
   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

… A NA ZÁVĚR KOMIKS! 
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Každý žák devátého ročníku si říká, jestli se dostane na střední školu. Je to o tom, že by měl 

trénovat často přijímací testy. Mluvím ze své zkušenosti. Třeba já jsem se na to vykašlala přes 
celý rok a nechala jsem si na to poslední dva týdny před přijímačkami. Také kdybych trénovala 

celý rok, tak by výsledky vypadaly jinak. A také kdybych vůbec netrénovala ani ty dva týdny, 

tak by to vypadalo taky jinak. Proto trénujte a nenechávejte to na poslední chvíli. 
Většinou jsou na přijímačkách budoucí studenti vystresovaní, že to nezvládnou. Měli by si tro-
chu víc věřit. Děkujeme, že jste nám drželi palce!  

 

V dubnu tohoto roku proběhly ve dnech 12. -13. dubna přijímací zkoušky. Každý z 
žáků měl možnost vybrat si dvě střední školy či učiliště nebo umělecké školy, na 
kterých se konaly talentové zkoušky už mnohem dříve.    

Na naší škole nám s přihláškami pomáhala paní učitelka Rychterová, která nám mnoho s vypl-
ňováním usnadnila.  Také nám zodpověděla na naše veškeré dotazy ohledně středních škol. Za 
všechnu pomoc jsme paní učitelce opravdu velmi vděční.  
Je opravdu potřeba nezanedbat přípravu na samotné přijímací zkoušky.  Já sama jsem se začala 
připravovat v říjnu. Doporučuji vytisknout si testy z předešlých let a zkoušet si je na čas. Také 
není špatné popřemýšlet o koupi knížek na přípravu a látky obsažené v testech si dopodrobna 
zopakovat.  
Do 1. března bylo nutné tyto přihlášky na střední školy zakončené maturitní zkouškou podat. 
Následně jsme obdrželi pozvánky, a to dva týdny před konáním zkoušek. Nalezli jsme v nich 
informace, kdy se máme na určené místo dostavit a pod jakým kódem jsme zavedeni v sys-
tému.  
V prvním termínu jsem přijímačky moc nestíhala časově, a to i poté, co jsem to měla perfektně 
natrénované.  Naštěstí jsem nebyla jediná. Shodli jsme se společně i nad tím, že tento rok bylo 
v češtině mnoho dlouhých textů, které neměli smysluplný obsah. Oproti minulým termínům 
byla čeština těžší než matematika. Toto je, ale čistě můj názor.  
Druhý termín byl pro mě mnohem lepší už jsem měla svá očekávání a věděla jsem co si mám 
více ohlídat. Proto nezapomeňte na přísloví: NEHÁZEJ FLINTU DO ŽITA! Plně věřím, že se 
dostaneme na své vysněné školy a užijeme si zbytek 9. třídy na naší skvělé Pátovce.   

 

 

Deváťáci měli plné ruce práce 12. a 13. dubna.  Povedly se jim přijímací zkoušky? I letos 
proběhlo přijímací řízení na středních školách. Také jsem se ho účastnil. Žáci devátých 
ročníků psali didaktické testy z matematiky a z českého jazyka. Podle toho, jestli si vybrali 
dvě střední školy nebo jednu, psali testy v úterý 12. dubna a někteří i ve středu 13. dubna. 
Žáci, kteří chodí do poradny, měli na práci delší čas, na matematiku 90 a na češtinu 75 
minut.   

Já jsem si vybral dvě školy, a tak jsem psal oba dny. První den se mi zdála lehčí matematika, druhý den 
mi více vyhovovala čeština. V testech byly otázky typu: zakřížkuj správnou otázku, napiš číslo nebo text. 
Předtím byla potřeba přečíst si pracovní text nebo vypočítat zadání.  
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A jak vypadá příprava na přijímací pohovory? Dá se to zvládnou bez přípravy?  
Na naší škole jsme měli nabídku doučování z českého jazyka a přípravu z matematiky. Doučování bylo 
každý pátek a také jsme nějaké testy zkoušeli ve výuce. V přípravě na matematiku jsme každý týden 
dostali několik příkladů a úloh. Ty jsem řešil doma s mamkou, vždy jsem řekl řešení a máma mi ho 
schválila nebo doplnila. Každý týden vyřešené příklady paní učitelka opravila.  
Přijímací zkoušky jsou zvládnutelné, ale musíte se na ně učit. Nepodceňte to. Je lepší pravidelná pří-
prava než nezvládnutí testů. Pak to musíte řešit odvoláním, nebo náhradním výběrem jen učebního 
oboru.  

Zeptal jsem se i spolužáků:  
 
Jak si se cítil/a u přijímaček?   

a) Zvládnul/a jsem to b) Moc mi to nešlo, uvidíme c) Nedařilo se mi  

 
Na kolik středních škol jsi psal/a testy?  

a) Na dvě b) Na jednu c) Vybral/a jsem si učební obor. 

  

Měl/a jsi u přijímacích zkoušek časové zvýhodnění? Pomohlo ti?  

a) Měl/a jsem, vyhovovalo mi to.  b) Měl/a jsem, nepomohlo mi to, potřeboval/a bych více času. 
c) Neměl/a jsem, bylo by vhodné. D) Neměl/a jsem, čas mi stačil.  
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Na otázky mi odpovědělo 12 spolužáků, někteří odpověděli jen na některé. Výsledky jsem zpracoval do 
jednoduchých grafů.   

A co říct na závěr? Učte se! Připravujte se! Stojí to za to. Úspěch se dostaví.       
 

 

Svou přihlášku jsem podala na sportovní školu v Praze zaměřenou na dostihový sport a 
chov koní. Příjímací řízení se uskutečnilo 25. dubna 2022 v 10.00.  Jak to vše probíhalo?  

V deset hodin jsme přijeli do Prahy, všichni uchazeči se sešli 
ve třídě 2.C. Seznámili jsem se s paní učitelkou, která nám 
dala informace ohledně školy a přijímacího řízení, neboli 
jak to tam funguje a jak je to s odborným výcvikem. V 11 ho-
din přišla do třídy paní učitelka tělesné výchovy, která nám 
rozdala čísla. Pak jsme se převlékli do sportovního oblečení 
a šli jsme na běh, který měl trasu dlouhou 3 km. Běželi jsem 
za školou na cyklostezce. Ze začátku jsme se rozehřáli, a pak 
jsme běželi po pěti skupinkách. Měřil se nám čas (stanovený 
čas byl 15:15). Po běhu jsme šli do školy, tam jsme měli 5 

min přestávku a šli jsme psát test o znalostech koní.  

 

Tak už je to taky za námi…v polovině dubna jsme si jako žáci devátého ročníku byli napsat přijímací 
zkoušky na střední školy, kam jsme si podali přihlášky. Ovšem ne každý testy musel psát, jako například 
ti, kteří se hlásili jen někam na odborná učiliště. Ale já jsem zrovna mezi těmi, jenž přijímačky psali, 
takže se s vámi podělím o své pocity a zážitky. 

Hlásila jsem se na dvě gymnázia, a sice do České Lípy a do Liberce. Přijímací zkoušky se psaly 12. a 13. 
dubna. Školy jsme si měli na přihláškách seřadit podle toho, v jakém pořadí chceme testy psát a já jsem 
v prvním termínu psala přijímačky tady v České Lípě a ve druhém termínu v Liberci. Zvolila jsem si 
takové pořadí proto, že na gymnázium do České Lípy šli v prvním termínu i někteří moji spolužáci, takže 
jsem tam chtěla být s nimi, ale raději bych si přála dostat se na gymnázium do Liberce. 

První den přijímaček jsme se domluvily s holkami, že na sebe počkáme někde před tou školou. Shledání 
se uskutečnilo bez problémů a všechny jsme dokonce dorazily včas, takže jsme potom společně vstoupily 
do budovy. Uvnitř nás přivítali milí studenti, kteří nás odvedli do učeben, kde jsme měli být. Já jsem 
byla naštěstí právě i s těmi mými kamarádkami, takže to byl první plusový bod. Ve třídě se pak čekalo 
na pana učitele, který byl také velice přívětivý, všechno nám vysvětlil a poté jsme začali psát. 
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První se psala matika a druhá čeština. Mně osobně testy nepřišly ani lehké, ale ani těžké. Řekla bych, že 
to byla taková základní obtížnost, ale tak každý devátý ročník si na tom najde své a kritizuje se, co tam 
nesedělo a co bylo naopak jednoduché. Stejné pocity z testů jsem měla i v Liberci, kam jsem jela hned 
druhý den. 

Ráno jsem si musela trošku přivstat, abych se stihla na místo dopravit včas. Samozřejmě mě naštěstí 
vezli rodiče, takže to bylo dobré. Ke škole jsem šla tentokrát sama, ale potkala jsem tam taky jednu 
osamocenou slečnu, a tak jsem se s ní dala do řeči. Ve třídě jsme spolu pak ale nebyly, tudíž tam jsem 
se neměla s kým bavit. Ještě že jsou ty mobily, přes které jsme si psaly s kamarádkami, které byly na 
přijímačkách někde jinde, takže jsme se aspoň necítily tak samy. Pan učitel v Liberci byl ale také velmi 
milý, a dokonce nám vykal. Takže já jsem se v tu chvíli stala „slečnou Hubálkovou“. Opět se tedy napsaly 
dva testy a průběh byl téměř stejný jako v České Lípě, jen na jiné škole. 
Po tom všem jsme šli na oběd a jelo se domů. Upřímně ty dva velké důležité očekávané dny utekly jako 
voda a teď už všichni jen netrpělivě čekáme na naše výsledky. 

Všem deváťákům přeji, ať se dostanete na svou vysněnou střední školu a ať se vám na ní líbí. Hodně 
štěstí a užívejte si poslední chvilky tady na Pátovce. 

Dnes je 3. 5. 2022 a já se vracím k dopsání tohoto článku, protože když jsem ho před ně-
kolika dny psala, ještě jsem nevěděla, jak to dopadne, ale teď už to vím, a tak se vám tady 
pochlubím… byla jsem přijata na obě školy!!! Doufám, že vám ostatním se také podařilo 
dostat se tam, kam jste si přáli. 

 
 
Každý žák deváté třídy, který se hlásí na střední školu musí absolvovat přijímací zkoušky. 
Letos tomu nebylo jinak, a i my jsme se jich zúčastnili.   

Od mnoha svých spolužáků vím, že se přijímaček hodně báli a obávali se, zda to zvládnou. Já osobně 
jsem nebyla skoro vůbec vystresovaná, a dokonce jsem se i těšila, co v testech bude, ale to bylo tím, že 
jsem se na ně dost učila. První den jsem jela do školy ve Šluknově, kde jsem se hlásila na obor Bezpeč-
nostně právní činnost. Při příjezdu ke škole začaly první obavy a stres, ale byla jsem na to připravená a 
věděla, že to přijde. Po vstupu do pro mě už známé budovy se mě ujali zaměstnanci a poté žáci školy, 
přesněji holčina z druhého ročníku, která mě dovedla do třídy a popřála mi hodně štěstí. V učebně jsme 
měli na lavicích lístečky se jmény, pití, sušenku a propisku, což bylo velmi milé a pozorné. První jsme 
psali matematiku, která byla rozhodně těžší než čeština, ale dala se zvládnout. Následovala hodinová 
přestávka, kdy jsme se mohli nasvačit, a poté jsme psali test z českého jazyka, který se mi docela povedl. 
Po dokončení těchto dvou testů mohli ostatní žáci odcházet, ale ti, kteří se hlásili na obor bezpečnostně 
právní činnost museli ještě absolvovat test fyzických předpokladů, který se skládal ze dvou běhů, kliků, 
lehsedů a celomotorického testu. Na tyto fyzické zkoušky jsem se připravovala cca 3 měsíce, takže se to 
dalo zvládnout, ale byl to velký stres, hlavně předtím, než jsem šla plnit jednotlivé cviky. Celkově na mě 
působila škola velmi pěkně a asi nejvíce na mě zapůsobily vztahy mezi žáky a učiteli, kteří byli obětaví, 
chovali se k sobě kamarádsky, slušně, ale zároveň měli studenti k učitelům respekt. Hrozně moc bych si 
přála se na tuto školu dostat, protože vím, že mi dá určitou disciplínu, osamostatním se, bude mě bavit 
a poznám jak nové přátele, tak i nové prostředí.   

Druhý den jsem se vydala k nám do České Lípy na Euroškolu, kam jsem se hlásila na stejný obor – 
Bezpečnostně právní činnost. Tahle škola mě ale neoslovila tak jako Šluknov. Když jsem do školy přišla, 
moc jsem nevěděla kam jít, ale spolužáci, kteří tam byli předchozí den, mi řekli, v jakých místech se 
učebna nachází. V 8:45 jsme začali psát test z matematiky, který byl pro mě lehčí než předchozí den. 
Následovala hodinová přestávka a poté test z českého jazyka. Musím říct, že se mi ulevilo, když jsem 
dodělala poslední cvičení a test odevzdala. Bohužel jsem musela opět čekat, protože součástí zkoušek 
byl i pohovor, který jsem měla až za hodinu. Byla jsem trochu ve stresu, na co se mě budou ptát, ale 
zvládla jsem to v klidu. Pan učitel byl milý a pokládal nám různé otázky. Musím říct, že když jsem od-
cházela domů, tak se mi dost ulevilo, že už to mám za sebou.  
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Žáci třetí třídy se učili o poště, každý si pak vymyslel svou známku.  

Ve třídě třeťáků se uskutečnila soutěž. V rámci výtvarné výchovy 
každý nakreslil známku tak, jak by se mu líbila. Žáci druhého stupně, 
poté hlasovali pro ty nejhezčí z nich. Všechny se moc povedly, ale 
vyhrát mohl jen jeden.  
Na prvním místě se umís-
tila Kristýnka Vachová 
s krásným obrázkem mo-
týla. Na druhém místě se 
umístil Šimon Konva-
lina s obrázkem lišky. O 
třetí místo se podělily 
Bára Jílková s obráz-
kem stromečku a Ella 

Srbková s konvalinkami. Všechny obrázky byly po-
vedené a každý by si zasloužil vyhrát.                                                                 Foto: Mgr. L. Houdková 
 

 

Dne 21.4. 2022 na naší škole proběhl den bez tašek. Tento trend obletěl celý svět 
a dostal se i k nám do školy. 

Hlavním úkolem této 
akce je přinést si věci v 
něčem jiném, než je 
školní taška. Ano, 
takhle to zná většina z 
nás, ale věděli jste, že 
to má mnohem hlubší 
význam, než jsme si 
všichni doteď mysleli?  

Tato akce má poukázat na situaci dětí, 
které každý den chodí několik kilome-
trů pěšky do školy a u toho si musí věci 
nést v igelitce nebo jen tak v ruce, pro-
tože si nemohou dovolit koupit tašku 
nebo batoh. 

 

 

Jednoho dne ze školního rozhlasu zaznělo, že dne 21. 4. si každý z nás má přinést pomůcky 
v čemkoliv, jen ne v tašce. To odstartovalo velkou vlnu diskusí a přemýšlení, co si žáci zvolí.   

Nadešel den D a před školou se shromáždilo spoustu zajímavých předmětů – truhly, kufry, 
nákupní košíky, nejrůznější vozíky, přepravky pro mazlíčky a tak dále. Pak ale přišel ten nejtěžší 
úkol, a to vynést například takovou truhlu po všech schodech až nahoru. Všem se to ale nakonec 
podařilo, a tak jsme strávili celý den s učením v podivných předmětech.   
Moc nás to bavilo a doufáme, že se tento den ještě někdy uskuteční.   
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Jak jste slavili Den Země? Soutěžili jste? Sbírali jste odpad v přírodě? Vysazovali 

jste stromky, kytičky? 

Každý rok se 22. dubna slaví Den Země. Školy 

si připravují svoje aktivity. Některé školy 

uklízejí okolí, jiné naplánují projektový den, 

nebo se vydají do lesa a za pomoci pracovníků 

Státních lesů vysadí stromky. 

Naše škola na tento rok naplánovala projektový den: 

soutěže v přírodě. My, žáci 9.A třídy, jsme měli u Špi-

čáku sraz dříve. Museli jsme připravit trať a jednot-

livá stanoviště. Trať jsme označili žlutými fáborky a 

postupně jsme po dvojicích zůstávali na jednotlivých 

stanovištích.  

Celkem jsme připravili 10 stanovišť, na každém 

stanovišti byl i učitel. Start a cíl byl v jednom 

místě. Spojení mezi stanovišti zajištovala „cyklo-

spojka“. 

A co jsme 

našli na jednotlivých stanovištích? 

Tak například: hledání v mapě, po-

znávání pohoří, poznávaní kytek, ur-

čení délky provazu, určení věci na ob-

rázcích, hod granátem a další aktivity. 

Někteří si dali trasu během, jiný ji jen 

prošli pěšky. Ti, co byli moc unaveni, 

si nakonec odpočinuli hned na poli. 

Na závěr kluci posledního týmu po-

sbírali fáborky. 

Projektový den se vydařil, přálo nám i 

počasí, bylo krásně slunečno. Celkem spolužáci z druhého stupně připravili 23 soutěžních týmů.  

Můžeme se už těšit na nové aktivity za rok.  

Hurááá a sportu zdar!!! 

Fotografie: galerie školy na patovka.rajce.idnes.cz                                     Fotila Kačka Spolková, IX.A 
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I na naší škole proběhl zápis do prvních tříd. Probíhal celý týden od 25.4. do 29.4. 
Paním učitelkám pomáhaly žákyně z IX.A, které se ochotně přihlásily ve svém vol-
ném času.  
Na zápis mohli rodiče své děti 
přihlásit přes stránky naší školy 
v aplikaci ZápisyOnline. V pon-
dělí jsme měli klidný průběh. Je-
likož lidé chodili postupně a ně-
kdy i s menšími pauzami, peda-
gogové a žákyně měli čas se na-
jíst anebo se třeba připravit na 
další den do školy. V pondělí 
byly otevřené tři třídy, ve kte-
rých byly paní učitelky připra-
vené na své budoucí žáky. 
V úterý bylo nejvíc lidí, ale místo 
čtyř žákyň, které tam vypomá-
haly, tentokrát byly jenom tři. 
V ostatních dnech probíhal zápis 
poklidně. Bylo vidět, že některé 
děti se už těší do školy. Jiné se 
styděly, ale jak se začaly bavit s paní učitelkou, tak se hnedka rozpovídaly. Myslím, že všechny děti si 
vedly dobře, a jestli chcete vidět více fotografií můžete se podívat na stránky školy. 
Foto autorka.  
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V úterý 5. dubna se 8.A a 8.B s paní učitelkou 

PharmDr. Janou Šolínovou vydali na obchodní 

akademii v Česká Lípě, která je doslova za rohem 

od naší základní školy. Na program s názvem Pro-

gram přírodovědného vzdělávání libereckého kraje 

– naplňování krajského akčního plánu rozvoje. Zde 

byla naplánována přednáška o houbách, a hlavně o 

plísních. Zde si po prezentaci o houbách a plísních 

zkusili například obsluhovat mikroskop, odebírali 

vzorky potravinových plísní z chleba, sýru a jablka. 

Na konci dostali kvíz, kterým si zopakovali, co se 

dozvěděli. Nechyběla ani malá svačinka, která 

chutnala ještě o to víc, když se dozvěděli, že na ní žádná plíseň není.  

 

Jistě je všem jasné, že se člověk během života učí vždycky nějaké nové věci a taky by mělo 
být všem jasné, že se člověk chybami učí. Jak je to na školách?  

Komunikace s lidmi začíná už při příchodu do mateřské školy, kde nejsme stále jen s rodiči, ale začí-
náme se seznamovat a tím se rozvíjet. Pak ale nastává přechod ze školky do 1.třídy a tam přichází ten 
čas, kdy si musíme začít pomalu a postupně uvědomovat, že všechno nebude jen formou hry a odpo-
vědnost za naše skutky či úspěchy se bude stupňovat například už při přechodu na druhý stupeň. Na 
druhém stupni začíná být látka malinko náročnější, ale moc důležitá vzhledem k tomu, že to budeme 
potřebovat například u přijímaček nebo na středních školách. Bohužel, někdy na určité lidi působí pu-
berta takovou mírou, že všechno, co se týče školy, je absolutně nezajímá. Nastává období přijímaček na 
vysněnou školu a od toho se bude opět odvíjet naše budoucnost. Jsou různé případy, kdy si žáci vyberou 
školu a pak přestoupí na úplně jiný obor, kam je to láká daleko víc.  
 
 
 

V pátek 4. března se na naší škole konala 
finanční sbírka pro Ukrajinu. Jak žáci, 
tak učitelé mohli přispět libovolnou 
částkou. Zároveň jsme se rozhodli sym-
bolicky obléct do barev Ukrajiny – do 
modré a žluté.  

Třída 8.B přišla s návrhem finanční sbírky. 
Všechny nás totiž zasáhla situace na Ukrajině, 
a tak jsme se rozhodli pomoct. O přestávkách 
se tedy několik žáků vydalo po třídách vybírat 
libovolné částky. Každá koruna se hodí. Přispí-
vat mohli jak žáci, tak i učitelé a veškerý perso-
nál školy.   
Zároveň, aby byl tento den skutečně symbo-

lický, jsme se rozhodli Ukrajině vdát holt, a obléct se do jejích barev – do modré a žluté.   
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24. února 2022 v ranních hodinách napadlo Rusko Ukrajinu. Co se stane? Jak to ovlivní 
nás?   

24. února Putin vyhlásil vojenskou operaci na Donbasu. Ukrajinští vojáci za svoji vlast bojují. Prezident 
Zelenskyj bojuje s nimi. Armády obou států jsou nevyrovnané, Rusům na severu pomáhá i Bělorusko. 
Matky s dětmi odcházejí do bezpečí za hranice: pomoc našli v Polsku, na Slovensku i u nás. Často od-
cházejí jen s malým zavazadlem. Hodně jich zůstává na Ukrajině v úkrytech. Těm se odváží humanitární 
pomoc, zajišťují to různé nadace.  
Lidi z okolných států se snaží pomoci: peníze, jídlo, zdravotní prostředky, zbraně – posíláme na Ukra-
jinu. Lidem, kteří přicestovali do republiky, pomáháme s ubytováním a dalšími službami. V posledních 
dnech se konaly koncerty za Ukrajinu: zpěváci bez honoráře a my další jsme posílali finanční prostředky 
na sbírková konta. Vzpomenu si na tyto nadace: Člověk v tísni, Červený kříž, UNICEF a další.  
Sbírku jsme provedli i u nás na škole, každý finančně přispěl, jak chtěl. Mluvil jsem s bratrem a u nich 
na škole mohli studenti donést i hygienické potřeby a trvanlivé potraviny. Pokud bude možnost rádi 
bychom přispěli rodinám, které teď žijí tady v České Lípě, i oblečením nebo hračkami a dalšími potřeb-
nými věcmi. Vím, že toho máme dost a můžeme se podělit.  
  

  

V roce 2012 se organizace A Place of Hope rozhodla pomoci dětem z Afriky (konkrétně z Cameroonu), 
chtěla ukázat studentům třeba jako jsme my, život studentů bez potřebných pomůcek. Poprvé byl „No 
Backpack Day“ uspořádán v Blythe Elementary School studentkou, která se inspirovala prací své matky 
ve zmiňované organizaci, která pomáhá studentům postiženým nemocí AIDS v Cameroonu. V únoru 
2012 se přes 650 studentů zúčastnilo této akce, školní potřeby si přinesli v igelitových taškách. Také 
shromáždili 3 700 školních pomůcek, které darovali studentům v Cameroonu prostřednictvím organi-
zace A Place of Hope. V listopadu 2012 mohli lidé darované aktovky, tužky, ořezávátka atd. donést do  

Mountain Island Elementary School, která věci následně poslala již zmíněné organizaci, a ta je rozeslala 
dětem v Cameroonu.  
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Asi bychom si měli uvědomit, že i když vše nejde tak, jak bychom chtěli, snad vždy může být hůř. Když 
nám chybí jakákoli školní pomůcka, dojdeme si do obchodu nedaleko od nás a většinou tam najdeme, 
co potřebujeme. Tyto děti to tak nemají a upřímně, já si to neumím moc představit. Proto bychom si 
mohli začít vážit života jaký vedeme, protože jsme na tom z mého pohledu docela dobře. 

 
  
Vše rozkvétá a sport stále pokračuje.  Takže se podíváme, jak to bylo se sportem v březnu 
a dubnu. Jak se mi na jaře daří?  

Hraji fotbal za Slovan Liberec, a už dávno nám s týmem začaly zápasy. Naše do-
rostenky začaly s mistrovskými zápasy nedávno. My jsme koncem dubna hráli 
v Třebeši a myslím si, že se mi tento zápas docela povedl. Dala jsem tři góly a na 
několik jsem spoluhráčkám nahrávala. Naše brankářka nedostala ani jeden gól, 
a proto si myslím, že na sebe může být také pyšná. Už se těším na další zápas, 
který nás čeká v neděli s Plzní.   
Obrázek: Facebook Slovanu Liberec 
 

 
 

Přemýšlíte kam na výlet? Nechce se vám jezdit daleko, ale rádi byste šli někam do pří-

rody. Tak mám pro vás úžasný tip na výlet. 

Národní park České Švýcarsko 

České Švýcarsko je 

pohádkovou zemí 

s mystickou krásou 

přírodních scenérií 

Labských pískovců. 

Leží v Ústeckém kraji, 

kde na něj navazuje 

Národní park Saské 

Švýcarsko. Vydejte se 

do nevšedního světa 

divoké nespoutané 

krajiny a poznejte to 

nejzajímavější, co 

vám nabízí. Projděte 

hluboké rokle, skloňte se před skalními věžemi, užijte si nádherné vyhlídky, nebo se vraťte v čase a na-

hlédněte do historie. 

Můžete zde zažít i výstup na Via Ferratu, kánoe a rafty na Labi, anebo sjezd na koloběžkách z Děčínského 

sněžníku. 

Je to výlet pro milovníky přírody a pro lidi, kteří mají rádi trochu adrenalinu.  

Fotografie: www.region-ceskesvycarsko.cz 
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1.        Malé červené ovoce 

2.        Mládě kozy a kozla 

3.                           Část těla 

4.      Pravý opak zeleniny 

5.   Časopis jiným slovem 

6.     Rostlina s bodlinami 

7.                           Číslovka 

Ondřej Mach       Barbora Pocarová  

 

 
 

 

 

 

REDAKCE PÁTOVIN, ČASOPISU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, PÁTOVA 406 

JE TVOŘENA NEJEN TĚMI, KTEŘÍ SI VYBRALI OD 7. ROČNÍKU JAKO POVINNĚ VOLITELNÝ PŘEDMĚT  
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A MÉDIA (VYUČUJÍ MGR. ZDENĚK BÁRTL A MGR. PETR JONÁŠ). 

Příspěvky (články, obrázky…) můžete nabídnout i vy ostatní.  

Osobně nebo prostřednictvím MS Teams či e-mailu na adresu jonas.zspatova@gmail.com. 
 


