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tovat některé zápasy. 
A jak už jsme zmínili 

na začátku, Velikonoce 
jsme se nevynechali. Po-
dívali jsme se na paškál 
velikonočnímu názvosloví 
a tradicím. Snad vám 
tedy nebude vadit si ješ-
tě v tomto povelikonoč-
ním čase svátky jara 
jednou připomenout. 

Redakce časopisu 
(6.,8. a 9. třída) 

První vydání časopisu 
bylo typicky vánoční čís-
lo. Rozhodli jsme se, že 
druhé číslo bude trochu 
jiné. Velikonoce jsme se 
sice vynechat nerozhodli, 
ale číslo je věnované více 
nám a našim zájmům. 

Právě proto velkou 
část tohoto vydání zabí-
rá téma sociálních sítí. 
Snažili jsme se vám při-
blížit, co nás na tom vir-
tuálním světě nejvíc baví. 

Kdybyste se ztráceli v 
některých výrazech, ne-
bojte. Připravili jsme pro 
vás malý slovníček, který 
vám pomůže. 

Zima i začátek jara se 
nesly ve znamení mnoha  
sportovních akcí. Díky 
tomu jsme si mohli vy-
zkoušet, jaké to je být 
reportérem přímo v te-
rénu. Nebáli jsme se ani 
rozhovoru s rozhodčím a 
zkusili jsme si i okomen-

Na co se můžete těšit v tomto čísle 

Přestupný rok 

Přestupný rok je o den 
delší než běžný rok, takže 
místo 365 dní má 366. Je 
vždy jednou po 4 letech. 
Přestupný den je zvláštní 
den, 29. únor, který se při-
dává do kalendáře, aby ka-
lendářní rok svou délkou co 
nejvíce odpovídal tropické-
mu roku. 

Je to naše snaha mít co 
nejpřesnější čas, který 
bude odpovídat poloze Slun-
ce. Jelikož kalendářní rok 
má 365 dnů, ale Země 
oběhne kolem Slunce za 
365,24219 dnů, což je 
o zhruba čtvrt dne více. 
Proto se tento rozdíl jed-
nou za čtyři roky srovná. 
Přesto za 100 000 let bude 
odchylka od tropického 
(skutečného) roku celých 31 
dní. 
Co když jsme se narodili 
v tento den. 

 Některé maminky se 
obávají o datum svého dítě-
te narozeného o přestupný 
den. Dětem narozeným 29. 
února se píše do rodného 
listu toto datum. Datum 28. 

únor nebo 1. březen se neu-
vádí a jde pouze o pověru.  

Takto narození lidé 
stárnou pro úřady stejně 
jako ostatní, i když se jejich 
pravé narozeninové datum 
objeví v kalendáři pouze jed-
nou za čtyři roky. 
Tradice, pověry a zajíma-
vosti spojené s přestupným 
rokem: 
 
Celý rok má žena možnost 
požádat svého přítele o ruku. 
Pokud ji muž odmítne, měl by 

jí koupit šaty. 
 
O Velikonocích mohou cho-
dit koledovat i dívky. 
 
Irská rodina jménem Keo-
ghovcov mají v rodokmenu 
tři generace dětí naroze-
ných 29. února. 

 
Matěj Sladkovský 8. A, Bo-

lechová   Adéla 9. B  
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Redaktorka Justýna Mašková zpovídá hráče beeballu. 
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Snowkiting 

Jak už z názvu vypovídá, jde o sport, který 
se váže ke sněhovým radovánkám. O tom, že 
mnoho moderních sportů je jakousi kombina-
cí již zaběhnutých sportů, není žádný po-
chyb. Pod pojmem snowkiting se ukrývá 
sport, který na první pohled může působit 
trochu komicky. 

Jednoduše řečeno, vezmete si lyže nebo 
snowboard a k tomu draka (kite). Princip, jak 
draka řídit, je jednoduchý a zvládne to 
opravdu každý, kdo umí lyžovat. V podstatě 
je to takové pouštění draka na lyžích. Samo-
zřejmě se nejedná o klasického papírového 
draka, ale speciální „kity“ různých velikostí. 
Tito sportovní draci trochu připomínají pa-
dáky, které jsou vyrobené z kvalitních a pev-
ných textilních materiálů. 

Jednotliví draci mají různé rozpětí, menší 
obvykle kolem tří metrů, u větších to může 
být až pět metrů. Draka řídíte za pomoci 
dvou šňůr, drak se otočí podle toho, za jakou 
šňůru zatáhnete. 

Tento sport lze provozovat v různých ze-
mích s příslušnými podmínkami ale nejlépe 
v Norsku. 

Samuel  Pergner, 8. A 

Vzpomínky na zimu—zimní sporty 

Kryathlon 

Kryathlon je velmi zajímavý zimní triatlon. Jde o 
kombinaci třech zimních disciplín - plavání, běh a 
běh na lyžích (v případě potřeby na připravené trati 
s umělým sněhem). 

Teplota vody je často pod 4°C. Kryathlon se dělí na 
klasický a krátký.  Rozdíl je pouze v délce plavání. 

1) Kryathlon 

Plavání (v ledové vodě): 250 m 

Běh: 2,5 km 

Běžky: 3 km 

2) Krátký Kryathlon 

Plavání (v ledové vodě): 25 m 

Běh: 2,5 km 

Běžky: 3 km 

Matěj Sladkovský, 8. A 

Rakovnický lední hokej 

Nevím, jak bych mohl popsat tak báječnou hru jako 
je lední hokej. Hraju ho rád, chvíli jsem hrál za Ra-
kovník v mladších žacích. Hodně mě to bavilo, ale na-
konec jsem na to neměl tolik času, ale vím, že je to 
sranda pokud se nefauluje. Je to podobné jako flor-
bal, ale místo míčku je puk, hokejka má symetrický 
tvar a není děravá. Je to na principu, že se musíte 
s pomocí svých spoluhráčů dostat až k brance a dát 
gól.  

TJ HC Rakovník je hokejový klub z Rakovníka, který 
v současné době hraje Středočeskou krajskou ligu. 

TJ (SK) Rakovník byla založena v roce 1932 pod ná-
zvem Plavecky - bruslařský klub, později existovala 
pod názvy Spartak Rakovník, Lokomotiva Rakovník a 
v letech 1948 -1991 jako TJ TZ Rakovník. Od roku 
1991 je provozovatelem Zimního stadionu Rakovník 
TJ HC Rakovník zaregistrovaný u ČSTV ČR 25. 6. 
1991. Současným vlastníkem veškerých nemovitostí 
spravovaných TJ HC Rakovník je Město Rakovník. 

 
Lukáš Vyhnánek a Miloslav Štich, 9. třída 

Snowkiting. Zdroj: www.pospa-kiteboarding.cz  
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SPORT NA JEDNIČCE 

Rozhovor s rozhodčím panem Petrem Pýchou: 

Jak hodnotíte organizaci? 

Organizace byla výborná, učitelé byli vstřícní, 
žáci také a díky tomu bylo minimum zdržení. A 
dostatek času na vše. Takže dobrá. 

Byly zápasy vyrovnané? 

Ano, zápasy byly vyrovnané, některé  ale méně a 
některé více. Nejvíce byl vyrovnaný poslední zá-
pas 1. ZŠ Rakovník proti 3.ZŠ Rakovník. 

Myslíte si, že jste byl spravedlivý? 

Tak určitě si myslím, že jsem byl spravedlivý. A 
pokud vím, tak žádné reklamace na mě a na mé 
rozhodování nebylo. 

Byly nějaké sporné okamžiky? 

Ano, byly a myslím, že jsem je rozhodl spravedli-
vě. A nejvíce jich bylo právě při posledním zápase 

1. základní školy. 

Jak jste tyto okamžiky řešil? 

Dal jsem na svůj nejlepší úsudek a rozhodl jsem. 

Došlo k nějakým úrazům? 

Ano, úrazy byly. Ale jen málo a malé takže nebyl 
ani potřeba lékař. Byly to jen malé odřeniny. 

Nikol Jankovičová, 6. B 

BEEBALL—jednoduchá zábavná pálkovací hra pro první 
stupeň základních škol. Hraje se s pálkou a měkkým mí-

čem. 

Pálkař po odpalu běží na jedinou metu a obrana po chy-
cení míče jej dostane do středového kruhu, zvedne nad 

hlavu a zakřičí "aut!". Pokud je pálkař na metě dříve, 
získává bod pro svůj tým, v opačném případě je pálkař 
aut. 

Čtvrtá třída vybojovala čtvrté místo. 

BeeBall—první stupeň 

Reportáž přímo ze zápasu 4. tříd 1. ZŠ 
proti Zbečnu: 

Přišli jsme do rozehraného zápasu. Náš hráč 
se trefil přímo do hráče, druhý náš hráč to 
odpálil velmi dobře, až do oken a poté se měni-

ly strany.  

Proti hráč ze Základní školy Zbečno se netre-
fil do míčku, tak nám svitla naděje. Na podru-
hé se však již trefil a běžel co nejrychleji, co 
uměl. Další protihráč měl na odpališti stejný 
problém, při druhém odpalu ale jeho míč chytil  
náš hráč a získali jsme bod. Další na řadě stří-
lela protihráčka a trefila se přímo do hráče, 
který neměl potíže míč chytit a uhrát další 
bod. Následující hráč se netrefil ani jednou do 
míčku a tak se opět měnily strany a naši hráči 
byli na pálce. 

Velmi dobře si vedlo holčičí zastoupení týmu, 
ale i kluci předvedli několik  ran, které letěly 
až do oken. 

Zápas nakonec skončil výhrou našeho týmu. 

Celkově čtvrťáci s těsnými prohrami skončili 
na čtvrtém místě.  

Lukáš Pešek, 6. B 

Třetí třídy skončili na třetím místě. 
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SPORT NA JEDNIČCE 

Ke konci února se konala soutěž v basketballu, které se účastnili i hráči a hráčky z naší redakce. 
Soutěžili žáci a žákyně 8. a 9. tříd a ostatní z redakce je přišli nejen podpořit, ale také si vyzkou-
šet sportovní reportáž. Hra je vak natolik strhla, že vzniklo nakonec několik komentářů a spoustu 
fotek. 

BASKETBALL 

Holky měly hodně šancí, které ne-

proměnily,je to škoda. Odehrály 
velmi dobrý zápas proti 2. ZŠ, i 

když ho prohráli. 

Ondřej Holý, 8. A  

Myslím si, že holky nehrály basket ale ragby. :-)  

Matěj Sladkovský,  8. A 

Jako tým hráli kluci velmi 
dobře, ale nepovedlo se jim 
vyrovnat rychlosti ostatních 
týmů, zvláště 2. a 3 základní 
škole 

David Trnka 9. B 
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Žijeme online 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ 
YouTube je největší inter-

netový server pro sdílení video-
souborů. Založili jej v únoru 
2005. Zaujalo mě to, protože 
se tam dá koukat na youtubery 
a poslouchat písničky z celého 
světa. Na youtube sleduju více 
youtuberu ale nejvíc Goga a 
Hoggyho . Koukám na ně, proto-
že se mi líbí jejich tvorba a je 
zábavná.  

Balážová Jana, 8.  A 

Facebook je webová strán-
ka sloužící hlavně ke komunikaci 
mezi uživateli, sdílení a zábavě. 
Aktivních uživatelů bylo loni 1,5 
miliardy a tím je jednou z nej-
větších společenských sítí na 
světě. Plně funguje v 80 jazy-
cích. 

Jméno  vzniklo z papírových 
letáků zvaných Facebooks, kte-

ré se rozdávají prvákům na americ-
kých univerzitách.  

Vytvořil jsem si účet na faceboo-
ku, protože jsem tam hrál hry, potom 
jsem si začal psát s kamarády a přidá-
vat se do skupin, které mě zaujaly. 
Teď ho používám jen ke komunikaci a 
prohlížení příspěvků na hlavní stránce  

Začal jsem používat messenger a 
je to jedna z nejlepších aplikací 
v telefonu, kterou mám. Umožňuje 
snazší psaní bez překliků na hlavní 
stránku, složité hledání přátel atd. 

Samuel Pergner, 8. A 

Snapchat—původně Pi-
caboo je aplikace spočí-
vající v posílání fotek. 
Aplikaci vyvinuli Ameri-
čané. Kromě fotek lze 
přidávat a videa. Často 

můžete fotky a videa ozvláštnit 
např. samolepkou. 

Marie Bicanová, 6. A 

Instagram— projekt založil Kevin 
Sistorm a Mike Krieger, jsou také 
jedni z vývojářů.  Aplikace je zalo-
žena na sdílení fotek. Myslím, že 
tato aplikace je dobrá, protože si 
tam můžu prohlížet vtipné moment-
ky. 

Eliška Krupičková, 6. A 

GogoManTV- Daniel Sebastián Štrauch se narodil 24. září 
1996 v Bratislavaě. Je slovenský youtuber, let's player a 
vlogger. 

První video na jeho youtube kanále zveřejnil 30. prosince 
2011, inspiroval se tvorbou zahraničních youtuberů. Patří 
mezi nejznámější české a slovenské youtubery.  Zaměřuje 
se především na let's playe, má speciální kanál na denní 
vlogy.  

Jako první Slovák získal YouTube Button za 1 milion odbě-
ratelů. Z Česka a Slovenska se to zatím podařilo pouze 
kanálu Viral Brothers, ale ti točí videa v angličtině. 

HOGGY- Jeho pravé jméno je Petr Lexa na youtube vystupuje hlavně jako Hoggy. Narodil se 5.června  1991 v 
Českých Budějovicích.  

Byl jeden z finalistů soutěže Hlas Československa,  dvakrát se zúčastnil soutěže Superstar a v současnosti 
je zpěvák ve skupině Slza.  Na svém youtube kanále má momentálně přes  500 000 odběratelů. 

Jana Balážová, 8. A 

Gabriela Heclová—narodila se 10. dubna 1998 v Praze a 
žije na Kladně. V 8. třídě začala chodit na zpěv do ZUŠ. 
Momentálně chodí na konzervatoř. V 15 začala natáčet 
videa na youtube.  Natáčí hudební covery, beauty videa a 
videa ze života.  

Kristýna Jelínková, 6. A 

GetTheLouk—neboli Lucie Dolejší (25) je česká youtuber-
ka a blogerka. Natáčí beauty videa, tutoriály, tagy, vlogy a 
videa s tipy a radami. Má i svůj blog o kosmetice a kráse, 
na stránkách má wishlist, kam si umisťuje věci, které by si 
chtěla pořídit. Já osobně ji mám moc ráda. 

Nikol Jankovičová, 6. B 
GogoManTV a GetTheLouk. Zdroj: youtube.com 

Fotku jsme vyfotili pomocí aplikace Snapchat. 
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Internetový slovníček 
Youtuber -  uživatel, který publikuje svá videa na server  youtube 

on-line – někdo nebo něco je právě aktivní na internetu 

off-line – někdo nebo něco je neaktivní na internetu 

Hate – je název z angličtiny,  jde o komentář, který vyjadřuje nenávist nebo 
příliš kritizuje 

kid – je název a zároveň nadávka pro malé děti, co neumí hrát hry, a přesto je hrají… 

lagy – je název pro věčné sekání ve hrách nebo programech 

bug – je název pro situaci, když se ve hře nebo programu stane něco, co vůbec není naprogramová-
no 

feat – název pro spolupráci s jinou sobou 

youtube button – zarámované tlačítko, které vám pošle společnost youtube za počet odběratelů 
Za 100 000 odběratelů vám pošle stříbrné tlačítko. Za 1 000 000 odběratelů vám pošle zlaté tla-
čítko. 

Filip Broum 8. A 

Livestream - je živé vysílání daného youtubera, mohou to být hry nebo povídání s lidmi, kteří píšou 
zpávy youtuberovi 

Chat - je l okénko, kde si člověk může psát přímo s dalším uživatelem 

Streamer - je člověk, který streamuje videa na youtube 

Hejter - je člověk, který provokuje youtubera, píše mu zpávy, nadává mu 

Spam - je když člověk do komentáře píše pořád nějaké nesmysly a člověku na jeho straně se pak 
seká mobil a internet 

Ondřej Holý, 8. A 

5 OTÁZEK PRO YOUTUBERA Z REDAKCE Járu Sikolu 

1. Jaký je název tvého kanálu? 

Název je Sikino. 

2. Co tě na natáčení nejvíc baví 

Baví mě to, že mám skoro neomezené možnosti, jenom věkem a penězi, 
ale šetřím na kameru a stativ. 

3. Jaká videa natáčíš? 

Tak různě od sketchů, ale ještě je musím sestříhat.  Moje  videa nej-
sou ještě nic moc. Další videa jsou vtipná videa a challenge, ale jedno 
musím teď smazat kvůli autorským právům. 

4. Kdo je tvůj youtube vzor? 

Moje vzory jsou PewDiePie a MenT. 

5. O čem bude tvoje další video? 

Další video bude vlog nebo zase nějaká challenge. 
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Kdy jsi natočila své první video na youtube? Jak tě to napadlo? 

Jak se to vezme, točila jsem už dříve něco k blogu, na který jsem dříve psala. Ale co beru jako 
youtuberka - tak v březnu 2014. Napadlo 
mě to s kamarádkami ze třídy, když jsme 
byly na lyžáku, jelikož jsme se nudily, tak 
jsme natočily video, jak zpíváme a tancu-
jeme na písničku Call me maybe.  

Jaký na to měli názor tví rodiče? Pod-
porovali Tě už od tvých začátků, nebo 
se jim to nejdříve nelíbilo? 

Jim to bylo v podstatě nějak jedno, nikdy 
to moc neřešili.  

V jednom z tvých videí jsi říkala, že jsi 
křesťanka, co tě k tomu přivedlo? 

Vedli mě k tomu prarodiče.  

Dost lidí tě pod skoro každým tvým vi-
deem ‘‘hejtuje,‘‘ házíš to rovnou za hlavu nebo tě to nějak mrzí? 

Naučila jsem se to neřešit. 

Kde si hledáš čas na natáčení? Musela jsi kvůli youtube omezit i nějaké tvé koníčky? 

Nehledám si čas, musím brát youtube jako prioritu. V současné době už je to tak daleko, že je to 
v podstatě jako moje práce a všechno ostatní až potom.  

Jak dlouho ti zabere jedno video, které má třeba 10minut?  

Podle toho, co je to za video. Pokud obyčejné video, kde jenom povídám, tak třeba 3 hodinky, ale po-
kud se jedná o sketch, minifilm atd., tak klidně 3-4 dny.  

Co na to tví spolužáci? Podporují Tě nebo odsuzují?  

Teď, co jsem přestoupila, tak moji současní spolužáci to berou v pohodě. 

Natálie Hnidzíková, 9. A 

Rozhovor s Carrie Kirsten 

Carrie Kirsten je známá česká zpívající youtuberka. Na YouTube začala 
přispívat v roce 2014, kdy jí bylo 16 let. Její první nahrané video je cover 
verze písničky Call me Maybe. Už ve svých 17 letech dosáhla  60 000 od-
běratelů na youtube. Nyní již přesáhla magických 100 000 a počty stále 
rostou. V současnosti má Carrie přes 113 000 odběratelů. Natáčí různé 
žánry videí, kromě tradičních tagů, vlogů a ask také minifilmy, kterou jsou 
vždy na určité téma. 

Zdroj: start.tubrr.net  

Zdroj fotografie: youtube.com 
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VELIKONOCE 

Velikonoce ve světě 

Filipíny 

Velikonoce ve  Filipínách 
jsou velmi netradiční a kruté.  
Po celé zemi se pořádají prů-
vody, během kterých se ně-
kteří věřící nechávají jako Je-
žíš Kristus přibít na kříž. Bě-
hem těchto poutí napodobují 
poslední Kristovu cestu, aby 
se tak vykoupili z vlastních 
hříchů.  

Adéla Macáková, 8.A 

Velká Británie 

V Anglii příchod Velikonoc 
ohlašuje masopustní úterý, 
tedy Shrove Tuesday nebo 
Pancake  day (Palačinkový 
den). Angličanům přijde nepo-
chopitelném chodit po domác-
nostech a mlátit dívky pomláz-
kou. Dokonce ani velikonočního 
beránka tam nenajdete, místo 
toho tam mají zástupce zajíč-

ka. Nejvíce se zde najdou spíše 
čokoládová vajíčka, malovaná 
kraslice tu nenajdete. 

Zvykem stejně jako v Americe 
a v Austrálii je tak zvaný,,egg 
hunt“ neboli ,,hon na vajíčka“. Ve-
likonoční zajíc v neděli naděluje 
čokoládová vajíčka, která poscho-
vává různě po domě a hlavně po 
zahradě. Děti jakmile se ráno 
vzbudí, pořádají hon na vajíčka. 

Zvykem jsou také tradice tře-
ba, že ženy přivážou muže 
k židlím a vymáhají výkupné. Muži 
jim to ale hned druhý den oplatí. 

Michaela Holečková, 8.  A 

Německo 

Velikonoce jsou zde často vý-
znamnější než Vánoce, protože se 
jimi symbolizuje radost z vítěz-
ství nad smrtí. Koledovat s po-
mlázkou děti v Německu nechodí. 
Stejně jako v Anglii zde hledají 
děti malovaná vajíčka s nejrůz-

nějšími dobrotami. První zmínky 
o podobném schovávání vajec a 
sladkostí pocházejí ze 17. sto-
letí. Symbolem zdejších veliko-
noc je zajíc. 

V moderní době vznikl zvyk 
zdobit velikonoční strom vajíč-
ky a jinými velikonočními deko-
racemi. V předvečer Velikonoc 
děti vyrábějí slaměná hnízda, 
která pak jejich rodiče schova-
jí doma nebo na zahradě. Do 
nich velikonoční zajíček „snese“ 
různobarevná vajíčka. Ráno na 
velikonoční pondělí je děti vy-
rážejí hledat. 

Také se vyměňují dárky uk-
ryté v obalu ve formě vajíčka. 
Tuto tradici proslavila značka 
Kinder a její vajíčka s překva-
pením. Němci také znají malo-
vání nebo barvení vajec 
(převážně u hranic s ČR), v růz-
ných částech jejich země se 
ale tradice liší. 

František Weinert, 8. A 

I žáci ze 4. A si vyzkoušeli anglický egg hunt. 

Velikonoce u nás 

Dříve se slavily svátky jara, které jsou starší než 
Velikonoce. Dnes se slaví Velikonoce i komerčně. 
Váže se na ně spoustu zvyků. 

Většinou chodí na koledu chlapci a vyšupávají dív-
ky, aby neuschly. V některých koutech republiky 
se jednou za 4 roky  tato tradice obrátí a chodí 
šupat dívky. Jedná se o přestupný rok. 

Václav Kašpar, 6. B 

Červené pondělí — symbolizuje konec zimy a za-
čátek jara, následuje po květné neděli, týden 
před velikonočním pondělím. 

Škaredá středa—nebo také popeleční, černá či bláznivá, symbolizuje špatnou událost, tedy zradu 
Jidáše 

Zelený čtvrtek— název vznikl zkomolením slova lkavý z němčiny, v tento den naposledy zvoní zvony, 
než „odletí do Říma“, lidé jedí zelené pokrmy, aby byli zdraví po celý rok 

Velký pátek— den Kristova ukřižování, spojeno s pověrami o pokladech, v tento den se totiž oteví-
rají hory 

Bílá sobota— také svatá nebo světelná, v tento den končí masopust,  zapalují se svíce v kostelích a 
mělo by se doma bílit 

Eliška Krupičková a Nikol Jankovičová, 6. A, B 
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Jarní zábava 

Osmisměrka — vyškrtejte slova z bočního rámečku 

H K L I Š K A P R A R H 

L O Z R M E D V Ě D O R 

Í Ř U Y Ž L A V K O U O 

P E R B Q U W O X R X CH 

A P Ů Y A H L É P Č J H 

Ř A Ž G B Š F A B V A R 

Z R E J E N K O B Ý V Á 

K V Ě T T Š Í O Ě Y O CH 

Ě Z S N E M Á K Z Š R E 

J I K A K T U S Ě Á S M 

L S T R O M N E Ř O K Ě 

HOUBA, STROM, MECH 

KVĚT, RYBNÍK, 

KAKTUS, RYBA, KOŘEN 

LÍPA, RŮŽE,  LIŠKA 

KAPR, LIST, KÁMEN 

MEDVĚD , HROCH, 

HRÁCH , ŽULA,  

KOZÁK , JAVOR 

TOPOL, OLŠE, ŘEPA 

Václav Kašpar, 6. B 

Žabky a Kuňky 

Anita Karhánková 5. A 

Žabky a Kuňky, 

do tůňky dělají kopky, 

hop do tůňky, voda cáká 

na Žábu i na Žabáka, 

oni koupili si pěkné plavky. 

Na skákání? 

Chyba velká, 

ale že prý v těch kalhotkách, 

dají zvěčnit na fotkách. 

A pulci s palečkama v puse, 

fandí žabkách v jednom kuse, 

a babičky Ropušky 

zašívají punčošky. 

Jednička 
2/2015/2016 Školní časopis Jednička vydává 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153, IČ 47016973.  Školní časopis je 
zapsán v evidenci periodického tisku Ministerstva kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 20455.  

Tučňáci 

 Simona Zemanová 5. A 

Tučňáci jsou roztomilí, 

když se kolem batolí. 

Jsou jak malí dirigenti, 

dirigovat neumí. 

 

Za to chytaj dobře ryby, 

nedělají žádné chyby. 

Žijí si jak v obláčku, 

ty tučňáčci bez fráčku. 


