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Jaro je tu…
V minulém čísle jsem psala o svátku Valentýn, který se slaví
převážně v Anglii a Americe a je to svátek zamilovaných. U nás
slavíme také svátek zamilovaných: První máj, který se slaví
každoročně 1. května. Podle tradice musí být každá žena v tento den
políbena pod rozkvetlou třešní, aby následující rok neuschla. Jiný
výklad říká, že bude mít díky polibku krásu po celý další rok.
Se svátkem souvisí zvyk májek. V tento den se staví kmeny
osekaných stromů ozdobené pentlemi a mašlemi, které se nazývají Májka.
Mladík vystavěl pod okny své milé tuto májku. Pokud měla dívka i jiného nápadníka, ten tedy
musel májku zničit a vyměnit za svou vlastní.
A nám deváťákům se blíží také velká událost, na kterou se připravujeme v podstatě již
od září. Dne 22. a 23. dubna se konají přijímací zkoušky na střední školy. Ale pokud se
všichni pilně učili, neměli by se zkoušek obávat. Já osobně se musím přiznat, že jsem se učení
do února nevěnovala, ale od února se připravuji a doufám, že přijímací zkoušky zvládnu.
Tereza Petržilkova IX.B

Vyrobte si brož z papíru
Připravte si: -papír
-voskovky
-listy
-spínací špendlík
-nůžky
-čtvrtku
-lepidlo
Postup:

Pod papír položte listy a překreslete je různými voskovkami. Každý list zvlášť
vystřihněte. Ze čtvrtky si vystřihněte kolečko, do kterého zapíchněte spínací
špendlík. Na kolečko listy nalepte tak, aby tvořily květinu. Potom stačí už jen
připnout k vašemu oblečení.
Eliška Jordáková, VII.A

Návštěva divadla

Dne 14. března téhož roku jsem navštívila Švandovo divadlo, které se nalézá v našem
hlavním městě (v Praze). Ten den jsem navštívila nejen divadlo, ale i muzeum, které se
samozřejmě týkalo toho, co se v divadle hrálo.
Celý výlet začal odjezdem od soběslavského gymnázia v 8:00 hodin. Po celý den jsme
se dopravovali autobusem. Abych nezapomněla, jela 5. A gymnázia a s nimi pan profesor
Bělský.
Než jsme se dostali do muzea, což trvalo asi hodinu, seznámila jsem se zatím
s několika lidmi. Příjezd nás velmi překvapil, protože jsme dorazili k velkému domu, který
jako muzeum vůbec nevypadal. Abych teda byla přesná, jednalo se o Čapkův dům, který byl
určen pro jeho manželku Olgu Scheinpflugovou. V muzeu jsem se dozvěděla velmi zajímavé
věci. Nejvíce mě asi zaujalo vysvědčení Karla Čapka, které nebylo zas tak pěkné. Takže
vidím, že úspěch v životě nezáleží jenom na vysvědčení.
V 13:00 hod. jsme už byli v Praze, ale divadlo začínalo až v 19:00 hodin. Takže jsme
měli 6 hodin času na prohlídku Prahy. Každý se rozdělil do skupiny, já a moje sestra jsme se
připojili k Lence Dřevové. My tři jsme místo obdivování hlavního města šly nakupovat.
V 18:45hod. jsme měli už čekat u divadla. V 19:00 hod. nám divadlo začalo. Abych
nezapomněla, tak jsme jeli na divadelní hru KRAKATIT od Karla Čapka. Ta trvala 3 hodiny.
Mezitím byla i přestávka. Představení skončilo v 10 hodin a domů jsme dostali v 12 večer.
Výlet do Prahy se mi líbil, hlavně jsem si odnášela pěkný zážitek z divadelní hry.
Týden po představení jsem si zakoupila i Čapkovu knihu.

Lucie Otoupalová VIII.B

Zkoušení
Dne 18.3.2014 jsme měli třetí hodinu přírodopis. Paní učitelka vyndala svůj sešit a všichni
jsme věděli, že bude zkoušet. Byl vyvolán Jakub Vaněk, aby řekl svůj datum narození. Řekl
22 a to je moje číslo v třídním výkazu. Trochu jsem se bála, protože jsem se na hodinu
nepřipravovala. Dostala jsem docela lehké otázky. I s mnoha nedostatky jsem dostala 1-2.
Např. Co umožnuje ptákům létat?
Popiš peří ptáků…

Eliška Zárubová, VII.A

PŘÍBĚH MÉHO ŽIVOTA
Z mého života vám povím o dni, kdy jsem jela do Prahy na muzikál Pomáda. Konal se
v malém divadle jménem Kalich. Začnu ale od samého začátku…
Nejhorší část dne bylo ráno, musela jsem s mou sestrou a mamkou vstávat brzo,
abychom stihly vlak. Na nádraží jsme se sešly s našimi přáteli. Po dlouhé cestě vlakem jsme se
procházeli po stáncích, nakoupili pár drobností a došli si do restaurace na oběd. Zbytek našeho
času jsme strávili prohlížením obchodů. Poté jsme vyrazili v pravý čas, abychom muzikál stihli.
Trvalo dlouho, než jsme divadlo Kalich našli, ale díky naší průvodkyni Kamile jsme to zvládli
velmi dobře. A konečně mohl muzikál začít! Velmi se mi líbil, byl vtipný, ale i smutný, plný
emocí, tance a hudby. Byl v něm jeden z mých oblíbených herců David Gránský, který hrál
postavu jménem Doody. Když Pomáda skončila, všichni jsme se nadšeni vrátili na nádraží a
odjeli domů.
Na tento den budu ještě dlouho vzpomínat.

Jindřiška Čapková VIII.A

Zážitek ze života
Můj zážitek se odehrál 9. května roku 2013 v Berlíně. Byl to koncert hudební skupiny One
Direction. Na koncert jela celá naše rodina. Brzy ráno jsme vstali, připravili se a vydali na cestu. Jeli
jsme autem. Cesta trvala dlouho. Jakmile jsme dorazili na místo, viděli jsme už několik lidí, kteří stáli
před arenou, ve které se měl konat koncert. Ten se odehrál ve 20:00. Předtím než to všechno začalo,
jsme se ubytovali a prošli si Berlín. Když už nastal čas koncertu, šli jsme se připravit a došli jsme
k aréně, kde už stála spousta lidí. Po příchodu dovnitř jsme si našli svá místa a čekali, až koncert
nastane. Když koncert začal, celé publikum zpívalo se skupinou. Byla tam příjemná atmosféra a moc
jsme si to užili. Po koncertu jsme šli zpět do hotelu a ráno jsme se vydali na cestu domů.

Johana Dvořáková VII.B

Zkoušení
Asi před měsícem jsem byla vyzkoušená z dějepisu. Moje spolužačka Eliška tahala kartičky
s čísly. Vytáhla osmnáctku a to je mé číslo v třídním výkazu. Zkoušení probíhalo docela
dobře, na nějaké otázky jsem neznala odpověď. Většinu jsem ale zvládla. Překvapivě jsem
dostala dvojku a byla jsem za to ráda. Čekala jsem horší známku, protože jsem se na hodinu
skoro vůbec neučila. Jsem ráda, že už mám zkoušení za sebou.

Michaela Šenová, VII. A

Setkání s bývalou spolužačkou
Nedávno jsem jela k taťkovi a byla jsem u něj celý víkend. Napadlo mě, že bych se mohla
setkat s bývalou spolužačkou, se kterou si dopisuji na Internetu. Domluvily jsme se, že se
sejdeme u školky. Čekala jsem, ale nikdo nepřicházel, tak jsem šla domů. Najednou jsem
uslyšela běh a uviděla Kačku. Šly jsme k ní domů a povídaly si. Probraly jsme všechno
ohledně školy, kamarádů, učitelů a mých bývalých spolužáků. Rozhodly jsme se, že se zase
brzy sejdeme.
Eliška Jordáková, VII.A

Příběh ze života
Již od pěti let hraji hokej za tým HC Lužnice.
Dne 26. 3. jsme hráli poslední zápas sezóny proti Třemošné. Byl velice důležitý, protože šlo o
první místo.
V 10. minutě první třetiny jsme vedli 1:0. Ale Třemošná hned vyrovnala. Museli jsme se
všichni snažit dávat góly a bránit. Protože jsme sehraný tým , nakonec jsme vyhráli 7:6.
Po zápase jsme otevřeli dětské šampaňské a oslavovali naše vítězství. Trenéři nás
pochválili za pěkný výkon. Poté jsme se vydali na cestu domů.

Michal Dančišin VI. A

Zážitky z Velikonoc
Celé Velikonoce jsem byla s kamarádkou. Ve čtvrtek jsme byli u nás v Sedlečku, kde sme
pekli velikonočního beránka a mazanec, povedli se nám byli moc chutní.Měli jsme moc hezké
Velikonoce plné velkých zážitků. Ale v pondělí to byl zážitek největší. Byly jsme venku
v soběslavi a jelikož chodili koledníci tak jsme dostali pěkně na zadek.Nejdříve jsme potkali
bráčníky kteří měli hodně velké pomlázky, pak kolem nás projel někdo autem a zmlátil nás
pomlázkou za jízdy, nakonec jsme ale potkali spolužáka s jeho kamarády na které neplatilo
ani to že jsme si sedli oni si tejně naši cestu jak nás zmlátit dokonce na nás házeli vajíčka.

Kristýna Bontea VI.A

Pěvecká soutěž Jihočeský zvonek
Dne 17. 3. 2014 se v divadle Oskara Nedbala v Táboře se konal již 19. ročník této
soutěže. Naše škola se zúčastnila této akce se čtyřmi soutěžícími.
Bára Šimáková ze 4. B v kategorii lidová píseň 4. - 5. třída získala stříbrné pásmo.
Kateřina Vojtová z 6. A v kategorii lidová píseň 6. – 7. třída získala bronzové pásmo.
Veronika Fördösová z 6. A v kategorii lidová píseň 6. - 7. třída získala stříbrné pásmo.
Aneta Zemanová z 9. A v kategorii populární píseň 8. – 9. třída se zazpívanou písničkou My
Immortal získala stříbrné pásmo.

Zdeněk Masář ,VI. A

Hunger games
Příběh je o osudu šestnáctileté Katniss Everdeenové, dívky z chudého dvanáctého kraje.
Kniha začíná realitní show Hladové hry. Moderátorka pro dvanáctý kraj Cetkie Trinketová
přichází z Kapitolu, aby vybrala dva letošní splátce. Jako první je vylosována Primule
Everdeenová, mladší sestra Katniss, která se za ni okamžitě dobrovolně přihlásila. Z chlapců
je vybrán Peeta Mellark, pekařův syn, který kdysi zachránil Katnissinu rodinu před hladem .
Katniss a Peeta se dostávají do Kapitolu, kde se potkávají se svými protivníky. Katniss v
aréně přežívá díky umění lovu a orientace v terénu. Počet protihráčů se stále snižuje, Katniss a
Peet, ale zůstávají naživu. Nakonec oba přežijí a stanou se vítězi Hladových her.

Pavla Dřevová, VII. A

Maminka
Moje milá maminko,
Zlobím tě jen malinko.
Určitě se polepším,
Jedničky ti nanosím.
Adam Kotoun II.B

Krtek
Krtek je podzemní užitečné zvířátko. Dělá si podzemní chodbičky. Ničí larvy chroustů a
cvrčků. Krtek má velmi dobrý čich, ale hůř vidí. Tím, že dělá chodbičky, dělá i krtiny a proto
ho zahrádkáři nemají moc rádi.
Kristýna Hypšová II.B

Krtek se živí hmyzem.
Jeho hmotnost je 200 gramů.
Měří 12-17 centimetrů.
Žije v zemi a dělá krtiny.
Natálie Dimitrijevičová II.B

Ryba vs. rybář
Můj taťka je rybář, někdy s ním jedu na ryby. Ale i vy, kdo má taťku
rybáře, může se ho zeptat. Jestli zná nějaký rybník, ke kterému byste
mohli jít rybařit. Kdybyste chytili cejna, tak vypadá jako malý kapr. Já s taťkou jsme chytili
čtyři kapry, dva okouny, jednu štiku a jednoho cejna, kterého snědl Lukáš. A ještě nám zabral
sumec, ale ten se nám utrhl.
Marie Kipielová II.B

Velikonoce
Celé Velikonoce jsem prožila s kamarádkou v Sedlečku, kde ona bydlí. Ve čtvrtek jsme byly
v Soběslavi a nakonec jsme odjeli do Sedlečka.V Sedlečku jsme byly chvíli na hřišti,u nich
doma a u mé babičky v Myslkovicích. Když jsme se vrátili k nim tak jsme upekli beránka a
mazanec potom jsme je ochutnali a byli výborní. Poté jsme se najedli a já jsem jela domů.
Podobně to bylo i ostatní dni prázdnin až na pondělí. V pondělí jsme šli znova ven ale už
v Soběslavi. Když už jsme se radovali, že jdeme domů a nikdo nás moc nezmlátil pomlázkou
tak na nás vyběhli spolužáci, kteří měli opravdu bolavou ránu.

Kateřina Doležalová VI.A

Anketa s paní učitelkou Skočdopolovou
a panem učitelem Ježkem
1. Jak se vám líbí na naší škole?
Paní učitelka Skočdopolová: „Na škole se mi líbí. S kolegy máme dobrý kolektiv a děti mám ráda.“
Pan učitel Ježek: „Líbí, jsou tady hodní kolegové, žáci. Děti jsou rády, když se něco nového naučí.“
2. Zdá se vám, že žáci na naší školy jsou spíše zlobiví nebo hodní?
Paní učitelka Skočdopolová: „Půl na půl.“
Pan učitel Ježek: „Půl na půl.“
3. Baví vás učit?
Paní učitelka Skočdopolová: „Učit mě baví, jinak bych tuto práci nemohla dělat a nenaplňovala by
mě.“
Pan učitel Ježek: „Ano, chtěl jsem to dělat vždycky a pořád mně to baví.“
4. Učili jste ještě na jiné škole?
Paní učitelka Skočdopolová: „Na základní, ne.“
Pan učitel Ježek: „Na základní i na střední.“
5. Proč jste se rozhodli pro naši školu ?
Paní učitelka Skočdopolová: „Bylo volné místo.“
Pan učitel Ježek: „Dostal jsem nabídku a zaujalo mě to už proto, že jsem na této škole studoval a paní
učitelka Novotná byla mojí třídní.“
6. Jaká třída je podle vás nejzlobivější?
Paní učitelka Skočdopolová: „V každé třídě se najde někdo, kdo občas vyrušuje, ale nerada bych
označila jedinou třídu.“
Pan učitel Ježek: „Žádná a všechny. V každé třídě někdo zlobí.“
Johana Dvořáková VII.B

Anketa s žáky šestých tříd
1. Líbí se vám více na 1. stupni nebo na 2. stupni?
Katka: na 1. stupni, bylo tam učení lehčí.
Liliana: na 1. stupni, učení bylo lehčí.
Kristýna: na 1. stupni, měli jsme jen jednoho učitele a zvykli jsme si na něj.
Kateřina: na 2. stupni, je tady více lidí.
2. Jaká změna se vám nejvíce líbí a jaká naopak ne?
Katka: Líbí se mi, že se stěhujeme do jiných tříd a nelíbí, že máme více předmětů.
Liliana: Líbí se mi, že si můžeme vybrat více nepovinných předmětů a nelíbí se mi, že máme
na každou hodinu jiného učitele.
Kristýna: Líbí se mi, že se stěhujeme do jiných tříd a nelíbí, že máme hodně učitelů.
Kateřina: Líbí se mi, že máme více učitelů a nelíbí se mi, že máme více předmětů.
3. Co se pro vás nejvíce změnilo?
Katka: na 1. stupni jsme byli nejstarší a teď jsme nejmladší.
Liliana: Máme na každou hodinu jiného učitele.
Kristýna: Máme více učitelů a více předmětů.
Kateřina: Poznávám lidi a učitele, které jsem nikdy předtím neviděla.
4. Je pro vás lepší mít více učitelů?
Katka: Ne, protože na 1. stupni jsme měli jednoho učitele a zvykla jsem si na něj.
Liliana: Ne, každý má jiný způsob vyučování.
Kristýna: Ne, nezvykneme si na něj tolik jako na jednoho.
Kateřina: Ano, protože nemůže odbočit z učiva.
5. Jste spokojeni s vaší třídní učitelkou?
Katka: Ano, je hodná a spravedlivá.
Liliana: Ano, všechno dobře naučí.
Kristýna: Ano, umí všechno vysvětlit.
Kateřina: Jsem s ní spokojená, protože je moc hodná a když něco slíbí, tak to dodrží.
6. Který z nových předmětů vás nejvíce baví?
Katka: Dějepis, protože je zajímavý.

Liliana: Dějepis, dozvíme se v něm zajímavé věci.
Kristýna: Zeměpis, je velmi zajímavý.
Kateřina: Dějepis, protože mám ráda dějiny a paní učitelka umí hezky vyprávět.
7. Libí se vám vaše nová třída?
Katka: Moc ne, na prvním stupni byla hezčí.
Liliana: Ano, je velká.
Kristýna: Ano, je větší než na 1. stupni.
Kateřina: Líbí, je hezká a velká.
Johana Dvořáková VII.B

Vyhlášení soutěže
Vyhlašujeme výsledky soutěže O nejhezčí výzdobu třídy pro 1. stupeň.
Na 1. místě - 1.A s 10 body
Na 2. místě -1.B a 4.B s 9 body
Na 3. místě - 4.A s 8 body
Na uvedené třídy čeká sladká odměna!

Marie Havrlantová VIII.B

Recept-Pizzoví šneci
Připravte si:

listové těsto
kečup
šunku
sýr
koření na pizzu
vajíčko na potření

Postup:
Nejdříve si vyválejte těsto na tenkou placku. Potřete ho kečupem - nedávejte moc
silnou vrstvu. Poté tam naskládejte plátky šunky a předem nastrouhaný sýr. Vše posypte
kořením na pizzu (lepší je ho dát více, protože pak mají šneci lepší chuť). Celé těsto zarulujte
– musí to být spirála. Nakrájejte ho na malé šneky a dejte je na plech. Šneky potřete
rokvedlaným vajíčkem. Vložte do rozehřáté trouby (170°C) a pečte je do jemně zlatavé barvy.
Přeji dobrou chuť!!!!

Michaela Šenová, VII. A

S JÍDLEM SI ne HRAJEM
Jedna z nejčastějších vět, kterou v dětství slýcháme je " S jídlem si nehrajem
!". Ale proč si vlastně nemůžeme s jídlem hrát? Vždyť zjišťování odpovědí na
všelijaké všetečné dotazy může být i zábavou.
Jak jídlo vzniká? nebo Co se jídlem děje v našem těle? či Jak dlouhou cestu
urazí potraviny, než dorazí na náš stůl? Ve Sladovně v Písku našli žáci 2. Tříd 19.
března 2014 na tyto otázky odpovědi.
Na výstavě děti netradičním a hravým způsobem objevily, přípravu,
konzumaci, historii, různé tradice, apod. V každé části se mohly děti zapojit a dotykem
komunikovat s vystavenými objekty.
Žáci byli výstavou nadšeni a jen neradi opouštěli vystavované prostory. Avšak
byli ujištěni, že podobné akce budou v těchto prostorách následovat, takže se děti mají
opět na co těšit...

Liliana Honsová VI.A

Tvarohová bábovka
Ingredience:

-máslo
-250 g moučkového cukru
-5 vajec
-prášek do pečiva
-měkký tvaroh
-kakao
-mandle
-oříšky
-rozinky
-čokoládová poleva

Postup:

Moučkový cukr smícháme se žloutky, změklým máslem na kousky a tvarohem.
Práškové ingredience si smícháme v jiné míse a pomalu přisypáváme do těsta.
Přidáme sníh z bílků a dobře promícháme. Polovinu těsta nalijeme do vysypané
formy a do zbytků můžeme dát rozinky, kakao, a oříšky. Bábovku pečeme
55 minut na 180°C. Vyklopíme a polijeme polevou. Dobrou chuť!

Eliška Jordáková, VII.A

Výroba jarní dekorace
Připravte si:

břízové větvičky
peříčka ( můžou být barevná)
malé ptáčky nebo květiny
vajíčka a skořápky
ještě můžete dozdobit lýkem

Postup:

Z větviček si vytvoříte menší hnízdo. Nalepíte do něj peří a lýko.
Doprostřed vložíte květiny nebo ptáčky a vajíčka. Dozdobit můžete vším, co
se vám líbí. Už stačí jen položit na stůl. A je hotovo!

Eliška Jordáková, VII.A

Balon z papíru
Připravte si:

hodně papíru (nejlépe staré noviny)
lepidlo
balonek
provázek
hnědý papír
tempery

Návod:

Papíry roztrhejte na menší kousky. Nafoukněte balonek tak, jak velký chcete
mít balon. Vezměte si štětec a natírejte papírky, které přilepujte na balonek
(papírky nelepte na spodní část balonku, asi do poloviny). Postup opakujte,
dokud nebudete mít asi pět vrstev. Nechte budoucí balon uschnout. Přilepte
na něj ještě jednu vrstvu bílého papíru. Nabarvěte si balon jak budete chtít.
Udělejte si spodní polovinu krabičky, která by měla být uprostřed čtvercová.
Vyndejte balonek z papíru a do balonu udělejte čtyři dírky, stejně jako do
krabičky. Připevněte krabičku k balonu a můžete si balon někam pověsit.

Eliška Jordáková, VII.A

Top10
1. #Selfie – The Chainsmokers
2. Happy – Pharrell Williams
3. Gangnam Style – PSY
4. Summer – Calvin Harris
5. Emma ft. Hard Target – Marpo
6. Polety – ATMO music ft. Sebastian
7. Animals – Martin Garrix
8. Let It Go – Demi Lovato
9. JBMNT – Kontrafakt
10. Hey Brother - Avicii

Marie Havrlantová VIII.B

Životopis
Avicii

Tim Bergling je narozen 8. září 1989 ve Švédsku. Uměleckým jménem je znám jako Avici
nebo Tim Berg, je švédský DJ nominován na cenu Grammy, remixer a hudební producent.
V hudebním průmyslu se objevil roku 2008, kdy mu bylo 18 let. V roce 2010 se spojil s DJ
Johnem Dählbäckem a vydávají píseň Don’t Hold Back. Kromě toho začal spolupracovat
s DJi jako je Tiësto a Sebastian Ingrosso. Také vydal roku 2011 píseň Sunshine společně s
Davidem Guettou, která získala nominaci na cenu Grammy jako nejlepší taneční skladba. 14.
září v roce 2013vydal jeho první studiové album.

Lucie Otoupalová VIII.A

Překlad písně
Avicii-Wake Me Up
Feeling my way through the darkness,
Guided by a beating heart.
I can't tell where the journey will end,
But I know where it starts.

Prodírám se temnotou
Vede mě tlukot mého srdce
Nepovím vám, kde má cesta končí
Ale vím, kde začíná

They tell me I'm too young to understand
They say I'm caught up in a dream
Well life will pass me by if I don't open up my eyes
Well that's fine by me

Říkají, že jsem moc mladá, abych to chápala
Říkají, že jsem lapena ve snu
Život mi proklouzne mezi prsty, jestli neotevřu oči
Ale mně to nevadí

So wake me up when it's all over
When I'm wiser and I'm older
All this time I was finding myself and
I didn't know I was lost

Tak mě vzbuď, až to všechno skončí
Až budu moudřejší a starší
Celou dobu jsem se hledala
Nevěděla jsem, že jsem ztracená

So wake me up when it's all over
When I'm wiser and I'm older
All this time I was finding myself and
I didn't know i was lost

Tak mě vzbuď, až to všechno skončí
Až budu moudřejší a starší
Celou dobu jsem se hledala
Nevěděla jsem, že jsem ztracená

I tried carrying the weight of the world
But I only have two hands
I hope I get the chance to travel the world
And I don't have any plans

Zkoušela jsem nést tíhu celého světa
Ale mám jen dvě ruce
Doufám, že budu mít možnost procestovat svět
Nemám žádné plány

I wish that I could stay forever this young
Not afraid to close my eyes
Life's a game made for every one
And love is a prize

Kéž bych zůstala navždy mladá
A nebála se zavřít oči
Život je hra pro každého
A láska je výhra

So wake me up when it's all over
When I'm wiser and I'm older
All this time I was finding myself and
I didn't know I was lost

Tak mě vzbuď, až to všechno skončí
Až budu moudřejší a starší
Celou dobu jsem se hledala
Nevěděla jsem, že jsem ztracená

So wake me up when it's all over

Tak mě vzbuď, až to všechno skončí

When I'm wiser and I'm older

Až budu moudřejší a starší

All this time I was finding myself and

Celou dobu jsem se hledala

I didn't know I was lost (3x)

Nevěděla jsem, že jsem ztracená (3x)

I didn't know (3x)

Nevěděla jsem (3x)

Jindřiška Čapková VIII.A

