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Milí čtenáři,  
 

do Štědrého dne zbývá už jen pár dní. Všichni se už určitě těšíte nejen na dárky pod stromečkem, ale i na 

nastávající pohodu vánočních prázdnin. Doufáme, že všichni najdete mezi dárky ten nejvíce očekávaný a že vám 

snad i počasí nadělí pořádnou bílou peřinu, abyste si mohli užít zimních radovánek.  

 

Vyhlásili jsme letos pro žáky 4. a 5. ročníku soutěž o nejhezčí vánoční obrázek na první stranu našeho časopisu. 

Děkujeme všem dětem, které se naší dobrovolné soutěže zúčastnily. Některé z obrázků, které se nejvíce líbily 

členům redakční rady, najdete otištěné na dalších stránkách.  

 

Vítězným obrázkem se stala krásná a precizní kresba 

Adama Červinky z 5.B. Adamovi gratulujeme a 

děkujeme. Zasloužil si sladkou odměnu, kterou jsme 

předali i dalším žákyním, jejichž obrázky se nám líbily 

nejvíce.  

 

Prolistujte si časopis, přečtěte si články, které vás 

zajímají, a užijte si ještě posledních pár dní 

příjemného, tajemného očekávání před vánočními 

svátky.  

 

 

Přejeme vám krásné Vánoce, pevné zdraví a 

spoustu pohody a úspěchů v roce 2018!  

 

redakční rada s paní učitelkou V. Konvalinkovou 

 

                                      
 

2. místo - Andrea Freiwaldová, 4.A 
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3. místo - Markéta Smetanová, 4.B           

   

 

  
4. místo - Kateřina Fialová, 5.B            



3 

   
 

5. místo - Anežka Maršálková, 4.A         

 

 
 

6. místo - Ivana Máčková, 4.B 
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Andrea Freiwaldová podruhé, 4.A 

 

 

Zprávy z pohledecké školy  
 

 

Svátek Halloween v hodině anglického jazyka  

 

I když Halloween není typicky českým 

svátkem, vyřezávané dýně se svíčkou uvnitř 

si získávají u dětí stále větší oblibu.  

V rámci hodiny anglického jazyka se žáci naší 

školy naučili formou různých zábavných 

aktivit nová anglická slovíčka a dozvěděli se 

mnohé o původu tohoto anglosaského svátku.  

Děti si vyzdobily svoji třídu vlastními 

obrázky a strašidelnými výrobky. V rytmu 

halloweenské hudby proběhla ukázka 

strašidelných kostýmů, ochutnávka dobrot, 

hra Bingo, obrázková doplňovačka a po 

vyhlášení soutěže „O nejkrásnější dýni“ byli 

vítězové odměněni diplomem.  

Pochvalu za všechny převleky a masky, za 

donesené koláčky a muffiny, za snahu při 

soutěžích si zasloužily všechny děti.  

 

(Mgr. Lukáš Smetana) 
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Konec měsíce října patří vzpomínkám 

 

Každoročně si připomínáme vznik prvního samostatného Československého 

státu položením věnce k pomníku padlých z I. světové války. I v letošním 

roce za pomoci paní učitelky zhotovili starší žáci věnec, který jsme 

společně 25. října položili k pomníku. 

  
 

 

 

 

 

 

Keramická dílna 

 

2. listopadu si žáci všech ročníků vyzkoušeli práci s keramickou hlínou. Pod odborným vedením paní Kateřiny Fialové 

mohli rozvíjet svou fantazii, tvořivost a vytvářet krásné výrobky. Moc se jim to líbilo.  

 

            
 

Nedej se! 

 

Ve čtvrtek 23. listopadu nás navštívily lektorky z neziskové organizace Portimo 

z Nového Města na Moravě, které si pro nás připravily zážitkový program k 

prevenci šikany s názvem „Nedej se!“.  

Děti se hravou formou učily zvládat úzkost a stres v modelových situacích, 

chránit a bránit si svůj prostor, nedovolit „silným“, aby tento prostor narušili. 

Učily se vyjádřit svůj názor a zdůvodnit svoje rozhodnutí. 

V samém závěru programu vytvořili žáci síť přátelství, napnuli provázky a takto 

vytvořená síť je nesla. Tak dokáže nést jenom důvěra a přátelství. 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební nástroje 

 

24. listopadu jsme s mladšími žáky naší školy přijali pozvání paní učitelek MŠ Pohledec, kam za dětmi se svým 

hudebním pořadem Babička Chrotta vypráví přijel Mgr. Pavel Josef Macků z Nedvědice. 

Děti si poslechly pohádku s písničkami o trampotách flétniček, které jim způsobil beraní roh s trumpetou, a o tom, 

jak jim nakonec pomohly hudební nástroje. Po pohádce si znovu připomenuly všechny hudební nástroje jak jménem, 

tak i poslechem krátkých ukázek hry. Děti se postupně seznámily s 50 současnými i historickými hudebními 

nástroji. 
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Za staršími žáky přijel pan Macků do školy, aby děti seznámil s hudbou a hudebními nástroji v průběhu staletí, se 

zastávkami v pravěku, starověku a u potulných pěvců v době Karla IV. 

Děti slyšely hudbu typickou pro uvedená období, hranou živě na dobové nástroje. Na závěr pořadu si žáci mohli 

nástroje prohlédnout. 

 

        
 

Čerti ve škole 

 

V úterý 5. prosince se stalo něco nepochopitelného. Ráno, když jsme přišli do 

naší krásné školy, bylo všechno jinak. 

Nic nebylo na svém místě. Rozházené lavice, židle, vysypané křídy, ani stoly 

paní učitelek nezůstaly ušetřené. Nevěřícně jsme se po sobě dívali. Kdo tohle 

mohl udělat? Najednou někdo z dětí ukázal na zem. Na podlaze se zřetelně 

rýsoval otisk čertovského kopyta. Všichni jsme ztichli, zanedlouho jsme 

objevili další stopu. Drželi jsme se pohromadě a hledali dál. Stopy nás zavedly 

až k tabuli. Když jsme ji rozevřeli, zjistili jsme, že se to opravdu stalo. V noci 

nebo k ránu tady řádili čerti! Na školní tabuli nám nechali vzkaz, že to všechno 

nekončí, že teprve přijdou… 

Postupně jsme sebrali zbytek odvahy a snažili se uklidit ten neskutečný 

nepořádek. Konečně začalo vyučování, ale bylo neustále přerušováno rachotem, 

který se ozýval z půdy. Nebylo to nic jiného než čertovské  řádění. To ustalo teprve, když se objevil Mikuláš s 

hodným andělem. Ti nadělili našim dětem sladkosti a čertovskou sebranku si odvedli.  

Hezký program pro své mladší spolužáky zajistili žáci 4. a 5. ročníku, ženy z místní organizace Svazu žen ve 

spolupráci s rodiči a naší paní školnicí. 

 

           
 

Všem čtenářům přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2018. 

(Mgr. Marie Kučerová) 
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Rozhovor s Ing. Dagmar Jaitnerovou – novou chemikářkou a zároveň výchovnou 

poradkyní na naší škole 
 
 

1. Na jakých školách jste působila před nástupem na naši školu? 
 

Učila jsem na ZŠ a MŠ ve Velké Losenici, poté na novoměstské základní 

škole, která sídlí na Vratislavově náměstí. Nyní učím současně na dvou 

školách, tou druhou je ZŠ a MŠ v Polničce. 

  

2. Proč jste si vybrala práci učitelky? 
 

Práce učitelky se mi líbila už od dětství, kdy jsem si velmi často hrála 

se sestrou na školu. Naši žáci byli plyšáci a panenky.   

 

3. Dělala jste výchovnou poradkyni i na ostatních školách? Jaké 

předměty jste vyučovala? 
 

Výchovnou poradkyni dělám stále na ZŠ a MŠ v Polničce. Vyučovala jsem fyziku, přírodopis, výtvarnou výchovu, 

výchovu k občanství, výchovu ke zdraví, pracovní činnosti. Na menších školách učí učitel i předměty, které 

nevystudoval, ale baví ho.  

 

4. Měla jste už od základní školy ráda chemii? 
 

Na základní škole mě chemie moc nezaujala, až na Gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou. 

Dostali jsme v prvním ročníku mladého profesora, který nás dokázal pro chemii tak 

nadchnout, že jsem ji šla studovat na vysokou školu. 

 

5. Jaký Vás nejvíce bavil předmět na základní škole? 
 

To už si nepamatuji, ale měla jsem samé jedničky, tak asi všechny.  

 

6. Věnujete se nějakým koníčkům? 
 

Tancování – zumba, břišní tance, flamengo. Ráda vařím a peču pro manžela, dcery a naše kamarády. 

 

7. Preferujete cestování po Čechách nebo raději navštěvujete cizí země? 
 

Ráda poznávám různá místa v Čechách, ať v létě nebo v zimě. Ale miluji též moře a sluníčko, takže každé léto 

cestuji s rodinou a přáteli po chorvatském pobřeží. 

 

8. Jakou máte ráda hudbu? 
 

Nemám vyhraněný hudební styl. Líbí se mi skupiny Škwor, Kabát, Wohnout, také se mi líbí hudba, na kterou tancuji. 

Ráda si poslechnu písničky na rádiu Vysočina a Evropa 2. 

 

9. Těšíte se na Vánoce? Jak tyto svátky trávíte? 
 

Vánoce mám moc ráda a trávím je vždy s rodinou – manželem, dvěma dcerami, maminkou a rodiči mého manžela.  

 

10. Dodržujete nějaké vánoční tradice? 
 

Máme adventní věnec, s kamarádkou a dcerami pečeme cukroví. Na Štědrý den chodíme do kostela na Půlnoční mši. 

Jíme klasiku - bramborový salát a smaženého kapra. U stromečku zpíváme koledy, díváme se na pohádky a užíváme 

si krásnou vánoční atmosféru. 
 

Děkujeme za rozhovor. Přejeme krásné Vánoce a pohodový zbytek školního roku.  

 

Lada Melicharová a Petra Halouzková 

 



8 

Anketa 
 

 

Členové redakční rady udělali před Vánocemi malou anketu s názvem Tři vánoční nej. Ptali se žáků i učitelů. 

 

1. Nejoblíbenější cukroví 

2. Nejlepší pohádka 

3. Nejhezčí koleda 
 

Marek Zálešák, 4.A 

1. perníčky 

2. Tři oříšky pro Popelku 

3. Rolničky 

 

Anna Krejčí, 5.A 

1.  vanilkové rohlíčky 

2. Mrazík 

3.  Nesem vám noviny 

 

Kristýna Petrová, 7.A 

1.  kávové bony 

2.  Anděl Páně 2 

3.  Byla cesta ušlapaná 

  

Kuba Uhlíř, 7.A 

1.  perníčky 

2.  Polární expres 

3.  Narodil se Kristus Pán 

  

Kristýna Zdražilová, 8.A 

 1.  medové kuličky 

2.  Shrek 

3.  Narodil se Kristus Pán 

  

Petr Polnický, 8.A 

1.  vanilkové rohlíčky 

2. Anděl Páně  

3.  Narodil se Kristus Pán 

 

Lucie Hiesböcková, 8.B 

1. vanilkové rohlíčky, perníčky 

2. Zlatovláska 

3. Štědrý večer  

 

Tomáš Švanda, 8.B 

1. rumové kuličky 

2. Mrazík 

3. Nesem vám noviny 

 

učitelé:  

 

Mgr. Martina Svrčková 

1.  tradiční vanilkové rohlíčky 

2. Princezna se zlatou hvězdou na 

čele 

3. Štědrý večer 

 

Rozálie Šiborová, 4.A 

1. linecké 

2. Anděl Páně 2 

3. Rolničky 

 

Michal Švarný, 5.A 

1. linecké 

2. Mrazík 

3. Narodil se Kristus Pán 

 

Daniel Cobzaru, 4.B 

1. linecké 

2. Tři bratři 

3. Vánoce, Vánoce přicházejí 

 

Lucie Laifrová, 4.B 

1. vanilkové rohlíčky 

2. O dvanácti měsíčkách 

3. Koleda, koleda Štěpáne 

 

Karolína Dobiášová, 5.B 

1. vanilkové rohlíčky 

2. Zlatovláska 

3. Pásli ovce Valaši 

 

Karel Brusenbauch, 5.B 

1. včelí úlky  

2. Z pekla štěstí 

3. Pásli ovce Valaši 

 

Michaela Kadlecová, 9.B 

1. vanilkové rohlíčky 

2. Tři oříšky pro Popelku 

3. Rolničky 

 

Viktor Macciolli, 9.B 

1. perníčky 

2. Mrazík 

3. Rolničky 

 

 

 

Mgr. Zdeněk Novotný 

1. včelí úly 

2. Princ Bajaja 

3. Narodil se Kristus Pán 

 

 

Franta Slovák, 6.A 

1. linecké 

2. Tři zlaté vlasy děda Vševěda 

3. Vánoce, Vánoce přicházejí 

 

Fanda Ondráček, 6.B 

1. vanilkové rohlíčky 

2. Anděl Páně 2 

3. Štědrý večer nastal 

 

Markéta Dobrovolná, 6.B 

1. vanilkové rohlíčky 

2. Popelka 

3. Štědrý večer nastal 

 

Ariana Kolářová, 7.B 

1. linecké 

2. Anděl Páně 

3. Pásli ovce Valaši 

 

Radek Prokop Dostál, 7.B 

1. včelí úly  

2. Mrazík  

3. Narodil se Kristus Pán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Pešková 

1. to, co jsem nepekla 

2. Anděl Páně 2 

3. všechny 
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Mgr. Martina Pulgretová 

1. vanilkové rohlíčky 

2. Tři oříšky pro Popelku 

3. Půjdem spolu do Betléma 

Mgr. Alena Hábová 

1. linecká kolečka 

2. Tři oříšky pro Popelku 

3. Narodil se Kristus Pán 

Mgr. Aleš Kříž 

1.  ovocné  košíčky 

2. Tři oříšky pro Popelku 

3. Narodil se Kristus Pán 

 

Děkujeme všem osloveným za odpovědi a doufáme, že se všichni dočkají své oblíbené pohádky, pochutnají si 

na oblíbeném cukroví a v dobré náladě si u stromečku zazpívají svoji nejoblíbenější koledu! 
 

členové redakce 

 

  3.11. – 9.A se zúčastnila benefice Portima s názvem Na jedné lodi –                  

      Předsudkům navzdory 
 
 

            
 

 

Olympiáda z českého jazyka  

 
Letošního školního kola se zúčastnilo 14 žáků 8. a 9. tříd. Žáci museli vyplnit 

mluvnickou část a napsat slohové cvičení na zadané téma.  

Nejvyššího počtu bodů dosáhla Anežka Polnická z 8.A. Na druhém místě skončila 

Julie Horváthová z 9.A a třetí umístění patřilo Báře Janíčkové z 9.B.  

 

Vítězkám  gratulujeme a všem žákům děkujeme za účast.  

 

(Mgr. K. Petrová a Mgr. V. Konvalinková) 

 

 
Soutěž -  Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2017/2018  
 

Soutěž Mladý chemik je zaměřena na celorepublikovou propagaci chemie na základních školách. Žáci musí v rámci 

soutěže prokázat patřičné vědomosti z chemie a praktickou zručnost v laboratorním cvičení.   

Žáci 9. ročníku v listopadu napsali v rámci školního kola vědomostní test. Byli vybráni tři nejúspěšnější  - Jakub 

Petr, Ladislav Rak a Karolína Špinarová. Tito žáci postoupili do 2. kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika 

ČR v Jihomoravském kraji, které probíhalo ve středu 6. 12. 2017 v budově Střední průmyslové školy chemické Brno. 

2. kolo probíhalo formou písemného testu. Po absolvování testu byl pro účastníky soutěže nachystán zajímavý 

program: zábavné chemické pokusy, fyzika pro chemiky, poučné a zajímavé pokusy z biologie, biochemie a 

mikrobiologie, ukázka nového přírodovědného motivujícího centra (3D interaktivní modely, např. jaderné 

elektrárny, spalovny odpadů, čistírny odpadních vod, pivovaru), kulturní program (zpěv, kouzla, hudební vystoupení). 

Děkujeme žákům za reprezentaci naší školy.  

(Ing. D. Jaitnerová) 
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8. A – Exkurze – 16. 11.  
 

Jako každý rok i letos vyrazili žáci osmých tříd do 

Žďáru nad Sázavou, aby navštívili úřad práce a 

výrobní haly podniku ŽĎAS. Na úřadě se dozvěděli 

mnoho informací o budoucím povolání, které profese 

jsou nejžádanější, mluvilo se o pracovním uplatnění v 

regionu či o nezaměstnanosti v našem kraji. Mnohem 

atraktivnější však byla pro žáky prohlídka ŽĎASU v 

plném provozu. Mnozí ho navštívili poprvé. Ochranná 

přilba a brýle, nutné vybavení při exkurzi, se staly 

pro žáky zajímavým zpestřením. Myslím, že vše se 

vydařilo a žákům se takto strávený den líbil. 

 

(Mgr. L. Hanusová) 

 

 

 

Exkurze Bělisko – zájemci z 9. ročníku 

 
Žáci se seznámili s výukou a 

materiálně technickým vybavením 

oborů, které se na SOŠ Bělisko 

vyučují (truhlář, tesař, zedník, 

opravář lesnických strojů, lesní 

mechanizátor). V průběhu této akce si 

mohli i prakticky vyzkoušet některé 

činnosti, např. svařování, jízdu 

traktorem nebo výměnu řetězu 

motorové pily. Na závěr si samostatně 

zhotovili výrobek ze dřeva – stojánek 

na tužky. Naším průvodcem byl učitel 

odborného výcviku pan Šikula, kterého 

žáci nakonec odměnili potleskem. 

 

(Mgr. Z. Ptáček)  
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Dárek  

 
Jan Horák, Jakub Krejčí a Foma Cobzaru vyrobili při 

exkurzi na SOŠ Bělisko stojánek na tužky ve tvaru psa. 

Svůj výrobek se rozhodli věnovat jako dárek třídní 

učitelce V. Konvalinkové, kterou toto milé gesto velmi 

potěšilo.   

 
 

 

 

 

 

 

12. 12. – Beseda se strážníky MP 

 
I v letošním školním roce se v rámci výuky občanské výchovy uskutečnila 

oblíbená beseda pro žáky 9. tříd se strážníky městské policie – s panem 

Ladislavem Novotným a Tomášem Svobodou. Tentokrát proběhla trochu jinak – 

formou otázek a odpovědí týkajících se trestního práva.  

Tématem se tak staly pojmy jako trestný čin, alkohol za volantem, kouření či 

užívání drog, trestní odpovědnost mladistvých atd. Závěr obou besed žáci 

zakončili potleskem, z něhož bylo jasné, že u nich měla beseda úspěch.  

 

(Mgr. Z. Ptáček) 
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Třeťáčci přinášejí radost  

 
Žáci 3.A potěšili seniory v místním pečovatelské domě svým vystoupením. Nejdříve jim ukázali, co vše si pro ně 

připravili, poté se věnovali společnému vyrábění. 
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9.A v nových mikinách. Už se jim ten konec blíží… 
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Domácí hračky 

 
Malí angličtináři ze 3.B si zpestřili výuku výrobou vlastních 

hraček z dostupných domácích materiálů. S nelehkým 

domácím úkolem si bravurně poradili nejen děti, ale i jejich 

rodiče. V hodině jsme tak mohli obdivovat housenku, hady 

různých délek, roztomilého papouška či růžové prasátko. 

Kávu vám připravil úžasný robot, svézt jste se mohli 

ponorkou, autem, nebo dokonce tankem. Z vodní říše 

připlavala chobotnice a rybka a pro malé princezny tady byl 

poník nebo panenka. Všem malým šikulům patří velký dík.  

 

(Mgr. L. Hanusová) 

 
 

 

 

Zprávy ze stolního tenisu na naší škole 
 
 

V říjnu proběhlo na 2. stupni školní kolo ve stolním tenise. Zde přinášíme přehled výsledků: 

 

mladší žáci    1. Martin Žváček 6.B                mladší žákyně  1. Kristýna Petrová 7.A 

                     2.  Jan Polnický 6.B                                           2. Jana Polnická 7.A 

                     3.  Jan Svoboda 6.A                                          3. Eva Chrástová 7.B 

 

starší žáci    1.  Dan Mokrý 9.A                    starší žákyně   1. Karolína Špinarová 9.B 

                     2. Láďa Rak 9.A                                                2. Barbora Nečasová 9.B 

                     3. Patrik Gaži 8.B                                              3. Marta Tučková 8.A 

 

Nejlepším hráčem naší školy je Ladislav Rak,  žák 9.A, který po čtyři roky naši školu vždy výborně 

reprezentoval. 
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V okresním kole ve Žďáře nad Sázavou nás 1. 11. 2017 reprezentovali tito žáci: 

 

mladší žáci: Karel Žváček,  Martin Žváček a Ondřej Krejčí  

mladší žákyně: Kristýna Petrová, Jana Polnická  

starší žáci: Ladislav Rak,  Patrik  Gaži, Ondřej Dostál  

starší žákyně: Karolína Špinarová, Barbora Nečasová  

 

Všechna čtyři  družstva se umístila v okresním kole na výborném 2. místě. 

 

Děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme mnoho úspěchů a radosti při hraní stolního tenisu.                

                                    

     
 

     
 

                                                           (Mgr. Zdeňka Ondráčková) 
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Módní přehlídka ve 4. A 
 

V pondělí 4. prosince se uskutečnila v naší třídě módní přehlídka. Všichni, kteří byli pozváni, přišli. Koberec se 

proměnil v předváděcí molo a módní přehlídka mohla začít. V českém jazyku jsme se v rámci slohu učili popisovat 

oděv, který jsme si pro přehlídku připravili. Jeden spolužák předváděl určitý model a druhý daný model 

okomentoval. Objevily se modely dívčí, chlapecké, společenské, sportovní, zimní i letní. Všechny modely byly 

nápadité a módní přehlídku jsme si krásně užili. 

 

       
 

Rozálie Šiborová - model  Zdravá voda nebo také vodní svět  

 

Tento univerzální model pochází z módní výrobny jménem ROMA. RO znamená Rozálie, MA znamená máma. ROMA 

je také italské město ŘÍM. Model je vhodný pro děti od 5 do 10 let. Inspirovali jsme se epizodou ze seriálu 

Vyprávěj, kde batikovali tričko.  My jsme si vybrali k obarvení modrou barvu. Ta má blízko k vodě, a tak to všechno 

začalo. 

Model Zdravé vody se skládá z malého kloboučku ve tvaru lodičky. Tričko je modrobílé, ozdobené parníky, 

lodičkami, ponorkou a zvířaty. Zvířata jsou domácí (kachny), vodní (velryby) a cizokrajná  (lední medvěd). Vše je 

ručně poskládáno a namalováno. Všechny tyto veselé doplňky mají něco společného s vodou. Pod tričkem jsou šedé 

legíny s očima. To má symbolizovat, že se máme na přírodu dívat a chránit ji. Boty, které jsou součástí modelu, 

znázorňují vodní pěnu, kterou vidíme na vodní hladině. Tento oblek je barevný a zajímavý. Když si ho oblečete, 

budete mít pocit, jako byste plavali v moři. 

 

Marek Lukeš – sportovní dres 

 

Zde přichází chlapecký model pro sportovní vyžití, konkrétně florbalový dres.  Je určen pro zhruba desetileté 

sportovce. Horní díl – triko je vyvedeno v červené barvě s modrými a bílými doplňky a nápisy. Má krátké rukávy a 

límec u krku je se zapínáním na knoflíčky. Triko doplňují šedé kraťasy s gumou v pase a kapsami. Na nohou má 

černé cvičky na šněrování s bílými pruhy a oranžovou podrážkou. K tomu nosí bílé podkolenky.  

 

Modelka Lucka 

 

Lucka vám předvádí kombinaci dvou barev – černé a  červené na elegantním kompletu. Červený top s třpytivými 

volánky bude podle odborníků na módu hitem příští sezony. Černá minisukně áčkového střihu je vhodná pro sváteční 

i každodenní nošení. Černé balerínky ozdobené mašlí spolu s červenými perlovými náušnicemi a náhrdelníkem skvěle 

doplňují celý vzhled. Stylisté modelce doporučili rozpuštěné vlasy, ale stejně tak lze zvolit i složitější účesy s 

ohledem na příležitost. 

 

David Lukeš – model pro letní dny 

 

Nyní vidíte chlapecký model  složený z kraťasů a trička, vhodný pro horké letní dny. Kraťasy jsou z lehkého, 

vzdušného materiálu, použitelné i  pro koupání. V pase mají gumu se šňůrkou na stažení. Kraťasům nechybí ani 

kapsy. Jsou červené  s bílými květy. Kraťasy doplňuje pohodlné bavlněné triko s nápisy v bílé barvě. K modelu patří 

i vhodné sluneční brýle a slaměný klobouk s černou stuhou a motivem palem. Je určen pro asi desetileté chlapce. 
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Kateřina Malušková -  Můj model 

 

Můj model je určený pro dívky. Je vhodný na koncerty a slavnostní příležitosti. Je určený pro věk deset let. Skládá 

se ze šatů, bolerka, silonek a bot. Šaty mají černou barvu, jsou bez rukávů a jejich délka je nad kolena. Jsou ušity 

z hedvábí. Na límci jsou zdobené blýskavými kameny, zapínají se na knoflíky a mají růžový pásek. Bolerko a silonky 

jsou také černé. Boty jsou béžové a mají zlaté ozdoby. Můj model byl vyrobený v C&A. 

 

Dan Lempera – model pro slavnostní příležitosti 

 

Tento outfit je chlapecký a je určen pro slavnostní příležitosti. Barva kalhot je světle hnědá, košile světle modrá a 

sako je tmavě modré. Kapsy na kalhotách jsou velké. Košile a sako mají kulaté knoflíky. Outfit je z bavlny.  

 

 

Andrea Freiwaldová - Moje oblíbené tričko  

Toto tričko je určeno pro dívky ve věku 11 let. Je vhodné k nošení do školy i na slavnostní příležitosti. Tričko je 

vyrobeno z příjemně jemné bavlny v růžovo-béžové barvě. Na předním dílu trička je šedé koťátko, které si hraje s 

velkým fialovým motýlem, dole je stříbrně vyšité srdce zdobené flitry. Autorem modelu je firma Next. 
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