
 

 
 

 
 

8.6. 
Školská rada 

 

23.6. 
Klasifikační porada 2. pololetí 

 

28.6. 
Kino Svět – 1. stupeň – vyhodnocení školního roku 

 

29.6. 

Kino Svět – 2. stupeň – vyhodnocení školního roku 

 

29.6. 
Slavnostní rozloučení žáků 9. tříd se školou - 16.30 

 

30.6. 
Ukončení školního roku a vydání vysvědčení 

 
 

Provoz kanceláře během letních prázdnin: 
 

červenec - dovolená 
srpen - úřední hodiny pondělí 9 - 11 hodin  



 

 



 

 

 

Barevný týden - 19. 1. 2016 

Zápis nanečisto - 21. 1. 2016 

Tříkrálová sbírka - 26. 1. 2016 

ŠD - Pohádkový karneval  - 19. 2. 2016 

Úspěch v okresním kole konverzační soutěže v anglickém 

jazyce - 20. 2. 2016 

Den masek  -  23. 2. 2016 

Kluci vyhráli okresní kolo ve šplhu - 29. 2. 2016 

Školní kolo biologické olympiády - 1. 3. 2016 

Večírek SRPDŠ - 2. 3. 2016 

Školní kolo recitační soutěže - 3. 3. 2016 

ŠD - Vystoupení ilustrátora Adolfa Dudka – 4.3. 

ŠD - Vynášení Moreny a vítání jara 

Lyžařský výcvik - 7. 3. – 11. 3. 2016 

Recitační soutěž 1. stupně - 13. 3. 2016 

Sobotní oběd ve školní jídelně - 16. 3. 2016 

Den zdraví a řemesel – 9. 4. 2016 

Spolek žáků - Selfie soutěž 

ŠD - Minikopaná – 12. 4. 2016 

ŠD - Den Země v TYMY – 19. 4. 2016 

Děti v pohybu- 22. 4. 2016 

3. místo v okresním kole v minikopané – 19. 4. 2016 

1. místo v okrskovém kole v McDonald´s cupu  – 4. a  5. ročníky -  28. 4. 2016 

2. místo v okrskovém kole v McDonald´s cupu – 2. – 3. ročníky – 29. 4. 2016 

Turnaj ve stolním tenise – 2. stupeň – 29. 4. 2016 

Jarní sběr starého papíru – 9. – 10. 5. 2016 

Předškoláci v lavici – 10. 5. 2016 

Májový koncert  Plamínku – 18. 5. 2016 

http://www.3zshol.cz/052.html
http://www.3zshol.cz/054.html
http://www.3zshol.cz/057.html
http://www.3zshol.cz/060.html
http://www.3zshol.cz/060.html
http://www.3zshol.cz/061.html
http://www.3zshol.cz/065.html
http://www.3zshol.cz/067.html
http://www.3zshol.cz/068.html
http://www.3zshol.cz/070.html
http://www.3zshol.cz/071.html
http://www.3zshol.cz/072.html
http://www.3zshol.cz/073.html


 

     

     

     

 



 

 

 

Zimo, zimo, táhni pryč nebo na Tě vezmu bič. 

Odtáhnu tě za pačesy, za ty hory, za ty lesy. 

Až se vrátím nazpátek, svleču zimní kabátek........ 

 

 



 

  



 

 

Příchod jara 
Lucie Zapletalová  

Sníh už taje, mizí v poli, 

sluníčko se raduje. 

Jaro přišlo s květinkami  

a barvami je maluje. 

Fialová fialka, žlutý petrklíč, 

zvířátka se radují, 

že je zima pryč! 

 

Zajíček 
Štěpán Katrňák 

Běžel zajíček sám po poli, 

dva jeho bratříčci v jamce 

usnuli. 

Běžel přes hroudy a jamky, 

vody se napil ze studánky. 

Voda byla studená, 

až ho zábla ramena. 

Pak se vracel podél stromů,  

našel zase cestu domů. 
 

Jaro 
Filip Hájek 

Přišlo jaro mezi nás, 

nejsou vločky ani mráz. 

Sněhuláci už jsou pryč, 

všude kvete petrklíč. 

 

Velikonoce 
Veronika Jurášková 

Skládám, skládám básničku  

o maličkém zajíčku. 

Jmenuje se Honzík, 

vysypal si vozík. 

Pak maloval vajíčka, 

přidala se babička 

a spustila se písnička: 

,,Jmenuji se Honzíček, 

nemám kupu vajíček. 

A já jsem slepička, 

snesu ti vajíčka.“ 
 

Zajíček 
Lucie Jurčíková  

Viděli jste zajíčka 

barvit v březnu vajíčka? 

Má jich doma plný košík, 

přijde pro ně malý hošík 

nebo malá holčička. 

A vyšibají zajíčka. 

 

 

 

 



 

Velikonoce 
Šimon Hýža  

Přijede k nám Lukáš, Kačka, 

bude pěkná hodovačka. 

Pomlázku si upleteme 

a vajíčka vyšibeme. 
 

Jarní kytičky 
Nela Zacharová  

Zima už je pryč, kvete petrklíč. 

Žlutou barvu má, 

vůní nám nos polechtá. 

Má kamarádku sněženku, 

tu najdeš na záhonku venku. 

Další kámoška je bledule, 

člověk se z ní raduje. 

Jsou to první jarní kytičky, 

svět je s nimi hezký celičký. 
 

Jaro 
Lumír Buriánek 

Volám, volám, jaro! 

Kde ses tady vzalo? 

Stromy kvetou, ptáčci pějí, 

dospělí se na nás smějí. 
 

Fialka 
Nela Rušikvasová 

Fialka je krásný květ, 

voní na celý náš svět. 

Jsi náš jarní kvítek, 

má tě rád každý skřítek. 

Přivoní si k tobě. 

Bohužel ne v každé době. 

Jaro 
Veronika Robešová 

Sněženky už vykukují, 

na sluníčko pokukují. 

V zimě trápila mě rýma, 

teď už je zas všechno príma. 
 

Jarní 
Vojtěch Hrňa 

Přichází jaro, krásný čas, 

ptáci se vracejí a poletují 

kolem nás. 

Příroda se probouzí, vše 

rozkvétá, 

vůně jara rozléhá se do světa. 

 

Velikonoce 
Jakub Pecka 

Když je jaro, slunce svítí, 

na louce nám kvete kvítí. 

Jarní prázdniny jsou tu zas, 

budem šibat jako ďas. 
 

 

Fialka 
Pavlína Úrubková 

Z jarního sluníčka vyrostla nám 

kytička. 

Jmenuje se fialka, má ji ráda 

Natálka. 

Fialka, ta krásně voní, chodí asi 

kolem sloni. 

Kytičky nám pošlapali  

a my jsme se rozplakali. 



 

 



 

  

 

     Čáp je jedním ze stěhovavých ptáků, o kterém se učí prvňáčci v prvouce. Protože je to pták 

ohrožený a chráněný, rozhodli jsme se o něm zjistit další informace. A nejlépe pozorováním.  

Na komíně v Holešově hnízdí čápi dva, ale jejich sledování zblízka není možné. Takové sledování 

nám naopak usnadňuje kamera namířená na komín v Záhlinicích.  

     Společným pozorováním hnízda jsme zaznamenali, že čáp letos přiletěl začátkem dubna, 

hned se pustil do opravy svého příbytku a netrpělivě vyhlížel čápici.  

     Podobných kamer je v České republice i po celé Evropě několik desítek. Pozorujte s námi 

například čápy v Kralicích u Kutné Hory, v jihočeském Dubném, v Malontech nebo v záchranné 

stanici Makov.  

 

www.makov.cz  - pozorování handicapovaných čápů v záchranné stanici 

www.cyrilek.net/kamery/ - nejbližší kamera v Záhlinicích 

www.khnet.info/cap/ - kamera namířená na komín v Kralicích 

http://www.dubne.cz/zive-prenosy-webkamery/capi-hnizdo/ - hnízdo na střeše kostela v 

Dubném 

   

http://www.makov.cz/
http://www.cyrilek.net/kamery/
http://www.khnet.info/cap/
http://www.dubne.cz/zive-prenosy-webkamery/capi-hnizdo/


 

 

ANEB KONCERT  FILHARMONICKÉHO ORCHESTRU VE ZLÍNĚ 

Usadili jsme se do pěkných sedadel, líbily se mi nástroje, měla jsem 

dobrou náladu, pan dirigent byl moc milý, veselý a srandovní.         (Agča)  

Bylo mi úžasně, měla jsem dobrý pocit.                      (Rozi) 

 

Hezké a pohodlné sedačky,  pan dirigent byl moc hodný, líbily se mi 

všechny nástroje, měl jsem výbornou hudební náladu.        (Kubík) 

 

Seděli jsme na balkóně, nejkrásněji hrála harfa, měla jsem dobrou 

náladu.                                                            (Lucinka V.) 

 

 

 



 

                        

                          

                

                
 

 



 

 

 

Ve čtenářských dílnách si děti do čtenářských listů zaznamenávají různé postřehy 

z četby knih a také se zamýšlí se nad různými úkoly. Jedním z takových úkolů byl 

například návrh TRIČKA pro postavu z knihy. Měl by vyjadřovat, čemu postava věří, 

co zažila a co je pro ni důležité.  

 

   

  

Invisible 

„W“ je aplikace, ze které jsem si stáhla tuto 

knížku. Dívka se jmenuje Mia, stůl s židlemi a 

kávou představují její oblíbené místo. 

  

                                                             Eliška Kašpárková, 7.A 

 
Christiane Gohlová- Julie a Kůň snů 

 

Julie je třináctiletá holka a už od narození miluje 

koně. Udělá pro ně cokoli. Přijde den, kdy si bude 

moci koupit svého vlastního.  

  

                                                         Monika Žáčková 7.A 

 

Paula Hawkins – Dívka ve vlaku 
 

Hlavní hrdinkou je Rachel. Má problém s alkoholem od 

té doby, co zjistila, že nemůže mít dítě a poté se 

rozvedla s manželem. Moc ráda jezdí každý den do 

práce vlakem.    

                                                           Zuzana Foukalová, 7.A 

 



 

 

 

                                                                                       

CESTA 
Jaké důležité události se staly postavě z vybrané knihy? Jaké překážky musela 

překonávat a co všechno už má za sebou? 

Nina Berry  - Tak trochu jiná 

První přeměna….Uvězněna ve stříbrné kleci….Seznámení a útěk s tajemným klukem…. 

Těžká rodinná rozhodnutí…Příjezd do školy pro šiftery…Test a iluze…Láska 

k Calebovi….Moudrý učitel Morfael….Noví přátelé….Problémy 

s přeměnou….Spolupráce při samostatném úkolu-jen díky Dez…Opovržení, že má Dez 

více zvířecích podob….Podezírání a tajemství Caleba….Pronásledování a boj 

s nepřáteli….Únos kamaráda…..Rozhodnutí, že ho zachrání. Cesta na nepřátelské 

území….Dez je více odvážná a odhodlaná, než je na začátku…Šťastný konec…. 

                                                                                                            Natálie Smolková,  7.B

  

 

 

Lia Pichonová- Úžasný deník Toma Gatesa 

 

Tom Gates chce dostat odznak vzorného žáka, ale 

nedělá domácí úkoly, a proto ho nedostane. 

Nakonec se mu to podaří. Tyčinky znamenají  jeho 

nejoblíbenější sladkost a příšera je obrázek jeho 

skupiny.    
                                              Lenka Skutková, 7.A 

 



 

 

Jmenuji se Calypso a je mi 19 let. Nežiji v normálním světě. Náš svět se jmenuje 

STŘEDOZEM. Žijí tam například hobiti, elfové, draci a také čarodějnice.  A jednou 

z nich jsem já. Všichni si čarodějnice představují jako vysoké a ošklivé osoby s černými 

havraními vlasy v přihlouplém špičatém klobouku na hlavě. Ale já mám vlasy tmavě 

červené a klobouky nenosím. Každopádně u nás ve Středozemi nejsou čarodějnice 

moc oblíbené. Mě přijali hlavně kvůli mé práci. Jsem lékárnice. Lidé za mnou chodí, 

když je něco bolí nebo když je jim špatně. Ale i přesto bydlím raději na kraji vesnice 

jménem Belealás. Bydlím v malé chatrči spolu se svou černou dračicí, kterou jsem 

pojmenovala Apocalypso.  Máme dost podobná jména. 
     Jednoho dne za mnou přišla holčička, mohlo jí být tak 8 let. „Dobrý den,“ řekla, 

když vstoupila do dveří. „Ahoj, co potřebuješ?“zeptala jsem se. „Už mám delší dobu 

strašný hlad,“ špitla skleslým hlasem. „Tak se zkus najíst!“ odpověděla jsem a chtělo 

se mi smát. „Tak to mě taky napadlo, ale nejde to. Sním vše, co najdu, ale ničeho se 

pořádně nenajím.“ Všimla jsem si, že má slzy v očích. „Neplač! My už to nějak 

zvládnem!“ chytla jsem ji kolem ramen a mrkla na ni. „Dobře. A kdy mám přijít?“ 

zeptala se už s úsměvem a malý pramínek svých bílých jemných vlasů si strčila za 

špičaté ucho. „Co takhle za týden, zvládneš to?“  Byla jedním z elfů, kteří nemají 

zrovna v oblibě čarodějnice. Divila jsem se, že vůbec přišla. „Tak ahoj. Asi jsem 

přeslechla tvé jméno?!“ „Jmenuji se Alíša!“ křikla a zavřela za sebou dveře. 

„Tak pojď Apocalypso, jdeme najít nějaký účinný lék pro Alíšu,“ pobídla jsem svoji 

černou dračici vyhřívající se na slunci. Pouze zamrčela, zvedla se a líným krokem se ke 

mně přibližovala. „Pomaleji by to nešlo?“ křikla jsem na ni, aby zrychlila krok. Když 

konečně došla ke mně, přehodila jsem přes ni jezdecké sedlo, dala jí uzdu a mohly 

jsme vzlétnout. 

     Přiletěli jsme na menší skryté bylinné pole na odlehlém místě v lese. Některé 

byliny už vyrostly, jiné teprve klíčily. Šla jsem si pro bylinu nazývanou Sharlyard, tu 

používám nejčastěji. Je to takový všelék. Najednou jsem však zahlédla záhonek, který 

jsem určitě nesadila já. Pamatovala bych si to. Ty divné rostliny vypadaly velice 

zvláštně. Byly zelené a měly protáhlý tvar. „Co je to za bylinu?“ zhrozila jsem se a dvě  

 



 

 

si utrhla. Bála jsem se, aby mi v brašně 

neoživla, protože vypadala jako velká 

housenka. 

     Když jsme přiletěli s Apocalypsou domů, 

hned jsem vysypala brašnu, vzala si ty dvě 

„zelené housenky“ a šla je prozkoumat. Po 

chvíli jsem zjistila, že zelená vrstva chrání 

několik zelených kuliček, co byly schované 

uvnitř. Byly tvrdé, každá jinak velká a moc 

lákavě nevypadaly. „Hmm, ale co už, risk je 

zisk,“ řekla jsem si a dala si jednu do pusy.     

Čekala jsem, co se stane. Ale k mému 

překvapení zelená kulička chutnala celkem 

dobře. Trochu jsem se bála, jestli nebyla 

otrávená, ale nic se nedělo, tak jsem si vzala 

další. Škoda jen, že jsou kuličky hodně malé. 

Možná by to mohlo pomoct i Alíši, napadlo 

mě. Jen kdyby byly o něco větší…, co použít 

lektvar na zvětšení! Nejprve jsem si vzala 

jednu kuličku a polila ji. Úspěšně se zvětšila, 

ale stále nebyla tak velká, jak jsem si 

představovala. Zkusila jsem to znovu. „Hurá, mám to!“ vykřikla jsem radostí. Vrátila 

jsem se zpátky pro další lusky, uvařila jsem kaši a pozvala Alíšu na večeři. 

„Tvé zázračné kuličky zahnaly můj hlad!“ děkovala mi šťastná Alíša.  

„ÁÁÁCH! Pojmenuj je HRÁCH!“                                         

Autorka: Adriana Škopová 7.A, obrázek: Zuzana Vikartovská, Kateřina Lysková, 7.A 

 

 



 

                                                                                          

                  Hoďte kostkami a zahrajte si s námi jednu bezva hru s názvem 

STORY CUBES 
Pravidla hry: Hráč hodí devíti kostkami s obrázky a podle nich vymyslí příběh. 

Hra se může různě obměňovat. Další možnosti najdete na:  www.mindok.cz 

Nám padly tyto symboly: Květina, zeměkoule, mobil, želva, klíč, spánek, oko,                                                                        
visací zámek a měsíc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mindok/


 

 

     Byla jednou jedna želva, která si zamkla mobil klíčem a odhodila ho. V noci 

vyšel měsíc, želva usnula a zdál se jí sen, že nemůže zámek otevřít. Vzala 

květinu a snažila se ho otevřít květinou. Ale nebyla opatrná a vypíchla si o její 

trn oko. Naštvala se a vyletěla ze zeměkoule. Ale protože měla jen jedno oko, 

narazila do měsíce a je tam dodnes.                                       Vojtěch Darmovzal 4. C 

 

     Byla jedna zeměkoule, na které žila želva. Jednou se želva letěla podívat 

na měsíc. Chtěla tam zasadit květiny. Vyspala se, zamkla dům na zámek a klíč 

si schovala pod krunýř. Vzala si s sebou mobil. Na měsíci založila vesmírnou 

zahradu a tím zajistila život na měsíci.                                           Michal Pavelec 4. C 

 

     Na zeměkouli žila želva Viktorka. Měla dům a v něm spoustu květin. Také 

vlastnila trezor s visacím zámkem a klíč k němu nosila stále u sebe. V tom 

trezoru schovávala vzácný mobil, kterým si telefonovala s mimozemšťany  

na Měsíci. Jednou šla na prohlídku k očnímu lékaři a když se vrátila, mobil  

byl pryč. Dívala se po celém domě, ale nenašla jej. 

V noci, když spala, se jí zdálo, že klíč ukradla kuna. A opravdu. Při výslechu 

u soudu se kuna k činu přiznala a mobil vrátila. Želva si mohla opět klidně 

telefonovat se svými zelenými kámoši z Měsíce.                                  David Dvorník 4. C 

 

 



 

                                                                                                    

     

Když procházím zámeckou alejí, mám pocit, že stromy, které tu 

stojí asi stovky let, mě nabíjí svou pozitivní energií. Když tudy procházím, myslím, že jsem ve 

snu. Ráda si tady sednu na lavičku a poslouchám ptáčky, jak cvrlikají. Možná trochu závidím 

hraběnce, protože se tu proháněla na koních a kolem uší jí svištěl vítr.     

                                                                                                                               E. Procházková 

     Mám ráda vůni květů. Miluji procházky slunečnou zahradou. Když si sednu na lavičku, cítím, 

jak jsem volná! Hlavně mám ráda, když se sejdeme s přáteli a prohlédneme si zámek. Je to 

prostě úžasné, kolik nás tam čeká zážitků.                              S. Kičmerová 

     Zámecká zahrada je úžasné místo pro zamilované.  Jsou tam stromy plné lásky a ptáci tam 

zpívají romantické písně. Každý list má v sobě lásku. Na podzim je tu hodně barev.  

     Projdeme se zahradou a snad najdeme skřítka. 

     Bude mít červenou čepičku a z ní vykvete kytka!            M. Krajčová 

     V zámecké zahradě je krásné všecko. Dá se tam dělat spousta věcí, např. sbírat kaštany na 

podzim, v zimě bruslit na rybníku. V zámku jsou výstavy, koncerty, svatby, na nádvoří je 

fontána. Někdy přemýšlím, jak to v zámku vypadalo třeba před 200 lety. To musela být 

nádhera. Zámek, rybníky ve tvaru trojzubce, stromy. Máme štěstí, že tu zámek pořád je. Někdy 

si třeba v zámku sáhnu na stěnu, zavřu oči a přemýšlím, kdo tam žil, kudy chodil, co zažil a jak 

se měl.  

A tak choďte do zámku a třeba to všechno objevíte právě vy!      J. Vacl 

     Téměř každý rok jezdíme do zámku na ohňostroj  . Bývá krásný, vždy se mi velmi líbí.  

Je v něm barev jako na malířově paletě. Je sice hlasitý, ale mi to nevadí.                  

                                                                                                                                                    J. Adámková 



 
  



 

 

 

 
 

 



 

              

     V zámecké zahradě se můžu projít, na vše zapomenout a obdivovat krásu 

přírody. Je pro mě něco, kam jdu s pocitem, že něco krásného uvidím. Vždy se mám 

na co těšit.          Anička Šenková 

 

     Zámecká zahrada pro mě znamená volnost. Těším se na rozkvetlou louku, stromy, 

kytky a procházky.                                                                                   Kateřina Klimková 

 

     Kdykoli procházím zámkem, vždy mám v mysli, že na tom místě, na kterém 

stojím, se mohl procházet nějaký hrabě či kníže před 150 lety.           Simona Úlehlová 

 

     Jako malá jsem jezdila do zámecké zahrady na koních. Nejraději se tam vracím 

dívat se na parkur,  na procházky s naším psem Korou,  v zimě bruslit na ledě, pokud 

je.  Měli jsme zde i „adapťák“ a bylo to super!                                         Zoja Černá 

 

     Když někdo řekne zámecká zahrada či zámek, vybavím si svoje dětství. Kdykoli 

při slunečném počasí jsem tam mohla spolu s bratrem běhat v parku nebo jen tak se 

posadit a přijít na jiné myšlenky. Pro mě je to dobré místo na přemýšlení, pohodlí 

nebo možnost pro čas  s kamarády.                                                       Sabina Stískalová 

 

 



 

 

 
 

 

  

   



 

 

           
         Žáci 4.A připravili  ve výtvarné výchově koláže, které nám připomínají    

         věhlas  holešovského zámku v době barokní.  
 

     Dávno                a zpátky daleko 

        žil tady                                                    hrabě Baroko. 

        Kočár měl zlatý                                 a zdobené šaty. 

        Barokní zámek                                    - hezká stavba. 

        V něm barokní sál                                             a barokní skladba. 

        I hezké plesy asi.                                          Byly to krásné časy? 
       

        

          



 

 

 

     Vrcholem letošní sezóny pro zpěvačky a zpěváky školního pěveckého sboru 

Plamínek byla krajská přehlídka sborů v Chropyni. Protože jsme na celostátní 

přehlídku postoupili už v loňském školním roce, následující rok pravidla postup 

neumožňují. Přesto jsme do Chropyně jeli rádi. Užili jsme si báječnou atmosféru 

slunečného dne a v zajímavém prostředí Rytířského sálu chropyňského zámku jsme 

v úterý 19. dubna zpívali  nejen pro porotu, ale  i pro další dětské pěvecké sbory. 

Letos se jich do soutěže přihlásilo osm. Potkali jsme nové kamarády z Ostravy  

a Českého Těšína, mohli jsme si poslechnout vystoupení hosta soutěže - pěvecký sbor 

Kulihrášek z Nového Jičína. Naše děti zpívaly s nadšením  a  radostí,  celý soutěžní 

program zvládly bezchybně.   

     Po soutěži nás moc hřála slova odborné poroty a potěšilo nás také pozvání  

na soutěžní festival. Členy poroty jsme oslovili nejen zpěvem a hlasovou kulturou,  

ale také výběrem písní ( dramaturgií) a hudebními doprovody.  

Ve škole pak nejstarší zpěváci společně se sbormistryněmi připravili pro mladší 

sborové kamarády malou oslavu našeho jubilejního DESÁTÉHO umístění ve zlatém 

pásmu. Od roku 2007 ZLATÉ PÁSMO totiž nepřetržitě obhajujeme! 

     Těšíme se na májový koncert v aule naší školy, na rodiče, příbuzné, kamarády  

a všechny naše příznivce. 
http://plaminekholesov.websnadno.cz/ 

 
 

http://plaminekholesov.websnadno.cz/


 

 

 
     

 



 

 

 

     Byl jsem v Praze dvakrát, ale teď to bylo poprvé, co jsem šel na Karlův most 
a do Zlaté uličky. Hodně se mi líbila jízda vlakem LEO Express, který nás do 
Prahy dovezl. Interiér byl pěkný a lidé, co nás obsluhovali, se k nám chovali 
přátelsky. Když jsem jel poprvé metrem, užil jsem si to společně s kamarády. 
Pan Kočí nám celou cestu Prahou povídal o památkách. Exkurze se mi líbila  
a jel bych znovu. 
                                 Tomáš Horák, 7. A 
 

     V Praze to bylo super!!! Nejvíc se mi líbila Zlatá ulička, kde byly opravdu 
malé domečky. Nachodili jsme 7 kilometrů, takže mě potom trochu bolely 
nohy. Bylo dobré, že s námi jel i průvodce, který nám toho o památkách řekl 
hodně. 
                          Tereza Sedláčková, 6. A 
 

 
 

     Nejlepší byla hodina volna. Karlův most byl obklopen malíři. Ale nejvíce mě 
zaujalo 327 schodů, které jsem vyšlapal. 
                                  David Teriaki, 6. B 
 

 
 

     V Praze se mi líbilo. Prošli jsme si různé památky: Zlatou uličku, Karlův most, 
Václavské a Staroměstské náměstí, Ungelt... Návíc nám krásně svítilo sluníčko. 
                           Aneta Svobodová, 7. B 

 

     V Praze mě nejvíce zaujala katedrála sv. Víta. Ohromila mě svým vzhledem 
nejen venku, ale i uvnitř. Nečekal jsem, že si ji projdeme celou, takže jsem byl 
překvapený. Pan Kočí mluvil dostatečně hlasitě, šlo ho pěkně slyšet a povídal 
zajímavě. Příští rok bych jel zase. 
                                  David Doležel, 7. A 

 



 

 


