
Žáci třetí třídy si připravili
básně, které vám zarecitují.

RÁJ DOMOVA
Jan Čarek

Jen si, děti, všimněte,
co je krásy na světě!

Jen se, děti, rozhlédněte,
co tu kolem kvítí kvete!

Kolik je tu zvířátek,
kolik ptáků, ptáčátek!

Kolik je tu dobrých lidí,
co si radost nezávidí!

Jen si, děti, všimněte,
co je krásy na světě!

Poslechněte si v e-Papjérkách, jak

naši třeťáci krásně recitují básně.

Připravila Mgr. Tereza Homolová

Úrodu hrušek vystřídala jablíčka.
Jsou krásná a voňavá, přímo
k zakousnutí! Ale přesto je jich tolik,
že byste je tak rychle všechny
nesnědli. Zavařovat, sušit,
odšťavňovat! Ale co dělat, když
máte jablek spousty, potřebujete
je rychle zpracovat a nechcete mít
plný sklep stejných jablečných
zavařenin?
Stačí zapojit tvořivost a pár plodů
ze sadu! :D Jablka se dají, stejně jako
hrušky, kombinovat s ostružinami,
švestkami nebo se skořicí. Ostružiny
už sice nejsou v sezóně, ale jsou tu
pořád poslední švestky nebo
skořice, která se dá koupit kdykoli.
Teď vám nemusím ani psát recept,
zvládnete to sami i bez návodu! :)
Je to jednoduché! Do obyčejné

jablečné zavařeniny přidáte pár
švestek nebo skořici a máte krásnou
chutnou pochoutku na zimu!
Pokud ji naplníte do krásných
skleniček a ozdobíte je, máte hotový
dárek pod stromeček!
Přeji krásné podzimní tvoření! :-)

šškkoollnníí ččaassooppiiss

PPAAPPJJÉÉRRKKYY
Jablečná pochoutka na zimu

Vaše spolužačka Ludmila Borysenko, Lyceum

Chvilka poezie
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Jak se Vám líbí ve škole v Březové?

Na březovské škole se mi líbí velmi
moc. Krásné prostředí, příjemní
kolegové, správní žáci a skvělá
kuchyně.

Na jaké hudební nástroje hrajete,
a který je nejoblíbenější?

Hraji na klavír, kytaru a cimbál. Který
je nejoblíbenější – těžko říct. Nejspíš
cimbál, na který hraji v poslední době
nejčastěji, je to výjimečný a zajímavý
nástroj, má krásný zvuk a dá se na něj
zahrát téměř cokoli. Navíc je pro mě
velkou výzvou, jelikož jsem ve hře na
tento nástroj v podstatě začátečník.

Zpíváte (zpívala jste) v nějakém
sboru? (zpíváte si ve sprše? :-))

Odmalička jsem chodila do scholy, ale
ve sboru jako takovém jsem zpívala
jen pár let na vysoké škole,
ve sprše už dlouho ne. :-D

Kdy a proč jste se rozhodla věnovat
hudbě?

Pro hudbu jsem se rozhodla až
v posledním ročníku střední školy –
díky tatínkovi, kterého jsem se ptala
na názor, v jakém oboru by si mě
dokázal představit, protože jsem se
nemohla rozhodnout, jakou vysokou
školu si vybrat. Navrhl toho hodně, ale
jediná hudba mě tak moc zarazila, že
jsem na to musela reagovat a ptala se,
jak ho taková hloupost napadla! Sice
jsem od první třídy hrála na klavír, pak
i na kytaru a později na cimbál, ale
nikdy mě samotnou nenapadlo hudbu
studovat. Nakonec jsem se rozhodla
to zkusit a nelituji.

Jsme hodní (nadaní) žáci?

Hodní a nadaní, to je velký rozdíl.
Řekla bych, že hodní být umíte.
A nadaní jste určitě – každý na něco
jiného.

Řekněte nám víc o novém školním
sboru. Jaké jsou plány a jaká
očekávání…?

Odevšad slyším, jak jsou březovští
žáci hudebně nadaní.

Doufám, že to brzy zjistím a v rámci
sboru jejich talent budu také moci
rozvíjet. Plány a očekávání?
S písničkami, které Vás budou bavit,
vystupovat a dělat tak radost co
nejvíce lidem.

Říká se, že hudba léčí. Co si o tom
myslíte?

Chřipku asi nevyléčí, ale určitě dokáže
povzbudit, když se necítíte dobře.
Pravdou ale je, že existuje obor
muzikoterapie, v němž se hudba

využívá k terapii zejména psychických
nemocí.

Vaše oblíbená hudební skupina, nebo
zpěvák, nebo styl hudby...

Mé oblíbené skupiny jsou např.
Chinaski nebo No name. Ze zpěváků
mám nejraději české písničkáře Jarka
Nohavicu a Tomáše Kluse.

Znáte lidové březovské písně,
líbí se vám?

Moc jich ještě neznám, ale ty, co jsem
měla možnost slyšet, se mi moc líbily.

Jste maminkou?

Ano, mám dvě děti – Barborku
a Filípka.

Děkujeme za rozhovor
Kristýna, Nikola, Aneta, Klára a Míša,
7. ročník

Rozhovor s paní učitelkou Klárou Stojaspalovou

Podzim. Jedno ze čtyř parádních

ročních období. Při vycházce v

 prvouce jsme narazili asi na jediný

jírovec maďal na Březové. Navíc

velmi blízko školy. Nastalo zběsilé

sbírání kaštanů. A co s nimi? Zvířátka?

Zkusíme něco jiného. Asi před deseti

lety jsme s  dětmi vysadili kaštany na

školce, bohužel

padly při kosení. Tak jsme je letos

nasadili do květináčů a počkáme si,

co z  nich bude. Rádi bychom je pak

vysadili do přírody.

Držte nám palce.

Mgr. Jiří Miškar a druháci

(vytvořili jsme pěkné podzimní stromy

z listů, mrkněte do e-Papjérků)

Kaštany



Pozor, žáci prvňáci, co teď máte na práci?

Ano, už je to tak. Je nás sedm. Ne

sedm statečných, ani sedm trpaslíků,

ale sedm prvňáčků. Pět děvčat a dva

kluci, kteří každé všední ráno vyskočí

ze svých postýlek, hodí aktovku na

záda a peláší honem, honem do školy

– OBJEVOVAT.

A je co! V českém jazyce šikovným

prvňáčkům pomáhá slabikovat, číst

první slova a věty kamarád Emílek.

Se skřítkem Matýskem poznávají

zvídaví prvňáčci svět čísel, tvarů

a matematických symbolů.

Ani na prvouku nejsou kluci a holky

sami. Zde se pravidelně setkávají

s kamarádkou Emou a

mimozemšťánkem, kteří je provází

naší přírodou a lidmi kolem nás.

A co se ještě v první třídě děje?

Tančí se, zpívá, tvoří, hraje a směje.

Tak, milí prvňáčci, ať nám jde práce

hezky od ruky a s úsměvem.

Mgr. Marcela Sehořová, třídní učitelka

Pohádka (najdeš všechna vyjmenovaná slova?)

Pavouček pro štěstí

Pavouk musí mít svatou trpělivost

a vytrvalost při tvorbě svých sítí

stejně jako děti ve školce, které

vyráběly pavouky. K  výrobě těla

potřebovaly papír, škrob, trochu

vody a šikovné ručičky.

Po proschnutí kuličky ze škrobové

hmoty natřely děti pavouka černou

barvou. Dolepily chlupaté nožičky

a oči. Pavučinu namalovaly pomocí

klovatiny, po zaschnutí vykreslily

křídou a omyly pod vodou.

Výrobek byl dokončen a děti si

vyslechly anglickou písničku o

malém pavoučkovi Itsy Bitsy.

MŠ s Magdalenou Křeháčkovou (více

fotek v ePapjérkách)

Byla jednou jedna dívka jménem

Linda. Bydlela s  rodiči ve velikém

ranči, kde chovali dobytek a koně.

Jejím nejoblíbenějším koněm byla

kobyla jménem Anabell. Má

heboučké plyšové uši a lesklá kopyta.

Linda měla Anabell moc ráda. Trávila

s ní všechen svůj volný čas. Nejraději

jezdily na vysoký kopec, odkud byl

nádherný výhled na celou krajinu.

A nebo jezdily na nedalekou louku

plnou voňavých bylin.

Jednou odpoledne byla strašlivá

bouře. Krajem burácely hromy a

blýskalo se. Anabell se splašila.

Vyrazila vrátka od svého boxu a

uháněla pryč. Když bouře odešla, šla

Linda zkontrolovat koně a zjistila,

že je Anabell pryč. Ztropila povyk!

Hned s rodiči nasedla do jeepu a jeli ji

hledat. Čas plynul, pomalu se

stmívalo a Anabell nikde. Linda

pomalu ztrácela naději. V tom

uslyšela řehtání koně. Když Linda

uviděla svoji kobylku, jak spokojeně

přežvykuje trávu, zavýskla radostí.

Od té doby, když byla bouře, chodila

Linda za Anabell.

(text obsahuje 16 vyjmenovaných

slov, včetně těch s předponou vy-)

Kristýna Křeháčková, 7. ročník

Myšlenková mapa
Myšlenková mapa je dobrým nástrojem k  aktivnímu učení.

Využili jsme ji při výuce přírodovědy v  pátém ročníku.

V e-Papjérkách si můžete myšlenkové mapy prohlédnout.

5. ročník s Mgr. Marií Ševčíkovou



ROZHOVOR S PANEM ŠKOLNÍKEM ZDEŇKEM JURÁSKEM O PŘESTAVBĚ ŠKOLY

Jak nám povyrostla škola

Proč byla potřebná přestavba školy?

Proč byla potřebná? No tak, určitě
jste si všimli, že nám chyběly
prostory. Jednak prostor pro družinu
a také odborné učebny pro II. stupeň
a místa pro učitele. Bylo to kvůli
místu, to dá rozum :-). Máme nové
prostory pro žáky, učitele i
zaměstnance školy.

Jaké nové třídy v novém patře
konkrétně budou, kdo "obydlí" nové
prostory?

Čtyři úplně nové třídy pro II. stupeň.
Budou tam šesťáci, sedmáci, osmáci
a deváťáci. Je tam také sborovna pro
5-6 učitelů.

Doslechli jsme se, že bude v nové
přístavbě kamerový systém.

Dobrá otázka! Ano, jsou tam 2
kamerky, které budou směrovány
na nouzový východ. Jde o systém
protipožární ochrany. Kamery tam
jsou pro zajištění bezpečnosti žáků,
ne ke "šmírování" a to bych chtěl

zdůrazdnit. Jde samozřejmě
o předpisy, není to náš výmysl.

Všimli jsme si dveří směřujících
do zahrady...

Ano, ty jsou součástí protipožární
ochrany - jde o únikový východ.
V případě hrozícího nebezpečí
požáru (nebo jiné katastrofy) se tudy
rychle dostanete ven z budovy.

Jak to myslíte - prostě skočíme dolů?

:-)) To samozřejmě ne, budou tam
venkovní schody. Budova školy musí
splňovat přísné protipožární
předpisy.

Měnily se i vchodové dveře, že?

Ano právě proto, aby splňovaly
ty přísné předpisy bezpečnosti.

Jsou na patře i toalety?

Ano, samozřejmě. Pro kluky i pro
holky :-) a také malá místnost pro
úklidové potřeby.

Koncem školního roku se kolem
školy vrtaly ohromné díry, o co šlo,
řeknete nám o tom víc?

Šlo o zpevnění základů. Než se mohlo
začít s přístavbou, muselo se dobře
prozkoumat, jak jsou na tom stávající
základy. Další patro je přece velká
zátěž a základ je mít dobrý základ :-).
Tak se dělaly průzkumné sondy.
Zjistilo se, že je potřeba základy
zpevnit. Proto se vyvrtaly díry,
do kterých se lil speciální beton a
vkládaly železné pruty. Říká se tomu
injektáž - zpevnění základů.

Kolik bylo těch děr?

No, celkem dost...asi šedesát, možná
i víc.

Jak hluboké?

Různě - podle potřeby. Někde stačil
metr, jinde třeba téměř čtyři metry.
Je to celkem nákladné, jeden metr
takové injektáže totiž stojí okolo
tří tisíc korun.

NÁSTAVBA ŠKOLY pohled ze zahrady

Škola nám přes prázdniny vyrostla. O celé jedno patro. Přístavba už je oblečená do pěkného šatu
v podobě nové fasády, ale vevnitř se stále pracuje. Maluje se, uklízí a dodělávají poslední detaily.
Už brzy do nových prostor nahlédneme. Na co se můžeme těšit, jak to vlastně všechno začalo a
jaký byl průběh? Na to jsme se zeptali člověka, který byl celou dobu u všeho toho dění - našeho
pana školníka. Tam, kde se smál, jsou v textu "smajlíci".



Jak na sebe práce navazovaly?

Stavba začala už v červnu, jak si jistě
dobře pamatujete. Přestěhovali jsme
vás tenkrát do prostor sportovní
haly. Prvním krokem bylo posílení
základů, o tom jsem vám vyprávěl,
pak se sundala střecha. Následovaly
podlahy - tedy betonové překlady.
Vyzdilo se zdivo obvodové i vnitřní
příčky. Na obvodové zdivo se
vybetonoval tzv. věnec a na něj se
pak vrátila původní střecha. Úplně
původní ne - krovy (to je ta dřevěná
část střechy) jsou původní, krytina
(tedy plech) je na střeše nová.
Vsadila se okna, no a pak už hurá na
instalace vody, topení, elektřiny.
Nakonec se nahodily vnitřní omítky,
vylila podlaha a namontovaly stropy.
(Snad jsem na nic nezapomněl).

Schodiště?

Ano, schodiště.
Obrovské schodiště :-)

Jaké stroje na stavbě pracovaly?

Jeřáb, vrtací souprava, bagr a traktor.
A pak také stroje na omítání, říkají
tomu myslím omítače.

Co vás v průběhu stavby nejvíce
překvapilo? Mile i nemile.

Víte, stavba obecně to jsou
problémy, nebo lépe výzvy, které
stále řešíte a přes tyto výzvy a jejich
řešení, se postupně propracováváte
k úspěšnému cíli. Je to takové
zdolávání různých překážek krok
za krokem. Jako když horolezec
šplhá na vrchol vysoké hory a neví,
co bude za dalším kamenem. Nedá
se na vše připravit, nedá se vše
naplánovat. Stavba dává překvapení
jedno za druhým, s tím se musí
počítat. Nám se ale podařilo všechna
překvapení úspěšně vyřešit.
Ale počkejte, víte co mě nejvíce
překvapilo? Počasí. I když bylo

poměrně slunečné a suché léto,
jakmile jsme sundali střechu,
zapršelo. :-) Což bylo nepříjemné.

Nějaká veselá příhoda?

Jak už jsem říkal - těch veselých
příhod na stavbě není... :-)

Kolik pracovníků se na stavbě
podílelo?

Nepočítal jsem je, ale odhadem
kolem čtyřiceti až padesáti
pracovníků. Samozřejmě ne všichni
najednou. Střídaly se různé pracovní
party jako například elektrikáři,
sádrokartonáři, zedníci, tesaři,
pokrývači, malíři, uklízečky atd.

Jaký nejzapeklitější problém jste
řešili - nějaký oříšek?

To je spíše otázka na stavebníky,
těžko můžu posoudit, co bylo pro ně
složité více, co méně. Osobně si
myslím, že nejvíce jim dala zabrat
statika: základy a dobré vyvážení
stavby. Pokud se něco nového staví
na stávající (původní) stavbu, musí
se to vždy dobře propočítat.

Kdo vybírá vybavení a barvy
interiéru (podlahy, stěny, kachličky
apod.)?

Já s panem ředitelem. Líbí se vám? :-)
Ale jestli se chcete zapojit, můžete.
Rád si vyslechnu vaše návrhy...
Neplánujeme nový II. stupeň
pestrobarevný, to ne. Stěny budou
bílé, na chodbě do žluta tak, jak to
máme tady v přízemí, stejně i
podlahy.

Bude průchod z nynejšího II. stupně
do nové přístavby?

Původně byl plánovaný, ale bylo by
to hodně komlikované, tak jsme
nakonec od tohoto plánu upustili.
Vstup je pouze přes hlavní schodiště.

Byly na stavbě nějaká vážná
zranění?

Nevím o tom, takže ne :-)

Bude slavnostní otevření?

To je spíše otázka pro pana starostu,
investorem je obec Březová. Ale dá
se předpokládat, že když se dokončí
stavba takového rozsahu a tak
významná pro naši školu, že bude
i slavnostně otevřena.

Chtěl byste vyzdvihnout něčí práci?

Všichni pracovali skvěle, vidíte, že je
to pěkná stavba. Ale vypíchnul bych
partu od bratra pana starosty. Když
nám zateklo (střecha byla dole a
pršelo a pršelo) do tříd v přízemí,
velice rychle, ochotně a
profesionálně třídy opravili a
vymalovali. Díky nim jsme mohli
zahájit školní rok bez úhony.

Chtěl byste někomu speciálně
poděkovat?

Ano. Velice speciálně děkuji všem,
kteří se na stavbě podíleli :-))
O prázdninách a dovolených v horku
i v dešti, ve všední dny i o víkendu -
přišli a pomohli. Velké díky patří
především panu řediteli, který tu
stále byl a posouval stavbu vpřed
a to říkám a myslím opravdu
upřímně. Pan ředitel má obrovskou
zásluhu na tom, že se stavba tento
měsíc úspěšně dokončí.

Děkujeme za rozhovor a těšíme se!
Rádo se stalo.

Ptali se: Honza, Lukáš a Michal, 7. ročník



Výročí 100 let republiky

PO NEDĚLNÍ MŠI HYBAJ DO LAVIC

Do roku 1870 fungovalo takzvané

nedělní opakovací vyučování.

To bylo určené pro odrostlejší děti

a mládež od 12 do 20 let.

Žáci museli v neděli - zpravidla po

bohoslužbě, do školy, kde

procvičovali čtení, a to především

náboženských textů, počítání a psaní.

Zkrátka se zdokonalovali ve všem,

co se naučili v běžném týdnu.

UČITELKOU JEDINĚ SLEČNA

Učitelské povolání byla původně

záležitost výhradně mužská.

Stanovoval to ostatně i Všeobecný

školní řád z roku 1774.

Až v roce 1869 začaly díky novému

zákonu vznikat učitelské ústavy,

na kterých získávaly kvalifikaci ženy.

Do té doby mohly ve školách učit jen

ruční práce. Plně kvalifikované

učitelky se však nesměly provdat.

Respektive směly, ale nemohly pak

vykonávat svou práci. Celibát byl

dokonce ukotven v říšském zákoně

o obecných školách. Na jeho zrušení

došlo až v roce 1919.

MOCNÁŘ I PREZIDENT NA ZDI

Tradice vyvěsit ve třídě portrét

panovníka vznikla už v dobách

Rakouska-Uherska. Cíl opatření byl

jasný - povzbuzovat v dětech lásku

a úctu k císaři a monarchii. Zvyk se

ve školách udržel i po vzniku

Československa, císaře jen na

portrétu vystřídal T. G. Masaryk.

Po jeho smrti v roce 1937 jeho

podobizna na zdech směla zůstat

a doplnil ji ještě portrét tehdejšího

prezidenta Edvarda Beneše. Oba

portréty tak směly viset vedle sebe.

Součastné zákony použití podobizny

prezidenta ve školách nenařizují. Na

budově školy však musí být viditelný

státní znak.

Připravil Daniel Hájnik, 7. ročník

Škola před 100 lety

Ema Zámečníková, 6. ročník

Natálka, 4. ročníkElla, 4. ročník



Beskydské houbaření

KOZÁK BŘEZOVÝ
Je jedlá houba z čeledi hřibovité
rozšířená na severní polokouli. Roste
v symbióze s břízami, sbírá se od
června do října. Vyskytuje se pod
břízami i mimo les.

HŘIB ŽLUTOMASÝ
Neboli babka je jedlá houba z čeledi
hřibovitých. Z houbařského hlediska
jde o jedlý, ale nepříliš ceněný druh
horší jakosti. Také bývá často
napadán červy a plísněmi.

HŘIB KOVÁŘ
Je jedlá houba z čeledi hřibovitých.
Je v novém rodu Neoboletus. Řadí se
mezi barevné a modrající hřiby.

Jindřich Kerl, IV žák 6. ročníku

V Moravskoslezských Beskydech nám roste tolik hub! To byste měli vidět! Když jdeme do lesa, vrátíme se se třemi
velkými taškami! A houby sbíráme rádi!

Víly z páté třídy
VÍLA ZUBNIČKA

Toto je moje vymyšlená víla, která se

jmenuje Zubnička. Tahle víla je

výjimečná a liší se od všech, protože

jako jediná si bere poslední myšáky

(zoubky) a dává za ně dětem 1 000

Kč s  balíčkem brambůrek.

Je malá tak, že skoro nejde vidět, má

žluté vlasy, modrou korunku na

hlavě, je usměvavá, má malé uši

a malinký nosík. Umí kouzlit. Má

kouzelnou hůlku na přenášení

zoubků, bílé šaty, malá křídla

a modré střevíce na nohou. Celý den

prospí a večer ve 20.00 hodin se

probudí a díky detektoru na poslední

myšáky (zuby) jí neunikne do její

cenné sbírky jediný poslední zoubek.

Svou vílu popsal a nakreslil Filip Vojtek

VÍLA GUMNĚNKA

Moje víla se jmenuje Gumněnka.

Má dlouhé černé vlasy, propletené

modrou mašlí. V

 její snědé tváři

krásně vynikají

velké modré oči,

a když se

zasměje, jsou

její ústa velká

od ucha k  uchu.

Nenosí šaty,

jako mnoho

z  víl, ale nosí obyčejné tričko

s  kalhotami. Jejím domovem je

aktovka, ve které se Gumněnka

ukrývá a tam kontroluje domácí

úkoly. Když někde v  sešitě najde

nějakou chybičku, tak ji svými

gumovými botičkami opraví.

Jen se mi zdá, že jsem tu svou vílu

Gumněnku někde po cestě ze školy

ztratil. :-)

Svou vílu popsal a nakreslil Marek Jurásek

VÍLA POMNĚNKA

Moje víla se jmenuje Pomněnka a

můžete ji potkat v  lese i na louce. Má

ráda zvířátka a často si s  nimi hraje.

Bydlí ve svém domečku na stromě u

lesa. Její bydlení je malé, ale krásné.

Má tam stoleček, postýlku, kuchyňku,

no prostě všechno, co má taková

správná víla ve svém domečku mít.

Po ránu si ráda smlsne na vlahé ranní

rose a čerstvých lesních jahodách a

malinách, a jelikož bydlí na stromě,

musí sletět dolů a vše si nasbírat do

okvětních lístků. Ještě, že má krásná

blankytně modrá křidélka. Pomněnka

má dlouhé blonďaté vlasy a na nich

věneček uvitý z  lučního kvítí. Na její

tváři vynikají hlavně její modré

pomněnkové oči. Šatičky má modro-

fialové, ozdobené pavučinkou.

Botičky jsou z  lístků jahodníčku a na

jejich špičkách má kopretiny.

Pomněnka patří mezi víly milé a

hodné.

Vílu nakreslila a popsala Beáta Benková

Podívejte se do e-Papjérků na všechny

naše víly! Připravila Mgr. Kristýna

Miklánková



Opuštěná místa
ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

Opuštěná místa jsou hodně zajímavá.

Když jdeme někam za město, vždycky

mám u sebe fotoaparát (mobilem

nefotím rád). A stojí to za to.

Tentokrát jsme se přes pole dostali až

k bývalému židovskému hřbitovu v

Holíči (na Slovensku). Přes zeď jsme

viděli jen stromy a plevel, tak jsme

našli jinou cestu. Museli jsme se

prodrat křovím, ale povedlo se.

Je vidět, že hřbitov nikoho moc

nezajímá. Relativně zachovaná je jen

vstupní brána, ta byla zamčená. Za ní

jsme viděli terasu se schodištěm,

poválené náhrobky a prázdné láhve.

Úplně bezpečně jsme se tam necítili,

nevěděli jsme, kdo z křoví může

vylézt...

V Holíči údajně žila silná židovská

komunita. V letech 1830 -1835 měla

tvořit (podle stránky Krásy pamiatok

na Slovensku) až 32,3% obyvatel

města. Druhá světová válka

znamenala její konec.

Timo Čársky, IV žák 8. ročníku

Více článků, více obrázků a výtvarné práce žáků naleznete v e-Papjérkách na :

http://papjerky.skolybrezova.eu

Slavík a růže, pohádka Oscara

Wilda, která již v době svého

vzniku roku 1888 vzbuzovala v

 lidech rozhořčení, lítost a smutek.

O svou interpretaci této pohádky

se formou myšlenkové mapy

pokusili i žáci sedmého ročníku.

Videoprazentace v e-Papjérkách

vám ukáže jejich tvorbu.

7. ročník s Mgr. Ivanou Tálskou

Slavík a růže
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