
 

Milí čtenáři, 

je tomu přesně rok, kdy žákovský časopis Liščím drápem spatřil světlo světa, a my jsme rádi, 

že nás stále baví časopis psát a Vás zase ho číst. 

Protože je tu leden a s ním nový rok, přejeme Vám hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti.  

Pro inspiraci jsou tu dvě zamyšlení:       Nejsilnější není ten, kdo druhého položí na lopatky, 

ale ten, kdo dokáže druhého zvednout na nohy. 

 

      Nejlepší nemusí být jen ten, kdo vyhraje, ale i ten, kdo se nevzdá, když prohraje. 

 

Takže v novém roce Vám ze srdce přejeme ještě hodně houževnatosti, vytrvalosti a laskavosti 

k druhým! 

Leden 2016         Redakce IV. B 

 

 Práce žáků II. C 

pod vedením Mgr. Dany Dostalíkové 



Plavecký výcvik 2. tříd - podzim 2015 

Součástí tělesné výchovy ve druhém ročníku je plavecký výcvik. Plavecký bazén  

v Brně – Řečkovicích jsme využívali skoro celý podzim školního roku 2015/2016 a bylo to 

opravdu moooc fajn. Každé pondělí či čtvrtek jsme odjížděli autobusem směr Řečkovice.  

Naše první setkání s bazénem bylo pro některé 

velmi příjemné, jiní lezli do vody s obavami, že to 

nezvládnou. A jak to dopadlo? Zvládli to úplně 

všichni! Děti se naučily plavat prsa, znak, kraul, 

potápět se, dýchat do vody, zahrály si spoustu 

zajímavých her ve vodě, prostě byla to vážně prima 

strávená dopoledne.  

Poděkování patří vedení Plavecké školy Rybka 

za to, že nám zajistili bezproblémové absolvování 

plaveckého výcviku. Dále pak všem plaveckým 

instruktorům, kteří svým laskavým, zároveň však 

nekompromisním přístupem dokázali ve všech dětech 

probudit skryté plavecké vlohy, i panu řidiči za 

bezpečné cestování. Všechny děti musím moc 

pochválit za snahu a chuť naučit se něco nového.  

Co říci na závěr? Hlavně že se nikomu nic 

nestalo a vrátili jsme se pokaždé v plném počtu! 

Mgr. Kateřina Kočvárková 

 

Hádanky 

 
1. Leží to pod stromem a kouří se z toho  

(Zzppoocceennáá vveevveerrkkaa) 

2. Sedí to za pařezem a lítají z toho třísky 

           (Pxixnxoxcxcxixo sxi hxoxlxí nxoxhxy) 

3. Mění se to podle prostředí a má to dlouhý jazyk 

             (Chachamemeleleonon) 

Gina Di Virgilio, IV. B 

 

Vtip o Pepíčkovi 
 

Paní učitelka říká Pepíčkovi: „Pepíčku, vyjmenuj nám nějaká zájmena.“ 

„KDO? CO? JÁÁÁ ???“ 

Matěj Orosi, IV. B 

 



IV. ročníky - anglické divadlo v Kanicích 

27. 11. jsme jeli na návštěvu do 

ZŠ Kanice, kam nás kolegyně 

Mgr. H. Kalvodová pozvala na 

interaktivní divadelní představení 

Bilby´s Bush Adventure.  

V zábavně naučné show byly děti 

vtaženy do prostředí australské 

přírody, kde se pomocí příběhu 

seznámily se spoustou 

australských zvířat. Někteří žáci 

se stali také účinkujícími.  

Věříme, že si všichni divadlo 

užili, zapamatovali si pár nových 

slovíček a budou se těšit na 

některé další setkání  

s Dr. Klutzem a jeho divadlem. 

Postřehy a hodnocení dětí:  

„Anglické divadlo se povedlo, bylo vtipné. Chválím ho za kulisy a zvuky.“ 

„Divadlo bylo legrační, jak to děti povídaly anglicky. Strašně mě to bavilo a zároveň nás to 

naučilo anglicky.“ 

„Zaujalo mě, jak byl vtipný. Moc se mi to líbilo.“ 

 

Zapsala Mgr. 

Martina 

Krupárová 

 

 

 

 

 

 

 



Vánoční florbalový turnaj 

Ve čtvrtek 17. 12. 2015 se v naší škole hrál florbalový turnaj. Žáci byli rozděleni do tří 

kategorií: 

1. kategorie - třetí třídy  

2. kategorie - čtvrté a páté třídy – holky a kluci 

3. kategorie – šesté až deváté třídy – holky a kluci  

 

A jak to všechno dopadlo? 1. kategorii 

vyhrála 3. A,  

2. kategorii vyhráli kluci z 5. C a holky 

ze 4. B (naše holky!).  

3. kategorii vyhráli kluci z 9. třídy a 

holky ze 6. A. 

 

Turnaj byl super, jen mě mrzí, že není 

častěji. Dobře jsem si zahrál. 

 

David Hrozek, IV. B 

 

 

 

 

 

 

 

 



A ještě jedno školní sportovní klání – mikulášský šplh na tyči 

 

Máme svoje 

želízka v ohni… 

 

Někomu 

to skvěle šplhá, jiní umí 

božsky 

fandit!!!  

 

A je to doma! Vítězní borci 3. – 5. tříd. 

Gratulujeme!!! 



Příběh zvířat z vyjmenovaných slov 

Jednou se sešla zvířata u kobyly doma, kde se rozhodla zkusit nacvičit taneček. Shodli 

se na písničce od zpěvačky, která zpívá písně o dobytku. Kobyla celou sestavu na písničku 

zvládla vymyslet sama za dvacet minut a všem se líbila, ale zapomněla na jednu důležitou 

věc, že: hlemýžď je moc pomalý a nestíhá do rytmu, a ptáci, což jsou netopýr, sýkora a sýček, 

nezvládnou nějaké prvky. Výr celou dobu prospal, protože je noční tvor. Býk nesnesl se dívat 

na slepýše, jak je neohrabaný, ale sám nebyl nic moc. Hmyz zase otravoval dobytek. Vydra a 

sysel se hádali o to, kdo bude stát vedle sýkory, myš z toho bolela hlava, tak si mezi ně 

stoupla ona. A z návštěvy se stal opravdový 

zmatek zvířat. Nakonec z toho nikdo, opravdu 

nikdo, neměl dobrou náladu a všichni se 

rozhodli odejít. 

Příště, až budou chtít něco vymyslet, musí 

myslet i na jiné, ne jenom na sebe! 

 

Tereza Štenclová, VI. B 

 

 

Najdeš všechna zvířata z vyjmenovaných slov? 

Byl jednou jeden útulek a v něm různá zvířata. Každé to zvíře mělo jinou schopnost, 

výr, ten uměl vidět pod zemí myši, kobyla, ta zase uměla vysoko skákat a vydra, ta měla asi 

nejlepší schopnost, uměla se protahovat dírami a uměla odemykat různé věci. Jednou se vydra 

protáhla ven z klece a zvířátka ji prosila, ať je odemkne.  Prvně odemkla slepýše, potom býka, 

otevřela víko i hmyzu, hlemýžďům, netopýrům. Sýkorky se na to všechno dívaly a říkaly si: 

„Ta vydra je hodná, otevřela syslům i sýkorkám“. Přiletěl sýček a divil se, proč všichni 

utíkají, potom se zeptal sýkorek a ony řekly: „Vůbec se jim to nelíbilo být v kleci, a tak vydra 

všechny pustila a byla ráda, že udělala dobrý skutek.“ Potom se všichni skamarádili a chodili 

k sobě na návštěvy. Dobytek se na to díval a bylo jim smutno, že nemají kamarády, a tak se 

s nimi také seznámili.  

Katka Horáková, V. A 

 

Obrázky vytvořili žáci I. B  

pod vedením Mgr. Jany 

Konečné 

Popis mojí hračky  

Moje hračka má nápadný růžový roh, který se třpytí. Hrdě si nosí velké fialovo-růžové 

oči. Všimneme si světle růžové krátké hřívy a dlouhého ohonu. A když se podíváme na celé 

jeho tělo, tak je docela velký a z větší části fialový. Je to jednorožec (jednorožka).  

Gábina Sobolová, IV. A 



My tři králové jdeme k vám… 

Tento rok chodili po Bílovicích tři králové v sobotu 9. ledna. Klouzali po náledí, psali na 

dveře K+M+B 2016 a vybírali příspěvky na děti a na charitu, aby i jiní lidé věděli, že na ně 

myslíme. 

Petra Kutějová, IV. B 

 

Obrázky žáků I. A pod vedením  

Mgr. Bohuslavy Hamákové 

 

 

 

Co jste možná o třech králích 

nevěděli 

Při žehnání domům na dveře píší svěcenou křídou K+M+B s novým letopočtem. Jsou to 

nejenom počáteční písmena jejich jmen Kašpar, Melichar a Baltazar, ale také zkratka 

latinského Christus mansionem benedicat, tedy Kristus požehnej tomuto domu. 

Jejich dary a barvy jsou symbolické. Červený Kašpar přináší zlato, tedy moudrost. Červená je 

barva krve, života, přináší nové impulzy. Na hlavě mívá zlatou korunu. 

Modrý Melichar přináší myrhu, vonnou mast, kterou dříve balzamovali zemřelé. Symbolizuje 

to, že Kristus překoná smrt. Modrá je barvy nebes a moře, citů člověka. Na hlavě mívá 

stříbrnou měsíční korunu. 

Zelený Baltazar, mouřenín, přináší kadidlo, kterým kněží očišťují posvátný prostor, aby do 

něj nevstoupily zlé síly. Zelená je barvou probouzející se jarní přírody, barvou rovnováhy a 

míru. Na hlavě může mít Baltazar měděnou korunu. 

Zlato je symbolem skupenství pevného, kadidlo plynného a kapalné zastupuje myrha. 

Když je hvězda dovedla do Betléma, poklonili se děťátku v jeslích a dostali od něj dary 

největší: Moudrost, lásku a sílu slova. A říká 

se, že díky těmto darům z nich vycházela 

taková záře, že se každý z nich stal králem ve 

své říši. 

Podle Pravého domácího časopisu 1/2016, 

www.pravydomaci.cz 

zapsala Mgr. Martina Krupárová 

 

Obrázek Lukáše Holka, IV. B 



ROZHOVOR S ??? 

Odkud pocházíte a kde žijete? 

Pocházím z východní  části Moravy a žiji ve střední části Moravy. 

Máte radši Brno nebo Bílovice?  

To je velmi těžká otázka. Obě místa jsou pro mě ještě stejně neprobádaná a tím i přitažlivá. 

Jak dlouho a co učíte na naší škole a líbí se Vám tu? 

Na škole učím pár měsíců a je tu pohodová atmosféra, která se jen tak někde nevidí. 

Jaké jsou Vaše koníčky a záliby? 

Ráda běhám se psem a také ráda cvičím, lyžuji, plavu a jezdím na kole i in linech. 

Máte nějakého domácího mazlíčka? 

Je to můj pes buldok kontinentální. Jmenuje se Bulďa a  má 8 měsíců, je s ním mnoho starostí 

i radosti. 

Na co se těšíte? 

Těším se na lyžování, které mě zanedlouho čeká. 

Co byste popřál bílovické škole? 

Aby zůstala taková, jaká je. 

Děkujeme za rozhovor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulďa 



ROZHOVOR S ??? 

Odkud pocházíte a kde žijete?  

Pocházím z Brna a momentálně bydlím v Bílovicích. 

Máte radši Brno nebo Bílovice?  

Bílovice. 

Jak dlouho a co učíte na naší škole a líbí se Vám tu?  

Tři roky, učím TV - OV. Na škole se mi líbí moc. 

Jaké jsou Vaše koníčky a záliby?  

Sport (lyže, florbal, squash….) 

Máte nějakého domácího mazlíčka?  

Nemám. 

Na co se těšíte?  

Na jarní prázdniny, chystáme se na hory. 

Co byste popřál bílovické škole?  

Další investice do modernizace školy a lepšího sportovního zázemí. 

Děkujeme za rozhovor. 

 

Poznali jste, kdo odpovídal na naše otázky? Svůj tip si můžete ověřit na konci časopisu. 

 

Obrázky vytvořili žáci I. B  

pod vedením Mgr. Jany Konečné 



Další vtipy o Pepíčkovi 

Pepíček píše rodičům dopis z tábora: Je tu hezky. Hodně jím a 

odpočívám. 

P. S. Co je to epidemie??? 

 

Povídá paní učitelka dětem: „, Děti, zítra k nám přijde inspektor." 

,,A který?" ptá se Pepíček. „Kojak, nebo Colombo?“ 

 

Jirka Toman, IV. B 

Hádanky 

Je to za plotem a nejde to přehodit. Co je to?                                   (Záplotník nepřehoditelný!) 

Co vznikne zkřížením světlušky a stonožky?                                           (Lampiónový průvod) 

Jirka Toman, IV. B 

Můj mazlíček Bobinka 

Jmenuji se Ema, chodím do 4. třídy a chci se s vámi 

podělit o zážitky při péči o mého králíčka. Jmenuje se 

Bobinka. Je černá s huňatou srstí. Ráno dostává zrní a vodu, 

odpoledne ji dávám seno, v létě trávu. Někdy ji pouštím ven 

do ohrádky, občas se stane, že uteče a musím ji chytat. 

Mám ji moc ráda. 

 

Ema Peclová, IV. B 

Matematika v kostce 

Matematika v kostce je stolní hra, která spočívá v tom, že každý hráč má dvacet vteřin 

na to, aby si zapamatoval obrázek na kartě, kterou dostane. Potom když čas vyprší, tak se 

karta otočí a hráč si pomocí kostky vybere odpověď. Samozřejmě na otázku musí odpovědět. 

Vyhrává ten, kdo má nakonec nejvíc karet. Celá hra trvá 30 minut. Tato hra má více dílů, 

například Svět v kostce nebo Příroda v kostce. 

Lucie Hrňová, IV. B   

Upoutávka na knihu Dvojčata v průšvihu, napsala Jacqueline Wilsonová 

Tato knížka je o dvou holkách, jmenují se Ruby a Garnet. Zažívají spolu 

různá dobrodružství, ale jejich maminka už bohužel nežije. Jednou našly jednu 

knihu, v které nic není, a psaly příběh, jak se narodily. Jejich maminka po porodu 

umřela a tatínek byl moc smutný, pak jim to řekl, když byly větší a dál si to 

přečtěte sami. Knížku doporučuji lepším čtenářům, spíš děvčatům.  

 

Lucka Hrňová, IV. B 

 



Hurá za sněhem! 

Většina tříd 1. stupně využila vhodných sněhových podmínek a oddala se zimním 

radovánkám.  

Mgr. Ivana Eberhardová      Na snímku žáci prvních tříd a 2. A 

Hrátky na sněhu 

Po vánočních prázdninách nám konečně krásně nachumelilo a žáci ze 4. C s paní 

učitelkou Brázdilovou a asistentkou Lenkou toho hned využili. Bobovačka na Smrtelce byla 

skvělá. Všichni byli šťastní, že je konečně tak přenádherně bílo. Jezdilo to pekelně rychle a 

obrázky s 

úsměvy na 

tvářích to jen 

potvrzují. 

 

Mgr. Jarmila 

Brázdilová  

 

 

 



Začali jsme si také dopisovat s dětmi ze Slovenska, ze ZŠ Horky u Žiliny, stejně 

jako naši spolužáci ze 4. A. Ti poslali náš časopis na Slovensko a už je z toho 

nové přátelství  

Tady jsou jejich vyjmenovaná slova po B: 

By, aby, keby, byľ, bystrý, Bystrica, Bytča, byť (existovať), 

bydlisko, bývať, dobytok, obyčaj, obyčajný, kobyla, býk, 

bylina, byvol, dobyť, bytosť, byt, obytná, bydlo, byt, 

bystrina, obývať, obyvateľ, prebývať, zbytočný, výdobytok, 

dobýjať. 

Sabina Klimentová, IV. B 

 

Vtipy o blondýnkách 

Jdou čtyři blondýny pod jedním malým deštníkem a ani na jednu neprší. Jak je to možné?  

Protože neprší. 

Víte, proč blondýnka leze v obchodě po zemi? Protože hledá nízké 

ceny. 

Andy Darmovzalová, IV. B 

 

 

 

 

Výtvarné práce žáků II. A 

pod vedením  

Mgr. Ivany Eberhardové  

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Byt%C4%8Da


NOVOROČNÍ PŘÁNÍ SOBĚ 

V lednu jsme si ve IV. B sepisovali přání pro sebe na tento rok. Tady jsou 

některá z nich: 

V tomto roce bych chtěl dosáhnout: nových úspěchů v atletice, skočit 150cm do 

výšky, youtube kanálu, mít 5 liků a odběrů, hezkých nových vzpomínek, jedničky na 

vysvědčení, nové kamarády, hodně štěstí a zdraví, naučit se vařit, mít svou partu, chtěl bych 

se zlepšit v chování a uklízení, chtěl bych trávit víc času s rodinou a kamarády, chtěl bych 

s Lukym neustále kamarádit, chtěl bych, aby u nás Lojzík vydržel a neutekl, chtěl bych si 

s bratrem víc povídat a hrát. 
Petr Bunža, IV. B 

 

Já si přeji do nového roku hodně štěstí, lásky a zdraví. Také si přeji hodně sportovních 

zážitků. Přeji si, abych se zlepšil v českém jazyce a matematice.  

V roce 2015 jsem měl spoustu kamarádů a v tomto roce bych si je chtěl udržet. Také 

bych chtěl, aby v mojí třídě panoval klid a mír. Přeji si také znovu hodnou rodinu jako minulý 

rok. Chtěl bych se zlepšit v různých sportech, jako třeba ve fotbale, tenise, volejbale, 

běžkování, lyžování a střelbě ze vzduchovky.  

Přeji si také bratrance a krásnou svatbu mého strejdy. Také bych byl rád, kdyby nám 

vydrželo dopisování se Slováky. A chci prožít krásný rok 2016 . 

 

Béda Prokeš, IV. B 



Moje novoroční předsevzetí  

V tomto roce chci být zdravá, šťastná a spokojená a mít další super vlastnosti. Chci 

procestovat skoro celý svět: Itálii, Chorvatsko, Indonésii, Anglii, Ameriku, Turecko. Chtěla 

bych taky jet do super čtyř nebo pěti hvězdičkového hotelu v Praze, kde byl můj bratr. Chtěla 

bych navštívit své příbuzenstvo v Americe. Poznat nové fajn lidi a najít si nové kámoše. A 

prožít krásné vzpomínky s rodinou a kamarády. 

 

Lea Kettmannová, IV. B 

Moje novoroční předsevzetí 

V roce 2016 bych se chtěla zlepšit v tomto: čištění klece mého králíka, učení, uklízení, 

pomáhání v domácnosti a také ve sportu. Mám spoustu skvělých kamarádů, které si chci 

udržet. Můj rok 2015 byl moc hezký, tak doufám, že se rok 2016 vydaří stejně jako ten 

minulý. Ve škole se mi celkem daří a tak chci, aby to tak bylo pořád. Chtěla bych si také 

zahrát v nějakém hezkém představení.  

Mám skvělou rodinu, se kterou mám dobrý vztah. Chci, aby celá moje rodina byla po 

celý rok 2016, moc šťastná. Chci začít chodit s kamarády ven a trávit s nimi většinu svého 

volného času. Chci se naučit malovat a nabrat zkušenosti do herectví, kterým bych se 

v dospělosti chtěla živit. Tento rok bych chtěla cestovat s rodinou do Norska, Německa a 

Holandska. Máme tam příbuzné a já se s nimi chci vidět. Chci si se třídou dopisovat z Česka 

do Slovenska.  

Moc se těším, až to všechno zažiji. 

Veronika Valíčková, IV. B  



TŘÍDA VII. A VYHLAŠUJE SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ LIMERIK 

NAUČTE SE PRIMA TRIKY, 

JAK DOBŘE PSÁT 

LIMERIKY. 

KDO TO ZVLÁDNE VSEDĚ 

VLEŽE 

MŮŽE NAPSAT DO 

SOUTĚŽE. 

 

PIŠTE S NÁMI HOLKA, 

KLUK, 

VYŠŠÍ VĚK JE TAKY FUK. 

UKLÍZEČKY, UČITELÉ, 

RODIČE I ŘEDITELÉ, 

 

 

KLUCI, HOLKY, BABIČKY- 

ZKRÁTKA VŠECHNY 

LIDIČKY- 

VERŠUJTE SI NESMYSLY, 

CO SI KDO JEN VYMYSLÍ.   

 

CO JE TO LIMERIK? 

Limerik je krátké nonsensové (nonsens= nesmysl) říkadlo, pocházející z Irska. Zobrazuje 

nesmyslnou situaci, která je umístěna do skutečného města nebo místa. Limerik přehání, má 

ohromit, překvapit, rozesmát. V Anglii je tvorba limeriků společenskou zábavou. Mezi 

nejznámější autory patří Edward Lear, u nás Jiří Žáček. 

JAK MÁ LIMERIK VYPADAT? 

 má pět veršů (verš= jeden řádek básně) 

 první verš říká KDO a ODKUD 

 druhý, třetí a čtvrtý verš říká, co zábavného a nesmyslného tento člověk dělal 

 pátý verš znovu, ale jinak opakuje, kdo a odkud to byl 

 verše se rýmují takto: první se rýmuje s druhým, třetí se rýmuje se čtvrtým, pátý se 

rýmuje s prvním a druhým veršem 

 jednotlivé verše mají pokud možno stejný počet slabik 

 limerik by měl rozesmát, pobavit, překvapit 

 limerik by neměl nikoho urážet, neměl by být sprostý (takové 

ze soutěže vyřadíme) 

 
Jiří Žáček 

Byl jeden dědeček z Dublinu, 

a ten měl u nosu bublinu. 

Radoval se jako kluk, 

že má prima bublifuk, 

ten starý dětina z Dublinu.  

Jiří Žáček 

Byl jeden dědeček z Tokaje, 

sedával na vejcích kvokaje. 

Zní to jako pohádka –  

vyseděl kuřátka, 

ten starý čipera z Tokaje. 

Edward Lear 

 

Byl jeden dědeček z Horní Ledví, 

při pádu z kobyly zlomil se vedví. 

Naštěstí byl slepen 

velmi pevným lepem, 

ten dvojdílný dědeček z Horní Ledví 

 

JAK SE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT? 

 napsat jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest limeriků (víc od jednoho autora 

nepřijímáme) 

 limeriky přepsat na počítači, podepsat je celým jménem a příjmením, napsat 

svůj věk 

KOMU A DOKDY ODEVZDAT? 

 buď je odevzdat vytištěné a podepsané paní učitelce Tamaře Spoustové (kabinet nahoře u 

družiny) do 26. února 2016 

 nebo je poslat na spoustova@zsbilovice.cz  do 26. února 2016 

mailto:spoustova@zsbilovice.cz


Den otevřených dveří v bílovické základní škole 

14. ledna byl den otevřených dveří v naší škole. Když rodiče přišli, dali jsme jim 

letáček s informacemi o škole a provedli je. Někteří se přišli podívat na svoje děti, jiní si 

prohlíželi školu poprvé před zápisem do 1. třídy. 

 Měli jsme vytvořené dvojice, která dvojice zrovna 

neprováděla, hrála ve třídě hry. Hráli jsme geometrické domino, 

pexetrio rostlin, karty s dělením a doplňovačky z češtiny. Také jsme 

psali příspěvky do našeho časopisu. 

Všem rodičům se škola moc líbila, a tak jsme byli rádi. A pan 

ředitel i paní učitelka nás pochválili. 

Na budoucí prvňáčky se těšíme v úterý 19. 1. u zápisu a v září v 1. třídě! 

Zapsaly Simča Fialová, Lucka Křivonožková a Anička Gibalová za celou IV. B 

 

Zleva Peťka, Jirka, Nika, Anička, Simča, Lucka a Andy v rolích průvodců po škole. 

 



Poznali jste, koho 

jsme zpovídali 

v rozhovorech  

s ??? 
 

Buldočka Bulďu má 

doma paní učitelka 

Mgr. Jarmila 

Brázdilová, třídní IV. C 

a vyučující TV na  

2. stupni naší školy. 

Vášnivá sportovkyně, 

nejen lyžařka, je paní 

učitelka  

Mgr. Jana Krešlová, 

třídní VIII. B.   

 

 

Kdo máte rádi 

omalovánky, tady máte 

mandalu na rok 2016 

http://www.centrum-

mandala.cz/mandaly-

zdarma-ke-stazeni 

 

Časopis Liščím drápem 

je autorským počinem žáků a učitelů ZŠ Bílovice nad Svitavou. 

Redakce: Žáci IV. B pod vedením třídní učitelky Mgr. Martiny Krupárové 

Kontakt: mkruparova@seznam.cz 

Fotografie jsou vlastní, rodiče souhlasí s jejich zveřejněním. 


