


 

 

 

 

Párty a jak na ní 
Každé dítě by chtělo na svojí narozeninové oslavě pořádnou 

párty a proto vám tady napíšu 10 typů jak na to. 

1. Balónky 

2. Plyšáky 

3. Dort 

4. Program na zábavu vevnitř (i venku) 

5. Hry 

6. Občerstvení a nápoje 

7. Žádné přestávky 

8. Výtvarnou dílničku (výroba narozeninových čepiček) 

9. Hudbu 

10. A hlavně hromadu 

zábavy po celou oslavu 

 
Tak já doufám, že si svojí 

narozeninovou párty dobře 

užijete. 

Vaše redaktorka Verča 

 
 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

Jednou se rodina rozhodla zůstat doma. Přemýšleli, 

přemýšleli, až na to přišla chytrá hlavička babička Iveta. 

UDĚLÁME DOMÁCÍ KINO! Všichni hned přikyvovali. Za 

chvíli se dali všichni do práce, a protože měli dvě televize, 

udělali dvě kina (pro malé a pro velké). Když měli hotovo, 

začali. Malí se koukali na Ferdu mravence, a velcí na 

Kriminálku Anděl. Ale zahřmělo se! Zablýsklo se! A bylo po 

kinu.:-(  

Museli si vymyslet novou zábavu. 

Všichni přemýšleli a najednou 

strejdu Freda napadlo, že si 

udělají vlastní divadlo. Maminka 

Zuzka, teta Kája, teta Anička, 

teta Barborka  a děti dělaly 

loutky. Dědeček Erik, strejda Fred a strejda Jirka dělali 

dřevěné divadélko. Babičky však nic dělat nemohly, protože 

je bolela záda, a tak se jenom dívaly a popíjely šálek čaje. 

Dělali a dělali, až to měli. A teta Anička řekla: Jde se hrát! 

Hráli perníkovou chaloupku. Mařenku hrála Věruška a Jeníčka 

hrál Toník, Ježibabu hrála teta Barborka. Dále: Macechu 

hrála teta Kája a tatínka strejda Fred. Hrálo se jim moc 

dobře a dopadlo to dobře. 

A najednou se babička Michaela opřela o vypínač na světlo a 

BLIK!! CVAK!! Světlo se zapnulo. A zase se dívali na televizi. 

A to je vše!! 
 

 

  

 

 

Knoblochova rodina, 2. díl 

                 Marie Klemperová, Zuzka Čmerdová, 

Varja Chusovitina a Bára Majerová, 4. A  



 

 

 

 

Město Tábor založili husité na jaře roku 1420. 

Dnes je to v Táboře velmi pěkné. Na náměstí jménem Žižkovo je velký 

kostel, ve kterém jsem ale nebyl, protože byl v rekonstrukci. A taky 

je na náměstí velká socha 

Jana Žižky. Potom jsem byl 

ještě v táborském podzemí, 

kde se uchovávalo jídlo a byli 

tam vězněni vězni. 

 

 

 

 

Tábor 

Ondra Kadleček, 4. A  



 

 

 

 

Ve sluneční soustavě je osm planet:  

Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. 

Oběžná doba:  

87d       224d    365d     1r322  11 315   29 163   84r6    164 289 

Měsíců:   

0            0              1           2          67        62       27           14 

 

Merkur, Venuše, Země a Mars jsou kamenné planety. Jupiter, Saturn, 

Uran a Neptun jsou plynné planety. 

 
 

To je vše. A jestli chcete letět do vesmíru, leťte. Je to tam zajímavé 

;-).  
 

Sluneční soustava 

Bára Majerová, 4. A  



 

Vánoce 
Děti mají moc rády vánoce z důvodu dárků a 

společnosti rodiny. Na vánoce se podává kapr 

s bramborovým salátem a nebo řízek s bramborami. 

K vánocům děti dostávají dárky, které si napsali 

ježíškovi. U vánočních hodů nesmí chybět ozdobený 

vánoční stromeček. Vánoce jsou 

chvíle s rodinou, které si 

užíváme, protože rodiče celý den 

pracují a my děláme domácí 

úkoly a proto je taky někdy 

hezké udělat si čas na to, být 

spolu. 

 

 

Tak to je zase všechno  

těším se na další článek 

Verča 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Francie: náležité hodování 
Zvyky: Dárky nosí Pere Noël, vousatý muž, který se dnes 

čím dál víc podobá Santa Clausovi; mimo jiné také jezdí na 

saních tažených soby a dárky pokládá 

na krb nebo ke kamnům. Francouzi slaví advent a děti užívají 

adventní kalendáře s okénky, kde se skrývají sladkosti i věty 

z evangelia. Štědrý večer je zakončen bohoslužbou. 

 

Menu: Jako předkrm ústřice, bílé klobásky, hlemýždi a rybí polívka, hlavní chod - 

Vánoční krůta s kaštanovou nádivkou nebo lanýžovou pastou a jako dezert 

Vánoční polínko (koláč se smetanou) nebo čokoládové salámy. 

  

Zvláštnost: Na tři krále maminky upečou dětem velký dort, 

který ozdobí královskou korunou a dovnitř umístí figurku. 

Kdo ji při porcování najde, je králem oslav. 

A to je vše. Všem přejeme hezké a 

klidné Vánoční svátky.  

 
 
 

 

 

Vánoční zvyky ve světě 

Bára Majerová a Varja Chusovitina, 4. A  



 

 

Kdysi nedávno ve velkém městě smajlíků byly Vánoce. V místní škole byla besídka. 

V té škole byla jedna třída a v té třídě bylo 17 smajlíků : Janička, Hanička, 

Anička, Karel, Pavel, Jonáš, Mikuláš, Maruška, Bára, Lukáš, Petr, Lenka, Petra, 

Pepa, Filip, Filipínka a Ema. Nejzlobivější byl Jonáš.  

Když byla besídka, Filipínce se nelíbilo, že jí nikdo nedal dárek a že jí nikdo 

neobdivoval. Přemýšlela, jak 

to oplatit. Nakonec přišla na 

to, že když zabije Santu, 

zkazí všem vánoce. Šla na to.  

Připravila si pasti, kudly, 

meče a rýži. Když Santa 

přišel, spadla na něj rýže a 

než se stačil vzpamatovat, 

propadl se do pasti, kudla na 

něj nedosáhla a tak ho 

dorazil meč.  

Bylo 5. prosince a všichni se ptali, kde je Santa? Filipínka to věděla, ale tvářila se, 

jako by o tom nevěděla. Děti čekaly až do večera, ale Santa nepřišel. Paní 

učitelka je utěšovala, že přijde. Santa byl potopený v jeho vlastní krvi.   

Filipínka sebrala Santovi dárky a všechny si nechala. Pískla a  přiletěl k ní její 

netopýr a vypil všechnu jeho krev. Každý rok zabíjela nové a nové Santy, 

až nakonec z Německa přišel vánoční stromeček a Ježíšek. Ale Filipínku to 

nezastavilo, sehnala si armádu a vyhubila až do posledního člověka všechny státy. 

Zbylé se vzdaly a přijmuly,  že bude jejich královnou, ale jeden člověk (jmenoval 

se John Kart  Garis) to tak nebral, chtěl jí nenápadně zabít.  

Ráno se vloupal do jejího domu, přiblížil se k její posteli a zrovna  v moment, 

kdy ji chtěl zabít, uhnula, zmáčkla červený puntík a John se propadl a uviděl 

mrtvé tělo Santy. V tu chvíli, když se snažil Santu vzbudit, spadla na něj rýže a 

pak meč, ale ten se netrefil; ale dorazila ho kudla. A bylo po Johnovi. 

A tak Filipínka dál zabíjela lidi. 

 

P.S. užijte si krvavé Vánoce.  
  

 

 
 
 
 
 

Pohádka o Smajlíkovi, který zkazil Vánoce (pozor, horor!!) 

     Varja Chusovitina a Kristýna Svobodová, 4. A  

ilustrace Veronika Přibylová, 6. A 



 

 
 

 
Vánoce jsou nádherná věc. Vždy se sejde 

u stolu nebo u stromu celá rodina. Píše se 

dopis  Ježíškovi, a v něm je napsáno, co 

byste chtěli za dárky. 
 

K vánoční večeři je 

většinou rybí polévka, 

kapr a řízek s 

brambory nebo s 

bramborovým salátem. Stromeček může být živý 

nebo umělý, a úplně nahoře stromečku je taková 

špička nebo hvězda. 
. 
 
      

 
 
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

HHHooolllkkkyyy   llleeezzzooouuu   zzzaaa   kkkaaammmnnnaaa,,,                                          JJJááá   jjjssseeemmm   ccchhhlllaaapppeeeccc   zzz   NNNuuussslllííí,,,   

žžžeee   jjjeee   zzziiimmmaaa   nnnááárrraaammmnnnááá,,,                                             kkkdddeee   tttooo   vvvšššeeeccchhhnnnooo   bbbrrruuussslllííí,,,   

aaallleee   sssppprrrááávvvnnnýýý   ccchhhlllaaapppeeeccc                                                         nnneeežžž   bbbuuudddeee   čččaaasss   kkk   ooobbběěěddduuu,,,   

nnneeepppooollleeezzzeee   zzzaaa   pppeeeccc...                                                                     ssstttoookkkrrráááttt   kkkooolllooo   ooobbbjjjeeeddduuu...   

 

 

 

 

 

Vánoce  

Na bruslích 

Verča Přibylová, 6. A  

Bára Majerová, 4. A  



 

 

 

 

Přiletěl k nám bílý pták, 

zalehl nám celý sad.          sníh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po čem padá sníh?          po kouscích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Přišel k nám host, 

spravil nám most 

bez sekyry, bez dláta, 

a je přece pevný dost.        mráz         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo je chytrý, uhodne  

Bára Majerová, 4. A  



 

 

 

Zima 
 

Sněží snížek, sněží, 

kolem starých věží, 

běž, Jiříčku, běž, 

přines mi tu věž! 

 

Věž je těžká, táto, 

na nohou má bláto 

a na hlavě sníh, 

sotva bych ji zdvih. 
 

Bára Majerová, 4. A 
 

 

Paní zima  
 

Paní zima oblékla si bílý šat,  

sluší jí to, co vám budu povídat. 

Velké přání má, brzičko se vdát, 

neví ale, kdo prý o ni bude stát. 

 

Proč ta dáma tolik pospíchá, 

najdeme jí nejlepšího ženicha, 

ani netřeba dávat inzerát, 

my už víme, kdo ji bude míti rád. 

 

Děti hádejte, kdo by to mohl být, 

kdo by se mohl paní zimě zalíbit? 

Uhodli jste to, ano je to tak, 

nejmilejší ženich bude sněhulák!  
 

Veronika Přibylová, 6. A 

Vánoční básničky  



 

SSSnnněěěhhhuuulllááákkk   
 

KKKuuupppaaa   sssnnněěěhhhuuu   kkkllluuukkkyyy   lllááákkkááá,,,   

pppooossstttaaavvviiillliii   sssnnněěěhhhuuulllááákkkaaa...   

SSSnnněěěhhhuuulllááákkk   jjjeee   vvveeellliiikkkýýý,,,   

zzz   uuuhhhlllíííkkkůůů   mmmááá   kkknnnoooffflllíííkkkyyy,,,   

pppěěěkkknnnooouuu   bbbííílllooouuu   nnnáááppprrrssseeennnkkkuuu,,,   

dddooo   oookkknnnaaa   nnnááámmm   kkkooouuukkkááá   zzz   vvveeennnkkkuuu...   
   

 

 

 

 

 

 

 

CCChhhuuummmeeelllííí   

   

CCChhhuuummmeeelllííí   aaa   ccchhhuuummmeeelllííí,,,   sssnnníííhhh   ssseee   sssyyypppeee   zzz   nnneeebbbeee,,,   

uuuššš iii   mmmááámmmeee   nnnaaa   rrraaammmpppooouuuccchhh,,,   pppaaallleeeccc   vvv   bbboootttěěě   zzzeeebbbeee...   

VVVšššeeemmmuuu   tttooommmuuu   nnnaaavvvzzzdddooorrryyy   mmmuuusssííímmmeee   ssseee   sssmmmáááttt   ---   

zzziiimmmuuu   mmmááámmmeee   vvv   rrroooccceee   jjjeeedddnnnooouuu,,,   jjjeeedddiiinnnkkkrrráááttt!!!   

   

   

   

   

   

   

VVVeeerrrčččaaa   PPPřřřiiibbbyyylllooovvvááá,,,   666...   AAA   
 



 

 

 

 

 

 

SSSnnněěěhhhuuullláááccciii      

   

SSSnnněěěhhhuuullláááccciii,,,   tttiii   ssseee   mmmaaajjjííí,,,   

nnneeekkkaaaššš lllooouuu   aaa   nnneeekkkýýýccchhhaaajjjííí,,,   

iii   kkkdddyyyžžž   kkkmmmoootttrrruuu   MMMeeellluuuzzzííínnnuuu   

pppooozzzvvvooouuu   rrrááánnnooo   nnnaaa   hhhooossstttiiinnnuuu...   
 

 

 

 

 

 

SSSnnněěěžžžííí   

   

SSSnnněěěžžžííí,,,   sssnnněěěžžžííí,,,   mmmrrrááázzz   kkkooollleeemmm   bbběěěžžžííí...   

ZZZiiimmmaaa   jjjeee   kkkooočččiiičččccceee,,,   hhhřřřbbbeeettt   ssseee   jjjííí   jjjeeežžžííí...   

FFFooouuukkkááá,,,   fffooouuukkkááá,,,   bbbííílllááá   jjjeee   lllooouuukkkaaa,,,   

zzziiimmmaaa   jjjeee   pppeeejjjssskkkooovvviii,,,   kkkeee   kkkaaammmnnnůůůmmm   kkkooouuukkkááá...   
 

 

 

 

Bára Majerová, 4. A 
 



 

Byla nebyla jedna vesnice a v té vesnici byla jedna holčička s maminkou a 

tátou a se starším bráchou Martinem. Ta holčička se jmenovala Anička a 

chodila do sousední vesnice do školy. Když už byly Vánoce a zrovna seděli u 

Štědrovečerní večeře, vtom zazvoní zvonek. Táta si říká, kdo to asi může v 

tuhle dobu zvonit. Je přece Štědrý večer! Martin říká, že by měli otevřít, 

ale Anička říká že ne, že by to mohl být zloděj. Maminka ale říká, že 

bychom měli otevřít. No dobře, řekne tatínek a  jde otevřít. Přede dveřmi 

stojí pán v otrhaném oblečení se starým kloboukem na hlavě. Dobrý den, 

představí se hlubokým hlasem. Mé jméno je Erwachsene Dorite. Přišel jsem 

k vám, abych vám dal dárek pod stromečekm pro celou vaši rodinu. Tatínek 

ho chce vyhodit, ale Anička, maminka i Martin ho chtějí pozvat dál. A jak 

vám máme říkat, ptá se Martin. Říkejte mi strejdo, odpověděl Dorite. 

Chvilku tam mluvili a pak šli zpívat koledy. Anička šeptala Martinovi, že ta 

hora dárků pod stromečkem vypadá nadějně. Anička si totiž přála k 

vánocům nový XBOX. Když přestali zpívat koledy, začaly se rozdávat 

dárky. Anička dostala 2 knížky, tričko, plyšáka, a XBOX který si přála. 

Martin dostal taky knížku a ještě hru na počítač a ponožky. Ale nejvíc se 

těšili na dárek, který jim přinesl neznámý host. Rozbalili ho a uviděli, že je 

to obyčejný starý klobouk. Civěli na něj, ale pak jim Erwach řekl: to je 

kouzelnej klobouk, stačí si ho dát na hlavu a splní vám každý den dvě přání. 

Sice neumí dávat peníze  a dá vám jen to, co se do něj vejde, ale to vám 

doufám nevadí. Martin bleskově zareagovoval a narazil si jej na hlavu a 

řekl: pohár s vanilkovou zmrzlinou. A vtom se na stole objevil pohár s 

vanilkovou zmrzlinou. Celá rodina ale hlavně Martin se na to dívají s 

otevřenou pusou, ale Ervach říká s 

naprostým klidem: jen si to sněz, než ti 

to roztaje. Martin se k tomu vrhne a 

začne zmrzlinu hltat. Maminka mu říká, 

že by to neměl takhle hltat, ale Martin 

ji neslyší. Když dojí, chtějí poděkovat, 

Erwach už tam není. Celá rodina na to 

kouká jako u vytržení. 

KONEC 

Klobouk a Vánoce 

Ondra Kadleček, 4. A  



 

 

 
 

Byla jednou jedna slečna, která se jmenovala Susan. 

Zdědila po babičce chatu, a protože do ní vůbec nechodila, tak se rozhodla, že 

tam pojede se svojí nejlepší kamarádkou Mary. Jely světle modrým autem, a když 

dojely na místo, zjistily, že to je spíš taková velká chatrč. Když vešly do chaty, 

viděly spoustu pavučin a pavouků, ale Susan a Mary zajímalo, proč tam byl 

moderní nábytek? Ale když si sedly na gauč, vznesl se prach a zjistily, že je 

to několik let staré. 

Obě dvě si řekly, že to tam vylepší, ale když vyhodily první koberec a otočily se, 

byl tam zase a venku nebyl! Susan to dost vyděsilo ale Mary si řeka, že se jim to 

jenom zdá. Susan byla tak vyděšená, že tu chatu ani nechtěla lepšit. Mary se ta 

chata zdála nějak nízká, a tak se šla podívat na chatu zvenku. Ale najednou viděla, 

že na půdě jsou taky okna, tak se tam šla podívat. Jenže kde jsou schody na 

půdu???  

Když to Mary řekla Susan, tak začaly hledat. Najednou uviděly dveře, tak do nich 

vstoupily, a tam bylo mnoho páček. Susan zmáčkla jednu páčku a najednou se 

rozsvítilo. Přečetly si nápis, co byl  na zdi, a zmáčkly páčku, kde bylo napsáno 

„schod“.  

Najednou se otevřela další místnost, kde byly schody nahoru. Najednou Susan 

vypískla a ten vchod zavřela. „Cos viděla?!?!“, zakřičela Mary. „Nic jenom 

mě vyděsilo to všechno po mojí babičce, JAK TU MOHLA BYDLET! Co když tu 

straší?“ – „NESMYSL!“, řekla Mary. Křičely jedna přes druhou, jak byly vyděšené. 

Obě dvě běžely k autu, ale - kde je! Koukly se do oken na půdě a viděly... 

                                             POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ! 

 

Prázdný dům  

Zuzka Čmerdová a Marie Klemperová, 4. A  



                                               

   

 

 

LLLiiidddééé   ssseee   dddooožžžííívvvaaajjjííí   mmmééénnněěě   llleeettt   nnneeežžž   nnnaaapppřřříííkkklllaaaddd   žžžeeelllvvvyyy...   

DDDÍÍÍVVVKKKAAA   JJJeeeaaannnnnneee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   TTTaaatttooo   žžžeeennnaaa   ssseee   dddooožžžiiilllaaa   111222222llleeettt!!!!!!!!!   KKKdddyyyžžž   ssseee   nnnaaarrrooodddiiilllaaa,,,   

llliiidddééé      ssseee   kkkooollleeemmm   nnnííí   ssseee   dddooožžžííívvvaaallliii   pppřřřiiibbbllliiižžžnnněěě   444555   llleeettt...   JJJeeeaaannnnnneee   bbbyyylllaaa   vvveeellliiiccceee   čččiiinnnooo---

rrrooodddááá...   VVV   888555   llleeettteeeccchhh   zzzaaačččaaalllaaa   sss   šššeeerrrmmmeeemmm...   JJJeeeššštttěěě   vvveee   111000000   llleeettteeeccchhh   jjjeeezzzdddiiilllaaa   nnnaaa   

kkkooollleee...   

VVVeee   VVVeeeiiitttnnnaaammmuuu   ssseee   llliiidddééé   dddooožžžííívvvaaajjjííí   aaasssiii   777555   llleeettt,,,   zzzaaatttooo   vvv   KKKeeennniii   jjjeeennn   aaasssiii   444000...   
 

 

 

 

 

 

 

 

TTTaaatttooo   hhhrrraaa   jjjeee   ooo   tttooommm   žžžeee   mmmáááttteee   tttaaannnkkk   aaa   mmmuuusssíííttteee   zzznnniiičččiiittt   vvv   bbbiiitttvvvěěě   cccooo   nnneeejjjvvvíííccceee   

nnneeepppřřřáááttteeelllssskkkýýýccchhh   tttaaannnkkkůůů...   JJJeee   tttaaadddyyy   aaasssiii   222555000   tttaaannnkkkůůů,,,   kkkttteeerrrééé   sssiii   mmmůůůžžžeeettteee   vvvzzzíííttt   dddooo   

bbbiiitttvvvyyy...   JJJeee   tttuuu   777   nnnááárrrooodddnnnooossstttííí   tttaaannnkkkůůů...   NNNaaapppřřříííkkklllaaaddd   nnněěěmmmeeeccckkkééé,,,   rrruuussskkkééé   aaallleee   iii   čččeeessskkkééé...   

TTTaaannnkkkyyy   ssseee   řřřaaadddííí   dddooo   úúúrrrooovvvnnnííí   111   aaažžž   111000...   DDDááállleee   ssseee   tttaaannnkkkyyy   ddděěělllííí   nnnaaa   llleeehhhkkkééé,,,   ssstttřřřeeedddnnnííí   aaa   

tttěěěžžžkkkééé   aaa   ssstttíííhhhaaačččeee   tttaaannnkkkůůů   (((nnněěěmmmeeeccckkkýýý   HHHeeetttzzzeeerrr)))   aaa   ddděěělllooossstttřřřeeelllccceee...   DDDěěělllooossstttřřřeeelllccciii   

jjjsssooouuu   tttaaannnkkkyyy,,,   kkkttteeerrrééé   mmmaaajjjííí   ssstttrrraaaššš llliiivvvěěě   sssiiilllnnnááá   ddděěělllaaa,,,   aaallleee   ssslllaaabbbýýý   pppaaannncccííířřř...   JJJááá   ttteeedddyyy   sss   

ddděěělllooossstttřřřeeelllccciii   nnneeehhhrrraaajjjuuu   (((mmmááámmm   dddvvvaaa   bbbrrriiitttssskkkééé)))...   TTTaaannnkkkyyy   mmmáááttteee   vvv   tttaaakkkzzzvvvaaannnééé   gggaaarrrááážžžiii,,,   

kkkdddeee   jjjeee   mmmůůůžžžeeettteee   vvvyyyllleeepppšššooovvvaaattt,,,   dddoooppplllňňňooovvvaaattt   mmmuuunnniiiccciii   nnneeebbbooo   ssspppoootttřřřeeebbbnnnííí   dddoooppplllňňňkkkyyy   

jjjaaakkkooo   tttřřřeeebbbaaa   lllééékkkááárrrnnniiičččkkkuuu   nnneeebbbooo   nnnááářřřaaadddííí   nnnaaa   oooppprrraaavvvuuu   mmmoooddduuulllůůů...   VVV   gggaaarrrááážžžiii,,,   

rrreeessspppeeekkktttiiivvveee   vvv   kkkaaasssááárrrnnnáááccchhh,,,   tttaaakkkyyy   mmmůůůžžžeeettteee   nnnaaajjjííímmmaaattt   nnnooovvvééé   čččllleeennnyyy   pppooosssááádddkkkyyy...   VVV   

sssaaammmoootttnnnééé   bbbiiitttvvvěěě   mmmuuusssíííttteee   zzznnniiičččiiittt   cccooo   nnneeejjjvvvíííccceee   nnneeepppřřřáááttteeelllssskkkýýýccchhh   tttaaannnkkkůůů   nnneeebbbooo   

ooobbbsssaaadddiiittt   zzzááákkklllaaadddnnnuuu,,,   aaabbbyyy   vvváááššš    tttýýýmmm   vvvyyyhhhrrrááálll   bbbiiitttvvvuuu,,,   aaa   vvvyyy   dddooossstttaaannneeettteee   vvvíííccceee   

kkkrrreeedddiiitttůůů   (((pppeeennněěězzz)))   aaa   zzzkkkuuušššeeennnooossstttííí...   ZZZkkkuuušššeeennnooossstttiii   jjjsssooouuu   tttaaakkkyyy   nnněěěcccooo   jjjaaakkkooo   pppeeennnííízzzeee...   

PPPoootttooommm   tttaaakkkyyy   mmmáááttteee   vvvooolllnnnééé   zzzkkkuuušššeeennnooossstttiii,,,   kkkttteeerrrééé   mmmůůůžžžeeettteee   pppooouuužžžíííttt   nnnaaa   vvvšššeeeccchhhnnnyyy   

tttaaannnkkkyyy...   PPPoootttooommm   jjjsssooouuu   tttuuu   zzzlllaaaťťťááákkkyyy,,,   aaa   tttyyy   mmmůůůžžžeeettteee   zzzíííssskkkaaattt   zzzaaa   ssskkkuuuttteeečččnnnééé   pppeeennnííízzzeee   

nnneeebbbooo   vvvyyyhhhrrráááttt   vvv   mmmiiisssíííccchhh...   ZZZlllaaaťťťááákkkyyy   mmmůůůžžžeeettteee   vvvyyymmměěěnnniiittt   zzzaaa   kkkrrreeedddiiitttyyy   nnneeebbbooo   zzzaaa   

vvvooolllnnnééé   zzzkkkuuušššeeennnooossstttiii...   
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