
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok 2013/2014 

 

školní časopis plný vzpomínek a zážitků 
z uplynulého školního roku 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acropole-cross na Slovanském hradišti 
Doslova miluji atletiku, takže všechny sportovní akce 
mám ráda. Sice ne všichni lidé, ale každý sportovec by 
měl umět prohrát nebo uznat prohru, a ne se kvůli 
prohře rozčilovat.     Lucie Březinová 
 

Exkurze do Vídně 
Do Vídně jsme jeli již druhým rokem, ale tentokrát s 
jiným pořadatelem. Myslím, že nejvíce se všem líbily 
vánoční trhy a velký adventní věnec, na kterém byly 
svíčky, a každou neděli rozsvítili jednu navíc, dokud 
nesvítily všechny.    Lucie Březinová 
 

Planetárium v Brně 
Poznáváš planety a učíš se o nich. Můžeš si 
vytvořit i svůj vlastní vír. Uvidíš meteority 
a různé zkameněliny mořských živočichů, 
mušlí. Dalekohledem se můžeš podívat na 
planety zblízka. Uvidíte souhvězdí a 
všechny různé věci o planetách. Doporučuji 
vám.   Adéla Profotová 
 

Čertovské učení 
Čertovské učení byla legrace, protože jsme 
nebyli ve třídě pohromadě, ale byli jsme 
rozděleni do čtyř skupin. Zúčastnil se ho 
pouze první stupeň. Chodili jsme střídavě 
do tříd, kde na nás pokaždé čekal nějaký 
úkol a podle chování a správnosti úkolů 
jsme dostali známky. Prostě super zábava!  

                    Klára Havlíková 
 

72 hodin – „Ruku na to“ aneb „Ukliďme si Mikulčice“ 
Jednoho dne jsme pomáhali přírodě. Celý školní den jsme uklízeli Mikulčice. Musím říct, že 
to bylo docela fajn, protože když jsme douklízeli, tak jsme se vyfotili a dostali jsme na 
památku šátek.   Kristýna Jošková 
  

Exkurze do Brna 
Jednoho podzimního dne jsme jeli na školní výlet do Brna do planetária. Planetárium bylo 
nově opravené. Bylo to tam jako ve skutečném vesmíru. Všude samé hvězdy, Slunce i 
planety, jako např. Saturn, Venuše, Mars atd. Byly tam i dokonalé suvenýry např. 3D 
pohlednice i normální pohlednice a různé knížky o vesmíru. Hned, jak jsme si to všechno 
prohlédli, tak jsme šli na film, jaké to je být ve vesmíru. Čeká Vás tam velmi zajímavý 
program. Prohlídka, film a dívání se na souhvězdí. Doporučuji všem.          Eliška Urbánková 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Setkání mladých výtvarníků v Hodoníně 
Každým rokem se koná pro žáky 8. a 9. ročníku soutěž, 
kde se maluje na určité téma. Tento rok jsme měli 
vypracovat obraz Cyrila a Metoděje nebo Starý zákon. 
Naše skupina (Janka, Karolína a já) malovala Adama a 
Evu. Pokud se to tedy po našem výkonu dalo tak nazvat. 
Spíš to vypadalo jako Bella a Edward. Celkově, když to 
tak vezmu, tak název měl být „Éra upírů“. Ale byli jsme 
originální a to je hlavní. Ostatní měli Cyrila a Metoděje, 
pávy, Ježíše. Ze začátku nám vysvětlili co a jak, pak už 
jsme se mohli pustit do práce. Náčrt nám trval delší 
dobu. A ke konci to jelo z kopce. Podklad jsme 
nedodělali. Pokožka byla až moc bílá, jablko vypadalo 
jako rajče, Adam jako Eva a had jako ještěrka. Jediné, co 
vypadalo tak, jak mělo, byl strom a pozadí – žluté. Jo a 
míchání barev bylo to nejhorší. Aspoň, že jsme měli 
dobrý oběd – bagetu s vajíčkem a šunkou. I přes to 
všechno byl den nádherný. Obraz jsme dokončili a 
nevypadal zas tak špatně.      Kristýna Novotná 
 

Vídeň 
Výlet ve vánočně vyzdobené Vídni byl famózní jako minulý 
rok. Nejlepší na tom bylo muzeum, kde byly obrovské 
minerály, nejvíc mě zaujal ametyst v hornině nebo taky 
krystaly pyritu. V muzeu byly také různé preparáty zvířat, 
kostry dinosaurů, simulace dopadu meteoritu na zem a jeho 
následky. Zašli jsme si i do kavárny, kde jsme si mohli koupit 
zákusek a horkou čokoládu. Zajímavé byly taky Vánoční 
trhy, kde jsme si mohli koupit punč, dětský samozřejmě.  

Lea Profotová 
 

Závod na kolečkových bruslích 
Závod byl dobrý, ale mohl mít jen jedno kolečko nebo 
menší trasu. Mikulčice skončily dvakrát na 3. místě. Ale 
druhý stupeň mohl být druhý. Ale Lea už prostě 
nemohla, ale to vůbec nevadí, byl to super závod. I to 
vychlazené pití bylo moc dobré. Líbilo se nám tam snad 
skoro všem a ta výstava v Kvartýru byla také moc pěkná. 

 Ladislava Kalábková 
 

Výlet do planetária v Brně 
Dne 16. ledna jsme jeli do planetária v Brně. Měli tam 
zajímavá videa a viděli jsme náš vesmír. Jedno video bylo 
tak zajímavé, protože nám ukazovali, jak se astronaut cvičí 
na let do vesmíru. Bylo to zábavné.     Lukáš Jánoš 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Setkání mladých výtvarníků v Hodoníně 
Tento rok jsem jela na setkání mladých výtvarníků! Z naší školy jsme se 
účastnili jen tři: já, Janka a Týna. Akce se konala v parku před zimním 
stadionem, nejdříve se nám představili pořadatelé a následně nám výtvarnice 
vysvětlili, jak se pracuje s vaječnou temperou. Potom jsme si rozebrali 
pomůcky a začali nákresem. Před malbou jsme si museli namíchat potřebné 
barvy, sice nás to bavilo, avšak zároveň i zdržovalo od práce. Zabrali jsme se 
tak do práce, že jsme zapomněli dodržovat pitný režim. Tak trochu jsme 
nestíhali. Zato počasí nám docela přálo, až na malou přeháňku. Kromě 
kolemjdoucích nás přišla podpořit i naše bývalá paní učitelka Fojtíková. 
Závěrem celé akce byla vernisáž.   Karolína Pavková 
 

Výlet do Vídně 
Noční Vídeň. Světla. Vánoční stromky. Vůně punče a perníku. To je ta krásná Vídeň, která 
hostí každoročně tisíce lidí. Nádherná Sisi, která zemřela smutnou smrtí. Vánoční trhy, na 
které nikdy nezapomenu a kavárna, o níž se mi ještě stále zdá. A kamarádi, se kterými je 
sranda, a paní učitelky, které při pohledu na tu krásnou Vídeň hned rozkvetly. Vídeň je 
nádherná a chtěla bych tam jet zase.        Ladislava Kalábková 

72 hodin – „Ruku na to“ aneb „Ukliďme si Mikulčice“ 
Je velice přínosná akce na zkrášlení naší obce. Obdivuji 
malé děti ze školky a prvního stupně, že uklízely s velkou 
radostí. Ale druhý stupeň uklízel také s velkým nadšením.   

 Lucie Březinová 
 

Skupina historického šermu Pernštejni z Pardubic 
Začalo to tak jako každý jiný den – přišli jsme do školy a šli do 
třídy. Po zvonění jsme chvíli počkali a pak hned vyrazili do 
kulturního domu. Přišli jsme, posadili se a vyčkávali na 
slibované představení naší škole známých Pernštejnů. Tento 
rok nám předvedli další dávku historie, tentokrát 
Přemyslovce. Představení začalo a všichni ztichli. Představili 
nám, jak to asi v té době vypadalo a jak se asi žilo. Snad jsme i 
trochu pochopili, jaké mezi panovnickými rody a 
panovnickou rodinou byly špatné (nebo dobré) vztahy. 
Přizvali si i pár dětí na podium, kde s nimi předvedli jednu 
scénku. Na závěr ukázali boj s meči a ukončili tak velmi 
povedené vystoupení. Všichni jsme zatleskali, oni se uklonili a 
dovolili nám se podívat na meče a výstroj tehdejšího rytíře. 
Po třídách jsme se vystřídali. Pak už jen následoval odchod do 
školy, kde jsme pokračovali v učení.    Barbora Balaštíková 
 

Závod na kolečkových bruslích 
Nejlepší bylo, jak jsem vyhrál  
1. místo na kolečkových bruslích.  
,,Hurá, juchú, hurá, juchú.“  

Martin Bohunský 
 



 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Malá Morava 
Byla to dobrá akce, koná se každý rok a je tam 
většinou sranda. Tenhle rok se mi to asi líbilo 
nejvíc, možná proto, že to byl můj poslední 
závod. Neumístila jsem se, ale to jsem ani 
nechtěla, chtěla jsem se jen zúčastnit a 
doběhnout až do konce a to se mi povedlo 
(ještě, že je tam ta tribuna).          Marie Hůlková 
 

Hrajeme si s maminkami 
Dne 11. 5. jsme slavili Den matek. Toho dne hrozně 
pršelo. My jsme dostali na starost korálky. Vybrala jsem si 
na pomoc moji kamarádku Barču. Doma jsem si vybrala 
korálky, snažila jsem se vybrat jen jednu krabici (první 
jsem měla dvě, ale pak jsem to ještě zmenšila a vlezlo to 
do jedné krabice). I tak toho bylo celkem dost. Když jsem 
přijela k Barči, řekli jsme si, co budeme vyrábět a potom 
nás její taťka odvezl do školy. Ve škole jsme uspořádali 
třídu, aby se tam všechno vlezlo. Za naší třídu tam byli 
ještě kluci s origami. Velmi jim to šlo. První u nás skoro 
nikdo nebyl, ale pak se tam nahrnulo strašně moc lidí. 
Barča to krásně rozkládala po stole. Byl to velký úspěch. 
Ze školy jsme odcházeli něco kolem páté a pak jsme 
čekali, až přijede můj táta, protože pršelo ještě víc. Byl to 
super den, moc jsem si ho užila.   Marta Kvintová 
 

 

Sběr papíru 
Je dobře, že sbíráme papír, protože tím chráníme 
přírodu a hlavně že se může recyklovat a znovu se 
z toho dá něco vyrobit.   Natálie Profotová 

   

Noc s Andersenem 
V základní škole Mikulčice se 4. 4. konala noc 
s Andersenem. Děti MŠ a žáci 1., 2. a 4. třídy 
hledali záhady s komisařem Vrťapkou a žáci 
5. a 6. třídy na ně dohlíželi.   Natálie 
Profotová 

 

Slavnost slabikáře 
5. třída připravila pro prvňáky 
slavnost slabikáře. Skoro každý 
prvňáček nám přečetl kousek 
z knížky. Později král předával 
prvňáčkům nové a pěkné 
slabikáře.    Nela Preguzová 

 

Noc s Andersenem 
Nejvíc se mi líbila Noc s Andersenem. 
Spali jsme ve škole.  Hráli jsme různé 
hry jako třeba čokoláda.  Před spaním 
jsme si četli. A večerku jsme měli v 10 
hodin večer.   Dominika Turzíková 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet do Vídně 
Dne 13.12. jsme jeli do Vídně. Nádherné hrady, zámky a příroda. Nejprve jsme šli do hradu, 
kde jsme se dověděli informace o císařovně  Sisi. Viděli jsme tam její nádherné šaty, ale byly 
moc utáhlé. Nádobí olemované zlatem, prostě nádhera. Potom jsme šli do nádherného 
přírodovědného muzea. Byla tam dřívější zvířata, pralidé a nádherné drahé kameny. A pak 
jsme našli i hýbající se dinosaury. Nakonec jsme šli na trhy. Byly tam krásné výrobky. Bylo 
tam moc sladkostí, prostě mňam. Ale nejlepší tam byla asi vata, velký kbelík jen za 5 eur, tak 
jsem si ho dala s mojí kamarádkou. Nakonec jsme šli na autobus a jeli jsme domů velmi 
spokojení.     Sandra Pölzerová 
 

Hrajeme si s maminkami 
Na počest Dne matek jsme uspořádali akci. Na uvítanou 
zazpíval sborový zpěv 5., 6. a 7. třídy. Později si 
maminky mohly namalovat kamínky a různé tvoření 
s dětmi. 5. třída zahrála divadlo o Sněhurce a sedmi 
trpaslících. 3. třída zahrála divadlo o Budulínkovi. Nela 
Preguzová 
 

Sběr papíru 
Je dobré, že sbíráme papír. Protože se 
alespoň jednou za rok zbavíme papíru. 
Papír se může recyklovat a může se 
z toho něco vyrobit. Vyhráli jsme 2. 
místo.  Zuzana Bohunská 
 

Divadlo Brno 
Žáci školy jeli do Divadla Radost v Brně. Hrálo se 
Mach a Šebestová. Bylo to prostě super. A nejlepší byl 
Jonatán a Šebestová.  Tomáš Kunc 
  

Malá Morava 

Na této akci se mi to docela líbilo, jen se mi 
nikdy nechce běhat a mám před tím trému, ale 
na konci už je to vždycky dobré.  Jakub Čech 
 

 

Výstava hlavolamů 
akce se mi moc líbila, nejvíc se mi líbil 
hlavolam, ve kterém jsem musel dát ruce do 
pranýře a rozdělat spojené klíče.  Filip Nosál 
 

Zámek Milotice 
Moc se mi líbilo, jak jsme šli do knedlíkárny. Potom 
jsme šli do zámku a viděli jsme tam pávy a ten 
jeden roztáhl ocas a byla to nádhera.   Patrik Jošek 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noc s Andersenem 
Noc s Andersenem byla vážně super. Byly jsme tam s holkami jako 
"starší pomocnice" a měly jsme za úkol pomáhat s večeří a snídaní a 
připravit pro mrňata diskotéku. Snažily jsme se vymyslet něco, co by je 
bavilo a doufám, že se jim diskotéka alespoň trochu líbila. Každá z nás 
totiž měla připravené jedno stanoviště s nějakou hrou či tancováním. K 
večeři jsme s mamkou, paní učitelkou Bohunskou, uvařily pizzu, která 
chutnala i nám. Ve třídě jsme spaly samy jen s páťáky a dvěma 
čtvrťačkami, kteří byli také výpomoc. Večer nám paní učitelka dovolila 
pustit si nějaký film na interaktivce. Dívaly jsme se na "Divoké slepice a 
život" a u toho jsme pojídaly zbytky pizzy a čokoládu. Film skončil o půl 
dvanácté, ale my jsme si ještě vykládaly, a to až do půl třetí. Ráno jsme 
všichni museli vstávat už v sedm, abychom připravili snídani a všechno 
pouklízeli. Po tom, co jsme si sbalili všechny věci a posnídali, bylo 
kolem půl deváté. Nakonec každý účastník "Noci s Andersenem" dostal 
diplom a pak už si pro škvrňata začali chodit rodiče. S holkami jsme 
využily poslední chvilky ve škole a chvíli jsme hrály stolní fotbálek. 
Akce definitivně skončila okolo deváté.   Eliška Bohunská 
 

Výroba z marcipánu 
Nedávno jsme vyráběli z marcipánu pro maminky na den matek. Měli 
jsme možnost si přikoupit různé výrobky z marcipánu. Paní na nás 
byla hodná a naučila nás, jak pracovat s marcipánem.  Nela Preguzová 

 

Dopravní soutěž „Mladý cyklista“ ve Strážnici 
Dne 16. 5. jsme jeli na dopravní soutěž do Strážnice. Jenže jsme 
měli smůlu, protože nám pršelo a všichni závodníci zmokli. 
Alespoň jsme neměli hlad, protože jsme dostali obrovitánskou 
vynikající bagetu a ta bageta byla větší než pár závodníků. 
Soutěžili jsme jako družstvo za naši základní školu, jak mladší, tak 
i starší žáci. Sice mladší žáci byli na úžasném 5. místě z jedenácti, 
ale starší žáci obsadili 2. místo z jedenácti. Tereza Kalábková byla 
oceněná jako nelepší cyklistou ze soutěže.  Jan Strážnický 

 

Školní výlet do Milotic 
Nejvíc se mi líbilo v zámku, jak jsme byli 
oblečení. Byla tam paní císařovna, majitelka 
zámku. Byla tam výstava, na které jsme si 
mohli vyrobit koně nebo korunu. Ještě tam 
byla výstava dravců. Tam jsem vyhrála 
pírko.     Simona Bělohoubková      
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svatováclavský turnaj 
Celý den byl jako všechny sportovní akce, takže vcelku nezajímavý, až na pár událostí na 
začátku. Přišli jsme tam, někteří spolužáci s sebou vezli i kola, protože je nechtěli nechávat u 
školy. Když jsme dorazili, zbýval nějaký čas do zahájení, takže jsme vytvořili skupinky a 
konverzovali jsme spolu, samozřejmě na velice vysoké úrovni. Pak za skupinkou, v níž jsem 
se nacházela, přišel pan učitel Bešta a zeptal se jedné žákyně, zda si od ní může půjčit kolo, 
protože něco zapomněl ve škole a potřebuje pro to zajet. Tak mu tedy své kolo vydala a pan 
učitel vyjel. Jel směrem od kulturního domu, po té uličce, která vede ke škole. Chvilku jsme 
ho sledovali, ale pak nás to přestalo bavit, tak se většina opět zapojila do hovoru. 
Spolužačka, která mu to kolo půjčila, nám sdělila, že jí na kole nefungují brzdy a že to měla 
panu učiteli asi říct, o čemž jsem se za chvíli skutečně přesvědčila. Pan učitel totiž spadl 
z kola. Bylo to na mírném svahu, který se nachází na konci oné uličky. Nějakou chvíli jsem 
mohla pozorovat pouze točící se kola onoho kola, ale pak jsem spatřila i nějaké hýbající se 
končetiny, takže bylo jasné, že přežil. Po pádu se zmátořil a opět nasedl na kolo a svou cestu 
zřejmě víceméně úspěšně dokončil. Když jsem to sdělila spolužákům, všichni dostali záchvat 
smíchu, neboť jak už to tak bývá, my jsme verbež zlomyslná a zvlášť, pokud se jedná o naše 
milované kantory. Po nějaké době jsme pana učitele mohli spatřit na zpáteční cestě. Když 
přijel, všimla jsem si, že má na čele šrám a také měl zraněnou jednu ruku. Nechal si to ošetřit 
a poté už byl nástup. Pan učitel Vrzal nám tam chvíli něco říkal, moc jsem nedávala pozor. 
Poté požádal pana učitele Beštu o píšťalku. Přesně řekl: „Pane učiteli, máte píšťalku?“ a pan 
učitel Bešta sáhl do kapsy, vytáhl jakési plastové střepy a odpověděl „No, měl jsem.“. Všichni 
jsme se začali smát a poté už to spadlo do té otravné sportovní rutiny, která už není 
zajímavá.    Rebeka Zikmundová  
 
 
Noc s Andersenem 
Líbilo se mi, jak jsme hráli hry. Poprvé jsme spali ve škole. 
Moc se mi líbilo, jak jsme si četli pohádku, tancovali 
makarénu a spali jsme ve spacáku.  Petra Křivová 
 

Interaktivní výstava hlavolamů v Hodoníně 
Exkurze na hlavolamy byla opravdu vyčerpávající. Víte proč? Protože nám to lámalo hlavy. 
Nejlepší atrakcí, nebo spíš hlavolamem, bylo pohybovací město a piškvorky. Byl to opravdu 
zážitek, na konci jsme si říkali výsledky a dostali jsme žvýkačky. Byly příšerně kyselé, ale 
opravdu moc. Bylo to tam moc pěkné.    Ladislava Kalábková 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dotazník Rebeky Zikmundové 

 

 

 

 

 

 

  

Hlavolamy 
Na výstavu hlavolamů jsme jeli skoro celá třída, takže 
to lehce připomínalo školní výlet. Všechny hlavolamy 
byly na motivy hradu a naším úkolem bylo vyřešit je a 
potom si dát za hotový úkol razítko jako odměnu. 
Nejvíc se mi líbil hlavolam „Okovy“, což bylo skládání 
obrazu, na kterém byl hrad z devíti čtverců. Na konci 
jsme každý dostali děsně kyselou žvýkačku, moc mi 
chutnala. Eliška Bohunská 

 

Školní výlet do Milotic 
Nejlepší tam bylo, jak jsme byli v princeznovských 
šatech a jak jsme byli v jeskyni. Ještě se mi tam 
líbilo, jak jsme byli u dravých ptáků a jak jsme 
měli na ruce ptáka. V knedlíkárně se mi nejvíc 
líbilo, jak jsme byli ve skladu.       Petra Křivová     
 

Fotbalový turnaj 
V turnaji jsme byli poslední. 
Naši páťáci nám nepomohli. 
Neměli jsme šanci. Jenom 
čtyři hráči byli dobří včetně 
mě. Trenéři říkali, že i když 
jsem byl nejmladší, tak jsem 
byl nejlepší.    David Škrabal 
 

Zámek Milotice 
Nejlepší bylo v zámku. Paní nám povídala, jak byl 
Maxmilián zavřený v kamnech na jednu hodinu. Já, Paťa a 
David jsme šli na WC a jak David šel omylem na holčičí 
WC. Martin Bohunský 
 

Těšíte se na prázdniny? 
Paní učitelka Grombířová: Ano, docela ano.  
Pan učitel Bešta: Ano. 
Pan učitel Vrzal: Samozřejmě, že se těším.  
Paní učitelka Janulíková: Ano, těším se. 
Paní učitelka Holá: Ano. 
Paní ředitelka: Ano. 
 

Chodíte rádi do školy? 
Paní učitelka Grombířová: Ano. 
Pan učitel Bešta: Rozhodně. 
Pan učitel Vrzal: Ano. 
Paní učitelka Janulíková: Ano. 
Paní učitelka Holá: Ano. 

Paní ředitelka: Ano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme Vám krásné, slunečné prázdniny plné sportovních aktivit, 

odpočinku u vody a příjemných zážitků. 

Redakce školního časopisu 

 červen 2014 

Máte rádi svět Harryho Pottera? 
Paní učitelka Grombířová: Nevím, nejsem si jistá. 
Pan učitel Bešta: Ano. 
Pan učitel Vrzal: Musím. Jedna nejmenovaná třída mě k tomu nutí.  
Paní učitelka Janulíková: Ano. 
Paní učitelka Holá: Nemám s tím problém. 
Paní učitelka Řehánková: Viděla jsem filmy a docela se mi to líbilo. 
Paní ředitelka:  Ano. 
 

Já a jedna má spolužačka jsme vás přiměly k vyplnění testu na 
rozřazení do kolejí. Jste spokojeni se svou kolejí? 
Paní učitelka Grombířová: Ano. (Zmijozel) 
Pan učitel Bešta: Ano. (Nebelvír) 
Pan učitel Vrzal: Ne, nejsem. (Havraspár) 
Paní učitelka Janulíková: Ne, nejsem. (Zmijozel) 
Paní učitelka Holá: Ano, velmi. (Havraspár) 
Paní ředitelka:  Ano, velmi. (Nebelvír) 
 

 
 

 
A nejdůležitější otázka na konec. Máte mě rádi? 
Paní učitelka Grombířová: Ano. 
Pan učitel Bešta: …Bez komentáře… 
Pan učitel Vrzal: Bezpochyby.  
Paní učitelka Janulíková: Ano. 
Paní učitelka Holá: Ano. 
Paní ředitelka: Ano, velmi. 
 


