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Těšili jste se do školy? 

Zase jsme nachlazení… 

Čím chtějí být naši nejmenší? 

… a co třeba pohádku? 
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Pátoviny jako jedna z ikonických věcí na naší škole jsou tu i letos. Všichni doufají, 
že bude vycházet tradičně a nenaskytnou se žádné problémy jako loni a předloni 
kvůli Covidu.  
Jako tradičně každý rok jsou u nás na škole naše vlastní noviny, nazvané Pátoviny. Kvůli udá-
lostem v minulých dvou letech školní noviny moc nevycházely, protože jsme byli všichni za-
vření doma, a tak doufám, že letos už ve škole budeme a nebudeme znovu trčet půl roku zavření 
doma. V našich Pátovinách se mluví nejen o akcích a změnách na naší škole, ale i po světě. Od 
stylu až po techniku. V letošním prvním čísle najdete jak rozhovor s našimi nejmlad-
šími dětmi na škole, ale můžete si přečíst i o chřipce, která teď řádí mezi námi všemi a nikdo 
neví, co je to vlastně zač. Můžete se ale dozvědět i o trochu zajímavějších věcech jako je střelba. 
Doufám, že se vám témata a články v prvním letošním vydání zalíbí a o něčem si přečtete.  

Přeji vám hezké počtení a ještě příjemnější den        
  

 
 
 
Navzdory nepříznivé předpovědi počasí vyrazili žáci a studenti 1.září do škol za 

slunného počasí. Ve většině vzdělávacích ústavů zahájili školní rok již dobře zná-

mým testováním na Sars cov-19.  

Nejinak tomu bylo i na ZŠ Pátova v České Lípě, kde se žáci nadšeně šťourali v nosech a při tom 

si vesele povídali o průběhu prázdnin. Poté učitelé žáky seznámili s organizací a osnovami le-

tošního školního roku, pokud bude probíhat prezenční výuka ve třídách. 

 
Pro žáky 1.třídy bylo připraveno slavnostní přivítání na dvoře školy za přítomnosti paní sta-

rostky i pana ředitele. Prvňáčci se do školy moc těšili, tak jim přejeme, ať si školní lavice co 

nejdéle užijí.  
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Každý rok nastupují na základní, střední, vysoké a další školy noví 
žáci a jinak tomu nebylo ani letos. ZŠ Pátova tedy opět přivítala nové 
žáčky do první třídy. Otevřela se pro ně jedna třída, do které nastou-
pilo 28 žáků pod vedením paní učitelky Lenky Čechové. A já jsem si s 
jednou malou školačkou popovídala, jaký pro ni byl první den ve 
škole a jak se jí tu líbí teď…  
Já: ,,Ahoj. Jak se jmenuješ?‘‘  
Hanička: ,,Ahoj. Já jsem Hanička.‘‘  
Já: ,,Haničko, odpovíš mi prosím na pár otázek?‘‘  
Hanička: ,,Ano.‘‘  
Já: ,,Těšila ses do první třídy?‘‘  
Hanička: ,,Jo. A já tu mám bráchu, takže jsem se těšila.‘‘  
Já: ,,A v kolikáté je brácha třídě?‘‘  
Hanička: ,,V šestý.‘‘  
Já: ,,Jaké to bylo první den, když vás tady vítali?‘‘  
Hanička: ,,Byli jsme na zahradě a bylo to super.‘‘  
Já: ,,Líbí se ti teď ve škole?‘‘  
Hanička: ,,Jo.‘‘  
Já: ,,A jaká je vaše paní učitelka?‘‘  
Hanička: ,,Když nezlobíme, tak je na nás hodná.‘‘  
Já: ,,Máš tady už nějaké kamarády?‘‘  
Hanička: ,,Jo. Hrozně moc, takže někdy ani nevím, s kým se mám bavit dřív.‘‘  
Já: ,,A co tě nejvíce baví za předmět?‘‘  
Hanička: ,,Asi tělocvik a čeština.‘‘  
Já: ,,Tak já ti děkuju za rozhovor, ať se ti ve škole daří a ahoj.‘‘  
Hanička: ,,Ahoj.‘‘  
 

 
To byl krátký rozhovor s Haničkou, které moc děkuji a přeji, ať se jí tady líbí a vám ostatním to 
přeji také a ať se vám daří nejen ve škole, ale i mimo školu.  
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Nastal začátek školního roku a děti usedly zpět do školních lavic. Začíná sych-
ravé podzimní počasí a s ním i virózy. Jak poznat, zda je vaše dítě pouze nachla-
zené nebo by se mohlo jednat i o covid?    
Tento rok jsou čekárny dětských ordinací zaplněné více než minulý rok. Zdá se, že letošní pod-
zim je velice odlišný od toho loňského.   
Čím by to mohlo být způsobené?  
Minulý rok byly kolektivy uzavřené a muselo se dodržovat spousta zdravotních opatření. U dětí 
dokonce teď doktoři zjišťují, že se více nacházejí závažnější onemocnění, jako akutní laryngi-
tida, bronchitida a spousta dalších nemocí. Problém je však ten, že lidé nevědí ani u 
pouhé rýmy, zda by se mohlo jednat o covid či ne.   
Jak tuto situaci rozeznat a vyřešit?  
Nejdříve je důležité zjistit, jestli daná osoba nemohla chytit covid od pozitivního případu v 
okolí, ať už by se jednalo o spolužáka nebo rodinného příslušníka. Pokud by se tato možnost 
potvrdila, nezbývá nic jiného než se nechat otestovat na odběrovém místě. Tehdy kdyby výsle-
dek vyšel negativní, tak jedinou cestou je virózu vyležet. Kdyby se tato situace zhoršila je dobré 
zvážit návštěvu u dětského lékaře.  

  

Na podporu imunity je dobré jíst více ovoce a zeleniny na doplnění vitamínů. Nesmíme se ale 
zapomenout sportovat, protože pohyb je velice důležitý.  Náš imunitní systém podpo-
ruje a hlavně z těla vyplavuje hormony zvané endorfiny, které nám zlepšují náladu, a to je 
v tomto období pro nás pro všechny velice důležité!!!  
Obrázek: https://radiozurnal.rozhlas.cz 

https://radiozurnal.rozhlas.cz/nachlazeni-chripka-nebo-covid-poradime-jak-je-od-sebe-rozeznat-8367305#&gid=asset&pid=1
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„Když přednášel, posluchači hltali každé jeho 

slovo. Takové podrobnosti o historii Českolipska 

znal jen málokdo a málokdo je také uměl podat 

tak skvělým způsobem jako Ladislav Smejkal. 

Osobní setkání s historikem už ale nebude 

možné. Zemřel ve věku nedožitých 75. naroze-

nin.“ napsala 8. září Jana Pavlíčková v MF Dnes. 

I my budeme vzpomínat na jeho pravidelné návštěvy na 

Pátovce. Nikdy neodmítl v rámci projektu Měsíc filmu na 

školách přijít a podělit se o své znalosti a vzpomínky. A 

vždycky zaujal. Svou vzdělaností, přehledem, ale i humo-

rem a lidským přístupem. Děkujeme, pane magistře. (red)  

 

 

 
Žijeme v době, kdy klimatická změna a současné zacházení s životním prostředím 
bude mít velké následky do budoucna. A i my, obyčejní lidé, můžeme k nápravě 
přispět.  
Elektromobilová revoluce začíná! Názorů na elektromobily je spousta, někdo tvrdí, že jsou 
neekologické a ničí životní prostředí více, než by měly, jiní zastávají názor, že jsou skvělou al-
ternativou k nahrazení spalovacích vozů jezdících na fosilní paliva. Jsou elektromobily opravdu 
udržitelné?  

Zdroj alternativní energie  
Je velice důležité také myslet na to, odkud vyrobená energie pochází. Nejlepší je, když je el-
ektřina vyrobena z „čistých” zdrojů jako jsou např. větrné, fotovoltaické nebo vodní elektrárny. 
V ČR se vyrábí elektřina převážně v tepelných a jaderných elektrárnách.  

Jak je to tedy s dojezdem, 
nabíjením a cenou elektromo-
bilů?  
Jedním z nejvíce diskutovaných prob-
lémů jsou dojezd, nabíjení a cena. Do-
jezd ovlivňuje kapacita baterie, roční 
období a samotný styl jízdy. V zimě, 
než se elektromobil rozehřeje, 
spotřebuje více energie než normá-
lně.  V ČR nyní máme aktuálně 1125 
nabíjecích stanic. Každý den přibude 
cca 1 nabíjecí stanice. Cena je sice 
mnohem vyšší, ale elektřina oproti 

Škoda Enyaq iv 

https://www.skoda-auto.cz/modely/enyaq/enyaq-iv
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jiným pohonným hmotám je mnohem levnější a do elektromobilu není třeba např. olej. Na 
těchto položkách se dá tedy z dlouhodobějšího pohledu ušetřit.  
  
A co recyklace baterií?  
Proces extrakce a recyklace lithia je velmi složitý, tak jen v krátkosti. Ano, nejmodernější sepa-
rační technologie umožňují recyklovat až 96 % lithium-iontových baterií. Zároveň se neustále 
zkoumá, jak získat zpět co nejvíce cenných materiálů.  
 

 

 
Hrozba z Číny nebo z USA? Netopýr vs. laboratoř?  
Covid-19 se na podzim roku 2019 rozšířil v čínské provincii Wuhan a po pár měsících i po celé 
zemi. V této době už je Covid-19 jaksi pod kontrolou, ale i tak se to může vymknout z rukou. 
Proto přichází otázka, na kterou našli vědci odpověď:   
 

Je Covid-19 z netopýra nebo unikl z labora-
toře? V době pandemie Covidu-19 byly konspirační 
teorie, z čeho Covid-19 pochází, jak vznikl a zda vů-
bec je původem z planety Země, zda třeba není vyslán 
mimozemskou aktivitou na průzkum lidského ži-
vota… Teď lidem připadá nejpravděpodobnější kon-
spirační teorie, že Covid-19 unikl z laboratoře, ale ze 
začátku pandemie si spousta lidí myslela, že pochází 
z netopýra. Díky různým nepravdivým informacím 
tzv. fakenews vzni-
kaly mezi lidmi 

zmatky, co je vlastně pravda a co je lež.  Tento článek má od-
povědět z čeho Covid-19 pochází. V květnu americký prezi-
dent Joe Biden nařídil 90denní vyšetřování, které mělo za cíl 
zjistit, zda se Covid-19 rozšířil kvůli laboratorní nehodě, nebo 
přeskočil ze zvířete na člověka. Do té doby většina vědců te-
orii o úniku z čínské laboratoře považovala za konspirační te-
orii. Na počátku všeho stála jen snaha Američanů vydělat víc 
peněz za nižší náklady a čínský přístup hlavně vydělat co nej-
víc peněz. V americké laboratoři Maryland byl vytvořen ko-
ronavirus a ten měl být přepraven do čínského Wuhanu. 
V čínském Wuhanu pak koronavirus unikl a světová pande-
mie byla tu.   
 
 
 
Tuny mrtvých ryb a kila smrtícího jedu vypuštěného do řeky Bečvy aneb jedna z 
největších ekologický haváriích poslední doby.   

Je dost možné, že o skandálu otrávené řeky Bečvy už víte nebo jste aspoň něco málo slyšeli, tato 
kauza se ale táhne déle než rok, a tak mi přijde více než vhodné si celou situaci dobře znovu 
probrat. Pojďme to tedy celé projít společně.  
Bečva je řeka, která se nachází na Moravě, je také největším přítokem řeky Moravy a délka 
jejího toku má skoro 62 kilometrů.  Bečva bývala normální řeka plná ryb než se jednoho dne, 
přesněji 20. září 2020, vše změnilo. Právě tento den byla nedaleko od jejich dvou pramenů do 
Bečvy vypuštěna neznámá chemikálie. Po prozkoumání vědci zjistili, že tato neznámá látka je 
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vlastně velmi jedovatý kyanid, který poškodil podmínky pro všechno živé i neživé na Bečvě 
v oblasti až čtyřiceti kilometrů.  
Vypuštěný kyanid usmrtil nejméně čtyři tuny ryb. A protože rybáři a hasiči se je z vody snažili 
vyprostit, ještě než zjistili, že situace je tak vážná, prožívali různé zdravotní potíže.  
Řeka v takovém stavu samozřejmě nemohla zůstat, a tak se zvýšil odtok z nedaleké přehrady 
Bystřička. Vyčištění řeky ještě bude trvat dlouho, ale rybáři se snaží ji obnovit a vysadili se do 
ní nové ryby. Můžeme jen doufat, že se nic takového nestane znovu a rybky budou v Bečvě žít 
poklidný život.  
Možná se teď po tom všem ptáte, kdo by mohl něco tak příšerného udělat? Právě to jsme se i 
po tak dlouhé době, co se tento skandál vyšetřuje, stále přesně nedozvěděli. I když dvě firmy 
policie obvinila, obě to zapírají. První obvinění schytala chemička Deza která odmítá, že by 
kyanid pocházel od ní. Druhé potom firma Energoaqua s kterou v současné době probíhá soud. 
Budeme doufat, že kdokoliv způsobil tento skandál se přizná a bude za to vhodně potrestán.  
 

  

 

 

V době distanční výuky nebylo snadné sportovat. Zeptala jsem se své kamarádky Natky, jak se 

udržovala ve sportovní kondici během minulého školního roku.  

Natka trénuje volejbal v dokském oddíle TORIK. Kvůli covidu byly tréninky většinou zrušeny. 
Aby se udržela v kondici, chodila 1x týdně běhat a občas si na zahradě pinkala s míčem a zkou-
šela podání. I přes domácí trénování je ztráta kondice znát. Navíc bylo zrušeno i letní soustře-
dění. Není v tom sama ostatní děti z oddílu jsou na tom podobně. Na závěr rozhovoru mi ale 
řekla, že na volejbale chce zatrénovat a vše dohnat, aby mohla znovu závodit.  

 
 

V našim oddíle klademe důraz 
na kamarádství a úctu k sou-
peři. Když se opravdu judu vě-
nujete, tak je výsledkem nejen 
dobrá fyzická kondice a zvlá-
dání technik sebeobrany, ale 
především získání sebevědomí 
a sebekázně. Trenéři, kteří se 
nám věnují, nám pomáhají do-
sáhnou dobrých výsledků na 
národních a také na meziná-
rodních soutěžích. Každý rok 

v září se provádí nábor nových členů. U nás nejsme jen kamarádi, ale také jedna velká rodina.  
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V Třebíči se letos v srpnu uskutečnil Kouba Cup starších žákyň, přičemž zde byl 
reprezentovat i liberecký kraj. Tato akce je fotbalový turnaj, kde ty nejlepší hráčky 
reprezentují ten kraj, kde hrají. Letošní rok to bylo v kraji Vysočina a vítězství 
slavila Praha.   

^ Tento turnaj vyhrála Praha, s výběrem hráček ze Slávie, Sparty a Dukly Prahy.  

  

Liberecký kraj se umístil na výborném sedmém místě, přičemž ve skupině měl: Prahu, Karlo-
varský kraj, Bratislavu a Moravskoslezský kraj. Nakonec dívky porazili dva soupeře ve skupině 
a dva o umístění.  

Zajímavost: Liberecký kraj byl průměrně nejmladší tým na turnaji, protože zde reprezento-
valo šest hráček r. 2009, šest r. 2008 a šest r. 2007    - starší žákyně = 2007 a mladší  
Foto 1: Natálie Rolová, foto 2: Libuše Ševčíková  
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V dnešní době máme mnoho možností, kam vyrazit za zábavou ať už sami, nebo 
s kamarády. Můžeme vyrazit do přírody nebo do města anebo zůstat v klidu doma 
a pobavit se s rodinou.  
  
Pod pojmem zábava si můžeme představit např. aquapark, výlety do přírody nebo za kulturou, 
tancování, zpívání, divadla, muzea, koncerty nebo adrenalinové sporty, jako je třeba skok s pa-
dákem, lanové centrum, zábavné parky atd…   
Doma se můžeme pobavit playstationem, sledováním Netflixu, stolními hrami, vařením a ně-
kdo třeba i uklízením.  
Někdo tráví zábavu s kamarády, někdo zase časem pro sebe. Holky mohou mít jako zábavu 
např. nakupování mezitím, co kluci více ocení, jít na zápas ve fotbale. Jednoduše, každého baví 
něco jiného. Zábava je něco, do čeho se nemusíme nutit, co nás baví, naplňuje a dělá šťastnými.  
 

 
 
Znáte své tělo dobře? Co vám nejvíce sluší a co lichotí vaší postavě? Vybírejte si 
oblečení podle typu vašich proporcí i dobrého pocitu. Je jedno, jestli máte veli-
kost XS nebo XL, žena může být krásná v jakékoliv velikosti.  

Najít svůj osobitý styl není lehký úkol 
a většina v tom tápe. Jeden z nejdůle-
žitějších bodů je, jak se v daném 
kousku cítíte. Jak chcete, aby vás vní-
malo okolí a jaký styl vašeho šatníku 
převažuje.  

Co vás nejvíc vystihuje?  
Jste odvázaná nebo spíše praktická? 
Oblékáte se do kostýmků nebo dáváte 
přednost roztrhaným džínům? Jste 
typ, který si na každou příležitost 
vezme sako nebo raději chodíte v mi-
kině? Najděte si to svoje, co vystihuje 
vaši osobu i představu o dokonalém 
oblečení.  

Myslete na sebe!  
Nosíte ráda černé kousky, ale ostatní 
mají řeči o tom, proč si nevezmete i 
něco barevného? Cítíte se nejlépe ve 

výstřihu nebo máte ráda velké šperky, ale bojíte se, co si o tom řeknou ostatní? Kašlete na 
všechny okolo a noste to, co máte nejraději. Barvy, doplňky nebo vzory. Kupujte jen opravdu 
to, co unosíte.  
Obrázek: Jára Vítek, 2021 



 

 

 

Contemporary je moderní výrazový tanec, který je díky své technice přirovnáván 
k baletu. Je to tanec velmi nepředvídatelný a odlišný od ostatních tanců přede-

vším díky náhlým změnám 
v rytmu, rychlosti a směru.  
Contemporary se vyvíjel během poloviny 
dvanáctého století, od té doby se rozšířil 
po celém světě, ale však nejvíce rozšířený 
je v USA a v Evropě. Tento tanec je ur-
čený pro divadelní scénu, ale v dnešní 
době má veliké rozšíření i mezi taneč-
ními soutěžemi, ve kterých se pohybuje 
na velmi vysoké úrovni.  Cílem tohoto 
tance je vyjádření pocitu, myšlenky nebo 
příběhu. Hudba je většinou smutná a po-
chmurná, ale existují i výjimky. Tento ta-
nec většinou spočívá v improvizaci a 

v nalezení nenucenosti pohybu, ale v současnosti contemporary vychází z lektora nebo choreo-
grafa. U tohohle tance nezaleží jen na taneční stránce, ale i na herecké.   
Photo © James Keates/Rambert School  
 

 
 
Dne 11. září proběhla zmenšenina velkého festivalu Kefír s názvem 
Kefírek. Ale zas tak malý nebyl.  
Festival se odehrál ne letišti v Hradci Králové. Objevily se hvězdy jako Ivan Mládek a Banjo 
band nebo Pokáč. Hlavní hvězdou festivalu byla dětská hudební kapela Kašpárek v rohlíku. 
Jejich maskot celou dobu chodil mezi diváky. Proběhla také autogramiáda Pokáče. Pro děti i 
dospělé bylo připraveno spoustu aktivit jako třeba jízda na popelářském autě, minigolf, obří 
houpačka na jeřábu nebo obří bicí. Byl připraven také kemp, kde mohl člověk přespat ve svém 
stanu ale také v týpí. Ráno byl připraven koncert kapely Bombarďák. Koncert i přes všechna 
omezení proběhl bez problémů a myslím si, že každý účastník si našel své.  
 

 

 
Jak probíhal náš výlet do Liberce? Byly tam nějaké komplikace? Užily jsme si to 
vůbec? To se dozvíte v následujícím článku.  
Jednoho dne o prázdninách jsme se s holkami rozhodly zrealizovat náš celkem dlouhodobý 
plán vyjet si do Liberce do Hop arény.  Všechno se to uskutečnilo brzy ráno, aby se všechno 
stihlo.  Ráno už na mě před domem čekala Terčina maminka s holkami a mohly jsme vyrazit. 
Cesta byla dlouhá, ale zábavná. Když jsme konečně dorazily na místo tak jsme zjistily, že jsme 
tam moc brzy a že otevírají až za hodinu. Tudíž všechno to brzké vstávání bylo k ničemu.  Aby-
chom tu hodinu neseděly v autě, tak jsme si mezitím prošly nějaké obchody. Poté jsme se ko-
nečně dostaly do Hop arény, kde jsme byly asi hodinu a půl. Bylo to naprosto skvělé, byla tam 
spousta věcí, co se tam dá dělat, např. lezecká stěna, ze které se pak spouští dolů do molitano-
vých kostek. Hodina a půl utekla jako voda, ale tady náš den ještě nekončí. Jelikož nám pěkně 
vyhládlo, tak jsme si došly na oběd. Na závěr jsme ještě si ještě zajely do obchodního centra, 
kam jsme málem netrefily. No a po nákupech a tom všem hurá domů, byla jsem hrozně una-
vená, ale moc jsem si to užila.  



 

 

ylo nebylo …  Ve střední Evropě se Mickey Mouse rozhodl otevřít továrnu na Lego. Ale 

továrna produkovala škodlivé látky a nakazila vodu, znečistila ovzduší a vyhnala 

všechny z lesa. Ti, co zůstali, se sešli a diskutovali. „Moje studánka je celá znečištěná,“ 

řekl Rákosníček se slzami tekoucími po tvářích. „V mojí chaloupce se už nedá dýchat,“ přidal 

se Křemílek. „Všechny včely už odletěly a mně došel med,“ vykřikl nešťastně medvídek Pú. 

„Celá louka je v hrozném stavu kvůli té továrně,“ řekl Emanuel nahněvaně. „Pojďme za Shre-

kem, ten nám pomůže,“ řekl Bobek s úsměvem.  

Naši přátelé našli Shreka s Fionou na ekologické konferenci v Bruselu. Po vysvětlení situace 

dali hlavy dohromady. „Možná bychom mohli Mickeyho přesvědčit, aby továrnu přesunul,“ na-

vrhla Fiona. „Ne, už jsem to zkoušel, není s ním domluva,“ řekl Emanuel. „Neměl by tam mít 

něco, aby továrna neprodukovala škodlivé látky?“ zeptal se Bobek. „Mickey je dobrý obchodník, 

ale strojům nikdy nerozuměl,“ řekl Shrek. „V tom případě potřebujeme čaroděje nebo mecha-

nika,“ zadumaně prohlásil Křemílek. „Napadá mě Taťka Šmoula,“ řekl Rákosníček zamyšleně. 

„A ten má Kutila,“ dodal Bobek. „Dobrý nápad, Kutil by mohl ušmoulit nějaké udělátko, aby ta 

továrna nevypouštěla škodlivé látky,“ řekl Shrek. „ Já, Emanuel, Rákosníček a Křemílek 

půjdeme za Taťkou Šmoulou,“ dodal Shrek. „A já v tom případě svolám princeznovský úder-

nický tým,“ řekla Fiona.  

Shrek, Emanuel, Rákosníček a Křemílek došli do šmoulí vesnice a promluvili s Taťkou Šmoulou 

a Kutilem. „Dobrá, pomůžeme vám,“ řekl Taťka Šmoula. „Hned se pustím do práce,“ dodal Ku-

til. „Připravím vám uspávací lektvar,“ řekl Taťka Šmoula. Když Kutil dodělal své udělátko a 

Taťka Šmoula dokončil svůj lektvar, vrátili se k ostatním. Když se vrátili, Fiona už svolala prin-

ceznovský údernický tým a momentálně řešily plán. „Popelka by se mohla infiltrovat dovnitř 

jako uklízečka,“ řekla Sněhurka. „S uklízením má dlouholeté zkušenosti.“ „Našel jsem posilu, 

pomůže nám,“ dodal Bobek. „Ano, pomůžu vám. Říkají mi Červená Karkulka,“ řekla dívka 

v červeném kabátku a čepečku s košíčkem v ruce.  „Jsme zpátky a máme udělátko na ty škodlivé 

látky,“ hlásil Shrek. „A taky uspávací lektvar,“ dodal Rákosníček.  

Strávili nějaký čas vymýšlením plánu. Když byl plán kompletní, začala akce. Popelka jako uklí-

zečka otevřela dveře do továrny. Karkulka coby svačinářka všechny zaměstnance spolu s Mic-

keym uspala během oběda a zbytek týmu je spící přemístil do jídelny. Sněhurka, Popelka a 

Fiona spolu s ostatními spící hlídali. Emanuel naložil na křídla Bobka s udělátky a odnesl ho, 

aby je mohl namontovat.  

Po probuzení se Mickey nestačil divit. Pod dohledem princeznovského týmu Mickeymu a ostat-

ním Shrek vysvětlil, že do továrny nainstalovali ekologická udělátka od Kutila, aby továrna již 

kamarádům neznečisťovala domov. Nakonec byl Mickey nadšený a pohádkové bytosti spoko-

jené.  

Poznámka autora: Kutil si nechal ekoudělátko patentovat a je teď v balíku.  
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Kosmonaut Jiřík 

Kadeřnice Hanička 

 

 

Učitelka Verunka 

Zvěrolékařka Nelinka 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

JE TVOŘENA ZEJMÉNA 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 ale i vy ostatní.  

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


