Tajemství zvířecí říše  řešení

Žákovský časopis

Našli jste chybičku? No jasně, vosa nemá žihadlo se zpětnými
háčky. Vosa může svým žihadlem bodat opakovaně bez ohrožení svého
života  dorazí tím kořist, na kterou nestačila její kusadla.

Osmisměrka
Vyškrtej všechny slova osmisměrky a ze zbylých písmen sestav tajenku.

Tajemství zvířecí říše
K létu a sluníčku neodmyslitelně patří chlazené nápoje, nanuky,
zmrzliny a samozřejmě všudypřítomné vosy! Pojďte si přečíst pár
zajímavostí o tomto často tak obtížném hmyzu. A hádejte, kde tentokrát
náš časopisový šotek vykouzlil chybičku.
TAJENKA:...................................................................
Zuzka 6. A
OlaT

email: casopisgolden@seznam.cz

Andrea 6. A

Všetečné otázky

Ředitelský sloupek

"Paní učitelko, jaký předmět jste měla ve škole nejraději?"

"Kdybyste vyhrála jackpot, co byste udělala?"

Deváťáci se loučí
Blíží se nám léto, teplo, prázdniny
a to znamená, že se blíží také konec
školního roku. A také to znamená, že my
deváťáci už se v září do této školy
nevrátíme. Každý z nás bude pokračovat
ve své cestě životem na nějaké střední
škole.
Budou nám chybět školní výlety,
při kterých jsme zažili spoustu zábavy
a máme na ně krásné vzpomínky, bude
nám chybět celá tato škola, všichni
Mgr. Lenka Králová učitelé, přátelé a především celý náš
kolektiv.
Celá 9. A vám chce tímto mým
posledním
rozlučkovým
článkem
poděkovat za příjemně strávených 9 let.
Vyučujícím chceme poděkovat za pevné
nervy, které s námi měli, a my jim
přejeme mnoho štěstí a hodné žáky, kteří
přijdou po nás.
Zuzka 9. A

"Kdybyste si měla vybrat stát, kde byste bydlela. Jaký by to byl?"

"Klasická nebo elektronická kniha?"

Markéta 6. A

Sportovní okénko
Airsoft

Hra je založena na čestném chování hráčů

Vojta 7. B

Módní trendy

Významné dny
5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Holky, léto máme za dveřmi a měly bychom se podívat, co letos
letí, co by rozhodně nemělo v našem šatníku chybět.

Markéta 6. B

Naše česká NEJ
O prázdninách jistě mnoho z nás nabalí batůžky se svačinou
a vyrazí na pěší túru na nějaký hrad nebo zámek. Cestu nám budou
určovat turistické značky, které všichni dobře známe. A víte vůbec,
od kdy se u nás turistické značky malují?

"Když se řekne léto, která písnička tě napadne?"
Róza 6. B
Adam 5. B
Tomáš 6. B
Lída 6. B
Míša 5. A

Matýsek 2. A
Tomáš a Vašek 6. B

Slavní rodáci  Messnerovi

Kriminální příběh z temného lesa

Josef Messner

Matyáš 2. A

Josef Messner junior

Cesta pro vysvědčení
Karl Messner

Krátký příběh se slovy: bagr, pomeranč, vysvědčení, vesmírná loď
a klokan.

Paul Messner

Aneta a Lucka 8. C
Andrea 6. A

