2. číslo 2017/2018
Základní škola Chrast

…

A zase je tu konec školního roku…
Někdy to vypadá, jako by září plynule přecházelo do června… alespoň tak to
připadá všem učitelům i žákům poslední měsíc. Vrcholí výuka, snaha o lepší
známky i přípravy na dva měsíce volna. Každý den, který je blíž k prázdninám,
jako by měl minimálně o tři vyučovací hodiny navíc, jako by byl nekonečný. Ale
není! Času ubývá, a tak nastal čas pro poslední letošní číslo časopisu a
pochopitelně i pro přípravu akademie, tentokráte na téma „S hudbou kolem
světa“, které zvolili naši parlamenťáci.
Přejeme Vám příjemnou zábavu při XXVI. školní akademii i při čtení
našeho časopisu.
Redakční tým časopisu CHrAsT
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Svět podle Julese Vernea
Velký vizionář, Jules Gabriel Verne, daroval našemu světu neskutečné
příběhy, které v jeho době, tedy v 19. století mnohým připadaly jako naprosté
fantazie. Přesto se stal Verne oblíbencem mnoha čtenářských generací.
S jakými myšlenkami tedy vlastně přišel?
Kniha Ze Země na měsíc popisuje, jak člověk přiletěl na Měsíc a dobyl
vesmír. Zajímavé je, že v roce 2008 byl modulem Jules Verne vynesen jeden
z prvních výtisků tohoto románu na oběžnou dráhu Země.
Dvacet tisíc mil pod mořem objevuje naopak podmořský svět naší
planety. S jakým vizionářským nápadem přišel Verne zde? Poprvé se zde
objevuje ponorka! Znovu se postava kapitána Nemá a jeho ponorky objevuje
také v románu Tajuplný ostrov.
Cesta kolem světa za osmdesát dní inspirovala mnoho filmařů. Ačkoliv
na první pohled neobsahuje tahle knížka žádný převratný nápad, je potřeba si
uvědomit možnosti tehdejší dopravy… Skutečně bylo možné tehdy zcestovat
celou zemi za pouhých osmdesát dní? A vůbec… cesta kolem světa je dnes
moderní záležitostí, ale koho by to asi napadlo v 19. století  ?
Vynález zkázy je román, jenž vypráví příběh vynálezce a jeho děsivého
výtvoru – výbušniny. Jules Verne přichází s myšlenkou samonaváděcího
systému raket (mimochodem v době, kdy ještě něco raketa vůbec
neexistovalo).
Samostatnou kapitolou vynálezů je Verneův Tajemný hrad v Karpatech.
V Transylvánii, jež je opředena pověstmi, se nalézá hrad, který jako by se
probudil k životu… vypráví se, že se do něj údajně vrátil jeho pán Čort, tedy
ďábel. Zvláštní zvuky i úkazy jsou vytvářeny samozřejmě člověkem. Vynikající
verzí je stejnojmenný film z roku 1981, v němž exceluje Miloš Kopecký, Rudolf
Hrušínský a Michal Dočolomanský.
Kromě vizionářských románů psal Verne i dobrodružné romány, které
stojí rozhodně za víc než za letmý pohled. Krásné knihy popisují neuvěřitelná
dobrodružství a odvahu, které jsou ještě úchvatnější, když se spojí s odlehlými,
lidmi neprozkoumanými končinami.
Velkou výhodou nabízí úžasné přepracování Verneových nejslavnějších
knih českým autorem Ondřejem Neffem, který zdynamizoval pro současného
čtenáře mnohdy zdlouhavé popisy a aktualizoval výrazivo knih. Takže jestli
hledáte dobrodružství na stránkách knih, výše zmíněné „verneovky“, a nejen
ony, si zaslouží Vaši pozornost.
Ale pro nás je asi (v této
předprázdninové chvíli) nejzajímavější titul
s názvem Dva roky prázdnin. No řekněte,
není i tahle vize lákavá  ?
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Fantastický výlet do Anglie
S nadšením jsme započali cestu v Chrasti, projeli Německem, Nizozemím,
Belgií a dorazili do přístavu Calais ve Francii. Odtud jsme se trajektem přeplavili
přes Doverskou úžinu až do Doveru.
Hned po příjezdu nás pohltila atmosféra
Anglie i Londýna. Tentýž den jsme navštívili mnoho
památek, jako je Tower of London, ve kterém jsou
uložené korunovační klenoty, divadlo Williama
Shakespeara či nejvyšší bod Londýn, The Shard.
Samozřejmě jsme nemohli vynechat známy Town
Bridge přes řeku Temži nebo třeba nultý poledník.
Po náročném dni na nás čekaly naše
„anglické“ rodiny, které nás pohostily klasickou
anglickou večeří. Po vyčerpávajícím dni jsme se ubytovali a strávili večer
vypravováním zážitků.
Následující den někteří navštívili muzeum voskových figurín Madame
Tussauds a navštívili známý Hyde Park. Nechyběla ani známá ulice Baker Street,
kde bydlel slavný detektiv Sherlock Holmes, velmi zajímavá byla ulice Oxford
Street, která byla plná obchodů. Zbyl čas i na Buckinghamský palác, nádraží
Kings Cross (kde jsme pátrali po nástupišti 9 a ¾ ) a na London Eye, odkud jsme
viděli Londýn jako na dlani.
Velké zklamání bylo, že jsme viděli Big Ben pouze pod lešením. Avšak tato
skutečnost nás nevyvedla z dobré nálady, a tak jsme třetí den ještě zavítali do
Windsoru, kde jsme viděli nejen známou školu Eton Collage, ale především
zkoušku svatby prince Harryho a Meghan Markle. A na dobré zakončení jsme
navštívili Legoland. Následovala dlouhá a náročna cesta domů.
P.S. Na tenhle fantastický výlet jsme nejeli sami. Společnost nám dělaly
školy z Vilémova a z Rokycan. Učitelský sbor z Rokycan neprojevoval žádné
známky inteligence, a tak jsme si uvědomili, jak příjemný a zkušený učitelský
sbor máme .
Michal Šilhán, 9.B

Centra kolegiální podpory
V poslední době vznikají v různých školách tzv. Centra
kolegiální podpory. Dvě taková centra vznikla i v naší
základní škole. O co se tedy jedná?
V roce 2017 se ve školní knihovně začaly scházet paní
učitelky, které zajímá, jak co nejlépe rozvíjet čtenářství žáků.
Jednou za měsíc k nám přijíždějí z různých koutů
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Pardubického kraje, centrum navštěvují i paní učitelky z chrastecké školy.
Protože jsme kolegyně – učitelky, nazývají se tato setkání Centrum kolegiální
podpory. Zveme zajímavé hosty – spisovatele - např. Mášu Bořkovcovou, Kláru
Smolíkovou, Jiřího Wolkera Procházku… Naše setkání navštívil i speciální
pedagog – odborník na rozvíjení čtenářství u dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami Mgr. Zbyněk Němec. Centrum vede ředitelka školy Lenka Budínská a
paní učitelka Zdeňka Modráčková, projekt zaštiťuje pražská společnost Nová
škola.
Ve druhém Centru kolegiální podpory – Učíme se podnikavosti – jsme se
zaměřili na to, jak rozvíjet pracovní kompetence našich žáků, ale také
kompetence k řešení problému a jak dětem přiblížit svět různých povolání… V
tomto projektu spolupracujeme s pražskou společností Schola Empirica,
plánujeme navázat spolupráci s firmami v regionu a také s Hospodářskou
komorou a CZECH INVESTEM. Toto centrum kolegiální podpory vede ředitelka
školy Lenka Budínská a výchovná poradkyně paní učitelka Eva Kloudová.
Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

Víte, že…?

…nejdelší letní prázdniny mají v Itálii? Užívají si až 96n dní volna.
Naopak nejkratší prázdniny mají v Německu, kde si žáci a studenti
odpočinou pouhých 42 dní.
… natáčení slavného film Prázdniny v Římě s Audrey Hepburn a
Gregory Peckem málem skončilo tragédií? V té neklidné době
docházelo totiž mezi italskými fašisty a komunisty ke sporům, a tak herci jen o
fous unikli nastražené výbušnině.
… období, kdy se nevyučovalo se od středověku až zcela jistě do 19. století
nazývalo vagace (vagant - potulný student)? I obrozenci užívali ještě termín
vagace (Jirásek, Filosofská historie), takže jeho vystřídání slovem prázdniny
PRÁZDNINÁCH
bych časově umístil až do vzniku Československa.
… prázdniny jsou stanoveny podle vyhlášky č. 16/2005 Sb.? Období školních
prázdnin tvoří v současnosti podzimní prázdniny, vánoční prázdniny, pololetní
prázdniny, jarní prázdniny, velikonoční prázdniny a letní prázdniny.
… mohou být vyhlášeny tzv. mimořádné prázdniny? Zpravidla jsou vyhlášeny v
důsledku nějaké události nebo okolnosti, která činí výuku nevhodnou. Za
komunistického Československa se několikrát vyskytly tzv. uhelné prázdniny
(např. 1979) – šlo o mimořádné prázdniny za mrazivých zim, kdy školy neměly
dost uhlí k vytopení tříd.
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Prázdniny ve světových jazycích
angličtina:
němčina:
francouzština:
italština:
španělština:
ruština:
čínština:
slovinština:

holidays
die Ferien
vacances
vacanze
vacaciones
кани́ кулы
假期
prazniki

vietnamština:

ngày lễ

polština:

wakacje

řečtina:

διακοπές

finština:
esperanto:

juhlapäivät
ferioj

lucemburština:
běloruština:
bulharština:
maďarština:
chorvatština:
irština:
skotská gaelština:
baskičtina:
maltština:

Vakanz ze fueren
канікулы
ваканция
ünnepek
praznici
laethanta saoire
saor-làithean
oporrak
vaganzi

Letošní Zvonky
Dalo by se říci, že letošní rok se nám podařil. Jako vždy jsme začali poctivě
trénovat zpěv hned v září. Čekalo nás „pár“ vánočních koncertů, na které se
vždycky všichni moc těšíme. Jen ta příprava je dřina :-)
Už od začátku roku, jak jsem již psala, jsme se také připravovali na soutěž
dětských pěveckých sborů v Chrudimi. Zkoušky byly nejen v pondělí, což je
obvyklé, ale konaly se i o víkendu, prázdninách, zkrátka pokud bylo co
dolaďovat a byl čas, makali jsme na tom.
Paní učitelka Marie Kodešová a paní učitelka Kateřina Malinská jako
obvykle nepodcenily jediný tón, dynamiku a snažily se vychytat i tu nejmenší
chybičku. V soutěži souborů býváme úspěšní, pokaždé obsadíme krásné zlaté
nebo stříbrné pásmo. Letos to bylo to stříbrné.
Mohla bych říci, že tímto vystoupením jsme ukončili naši velmi dobře
nastartovanou sezónu, ale nelze opomenout náš závěrečný koncert v přírodním
divadle v Chrasti. Je to naše malé finále, kde se loučíme s deváťáky, zazpíváme
rodičům a uzavřeme tak náš
společný rok.
Nejmenovaná členka sboru 
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Co se dělo u nás ve školní družině a ve školním
klubu
Užili jsme si spoustu zábavy s vtipným lektorem a jeho tvořivou dílnou
„Plackohraní“, kdy jsme si vyrobili zrcátko pro maminku,
magnetku pro sestřičku, placku pro brášku, otvírák pro tatínka
nebo klíčenku pro sebe.
Venku na zahradě jsme měli edukativní a zážitkový
program, při kterém jsme se seznámili s tím, jak žijí kozy
domácí, jak se živí a jaké mají zajímavé vlastnosti. Kozy nám
také předvedly různé kousky, pohybové básničky a tanečky.
Největší radost jsme však měli, když jsme se mohli s kozami pomazlit, zkusit jim
zadat různé povely nebo jít s nimi na procházku .
Navštívila nás městská policie, konkrétně paní Diana Šlechtová, která je
strážníkem Městské policie Hrochův Týnec, popovídala si s námi, zopakovala
nám důležitá pravidla silničního provozu a také nás upozornila na nebezpečí a
nástrahy, které na nás mohou na ulici číhat. Paní policistce moc děkujeme, že si
na nás udělala čas.
Děti ze školní družiny a ze školního klubu

Kroužky při školním klubu
Kroužek „Výroba šperků“
Kroužek funguje již druhým rokem a je určen pro žáky
od 5. do 9. třídy. Tento rok navštěvovali kroužek žačky
5. a 6. třídy a to od října do května, každé druhé úterý
od 14:00 do 15:00 hod.
Cílem tohoto kroužku je, aby žáci byli motivováni
k výtvarným činnostem, při nichž rozvíjejí svou
kreativitu, fantazii a manuální zručnost. Také se naučí
pracovat s bižutérním materiálem a komponenty. Výtvarná činnost je totiž
jedním z nejlepších způsobů rozvoje jemné motoriky, koordinace a zlepšení
mozkových funkcí a to díky zapojení obou hemisfér.
Ruční výroba šperků je autorská a originální, každý kousek je jedinečný.
Holky si během školního roku vyrobily náušnice, náhrdelníky, náramky z korálků
i provázků, přívěsky a spoustu dalších výtvorů. Všechny si odnesly domů, ať už
jako doplněk pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké.
Všechny výrobky je možné vidět na webových stránkách naší školy pod školním
klubem.
6

Kroužek „Šachy“
Kroužek je určen všem žákům 1. i 2. stupně. Cílem je,
aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu
a současně aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část
kroužku je věnována výuce a opakování základů, další pak samotnému hraní,
kde si děti mohou všechno naučené ihned procvičit.
K průběhu kroužku také patří turnaje, které se hrají během každé lekce.
Takovou tečkou na závěr kroužku jsou „Šachové Zaječice“ a jak je již tradicí, tak
i naši žáci se tohoto turnaje zúčastnili.
Kroužek probíhal od října do května jednou týdně přímo v budově školy a
to každé úterý od 13:30 do 14:30 hod. Lektorem kroužku byla paní Pavla
Samková. Celkem se přihlásilo 11 žáků v rozmezí od druhé do šesté třídy
Tereza Adámková, vedoucí školního klubu

Škola přes prázdniny nelení, obměny se dočká
počítačová učebna i chodba
Žáci se mohou od září příštího školního roku těšit na
nové počítače v učebně informatiky. Škola zakoupila pro
žáky nové počítače, neboť ty současné počítače už mají
zastaralý systém a informační technologie se vyvíjejí
mimořádně rychlým tempem. Největší změnou tedy
bude operační systém Windows 10, který žákům umožní
pracovat v nejnovějším prostředí se současnými
aplikacemi. Výuka informatiky na naší škola se tak výrazně zkvalitní. Velkou
přidanou hodnotou je také zvýšení rychlosti počítačů a zlepšení jejich
zabezpečení.
Škola se i nadále snaží pomocí různých dotačních programů a grantů o
získání další výpočetní techniky, jako jsou notebooky a tablety, případně
zařízení 2 v 1.
O prázdninách projde rekonstrukcí také chodba školy na staré budově, je
totiž třeba rekonstruovat kanalizaci, rozvody plynu, vody a topení. Po těchto
pracích bude pochopitelně nutné zajistit nové osvětlení, omítku a také dlažbu.
Všechny zmíněné rekonstrukční práce a opravy na budově I. stupně již delší
dobu vyžadovaly pozornost. I proto jsme rádi, že na tuto nákladnou
rekonstrukci, jež bude celkově stát 1 915 136,- Kč, přišla řada.
Mgr. Radka Kmošková
Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy
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S humorem jde všechno líp
Pan učitel vysvětluje žákům, co je čas minulý, přítomný a budoucí. Pak dává
příklad:
,,V červenci jsou prázdniny a hodně pálí sluníčko. Jaký je to čas, Pepíčku?“
,, To je krásný čas,“ odpoví Pepíček.
„Jaké jste měli o
prázdninách počasí?”
„To vám nemohu říct,
maminka mi zakázala
mluvit sprostě.”
Ptá se učitel dějepisu:
„Co víme o lidech,
kteří
žili
ve
starověku?“
„Že
už
všichni
umřeli.“

Pepíček: ,,Pane
učiteli, nemohu
přečíst, co jste mi
napsal pod
slohovou práci!“
Pan učitel:
,,Napsal jsem ti
tam - piš čitelně!“

Při hodině matematiky, kdy učitelka celá rudá
křičí na žactvo, že jsou nevzdělavatelní a že je
všechny nechá propadnout, někdo zaklepe
na dveře. Netrvá dlouho, dveře se otevřou a
do třídy vejde smrtka, s kosou přes rameno.
Všichni žáci se strašně vyděsí a smrtka
povídá: "Klidně seďte, paní profesorka bude
mít za chvíli infarkt tak jsem přišla dřív.
"Kdo to byl Mozart?", ptá se paní
učitelka. Zuzanka se přihlásí a řekne: "To
byl prosím hudební skladatel.! Paní
učitelka se opět zeptá:" Byl to Čech,
děti?" Přihlásí se Anetka a povídá: "Néé,
paní učitelko, Čech je fotbalista!"
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Paní učitelka zadala
dětem slohovou práci na
téma: ,,Kdybych byl
ředitelem.“
Všichni se pustili do
psaní, jen Pepíček nic.
,,Proč nepíšeš?“ ptá se ho
paní učitelka.
,,Co bych psal, čekám na
sekretářku!“
V mateřské školce:
„Jak
dělá
pejsek,
Honzíku?“
„Haf.“
„Mařenko,
jak
dělá
kočička?“
„Mňau.“
„Jiříčku, jak dělá žabička?“
„Kvák.“
„Tomáši, jak dělá myš?“
„Klik, paní učitelko.“
„Představ si, mami, Mirek
včera přišel do školy celý
špinavý a paní učitelka ho za
trest poslala domů.“
„A pomohlo to?“
„To se ví, dneska přišla do
školy špinavá celá třída.“

Čtenářská doporučení aneb Čtenáři čtenářům
Už tradičně Vás zde čekají návrhy na příjemnou četbu. Vybírejte,
knih je nespočet a žáci a žákyně volí ty nejzajímavější, které se jim
osvědčily.
Sama doma
Tuto knihu jsem si vybrala, protože mám ráda spisovatelku Jacqueline
Wilsonovou. Líbila se mi hlavní hrdinka Lily, protože když jim odjela maminka,
dělala vše proto, aby se o své dvě sestry a jednoho brášku postarala co nejlépe.
V porovnání s ostatními knihami od Jacqueline Wilsonové byla kniha Sama
doma asi nejlepší. Doporučila bych ji těm, kteří mají rádi dobrodružství.
Matylda Chvojková

Babička drsňačka
Tuto knihu jsem si vybrala, protože je napínavá. Jedenáctiletý kluk Ben si o své
babičce myslí, že je stará a nudná, ale nakonec si s ní užije velké dobrodružství.
Kniha se mi docela líbila, podle mě má ale v porovnání s ostatními knihami od
Davida Walliamse méně zajímavý děj.
Matylda Chvojková

Nahlížení - Podivný začátek
Po hodinovém váhání jsem v knihkupectví sáhla do regálu pro knihu Dany
Zahoříkové s názvem Nahlížení - Podivný začátek. Nebyla jsem si jistá, ale mohu
říci, že kniha mě vcelku mile překvapila.
Čekala jsem tak trochu prvoplánový děj, který ale dokáže zaujmout... a
přesně toho jsem se dočkala. Hrdinka se dostává do světa nahlížečů, což jsou
osoby, které jsou schopné nějakým způsobem vnímat či číst myšlenky jiných
lidí. Meg je prý také nahlížečkou, ale její "talent" se zatím neprojevil. K její
smůle na něj přichází při svém prvním případu. Slyší poslední myšlenky
zemřelých. Praktická věc při vyšetřování vraždy. Jen kdyby ten mrtvý nebyl také
nahlížečem. A vražd Meginých kolegů najednou závratně přibývá.
Přestože jsem děj tak trochu očekávala, rozhodně jsem se nenudila.
Autorka si pohrála s popisem prostředí, do kterého zasadila zajímavé postavy,
jejichž charaktery se liší jako den a noc. Zodpovědná Meg, tak trochu povrchní
9

Clarissa, intelektuální pan Plumberblick, bláznivá paní Cooková nebo potměšilý
Clerenc. Ti všichni v příběhu sehrávají poctivě svou roli.
Jablečný koláč naděje
Příběh o tom, že i obyčejné věci mohou být výjimečné, když se správně
servírují.
Oskar se ztratí, jeho kolo je nalezené na molu a v kostele už zvoní zvony
svolávající zádušní mši. Jenomže dva lidé stále nedokážkou uvěřit, že ten
báječný kluk je pryč. Meg, kamarádka, která nestihla být Oskarovi něčím víc, a
jeho handicapovaný bratr Stevie. Společně touží zjistit, co se s Oskarem vlastně
stalo, i kdyby to mělo přinést hořké poznání, že opravdu zemřel. Jenomže co
kdyby prostě jenom sám potřeboval, aby mu podali pomocnou ruku a ten
pověstný jablečný koláč, který Oskar upekl vždy, když někdo potřeboval
povzbudit, utěšit nebo vyslechnout?
A tak se otevírá kniha postrádající šílené tempo doby, ale poskytující
omamnou, jablečnou vůni naděje.
Jablečný koláč naděje je tu pro ty, kteří vyžadují od knih i nějaký ten
námět k zamyšlení a nevadí jim projít krásným příběhem beze spěchu.
Rozhodně za to stojí.

3x Amélie… a tma... a barevný svět... a duchové
Spisovatelka Petra Neomillnerová není na české scéně žádnou začátečnicí, ale
je třeba říci, že tahle trilogie o Amélii se jí opravdu podařila.
Amélie je nadaná zpěvačka. Žije se svou matkou ve starém domě, který je
nebezpečně blízko Vltavy. Dlouhé dny, a především noci, tráví navzdory
varováním své matky procházkami. A tak se jednoho dne seznámí na břehu
Vltavy s Markétou, s níž se poté, co jí zachrání život, spřátelí. Jako obvykle má
příběh zádrhel - Amélii je šílených 122 let... a je duch.
Duchařská story tak trochu jinak, ovšem se zajímavým rozuzlením.
Doporučuji holkám, co mají rády napínavé příběhy, na věku nezáleží.
Hraničářův učeň Johna Flanagana
Fantasy příběh, který může číst kluk i holka. V prvním díle se Will, který
nezná svůj původ, dostává do učení k hraničáři Haltovi. Z počátku pochybuje,
jestli je to ta správná cesta, ale v počínající válce s Morgarathem se ukazuje, že
být hraničářem je jeho osud.
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Dynamický příběh, který čtenáře strhne k tomu, aby dychtivě očekával
dalších 11 dílů. Výhodou je, že už všechny vyšly v češtině, takže je nemusíte
zdlouhavě vyhlížet v knihkupectvích.

Básňování podruhé
Ve čtvrtek 17. května 2018 se v naší škole uskutečnil 2. ročník recitační soutěže
Básňování. Velmi nás potěšilo, že se opět zúčastnili také žáci ze Základní školy
Rosice a Základní školy Komenského Skuteč. Celkově soutěžilo 21 žáků ze tří
různých škol v 5 různých věkových kategoriích. Všichni účastníci předvedli
jedinečné výkony, někteří byli oceněni v rámci své kategorie Cenou poroty. Na
své spolužáky se dokonce přišli podívat i jejich kamarádi z prvních a druhých
tříd.
Děkujeme vyučujícím, kteří žáky připravili. Žákům, že se nebáli vystoupit
před ostatními, a samozřejmě také odborné porotě, v níž letos zasedly Mgr.
Lucie Frišová - předsedkyně poroty (ZŠ Prosetín), Mgr. Zdeňka Modráčková a
Mgr. Pavla Floriánová (obě ze ZŠ Chrast).
Naše díky patří rovněž sponzorům, díky
nimž si každý ze soutěžících mohl odnést
drobnost, jmenovitě paní Hausmannové a
panu Gregorovi.
Mgr. Anna Malinská

Závěrem
Na závěr školního roku se patří samozřejmě poděkovat všem, kteří sebemenším
podílem přispěli k obsahu letošních čísel, ať už se jedná o autory článku,
redaktory nebo ty, kteří časopis tiskli a kontrolovali. Bez Vás by časopis nebylo
možné vydávat. Velký dík patří pochopitelně Vám, čtenářům. Jestli Vás zaujal
nebo pobavil alespoň jeden článek, pak jste nám pomohli naplnit náš cíl, totiž
aby to nebyl jen zbytečné vytištěný papír, ale časopis, který se bude číst. Vám
všem ještě jednou díky.
Nám nezbývá nic jiného, než abychom popřáli učitelům, žákům i jejich
rodičům co nejlepší a nejpohodovější prázdniny plné nevšedních zážitků.
Redakční tým časopisu CHrAsT
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Časopis pro Vás připravila redakční rada CHrAsT.
Děkujeme nejen za Vaše příspěvky, ale i Mgr. Zdeňce Modráčkové
za korektury a Bc. Tomášovi Grassingerovi za tisk.
©CHrAsT 2018, casopischrast@seznam.cz
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