Ahoj školáčci, rok

přeletěl jako voda a my bychom ho rádi ukončili dalším číslem
našeho časopisu. Je to číslo letní, prázdninové, se spoustou křížovek a doplňovaček, vtipů,
článků a povídání o všem možném i nemožném:o).
Jsme rádi, že Vás zaujala rubrika PŘÍSLOVÍ V KOMIKSECH, do této mini soutěže jste se
zapojili s nadšením a o tom svědčí i množství rozdaných bonbónků, jste šikulové.
Moc bychom Vám také chtěli poděkovat za blahopřání pro Poškoláčka, samotným se Vám do
nich moc nechtělo, ale nakonec jste s paní učitelkami vymysleli nádherná přáníčka.
Příjemné počtení,
Vaše redakce.
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ROZHOVOR

- dnes s p. uč. Míšou Trčkovou

1)Jezdíte někde k moři na dovolenou?
Jezdím na dovolenou, ale ne k moři.

2)Co děláte nejraději o prázdninách?
Chodím plavat, na procházky, do přírody a podobné

věci.

3)Který zpěvák (zpěvačka) je Váš oblíbený?
Je jich hodně, někdy podle toho jakou mám náladu.

4)Kterou třídu nejraději učíte?
Všechny třídy učím stejně ráda.

5)Kterou hodinu učíte nejraději?
Matematiku, angličtinu i výchovy.

6) Chtěla byste tetování na léto?
Ne, nechtěla bych tetování na léto.

7)Míváte s rodinou táboráky?
Ano, děláme táboráky.

8)Chodíte ráda nakupovat?
Jak kdy, podle toho co jdu nakupovat.

9)Máte ráda léto?
Ano, hodně mám ráda léto.

10)Jezdíte na tábory?
Nikdy jsem nebyla na táboře, ale kdyby byla příležitost jet na tábor, tak bych jela ráda.

Rozhovor si pro Vás připravily: Jana Marečková a Lenka
Změlíková
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1. LEV
Ze zbylých písmen sestav
jakékoliv
2.VYDRA
slovo nebo více slov.
3.SLON
___________________________
4.ŽIRAFA
___________________________
5.HROCH
___________________________
6.TYGR
7.MYŠ
8.PES
9.KOČKA
10.SOVA
11.RYBA
12.KOS
13.PTÁK
14.KŮN

autoři: Maniš Jakub, Trčka Jindřich

Tajná šifra
Dokážeš rozluštit šifru???

Nápověda: Nejdřív vypočítáš příklady, každý výsledek zapíšeš, potom místo každého výsledku dáš
písmeno z tabulky. Nakonec z písmen sestavíš slovo (větu).

3.8=

8.8=

6.7=

:6=

- 1=

- 2=

,

:7=

:5=

,

. 10 =

U - 64

D je 2x

Y – 100

N je 2x

B–8

U je 2x

Z–9
N–4

36: 4=

.8=

+28=

,

I - 24
O – 42

,

3.0=

,
Autor: Kateřina Obadalová

ZAJÍMAVOSTI

Kdo vynalezl čokoládu?
Indiáni. Mexičtí praobyvatelé k rozemletému kakaovému prášku přimísili kukuřičnou mouku,
vodu a med. Získali tak pěnivou tekutinu, kterou nazvali sokoatl. Z toho se později stala
čokoláda. Tento nápoj se do Evropy dostal prostřednictvím Španělů. Nakolik byl kakaovník
v Evropě ceněn, dokládá jeho latinské jméno Theobroma-pokrm bohů. Do 17. Století znali
Evropané kakao jenom jako nápoj, teprve později se objevila čokoláda, tak jak ji známe dnes.

Proč se osika ,,třese“?
Osika roste nejraději ve vlhké půdě. Stopky na listech jsou ploché, a tak se
listy při nejslabším vánku sem tam zachvějí. Tím vzniká vánek, který chladí
rostlinu a zároveň napomáhá odpařování. V létě, když vycházíme ven z vody mokří, máme i my
pocit, že je vánek chladnější než jindy.
články si připravili: Jindřich Trčka
Tomáš Janáč

NAŠE VÍSKA JAKO KLÍCKA – významné osobnosti
Josef Rotrekl
Narodil se 3. 8. 1907 v Letonicích okres Vyškov. Za 2. světové války působil v naší obci jako řídící učitel.
Byl zástupcem velitele skupiny Obrana národa na Valašsko-Kloboucku. V roce 1941 byl s několika dalšími
účastníky odboje zatčen a 29. 10. 1941 popraven v Brně.

Plk. Josef Valčík - narozen v roce 1914.
Parašutista Josef Valčík pocházel z 8 dětí. Svůj život strávil ve Smolině u Valašských Klobouk. Pět let
navštěvoval školu v Lačnově a v roce 1928 zde ukončil povinnou školní docházku. V roce 1939 utekl do
Anglie, kde prošel výsadkářským výcvikem. Byl přímým účastníkem atentátu na Reinharda Heydricha,
který byl spáchán 27. 5. 1942. Valčíkova nejbližší rodina byla odvezena do koncentračního tábora
Mauthausen, kde skončila v plynové komoře. On sám padl 18. 6. 1942 v Praze, kde se po statečném odporu
se svými druhy zastřelil. Je pochován v hromadném hrobě v Ďáblicích. Patří k největším hrdinům našich
dějin. V květnu letošního roku byl v Praze vyznamenán Křížem obrany státu
články si pro Vás připravila : Šerá Markéta

SLOHOVÉ PRÁCE NAŠICH ŽÁKŮ
V minulém čísle jsme si připomněli, že náš Poškoláček už je rok na světě a ke každým
narozeninám patří samozřejmě blahopřání. Moc Vám za ně děkujeme a doufáme, že se splní
aspoň polovina toho, co je v nich napsáno.

1. třída:
Ahoj Poškoláčku, když si tě čtu, jsem ráda a přeji ti, aby si tě četly ostatní děti.

Kristýna B.

Ahoj Poškoláčku, přeji ti, ať máš plno čtenářů. Přeji, ať ho máte hezký. Jsem šťastná, že ho děláte. Natálka

Poškoláčku, mám tě ráda a ráda si tě čtu. Když jsem tě poprvé viděla, tak jsem neuměla číst. Teď ti dokonce
píšu, mám radost.

Míša

Ahoj Poškoláčku, přeji ti, ať máš hodně čtenářů.

Jana

Ahoj Poškoláčku, jsi pěkný časopis. Přeji ti, ať máš samé kamarády.

Patrik

Ahoj Poškoláčku, když jsem tě viděla poprvé, taky jsi byl hezký. Přeji ti moc čtenářů a mám tě ráda.
Kristýna T.

Poškoláček je moc hezký a pěkný. Přeji si, ať si ho přečtou všichni.

Jirka

Ahoj Poškoláčku, přeji ti hodně čtenářů a mám tě rád a rád si tě přečtu. A přeji ti, aby jsi byl takový i nadále.
Denis
4. třída
Ahoj Poškoláčku, těším se na další vydání. Hodně štěstí v dalších letech, ať si pořád takový zábavný jako
teď. Zuzka Ryzová

Hodně štěstí přeji v dalším časopise. Je to zábava. Honza Bartošík
Vše nejlepší k tvým narozeninám. Přeji ti mnoho čtenářů a aby tě ještě pár let prodávali. David Trčka
Milý Poškoláčku, přeji ti k narozeninám hodně štěstí, hodně nových čtenářů, hodně zajímavých a zábavných
článků. Tvůj Tom Jahoda
Milý Poškoláčku, chtěl bych ti k tvému 1. roku popřát všechno nejlepší, abys měl hodně, hodně spokojených
čtenářů a ať vycházíš alespoň dalších 100 let. David Martinka

Hodně štěstí v dalších letech, ať si pořád zábavný a ať se nikdy nezměníš a budeš pořád takový zajímavý a
budeš mít pořád zábavné komentáře. Všechno nejlepší v dalších letech přeje Anežka Palátová.
Milý školní časopisku, přeji ti mnoho čtenářů, a také abys byl vtipný a užitečný školní časopisek jako
doposud. Tvoje Monča.

Milý Poškoláčku, chci ti popřát hodně čtenářů a štěstí. Ať máš zajímavé příspěvky a obrázky. Taky bych
chtěla, aby byly v každém čísle hry a vtipy. To ti přeje Marcela Změlíková.
Milý Poškoláčku! Přeji ti, ať si tvoje časopisy přečte moc dětí. Určitě se už těšíš na další vydání. I já se
těším. Tak ti přeji, aby tato vydání byla dobrá jako ti další Poškoláčci. Hezky si to užij! Veronika Poláchová
Přeji Ti, Poškoláčku, hodně štěstí, úspěchů, dalších krásných vtipů, obrázků, křížovek, slohových prací a
zábavy. Katka Obadalová

5. třída
Milý Poškoláčku,
přeji Ti vše nejlepší k Tvým prvním narozeninám a děti co tě budou po nás vytvářet, ať mají dobré nápady.
Přeje Eliška Šerá.
Milý Poškoláčku,
přeji Ti vše nejlepší k tvým narozeninám. A ti co tě budou vytvářet, ať tě vytvoří zábavně. A chci ti říct, že
si tě čtu a jsi super. Přeje Andrea Pospíšilová.
Milý Poškoláčku,
přála bych ti k prvním narozeninám hodně štěstí a aby s tebou děti neházely a netrhaly ti stránky. Přeji ti,
až odejdeme, aby i jiné děti tě dělaly s láskou a s radostí. Amálie Jahodová
Milý Poškoláčku,
hodně štěstí.Doufám že budeš tak moc prodávaný jako tento tvůj uplynulí rok .I když půjdu do Lidče ,tak si
tě budu kupovat a budu tě mýt pořád za skvělí časopis mého života .Jsi ještě lepší než ostatní časopisy.
Katka Křeková
Milý Poškoláčku,
přeji ti všechno nejlepší k tvým 1. narozeninám a nechť tvá další čísla rozveselí co nejvíce
dětí. A ještě něco, příští rok už tady nebudu, ale určitě si koupím tvé další vydání. A ať se s tebou pěkně
zachází a netrhají ti listy. Tomáš Janáč
Milý Poškoláčku,
hodně štěstí v dalších vydáních časopisu a hlavně ať tě 5. třída pěkně píše. Abys byl pořád tak zábavný,
přeje Jakub Maniš.
Milý Poškoláčku,
hodně štěstí přeji k 1. narozeninám a ať si najdeš nějakou Poškoláčku. Přeje Jindřich Trčka.

Milý Poškoláčku,
vše nejlepší a hodně štěstí. Už je ti rok a po prázdninách tě nebude tvořit naše třída, ale úplně jiná. Tak ať ti
ta úspěšnost vydrží, přeje Dominik Trčka.
Milý Poškoláčku,
přeji Ti vše nejlepší k 1. narozeninám a doufám, že tě děti, co přijdou po nás, budou taky pěkně vytvářet a
dají Ti nové nápady. Jana Marečková
Milý Poškoláčku,
přeji Ti hodně štěstí k Tvým prvním narozeninám a ať tě ještě dlouho děti vyrábí. Aneta Březáčková
Milý Poškoláčku,
přeji Ti vše nejlepší k narozeninám a doufám, že budeš vycházet dál. I když budu v Lidči, budu si Tě
kupovat. A děti co Tě budou vytvářet, ať mají dobré nápady a smysl pro humor. Lenka Změlíková

Prázdniny – 2. a 3. třída
Kde pojedu o prázdninách
O prázdninách pojedu k babičce do Klobouk. Tam si budu hrát s Lindou a s Amálkou a s Malvínkou a
s Pavlíkem. A ještě půjdu k babičce na Dušnou. Tam si budu hrát s babičkou. A ještě půjdu na tábor
s Majkou a s Amálkou a se všemi holkami, které chodí do Scholy. Tam se rozdělíme do skupin. A ještě
pojedu na dovolenou, ale nevím ještě kde. Možná pojedu do Prahy. A ještě přespím u Markéty a tam
budeme spát ve stanu.
Eliška Jahodová (3. třída)

Kde pojedu na prázdniny
Pojedu na prázdniny k babičce a ke kmotřence. U babičky se dobře spí. Spím tam s Katkou a s Šárkou
z Klobouk. Je tam sranda. Večer s Šárkou vždycky napíšeme Zdence. Babička tam má komáry.
Magda Obadalová (3. třída)

Kde pojedu na prázdniny
Já pojedu na prázdniny k babičce a dědovi. Tam půjdu na houby. A také si tam zahraju se psem Ronym.
Když venku prší, začnu skákat po posteli. Když má děda čas, zahraje si karty.
Dominik Martinka (2. třída)

Kde pojedu na prázdniny
Pojedeme k moři a zamluvíme si hotel a tam budeme spát a pak se půjdeme podívat po městě, jak to tam
vypadá. A druhý den půjdeme vyzkoušet vodu, jestli je studená nebo teplá. A pak se projedeme lodí po
moři. A pak se půjdeme do hotelu podívat, co tam je. A pak půjdeme spát. A třetí den se půjdeme koupat. A
pak se půjdeme najíst.
Bája Zajíčková (2. třída)

Kde pojedu na prázdniny
Na prázdniny pojedu ke kmotře. Budu si tam hrát s Nelinkou. Se strýcem pojedeme večer do lesa a půjdeme
na posed. A jestli chytíme divočáka, tak půjdeme spát na chatu. A asi druhý den půjdeme na houby. Potom
pojedu domů. Tak asi za týden pojedeme do Klobouk za babičkou. To budeme chodit do restaurace. A
budeme chodit po lesích a sbírat houby.
Marek Dořák (2. třída)

Kde pojedu na prázdniny
Já pojedu do Bulharska. Je to krásná země a budeme bydlet v takovém bytě a v něm budou čtyři postele –
dvě manželské a jedna normální. V té normální bude spát Mariettka. Já s Terezkou budu spát v té manželské
posteli. A táta a máma budou spát v té druhé manželské posteli. Budeme chodit jíst do takové jídelny. Ale
nejvíc se těším, jak budeme na pláži, kde budeme pozorovat západ Slunce.
Amálie Jarošová (2. třída)

Co budu dělat o prázdninách
Pojedu na dva tábory. Na jeden mě přemluvila sestřenice. Říkala, že si to tam užijeme. A doufám, že je to
pravda. Každý den se těším víc a víc. Pojedu ještě na prázdniny k tetě a ještě sestřenice k nám.
Michaela Zádrapová (3. třída)

Dětský den – 3. třída
Dětský den
Anna Zdražilová a Karolína Zvonková jsme se domluvily, že na druhý den půjdeme spolu za Pipi dlouhou
Punčochu. Druhý den jsme přišly do školy a tam bylo plno masek. Pak nás rozdělili do družstev a museli
jsme plnit různé úkoly. Splnili jsme úkoly a dívali jsme se na pohádku. Pak jsme šli domů.
Anna Zdražilová a Karolína Zvonková (3. třída)

Dětský den
Na dětském dni se mi líbilo, jak jsme hráli hru s těmi taškami, nebo jak jsme modelovali z hlíny. A
vyhodnocení se mi taky líbilo. A masky se mi taky líbily.
Radek Trčka (3. třída)

Mých pět let ve škole – 5. třída
Mých pět let
Za těchto pět let jsem zažila mnoho bezvadných zážitků. První dny ve škole byly lehké. Besídky,
které nám vymýšlely naše bezvadné učitelky, mě bavily nejvíce. Možná si na některé
nevzpomenu, ale pamatuji si na druhou, třetí, čtvrtou a pátou třídu. Výlety mě taky bavily, poznali
jsme tolik památek. V první třídě jsme navštívili hrad Brumov, ve druhé třídě jsme navštívili Buchlov
a Staré město, kde jsme navštívili domy starých Slovanů. Ve třetí třídě jsme byli v Rožnově pod
Radhoštěm, kde je stará pálenice mého pradědy. Ve čtvrté třídě jsme byli na Veveří. Bylo to tam
super, chtěla bych se tam podívat znovu. Teď v páté třídě se chystáme do Kostelan, kde je to taky
dobré, vím to, protože jsem tam už byla. Největší zážitek jsem si dovezla z Buchlova, kde byla lípa,
která měla kořeny vzhůru. Bavila mě taky pověst, kterou nám paní průvodkyně vyprávěla.
Vzpomínám si na ni ještě dnes. Vůbec se mi nechce do Horní Lidče, protože nevím, jaké to tam
bude.
Kateřina Křeková
Mých pět let
Nejvíc na této škole se mi líbí, když jedeme na výlet. Většinou tu máme nějaké akce. V první třídě
se mně líbily pracovní sešity a měli jsme jen 4 hodiny. Kéž by to tak bylo i teď v páté ☺. V první třídě
nás bylo 11, ve druhé 21, protože jsme byli spojení. Ve druhé třídě jsme se učili v matematice
násobení a dělení od 1 do 10, ale vždycky jsem se těšil jenom na prázdniny.
Tomáš Janáč
Mých pět let
Když jsem přišla do první třídy, škola mě bavila stejně jako dnes. Neměla jsem však ráda poslední
týdny, když jsme psali testy. Škola se mi líbí, je barevná a učitelky jsou hodné. Když jsem poznala
všechny své spolužáky, neměla jsem je zrovna moc v oblibě, ale teď už jsem si zvykla. Nejvíc se mi
líbily školní výlety, hlavně když jsme jeli na hrad. Nechce se mi odjed do Horní Lidče.
Amálie Jahodová
Mých pět let
V první třídě jsme jeli na hrad Brumov, ve druhé jsme jeli do Buchlova, kde bylo prase, které mělo
dva ocasy a tři oči. Ve třetí jsme byli v Rožnově. Ve čtvrté třídě jsme navštívili hrad Veveří, tam to
bylo super, stříleli jsme z kuše, házeli sekyrou a vyrobili jsme si svíčku. Ještě jsme v basketballe
vyhráli druhé místo. V páté třídě jedeme na ranč do Kostelan. Nejvíc mě bavila pátá třída,
protože jsme dělali školu z vršků.
Jindřich Trčka
Mých pět let
Když jsem přišla poprvé do školy, myslela jsem, že to bude nuda. Ale má slova se obrátila. Ve škole
byla legrace. Nejvíce nás bavily výlety. V první třídě jsme byli v Brumově, ve druhé v Buchlově, ve
třetí v Rožnově, ve čtvrté na Veveří, ale bohužel na tomto výletě jsem nebyla, protože jsem byla
nemocná. V páté třídě jedeme do Kostelan. Byly to dobré výlety. Ale teď pojďme ke škole. Svou
první pětku jsem dostala až v páté třídě. Zatím jsem měla na vysvědčení samé jedničky, ale teď se
to asi změní a budou i dvojky. Moje nejlepší třída byla čtvrtá, rychle utekla a byla lehká. První třída

se vůbec nedá srovnat s pátou. Moc se mi tu líbilo a chtěla bych tu zůstat, ale to nejde. Budu to
muset překonat. Teď půjdu do šesté třídy do Horní Lidče.
Lenka Změlíková
Mých pět let
V první třídě nás učil pan učitel Macháč na hudebku. Bylo to super. Ve druhé třídě jsme jeli do
Buchlovic na školní výlet, byla tam lípa s kořeny nahoru, to byla podívaná! Ve třetí třídě jsem měl
asi tři poznámky. Ve čtvrté třídě jsme měli den Pata a Mata, to jsem si užil! V páté třídě jsme dělali
výtvor z vršku od pet lahví a získali jsme zvláštní cenu, juchůůů! Celý školní rok bych hodnotil na 1*.
A mých pět let bych ohodnotil podtrženou jedničkou.
Dominik Trčka
Mých pět let
Mých pět let strávených ve škole bylo nejlepších, protože tu bylo hodně srandy. V první třídě jsme
byli všichni malí a teď už jdeme do Horní Lidče, ani tomu nemůžu uvěřit, jak to rychle uteklo. Nejvíc
se mi líbilo, jak jsme jezdili na výlety. V první třídě jsme jeli do Brumova, ve druhé do Buchlova, ve
třetí do Rožnova, ve čtvrté na hrad Veveří a v páté pojedeme do Kostelan. Jinak jsem se tu měla
dobře a je mi líto, že musím odejít. Bude mi to tu scházet.
Andrea Pospíšilová
Mých pět let
V první třídě jsem měl rád všechny předměty, protože paní učitelka Světla Stodůlková nám
hrávala na harmoniku. Potom nás učil pan učitel Macháč, měl nás hudebku a každou hodinu
v hudební výchově jsme zpívali vsetínskou hokejovou hymnu. Ve druhé a třetí třídě nás učila paní
učitelka Helena Išpoldová, mým nejoblíbenějším učivem byla násobilka, ale vůbec mě nebavila
vyjmenovaná slova! Měl jsem hodně spolužáků, protože jsme byli spojení. Jeli jsme na výlet do
Buchlova. Uplynuly prázdniny a šli jsme do čtvrté třídy, učila nás paní učitelka Vránová. V této třídě
jsem dostal první pětku a měli jsme novou paní ředitelku Olgu Jahodovou. Od té doby se škola
úplně změnila a jezdili jsme hodně na výlety. Každým školním rokem se hraje ve Střelné
basketbalový turnaj. Uteklo to rychle a už jdeme do Horní Lidče, ale bude se mi stýskat po
lačnovské škole ☺☺☺.
Jakub Maniš

Mých pět let
Před pěti lety jsem byla v první třídě. Teď už jsem v páté. Připadá mi to, jak kdybych byla ve škole
jenom jeden rok. V první třídě jsem byla poprvé na hradě Brumov. V páté třídě jsme se zapojili do
hry Recyklohraní, vyráběli jsme nějaké výrobky a plnili úkoly. Z této školy mám hodně zážitků. Příští
rok, bohužel, musíme jít do Horní Lidče. Po této škole se mi bude hodně stýskat, hlavně po paních
učitelkách.
Jana Marečková
Mých pět let

Před pěti lety jsem šla do první třídy. Nemyslela jsem si, že těch pět let tak rychle uteče. Největší
zážitek mám ze čtvrté třídy, když jsme byli na myslivecké chatě. Hráli jsme tam různé hry, např.
honěnou, schovku a nejvíc se mi líbila ta chata. Taky se mi líbilo na Veveří, mohli jsme si vyrobit
svíčku, koupit si suvenýry a vyrobit si šperky. Ve škole se mi moc líbilo a mám z ní hodně zážitků,
hlavně z výletů. Bude se mi hodně stýskat. Je to nejlepší škola na světě. Bude se mi stýskat hlavně
po paních učitelkách.
Aneta Březáčková

Mých pět let ve škole

Do první třídy jsem se moc těšila, protože jsem ještě nevěděla, co mě čeká. Učila nás paní učitelka
Světla Stodůlková, tehdy paní ředitelka školy. Ráda nám hrávala na harmoniku. Ve druhé třídě mě
bavilo násobení a dělení. Byli jsme spojení s třetí třídou, učila nás paní učitelka Helena Išpoldová.
Ve třetí třídě mě bavila moje první angličtina. Byli jsme sice dva roky spojené třídy, ale mně to
nevadilo, vždycky jsem si všímala jenom toho, co nám říkala paní učitelka. Ve čtvrté třídě jsme
dostali paní učitelku Moniku Bližňákovou, kterou jsem si hned oblíbila. Na výletě jsme byli na hradě
Veveří. Pátá třída byla ze všech nejlepší. Učí nás stejná paní učitelka jako ve čtvrté třídě, ale už se
jmenuje Vránová. Jsem moc ráda, že jsme byli v Galaxii ve Zlíně. Na výlet se moc těším, protože
jedeme na Ranč Kostelany. Bylo mi v lačnovské škole velmi dobře, trochu mě mrzí, že musíme už jít
do Horní Lidče.
Eliška Šerá

PERLIČKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC LAČNOVSKÝCH
Anežka Palátová

učitelka: Proč patří město Kroměříž mezi památky UNESCO?
Anežka: Protože je tam blázinec.

Denis Polách

učitelka: Jaké znáte hudební nástroje?

Denis: Vojtu, protože tak piští.

Tomáš Janáč

Tom při čtení vlastivědného učiva přečetl místo totalitní vláda – TOALETNÍ VLÁDA.

PRÁZDNINOVÝ DOTAZNÍK
V dotazníčku se můžete podívat, co plánují Vaši spolužáci na prázdniny a třeba se nechat
inspirovat.

1.Těšíte se na prázdniny?

ano-42

ne-1

jasně-3

trochu-1

strašně-2

na tábor-3

2.Co budete dělat o prázdninách?
užívat si-2

ještě nevím-3

bazénu-9

hrát si s kamarády-4

ke kmotřence-1

odpočítávat-1

pojedu na Slovensko-1
pojedu k tetě-2

ležet a nudit se-4

dovolená-6

pojedu k babičce-7
hrát fotbal-1

půjdu na koupaliště-2

budu v

budu spát-1

budu doma-1

pojedu
budu jezdit

na kole-1

3.Kde bys chtěl jet na dovolenou?
Amerika-2

k vodě-2

ke kmotřence-1
k tetě-1

Čína-1

k babičce-1

někde v ČR-1

na hory-1

Benátky-1

Anglie-1

pláž-1

chata-1

4.Byl(a) jsi už někdy u moře?Kde?
Austrálie-1

Chorvatsko-15
Galaxie-1

Praha-1 nikde-3

Španělsko-1

jsem u moře-27

Itálie-5

Ano-2

Bulharsko-1

Slovensko-1

moře-6

nevím-1

Pasohlávky-1

Britské Ostrovy-1

Itálie-2
na Krku-1

Řecko-6

pod stan-1

Bulharsko-1
je mi to jedno -1

Chorvatsko-16
v Marýně-1

nebyl(a)
Kanárské

ostrovy-1

5.Jaké máš rád(a) počasí?
polojasno-1

když prší-1

slunečné-31

hezké-1

teplé-6

při 20°C-1

jasno-1

každé roční období -1

dotazník si připravily: Andrea Pospíšilová
Aneta Březáčková
Eliška Šerá

