našeho-vašeho školního časopisu GAG-BEN,
a také k nám přibylo i několik
redaktorů. V minulém roce jsme
měli možnost se zúčastnit semináře pro tvorbu školního časopisu.
Načerpané zkušenosti jsme využili
v našem školním časopise, který
právě pročítáte. Náš časopis bude

Ředitelské okénko
Milí žáci,
dovolte mi, abych Vás jménem
vedení i všech pedagogů a zaměstnanců ZŠ Třebíč, Benešova přivítal
v novém školním roce 2007/2008.
Doufám, že tento školní rok bude
úspěšný a spokojený alespoň tak
jako ten loňský. V minulém školním roce se podařilo umístit velice
dobře všechny vycházející žáky 9.
tříd /celkem 126 žáků/ – 90 žáků
tj. 71 % z nich odešlo studovat na
střední školy
( např. 23 žáků odešlo na různé
typy gymnázií, 22 žáků na obchodní akademii). V únorovém celostátním testování žáků devátých tříd CERMAT jsme měli výsledky nad
krajským i republikovým průměrem, celkově nadprůměrný výsledek
měli i žáci 5.tříd v květnovém testování.
I letos nás čeká velice zajímavý rok. Především budeme realizovat
školní vzdělávací program v 1. a 6. třídách, má název „Přátelská škola – šance pro každého“. Chtěli bychom, a to všichni zaměstnanci,
aby Beneška byla pro vás místem, kam se budete těšit a které vám
bude předávat zkušenosti, dovednosti a samozřejmě i mnoho nových
poznatků. Bude pokračovat řada tradičních akcí – Dalton na 1. stupni,
pokusíme se realizovat daltonské dny na 2. stupni, starší žáci budou
pomáhat mladším, spolupráce s mateřskými školami, výměnné pobyty s partnerskými školami v Arhusu, Großbottwaru, Vídni, návštěvy
Anglie, Filmový klub, divadelní představení a výchovné koncerty, třídenní Škola v lese pro 1. stupeň, lyžařské kurzy a řada dalších akcí.
V únoru 2008 budou žáci 9. tříd psát srovnávací testy Cermat, v květnu i žáci 5.tříd. Závěr května bude patřit oslavám 30. výročí otevření
školy, bude vydán almanach a uspořádána výstava výtvarných prací.
Ve středu 28. května 2008 se uskuteční slavnostní školní akademie a
setkání bývalých a současných pracovníků naší školy. V letošním roce
Vám chceme nabídnout poznávací zájezdy – několikadenní do světové metropole Londýna a jednodenní předvánoční návštěvu Vídně - oba
pro žáky 6. – 9. tříd . Zároveň se v průběhu celého roku budeme učit
nové věci, účastnit se sportovních soutěží, olympiád a přehlídek.
Chtěl bych poděkovat všem rodičům, kteří nám odevzdali anketní líst-
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zajímavější a objeví se v něm „suprová“ rodina Homolkovi a jejich
vtipné příběhy. Budeme rádi, když se zúčastníte soutěží a nebo nám
zašlete svůj názor. Vaše názory, návrhy a dobré nápady můžete vhodit
do schránky časopisu GAG-BEN nebo sdělit naší redakci. Na závěr
bych ráda popřála deváťákům za celou naši redakci hodně štěstí a pevné nervy, neboť je čeká nejdůležitější rozhodování, a to výběr správné
střední školy nebo učiliště. Zároveň přejeme mnoho úspěchů i našim
prvňáčkům, kteří to mají celé ještě před sebou.
Příjemné čtení našeho-vašeho školního časopisu Vám přeje
Vaše Katka Sobotková

ky v červnu. Hodnocení školy dopadlo velice dobře, jsme rádi za vaše
pochvaly a vaše připomínky se budeme snažit řešit.
Během prázdnin byly provedeny některé úpravy školy – byly zrekonstruovány toalety u jídelny, tělocvičen a v pavilonu C ( takže nás čeká
pouze pavilon D ), byly znovu obloženy místnosti ve školní kuchyni, vyměněna podlahová krytina v některých třídách a na chodbě v
pavilonu A, vybudována víceúčelová učebna s počítači pro 2. stupeň,
tudíž zde bude moci probíhat výuka celé třídy. Ve školní jídelně byl
nainstalován nový terminál, a proto si budete moci objednávat oběd na
celý týden také po internetu (více se o této změně dočtete v přihlášce
do školní jídelny).
Další novinkou je prodloužení provozu školní družiny do 17:00 hod.
Prostě čeká nás bohatý a pestrý školní rok!
Na závěr mi dovolte vyjádřit přání nás všech, aby naše škola byla pro
Vás bezpečným místem – „Přátelskou školou“, kde se budou děti cítit
dobře, kam se budou těšit a kde bude „ šance pro každého“.
Pokud budete mít jakékoli problémy, přijďte je řešit hned!
Dveře ředitelny jsou dětem i rodičům otevřeny.
Přeji Vám všem mnoho zdraví, osobní spokojenosti a dobré nálady.
			
Mgr. Jaroslav Dejl

Kupujte GAG-BEN!
Co si nepřečtete na stránkách GAG-BENu,
to si jinde nepřečtete!
Chcete vědět, co se děje na naší škole?
Čtěte GAG-BEN!
Chcete vědět víc?
Sledujte webové stránky školy!
Potřebujete podat inzerát?
GAG-BEN je tu pro vás!
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Kultura
V londýnské Albert Hall zněly hlasy našich žáků
Skupina šestnácti členů dramatického kroužku paní učitelky
Marečkové se na pozvání patrona naší školy Kevina Dowseta zúčastnila vystoupení „The long & winding Road“ – The Story of The Beatles. Ve čtvrtek 27. září vyjela skupina za doprovodu Zdeny Marečkové,
Ivany Janíkové, Lídy Jakešové, Lenky Stejskalové a Jaroslava Dejla
směrem na ostrovy, kde je v pátek v poledne přivítal deštivý Londýn.
Na Victoria Coach Station nás čekal Kevin. Odvedl nás k
autu Marion, kam jsme si dali naše zavazadla. Ona a také Katherine
nám odvezly věci do hostelu a my jsme se zatím vydali do vědeckého
muzea, nákupního domu a na večeři do čínské restaurace. Přejedeni
výbornou večeří jsme metrem společně s Kevinem dojeli k našemu hostelu, kde jsme spali v pokoji pro 18 lidí. Dokonce zde byly i třípatrové
postele. V sobotu jsme se dopravili do dívčí školy v Hendonu, abychom
se zúčastnili taneční a divadelní hodiny. Někteří z nás se zde setkali se
svými kamarády. Celé odpoledne jsme strávili v Albert Hall, zde probíhala naše první zkouška s irskými a dánskými dětmi. Dirigent Robert
Hyman byl s námi velmi spokojen a nešetřil chválou. Úplně vyčerpáni

Na stanici metra

nebral konce a přídavek Hey Jude zpívali všichni. Mnohým z nás tekly
slzy po tváři. Nám, jako nejspíš jediným, bylo umožněno setkat se s
Robertem Hymanem. Bylo to úžasné, nikdy na to nezapomeneme. O
půlnoci jsme se konečně dostali do našich postelí, ale nikomu se spát
nechtělo. Všichni si povídali o svých zážitcích. V pondělí už jsme měli
volno, a proto jsme vyrazili na prohlídku Londýna, nákupního centra
na Covent Garden a večer jsme zhlédli muzikál o čarodějkách ze země
Oz. V úterý nastalo loučení s Kevinem a odjezd směr domov, kam jsme
dojeli až druhý den v deset hodin ráno. Největší zážitek představovala
určitě velkolepá show o Beatles, ale hlavně setkání s Robertem, to bylo
asi snem mnohých z nás. Dík všem, kteří nám tento nezapomenutelný
zážitek umožnili.

S dánskými dětmi před první zkouškou

jsme se vrátili do hostelu. Protože nás čekal velmi náročný den, hned
po večeři jsme šli spát. A je tu neděle 30. září 2007. Vstávali jsme dřív
než obvykle, abychom se stihli nasnídat a na jedenáctou dojet do Albert
Hall - největší hudební síně světa, ve které probíhají koncerty, recepce,
tenisové a basketballové zápasy, dokonce i krasobruslařská vystoupení.
Na dvou generálkách se tu sešlo všech tisíc dětí z třiceti center Theatretrainu z Londýna a okolí a skupina Česka, Dánska a Irska.Všichni
dohromady zkoušeli tu obrovskou SHOW. První zkouška byla pouze
organizační, kdy si máme sednout, kdo kdy přijde na jeviště atd… Při
druhé už se zkoušela celá show a jen se sehrávaly pohyby. Tato zkouška kolem šesté skončila. Měli jsme asi půl hodiny přestávku. V 18.45
jsme už museli sedět na svém místě ve sboru, protože v 19:00 začínalo
představení. Na první polovinu jsme si oblékli černé kalhoty a bílá trička s potiskem show, na druhou hippie oblečení. Po každé písničce se
ozýval nadšený potlesk asi 3500 diváků. A nakonec Albert Hall vestoje
aplaudovala. Předvedli jsme prý nadšený a emocionální výkon. Potlesk
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Zkouška
			
			
			

Zdroj: webové stránky ZŠ Benešova, Třebíč
práce žáků 8.C
Foto: Z. Marečková

S námi do

Londýna již za 840 Kč!!!

Upozorňujeme, tato reklama je lživá. --------------------Nepropadejte reklamě!!!!
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Kultura
Dokážeme natočit trikový film?

Simpsonovi, tudíž velmi drahá záležitost. Naopak technika počítačové
animace pomocí digitální kamery je velmi rychlá a jednoduchá. Děvčata a chlapci měli možnost zhlédnout premiéru filmových večerníčků
„Krysáci“, které vřele doporučují. Text namluvil velmi vtipně Bolek
Polívka a třináctidílný seriál vznikal dva a půl roku. Žáci se dozvěděli,
že např. jeden večerníček vyjde v rozmezí na 300 000Kč až jeden milion. Na dalším setkání si žáci budou moci sami vyzkoušet rozpohybovat vlastnoručně vyrobené loutky a svoje nápady realizovat.
Po tomto setkání bude následovat třídenní setkání s vídeňskými kama-

Pozorní posluchači

„Rukama nohama“ je název pilotního projektu rakouského
ministerstva vzdělávání, do kterého se také zapojila naše škola. Družební vídeňské gymnázium nám nabídlo spoluúčast na projektu, který má
ukázat, jak profesionální umělci mohou pomáhat procesu vzdělávání
a výchovy. V projektu pracují čtyři rakouské školy a jejich zahraniční
partneři z České republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska. Naše
škola s vídeňskými kamarády bude pracovat na projektu neverbální
komunikace a bude tvořit trikový film. Velkým pomocníkem a rádcem
bude zlínský režisér, tvůrce trikových filmů a pedagog zlínské vysoké
školy pan Milan Šebesta.
Poprvé se s ním skupina asi třiceti žáků, kteří projevili o práci
zájem, setkala dne 9. října u nás ve škole. Pan Šebesta, který se napří-

Práce s loutkou

rády v Hornu, kde se bude dávat dohromady námět, scénář a postup
práce. S dětmi do Hornu jede paní učitelka Simona Zahrádková, která
je koordinátorkou projektu na naší škole. Celý projekt je financován
z evropských fondů. Práce bude pokračovat na škole spolu s panem
Šebestou a vyvrcholí vytvořením společného trikového filmu. Žáci
navštíví i zlínské filmové ateliéry a zúčastní se filmového festivalu
v Třeboni. Výsledky své práce budou žáci prezentovat na společném
webu. Prostě čeká je mnoho dobrodružství, práce s kamerou, počítačem a komunikace s kamarády z Vídně.
Držte jim palce!

„Na to se musí takhle,“ říká pan Šebesta

klad zabýval animací seriálu Pat a Mat, informoval žáky o různých
technikách při výrobě filmů, jako je pixilace – animování živé bytosti.
Děti zhlédly ukázky různých filmů, dozvěděly se, že nejobtížnější je
dostat loutku do vzduchu. Zjistily, že pokud má figura stín, jedná se
o loutku, pokud nejde o poloplastickou figuru. Rozpracování obrázku probíhá v oknech a na 3,5 vteřiny záběru je potřeba rozkreslit 96
oken. Velmi náročné jsou ručně malované animované filmy, jako jsou
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S M. Šebestou a S. Zahrádkovou to určitě dokážou

			
			

Zdroj: S.Zahrádková
webové stránky ZŠ Benešova		

Máte rádi animovaný film? Chtěli byste se podílet na tvorbě trikového
filmu? Přihlaste se u paní učitelky Zahrádkové!			
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Kultura
Pokusy o recenze
Miss Potter

Tento příběh vypráví o dvaatřicetileté neprovdané ženě,
která se už od malička věnovala kresbám zvířátek. I když její tvorba
byla pozoruhodná, její matka ji nepovažovala za umění...
Zvířátka Beatrix Potterové byla jejími kamarády a ostatní
lidé mysleli, že je blázen. Později za spolupráce Normana Warneho
vydala svou první dětskou knížku. Nakladatelství nevěřilo tomu, že
její knížka bude úspěšná. Postupně vydávala další a další knihy.
Norman ji požádal
o ruku a ona souhlasila. Po třech
měsících zemřel.
Když se vzpamatovala z úmrtí
svého snoubence,
odstěhovala se na
venkov, kde koupila farmu. Tam se
provdala za svého
kamaráda Heelise
z dětství a všechny
farmy, které předtím koupila, dala
na ochranu přírody Lake District.
K.Sobotková 9.C
Film byl o spisovatelce Beatrix Potterové (Renée Zellweger),
Filmkterá
bylpsala a ilustrovala knížky pro děti. Miss Potter je love story inspirovaná životem světoznámé spisovatelky. Beatrix Potterová byla literárním
fenoménem začátku 20. století. Vytvořila sérii knih a postav, které jsou
stejně oblíbené dnes, jako byly před sto lety, a které se od svého vydání
nikdy nepřestaly prodávat. Dalšími známými herci jsou Ewan McGregor a Emily Watson. Tento film režíroval Chris Noonan. (Natočil i film
Babe-galantní prasátko.)
Můj dojem: Tento film mě překvapivě pobavil. Myslel jsem,
že to bude další nezáživný životopis. Tento film hodnotím tak na 75%.
		
				
Adam Kajan 9.C
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Přesto, že se mi její zfilmovaný příběh ,,Prasátko Babe“
nelíbil, její životopis mě uchvátil.
Byla jednou z žen, která dokázala, že nemusí být jenom doma a
vychovávat děti. Její dětská fantazie jí vydržela snad až do smrti.
I ve svých 32 letech si stále povídala se svými kreslenými kamarády. Rodiče se pořád snažili a
přiváděli jí různé muže, ale ona je
nechtěla. Své přátele si vytvářela
ve své fantazii. Už od malička
měla talent ke kreslení jako její
otec, který chtěl být malířem, ale
nemohl. K obrázkům vymýšlela
příběhy.
Když chtěla vydat svou
první knihu, jeden vydavatel ji
odmítl, ale jeho bratr ji doporučil
svému druhému bratrovi. Ten jí
pomohl knihu vydat. Zamilovali
se do sebe a také se skamarádila
s jeho sestrou Melanie. Potom ji
Norman požádal o ruku, ovšem
matka byla proti a chtěla alespoň odklad. Proto Beatrix i s celou svou
rodinou odjela na venkov do krásné oblasti Lake District. Během
odloučení Norman onemocněl a než se vrátila, byl po smrti a pohřeb
se děl bez ní. Za svými rodiči se zpět nevrátila. Zůstala doma se svými
kreslenými přáteli. Po delší době se vzchopila a psala dál. Díky tomu,
že se stala úspěšnou spisovatelkou, mohla si koupit farmu v oblasti
Lake District.
Po nějaké době si vzala přítele z dětství Heelese a Lake District darovala 40 000 liber! Díky Beatrix zůstala tato krajina nedotčená
a krásná dosud. Beatrix Potterová je dodnes nejznámější spisovatelka
dětských knih ve Velké Británii.
			
				
Kristýna Dobšínská 9.C

Foto: webové stránky časopisu Cinema
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Život kolem nás
Dopoledne s Tomášem Zelenkou
Tomáš Zelenka se narodil 20.11.1975 v Litvínově. V roce
2001 při tréninku si ovšem nešťastně poranil rameno a sezóna pro něj
skončila. Ani další sezóna nezačala dobře. V předposledním přípravném utkání se slovenskou Nitrou se opět zranil a byl nucen stát až do
konce ledna. Když se konečně začal rozehrávat ke kvalitním výkonům,
přišel osudný čtvrtfinálový zápas s Duklou Jihlava. Dne 22.2.2001 se
Tomáš ocitá po nevybíravém zákroku jihlavského obránce bez vlády na
ledě.
A jak to bylo? Přišla rána, Tomáš se v Jihlavě po zákeřném
faulu zezadu od hráče Mariana Moravy ocitl na ledě, potom na lůžku,
teď sedí na vozíčku a dělá všechno pro to, aby se zase mohl postavit na
vlastní nohy. Hokejista si rozdrtil třetí a čtvrtý obratel a má nezvratně
poškozenou páteř. Od té doby je upoután na invalidní vozík.
Tomáše Zelenku pozval Studentský parlament města Třebíče
v rámci Týdne mobility 2007. Akce se jmenovala „Den vozíčkáře“.
Konala se dne 20. září 2007 od 9:30 – 11:00 hodin.
Spočívala v tom, aby i obyvatelé Třebíče vzali na vědomí, jak je pro
vozíčkáře těžké se někam dostat bez pomoci druhých. S Tomášem
jsme jeli z města na městský úřad (vedle spořitelny). Tam měli vchod
pro vozíčkáře a zvonek. Po zazvonění k nám přišel pracovník úřadu.

Toaleta pro vozíčkáře a euro klíč

Nahlédli jsme dovnitř. Velice dobrý přístup.
Potom jsme jeli k Pasáži. Tam bylo velice lehké se dostat.
Následoval třebíčský úřad práce, kde nemohl Tomáš sám otevřít dveře
pro vozíčkáře a musel využít cizí pomoci. Poté jsme jeli na autobusové nádraží, kde byly otevřeny vchodové dveře, ale toalety byly pro
vozíčkáře těžko přístupné. Z autobusového nádraží jsme se vydali na
městský úřad. Tam jsou skleněné dveře, a ty Tomáš nemohl otevřít.V
budově měli však výtah a dobrý přístup. Z městského úřadu následovala radnice. Katastrofa. Dveře se nedaly otevřít a nebyl tam ani žádný
nájezd na vozík. O mnoho lépe na tom byla lékárna na horní straně
města.Neměli nájezd pro vozíčkáře, ale měli zvonek, na který vozíčkář
zazvoní, a během chvilky přijde pomoc. To jsme si také ověřili. Po
rozhovoru s lékárnicí následovala Stará pošta. Tam mají toaletu pro
vozíčkáře na euro klíč. Euro klíč je klíč, s nímž mohou vozíčkáři použít
WC v jakékoli zemi v Evropské unii.(Třebíč je druhá v EU, která vlastní tento klíč). Potom jsme dojeli k Tomášovu autu a tam jsme se s ním
rozloučili.
Tomáš se psem Borkem

GAG-BEN

				
				

Autor: Marcela Kloudová 9.A
Foto: Marcela Kloudová 9.A
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Život kolem nás
Výlet do Bratislavy
15.9. 2007 v 7.30 hodin jsme vyjeli autobusem od školy do
Bratislavy. Za chvíli jsme tam byli. Nejdříve nás řidič trochu povozil a pak nás vysadil u staré tržnice. Tu jsme si s mamkou prohlédly,
ale nebyla to, co dříve. Nejdříve jsme prošly centrem. Po cestě jsme
minuly krásný kostel, v němž se zrovna připravovala mše. Všude byly
krásné a čisté ulice, na krajích byly kavárničky a butiky. Okolo byly
staré i nové kašny a sochy, stromy a květiny toto vše doplňovaly.
Došly jsme do čokoládovny, která je jako z filmu Čokoláda, a
byla tam čokoláda opravdu velmi dobrá, ale stojí kolem stovky. Pokračovaly jsme k Dunaji, kde jsme si koupily lístky na Bratislavský okruh
parníkem, trval asi 45 minut. Po projížďce jsme vyrazily na Bratislavský hrad. Tam jsme si v parčíku daly ,,šlofíka“. Chtěly jsme do kavárny
jménem UFO, která je vysoko nad mostem a jednou za 30 minut se
otáčí, ale bohužel byla zavřená. K divadlu, v němž nás čekalo večerní
představení, jsme šly po druhé straně Dunaje. Cestou jsme narazily na
závod motokár.
Všude byly pěkné parčíky. Potom jsme přešly po novém
mostě a hned vedle bylo ono Slovenské národní divadlo. V autobuse
jsme se převlékly a šly na činohru Riaditelia. Představení se nám moc
líbilo, seděly jsme hned ve druhé řadě. Hra byla vtipná a ukazovala, jak
Dánové v Česku
Když jsme odjížděli z Dánska, těšili jsme se, až naši kamarádi přijedou
k nám do Třebíče.
V úterý 18.9.2007 jsme ve škole museli končit dřív, abychom se psychicky připravili na jejich příjezd. O půl páté jsme nastoupili do autobusu a jeli jsme do Prahy naproti Dánům. Na vlakovém nádraží jsme
nedočkavě hleděli z oken a čekali, až přijdou naši milí kamarádi. Byli
jsme všichni moc šťastni, když jsme se s nimi viděli. Samozřejmě se
ta radost mísila i se strachem, jak vše bude probíhat, a jestli zde budou
Dáni spokojeni.
Po návratu do Třebíče jsme se šli domů pořádně vyspat na další den. Ve
středu byl už naplánován program. Hráli jsme hry a odpoledne jsme šli
na radnici, kde se Dánové seznámili se starostou Ivo Uhrem. Poté jsme
vystoupili na věž, odkud jsme se rozhlíželi po našem krásném městě.

si v práci a v politice podrážejí nohy. Bohužel i ti, kteří vypadají jako
přátelé.
Po představení všichni znovu nasedli na autobus a odjeli na
ubytování, které bylo kousek od termálního parku Vel´ký Meder, do
kterého jsme měli ráno namířeno. Po snídani jsme vyjeli a za 10 minut
jsme byli na místě. Ale bohužel - moc lidí, plavecký a dětský bazén s
tobogánem zavřené. Kolem stály malé hospůdky, kde jsme se s mamkou trochu najedly a napily. Jinak jsem z toho byla zklamaná. Na tolik
lidí asi jenom čtyři sprchy, které byly špinavé a zapáchaly stejně jako
záchody. A hlavně jsem si chtěla zaplavat a jezdit na tobogánu. Otevřené byly asi čtyři bazény, jeden vnitřní, pak druhý vnitřní, ze kterého
se dalo přejít do venkovního. Oba měly asi 30 stupňů. O něco dál byl
venkovní s asi 28 stupňovou teplotou a vedle studenější malý bazén
u tobogánu. Ale za ty peníze to nebylo nic moc. V 15 hodin jsme se
všichni sešli u autobusu a odjeli. Cestou jsme se zastavili u velké přehrady Gabčíkovo-Nagymaros. Vyšli jsme na věž a podívali se na okolí.
Zrovna přijížděla loď, tak jsme viděli, jak dovnitř připlouvají lodě a
jak se napouští voda, aby mohly přeplout na druhou stranu. Večer 16.9.
jsme v pořádku přijeli a odnesli si své zážitky z tohoto výletu domů.
Autor: Kristýna Dobšínská 9.C

Večeřeli jsme ve škole. Večerní program byl volný, a tak ho každý trávil jinak. Vždy jsme se však snažili, aby byli všichni pohromadě. Ale
většinou jsme zůstali jen u toho snažení.
Ve čtvrtek po probuzení jsme jeli do jihlavské ZOO, kde jsme zhlédli
zvířata. Odpoledne jsme si prohlíželi památky v Telči. Večeře byla opět
ve škole a poté jsme hráli bowling ,, U kmotra.‘‘ V pátek jsme navštívili Brno a s ním i galerii Vaňkovka, kde se jistě všem líbilo. Po nákupech
odjela naše skupina Čechů na Balcarku a skupina Dánů na Punkevní
jeskyně. Večeřeli jsme v rodině a večer byl opět v naší režii. Sobotní
dopoledne jsme trávili ve škole při dílničkách, v nichž si Dánové mohli zlézt horolezeckou stěnu, vyrobit si gelovou svíčku či zahrát basketball. Oběd nám uvařil sám pan ředitel s paní učitelkou Kopeckou
a ostatními dětmi, které neubytovávaly. A že se jim povedl! Zbytek
načatého víkendu jsme měli znovu pod palcem my. Někdo vzal Dány
na památky, někdo je vzal někam jinam. Naplánována byla až nedělní
noc, kterou jsme strávili na disko Golem. Myslím, že tento večer si
většina lidí užila, i když by mohl být delší. V pondělí 24.9.2007 jsme
časně ráno odjeli do Prahy. Na Václavském náměstí jsme dostali dlouhý rozchod. Ale pak už se přiblížil čas rozloučení a odloučení. Všichni
z toho byli naměkko. Znali jsme je sice jen čtrnáct dní, ale i za tu dobu
nám přirostli k srdci, teda alespoň mně. Dánové odjížděli z Prahy až
v úterý, a tak jsem celý den proseděla ve školní lavici jak bez života,
když jsem věděla, že jsou stále v České republice, a já nemohu být s
nimi. I když jsem v Dánsku bědovala a teď cituji:,,že já blbá do toho
šla, jak to dopadne…‘‘ mohu teď naprosto jasně říci, že bych do toho
šla znovu a strašně moc ráda. Ale ještě šťastnější bych byla, kdybych
se s nimi mohla znovu sejít.
PS: Bylo to super.
				
				

Autor: Nikola Doležalová 9.A
Dana Fialová 9.A

Naše a dánské děti se svými učiteli

7

GAG-BEN

Život kolem nás
Týrání zvířat
JAK POMOCI?
-je-li to možné, nekupujte si zboží testované na zvířatech
-při výuce odmítněte pitvu či jakýkoliv pokus na zvířeti
-pomozte nám s distribucí informačních materiálů o pokusech na zvířatech
-pište firmám, které využívají zvířata, proč odmítáte jejich výrobky
-podpořte naši kampaň finančně - z velké části právě díky lidem, kteří
podporují kampaně Za nahrazení pokusů na zvířatech, můžeme informovat veřejnost, prosazovat změny v zákonech aj. Budeme vděčni za
každý příspěvek. Číslo účtu: ČSOB - 152049858|0300, variabilní sym-

bol: Humánní vzdělávání: 7828, Oběti krásy: 2994, Nejbližší příbuzní:
2404
-podpořte vlastní iniciativou akce za nahrazení pokusů na zvířatech
(např. v Den laboratorních zvířat - 24. dubna)!
-na zvířatech je testována nejen kosmetika, ale také např. léky. Proto se
snažte zůstat zdraví - plnohodnotná vegetariánská výživa, vyvarování
se alkoholu, cigaretám, ostatním drogám a stresu, sport, to vše vám
pomůže udržet si zdraví - a kdo je zdravý, nemusí užívat žádné léky,
tudíž ani ty, které byly testované na zvířatech!
-pokud onemocníte a je to možné, snažte se k léčbě použít přírodní
prostředky - čaje, ovoce a zeleninu, atd.
(zdroj: http://www.pokusynazviratech.cz/)

Ilustrační fotografie

Dějepisný seriál
Milé žákyně, milí žáci,
připravili jsme pro vás dějepisnou soutěž - seriál, týkající se města, ve
kterém bydlíte. Na určeném místě najdete každé pondělí jednu fotografii Třebíče, jak vypadala, když vaši rodiče chodili do školy. K fotografii
bude úkol, na jehož splnění budete mít týden. Vždy do pátku zašlete
svoji odpověď a v pondělí se dozvíte, jestli jste byli úspěšní. Seriál
bude mít deset pokračování a bude vyhodnocen před Vánoci. Vítězem
se stane ten z vás, který správně splní nejvíce úkolů. Odměnou mu
bude hodnotná cena a uznání autorů dějepisného seriálu.
Na vaše odpovědi se těší Pavel Mikoláš, Josef Vomela, Milan Zeibert
a Miroslav Sklenář.
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Autor: Milan Zeibert
Foto: archiv
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Základní informace o projektu SPMT
Studentský parlament města Třebíče zastupuje žáky a studenty všech třebíčských základních a středních škol. Svoji činnost parlament zahájil 14. ledna 2004.
Členové výboru jsou: koordinátorka Renata Hrušková
ze Soukromé SOŠ a SOU s. r. o., předsedkyně Barbora Němcová z
Gymnázia, místopředsedkyně Michaela Harásková z Obchodní akademie Dr. A. Bráfa, předsedkyně pro volný čas Marcela Kloudová ze
ZŠ Benešova, předseda pro meziškolní vztahy Milan Semerád ze SPŠ
technická, předsedkyně servisní a mediální komise Nikola TesařováSoukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o .
Zúčastněné školy: ZŠ Benešova, Gymnázium Třebíč, ZŠ
Bartuškova, Katolické gymnázium, ZŠ Kpt. Jaroše, Obchodní akademie, ZŠ Horka – Domky, Hotelová škola, ZŠ Na Kopcích, Střední průmyslová škola technická, ZŠ T.G. Masaryka, Soukromá SOŠ a SOU
s. r. o., ZŠ Týnská, SOU řemesel, Střední zdravotnická a zemědělská
škola.
Cílem je zapojit mladé lidi do dění ve městě, posilovat vzájemné kontakty mezi žáky a studenty, přinášet náměty a návrhy, které
by život mladých ve městě zlepšily. Projekt „Studentský parlament
města Třebíče“ byl podpořen Grantovým systémem města Třebíče v
programu „Ostatní projekty pro Zdravé město“.
				

Autor: Marcela Kloudová 9.A

Žákovský senát
Koná se každých čtrnáct dní v učebně paní učitelky Matouškové v 7:05 hodin. Přítomni jsou žáci pátých ročníků a druhého stupně
a také i pan ředitel. Mluvíme o problémech, připomínkách, návrzích,
různých akcích apod. Účel této organizace je, aby se učitelům a žákům
ve škole lépe pracovalo.
				

Autor: Marcela Kloudová 9.A

Ankety
7.A odpovídala na otázku: „Na co ses těšil/a do školy?“

6.A a 6.C odpovídala na otázku: „Jaký předmět tě nejvíce baví?“

Autor: Katka Sobotková 9.C

Rozhovor s prvňáčky
Svůj první školní den v lavicích prožili
prvňáčci 3. září 2007, od té doby už
uplynul skoro měsíc. Proto jsme se
zeptali čtyř prvňáčků, jak jsou ve škole
spokojeni. A na jaké otázky jsme se
jich ptali a jak nám odpovídali, o tom
se můžete přesvědčit sami.
1. Těšila ses do školy? A na co nejvíc?
2. Co se ti ve škole nejvíc líbí?
3. Jaký předmět tě nejvíc baví?
4. Jsi spokojená s paní učitelkou?
Anita Vrzáková 1.A
1. Ano, těšila, na to jak se budu
učit.
2. Mám tu hodně nových kamarádů.
3. Tělocvik, prvouka, výtvarná výchova.
4. Ano, moc spokojená.
Petr Jeleček 1.C
1. Ano, těšil, do tělocviku.
2. Je tu hodně kamarádů a kroužků a
taky hodné paní učitelky.
3. Tělocvik a matematika.
4. Ano, spokojen.
Viktorie Melkusová 1.A
1. Jo, až budu umět číst a psát.
2. Mám tu kamarády.
3. Tělocvik, český jazyk, matematika.
4. Ano.
Lukáš Navrkal 1.C
1. Já se netěšil, jen trošku na tělocvik.
2. Cvičení v tělocviku.
3. Tělocvik.
4. Ano, je moc hodná.
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Autor: Ivana Benáčková, 9.C
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sport
Naši sportovci získávali medaile

I malí rádi sportují

V Brně se uskutečnil už druhý ročník European Kids Athletics Games, při nichž uspěli současní i bývalí žáci naší školy. Loňští
deváťáci Václav Bohutínský a Vendula Veselá získali stříbrné medaile a
totéž se málem podařilo Matouši Formánkovi ve skoku dalekém. V kvalifikaci skočil 549 cm, což by ve finále stačilo na druhé místo. Matouš
však tento výkon nezopakoval a skončil šestý. O jednu příčku výše se
vyšplhal Josef Rygl v běhu na l500m, když závod absolvoval s doznívajícím nachlazením. V plné formě dokáže běžet patnáctistovku o plných
třináct vteřin rychleji, čímž by rovněž měl naději na medaili.
Z výsledků European Kids Athletics Games v Brně: 60 m: 1.
Trnený 7,09 (AK Bojničky), 2. Bohutínský 7,23 – okresní rekord (Třebíč), 3. Alaverdyan 7,39 (Kladno), 4. Camileri 7,52 (Malta). 1500 m: 1.
Lukeš 4:20,40 (Frýdek Místek), 2. Rútiuš 4:24,56 (Kanava), 3. Vajdík
4:30,09, 5. Rygl 4:38,58 (Třebíč).Dálka: 1. Majer 570 (BYAC Brno),
2. Budínský 549 (Trnava), 3. Šustr 546 (Kolín), 6. Formánek 516, v
kvalifikaci 549), 14. Nguyen 496 (oba Třebíč). Koule: 1. Rae 13,15
(SK Leksi 44), 2. Veselá 12,23 (Třebíč), 3. Múze 12,08 (SC Smiltene).
Oštěp: 1. Múze 40,66 (SC Smiltene), 2. Šedivá 38,33 (Beroun), 3. Rae
36,22 (SK Leksi 44, 4. Veselá 35,88 (Třebíč).
V posledním zářijovém týdnu čekalo žáky našich sportovních
tříd hned několik soutěží. Nejprve se starší žactvo zúčastnilo semifinále
mistrovství České republiky v Kladně, kde v celodenním dešti skončili
chlapci šestí a děvčata devátá.
Nejlepších výkonů dosáhli Josef Rygl, který v osobním
rekordu 10:07,70 vyhrál běh na 3000m, a Matouš Formánek, který si
udělal osobáčky hned dva: za 163 cm na výšce a 559 cm v dálce.
Výkony žáků sportovních tříd v Kladně: 60 m : 10. Vlčanová 8,82
– 10. Nguyen 7.86. 3000 m: 1. Rygl 10,07,70. 3000 m chůze:6. Vidlák
23:09.00. Výška: 4. Hajná 140 – 6. Formánek 163, 8. Jirkovský 160.
Dálka: 3. Formánek 559, 11. Nguyen 502. Koule: Dvořáková 8,73.
Disk: 9. Tesařová 17,70 – 7. Hůlek 29,96. Kladivo: 5. Dvořáková 23.86
– 8. Kabelka 32,45.
Chlapce a děvčata na závody připravovali páni učitelé Vomela a Mikoláš.
Druhý den se počasí vylepšilo a na třebíčském stadionu
bojovali mladší žáci v krajském přeboru v pětiboji a také v posledním
kole soutěže družstev. Zatímco v kategorii družstev vyhráli naši v kraji
Vysočina stejně jako loni ve všech kategoriích, v pětiboji byl nejlepší
z našich František Hvězda třetí. Byl sice nejrychlejší v úvodních překážkách, ale v dalších disciplínách se před něj dostali dva závodníci z
Velkého Meziříčí.
Výkony žáků sportovních tříd v Třebíči: Pětiboj: 3. Hvězda
1180 bodů, 7. Bláha 982, 9. Šustr 776. 150 m: Vejmelková 22.25, 3.
Hajná 23,46. 800 m: 3. Attasková 3:05,29 – 1. Hlaváč 2:44,41.Dálka:
2. Vejmelková 406. Koule: 1. Švaříček 10,39, 2. Hlaváč 9,81. Disk: 3.
Vidlák 16,81. Kriket: Veselá 30,95 – 1. Hlaváč 51,17. 3. Musil 45,60.
Chlapce a děvčata na závody připravovali páni učitelé Svoboda a Zeiberta.

Dne 27. září se žáci druhých tříd zúčastnili projektu Rádi
sportujeme. Projekt byl rozdělen na dvě části. První část byla vědomostní a druhá sportovní. Žáci se naučili vyhledávat v encyklopediích
odpovědi na otázky týkající se sportu. V druhé části se žáci zúčastnili
desetiboje, plnili disciplíny na různých stanovištích, spolupracovali
při zapisování výkonů a soutěžili v duchu fair play. Všichni se snažili
zvládnout své úkoly co nejlépe, protože tím přispívali k celkovému
výsledku celé skupiny.

Děti se připravují na start ...

Mateřské školky závodily
Sportovní den mateřských škol se konal ve dnech 13. a 19. 9.
2007. Na hřišti Základní školy Benešova se sešly školky Dukovanská,
Kapitána Jaroše, Cyrilometodějská, Obránců míru a Benešova. Tomuto dni, věnovanému především sportu, šéfoval pan učitel Mikoláš se
svou třídou 8.B a pomocnou ruku mu podal i pan učitel Štěpnička.
Zúčastněné školky se postupně vystřídaly u jednotlivých disciplín (běh
50m, skok daleký, hod míčkem). Oceněné děti odešly šťastné a ty, které nevyhrály, odcházely s přesvědčením, že se jim to příště podaří.

Kupujte GAG-BEN!
Zajímají vás úspěchy našich sportovců?
Sledujte naše stránky GAG-BENu!
Poslouchejte školní hlášení!

GAG-BEN

Děti v cíli...
			
			

Zdroj: webové stránky ZŠ Benešova		
Autor: Kateřina Sobotková 9.C
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Piercing
Piercing je mezi mládeží velmi oblíbený. Jedná se o propíchnutí kůže kdekoli na těle a vložení šperku na toto propíchnuté místo.
Nejčastěji se piercing vyskytuje v nose, obočí, jazyku, rtu, bradě, pupíku atd.
Jako každá věc, tak i piercing má své klady a zápory.
Klady: je to super ozdůbka, když tě omrzí, tak vyndáš šperk
a dírka ti zaroste, v tomhle směru se mi zdá piercing lepší než tetování.
Můžeš měnit naušnici podle nálady, ale i tato sranda něco stojí!
Zápory: Piercing může způsobit i zdravotní problémy. Piercing do brady může způsobit paradontózu a do pupíku zase zdravotní
problémy při těhotenství. Celkově piercing při neodborném postupu
může způsobit infekci, žloutenku anebo dokonce AIDS.
Piercing se nejčastěji vyrábí z chirurgické oceli. Celková
cena piercingu se počítá podle toho, kde na těle se vyskytuje. Takže
pořádně zvažte, zda ho opravdu tolik chcete!
Zeptali jsme se Elišky Vaňkové a Markéty Kadlecové z 9.A,
co je přimělo nechat si udělat piercing, jaký byl průběh... chcete-li se
dozvědět víc, čtěte!
Co tě přimělo nechat si udělat piercing?
M: Líbilo se mi to strašně moc dlouho.
E: Viděla jsem to u kamarádky a strašně se mi to zalíbilo, v létě to
hezky vypadá, když máte plavky.
Podle čeho sis vybírala, kam si ho necháš píchnout?
M: No chtěla jsem si nechat piercing píchnout do nosu, ale naši mi to
nechtěli dovolit, tak jsem šla do pupíku.
E: Já o tom ani nepřemýšlela, věděla jsem, kam chci piercing.
Jaký byl průběh?
M: Šly se mnou dvě kamojdy. Lehla jsem si na lehátko a ta paní scvakla
kůžičku kleštěmi a pak tam do toho píchla jehlu, do ní dala naušnici,
pak to jen vytáhla, zamontovala a dala náplast. Mně osobně to vůbec
nebolelo:-). Moje kámoška tam byla potom taky a říkala, že ji to bolelo... záleží na tom, jak moc to chcete.
E: Šla jsem s mamkou, byla můj doprovod. Raději jsem si ho nechala
udělat v nemocnici, abych neriskovala nějakou infekci. Lehla jsem si
na lehátko a doktor nejprve pupík umrtvil...........! Já se nejvíc bála, ale
nic jsem necítila, jenom malé píchnutí od jehly, jak to umrtvoval. Pak
to bylo v pohodě.
Co ti na to řekli rodiče?
M: Mamka mi řekla, ať se domluvím s taťkou, taťka řekl, že si mám
dělat, co chci, že je to moje tělo. Tak jsem neváhala a šla do toho.
E: Ze začátku se jim to nelíbilo, ale pak mi řekli, ať si dělám, co chci,
ale až s piercingem budu něco mít a bude mě bolet, tak ať s tím za nimi
nechodím.
Co byste vzkázali ostatním, kteří si chtějí nechat udělat piercing?
M: Jestli ho opravdu chtějí, ať neváhají.
E: Ať si každý rozmyslí místo, kam si ho chce nechat píchnout... je to
jen paráda, tak kdo chce, ať do toho určitě jde.
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Jak jsi přemluvila rodiče? Poraď ostatním.
M: Jsem se mamky normálně zeptala a slíbila, že si ho vytáhnu, pokud
se jí to líbit nebude. (Ale stejně bych ho nevytáhla, i kdyby chtěla).
E: Já ani moc nepřemlouvala....naši s tím souhlasili!!
TAK CO NA TO ŘÍKÁTE? JSTE PRO PIERCING A NEBO RADĚJI NE?
JE PRO VÁS DŮLEŽITĚJŠÍ KRÁSA NEBO ZDRAVÍ?

				
				

Autor: Nikola Doležalová
Dana Fialová

Záhadný požár
Jednoho zamračeného dne se Alice vydala se svým koněm
Tornádem na vyjížďku do nedalekého lesa. V tomto lese se uprostřed
rozprostírá rybník, ke kterému nikdo nechodí. Lidé se ho bojí. Ale Alice se nebála, měla s sebou přece Tornáda. Jakmile se však přiblížila
k rybníku, její černý kůň se splašil. Otočil se a pelášil pryč. Alice se
ohlédla a uviděla plameny. Tornádo uháněl k domovu jako o život.
Konečně doma. Alice vše vyprávěla rodičům. Ti jí řekli, že
je nejspíš nemocná. Dohřebelcovala Tornáda, až se jeho bílá hvězdička
leskla, a šla si lehnout. Ve škole to řešila s kamarádkou Sárou. Ta jí
pověděla, že se jí to stalo taky s hnědkou Registanou. Obě dívky se
domluvily, že se tam pojedou po škole podívat, ale po plamenech jako
by se zem slehla. Najednou uviděli jezdce. Začali na něho mávat a křičet. Ten však nereagoval. Jezdec se náhle otočil, vytáhl meč a zaútočil
na dívky. Ty mu naštěstí utekly k Sářině babičce. Vyprávěla jim, že
kdysi tudy jezdíval rytíř na koni Pilgrimovi. Byl něco jako strážce lesa,
ale jednoho dne tam se svým koněm uhořel a od té doby tam pořád straší a hlídá si svůj les. Alice se Sárou už do toho lesa nikdy nevkročily.
Autor: Renata Charvátová 9.C

Trapasy
Přihodil se ti už někdy nějaký trapas? Chtěl/a by ses o něj s
někým rozdělit, ale bojíš se, že se ti bude někdo smát? Neboj, nikdo
nebude vědět, že jsi to psal/a ty. Napíšeš nám svoji třídu, to bude stačit. Ale ani to nebude zveřejněno. Musíš si vymyslet tajnou přezdívku
(Např.:Jojo) a tajné heslo (Např.:8569). Budeš-li velkým/kou smolařem/smolařkou, získáš jedno číslo časopisu GAG-BEN. V rozhlase
bude vyhlášena tvá tajná přezdívka. Stačí si jen jít pro časopis. Redakci
řekneš svoje tajné heslo a oni ti darují časopis zdarma.
Neváhej a poděl se s námi o svůj trapas. Vhoď svůj největší
trapas do schránky GAG-BEN a doufej, že budeš největší/m smolařem/
smolařkou.
Autor: Jana Dvořáková 6.C

Můj největší trapas
„Můj největší trapas, který se mi mohl stát, se mi vážně stal.
Šly jsme s mou nejlepší kamojdou na plavečák, kde měl být i můj idol.
A takyže jo. Byl tam. Museli byste ho vidět. Namakanej, krásný voči a
styling, navíc mu na jeho rameni řve vytetovanej lev.
S Julčou jsme hned zamířily ke skokánku, abysme se předvedly. Ale jak jsem ...“
						
Metráček
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Myslíte si, že o slavných víte vše?
Jak se jmenuje hlavní postava ve filmu Bridget Jonesová s Rozumem
v koncích?
................................................................................................................
Z jakého filmu je tento citát: „Baby nebude sedět v koutě!“?
................................................................................................................
Koho miluje Joss Stone?
................................................................................................................
Jaké jsou dva nejoblíbenější filmy Daniela Radcliffe?
................................................................................................................
V jakém znamení je Paris Hitlon?
................................................................................................................
Víte, kdy se narodila Madonna?
................................................................................................................

Víte, kdo je Petr Pilát?
................................................................................................................
Kolik let je Petrovi Pilátovi?
................................................................................................................
Jak se jmenuje první manžel Angeliny Jolie?
................................................................................................................
Od jaké zpěvačky je tato písnička: Floyd Wish You Were Here?
................................................................................................................
Zkuste vyplnit tento test, na internetových stránkách můžete vyhledat správné odpovědi. Vyplněný test vhoďte do schránky GAG-BEN.
Výherci, kteří měli maximálně jednu špatnou odpověď, budou zařazeni
do slosování. Ten, kdo bude vylosovaný, získá jedno číslo časopisu
Autor: Jana Dvořáková 6.C

Křížovka
Pravda nebo lež? Ptá
se učitel žáka: „Ten
úkol psal tvůj bratr?“
„Ne,.............................
Nevíte, jak vyluštit
tajenku? Jezděte po
čarách a máte to!

Autor: Katka Veselá 6.C
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Kupujte Gag-ben!
Kupujte Gag-ben!
Kupujte Gag-ben!
Kupujte Gag-ben!
Kupujte Gag-ben!
Kupujte Gag-ben!
Kupujte Gag-ben!
KupujteKupujte
Gag-ben!Gag-ben!
Kupujte Gag-ben!
Kupujte Gag-ben!
Kupujte Gag-ben!
Kupujte Gag-ben!
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