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Editorial

za redakční tým Jana Černá

Vážení čtenáři,

právě před sebou máte úplně nový časopis ZŠ Hradištko. 

Vzhledem k tomu, že je toto první číslo časopisu a my, jeho tvůrci, se teprve učíme, jak 
takový časopis tvořit, prosíme o shovívavost. Časopis se bude vyvíjet a my se budeme 
snažit "vychytat případné mouchy". Takže pokud máte nějaké připomínky, sem s nimi. 
Kritice se nebráníme. V případě, že máte pocit, že byste tady mohli uplatnit svoji 
kreativitu a překypujete nápady, budeme moc rádi, když rozšíříte naše řady.

V tomto prvním vydání se s vámi například podělíme o zážitky a fotky z adapťáků, 
dýňobraní a vánočního jarmarku. Dozvíte se zde, jak všestranná je a jakých sportovních 
úspěchů dosáhla paní učitelka Frantová, se kterou jedna naše redaktorka udělala 
rozhovor. Přinášíme i zábavu v rubrice vtipů a nezapomněli jsme ani na děti na prvním 
stupni, které si mohou potrénovat své mozkové buňky při řešení hádanek a rébusů. Ovšem 
pozor, jak jistě víte, ne všemu, co si kde přečtete, se dá věřit, proto i zde naleznete jednu 
nepravdivou zprávu, tzv. "fake news".Pravdu odkryjeme v dalším vydání. 

Přejeme Vám příjemné čtení.
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ŠKOLNÍ 
JARMARK

Dne 2. 12. se v naší škole konal jarmark.
Prodávaly se výrobky žáků a drobné
občerstvení. Žáci I. A si také pro své rodiče
připravili pěvecké vystoupení. V VIII. B žáci
dokonce divákům ukazovali efektní chemické
pokusy. 
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Omalovánka
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komiksy, příběhy, obrázky,...

Vaše tvorba

Autor: Johanna Ottová, VIII. B
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Autor: Natálka Jílková, V. A 
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Vřelé díky patří J. Kopřivové, R. Zdeňkovi a O. Hynkovi za
poskytnuté fotografie. M. Frantové děkujeme za ochotu odpovídat
na otázky při rozhovoru a za jazykovou korekturu časopisu. Kátě
Holbai moc děkujeme za informace o ukrajinských Vánocích a J.
Jílkové za její smysl pro humor.

Elektronická verze časopisu k nahlédnutí zde:

Zkontroluj si své odpovědi v kvízu:

Šcoolna, 2023

https://zshradistko.cz/o-
skole/scoolna-skolni-casopisy/

Poděkování

https://zshradistko.cz/o-skole/scoolna-skolni-casopisy/

