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Naši “NEJ” v bøeznu 2022
Nejlepší sportovec měsíce (6.–9. tříd):

Šimon SOUČEK (8. B)

Nejlepší sběrač bylin měsíce:

Kateřina HORÁKOVÁ (8. A)

Hádanky na Moodlu:
(3 vylosovaní ze 4 autorů 100% odpovědí)

Eliška LYSICKÁ (6. A)
Daniela STRACHOTOVÁ (4. A)
Ondřej PÍŠA (5. A)

2

Zápis do první tøídy
Letošnímu zápisu do 1. třídy na
Základní školu Úpice-Lány vládla
příjemná jarní atmosféra. Včelky
přivítaly celkem 36 předškoláků.
Rodiče 5 z nich požádali o odklad
povinné školní docházky svého dítěte,
1 chlapec byl dočasně nezařazen.
Více se dozvíte z reportáže Televize
JS. Pozvánku na informativní schůzku
rodičů budoucích prvňáčků, která se uskuteční ve čtvrtek 2. června 2022
od 16 hodin, obdrží zákonní zástupci žáků v polovině měsíce května.
(Ks)

Tøetí nejlepší v kraji
Mimořádného úspěc hu dosáhla
ž á k y n ě Z Š Ú p i c e - L á ny Ma r i e
Vlčková (6. B) v krajském kole
Zeměpisné olympiády.
V konkurenci medailistů z okresních
kol si počínala bravurně. Získala totiž
třetí nejvyšší počet bodů ze všech
účastníků kategorie A. Bronzovou
pozicí v krajském měření sil tak
vyrovnala historický rekord školy.
Stejného úspěchu dosáhl v roce 2013
jen Miroslav Tomeš, pozdější student
geogra e na Karlově univerzitě.
Marii Vlčkové děkujeme za vzornou
reprezentaci školy a samozřejmě moc
blahopřejeme. Škoda, že v její kategorii žákyň a žáků 6. tříd se do
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celostátního kola nepostupuje. Úspěšným řešitelem krajského kola se také
stal její spolužák Patrik Vít, který skončil čtrnáctý.
(Ks)

Poznávaèku opanovaly dívky z 6. B
Ve čtvrtek 7. dubna 2022 proběhlo školní kolo v
poznávání živočichů. Excelentní výkon předvedla
děvčata z 6. B, která ztratila minimum bodů. Dívky se
na stupních vítězů seřadily takto: 1. Marie Vlčková, 2.
Eliška Stará, 3. Natálie Tomková. V kategorii 7. tříd byl
nejlepší Tomáš Hofman, druhá skončila Barbora
Vránová a třetí byla Monika Holanová. Všichni ze 7.
A. I ostatní účastníci předvedli vynikající vědomosti.
Děkuji všem účastníkům za přípravu!
(Jč)

Parazita pøijal hostitel
Letošní teoretická část přírodopisné soutěže se vrátila do starých kolejí.
V předchozích dvou letech kvůli distanční výuce probíhala na Moodlu.
Letošní školní kolo proběhlo v úterý 12. dubna 2022 na téma „Parazité a
jejich hostitelé“. Devatenáct účastníků odpovídalo na 17 záludných otázek.
V kategorii 6. tříd tentokrát nejlepší vědomosti předvedl Šimon Strachota
(6. A). Už druhé stříbro v přírodopisných soutěžích získala Eliška Stará
(6. B). Třetí příčka patří ihned dvěma žákyním, Marii Vlčkové a Barboře
Kultové (obě 6. B). Stejný počet bodů jako vítěz v kategorii 6. tříd měla i
vítězka v kategorii 7.—8. tříd, Linda Dibelková ze 7. B. Druhý byl další žák
ze 7. B Tomáš Tomčiak a na 3. místě skončil opět Tomáš, tentokrát Hofman
ze 7. A. Medailisté obdrží diplom a drobnou pozornost, všichni pochvalu
do žákovské knížky. Poslední soutěž v poznávání rostlin proběhne na
začátku června.
(Jč)
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Dìjepisná olympiáda - okresní kolo
Ve středu 23. března uspořádala ZŠ Komenského v Trutnově okresní kolo
dějepisné olympiády. Naše děvčata, Dorota Vojtěchová (9. A) a Zuzana
Marešová (8. A), zabojovala a v silné konkurenci dalších 21 žáků obsadila
výborná místa – Zuzka 9. místo, Dorka místo 12. Tematické zaměření
Šlechta v proměnách času (do roku 1648) zůstalo stejné jako v kole
školním.
I dnes vám nabízíme ochutnávku několika otázek:
Podle středověkých představ byl panovník vládcem a majitelem veškeré
země ve své říši. Nejstarší šlechta pak získávala své majetky pouze do
dočasného vlastnictví za služby, které mu poskytla. Šlechta samozřejmě
dlouhodobě usilovala o de nitivní zisk takového majetku do svého trvalého
vlastnictví.
1. Jak se nazývá panovníkem propůjčená země?
a) léno
b) úhor
c) role
d) újezd
2. Jak se označuje majetek šlechty, který panovník převedl šlechtickému
rodu do stálého vlastnictví (a tedy již nepřipadal zpět panovníkovi po smrti
šlechtice, který byl panovníkem obdarován)?
a) dědičná role
b) prvorozená država
c) dědičné léno
d) trvalá lhůta
Oběma dívkám děkujeme za reprezentaci školy a srdečně gratulujeme.
O tom, zda postoupí do kola krajského, se rozhodne podle počtu bodů
účastníků ostatních okresů.
správné odpovědi: 1. a), 2. c)

(Pk D)
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Vynikající úspìch Doroty Vojtìchové
Olympiáda v českém jazyce je jednotná pro
celé území České republiky, pořádá se
každoročně, je postupovou soutěží a skládá se
z několika soutěžních kol (školní, okresní,
krajské a ústřední). Úkoly řeší soutěžící
samostatně v časovém rozpětí — gramatika do
60 minut, sloh taktéž do 60 minut.
V letošním školním roce probíhá již
v pořadí 48. ročník. V roce 2019/20 se umístil
Ondřej Petera na 2. místě v okresním kole.
Z důvodu epidemie covid-19 se bohužel další
kola nekonala. V roce následujícím ze stejného důvodu soutěž neproběhla
vůbec. A letos? Vynikající 2. místo v okresním kole vybojovala Dorota
Vojtěchová z 9. A. Vyrovnala tak dosavadní nejlepší umístění, kterého žák
naší školy v historii této soutěže dosáhl. A co více – má naději ho překonat,
protože postoupila do kola krajského. To se koná 25. 4. 2022 v budově
Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. Budeme Dorotě držet pěsti. Ale už
její účast je obrovským úspěchem.
Společně s Dorotou se okresního kola v Trutnově zúčastnila ještě
Veronika Rusová. Skončila na 25. místě. Nemusí však být smutná, protože
na rozdíl od ostatních účastníků bude mít ještě druhý pokus v příštím roce,
neboť ona jediná byla z 8. třídy, všichni ostatní ze třídy 9. Oběma
děvčatům děkujeme.
(Vč)

Poární ochrana oèima dìtí
Okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí se letos zúčastnilo 323
dětí. Máme radost, že mezi oceněnými je hned 5 žáků z naší školy. A jak
už je v letošním školním roce obvyklé, nechyběla mezi nimi Dorota
Vojtěchová.
V literární kategorii L2 (6.–7. třída) zvítězil Lukáš Vodička a 3. místo
obsadil Radek Langer (oba 6. B). V kategorii L3 (8.–9. třída) patří
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zástupcům ZŠ ÚL dokonce všechna 3 místa na stupních vítězů: 1. Jiří
Peterka (8. B), 2. Dorota Vojtěchová a 3. Anežka Kultová (obě 9. A).
Gratulujeme!
(Pk Č)

Dìtský parlament v akci
V rámci oslavy Dne učitelů
zorganizovali parlamenťáci
VYMĚNĚNÝ DEN. Žáci si vyzkoušeli
role učitelů a převzali za ně výuku
některýc h hodin. Na velkou
přestávku členové dětského
parlamentu svolali všechny vyučující
do jedné učebny. Poděkovali za
jejich práci a pohostili je výborným
zákuskem. Na závěr dostal každý učitel čokoládu na „obalení“ nervů.
Parlamenťákům patří za tento počin poděkování.
(Ji)

Zdravotnický víceboj
Po tříleté odmlce se konečně může uskutečnit jubilejní ročník soutěže, kterou
na začátku století vymysleli Věra Hájková, Lenka Čepelková a Květoslav
Matyska. Už podvacáté si vyzkoušejí své zdravotnické dovednosti školáci
z regionu Jestřebích hor. Ve středu 11. května 2022 je na čtyřkilometrové
trase mezi ZŠ Úpice-Lány a ZŠ Havlovice čekají stanoviště, kde budou
prokazovat, jak umí poskytnout první pomoc. K úspěchu ve „Zdravotnickém
víceboji“ povede také umění transportovat raněného, rychlé překonání
překážkové dráhy, dopravní znalosti, rozpoznání léčivých bylin, ale i
vědomosti z historie Červeného kříže. Pořadatelé z Místní skupiny ČČK
Úpice a obou zmíněných škol očekávají účast 20 pětičlenných hlídek.
Nejlepší z nich si odveze putovní pohár věnovaný městem Úpice.
(Ks)
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Jednotné pøijímací zkoušky oèima ákù 9. A
Ráno v den přijímacích zkoušek jsem nebyla vůbec unavená, cítila jsem se
velmi dobře, a tak jsem měla pocit, že zvládnu všechno dobře.V klidu jsem
byla až do doby, kdy jsem vstoupila do třídy. Matematika mi připadala
velmi lehká, tedy až na „koláče a dortíčky“. Věřila jsem tedy, že v pohodě
bude i čeština. Ale nebylo tomu tak, čeština mi připadala těžší než
matematika. Druhý den ráno jsem si říkala, že zkoušku z češtiny musím
zvládnout lépe než předchozí den. Čeština byla tentokráte skutečně o něco
lehčí, a tak z ní mám lepší pocit. Jsem zvědavá, jak to nakonec dopadlo.
Anežka Marešová
Den začal docela příjemně. Byl to už druhý den přijímaček a já se
tentokráte chystala na trutnovské gymnázium. Vzbudila jsem se sama od
sebe už 12 minut před zvoněním budíku, protože jsem šla brzy spát.
Poklidně jsem se nasnídala, zabalila si svačinu a společně s maminkou jsme
se vydaly na cestu. Do školy jsem dorazila s dostatečným předstihem a
jedna z učitelek mě zavedla do třídy. V testu z matematiky jsem vyplnila
vše ke své spokojenosti. V českém jazyce si ale svým výkonem nejsem úplně
jistá. Jsem na sebe asi moc přísná ohledně pravopisu, ale myslím, že to
potřebuju.
A bylo to za mnou. Div jsem se samou radostí nevznášela. K obědu
jsem si pochutnala na úžasném salátu a svět se zdál báječný. Nezbývá než
čekat na výsledky.
Dorota Vojtěchová
Tyto dva dny byly velmi náročné. Hlavně první den jsem se bála. Po
příchodu do třídy jsem se překvapivě uklidnila a jenom sledovala ostatní,
jak se strachovali oni. Matematika mi nepřišla těžká. Přestože mi dělají
problémy úlohy na logiku, většinu z nich jsem vypočítala. Bohužel mě
rozhodila čeština, na kterou jsem, alespoň podle sebe, byla připravená.
Texty mi přišly zbytečně dlouhé a složité.
Druhý den už jsem šla k přijímacím zkouškám s dobrým pocitem.
Matematiku jsem zvládla stejně dobře jako předchozí den. Z češtiny jsem
měla sice obavy, ale na druhou stranu jsem si říkala, že nic horšího než
8

včera už tam být nemůže. Nakonec i ji jsem napsala celkem dobře.
S výsledky jsem spokojená.
Natálie Kociánová
Na začátku 9. třídy jsem se těchto dvou dnů strašně bála a byla jsem jen
při pomyšlení na ně hodně nervózní. Postupem času ale stres začal pomalu
opadávat, až mně to samotné bylo divné. Když nastal den D, byla jsem už
docela v klidu.
Po příchodu do školy nás rozdělili do několika tříd. Po chvíli přišli
učitelé, kteří nás seznámili s pravidly přijímacích zkoušek a rozdali testy
z matematiky. Po jeho napsání jsme se sešla s kamarádkou na chodbě a
vzájemně si sdělily své dojmy. Následovala čeština, která utekla velmi
rychle.
Z obou dnů mám spíše smíšené pocity, ale doufám, že to nakonec
dobře dopadne.
Sabina Kábrtová

Konkurz na moderátory TV JS
Po skončení epidemiologických opatření se už naplno rozběhly nejrůznější
akce, o kterých pravidelně informuje Televize JS. Stalo se již tradicí, že
reportáže, které natáčí TV JS o dění na ZŠ Úpice-Lány, moderují žáci naší
školy.
Připomeňme si, že tím prvním a zároveň nejúspěšnějším byl Radek
Pulkrábek. O tom, že mu to již tenkrát šlo s mikrofonem v ruce velmi dobře,
svědčí, že od roku 2011 spolupracuje s Českým rozhlasem Hradec Králové
a od března 2014 také se stanicí ČRo Region, střední Čechy. Další neméně
úspěšnou moderátorkou byla Kateřina Nývltová, dnes studentka LF UK
v Hradci Králové. Velké množství reportáží moderovala Alena Jursíková.
Určitě si pamatujete také na Veroniku Neureiterovou, která nyní studuje
multimediální a propagační tvorbu na střední škole v Hradci Králové.
Poslední moderátorkou byla Natálie Bidlová, která však odešla na osmileté
gymnázium v Úpici.
Moderátorské křeslo je tedy volné. A proto vypisujeme „Konkurz na
moderátorku/moderátora TV JS za ZŠ Úpice-Lány“. Zájemci z 6.–8. tříd se
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mohou dostavit v pondělí 2. května 2022 ve 14:00 hodin do učebny fyziky.
A co by měl takový zájemce prokázat? Určitě velmi dobrou znalost
mateřského jazyka, především jeho spisovné formy. Důležitým
předpokladem je také bezchybná výslovnost, odvaha vystoupit nejen před
kamerou, ale třeba i před nabitým sálem. Za velké plus je považována
schopnost improvizace, smysl pro humor a také touha učit se něčemu
novému.
S případnými dotazy se obracejte na I. Jiříčkovu nebo
I. Votočkovou. Není potřeba se hlásit dopředu, stačí dorazit
v určený den a čas. Těšíme se na vás.
(Vč, Ji, Pž)

Informace výchovné poradkynì
Žáci 9. třídy si mohou konečně oddechnout. Jednotné přijímací zkoušky
mají totiž za sebou. Někteří zdárně, někteří méně úspěšně. Soudíme tak
podle reakcí našich žáků.
Letošní deváťáci považovali testy matematiky v porovnání
s předchozími lety o něco snadnější, přesto však obtížnější než testy
z češtiny.
Teď už tedy zbývá netrpělivě čekat na zveřejnění výsledků JPZ. Ty by
mělo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ředitelům středních škol
předat nejpozději do 28. dubna 2022. Ředitel školy v případě oborů
vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po
zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem, respektive do 2 pracovních dnů
po posledním termínu stanoveném pro konání školní přijímací zkoušky
(byla-li stanovena) a zveřejní seznam přijatých uchazečů (na veřejně
přístupném místě ve škole - hlavní vchod a způsobem umožňujícím dálkový
přístup – webové stránky). Pořadí uc hazečů se zveřejňuje v
anonymizované podobě pod registračním číslem.
Pokud bude žák přijat, odešle na danou střední školu tzv. zápisový
lístek. Pokud nikoliv, může podat odvolání proti rozhodnutí, případně si
vybrat školu, která bude pořádat 2. kolo přijímacího řízení.
O výsledcíh přijímacího řízení našich žáků vás budeme informovat
v příštím čísle školního časopisu.
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Deváťáci mají tedy karty rozdány. Na řadu nyní přícházejí žáci 8.
tříd. Někteří už pomalu začali s přípravou na JPZ, které je čekají za rok.
Přihlásili se na „Zkoušky z češtiny nanečisto“. Celkem 22 odvážlivců
nezahálelo a vyzkoušelo si 26. 4. 2022 napsat přijímací test z češtiny.
Udělali si minimálně představu o tom, co takový přijímací test obnáší a na
co se mají v přípravě zaměřit.
(Vč)

Lektoøi v úlu aneb finanèní gramotnost a energetika v praxi
Sedmého dubna zavítal do školy na
L á n e c h J a n Ve s e l ý. Te n t o m l a d ý
podnikatel, učitel a trenér basketbalu
přijel předat žákům 9. třídy zkušenosti
s podnikáním a vedením rodinné rmy.
Byl pozvaný v rámci předmětu nanční
gramotnost, která se na lánské škole učí
jako samostatný předmět. Přednáška
byla zaměřena především na mladé lidi, kteří stojí před rozhodnutím, jakým
směrem se chtějí ubírat v životě. Pan Veselý je motivoval k tomu, aby se
nebáli podnikání a hledali, především v dnešní době způsoby, jak se stát
silným a nezávislým jedincem, který si umí organizovat svůj čas, nance a
dokáže spolupracovat s lidmi.
Přednáška pana Veselého byla vedena interaktivní formou, což mladí
lidé vždy ocení. Po přednášce žáci potvrdili, že je opravdu motivovala
k tomu, aby více přemýšleli o své budoucnosti.
Škola by měla kromě klasického vzdělávání připravovat své žáky na
praktický život. Kdo jiný by jim měl předávat informace než skuteční
odborníci. Nedávno přednášeli deváťákům lektoři na téma Energie –
budoucnost lidstva. Tak snad si do života nějaké užitečné informace
odnesou. A všichni víme, že o nancích a energii se v současné době
diskutuje velice často.
(Ji)
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Jak to vidím já . . .
„Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto,
jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.“
Romain Rolland je francouzský spisovatel, který v roce 1915 získal
Nobelovu cenu za literaturu. Proslul také milostnou novelou Petr a Lucie. A
právě nad jeho citátem se žáci zamýšleli v měsíci dubnu.
Život bez lásky by neměl smysl. Nejtěžší je přiznat si, že se náš životní
příběh nebude odehrávat přesně podle našich představ. Bude jiný.
Poznáme jiného rytíře, než jsme si mysleli, rozhodneme se jít studovat něco
jiného, zjistíme, že to, co jsme chtěli, aby nás bavilo, nás nebaví. Život totiž
není o cestách, po kterých kráčíme, ale o rozcestích a volbách, které
učiníme. Očekáváme, že cesta bude taková, jaká byla na rozcestí, a to
plná květin a slunce, ale když po ní kus ujdeme, zjistíme, že za loukou
následuje temný les. Rozhodneme se tedy cestu změnit. Kdybychom zůstali
na té staré, možná by les skončil. To se ale nedozvíme. Můžeme takto
bloudit v kruhu, můžeme se častými změnami cest dostat hluboko do lesa.
Ale když se rozhlédneme a odmyslíme si tmu, zjistíme, že les je také krásný.
O tom je láska: dokážeme vidět něco, co druzí nevidí. Protože někomu se
může zalíbit i tma.
Dorota Vojtěchová, 9. A
Přemýšlel jsem, jak vysvětlit tento citát, a rozhodl jsem se využít
příklad z naší rodiny. Často se s mamkou dohaduji kvůli plnění různých
úkolů, protože po mně chce, abych měl všechno hned hotové. Pracuji na
úkolu do skautu a mamka se pořád ptá, jestli mám už uklizený pokoj.
Vím, že se mi tím snaží pomoct, ale já často tu její pomoc vnímám
jinak. Obvykle dělám úkoly podle toho, co mě baví víc, a mamka se kvůli
tomu na mě zlobí. Přestože jí občas vzdoruji, má mě ráda takového, jaký
jsem. Oba totiž víme, že náš vzájemný vztah je postavený na jiných
hodnotách, než jsou domácí úkoly.
Jan Balcar, 7. B
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Tento citát je opravdu výjimečný. Pojednává o mezilidských vztazích. Jsou
to hlavně rodiče, kteří milují své děti i se všemi jejich chybami a vždy jim
dokážou vše odpustit. Ale patří sem i partnerské vztahy. Najít si partnera,
se kterým chceme strávit celý život, trvá někomu i několik let. Někdo ho
nenajde vůbec. Je totiž umění naučit se žít s člověkem, o kterém víme, že
má vlastnosti, které nám vadí, ale přesto ho milujeme. I přestože ani my
nejsme dokonalí, zůstane s námi, i když uděláme nějakou chybu, protože
nás opravdu miluje a dokáže nám odpustit. Znám v okolí páry, které si
prošly opravdu peklem, ale zvládly to a jsou spolu stále. Kdykoli je
potkám, vyzařuje z nich úcta a láska.
Anežka Kultová, 9. A
Každý máme své mouchy, ale taky snad každý máme nějakého kamaráda.
Pravý kamarád tě má rád takového, jaký jsi. A to i přesto, že nejsi úplně
dokonalý. Někdo je třeba moc tichý, někdo zase naopak moc hlasitý,
někomu nejde matematika a někomu zase kreslení. Každý máme svoje
plusy a minusy. A nejlepší přítel bude ty tvoje minusy přehlížet nebo je
dokáže změnit na plusy. A i přes všechny ty chyby, co máš, tě ten kamarád
bude mít stále rád.
Sindy Ďuranová, 7. A
Říká se, že štěstí je muška jenom zlatá. Tak to vypadá, že jsem muška. Od
malička mi mamka říkala, že jsem andílek s ďáblem v těle. I když zlobím,
neučím se a nedělám vždy jen to, co bych měl, tak mě mamka s tátou
milují.
Každý to štěstí nemá. Je mnoho dětí, které rodiče vůbec nemají. Nebo
žijí jen s mamkou, protože táta od nich odešel. Znám i kluka, kterému táta
zemřel. Byl dobrým kamarádem mého táty. I jemu moc chybí. A tak vím, že
štěstí je opravdu jen muška. Dnes tu je, ale zítra už tu vůbec být nemusí.
Proto musíme být na sebe hodní a užívat si každý den našeho života.
Protože už zítra může být všechno jinak.
Je jedno, jestli jsem velký nebo malý, hubený či tlustý, hezký nebo
ošklivý, hodný nebo zlobivý. Jsem to prostě já. A ať jsem jakýkoliv, tak vím,
že doma mě milují.
Lukáš Vodička, 6. B
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Uvědomuji si, že mám to štěstí v životě, kdy za mnou stojí rodiče i přátelé.
Moji rodiče mi denně dávají na vědomí, že jsem jejich milované dítě,
zrovna tak i mé sestře. Mám to štěstí, že mám oba rodiče, kteří se nám
věnují, mají nás moc rádi a ujišťují nás, že jsme smyslem jejich života. Jsme
jejich to „nejvíc“, co mají.
Samozřejmě ne pokaždé jim dělám radost. Jsem kluk, dnes už v pubertě,
a občas něco vyvedu, zapomenu, přinesu špatnou známku. Vždy najdeme
nějaké řešení, jak to napravit a uvědomit si chybu. Nikdy to ale není důvod
k tomu, aby nás měli méně rádi.
Mám rodiče moc rád. Jsou laskaví, upřímní, chtějí pro nás jen to dobré.
V tom nás vychovávají. Odrazem toho všeho jsem já. Rád jim vracím jejich
lásku.
Vojtěch Sobolík, 6. B
Každý na světě má alespoň jednoho člověka, který ho miluje nebo má rád.
Vždy od něho dostane pomocnou ruku, když je v nesnázích. Povzbudí,
když je nejhůř.
Například rodiče. Někdy si říkáme, že jsou otravní, nutí nás chodit brzy
spát, dělat včas domácí úkoly, nesmíme dlouho hrát hry na počítači. Tohle
všechno jednou pochopíme. Dělají to, protože nás mají rádi a chtějí, aby z
nás jednou něco bylo. Abychom byli dobří lidé.
Rodiče ví, že nás to nebaví, ale dělají to, protože nás milují. Až nám
bude nejhůř, neotočí se k nám zády, ale podají pomocnou ruku. Věřte, že
takoví budeme jednou i my. Budeme svoje děti nutit čistit si zuby, chodit
brzy spát, dělat domácí úkoly, uklízet si pokoj, protože je budeme milovat.
Bez lásky by člověk vlastně nepřežil.
Marie Vlčková, 6. B
Žužu je kuře, které pan Novák koupil pro svého syna k narozeninám.
Problém však byl, že Novákův syn si už tři roky přál psa. Se svými
kamarády připravovali v lese boudu a kupovali granule.
Když jim táta přinesl mírně opelichané stvoření, tak z toho nadšeni úplně
nebyli. Po týdnu si však všimli, že se kuře snaží žrát granule, i když bylo
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vidět, že mu to moc nechutná. Žužu je začal napodobovat, a tím si je
získal. Za pár dní už nevadilo, že Žužu není pes. Byl totiž o dost lepší.
Lucie Jobová, 6. B

pøipravujeme
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