Škola roste do krásy
Školní rok 2018/2019, rok druhý s novým panem ředitelem.
Nečekaly nás žádné zásadní změny, a tak jsme mohli v klidu
pracovat a zaměřit se na zlepšení interiéru i exteriéru školy.
Další prostory školy se oblékly do pastelových barev. Stěny se
pyšní novými obrázky, dveře a schody zajímavými polepy.
Všech šest oddělení školní družiny se dočkalo rozsáhlejší
rekonstrukce v celkové hodnotě 200 000 Kč.
Od 1.9.2019 se škola zapojila do projektu Šablony II. Již koncem srpna 2019 byla do devíti tříd
nainstalována nová technika (tabule, projektory, počítače, tablety …) v celkové hodnotě 700 000 Kč.
Úspěchy slavili naši žáci i v různých soutěžích. Mladí fotbalisté skončili na 5.místě v republikovém kole
Mc Donald’s Cupu, Barbora Petrašovičová nás reprezentovala v krajském kole recitační soutěže, Anna
Jaegrová v celostátním kole soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR.

K tradicím školy přibyla jedna nová, Dobětický víceboj, při kterém žáci 2.stupně oslavili netradičně Den
dětí.
Po 16 letech se v srpnu se svojí pracovní pozicí rozloučil pan školník Lubor Zámostný.
Na konci tohoto čísla si můžete prohlédnout i několik dalších fotografií.

Mgr. Jaroslava Zámostná

1.A
Můj první den ve škole
Do školy jsem se bála, ale jedna holčička mě uklidnila. Byla to Ywettka. Našla jsem si kamarádku. V družině se mi
líbilo. (Michala Nováková)
Paní učitelka
Naše paní učitelka má hnědé vlasy a oči. Není moc velká. Je na nás hodná. Moc na nás nekřičí. Mám ji rád. (Nikolas
Nosek)
První pololetí ve škole
Nevěděla jsem, že je to tak krásné být ve škole. Strachovala jsem se, ale teď vím, že se nemám čeho bát. Na
vysvědčení jsem dostala samé jedničky. Paní učitelka, asistentka a vychovatelka jsou nejlepší osoby na škole. Našla
jsem si tu spoustu nových kamarádů. (Karolína Bernáthová)
Mé první pololetí ve škole
Mně se nejvíc líbilo přespávání, odlívání vosku. Hned první den jsem se skamarádil s Vítkem. (Míra Hejda)
Výlet do Šestajovic
Na školní výlet jsem se moc těšil. Nejvíc se mi líbilo, že se rozbil autobus. V Šestajovicích jsme si vyrobili čokoládu,
namalovali čokoládové srdíčko, vyrobili svíčku. Na závěr jsme si prohlédli minizoo. Náš výlet se mi líbil. (David Knébl)
První třída
Už umíme celou abecedu. Všechna psací písmena. Tento rok byl ze všech nejlepší s paní učitelkou, paní asistentkou a
naším maskotem sovičkou Rozárkou. (Míra Hejda)
První třída
Za celý rok jsme se naučili hodně věcí. Už umíme celou abecedu. Naučili jsme se počítat do dvaceti i peníze. Máme
pěkného maskota sovičku Rozárku. Dostáváme dobré známky. Máme spoustu kamarádů. Paní vychovatelka je moc
hodná i paní učitelka a asistentka. (Anna Nachmüllerová)
První třída
Za tento školní rok jsme se naučili celou abecedu. Jsou tu hodné paní učitelky. Hrajeme si tu i hry. Máme sovičku
Rozárku. Celá třída ji má ráda. Za odměnu jsme Rozárku dostávali domů. Každý čtvrtek dostáváme ovoce a pitíčka.
Mám tady nové kamarády. (Bára Pancová)

1.B a 1.A
ŠKOLNÍ VÝLET DO ŠESTAJOVIC – čokoládovna, svíčkárna

2.A
Prožili jsme další úspěšný školní rok a jako druháci jsme se rozhodně nenudili. Prohlédněte si některé vybrané
akce a projekty, kterých jsme se zúčastnili.

V rámci celoročního projektu „Kniha o zvířatech“ jsme navštívili dvě rozdílné zoologické zahrady, aby naše
znalosti o zvířatech byly co nejpestřejší. V ústecké zoologické zahradě jsme poznávali exotická zvířata a
v chomutovském zooparku jsme pozorovali zvířata žijící v naší volné přírodě.

V čarodějné škole jsme si pěkně zasoutěžili a vyřešili několik záludných hlavolamů.

Ke „Dni matek“ jsme maminkám připravili překvapení v
podobě krásné magnetky s našimi vlastními výtvarnými
náměty.

2.B
Zážitky naší třídy ve školním roce 2018 – 2019

3.A a 3.B v průběhu školního roku 2018/2019

3.A a 3.B v průběhu školního roku 2018/2019

3.C
Sladké pokušení v Šestajovicích

Náš první společný výlet, který se uskutečnil na konci školního roku 2018-2019 do čokoládovny
v Šestajovicích, se vydařil. Děti se zde seznámily s výrobou a historií čokolády. Také proběhla malá
ochutnávka vlastních čokoládových výrobků, které si mohly děti odvézt domů.

Žáci si vyzkoušeli vlastní výrobu svíček.

Výroba čokoládových pamlsků

4.A
Zoologická zahrada v Ústí nad Labem
Ke konci měsíce května se naše
třída vydala do ZOO. Když jsme
došli na místo, vyfotili jsme se a šli
za zvířátky. Prohlédli jsme si žirafy
a šli ke kozičkám, které jsme krmili
a hladili. U stánku s občerstvením
jsme si koupili něco k snědku a
hráli si na hřišti. Když jsme si
odpočinuli, šli jsme za dalšími
zvířaty. Cestou jsme se sklouzli na
skluzavce. Viděli jsme opice, zebry,
poníky, ryby v akváriích, šelmy atd.
Moc se nám líbili tučňáci, byli moc
krásní a roztomilí a mohli jsme si je
vyfotografovat. Také jsme si
koupili točenou zmrzlinu, plyšáky a
jiné upomínkové předměty. Čas
utekl jako voda a my pospíchali na
autobus. Tento výlet se nám moc
líbil.
(Anna Herdová, Jana Zajanová, Michal Schiller)

Výlet do Mirákula
V pondělí 17.6. jsme byli na školním výletě v Mirákulu v Milovicích. Jeli jsme s cestovní kanceláří Trysk a s třídou 4.C.
V 7:45 se obě třídy sešly na zastávce MHD, kde na nás čekal autobus, který nás odvezl až na místo. Po příjezdu do
Milovic paní učitelky našly vhodné místo na odložení batůžků. Poté nás rozpustily na velkém zábavném lanovém hřišti.
Obě třídy se rozeběhly a nevěděly,
kam jít dříve. Na tomto hřišti byly
houpačky, skluzavky, kolotoče a
speciální dráha na kruhy. Když si
všichni dohráli, přemístili jsme se
k vodnímu světu, kde byly kabinky
k převléknutí. Převlékli jsme se a
v mžiku jsme byli všichni ve vodě.
Skákali jsme, dováděli a byli
nadšení. Viděli jsme zde kbelíky, ze
kterých se vylévala voda, mini
bazénky, menší vodopád atd. Tento
vodní svět nás moc pobavil a byl na
tomto výletě nejlepší. Potom jsme
se řádně najedli, ještě jsme se
prošli bludištěm a ostatními
atrakcemi a pomalu se začali
připravovat k odjezdu. Všichni jsme
nastoupili do autobusu, cesta
trvala poměrně dlouho, potkalo nás několik objížděk. Výlet dopadl dobře a všichni byli nadšení z toho, co zažili. Odnesli
jsme si pěkné vzpomínky.
(Adéla Corradini, Anna Balejová, Vanesa Mašková)

4.B

Vyrábíme mýdla – Mýdlárna Teplice

Využíváme dopravní a školní hřiště

Vánoce ve škole

Zdobíme si hrníčky – Porcelánka Dubí

4.C
* V září jsme na školním hřišti
pouštěli draky. * Hodně se mi líbilo na
dopravním hřišti. Naučili jsme se tam
spoustu základních pravidel, jezdili jsme i
na kole. * Nejvíc se mi líbilo nocování a
dopravní výchova. – Ve třídě se mi líbí,
těším se na další nocování. * Bavilo mě
nocování, těším se na výlet do Mirakula, ve
třídě máme hodné děti. * Nejvíc se mi
líbilo na dopravním hřišti, nocování bylo
také super, vždycky něco vyrábíme,
hrajeme si a spíme na zemi ve spacáku.

* Rád vzpomínám na nocování, bývá tam velká
sranda. * Naučil jsem se mnoho nového, baví mě angličtina a naučil jsem se i malovat.
Nebaví mě testy a diktáty, dopravní hřiště jsem si moc neužil. Koncem května ještě půjdeme
do ZOO koutku, pak už se budu těšit do páté třídy. * Baví mě, že při vyučování hrajeme i
hry. Když má někdo narozeniny, tak mu zazpíváme. * Naše třída není dokonalá, nemáme
dost šikovných dětí, jsou tu i zlobivé děti, ale učitelky a asistentky jsou hodné. * Ve škole
mám ráda tělocvik, baví mě i matematika, hlavně když rýsujeme kružnice. * Na dopravním
hřišti jsme psali i testy, jako jediná třída na
škole máme matematiku podle Hejného
metody. * Naše výlety jsou super, už se těším
do ZOO koutku a do Mirákula. * Naše třída se
mi líbí a baví mě to tu. * Rád vzpomínám na
Vánoce ve škole, na dopravním hřišti jsem
dělal chodce. * I když naše třída není
dokonalá, pořád je skvělá. * Před pololetním
vysvědčení jsme sportovali. * Jsem ráda, že
jezdíme na výlety…

5.A
Ve školním roce 2018/2019 jsme absolvovali několik akcí:
V říjnu 2018 to byla exkurze ve sklárně „A je to“ v Lindavě, kde jsme
zhlédli výrobu skleněných váz, sklenic a dalších skleněných výrobků. Sklo
zde foukají zruční skláři. I my jsme si mohli vyzkoušet tuto profesi a
vyfoukli jsme si každý svou skleněnou vázičku.

Další akcí byla
v prosinci návštěva
planetária
v Teplicích, kde
jsme zhlédli
program o
Sluneční
soustavě.

V červnu jsme absolvovali několik akcí, kde zajímavá byla exkurze v porcelánce v Dubí – zde jsme si
vyzdobili své hrnečky, výlet do areálu v Šestajovicích – výroba čokolády a v neposlední řadě jsme
spoluorganizovali školní jarmark.

A nyní už se těšíme, co nám přinese nový školní rok a šestá třída…..

5.B

Učíme se zábavně

Řešíme úkoly

Sportujeme

Ukázka karate

ČJ zábavně

Skupinová práce

Byli jsme v páté bé,

Dostal jsem jedničku z testu

S 1. stupněm končíme,

Budeme mít vlastní skříňku,

paní učitelka volá na tebe.

a mám šuplík plnej trestů.

S paní učitelkou se loučíme.

Na 1. stupeň budeme mít

V pátek nám odpadá hodina,

hezkou vzpomínku.

Prázdniny jsou za rohem,

Nesmíme hrát na mobilu,

čeká na tebe rodina.

ale chceme jezdit v bat mobilu.

dáme si zmrzlinu s tvarohem.

Tabuli mažeme houbičkou,
snad jsme vás potěšili básničkou.
(M.Laštůvka, J. Hess, O. Giesel , V. Laiblová, M. Šrámková)

Přeji všem svým žákům hodně úspěchů a pěkných zážitků na 2. stupni.
třídní učitelka Jitka Chaloupková

5.C
Vánoční čas

POVĚSTI

Vánoční čas, venku je mráz.
Zapalujem svíčky, už neházíme míčky!

Kočkov
Jednoho dne postavili vesnici, ale nevěděli, jak ji
nazvat. Přišel tam i pán, co měl s sebou celou
armádu koček. Proto ji dodnes nazývají Kočkov.

Všude je velká pohoda,
v dálce se zablýskla hospoda.
Ten, kdo peče cukroví,
ten vám už víc nepoví.
To je ten vánoční čas,
všude kolem je mráz.
Dan Čvirk

Už jsou zase po roce
naše oblíbené Vánoce.
V televizi pohádky,
děti se už těší na dárky.
Bára Danišová

U večeře sedí rodina,
odbila osmá hodina.
My zdobíme stromek,
pak ozdobíme i domek.

Muhammad Taimbetov

Chuderov
Chtěla bych vám představit příběh o obci
Chuderov.
Před mnoha lety tam žili lidé v malých chatrčích.
V každé jich tam žilo aspoň sedm. Jednoho dne
přišel do vsi žid a viděl, jak chudě se tam bydlí. Ale
lidem to moc nevadilo, protože měli co jíst i pít.
Bavili se, chudoba je netrápila. A protože vesnice
neměla jméno, pojmenoval ji žid Chuderov.
Karolínka Kolesnyková

Mrsklesy
Obyvatelé vesnic na Litoměřicku, co projížděli
okolními lesy, které byly strašidelné, mrskali své
koně, aby projeli co nejrychleji, protože se tam
báli. Proto se těm místům začalo říkat Mrsklesy.
Tomáš Brož

Příchod jara

Rozárka Studenovská

Vánoční čas už je tu zas.
Za okny mráz, Ježíšek vstal.
Rodina spolu u jednoho stolu,
za oknem sníh a doma smích.
Pod jmelím se políbili,
ale pak se rozkmotřili.
Vánoční pohoda
a u soudu dohoda.
Adélka Sloupová

Jaro přišlo, to je krása!
Příroda už znovu jásá.
Stromy pučí,
ale alergiky mučí.
Terka Dittrichová

Naše milé jaro,
dlouho jsi už spalo.
Dost už bylo zimy
a chumlání pod peřiny.
Sněženka
Na dveře již jaro ťuká,
sníh odtává, led už puká.
Mokrý sníh pod sebou skrývá
jara květ, jenž prvním bývá.
Muhammad Taimbetov

6.A
Třída, která nemá na ovladači „mute“
Naše třída je sportovně nadaná, včetně naší třídní učitelky, která učí tělesnou výchovu. Máme
kolektiv plný fotbalistů, i když je to s nimi běh přes celé hřiště a sem tam nám (nejen) kvůli nim udělí učitelé
červenou, bereme je do party a jsme kamarádi. Přece jen je s kluky legrace, jsou úspešní v zápasech,
vyhrávají medaile, koukáme na ně občas v televizi a holky z vedlejší třídy nám je závidí.
Sportovní nadšení třídy se promítlo i na
školní akci „Dobětický víceboj“, ve kterém
se umístili žáci z „A“ na 1. a 3. místě, jak
v chlapecké, tak i v dívčí kategorii.
Jmenovitě díky Lukášovi Feriančíkovi (1.),
Jéňovi Ilcovi (3.), Lence Hoskovské (1.) a
Lucce Mádlíkové (3.).
Za nejpestřejší měsíc považujeme
prosinec 2018. Společně jsme navštívili
výstavu betlémů v kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Také jsme na pracovních
činnostech vyráběli vánoční sněžítka, o které
byl na trzích překvapivý zájem. O tom, že
jsme kvůli tomu ušpinili kuchyňku sprejem,
raději panu školníkovi neříkejte… . Konec
roku 2018 jsme si zpříjemnili posezením ve
třídě u ozdobeného stromku a mnoha dárků.

Na školní výlet jsme vyrazili do
vesnice řemesel v Ostré u Lysé nad
Labem. Mohli jsme si zde vyrobit
mýdlo, svíčku, papír, ale nejvíc nás
stejně zaujala krásná zahrada
s bylinkami a posezením v trávě, kde
jsme si vychutnávali domácí limonády,
bramboráky a palačinky. Nakoupili
jsme suvenýry nejen domů, ale jeden
jsme věnovali i třídní učitelce, která
byla dárkem mile překvapena. I my
umíme být milí a hodní.
(A. Pokorná a L. Mádlíková)

6.B
Školní výlet - Muzeum filmových legend
Letos 21. června jsme se s třídou 7.A společně vypravili do Muzea filmových legend na Praze 9. Do Prahy jsme
přicestovali vlakem a z vlakového nádraží do muzea jsme se dopravili metrem. V muzeu jsme zhlédli výstavu
nejslavnějších filmových, pohádkových a komiksových hrdinů v podobě soch, sošek, figurek a bust. K vidění byly
také napodobeniny známých předmětů z filmů – např. létající koště Nimbus 2000 Harryho Pottera. Muzeum vlastní
obrovskou sbírku nejslavnějších hrdinů (více než 1300 exponátů). Vystavené figurky, sochy a busty byly moc hezky
zpracované, vypadaly jako živé. K vidění bylo velké množství figurek hrdinů z Disneyho animovaných pohádek –
např. Mickey Mouse, Bambi, Sněhurka a sedm trpaslíků, Medvídek Pú a mnoho dalších. Vystavené byly také známé
hororové postavy – např. panenky Chucky a Anabella, Vetřelec a Predátor. Dále jsme viděli slavné superhrdiny –
Spidermana, Batmana, Supermana, Ironmana. Zaujaly nás velké sochy King Konga, Želvy Ninja, E.T. Mimozemšťana
a dalších. Všechny exponáty jsme si mohli fotit. Vznikly tak mnohdy zajímavé fotografie. Výlet do Muzea filmových
legend se nám moc líbil a velmi jsme si ho užili.
(Eliška Filová, Mariam Jesalijeva)

poznámka TU: Všichni byli moc hodní, jen ta
gorila na mne pořád řvala…

6.C
Třída 6. C poprvé na 2. stupni
Konečně je konec 6. třídy, ale ze začátku to nebylo vůbec snadné. Čekalo nás hodně překvapení, především
jsme v tomto roce poznávali nové učitele. Doufáme, že s námi byli spokojení a že nás budou učit i v příštím školním
roce. Dostali jsme krásnou třídní učitelku, která nás učí český jazyk a výtvarnou výchovu. Je na nás moc hodná, a
proto ji máme moc rádi.
My jako třída nejsme moc poslušní, ale je s námi občas legrace. Zúčastnili jsme se také několika akcí a soutěží,
v některých jsme dokonce i uspěli a odnesli si ceny.
V červnu jsme odjeli do Ostré – náš první společný třídní výlet. Ten jsme si moc užili, protože bylo nádherné
slunečné počasí a my si navíc mohli vyzkoušet některá z historických řemesel. To nás opravdu bavilo.
Poslední školní den byl pro nás asi nejlepší, neboť jsme se už těšili na prázdniny. Přesto ale doufáme, že se
bude učitelům po nás stýskat, protože nám po nich ano.
(Snizhana Zhahalyakova a Anna Taimbetová)

Třídnické hodiny nás docela baví

Výroba záložek do výtvarné soutěže

Ke sportu máme kladný vztah

Třídní výlet v Ostré

7.A
Atlas zvířat 7.A
Žáci a žákyně 7.A se stylizovali do nejrůznějších druhů zvířat. Vytvořili malé safari. Projděte se a poznejte naši zoo.
Uhodnete, která zvířátka můžete v 7.A potkat?
Vlevo nahoře si hraje trojice opičáků Kuba, Marek a Petr. Pod nimi se snaží šplhat náš lenochod Honza a za křovím
na něj číhá fotografka Safija. Pod stromem vlevo vysedává panda Martin a sleduje šnečka Káju. Tu již netrpělivě
vyhlíží surikata Štěpán. Na cestě za křovím se nám zatoulala pávice Ela, která věčně někde courá. Asi ji zaujal vepřík
Vašík, jak si to štráduje na louku.
Když svůj zrak přesunete vpravo dolů, vynoří se z vody delfín Filip. Na břehu si na něj brousí zuby jiný Filip,
tentokrát krokodýl Filip. Na pláž k vodě se zatoulala i zebra Adélka, asi dostala žízeň, následuje ji pštros Kubík. Od
exotických zvířat se přesuneme na zelenou louku, kde můžete spatřit, jak pes Filip chytá zajíce Dana a zpovzdálí je
sleduje lišák Tom. Nade vším bdí vpravo nahoře puma Áďa.
Jak se vám líbí naše zoo?

7.B
Pokud jste o nás ještě neslyšeli (a to se nám nějak nepozdává), dovolte, abychom se vám představili. Jsme tým
20 žáků. Někdy držíme při sobě, jindy se nemůžeme vystát. Někteří učitelé si asi také o nás myslí své, jenomže to
bychom nebyli my, kdybychom si každý den z někoho neudělali menší (či větší) legraci. I když si tropíme naschvály,
neznamená to, že se nemáme rádi. Ale vysvětlujte to naší třídní učitelce, když není dne (ani hodiny), že by něco
nemusela řešit.
Skoro to vypadalo, že se prohádáme až do samého závěru roku, ale překvapili jsme sami sebe. Za vším hledejme
„Dobětický víceboj“. Už jsme pár sportovních akcí zažili, a proto jsme mu zprvu nepřikládali velký význam. Něco
se v nás ale zlomilo. Semkli jsme se, byli jsme jedna parta. Navzájem jsme se podporovali. A snad právě díky tomu
také vyhráli. Skromnost stranou, prostě jsme v kategorii sedmých tříd brali všech šest medailí!
Třídní učitelka měla úsměv od ucha k uchu (jako už dlouho ne). A kdo stál blízko ní, tak dobře ví, že se jí
i poněkud víc leskly oči. Budeme doufat, že ještě zažijeme víc podobných akcí. Kdo si hraje, nezlobí.
(P. Pražáková, E. Zítková, Š. Hostovčák)

7.C
Něco málo o naší třídě 7.C … Ve třídě máme devět holek a deset kluků. Většinou nám je třináct, ale máme i
starší spolužáky. Některé věci nám nejdou, v mnoha dalších vynikáme. K učitelům se snažíme být milí, i když někteří
z nás to občas kazí. Usilujeme o to být aktivní jak v hodinách, tak mimo ně.
Když se zeptáte učitele, co si vybaví u třídy 7.C, většinou je to náš ne příliš dobrý prospěch a chování, ale na
druhou stranu také chuť pomoci, soudržnost třídy a aktivita nejen v hodinách.
Výsledky našich prací, ať už v hodinách českého jazyka, výchově ke zdraví, volitelných předmětech nebo
v mnoha dalších hodinách, vypovídají o celkové snaze, kterou se může pochlubit jen několik dalších tříd.

8.A
Tak jsme byli už podruhé v Tisé na Dětské konferenci a opět nás zlobilo počasí. Takový kousek od Ústí a
je tu jak na horách. Květen a byli jsme nabalení jako pumpy. Den předtím tam prý sněžilo. Je pravda, že
jsme většinu času strávili na přednáškách v budovách, ale nechyběl ani letmý výlet do Tiských skal. Tam se
nám líbilo. Fotečka sem, fotečka tam … Dokumentovat se přece musí. A dokumentování nás baví. Třeba
napřesrok na nás bude při tom focení svítit sluníčko.

Tak co, je poznat, že jsme o rok starší?

8.B
Konec osmé třídy
Den za dnem pomalu běží,
pro někoho rychle,
pro někoho stěží.
Blíží se konce osmé třídy,
kde průměr je naším zadáním,
proto napravujeme chyby,
abychom splnili očekávání.
Všichni doufají,
že si vyberou správné povolání
a splní tím své poslání.
Každý půjde vlastní cestou,
na každého čeká budoucnost,
může jíti lehkou nebo těžkou,
je podstatné myslet na přítomnost.
Však naše vzpomínky zůstanou
i přes dobré či špatné chvilky.
(Vendula Svobodová, Nicolle Dytrtová)

Kvíz bývalých deváťáků

Za dobu naší pravidelné docházky do školy jsme měli možnost svoje učitelky a učitele pečlivě
poznat. Některé informace nám ovšem chyběly, a proto jsme jim dali kratší dotazník…
Zkuste si tipnout, jaká odpověď se nejčastěji objevovala:
1. Ve kterém ročníku vyučují nejraději?
a) v prvním

b) v šestém

c) v devátém

2. Kterou vyučovací hodinu v týdnu mívají nejhorší náladu?
a) první v pondělí

b) poslední v pátek

c) jakákoliv

3. Jak se pokaždé cítí první školní den v září?
a) úžasně

b) hrozně

c) necítí nic

4. Plánují na naší škole vydržet až do svého důchodu?
a) ano

b) ne

c) neví

b) nejlepší učitele

c) asi na nic

5. Na co by nalákali nové žáky?
a) na krásné prostředí školy

6. Jaký byl jejich nejoblíbenější předmět ve škole, když byli ještě žáky?
a) tělák

b) ájina

c) chemie

7. Jaký předmět by fakt učit nechtěli?
a) matiku

b) hudebku

c) fyziku

b) autobusákem

c) učitelem

8. Čím chtěli být jako malí?
a) lékařem
A správné odpovědi?

