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[Založíme noviny – Městské drby ]
NOVINY

PRO DĚTI
Zvířata, sport,

vtipy. To všechno
čtou děti v novinách

a časopisech
nejradši.

Kdyby vydávaly
vlastní noviny,

došlo by i na drby
z jejich města.

KDYBYSTE VYDÁVALI 
VLASTNÍ NOVINY, 
JAK BY SE JMENOVALY?
Filip (9 let): Aktuality.
Lucie (8 let): Já bych je nejdřív
musela napsat, pak bych se na ně
chvíli koukala a podle toho bych to
vymyslela.
Aleš (10 let): Městské...
Klára (9 let): ... drby.
Aleš (10 let): Ne, já jsem chtěl říct
Městské noviny.

SCHVÁLNĚ, CO BY SE PSALO 
V MĚSTSKÝCH DRBECH?
Jana (10 let): Co se kde povídá.
Třeba o školách. Ale nedávala bych
tam to, že uslyším někde za rohem,
že někdo půjde na diskotéku.
Kristýna (11 let): Třeba když v tom
městě něco staví, tak co si o tom
myslí jiný lidi. Nebo že támhleta
ukradla vajíčka támhletý.
Jana (10 let): Která slepice ukradla
vajíčka druhý slepici.
Filip (9 let): Já si myslím, že v Měst-
ských drbech by byly jenom blbiny
a reklamy.
Damon (11 let): Mohly by tam být

nějaký zajímavý scény z života vyso-
ce postavených občanů.
Jana (10 let): Třeba že starosta něco
vyhrál v jídle.

V JÍDLE?
Jana (10 let): No, jak se jedí na čas
ty hamburgry, koblížky.
Filip (9 let): Jsou takový soutěže, kdo
sní třeba nejvíc knedlíků.
Klára (9 let): Mohl by tam být na fot-
ce zpěvák nebo herec a řekl by svůj
největší zážitek, když mu bylo šest.
Kristýna (11 let): Tohle by tam
nebylo, protože pak by to nebyly
městské drby. Mohlo by tam být,
že místní hasiči někomu pomohli.
Nebo že u Pecháčků hořelo.
Filip (9 let): Nebo bouchla plynová 
bomba.

O ČEM BYSTE SI V TAKOVÝCH 
NOVINÁCH CHTĚLI ČÍST?
Kristýna (11 let): O Janě. (všeobec-
ný smích)
Damon (11 let): Mě by zajímaly
paranormální jevy.
Klára (9 let): Zajímavosti – třeba
že včera byla v Číně vlna tsunami

nebo něco takovýho. Nebo potopa. 
Nebo tornádo.
Filip (9 let): Zemětřesení, bouchla
sopka.

O ČEM ČTETE NEJRADŠI?
Aleš (10 let): Já čtu Abécéčko, tam
jsou vždycky různý témata, třeba
že našli vajíčko, ze kterýho se vylíhl
uměle vyrobený drak.
Damon (11): Mě zajímají ty paranor-
mální jevy – že našli vlkodlaka nebo
že přilítli mimozemšťani.
Filip (9 let): Já si rád čtu o historii.

ČEHO BY MĚLO BÝT 
V NOVINÁCH VÍC?
Lucie (8 let): Zvířat.
Aleš (10 let): Sportu.
Filip (9 let): Do každých novin
stránku vtipů, to by bylo dobrý.

KTERÉ CELEBRITY ZNÁTE?
Kristýna (11 let): Ivetu Bartošovou,

o tý se píše pořád. Co dělala v devět
hodin, co dělala v devět patnáct...
Klára (9 let): Teď se hodně psalo
o Lucii Vondráčkový, že se vdává.

 JIŘÍ SOTONA

CO NA TO DĚTI •

Každý týden diskutují školáci o věcech, o kterých se baví dospělí.

z jejich města.t.
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ODPOVÍDAJÍ DĚTI Z TÁBORA NA DRAČÍ SKÁLE V HORNÍ ORLICI NA ORLICKOÚSTECKU
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