
 5. března proběhlo 

školní kolo  soutěže 

 12. března se kona-

lo školní kolo Jiho-

českého zvonku 

 13. a 14. března ve 

Strakonicích recito-

vali naši nejlepší v 

okresním kole sou-

těže Dětská scéna 

 19. března žáci 1. 

stupně navštívili 

představení Jak 

vzniká písnička 

 24. března se kona-

lo krajské kolo 

olympiády z dějepi-

su 

 27. března se konala 

Výtvarná dílna pro 

1. stupeň 

 2. dubna proběhla 

soutěž ve vybíjené 

pro žáky 4. a 5. roč-

níku 

 7. dubna zpívali 

naši žáci v okresním 

kole Jihočeského 

zvonku 

 9. dubna besedovali 

osmáci a deváťáci 

se spisovateli  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Projekt Námořníci 
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 Křížovka, přesmyč-
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383 313  z 
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Šesťáci na výsta-

vě 

Benžík 

12 

 

13 
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Časopis dětí  ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech  

 

 
Vážení příznivci Bli-

ku, 
přejeme Vám za naši 
redakci  příjemné pro-

žití svátků jara, prostě 
veselé Velikonoce! 

J. Vršecká 

Foto: Daniela Soukupová 

  



 Byl jeden dům, ve kterém bydlela moc 

chudá rodina.  Měli jen dvě postele, neopravený 

dům, malou neduživou kravičku a skoro žádné jídlo. 

Bydleli tam sami, jenom oni tři: maminka, tatínek a 

jejich sedmiletý syn Péťa.                                         

 Široko daleko jinak nebylo jiné stavení, až 

ve městě, kde byla i jedna krásná zoologická zahra-

da. Péťa se do ní chtěl vždy podívat, ale vždy, když 

prosil na svoje narozeniny, bylo mu vysvětleno, že 

ponožky a vyřezávaný poníček jsou mnohem prak-

tičtější věci, a že zoologická zahrada je moc drahá. 

 Ale Péťa to nevzdával a i tento rok začal ža-

donit. Maminka se snažila Péťu uklidnit, ale tatínek 

nakonec přece jen řekl, že by Péťa měl mít také jed-

nou pořádný dárek a slíbil Péťovi, že hned v neděli 

vyrazí do ZOO.  Péťa se zasmál a poděkoval tatín-
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Poník Louskáček 

kovi za tak krásný dar. Už si představoval, jak usly-

ší troubení slonů a uvidí vysoké krky žiraf, ale nej-

více se těšil, až uvidí opravdického živého poníka. 

 V neděli, když dorazili Péťa s tatínkem do 

ZOO, zastavili se nejprve u koníků. Péťovi se jeden 

moc líbil, byl hezky strakatý a měl krásná očka.      

S dovolením strážníka mu Péťa hodil mrkvičku a 

pojmenoval ho jménem Louskáček. Pan strážník se 

pak dal do řeči s tatíkem a stěžoval si, že bude asi 

vyhozen, jelikož za jeho služby utekl jeden z ocho-

čených poníků, a prosil tatínka, jestli by se nemohli 

s Péťou po něm kouknout. Tatínek jen přikývl a 

řekl :,,Dobře.“ Ale jestli poníka najdou, to už je jiný 

příběh.  

                     Tereza Froydová , 6. A 
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 Bimbo se narodil jedné noci v létě na severu 

Afriky.  Jeho maminka ho velice milovala a hrála si 

s ním každý den. Bimbo na ni byl závislý. 

Jednoho dne když spolu byli na procházce, uslyšeli 

hrozný řev ptáků. Bimbova matka zahlédla člověka 

(lovce) a snažila se s malým synem utéct. Bimbo 

nevěděl, co se děje, ale následoval svou matku. Na-

jednou Bimbo uslyšel výstřel a po něm nastalo 

hrozné ticho. Když se prach, který náhle vstal ze 

země, uklidnil, zpozoroval Bimbo svou maminku 

ležet na zemi s krví po těle. Přiběhl k ní a snažil se 

do ní vrážet chobotem. Myslel, že spí. Po několika 

hodinách, když se nehýbala, poznal, že je vážně ko-

nec. Bimbo vůbec netušil, co má dělat. Neměl jinou 

rodinu, než svou maminku, která teď ležela mrtvá 

na zemi pár kroků od něj.  

 Rozhodl se najít někoho, jako je on. Někoho 

jemu podobného, někoho, kdo by se ho ujal. Šel 

polem, loukou a nakonec došel k lesu, nebo spíš k 

džungli. Věděl, že nemůže nic ztratit, a proto do ní 

vešel. V džungli bylo ticho. Šel ještě asi hodinu a 

pak vyšel. Jaké bylo jeho udivení, když zjistil, že za 

džunglí je malá vesnička lidí. Vesnička jménem Ha-

ribo byla malá, útulná a žili v ní jen hodní lidé 

s dětmi. Bimbo procházel od domu k domu, ale ni-

kdo v nich nebyl. Přišel k malé škole, která byla asi 

stejně tak malá jako vesnice. Jedna větší místnost 

plná dětí. Děti měly poslední hodinu, a proto šly br-

zy domů. Když všichni odešli, zůstal tam malý chla-

pec jménem Déba, který ve vesnici nebydlel. Měli 

malý útulný domeček u pole nedaleko od vesnice.  

 Déba se vypravil domů. Bimbo, jakožto zvě-

davý sloní kluk, šel pomalu za ním tak, aby si ho 

nevšimnul. Ale… Kdo by si nevšimnul slona, který 

za vámi jde. Déba se nejdříve vyděsil, ale pak zjistil, 

že Bimbo je mírumilovný a milý sloník. Když došli 

oba společně domů, Débova maminka se málem 

hrůzou lekla, když viděla, že syn jde po boku slono-

vi. Hoch však mamince vysvětlil, že je hodný, a tak 

si ho tedy nechali. Bimbo pomáhal na poli, vozil je 

do vesnice Haribo a hrál si s Débou a dalšími dětmi. 

 Tak Bimbo žil spokojeně s Débou a jeho ma-

minkou. A pokud nezemřeli, žijí tam spokojeně dod-

nes. 

 Vanesa Hrbková, 6. B 

Slůně Bimbo 
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Paní učitelka nám řekla, že 8. dubna bude-

me dělat projekt Zámořské objevy.  Všichni se moc 

těšili, až přijdou v pruhovaných trikách. 

Když k tomu došlo, převlékli jsme se a roz-

dělili do skupin.  Každá skupina si losovala výpra-

vu nějakého cestovatele. Naše skupina si vylosova-

la Kryštofa Kolumba. Byli jsme moc šťastní, proto-

že o něm víme nejvíce. A tak jsme začali kreslit 

jeho loď a mořskou příšeru, kterou mohli potkat. 

Pak jsme vyplňovali křížovky. 

Projekt Námořníci 

Mně se dvě hodiny dějepisu moc líbily a byl 

jsem rád, že ním to paní učitelka připravila. 

David Valenta, 7. A 

 

Foto: E. Marková a Z. Senchuk 

Kája hledá cestu na globusu Námořníci neměli lehký život 

Zakreslujeme lodě Cesty hledáme v atlasu 
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Nedávej cement do pytle.   (ecjev) 
Náš Petr klíče zapomněl doma.   
(čílkrtep) 
Bobe, randál nedělej!   (nareb) 
Tereza jí celý den.   (cíjaz) 
        

1. Jarní květina 

2. Jarní měsíc 

3. Nádoba na zalévání 

4. Množství vajec 

5. Drůbeží mládě 

6. Velikonoční pečivo 

7. Velikonoční sekaná 

8. Velikonoční figurka 

9. Velikonoční vajíčko 

10. X 

11. Model Země 

12. Velikonoční říkanka 

13. Citrusový plod 

14. Velikonoční výslužka 

15. Nádoba na vodu 

16. Snáší vejce 

17. Vodní tok 

Tajenka: Koupíme si něco na sebe, aby nás ……. 

Teď pozná div každý den.   (akvidán) 
Na kole Dana dojela až k řece.   (adelok) 
Větrá Vanda často?   (avárt) 
Básně žen kazily vystoupení.   

(aknežěns) 

Ve větách najdi slova, která souvisí s jarem a Velikonocemi  

Stránku připravili: Karlík a asistentka Eva 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.      X      

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

16.            

17.            
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Jihočeský zvonek 

 Letošního ročníku se 7. dubna zúčastnilo cel-

kem 53 zpěváků a zpěvaček ze 13 škol strakonického 

okresu v 57 velmi kvalitních vystoupeních ve zpěvu 

sólovém i komorním. Krajské kolo se koná v úterý 

15. května a nás bude  reprezentovat v kvartetu        

E. Kotlínová, V. Piačková, K. Čechová, K. Lesko-

vec. Tito zpěváci ve své kategorii byli oceněni  Zla-

tým pásmem. 

 Školu dále reprezentovaly Tereza Froydo-

vá ze 6. A a Veronika Šimánková z 5. A, které 

získaly Bronzové pásmo, a Karel Leskovec ze 7. 

A, který získal Stříbrné 

pásmo. 

Ze stránek DDM Strakonice 

převzala J. Vršecká 

  

Projekt Animals v 6. ročníku 



Vaření v 6. B 
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 V pátek 21. března nepřišlo jen jaro, ale přis-

kákal do naší školy i klokan. Není to jen tak nějaké 

zvíře, ale jedná se o matematickou soutěž. Každý rok 

žáci celé naší republiky od druhé třídy až po matu-

ranty počítají zajímavé úlohy, kde nejde ani tak o to, 

co všechno znají z matematiky, ale jak umí o problé-

mech přemýšlet. 

 Do soutěže se zapojilo 164 žáků 1. stupně a 

49 žáků 2. stupně.  Absolutním vítězem naší školy se 

stal Jan Janák z 5.B, který získal 89 bodů. Blaho-

přeji všem vítězům a všem soutěžícím děkuji.  

 

  Iva Vokatá 

 

 

 

 

 

Matematický klokan 2014 

  

 Ve druhém pololetí žáci 6. B v pracovních 

činnostech vaří ve školní kuchyňce. Jak jim sluší, 

to už posuďte  sami: 

CVRČEK: 1. místo: Tomáš Nekovář       3.A               KLOKÁNEK: 1. místo: Jan Janák            5.B  

                   2. místo: Nikol Krakovičová  3.B                                    2. místo:Jan Madaras        4.A 

                   3. místo: Kryštof Hruška       3.A                                                            3. místo: Petra Kašparová  4.B 

                                   Sára Kopencová      3.B 

                                    Eliška Procházková 3.B 

 

 

BENJAMÍN: 1.místo: Daniel Bečvář   6.B                                      KADET: 1. místo: Tadeáš Staněk   9.tř. 

                      2. místo: Lucie Švarcová 7.B                                                     2. místo: Radka Říhová    9.tř. 

                      3. místo: Barbora Vlková 7.B                                                    3. místo: Anežka Malá     8.tř. 

Foto: V. Hrbková 

Umístění v jednotlivých kategoriích: 
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 Vodňanské hrátky pro malé i velké 

pro rok 2014 připravily tento program: 

1. 5. (čtvrtek) - Pochod kapra Jakuba, start 14,00 

hodin, základna Rechle 

31. 5. (sobota) - Dětský den, začátek 14,00 hodin, 

Kulturní dům 

13. 9. (sobota) - Pohádková stezka, start 13,00 ho-

din, park 5. května 

10. 10. (pátek) - Večerní putování, start 18,00 hodin 

klubovna Klubu Pavučina, DDM 

14. 11. (pátek) - Svatomartinský lampiónový prů-

vod, start 17,00 hodin, Kulturní dům 

                Letecke  muzeum Kbely  
 Kbely jsou komplex, který využívá česká 

armáda a zároveň slouží jako muzeum letectví. Za-

jímavostí je, že toto letiště bylo vůbec první, které 

vlastnilo samostatné československé letectvo. Le-

tiště za 2. světové války patřilo pod správu protek-

torátu a tudíž spojenci základnu usilovně bombar-

dovali. V tomto muzeu se nachází mnoho letadel, 

mezi těmito stroji jsou i vzácné exponáty. Za zmín-

ku stojí např. Me 262 Schwalbe  (vlaštovka), jedno 

z prvních proudových letadel na světě. V Českoslo-

vensku bylo využíváno až do roku 1952.  Najdou se 

zde i jiná letadla: MiGi 17 z dob vietnamské války 

a letadla používaná před 2. světovou válkou. 

Muzeum je krásné a najde se zde každý milovník 

letectví i historie. 

        Kuba Protiva, 6. B 

Učitel se ptá Pepíčka:  

"Máš v kapse korunu, dvoukorunu a 

dva padesátníky. Když vytrousíš pade-

sátník a korunu, co budeš mít v kap-

se?"  

"Díru!"  

St 30. duben - 17.00 hodin - Ne 1. červen 

2014 

Ryby pro Vodňany 

Výstava vybraných žákovských prací sou-

těže "Kdyby nebyly ryby, nebyly by Vod-

ňany 2013" 

Vernisáž 30. dubna 2014 v 17,00 hodin. 

Úvodní slovo Mgr. Pavel Janšta, 2. místostarosta. 

V kulturním programu vystoupí žáci Pavly Žílové, 

ZUŠ Vodňany. 

Místo konání: Městské muzeum Vodňany 

(Synagoga), Majerova 153, Vodňany 
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Komiks pro vás připravil Karel Sádlo ze 6. A 

 

 

Veselé Velikonoce 



Ročník VIII., Číslo 4 
Stránka 9 

Zde je prostor pro vaši reklamu! 
  

Chceš něco prodat? Vyměnit? Darovat? Narodi-

la si ti koťátka, křečci, myšky? Na tomto prosto-

ru je můžeš nabídnout svým spolužákům.  

Sbíráš kartičky, obrázky, etikety, známky nebo 

něco jiného?   

Nabídni  k výměně.  

Pokud byste chtěli inzerovat na těchto strán-

kách, doneste inzerát do kabinetu čj paní učitel-

ce Vršecké nebo zašlete na emailovou adresu: 

ja.vrsecka@seznam.cz  

 

Vždy uveďte svůj kontakt! 

Inzerce je zdarma! 

"Pane učiteli, píše se po R vždy tvrdé 

Y?" 

"Ne. Například ve slově 'trouba' se po 

R píše O!"  

 

Prvňáčci jsou poprvé ve škole a paní 

učitelka se ptá:  

"Děti, kdopak ví, kolik je 1 plus 2?"  

Nikdo nic neříká.  

"Nemusíte se stydět přihlásit. Oprav-

du nikdo neví?"  

Přihlásí se malá holčička:  

"Já nevím kolik je 1 plus 2, ale vím, že 

je to určitě stejně jako 2 plus 1, proto-

že operace sčítání je v oboru reálných 

čísel komutativní."  

"Mami, víš kolik zubní pasty je v jedné 

tubě?" 

"Nevím." 

"Já už to vím: od gauče až k televizi."    

Vyluštění křížovky 

Ptá se máma Pepíčka: "Proč krmíš 

slepice čokoládou?"  

On odpoví: "Aby mi snesly kindrvej-

ce."  

1. s n ě ž e n k a    

2.   d u b e n     

3.   k r o p á č    

4.     k o p a    

5.      k u ř e   

6.   m a z a n e c   

7. n á d i v k a     

8.     z a j í č e k 

9.  k r a s l i c e   

10.      X      

11.   g l o b u s    

12.   k o l e d a    

13.  p o m e r a n č   

14.  p o m l á z k a   

15.    k o n e v    

16.    s l e p i c e  

17.    ř e k a     

 

"Měsíc je důležitější než Slunce," poví-

dá malý chlapec. 

"Svítí, když je tma."  



 Ve středu 9. dubna se v naší škole jako kaž-

dý rok konaly besedy se spisovateli v rámci akce 

Zeyerovy Vodňany. Besedy s panem Františkem 

Niedlem, autorem z Českých Budějovic, se zúčast-

nili žáci 9. ročníku. Mezi autorova díla patří např. 

Čas vlků, Návrat mistra nebo Čtvrtý králův pes.

    Osmáci si povídali s paní Zuzanou Koub-

kovou, autorkou historických románů. Paní Koub-
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Krajské kolo olympiády z dějepisu 

 Do krajského kola olympiády z dějepisu 

postoupila Jitka Fousková. Aby uspěla, muse-

la nastudovat hodně informací. Krajské kolo 

proběhlo 25. března v Českých Budějovicích. 

Jitka se ve velké konkurenci umístila na skvě-

lém 10. místě.  

Moc gratulujeme! 

Zeyerovy Vodňany 

ková sama sebe považuje za spisovatelku pro zába-

vu, psaní je pro ni koníčkem. Mezi její díla patří 

např. romány Rytíř zelené růže, Kníže Václav nebo 

kniha Boleslav.                                                                                     

Besedy byly jako vždy velmi zajímavé a  nám ne-

zbývá, než se těšit na další ročník. 

                            J. Vršecká 

Okresní kolo recitační soutěže 

 Ve čtvrtek 13 března proběhlo okresní kolo 

recitační soutěže  pro I. kategorii. Do krajského 

kola postoupila naše žákyně Natálie Vojtková. 

Eliška Procházková získala ocenění. 

 V pátek 14.března recitovali žáci ve III. ka-

tegorii. Za naši školu soutěžil Karel Leskovec, který 

postoupil do krajského kola. 

 

            Gratulujeme a držíme palce!! 

Jitka při práci Ti nejlepší 



Tři žáci stojí za trest na chodbě. 

"Co jste provedli?" ptá se inspektor. 

První povídá: "Já jsem chtěl hodit houbu z okna." 

Druhý: "Já také." 

"A co Ty?" 

"Já jsem Josef Houba."  

dostali nové terárium, ze kterého jsme pozorovali, 

jak se opravuje babiččina kuchyň.  

       Na podzim nás odvezl Davidův tatínek zpátky 

domů, ale tentokrát do ložnice, kde přebýváme dod-

nes. 

 DavidValenta,7. A 
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Sedm dní v týdnu 
 V jedné zoologické zahradě byl krásný 
poník. Měl oranžovou barvu, protože byl kou-
zelný. 
 Jmenoval se Neděle. No, ona to vlast-
ně byla klisna. Měla se v ZOO dobře, ale přeci  
jenom ji něco trápilo. Neděle se neuměla za-
smát. Celé roky čekala na někoho, kdo ji ro-
zesměje, už ani nevěřila, že někoho takového 
někdy potká.  
 Najednou ji ale napadlo: „UTEČU! Ano 
to je nápad!“ A tak si Neděla kráčela po ná-
městí, v aleji, dokonce i ve škole byla, ale 
nikdo ji neviděl, protože měla půjčený nevi-
ditelný plášť od Harryho Pottera.  
 Jenomže . . . . . .  . „Kde to jsem?“ 
ptala se sama sebe, ale přeci jenom jí někdo 
odpověděl. „V kukuřičném bludišti přece,“ 
řekla malá holčička. „Ty mě vidíš?“ ,,No ano, 

 Když jsem se vyklubal z vajíčka, tak jsem 

bydlel s maminkou, tatínkem a také s mnoha  

brášky a sestřičkami ve velké skleněné nádobě. Ta 

nádoba stála na stole ve velkém domě, kde bydlela 

moje majitelka.                                                                                                        

    Protože jsme se sourozenci zlobili, tak nás naše 

majitelka vzala a odnesla do svojí práce  

ukázat kolegyním. Jedné jsme se zalíbili, a tak si 

mě odnesla ještě s mým bráškou. 

      Poté si nás dala do velké skleněné koule na pa-

rapet u sebe doma v kuchyni. A k večeru nás sezná-

mila se svým synem Davidem.  

      Když jsme vyrostli, tak nás David vzal na ukáz-

ku do školy. Moc se mi to líbilo, protože tam bylo 

hodně dětí. Protože v létě David odjel se svojí rodi-

nou na prázdniny do Itálie, museli jsme odjet do 

Chelčic k Davidově babičce, která nás pojmenova-

la, mě Pepík a mého brášku Honzík.   

 V Chelčicích se nám líbilo, protože jsme 

akorát mi vrtá hlavou, jak to, že mluvíš?“ ,,No 
víš, já jsem kouzelná kobylka.“ ,,Ty jsi ocho-
čená?“ ptala se zase. „No... no... já…“ ,,To 
znamená, že se nebojíš lidí.“ ,,Ano! Jsem.“ 
„Já jsem Magdaléna.“ ,,A já Neděle. Budeme 
kamarádky?“  
 A tak se stalo, že se z Neděle a Magda-
lénky staly nejlepší kamarádky. Ale to nejlep-
ší jsem vám ještě neřekla. Tehdy bylo jen šest 
dní v týdnu: Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, 
Pátek a Sobota, ale od té doby, co zná svět 
kobylku Neděli ...  . 
 
 Markéta Tlapová, 6. A 

Životopis šneka 
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 V pondělí 24. března navštívili žáci 6. roční-

ku výstavu nazvanou  I. světová válka. Paní Velková 

jim nejprve promítla dokumentární filmy o válce, 

vysvětlila souvislosti, a potom žáci dostali pracovní 

listy, rozešli se po muzeu a hledali odpovědi na otáz-

ky. V závěru si vše společně shrnuli. J. Vršecká 

 

Foto: Jana Vršecká 

Hledání odpovědí 

Maminka, chce vyzkoušet malou Janičku, jest-

li umí říct "r". 

"Řekni játra." 

Malá chvilku přemýšlí a poté s úsměvem řek-

ne: 

"Masíčko."  
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                            Benžík 

 Jmenuji se Benžík. Narodil jsem se 

v únoru. Byla zima a já jsem právě vylezl 

z maminky, kde bylo tak teplo. Moje maminka 

byla šikovná, protože já byl ze všech brášků a 

sestřiček největší a taky podle mne jsem nej-

hezčí. Vůbec jsem nebyl unavený a tak jsem 

si chtěl hrát, ale moji sourozenci chtěli spát. 

Dohromady nás bylo sedm.     

 Moje první krůčky byly pomalé a ne-

jisté. Pořád jsem padal a moje maminka mne i 

brášky a sestřičky zvedala. 

 Když mi byly dva měsíce mojí maminky 

panička nás fotila a pak to dávala na    face-

book. Taky nás učila chodit na plínku čůrat a 

kakat. Další den nás dala na web, aby si nás 

nějaká rodina vybrala a byla šťastnější.  

 Na počítač se také koukla rodina 

Křenků. Těm jsem se hned zalíbil. Druhý tý-

den v pondělí se na mě přijeli podívat. Líbil 

jsem se jim já a můj menší bráška, ale holek 

tatínek řekl, že já jsem hezčí, protože jsem 

tmavý. 

 Až další týden jsem se rozloučil se 

sourozenci a když přijeli, tak jsem se tak ra-

doval, že mne hned poznali. Moje panička jim 

vysvětlila, co mi mají dávat papat a kdy budu 

moc ven. Nakonec jsem se rozloučil i 

s paničkou a měl jsem novou rodinu. 

 Ještě ten den jsem jel s Terezkou a 

Míšou do Sika a tam na mne všichni koukali a 

já jenom spinkal. Doma jsem se pak zavrtal do 

nového pelíšku.   Asi o dva 

týdny později jsem mohl na delší dobu ven. 

Tam jsem se skamarádil s jejich druhým pej-

skem  Enynkem, ale já byl lumpík a pořád jsem 

ho otravoval. Také jsem ho naučil dělat díry 

po zahradě a páníčkům se to nelíbilo. 

 Vevnitř jsem holkám bral boty a po-

nožky a ony se na mě pak zlobily, ale já na ně 

udělal psí oči a ony se hned nezlobily. Oblíbil 

jsem si také jejich taťku, který mi každé 

ráno dal dobrotu. Když byly holky ve škole 

tak se mi stýskalo, ale když přijely tak jsem 

je hned olízal.  

 Letní prázdniny uběhly jako voda a já 

byl větší. A tak mě nechali ostřihat, to už 

jsem nebyl tmavý jako mamka, ale byl jsem  

světlý jako můj tatínek. 

 Blížily se Vánoce a já nevěděl proč 

všichni tak uklízí a pečou. V den Vánoc jsem 

vešel do obýváku a tam vidím obrovský stro-

mek, který mne píchal do čumáčku  když 

jsem k němu čmuchal. Jako dárek jsem do-

stal nové hračky a obleček, ale hlavně svou 

rodinu. Skoro celý večer jsem prospal. 

 Po Vánocích byl ohňostroj, toho jsem 

se bál. To bylo hluku. Ale moje paničky si ke 

mně lehly a říkaly, že za chvilku to přestane. 

 A dále se blížily moje narozeniny. Mo-

je rodina pro mě přichystala malou oslavu. 

Dostal jsem samé dobrůtky. Byl jsem nadše-

ný. 

 Moji rodinu bych za nic nevyměnil. 

Mám ji moc rád a doufám, že oni mne také.  

      Tereza Křenková, 7. A  

 
(Očima Benžíka svět popisovala i Míša, oba texty byly hodně 

podobné, tak jsme vybrali ten, který k nám dorazil jako první) 
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