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DĚTSKÝ KARNEVAL

Rodiče jdou do kina. Pustili dětem pohádku. Rodiče se
vrátili za dvě hodiny. A vidí děti tlouct hlavou o zeď
a z gramofónu se jen ozývá: Děti, chcete slyšet pohádku?

Byly jsme na karnevale
a tancovali jsme tam.
A hráli jsme tam divadlo.
A potom jsme tancovali
s Inkou Rybářovou.
A měli jsme se dobře.

Jan Obranec

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA ZADOV

Martina Hřebeková a Petra Turinková

Já Máťa a Vláďa učili jsme se na snowboardu a pořád
jsme padali, ale potom nám to šlo. Náš učitel byl fajn.
Matěj Novák a Vladimír Nahodil

VELIKONOČNÍ DÍLNA
ŠKOLA ZA ČASŮ KARLA KLOSTERMANNA
KLOSTERMANNA

Byl jsem tam s Kubou
a Jendou. Já Vojta
a Kuba jsme barvili
ptáčky a barvili vajíčka.
Namočili jsme to
do červené barvy
a do modré barvy.

Dne 11. 4. 2008 jsme šli do školy, ale učili jsme
se málo. Skoro celý den jsme si povídali o Karlu
Klostermannovi. O tělocviku jsme hrály hry, které
hrál Karel Klostermann jako malý, bylo to dobrý.
Ve družině jsme měli maraton ve čtení. Bylo to
fááákt superrrrrrr.
Vojtěch Tichota

Daniela Mrosková a Alžběta Košinová

DEN ZEMĚ VE STOŽCI
Dne 22. dubna jsme jeli do Stožce. Bylo to tam dobrý.
Dělali jsme soutěže. Třeba tiskání do sádry, to nás nejvíc
bavilo. A dělali jsme taky obrázky z krupice, pak jsme to
obarvili, bylo to ssuuppeerrrrrrr! Pak jsme šli na oběd, byl
moc dobrý! Pak jsme šli na hřiště. Dobře jsme se vyspali.
Daniela Mrosková a Alžběta Košinová
22. dubna 2008 jsme byli se školou na Den Země ve Stožci.
Jela snámi i školka. Ale školka za chvíli odjela. Bylo tam
hodně stanovišť. Moc mě to bavilo. Když to skončilo, tak
jsme šli do pokojů. Když jsme si vše připravili, tak jsme si
šli hrát.
Marcela Šipanová

☺ Příjmací zkoušky na gymnázium ☺
Příjmačky psali 4 žáci z paté třídy. Jsou to Marča, Leona,
Pepa a Lenka. Psali jsme je 21. dubna. Ten den jsme se všichni sešli
na gymplu ve Vimperku. Nejdříve nás představovali. Potom nám
rozdali přijímací testy. Měli jsme na to 60 minut a bylo to 60 otázek.
Když jsme to dopsali, šli jsme všichni čtyři společně do jedné třídy.
Tam jsme čekali, než nás zavolají na ústní zkoušku. Když bylo po
ústní zkoušce, jeli jsme domů. Byly to nervy!!! Odpoledne jsme se
dozvěděli výsledky. Marča byla na 3. místě, Lenka na 4. místě, já na
6. místě a Pepa na 9.místě. Když jsme se to dozvěděli, byli jsme
hrozně rádi, že jsme se tam dostali. Nakonec nás brali všemi deseti,
protože bylo jen 20 uchazečů! :-D

Leona Plášilová

Soustředění se sborem
Ze dne 6. 6. 2008 na 7. 6. 2008 jsme s pěveckým sborem měli
soustředění ve škole. Bylo nás tam celkem dost. Nejdříve se
většina dětí zúčastnila výletu na kole. Jeli jsme Borová Lada Knížecí Pláně – Polka - Borová Lada. Na kole nás jelo celkem
9: Marcelka Šipanová, Terka Vostradovská, Honza Kaifer,
Pepa Šipan, Lenka Plášilová, Leona Plášilová, Anča
Vostradovská, Pája Hovorková, Marča Hnátková a Alča
Braunová. Při cestě zpět Lea spadla z kola. Zhruba v 18:15
jsme dorazili do školy. Nejdříve jsme si vybalili a potom jsme šli
na hriště. Tam jsme si udělali opičí dráhu. Pak jsme šli na
houpačku. Potom jsme si udělali umělecké dílny a vyráběli
hudební nástroje, pak byla vernisáž a raut. Večer jsme si
zazpívali karaoke a potom jsme šli na večerní hru. V 23:30
jsme se vrátili do školy. Usli jsme asi v 0:30. V sobotu ráno
jsme se nasnídali, uklidili jsme si věci a šli jsme opět zkoušet
karaoke. V 11:00 si pro nás přijeli rodiče a tím skončilo naše
poslední soustředění tohoto školního roku.

Marie Hnátková

KONCERT V ZUŠ VIMPERK

KŘÍŽOVKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ve Vimperku to bylo fajn.
Hráli tam na harmoniku
a na lesní roh a na příčnou
flétnu a na klavír. Líbila se
mi příčná flétna a klavír.

Podobá se to psu
Jezdí to po kolejích
První chlap na světě
Na Kvildě je kostel svatého...
Manžel mámy je...
Koukáme se tím
Má svátek 28. 9.
Anglicky král
Nejmenší holka ve školce

Veronika Samešová

Anglická soutěž v konverzaci
22. ledna se uskutečnila soutěž v anglické konverzaci. Jela jsem tam
já, Pája, Lenka a Marča. Po obědě jsme odjeli do ZŠ TGM ve
Vimperku. Nejdřív jsme měli poslech. Dostali jsme papír, na tom
byly napsány anglicky otázky a na ty jsme se dozvěděli odpovědi v
tom poslechu-samozřejmě také anglicky. Potom následovaly
rozhovory. Nejdříve ve dvojici a potom jsme si každá vylosovala
téma, o kterém jsme měli mluvit. My už jsme to měli natrénované
dopředu, protože nás p. učitelka Černá dobře připravila! Nakonec
jsme se dozvěděli výsledky. Já 2. místo a Marča 3. místo. Diplomy
můžete vidět vystavené na nástěnce!!

Leona Plášilová

Ivo Hrazánek a Štěpán Hejda

Se sborem a němčinou na hřišti na Kvildě
28. května jsme byli s pěveckým sborem a němčinou na novém
hřišti, které se nachází na Kvildě.Ten den jsme měli jenom 4
hodiny, to bylo žůůůžo!! Pak jsme šli na oběd a ve 13:00 jsme
vyrazili autobusem na Kvildu.Když jsme vystoupili, došli jsme si
koupit nanuky do krámu. Potom jsme pokračovali na
hřiště.Když jsme tam dorazili, všichni jsme se namazali
opalovacím krémem. Hráli jsme vybíjenou, házenou,volejbal.
atd.. Bylo strašné parno, a tak jsme skočili domů pro flašky s
vodou a udělali do víčka díry. Potom jsme se všichni krásně
osvěžili-tedy postříkali. Pořád jsme doplňovali vodu a byli jsme
mokrý jak myši. Nakonec v 16:00 odjížděly děti z Borovky zpět.
Bylo to super až na to vedro!!!!!!!!

Leona Plášilová

McDonald´s CUP
14. května jsme jeli do Vimperka na fotbalový zápas
McDonald´s CUP. Když jsme tam přijeli, tak nám místo dresů (
které paní učitelka objednala) dali jenom rozlišováky. Všichny
ostatní školy tam samozřejmě měli drezy a kopačky. To nás
pěkně naštvalo! Když jsme odehráli první zápas (nekopli jsme
ani jeden gól), tak na nás všichni koukali. Ale ještě horší byl asi
druhý zápas. To nám dali 11gólů a my zase ani jeden. To na nás
nejen koukali, ale i nás pomlouvali. Nakonec jsme byli
poslední. Jo a taky nám jeden rozhočí odpískal jeden zápas o 10
min dřív a mávnul rukou.
Hrůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůza. Když to skončilo, tak
jsme si všichni oddychli. Možná si budete myslet, že to
dramatizuju, ale to co píšu, vám určitě všichni potvrdí.

Den učitelů Vimperk
Na Den učitelů – který byl 27. března v kině ve Vimperku,
jsme nacvičili divadlo a taky jsme zpívali se sborem. Hráli
jsme pohádku Jak se vítr s lesem pohněval. Pája hrála vítr,
Anča hrála slunce, Já vypravěče, Patrik,Lenka,Terka a
Honza hráli stromy a Pepa pouštěl hudbu a zvuky. Moc se
nám to povedlo, až na pár překlepů :)! Se sborem jsme
zpívali písničky jako: Svátek zvířat, Kdybys byla vlaštovkou,
Kluci kluci s klukama, Pasu Pasu písničky atd.Byl to takový
super malý výlet do Vimperka. Za divadlo jsme dostali
žetony. A p. ředitelka pak říkala, že nás ostatní ředitelé škol
z Vimperska moc chválili.

Leona Plášilová

Anna Vostradovská

ADOPCE INDICKÉ HOLČIČKY GIRIJI

NĚKDY V LEDNU K NÁMPŘIŠLA PANÍ HOFMANOVÁ
S NÁPADEM, ŽE BUDEME ADOPTOVAT INDICKOU
HOLČIČKU. TŘI HOLKY-TŘI KRÁLOVÉ VYBRALI 2
000 KČ, COŽ JE DOST, ALE JEŠTĚ NÁM ZBÝVALO
VYBRAT 2 900 KČ, ABYCHOM JÍ MOHLi ZAPLATIT
DRUHOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY. DOHROMADY
JSME I VE ŠKOLE VYBRALI 6 500 KČ, Z TOHO 1 600
KČ NA DÁRKY. A PROTO DOUFÁME, ŽE GIRIJU
BUDEME MOCI ADOPTOVAT I PŘÍŠTÍ ROK A
ZAPLATIT JÍ 3. TŘÍDU. GIRIJA NÁM UŽ NAPSALA A
HINDUIŠTINA JE VELICE PĚKNÁ (TEDY ALESPOŇ
PODLE NÁS.)

Markéta Walterová a Jakub Jelen

Rozloha: 3287590 km2
Počet obyvatel: 984004 tis. (1998)
Hustota zalidnění: 299 obyv./km2
Hlavní město: New Delhi 301 tis. obyvatel
Jiná města (tis. obyvatel): Bombay/Mumbái 9 926,
Delhi 7 207, Calcutta 4 400, Madras/Chennái 3841,
Hyderábád 2965, Ahmadábád 2877, Bangalore 2660
Nejvyšší hora: Qogir Feng (K2, Mt. Godwin Austen)
8611 m
Významné řeky: Brahmaputra 2960 km,
Ganges/Meghna 2700 km, Godávari 1448 km,
Krishna 1280 km
Hlavní etnické skupiny: Indové 75% (Hindustánci,
Bengálci, Maráthové, Pandžábci, Bihárci, Asámci);
drávidské národnosti 20% (Telugové, Tamilové)
Průměrný přírůstek obyvatel: 1,9% (1991-96)
Úřední jazyky: hindština, angličtina
Náboženství: hinduisté 80%, muslimové 11%,
křesťané 3%, sikhové, buddhisté
Měna: 1 indická rupie (INR) = 100 paisů
Hospodářství: zemědělství, průmysl, těžba nerostů

Lipenský plaváček!

INDIE

Dne 25.4.2008 jsme jeli na Lipenského plaváčka na Lipno!
Cestou tam jsme si povídali o kravinách a vezla nás p.Hofmanová.
Jelo nás celkem 6+ K.Hofmanová!!!! Jeli: Alžběta Košinová, Jakub
Fiala, Tereza Vostradovská, Petr Uhlíř, David Hofman , Pavlína
Hovorková a samozřejmě naše paní ředitelka Alča Braunová☺!
Když jsme přijeli, tak jsme šli dovnitř, kde byla horolozecká stěna a
my jsme na ni lezli. Poté jsme se šli převléci do plavek a šli jsme se
rozplavat!
Za půl hodiny začly závody. Závodilo se po 4 nebo 3 dětech. Také

jsme hrali různé hry např. babu, padání do vody atd. Potom bylo
vyhlášení výsledků. Bětka byla 2., Petr dokonce 1., Pavlína 3. Jsme
prostě skvělí.
Potom jsme šli na bobovou dráhu. Měli jsme 3 jízdy zadarmo, ale my
jsme jeli asi 6 jízd.Každý jel nejméně 20km/h a náš rekord byl asi40
až 45km/h. Také jsme měli občerstvení zdarma. Cestou zpátky jsme
v autě dělali kraviny a jedli, co jsme dostali! Pak jsme se stavili ve
vojenském bungru a začalo pršet!!! Když jsme dojeli domů, tak jsme
doma padli jako mrtvolky do postele!

Pavlína Hovorková, David Hofman a Petr Uhlíř

Taneční vystoupení Vimperk
Dne 23.5.2008 se ve Vimperku konalo vystoupení baletu a
moderního tance. Bylo to dobré. Na začátku tam předvedli tanečníci z
Babybaletu klasický balet. A pak nám o něm něco řekli. Pak
následovaly moderní tance. Nejlepší ale bylo stepování. To je to, že
máte na botech takové plíšky a s nimi dupete.Bylo tam hodně škol,
ale to nám vůbec nevadilo. Pak jsme šli na autobusové nádraží.
Bylo to super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anna Vostradovská

1. KATEGORIE (1. Roč.)
1. místo-Jan OBRANEC
2. místo-Alžběta KOŠINOVÁ
3. místo-Martina HŘEBEKOVÁ
(Jan Obranec postup do okrskového kola)
2. KATEGORIE(2.-3. Roč.)
1. místo-Daniela MROSKOVÁ
2. místo- Marcela ŠIPANOVÁ
3. místo-Štěpán HEJDA
(Danča Mrosková postup do okrskového kola)
3. KATEGORIE(4.-5. Roč.)
1. místo-Tereza VOSTRADOVSKÁ
2. místo-Marie HNÁTKOVÁ
3. místo-Pavlína HOVORKOVÁ
(Terka a Marča postup do okrskového kola)
Marča měla zpívat s Pájou duo, ale bohužel obě onemocněly. Proto
jela jako náhrada Anča Vostradovská, která ve školním kole obsadila
4. místo. Nakonec v okrskovém kole se umístila jediná Danielka
Mrosková. Byla na krásném 3. místě. Gratulujeme!!!!!!!!!!!!!!!!!

Marie Hnátková

Pěvecká soutěž - školní kolo

Přijímací zkoušky na sportovku!

Dne 11. února se ve školní družině ZŠ Borová Lada konala pěvecká
soutěž. Byli tři kategorie:1. ročník, 2. - 3. ročník, 4. - 5. ročník.
V každé kategorii bylo minimálně 5 lidí. Ze 3. třídy nezpíval nikdo, i
když jsme je přemlouvali.

Dne 7.5.2008 jsme jeli do Vimperka dělat přijímací zkoušky!
Jela Pavlína Hovorková a Anna Vostradovská!
Nejdříve jsme šli do třídy chemie a psali jsme tam test z matiky
a z češtiny! Poté jsme šli do tělocvičny, kde jsme se rozcvičili
a šli jsme běhat na čas kolem kuželů! Pak nám udělal trenér
takovou dráhu, kde jsme museli skočit přes kozu, běžet po
lavičce, z lavičky udělat kotrmelec, pak jsme se museli
rozeběhnout, skočit přes tyč a ze vzduchu udělat kotrmelec,

Výsledky

podlézt bránu, přeskočit švédskou bednu a dotknout se zdi, to
byl konec! Taky jsme se museli chytit kruhů a co nejdéle jsme
tam museli vydržet pověšený! Poté jsme šli házet na koš a šli
jsme se převléct, protože jsme šli ven běhat po tartanu!
Nejdříve jsme běhali sprint na 50 m,skákali z místa a jelení
kroky, kdo doskočí nejdál! Pak přišla ta největší chvíle kdy
jsme šli na stadión a běželi jsme závod na 800m.
V běhu byli:

1. Pepa K.
2.Adriana Olé
3.Pavlína Hovorková
4.Anna Vostradovská
5.Eliška Chalupová
6.Martina K.
7.Filip
8.Martin
9.Ríša

2.

3.

4.

5.

Holky – z našich reprezentantů se bohužel
neumístil nikdo.
Kategorie: Kluci – Štěpán Hejda dostal bronzovou
medaili
Holky – Kačka Walterová byla 3.
Kategorie: Kluci – Kuba Jelen se umístil na 2. místě
Holky – Danča Mrosková, která soutěžila
za třeťáky se neumístila
Kategorie: Kluci – Petr Uhlíř se neumístil
Holky – Tereza Vostradovská se taky
neumístila
Kategorie: Kluci – Já jsem se také neumístil (Pepa)
Holky – Pája získala stříbrnou medaili a to
proto, že při běhu spadla. Škoda, mohla být první!!!!

!Pája a Áňa dostali kšiltovku a tričko za dobrý výkon☺!
Pár dní poté nám přišel dopis ze ZŠ T.G.M, že nás berou do
sportovních tříd!☺

Pavlína Hovorková

TROJBOJ
Dne 10.6. jsme jeli na trojboj. Rozhodně jsme si ostudu
neudělali. Disciplíny: hod krikeťákem, skok do dálky a sprint
na padesát metrů.
Naše výsledky:
1. Kategorie: Kluci – z našich se umístil Mates Novák na
třetím místě.

David Hofman a Josef Šipan

Úklid se strážci
25.dubna 2008 jsme uklízeli turistické stezky v
okolí Borových Lad. Byli jsme rozděleni do čtyř
skupin. 1.-2- třída šla na vyhlídkovou věž, 3.-4.
třída šla z Nových Hutí a 5. třída šla z Knížecích
Plání. Celkem jsme nasbírali 9 velkých
odpadkových pytlů a 12 malých odpadkových pytlů
a dokonce i jednu autobaterii! A pak jsme se fotili,

asi dvakrát. A pak jsme dostali pytlík s dobrotami.

PERLIČKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Patrik Maška, Jan Kaifer a Kryštof Sitter

Kouká na mě přes pravítko a směje se mi, že jsem zelená.
Učitelka napíše do žákovské knížky:Smrdí!Umývat!
Otec odepíše:Učit!Nečuchat

Závěrečný koncert fléten a kláves
4. června se konal poslední a závěrečný koncert kroužku
„Flétny“ a „Hra na nástroj“. Po obědě jsme šli do herny, kde na
náš čekala paní učitelka a něco nám pověděla o tom, jak jsme
hráli. Potom už přišla naše chvíle. Postupovalo se od těch, co
hráli první rok, až po ty co hrají nejdéle. Zazněly tam písně
jako: „S tebou mě baví svět“ nebo „Když se zamiluje kůň“ či
„Maličká su“.Když někdo odehrál, dostal za odměnu čokoládu a
pamětní list. Na konci jsme ještě všichni byli pochváleni za to,
co jsme se naučili a pak konec. Jsme paní učitelce Petráškové
všichni vděční za to, jak nás to naučila! ☺☺☺☺☺

Leona Plášilová
UŠKA
Přišla si stěžovat paní muška,
že jí chtěla zastřelit puška,
tak jsem jí řekla, že je nejlepší zuška,
ale je to pěkná fuška,
a zapotřebí je ostrá tužka.

Markéta Walterová

Jezdí nosem po lavici, aby to pískalo.
Směje se mi za zády drze do očí.
Od poloviny září se učíme báseň, nejen, že jí neumí, ale ještě se tomu
směje jak duševně nemocný.
Bez dovolení padal ze židle
Dává pozor jestli dávám pozor a když si myslí, že nedávám pozor,
nedává pozor.
Váš syn naplňuje ve školní jídelně sklenice buchtičkami se šódó a
používá jich jako ručních bomb.
•

Leona Plášilová

Ahoj Ámosku,
tak jsou zase tady. Už ani neklepou na dveře, ale přímo do nich vráží a
proudí k nám plnou silou. Což ty nevíš, o kom mluvím? No přece o prázdninách.
Letos obzvlášť vyrostly – jsou už od 30.6. Čeká nás ranní lenošení,
sluníčko, prima koupání, ale hlavně plno nových zážitků. Já vím, ty zase nikam
nejedeš, budeš odpočívat v opuštěné škole a čekat na ty malé rošťáky, kteří se sem
přihrnou 1.9. Ale počkej, třeba si tě někdo vezme k babičce na prázdniny nebo tě
třeba bude někdo číst na pláži u moře...
Víš, já to také nemám jednoduché. Sice se na prázdniny a na cestování
moc těším, ale ještě mě čeká to hrozné loučení poslední den školy. Už mám
připravené dva velké kapesníky. Jeden na slzičky a druhý na mávání. Tím prvním
asi letos opravdu nějakou tu slzu zamáčknu. Představ si, odchází 9 páťáků, a to
jakých – jeden šikovnější než druhý – a o tom třetím už ani nemluvím. Lenka,
Leonka, Marča a Pepa nám utíkají na gymnázium, Pája s Aničkou na „sportovku“ a

Kačenka, David a Páťa na „Masaryčku.“ Moje přemlouvání, aby propadli, nebylo
nic platné. Co se dá dělat, vyrostli nám a jsou z nich krásné slečny a šarmantní
pánové. Já vím, že už by jim naše škola byla malá. Také vím, že tak šikovné děti se
ani ve Vimperku neztratí a věřím, že i tam budou pyšní na to, že přišli právě z
Borových Lad. Proto mám nachystaný i ten druhý kapesník. Tím jim budu mávat
na první šťastné vykročení do nové školy, pošlu jim hodně štěstí, zdraví a plno
dobrých kamarádů i spravedlivých a veselých kantorů.
S páťáky odchází i 3 talenti okresu Prachatice (Pája, Marča, Pepa) a 1
talent Jihočeského kraje (Marča), skvělé malířky Lenka a Kačka (4. místo ve
výtvarné soutěži SROP), úžasné zpěvačky a zpěváci, vynikající sportovci (Pája –
bronz v Lipenském plaváčku, stříbro na lehkoatletickém trojboji, David a Marča –
3. místo v orientačním běhu), jazykové hvězdy (soutěž v anglické konverzaci Leonka 2. místo, Marjánka 3. místo), skvělé lyžařky, výborní kamarádi...
Ale neboj, šikovné děti jsou i v nižších ročnících a ty tu přece ještě
zůstávají: v orientačním běhu byl úspěšný i Vládík N., Kačka W., Honzík K. a
Markétka W., ti získali stříbrnou medaili, Péťa U. s Adélkou P. dokonce medaili
zlatou. Na Jihočeském zvonku vyzpívala Danielka M. 3. místo a ve výtvarné
soutěži Krajem Karla Klostermanna byla Markéta W. zaslouženě 2. Také tu máme
skvělé matematiky. Představ si, že Kubík J. a Ivík H. získali plný počet bodů v
mezinárodní soutěži Matematický klokan, kategorie Cvrček, a tak s dalšími
šikovnými kamarády z celého světa stojí na té bedně nejvyšší. A nesmím ani
zapomenout na 3 prvňáčky – Lucinku K., Pepíčka K. a Tomáška W., kteří se už k
nám moc těší a my se těšíme na ně. No, a pak máme ještě jednu školačku. Jmenuje
se Girija, je z Indie a tu jsme si adoptovali.
Takže žádný smutek, rovnýma nohama rovnou do prázdnin, krásně si je
užít a v září na shledanou. Pa, pa tvoje ředitelka Alča
P.S. Držím vám naši páťáčci pro jistotu palce i pěsti!!!

MÁJ
Máj máj máj, a je tady máj, dětičky tu výskají a housličky ty hrají.
Máj máj máj, a je tady máj, májka krásně stojí, ptáčkové zpívají.
Máj máj máj, a je tady máj, sluníčko se raduje, vlaštovka vyzpěvuje.
Máj máj máj, na píštalku hraj !!!!!!!!!!

Hádanky
Jak dlouhá je minuta?????

Záleží na tom, na které straně dveří u záchoda právě stojíš :-).
Víš jak žije dlouho myš?????
To záleží na kočce…

Tři přadleny
Dne 29. 2. k nám do školy přišly né tři přadleny, ale tři pani,
kterým by jsme mohli říct přadleny, protože sebou přinesli 3
kolovrátky 2, tkalcovské stavy a stroj na rozčesávání vlny a
samozřejmě vlnu. Bez ovčí vlny by jsme nic nemohli udělat. O
předení nám něco řekli, také o práci na tkalcovském stavu a
také jak se pere vlna a rozčesává. Potom jsme si všechno
mohli vyzkoušet. Ale abych nezapomněla, tak jsme si z
obarvené vlny vyráběli míčky. Nejtěžší to bylo na tkalcovském
stavu, ale super to bylo všude.

Tereza Vostradovská
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