Po prázdninách…
Co pro mě znamená začátek školního roku? Další várka učení,
stresu, nových spolužáků, popřípadě učitelů. Na nový školní
rok jsem se těšila jenom kvůli tomu, že po dlouhé době uvidím
svoje spolužáky, ale to je asi tak všechno. Učitelé mi nechyběli,
natož učení! Zvláště když jsem věděla, že v osmé třídě už moje
vysvědčení musí nějak vypadat…
(Kristýna Elišáková)
Po prázdninách jsme se kvůli propadajícím žákům nesešli v původní
sestavě, alespoň se zmenšily problémy v naší třídě a stali jsme se
třídou, kam si chodí učitelé „odpočinout“. Také nás „opustili“ někteří
kantoři, např. paní učitelka Grőslová, která vyučovala fyziku, paní
učitelka Straková, která učila jednu skupinu angličtinu, a paní učitelka
Vaněčková. Místo paní učitelky Strakové nastoupila p.uč. Minaříková
a fyziku začal učit p.uč. Samek. Toho už každý zná z hodin tělesné
výchovy. Tak asi takhle začal náš školní rok.
(Patrik Holler)
Když jsem poprvé po prázdninách vešla do třídy, necítila jsem se
dvakrát nejlépe. Sladké prázdniny skončily a začalo protivné učení.
Ale těšila jsem se strašně moc na kamarády. Hned jsme si všichni
všimli, že Kristý má zkrácené vlasy. Moc jí to slušelo…
(Tereza Repíková)
Na konci prázdnin se mi vůbec nechtělo do školy. Představa, že budu
muset vstávat v šest hodin a každý den dělat úkoly, připravovat se do
školy, nemít čas na kamarády kvůli kroužkům, byla hrozná. Ale na
druhou stranu jsem se těšila na lidi, se kterými jsem se o prázdninách
nevídala. Teď, když jsme za polovinou školního roku, se pro změnu
netěším na prázdniny. Ne, že by mi nevadily písemky a zkoušení, ale
jde o lidi. Neuvidím je každý den jako teď, a to mě mrzí. Na druhou
stranu představa, co vše bych o prázdninách mohla prožít se svými
nejmilejšími, je moc hezká.
(Nikola Šopfová)
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„Člověk nikdy neví,
co má opice nebo školák
za lubem.“

Axel Munthe
„Prvním krokem na cestě
ke štěstí je učení se.“

Dalajláma

„Výchova
Výchova člověka je úsilí přimět bodlák na mezi,
aby se stal čajovou růží.
(Stanislav Komenda)
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Luboš
Angela
Miluše
Jana
Karel
Vlasta
Lenka
Martina
Alena
Michaela
Blanka
Jaroslava
Vladimíra
Jaroslav
Jana
Květuše

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

BARTOŠ
BUREŠ
CILING
EIBL
FAMĚROVÁ
FOLTA
HATLAPATKOVÁ
HŘEBÍK
CHARVÁT
CHURÁŇOVÁ
JIRMAN
LABAJOVÁ
MAREK
MUSIL
NAVRÁTIL
OPAVA
PAVLÍKOVÁ
PEŠEK

Lukáš
Karel
Michal
Tomáš
Kristýna
Ondřej
Michaela
Jakub
Oto
Jana
Jan
Eliška
Ivan
Jiří
Jakub
Vladimír
Klára
Dominik
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Soutěž (akce)

Výsledek

Dějepisná olympiáda

Okresní kolo

Recitační soutěž

Školní kolo

Vánoční stromeček

Školní soutěž

Vánoční ozdoba

Školní soutěž

Pythagoriáda

Krajské kolo

Matematický klokan

Celostátní soutěž

Minifotbal

Okrskové kolo

Přírodovědný klokan

Celostátní soutěž

Plavání

Okrskové kolo

Floorball

Okrskové kolo

Sálová kopaná

Okrskové kolo

Dopravní soutěž

Okresní kolo

Divadlo nás baví

(2. místo
ve dvou kategoriích výtvarné části)

Výtvarná a literární soutěž ZDCH
Olympiáda v ČJ
Najdi, co neznáš
(soutěž SEZNAMU za podpory MŠMT)

Školní kolo

Pětiboj Martiny Sáblíkové

Celostátní soutěž

MLÉKONTO 6 - celostátní soutěž

4. místo v 4. kategorii škol ČR

Vybíjená

Okrskové kolo – 4. místo

Velikonoční desetiboj

Soutěž ZŠ a MŠ Tři Sekery

Nejhezčí velikonoční pohlednice
(soutěž Mariánskolázeňska)
Mc Donalds Cup

2. místo + 2 čestná uznání

Kinderiáda

Okrskové kolo

Olympiáda mikr. Mariánskolázeňska

3. místo

Celostátní kolo

Okrskové kolo (3. místo)
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V 7. třídě píší žáci prověrku z dějepisu.
Jedna z otázek zní: Kterým jazykem se dorozumívali starověcí Římané?
Jára okamžitě zná odpověď: „Latinštinou!“

Marie Burdová v téže prověrce píše na otázku, kdo
byl Spartakus, odpověď: „Olympijský závodník!“
Tereza Fenclová píše na dotaz učitelky, kdo byl tribun
lidu odpověď: „Člověk, který chodil na tribunu!“
A Kristýna Dubaciu? Ta plodí hned dvě perličky.
 Vědci předpokládají, že město Řím založili
SOUROZENCI!
 Kdo byli plebejové? - POSLANCI.
Hodina ČJ v 8. třídě.
Před čtením ukázky z Vita Caroli se p. uč. Mikulášová ptá na to, co si žáci
pamatují z dějepisu o Karlu IV. Na jednu z jejích otázek - jak se mu říká reaguje okamžitě Patrik Holler: „Božský Kája!“
Dominik Kutil v 7. třídě odůvodňuje psaní Y ve slově lvy:
„Ten lev bez lva jako pán bez pána – je to vyjmenované
slovo!!“
Hodina ČJ v 8. třídě. Probírají se slova cizího původu.
Paní učitelka se ptá: „Jak se říká člověku, který se zotavuje z nemoci?“
Lucka Macáková zasvěceně odpovídá: „Chcípák!“

Které věty tázací známe?“ ptá se paní učitelka
a čeká odpověď, že zjišťovací a doplňovací.“
Z úst Týny se však ozve: „S otazníkem.“
Prověrka z D v 6. třídě. Kdo byli faraoni?
Anička Prášková ihned píše: „Brouci.“

Ivan Marek píše do svého kulturního deníku: „Tato
kniha se liší od filmové verze tím, že film je hranej a
kniha psaná.“
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Lukáš Bartoš je zkoušen z literárních pojmů. Paní učitelka
Mikulášová se ptá: ,,Lukáši, a kdo vymyslel novelu??´´ Lukáš
chvíli usilovně přemýšlí a pak vyhrkne: „NOBEL!!!“

Fanda přednáší svým spolužákům referát
z přečtené encyklopedie.
Z jeho úst se mimo jiné ozve: „V té době se
vyráběl motocykl Klement Gottwald!

Stavíme sněhuláka. Nejprve mu uděláme tři koule.
(anonym)

Při hodině Z v 8. třídě se ptá Eliška Brabcová paní uč. Pocové:
„A jižní pól je, paní učitelko, na severu, nebo na jihu?“

Fanda píše větu, kterou má poté rozebrat .
Paní učitelka diktuje: „Účast nutná!“
Nervózní žáček však píše: „Účast NUDNÁ!“
Můj bratr je vytrvalý skoro ve všem. (anonym)

Veronika Voitová píše slohovou práci. Pod nadpis
připíše VYTRAVOVÁNÍ. (Že by nový slohový útvar,
Veroniko?)
Hodina ČJ. Paní učitelka se ptá: „O kom jsme se učili
minulou hodinu?“ Někdo si vzpomíná, že to byl
Jaroslav Vrchlický. Neodbytná češtinářka zkoumá dál
paměť žáků: „ To je pseudonym. Ví někdo, jaké bylo
jeho občanské jméno?“ Vyvolaný Dominik evidentně
tápe: „Emil TŘÍDA?“ (Ty jsi třída, Domčo! Přece
Emil Frída !)
V 7. třídě jsou v hodině ČJ probírány
Pepa Bandas
odchylky ve skloňování podstatných
vymýšlí v úkolu z ČJ
jmen. Eva ale probírá ODCHVILKY
vidové dvojice. Ke
ve skloňování…
slovu CUCÁ má
Žáci píší tvary do sešitu.
připsat VYCUCÁ.
Dominik Giňa píše:
Místo toho připisuje
„Babička
chodí PO holi.“
VYŽUŽLÁ…
Hodina F v 8. třídě. Pan učitel Samek se ptá, co
si žáci představují pod pojmem perpetum
mobile. Hbitý Patrik Holler okamžitě reaguje:
„Asi něco jako starověký mobil.“
ČJ v 9. třídě. Na konci hodiny si žáci říkají, které
cvičení mají vypracovat za domácí úkol. Paní
učitelka vybízí Ondru Foltu: „Přečti nám zadání
domácího úkolu.“ Ten po menším váhání čte:
„Doplň
interrupci
ve
větě.“
(místo
INTERPUNKCI)
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V testu ze Z píše Lucie Macáková: „Hlavním
STÁTEM (místo hlavním městem) Švédska je
Stockholm.“

V témže testu se svěřuje Josef Bandas paní
učitelce: „Ve Švédsku je spousta ČÍNSKÝCH
(místo činných) sopek.“
Barunka Máchová z první třídy se chlubí doma: „ Dneska jsme
se dívali na hyperaktivní tabuli!“ (místo INTERAKTIVNÍ)
Británie je známá chovem SKOTŮ
a ovcí.
(Jan Vích)

Ota Charvát je zkoušen z literárních pojmů a
paní učitelka s ním rozebírá termín BALADA.
Chce vědět, která z Erbenových balad nekončí
tragicky. Ota se zamyslí a po pár vteřinách
vyhrkne: „Noční košile?“
(místo Svatební košile)
Jak se v Egyptě říkalo
schránce na mrtvého?
POPELNICE
Marek Filipec se aktivně účastní povídání
o pověrčivosti zvídavou otázkou: „A paní učitelko,
kolikátého je vlastně v pátek třináctého?“
Hodina ČJ v 8. třídě.
P. učitelka se ptá: „Které slovesné způsoby
znáte? Vzpomeňte si na mou pomůcku, že
počáteční písmena způsobů jdou za sebou podle
abecedy…“
Patrik Holler okamžitě vyhrkne: „A, B, C, D!“
(Správně: oznamovací, podmiňovací, rozkazovací)
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Pepa Šedivý píše v hodině ČJ zprávu o naší účasti
v roli diváků na MS v basketbalu: Dne 1. listopadu
2010 jsem se s naší třídou zúčastnil MS v KOŠÍKONÉ…

Lucka Macáková odpovídá v písemce z češtiny na otázku, jak se jmenuje
nejstarší známá duchovní česká píseň, MOMYLUJNY!
Pozn. uč. Že by inspirace Kotvaldovou písní Mumuland?
(správný název písně: Hospodine, pomiluj ny)

Marek Gajdoš

Ivan Marek rozebírá v hodině ČJ složitější souvětí a má určit (kromě
jiného), jaké to souvětí je. Ivan se dlouze zamyslí a pak uznale pronese:
„Dlouhé!“ (Ve skutečnosti se měl rozhodnout mezi souvětím souřadným a
podřadným.)

Týž Ivan určuje v hodině ČJ kategorie podstatných jmen. U slova
KRABICE pronáší: „Je to podstatné jméno rodu ženského
ŽIVOTNÉHO!“ (No jo, když ony ty ženské jsou tak živé, viď, Ivane!?)

Lukáš Bartoš píše úvahu na téma Povolání:
„Nejraději bych dokončil základní školu a
rovnou nastoupil do důchodu.“

Hodina Z v 9. třídě. Paní učitelka Pocová zadává
žákům úkol: „Vypište do sešitu obory průmyslu
v České republice.“ Ne příliš nadšený Kája Bureš
zašeptá: „ A, do prdele!“
Paní učitelka ho však slyší a okamžitě reaguje:
„Karle, ne do prdele, do SEŠITU!!!!
Vláďa Opava začíná svůj referát v hodině ČJ slovy:
„Nedávno jsem přečetl knihu Brus Lee.“
Paní učitelka Mikulášová na toto sdělení okamžitě
reaguje otázkou: „Bruslí? Kdo bruslí?“

Dominik Pešek je zkoušen u tabule z rozboru věty.
„Které kategorie určujeme u sloves?“ ptá se p. učitelka.
„Pád?“ pronáší s otázkou v hlase nejistý Dominik.
Reakce vyučující: „No, to ne, ale pro tebe to pád jistě
bude!!!“

Dominik : Já mám okno!“
P. uč. Mikulášová: „Tak já ti ho otevřu…“
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Suroviny:
trocha štěstí
2 l kamarádství
20 ml odvahy
2 lžičky srandy

Postup: Nejdřív nasekáme na kousky štěstí a necháme ho 5 minut ve
vodě vyluhovat. Pak nalijeme do hrnce dva litry kamarádství a smícháme
ho se štěstím. Potom přilijeme 20 ml odvahy a dochutíme srandou. Vše
mícháme a vaříme 20 minut. Když se zdá duše hustá, naléváme ji na talíř.
(Jára Parák)

Postup:
Veselost, upřímnost a
pracovitost zamícháme
dohromady. Vznikne těsto,
které pomalu lijeme na
rozpálenou vtipnost.
Upečeme placičky. Ty
posypeme trochou
šikovnosti a můžeme
podávat na stůl.

Káťa Kušnirová

Suroviny:
10 g šikovnosti
500 g veselosti
½ l vtipnosti
1 lžička pracovitosti
5 l upřímnosti:

(Lia Balážová)
Kuba Mühlbauer

Suroviny:
špetka rozumu
30 dkg šikovnosti
1 l kamarádství
½ kg síly
20% radost

Postup:
Na pánvi smažíme 10
minut špetku rozumu.
Potom přidáme ½ kg
rozemleté síly a vše
smažíme do měkka.
V troubě zatím pečeme
1 litr kamarádství se 30
deky šikovnosti.
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Hotové dáme na
talíř, navrch
nadrobíme 20%
radostí a Kuba je
hotov!
(Dominik Giňa)

Sára Tursová
Suroviny
10dkg srandy
1 l úsměvu
2 kg radosti
50 upřímnosti
10 g milosti
D Do větší mísy nalijeme úsměv, přisypeme srandu. Zlehka mícháme, po chvilce
rozmixujeme do pěny. Mezitím radost nasypeme do jiné (menší) mísy, přidáme
upřímnost. Zpracujeme těsto, do něj nalijeme pěnu a smícháme. Poté vše
vylijeme na plech a dáme na 35 minut do předehřáté trouby. Pak necháme Sáru
vystydnout. Polijeme ji rozehřátou milostí a můžeme servírovat! Dobrou chuť!!!
(Tereza Mrázková)
Nela Čadilová
Terka Mrázková
Suroviny:
dlouhé blond vlasy
zelené oči
špetka moudrosti
lžička upřímnosti
1 litr lásky
špetka citu
Postup:
Vlasy, lásku a city osmažíme na pánvi.
Pak je přendáme do pekáče, přidáme
špetku moudrosti, lžičku upřímnosti a
obě zelené oči. Pečeme 30 minut
v troubě zahřáté na 150ºC. Poté
podáváme. Dobrou chuť!
(Kateřina Kušnirová)

Suroviny:
½ kg dobrosrdečnosti
tři špetky šikovnosti
hrnek upřímnosti
kus laskavosti
2 litry pracovitosti
Postup:
Připravíme si hrnec, dáme do něj 2
litry pracovitosti, hrnek upřímnosti a
necháme vařit. Mezitím nasekáme kus
laskavosti,
přidáme
tři
špetky
šikovnosti a hodíme do hrnce.
Nakonec
nastrouháme
½
kg
dobrosrdečnosti.
Vše
povaříme.
Podáváme teplé. Dobrou chuť!!
(Dan Korec)

Ája Kreslená
a
Hurvínek Dřevěný
mají dne 15. 8. svatbu
a zvou na ni všechny své kamarády,
kteří si najdou čas.
Hrají: Dřevěné housle
Zpívají: Maxipes Fík a Mánička
(Eliška Brabcová)

Na vědomost chtějí dát,
že se z lásky budou brát,
víla Amálka
a
Bob z kloboučku.
Dne 12. 6. si na lesním paloučku
řeknou své ANO, lidičky!
A menu?
Květinové rohlíčky!

Maková panenka
a
vodník Česílko
zvou všechny z rybníků,
lesů, potůčků a luk
na překrásnou svatební hostinu,
která se bude konat 22. 7.
u rybníčku pana ženicha za
úsvitu.
Hudba: Žabí opera
Menu: Překvapení (přijďte a
uvidíte)

(Klára Dedková)

(Nikola Šopfová)

Marek Filipec
Suroviny:
4 l mohutnosti, 8 dkg lenosti
2 dcl síly, 6 kg zlobivosti
100 ml vtipnosti, 1 špetka rozumu
Postup:

V míse zamícháme všechny suroviny a zpracujeme je do těsta. Pak
zahřejeme troubu na 180ºC. Mezitím těsto rozetřeme na plech a vložíme
do rozehřáté trouby. Pečeme 50 minut. Když to bude hotové, můžeme
(Kristýna Dubaciu)
prostírat na jídelní stůl. Všem přeji dobrou chuť!

DŘELA – dřevěná lavice
- hudební nástroj
HUN
MLUČ - mladí učitelé
SUPKA - super kamarádka
- magnetická tabule
MAT
- velká šatna
VEŠ

ZÁŠKOL – základní škola
PUČMI - paní učitelka Mikulášová
POČUČ – počítačová učebna
ČETA - černá tabule
RADIO – rada divných osob
ASTRID – asociace třídních deviantů
(žáci 7. třídy)

- 11 -

- 12 -

Marťana si představuji jako středně velkou
příšerku. Má zelenou barvu a tykadélka, dvě
velké uši, dvě velké, krásně hnědé oči a nos
ve tvaru kapičky. Umí se jenom smát Pusu
má pořád od ucha k uchu. Za svůj úsměv se
ale vůbec nestydí.. Bydlí na planetě jménem
Rosnička se svou malou rodinkou – ženou
Marťankou a dětmi
Alíkem, Elízou,
Každý si toho tvora, žijícího někde ve
Nudlíkem a
vesmíru, představuje jinak. Nikdo ho
Soplíkem. Živí se
zatím nikdy neviděl, ale různé
vitamíny Marťánky,
představy o něm již existují. Například
proto mají krásně
já, když slyším slovo MARŤAN,
bílé zoubky.
představuji si zelenou příšerku o něco
menší než jsme my, lidé. Jeho oči jsou
(Tereza Repíková)
v mých představách veliké, černé a
lesklé. Má hlavu ve tvaru obrácené hrušky, která je o trochu větší oproti jeho
tělu. Na jiné planetě, možná i v jiné galaxii, žijí rozdílní mimozemšťané.
Některý je větší, jiný menší. Jeden je zlý, druhý hodný, ale všichni si jsou
podobní. Mají zbraně, podobající se pistoli s rukojetí stejnou, jako je ta naše,
je ale zelená a druhou část má zatočenou a končí kuličkou, ve které je dírka.
Když vystřelí, vyletí žlutý nebo fialový paprsek, ten druhého omráčí nebo
znehybní. Hlas Marťana zní, jako kdyby měl zacpaný nos, a mluví jinou, nám
nesrozumitelnou řečí. Umí dýchat všechen plyn i ve vodě. Jejich planety mají
oranžovo -šedou barvu a jsou hustě pokryté zelenými nebo fialovými
rostlinami, kterými se Marťané živí. Mimozemšťané spí ve vodě a neznají
změny teploty. Vůbec nic neví o své historii, nechodí do školy. Když
se narodí, umí hned mluvit i chodit. Nedá se
vlastně ani říct narodí, jelikož je rodiče vyrábějí
z tamějších rostlin a poté jim vdechnou život.
Nerozlišují se na ženy a muže, existuje tu jen
jedno pohlaví. Nenosí oblečení, nemají pohlavní
ústrojí. Žijí si spokojeně a nejsou zvědaví na
žádné návštěvy z cizích zemí. Umírají přibližně
v 50 letech.
(Eliška Brabcová)
Bytost, dosud lidským okem neviděná, nepochází z planety Země. Její
domovskou planetou je Mars. Charakterizuje ji obrovitá, tmavě stříbrná hlava
s černýma vybledlýma očima, malinké protáhlé tělo s tenkýma rukama, pokud
se dlouhým zeleným provazům dá říkat ruce. Stvoření se prohání se po všech
koutech vesmíru v talíři, kterému lidé začali říkat UFO. Na zemskou půdu
téměř nikdy nestouplo vlastníma nohama, pouze ji pozoruje z vesmíru.
(Patrik Holler)

- 13 -

Jaký asi tak může být Marťan?? Netuším. V
životě jsem žádného neviděla, ale věřím, že
někde existuje. Někde ve vesmíru, na jiné
planetě. Vede normální život jako lidé. A
jak si ho aspoň představuji? Je zelený.
Nevím, jak jsem na to přišla, ale už
odmalička mám v paměti, že Marťani jsou
zelení. Na hlavě
mají dlouhá tykadla. Jsou hubení, vysocí a
mluví jinou řečí. Řečí marťanskou. Řeč,
kterou nikdo jiný nezná. Myslím, že jsou
přátelští, milí na každého nového
návštěvníka. Jsou sami o sobě zajímaví už
kvůli tomu, že jsou úplně jiní vzhledově než
my, lidé. Nechodí oblečení, ale nazí. Určitě
jsou pracovití i šikovní. Mají smysl pro
humor. Samozřejmě jsou i hodní,
navzájem si všichni pomáhají. Živí se rostlinami,
pijí obyčejnou vodu z kohoutku. Žijí v létajícím
talíři, kde mají koupelnu, obývací pokoj a spousty
jiných pokojů tak jako my. Chodí do práce,
vydělávají. Rodinu zásadně živí otec – hlava rodiny,
žena se stará o děti. A když žádné nemá? Musí si je
pořídit, to je pravidlo. Marťani mají většinou
velkou rodinu. Děti chodí do školy, ale základní
školou jejich vzdělání končí. Pak

nastupují do práce. A jak tráví prázdniny? Přece
navštěvováním jiných planet, jiných Marťanů. Jednou
(Kristýna Elišáková)
bych se za nimi chtěla podívat.
Marťan je o dva metry větší než člověk. Má jedno oko, ale
velké jako naše dvě oči dohromady. Jeho planeta je na
rozdíl od naší placatá a šišatá, červené barvy jako Mars.
Její obyvatelé tam mají stejně jako my obchody a silnice,
jsou však čtyřikrát větší než ty naše. Místo aut užívají
obrovské lodě a gigantickou královskou flotilu. Doufám,
že se někdy na nás přijedou podívat.
(Jan Kovačík)
Marťan je malý zelený človíček, který přebývá na planetě dosud
neobjevené. Jeho oči jsou velké, celé fialové. Jeho děti nechodí
do školy, ale učí se doma a přebírají znalosti od svých předků.
Dožívají se až 2000 let. Je to velmi zajímavé, ale oni o nás vědí.
Vědí, kde bydlíme, a snaží se k nám objevit cestu. Proč myslíte,
že k nám tak jednou nebo dvakrát do roka doletí pár meteoritů?
Proč myslíte, že někdy vidí lidé i létající talíře? To jsou oni.
Narodí se např. jako rostlina, a když se o tu rostlinu začne někdo
starat, promění se v Marťana. Marťanské námluvy vypadají
neobvykle, protože zpívají. Také bych chtěla být Marťankou na
třpytivé planetě.
(Klára Dedková)
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Veronika Květoňová
Slon
V naší ZOO máme slona,
který se jmenuje Ilona.
Vedle v kleci je tygřice,
hlavu má jak palice.

Sára Tursová
Jaro
Na jaře svítí sluníčko,
porosteš má kytičko?
Průzračné modré nebe
ještě nás trochu zebe.
Jakub Dvořák

Veronika Voitová
Den – noc
V noci lítaj' 'netopýří,
ve dne se zas divně pýří.
Všichni se jich asi bojí,
lidi, oni za to nestojí!
Ve dne se tu dějí věci.
Babička nám zatopí v peci.
Všichni se pak u ní hřejí,
potom si tam divně pějí.
Nela Čadilová
Když já chodím do školy,
musím dělat úkoly.
Vůbec mě to nebaví,
kamarádi mě ale zabaví.
Adriana Marková
Láska
Ve spánku i bdění,
v lásce i snění
jsem pohyb!
Jsem třeskem
i bleskem…
Jsem pohyb!
Tělo se chvěje,
život mě hřeje
- jsem pohyb!

1. Ben
Ben je velký pes,
do boudy si vlez',
tam si krásně odpočal,
poté zase rychle vstal.
2. Králíček
Máme doma králíčka,
jmenuje se Ouško.
Má rád hodně
mrkvičky,
žere nám i kytičky.

3. Rybičky
Máme tu i rybičky,
ty nežerou kytičky.
Nemaj' ani jména,
jenom jedna měla.
4. Fena
Doma máme
také Cindu,
je to milý dáreček,
je to fena potvora,
štěká ráno na Bena.
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Ahoj Jitko, jak se máš?
Tohle jistě nečekáš!
Už dávno roztál všechen sníh,
já zkouším dopis ve verších.
Půjdem spolu na koledu,
pozdravíme tvého dědu.
Dědečka i babičku,
sednem si na lavičku.
Dáme čerstvé kafíčko,
bude svítit sluníčko.
(Tereza Fenclová)

Milý pane Jahoda!
Je to zřejmě náhoda,
že vám píši tenhle dopis
a pod něj přidám i svůj podpis.
Stýská se mi velice,
pustnou vaše police.
Zrovna tady ležela knížka,
která nesla název Spížka.
Teď je tu jen prach a špína,
divže na tom není hlína.
Moc se na vás těší,
ať je teplo nebo prší
vaše Marcela
(Marcela Ledvinová)

Milé děti z Mariánek!
Pošlu vám pár pozvánek.
Na narozky přijďte včas,
Bude párty, bude čas!
A až skončí?
Sejdeme se za rok zas.
S pozdravem těším se brzy na vás.
(Lukáš Hlavatý)

Naše milá maminko,
zveme tě k nám na
vínko.
Slavíme můj svátek,
vždyť je přece pátek.
Vezmi s sebou tatínka,
čeká na něj lahvinka.
Tak přijeďte brzičko,
už se na vás těšíme –
- tatínku a mamičko!!!
(Lia Balážová)

Moje milá maminko,
proč nechceš ještě
miminko?
Chtěli bychom bratříčka
a kupovali mu bodíčka.
Ráda by byla i babička.
Ve vaně by mu plula
lodička.
Tak si prosím rozmysli
to, co máme na mysli.
(Nela Čadilová)
Milý pane Pomeranči,
včera tu byli natěrači.
Vymalovali krásně,
červené mám dásně.
Dala jsem jim pivo,
přesto trochu zbylo.
Tak se krásně rozloučili
a pak se odporoučeli.
(Eliška Petrášková)
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Ahoj babi, jak se daří?
U nás se teď právě vaří.
Dnes je pátek,
zítra svátek,
pojedeme do Mariánek.
O prázdninách za tebou
pojedem s dobrou náladou.
Už se těším moc,
teď už dobrou noc!!!
(Jakub Mühlbauer)

Moje milá tetičko,
přeji ti pevné
zdravíčko!
Vše nejlepší
k narozeninám,
sladkou pusu ti
posílám.
(Kristýna Dubaciu)
Milá babi,
byla jsem v Praze,
bylo tam blaze,
avšak také draze.
Město je to krásné,
jela bych tam zase.
Prošla jsem se po Karlově mostě,
mohu říct i po pražském chvostě.
(Vendula Svobodová)

Moje milá matičko,
daruji ti srdíčko.
Protože tě rád moc mám,
vyrobím ho jenom sám.
Červený papír, radost jen,
je to krása, je to sen?

Moje milá babičko,
už přijedu brzičko.
Prázdniny tu jsou coby dup,
lesy budou plné hub.
Už se těším velice,
až vykoupu se v rybníce.

(Michaela Šutová)

(Dominik Giňa)
Moje milá Janičko,
píšu ti teď psaníčko.
Jakpak se máš?
Copak děláš?
Přijeď k nám brzičko,
dokud svítí sluníčko.
Uvidíme tě moc rádi,
vždyť jsme kamarádi.
(Sára Tursová)

Můj milý strýčku,
koupil jsem si stádo býčků.
Babičce hrnec a poklici,
k večeři si dáme slepici.
Přivezte tetu Mařenu,
vezmu si ji za ženu.
Veselka bude veliká,
zabijeme i pašíka.
Koláčky, chlebíčky, také dort,

náročný bude poté sport.
Každý máme kila navíc,
obezita nezná hranic
Šampus,víno, pivečko,
nedáme si jen maličko!
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Brian
(Jenda Burda)
Brian je třídní šašek,
v hodinách pije z flašek.
Na záchody chodí
A tam furt zlobí.

Ondra
(Marek Mitáš)
Ondra to je kamarád,
počítač má hodně rád.
Ve škole se nudí,
srandu v nás probudí.

Anča
(Veronika Voitová)

Barunka
(Anna
Prášková)

Sedí o pár lavic dál,
kdo by se teď tomu smál.
Kluci ji tam otravují,
a tak zlehka provokují.
Je to pěkná holka,
pořád někam kouká.

(Michal Polívka)
Pro řidiče sklenku vody,
ať policisté nemaj hody.
(Kateřina Kušnirová)

Tamhle stojí Richard,
má plnou kapsu petard.
Ruku už měl zlomenou.
Kdy? To si nemůže vzpomenout.
Ve škole vyrušuje,
pravidla porušuje
Po škole nakupuje,
Do autobusu nastupuje.
Doma nedělá úkoly,
asi bude opravovat záchody.

Vedle mě v lavici sedávala,
pusa jí sama od sebe hrála.
Učitelka nás rozsadila,
mě vedle Burdy posadila.
Bára sedí vepředu,
říká si sama o koledu.
Až k nám příště čerti přijdou,
s Bárou na chodbu si vyjdou.
Báru ta situace změní,
bude tichá jako pohár plný pěny.
Honza
Za mnou ob jednu lavici
sedává
kamarád Honza.
Pozor nedává,
je třídní JOUZA.
V lavici má pytlíky,
jí z nich občas rohlíky.
A když je sní,
pak zazvoní.

Richard
(Michal Minář)

Kuba
(Jakub Tříska)
Kuba hraje fotbal,
trenéra tím dojal.
Dělá pěkné kličky,
jsou to parádičky.
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Vašek

Michal

(Jan Repík )

(Přemysl Švanda)
Michal, to je kamarád,
hlouposti dělá strašně rád.
O přestávce občas zlobí,
obrázek si sám vyrobí.
Nakonec se zvedne z židle,
popadne ji jako vidle.
Nakonec už odchází,
máma si ho odváží.
K počítači zasedne,
do večera se nezvedne.

Kdo má kudrnaté vlasy?
Pokaždé jsou u nás ve třídě hlasy,
prý myslí si o sobě, že je šašek ...
Kdo? No přece Vašek!
Vašek je náš ňouma.
Když jde do školy, tak se loudá.
Je s ním celkem sranda,
říká, že nejlepší je Daniel Landa.

Zimní radovánky
(slohová práce podle obrázku Josefa Lady)

Jednoho krásného zimního odpoledne se děti domluvily, že půjdou na náves
stavět sněhuláka. Honza, Bára, Pavel a Michal se předháněli, kdo bude mít větší
sněhovou kouli. Netrvalo dlouho a sněhulák stál u rybníka. Pavel přinesl uhlíky
na oči a na knoflíky. Místo
nosu dali mrkev. Na hlavu
posadili
starý
hrnec.
Nakonec
přinesl
Honza
větvičku, kte –rou zapíchl
sněhulákovi
do
ruky.
Nedaleko na rybníčku bruslil
Petr. Bára na něho volá:
„Pomůžeš nám vymyslet
jméno
pro
sněhuláka?“
Petrovi se líbilo jméno
Ondra.Všichni se jménem souhlasili. A tak skončil příjemný předvánoční den.
Sněhulák Ondra pak těšil všechny okolo na návsi až do konce zimy
Na horách.
(Adéla Chribiková)
Každý rok jezdíme na hory, pokaždé někam jinam. Minulý rok jsme byli na
bublavě, kde se stala nehoda, o které vám budu vyprávět.
Každé ráno jsme po snídani vyráželi na kopec a vždycky
jsme se těšili na lyžování, protože nás to všechny baví.
Koupili jsme si permanentky a jezdili jsme z kopce nahoru
a dolů. Asi desátá jízda byla tragická. Moje sestra
Romanka jela moc rychle, vyletěla na skokánku a spadla.
Já, taťka a mamka jsme si říkali: „Tak ta si něco určitě udě
lala, honem
jedeme za ní.“ Když jsme za Romčou přijeli, hodně plakala: „Bolí mě noha, bolí
mě noha!!“ Tatínek ji snesl dolů a raději jsme se vydali do nemocnice. Tam nám
řekli: „Holčička má naražené koleno a musí dva týdny odpočívat!!“ Vrátili jsme se
do penziónu, sbalili si věci a odjeli domů. Za dva týdny měla Romča kolena
v pořádku a hned se těšila na další lyžovačku v horách. Kam asi pojedeme příště?
(Jakub Dvořák)
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Jediným dopravním prostředkem je tu povolena
želva!
(Jan Vaško)
Nejezděte pomalu!
(J,Josefína Bielková)
Pozor, dopravní zácpy!
(Eliška Brabcová)
Jeďte pomalu jako želva!
(Nicolas Klier)

Dbejte na rychlost, před vámi je želva!
(Vendula Svobodová)
Zóna číšníků.
Vrchní, prchni!!!
Volné braní alkoholu.

(Eliška Brabcová)
(Tereza Repíková)
(Jan Vích)

Pozor, nerovná vozovka!
(Jan Vích)
Díry v silnici!
(J. Josefína Bielková)
Pozor, létající cyklisté!! (Eliška Brabcová)
Pozor, zvířata padající z útesu! (Josefína Bielková)
Pozor, dobytek padající ze skály! (Eliška Brabcová)

Pozor! Vezměte si padáky!

(Eva Truchlá)

Vjeli jste na území pávů! (Eliška Brabcová)
Zmutovaní pávi ničí auta! (Nicolas Klier)
Šrotovač aut!
(Rostislav Štyndl)
Pštrosi útočí!
(Michaela Šutová)
Zákaz procházky s dětmi. (J. Josefína Bielková)
Novinářské kachny!
(Anonym)
Chodit jen kachním pochodem. (Z.Mazancová)

Vzteklí losi!
(Eliška Brabcová)
Novoroční sobi nemají rádi automobily!(Nicolas Klier)
Rozbití auta neplatíme
(Tereza Repíková)

Drtikol los!

(Rostislav Štyndl)
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Neskákej pod vlak! Nevidí tě! (Z. Mazancová)
Nespěte na kolejích, doma máte postel!
Zákaz spaní na kolejích!
Kluzká dráha!

(V. Svobodová)
(J. Josefína Bielková)
(Lucie Macáková)

Pozor, kluzká tráva! Ať nespadnete pod vlak.
(Eva Truchlá)
Nekaď na stromy a neutírej si pozadí jehličím!
(Zuzana Mazancová)
Zákaz vylučování v lese!
(Denisa Kuviková)
Nesedejte si v lese!
(Jan Vaško)
Nesedejte si na stromy, ohýbají se! (Nicolas Klier)

Opilce tady nechceme! (Zuzana Mazancová)
Pozor, sklizeň vína! (Lucie Macáková)
Pozor, možnost oslepení! (J. Josefína Bielková)
Koukejte se pod nohy, ani opilec si
nezaslouží zašlápnout! (Eliška Brabcová)
Zóna běžících rodin.
(Eliška Brabcová)
Park pro běžce.
(Jan Vích)
Přechod pro běžce.
(Adéla Srncová)
Výprodej v TESCU, až 80% sleva!
(Nicolas Klier)
Pozor, zloději!
(Lucie Macáková)
Utíkejte, vetřelci v domě!
(Rostislav Štyndl)

Zimní dráha na rally!

(Rostislav Štyndl)

Jízda na pláži je nebezpečná. (Eliška Brabcová)

Nejezděte po písku! Klouže to! (J. J. Bielková)
Nebezpečí úrazu!
(Adéla Srncová)
Pozor, vlna!
(Lucie Macáková)
Pozor, lejno!
(Tereza Repíková)
Zákaz toalety na veřejnosti!
(Adéla Srncová)
Zákaz - na veřejných komunikacích! (Nicolas Klier)
Když neuklízíte po svém mazlíčkovi, uklízejte
alespoň po sobě
(Zuzana Mazancová)
Pozor na trus ze zápasníka sumo! (Rosťa Štyndl)
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Kdybych se probudila a našla doma sto miliónů korun, asi bych tomu
nejdříve vůbec nevěřila. Zhruba půl milionem bych zaplatila pro celou
rodinu krásnou dovolenou. Koupila bych všem, co si přejí a nechala
bych si něco i na školu. Zbytek peněz bych darovala různým charitám,
do dětských domovů, pro bezdomovce a adoptovala bych si pár
černoušků. Jestliže by to šlo, poslala bych peníze do Afriky a zaplatila
za ně studny, obživu a léky. Potom bych se už jen strachovala, jestli si
pro ně nepřijde majitel.
(Eliška Brabcová)
Kdybych našla sto milionů korun, nevěřila bych
svým očím a byla ten nejšťastnější člověk na
Zemi. Jako první bych se zeptala mamky, kde
chce nechat postavit rodinný dům, pak bychom
začali kupovat nábytek a věci do domu. Dále
bych přispěla do útulků, do dětských domovů a
všude, kde je to zapotřebí… (Denisa Kuviková)
Kdybych doma našla sto miliónů korun, vzala bych
si asi pět miliónů a koupila bych dům, ve kterém
bychom s Terezkou a s našimi zvířecími mazlíčky
bydleli, a k tomu pěkné auto. Poté bych přispěla
lidem v nouzi. Část peněz bych dala mamce a
taťkovi, aby zaplatili všechny dluhy a půjčky. Pak
bych šla a zeptala se, kolik peněz potřebují v dětském domově, ale asi bych jim tam dala patnáct miliónů. Také bych
dala čtyři milióny útulkům, další postiženým dětem, protože mám
postiženého bratránka a vím, jaká je s těmito dětmi práce a starost.
Další peníze bych poslala na Haiti. A do různých chudých zemí. Ze
zbytku peněz bych přispěla rodičům na dovolenou k moři, protože jsme
u moře nikdy nebyli! Možná bych také přispěla škole na nové lavice,
pomůcky a také na notebooky pro všechny žáky. (Zuzana Mazancová)
Rodičům bych zaplatila dovolenou alespoň na 3 týdny. Myslím, že mě i bratrů
mají určitě někdy plné zuby. Koupila bych si zvířátko, i když se jeden z mých
bratrů občas jako zvíře chová. Pro svou nejlepší kamarádku Elišku bych
nechala postavit vlastní stáje i s koňmi, které jsou její velkou láskou. Za
zbytek peněz bych si něco koupila a ostatním kamarádům bych udělala taky
radost nějakou tou maličkostí.
(Vendy Svobodová)
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Koncert v kostele

Varhanní hudba

Kamarádky měly malou rýmu
a v kostele naopak velkou zimu!
Nebyl s námi Nicolas Klier.
Pán říkal, že tu spí v píšťalách netopýr,
Pak nám ukazoval obrázky
A přitom nám dával otázky…
(Tereza Repíková)

Do schodů jsme utíkali,
zimu jsme tak překonali.
Hudba z varhan zazněla,
všechny nás okouzlila.
Celou místnost oteplila
a zima se pomalu vytratila.
(anonym)

Koncert
v kostele sv. Anny
ve Velké Hleďsebi

Zážitek

Zima v kostele

Naším místním kostelem
varhany se rozezní,
naše třída ztichne,
co se asi bude dít?
Za nástroj mladý muž usedá,
potom nám cosi povídá.
A za pár minut se opět píseň ozývá.
Zážitek to byl opravdu skvělý,
už jen proto,
že se konal v době školy!
(Radek Jíša)
(Patrik Holler)
Koncert

Bylo tam prima,
ale taky veliká zima!!!
Byli jsme v kostele,
chtěl jsem do postele.
V budově nejvíce
studila mě lavice.
Pán, co tam na varhany hrál,
vypadal jako král.

Cestou do kostela
jsme potkali havrany.
V kostele zazněly varhany.
Poslech byl moc příjemný,
ještě teď mi v uších
umělecká hudba zní.

Varhaník byl sympatický,
hudba zajímavá.
Co ještě víc si přát teď smím?
Snad jen ať mi není taková zima,
když na koncert pomyslím.
(Klára Dedková)
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Slovo přátelství pro mě znamená hodně, a proto
si každý nezaslouží být nazván přítelem. Můj
pravý přítel je jen jeden. Mohu se na něj
spolehnout a svěřit se mu se vším. Je to můj
bratranec Michal. Ostatní jsou jen kamarádi,
kterým mohu říct pouze něco. Kamarádů mám
mnoho i přesto, že jsem samostatný typ.
Hodně jich mám i na druhém konci světa. Dorozumíváme se přes
počítač. U počítače trávím část svého volného času. Hraji na něm i
hry. A tady se dostávám k nepřátelství. Nepřátele nemám, snad jen
ty, které porazím ve hře. A jsem za to rád. Lukáš Bartoš – 9. třída)
Co pro mě znamená přítel? Jsou
to určitě lidé, kteří mi pomohou,
když to potřebuji. Jsou to
kamarádi, pro které není problém
přijít, když se necítím dobře, když
mám nějaký problém, když
potřebuji pomoc. Samozřejmě, že
mezi takové lidi patří i moji
rodiče, s kterými si můžu o všem
popovídat, vždy mi dobře poradí. Nepřítel je bohužel přesný opak
těchto lidí. Nikdy od něj pomoc nečekám. Takový člověk někdy dokáže
ubližovat nejen slovně, ale i fyzicky. Pokouším se takové lidi
(Ota Charvát – 9. třída)
nevyhledávat, ale ne vždy se to daří.
Myslím, že mám kamarádů dost, ale jako přítele mohu nazvat jen jednu
osobu, Kristýnu. S ní jsem vyrůstala, prožila ty nejhezčí zážitky, ale
bohužel i ty nejhorší. Jen ona mě zná nejlépe. Dokonce si dovolím říct, že i
víc než rodiče. Jedině ona ví, co mě rozbrečí a zároveň rozesměje. Hlavní
je, že tu pro mě vždycky byla a v těch nejtěžších chvílí podržela. A za to
jsem vděčná. Mým hlavním nepřítelem je ten, kdo by chtěl ublížit jí, mým
nejbližším a kamarádům. Nesnesu pohled na své kamarády, jak se trápí.
(Nikola Šopfová – 8. třída)
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Přítel je pro mě ten, jenž by mi pomáhal a byla s ním zábava, která by
nesměla nikomu uškodit. Neubližoval by ostatním a měl je rád.A hlavně
by musel mít rád sám sebe. Nenadával by svým kamarádům za jejich
zády a nepomlouval je. Nepřítel je pro mě ten, který ubližuje holkám i
klukům. Prosazuje anarchismus nebo masochismus, nadává všem okolo
sebe. Takové lidi nesnáším! Nepřítel by mi vůbec nikdy nepomohl, a
kdybych například ležel někde na chodníku se zlomenou nohou, máchl
by nade mnou jen znechuceně rukou. Nikdy by si na mě nebo na jiné
kluky neudělal čas, protože by šel třeba někomu píchnout kola od auta.
Svět bez přítele je jako růže bez vůně.
(Tomáš Eibl – 9. třída)
Přítel je ten, který mě dokáže podržet v každé
situaci. Ne že mne při první příležitosti zradí!
Za takové kamarády považuji své spolužáky
Dominika Peška a Otu Charváta. Jsou skvělí,
mohu se na ně spolehnout. Včera jsem pomohl
Dominikovi, když ho chtěli nějací kluci
šikanovat. Postavil jsem se za něj a řekl jim:
„Nechte ho být, nebo si to vyřídíme spolu.“
Nepřítel je pro mě kluk, kterého se bojím kvůli jeho výšce či tělesné
zdatnosti. Já vlastně ani nepřátele nemám. Jsem velmi mírumilovný a
přátelský člověk. Jsem sice malý, ale šikovný!!
Jakub Navrátil – 9. třída)
Kdo je pro mě přítel ?

Přítel je pro mě člověk, který mi
věří. Člověk, který vás vyslechne,
když si nevíte rady, a poradí jak
dál ! Přítel je někdo, kdo vám
řekne pravdu, i když se třeba
urazíte! Nikdy vám nelže.
Je upřímný a zároveň hodný. Kdo je tvůj opravdový přítel, zjistíš až v
té době, kdy se ti stane něco nepříjemného. Platí - podej přátelům ruku,
ale neměj při tom ruku zavřenou. Nepřítel je pro mě člověk, který se
jen jako přítel tváří, říká, jak vám to sluší, a za rohem vykládá, jak jste
ošklivý. Nepřítel jen vypadá jako přítel. Když je pak v potížích, vezme
vás s sebou ke dnu! Každý člověk má nějakého přítele i nepřítele. Jen
těch přátel by mohlo být víc než nepřátel!
(Eliška Labajová – 9. třída)

Jan Repík – 6. třída
Už nám začíná zima,
maminka koupí do bytu nová lina.
Už nám zase sněží,
pes sem rychle běží.

Kristýna Dubaciu – 7. třída

Už jsou tady Vánoce,
čas si vzíti sněžnice.
Máme velký stromeček,
pod ním svůj dáreček.

Vendula Svobodová – 7. třída

Vánoční čas

Stromeček nám zavoní,
byt překrásně provoní.
Pod jmelí se stavíme
a stromeček zdobíme.
U jablíček je hvězdička,
v troubě voní vánočka.
Kapr si ve vaně plave
a vítr sníh na okna svane.
Největší radost však mám,
když pod stromkem dárky vidívám.

Marcela Ledvinová – 7. třída
Konečně je tady den,
co má jméno Štědrý den.
Cukroví na stole voní,
děti dárky rozbalují.
Ondřej Folta – 9. třída
Končí nám listopad,
začíná prosinec,
tuhá už zima
klepe na hrnec.
Na Ježíška čekám,
prkno pod stromečkem
hledám.

Každý rok se těším na dobu, kdy napadne první sníh. S ním přijde
pocit, který zažívám vždy, když se na něco těším. Jakmile se začnou
snášet první sněhové vločky k zemi, už se vidím na sjezdovce, jak si
nandávám lyže. Lyžovat jsem sice začala teprve před dvěma lety, ale
začalo mě to hodně bavit, tak v tom pokračuji a snažím se každou
jízdou zlepšovat. Často se mi bohužel stává, že spadnu a většinou se
přitom nějak zraním. Už několikrát jsem jela ze sjezdovky rovnou na
chirurgickou ambulanci. Tam mi většinou oznámí, že si tu zimu již
nezalyžuji.
Klára Pavlíková

- 25 -

- 26 -

Ježíška si představuji jako dědu
s velkým kulatým břichem. Asi
by se mi líbilo, kdyby byl celý
v červeném obleku a měl bílý
pásek kolem pasu.

Ježíška si představuji jako malého
chlapce
s krátkými
kudrnatými
blonďatými vlasy, oblečeného do
světle modrých šatů, v pase stažených
světlou červenou mašlí. Dopravuje se
k nám domů na menších obyčejných
dřevěných sáňkách, tažených stádem
oslů.
(Tereza Mrázková)

(Kristýna Dubaciu)
Já si Ježíška představuji jako
dvoumetrového chlapa, který váží
okolo 200 kg. Má červenou bundu
a tepláky, jeho vousy a vlasy jsou
šedivé. Dopravuje se k nám
v létacích saních, které táhnou
sobi.
(Lukáš Hlavatý)

Ježíška si představuji jako
vousatého pána, který nosí
červený oblek a brýle. Létá
saněmi, které táhnou sobi. Vzadu
na saních má velký prostor a
v něm spoustu dárků. Ty hází do
komínů. Divím se, že se vždy trefí.
Když vše rozveze, sáně zaparkuje,
odpojí soby, dá jim nažrat a jde
se vyspat.
(Vojtěch Bouček)

Nevím, jak vypadá Ježíšek, vlastně na
něj ani nevěřím, ale když jsem byla
malá, věřila jsem v něj. Představovala
jsem si ho jako milého starého dědu,
který má velké šedivé vousy, bílé vlasy,
huňaté kalhoty zelené barvy a kožíšek.
Ježíšek létá a nemá vidět nohy, ale
místo nich hvězdičky. Na zádech nosí
obrovitánský pytel. Vždy zazvoní
velikým zvonem, který máme na komodě
v obývacím pokoji. Rozdá dárky a zase
(Tereza Fenclová)
zmizí…

Ježíška si představuji jako velkého člověk, který má
na hlavě červenou čepici s bílou bambulkou. Nos mu
zdobí brýle, pod nosem mu rostou bílé vousy. Dlouhé
bílé vlasy ukrývají jeho velké uši. Velký pupek je
schován pod dlouhým červeným kabátem s černým
páskem, bílými rukávy a sedmi hnědými knoflíky.
Kalhoty má také červené a obouvá se do vysokých
černých bot. Jezdí na saních, které táhne 7 sobů
s dlouhými parohy.
(Marcela Ledvinová)

(ilustrace Františka Skály byly v hodině slohu použity
z učebnice ČJ 6 II. díl, ALTER 1998)

Kdopak to tu svačí?
Byl letní krásný den a sluníčko se seshora zářivě usmívalo. Myslivec Ken
Malinowski se rozhodl, že si chvilku odpočine a dá si svačinku. Sedl si na
konec klády a okusoval krajíc chleba od maminky. Mezitím ho na skále
pozoroval slintající medvěd. Jmenoval se Frankie. Frank se nakláněl a
hladový jako vlk si brumlal pro sebe: ,,Hmm, ten chleba musím mít! Jak ho
ale tomu zakrslému myslivečkovi vzít?´´ Najednou dostal nápad. Rozběhl se
a HUP na konec klády! A hle! Ken z druhého konce klády vyletěl do
vzduchu a přistál na místě, kde předtím seděl hladový medvěd. Vylekaně se
díval na velké hnědé chlupaté zvíře, jak si pochutnává na jeho svačině. Když
se po několika minutách konečně vzpamatoval, uviděl jen Frankieho (už s
chlebem v břiše), jak si spokojeně kráčí zpátky do lesa. Od té doby si již pan
Malinowski dává pozor, kde svačí a kam si sedá.
(Kristýna Faměrová)

Medvědí útok z výšky
Jde takhle jednou jeden tulák lesem a dostane hlad. Sedne si na kládu
opřenou o pařez, vytáhne jídlo a začne svačit. To ucítí medvěd spící
nedaleko. „Co to tu voní?“ ptá se sám sebe. Že by šunka s křupavým
pečivem? Vstane a čichá, čichá, odkud se vůně line. Jde za nosem až na
skalku, pod kterou sedí ten tulácký labužník. Chce si jít pro oběd, ale
tulák sedí asi dva metry pod ním. Jak to udělat, aby ho nezaslechl a on si
svačinu odnesl bez hluku? Pokouší se opatrně slézt, najednou mu však
podklouzne noha a šup! Spadne přímo na druhý konec klády. Vystřelí
jedlíka do vzduchu. Tím pádem má dobrý chleba se šunkou jen pro sebe.
A člověk? Ten odletí na skálu za ním. Díky své „chybě“ má medvěd
skvělý oběd. A tulák může jen přihlížet, jak mu šelma žere jeho oběd.
(Dominik Pešek)
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Lov krokodýla
Žil byl jednou jeden lovec. Velmi rád
chodil po krajině a lovil různá zvířata.
Jednoho dne se rozhodl, že uloví
krokodýla, protože věděl, že za jeho kůži na
trhu dostane mnoho peněz. Ráno vstal
z postele, ještě než vyšlo slunce. Vzal si
pušku a řekl: „Tak a jdu na něj.“ Vyrazil
na cestu. Netrvalo to moc dlouho a zahlédl
prvního krokodýla. Potichu si řekl:
„Támhle je, bestie.“ V klidu zamířil, vtom
ale zafoukal vítr a jedna kytka, co rostla
vedle něj, se naklonila, hnula mu puškou a
lovec minul. Krokodýl se polekal a zmizel
pod hladinou. Lovec rozzlobeně hodil
pušku na zem a zakřičel: „Kytka jedna
zatracená! Kdyby tu tak byl Standa, ten by
toho krokodýla trefil.“ Po chvilce se lovec
uklidnil a rozhodl se pokra čovat v hledání
své oběti. U jezera našel dalšího krokodýla. Vyhříval se na kamenné pláži. Hned,
jak ho zahlédl, běžel se schovat za nejbližší keř, aby si ho krokodýl nevšiml.
Rychle zamířil a vystřelil. Tentokrát ho nikdo nevyrušil a trefil se přesně. Uslyšel
fííííí a najednou se s krokodýlem začalo dít něco podivného. Nepřirozeně se
zkroutil a na zemi zbylo jen kousek zelené gumy. „Sakra, nejdřív se netrefím a
teď tohle!“ Z vody mezitím vyběhl kulturista. Uviděl lovce, jak stojí nad jeho
krokodýlem …
Rozzlobil se a začal na něj křičet „Ty vrahu jeden hnusnej, já tě zabiju!“ Lovec
se polekal a mazal domů. Od té doby už nikdy nelovil u jezera.
(Jakub Hřebík)

Skvělý úlovek
Jednoho dne šel hajný Brokeš na lov kachen k nedalekému rybníku. Čekal,
číhal, najednou bum, broky letí a kachna padá k hladině. Hajný poručil svému
psovi: „Azore, přines!“ Ten neváhal a bezhlavě skočil pro kachnu do vody.
Jenomže ho předběhl lstivý candát. Candát plave, kachnu má v tlamě, Azora
za ocasem. Jelikož nedává pozor, narazí do kořene. Po nárazu klesne
pod hladinu. Toho využil Azor, chytil ho a vytáhl i s kachnou na břeh. Hajný
Brokeš úlovek hodil do koše a odjel domů, kde na něj čekala jeho žena
Antonie.
(Michal Ciling)
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Ježek a banka (bajka)
Jednoho dne se ježek rozhodl, že vyloupí
banku. Bál se však šerifa Lva. Protože
potřeboval peníze, přece jenom do té banky
šel. Zakřičel a vyhrožoval svými ostny. Pak
vzal peníze a utíkal pryč. Všechno se mu
vymstilo záhy, když ho dopadl sám šerif Lev.
Tak se ponaučil, že krást se nemá.
KDO SE BLÁTEM OBÍRÁ, ZAMAŽE SE.
(Dominik Giňa – 7. třída)

Noční rozhovor
rozhovor
Jednou v noci mě probudilo špitání. Zaslechl jsme, jak si pastelky
stěžují: „Jsme celé polámané a neořezané!“ Nato se ozvalo pero: „A
já nemám novou bombičku s inkoustem!“ A guma na tužce se
přidala, že je okousaná a špinavá! To už křičely sešity: „Jsme
neobalené a máme zohýbané rohy!“ Nejvíc mě
polekalo, když se ozvala svačina: „Já ležím
v Kájově tašce už od pátku!!!!“ Uvědomil jsem
si, jak se bude maminka zlobit, až ji tam zítra
najde. Rozhodl jsem se, že si ráno přivstanu,
dám vše do pořádku a už budu dávat pozor na
to,aby bylo pokaždé vše, tak jak má být.
(Karel Bureš – 9. třída)

Panenka (příběh ze života)
Když mi bylo asi pět let, stal se mi takovýhle humorný příběh. Jely jsme
s maminkou na nákupy do Mariánských Lázní. Měly jsme už skoro
všechno nakoupeno, když máma řekla: „Musíme jít ještě koupit
panenku!“ Měla jsem z toho radost, protože jako pětileté dítě jsem
myslela, že mi mamka chce pořídit další panenku na hraní. Jely jsme
směrem do Úšovic k Novákovi, kde se prodávalo maso, a to mi bylo čím
dál divnější. Máma
k Novákovi opravdu šla a já jsem na ni čekala v autě. Když se vrátila,
ptala jsem se jí, kdy už pojedeme pro tu panenku, ale máma mi řekla: „Já
už tu panenku mám.“ Byla jsem zvědavá, jak vypadá, tak mi ji mamka
ukázala. V tu ránu mi došlo, že „panenka“ se říká i masu.
Na tento příběh nikdy nezapomenu.
(Nela Čadilová – 7. třída)
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Šel jsem do lesa, kde za stromem stál medvěd. Když jsem po něm hodil šišku, nic mi
nevrátil, ale řekl mi, že bude počítat jenom
do tří. Pak mě honil po lese a řval STŮJ!
Zůstal jsem stát bez pohnutí, jenže mdvěd
si večeři udělal právě ze mě. (Ivan Marek)
Věděl jsem, že zítra bude výjimečně brzičko
oběd. Když se moje hladová maličkost z práce nevrátí včas, bude už dávno studený, proto
to do tří musím chtě nechtě stihnout.
Chystal jsme se domů, ale nakonec jsem stihl
jen večeři. Něco mě totiž zdrželo.
(Jana Churáňová)

(Úryvek čerpán internetu)

Byl jsem v lese a najednou koukám… medvěd. Když mě sežere, přemýšlím, domů se nikdy nevrátím. Máma mi přece nakázala přijít
do tří. Zařval jsem tak silně, že zvíře uteklo!
Vstal jsem, začal utíkat také, a tak jsem stihl
ještě večeři.
(Ota Charvát)

PRÁZDNINY
Na prázdniny se vždy těším. Budu asi doma,
pak u babičky, pomáhat jí na zahradě,…
Prázdniny trávím pokaždé jinak.. Jednou jedu
na dovolenou k moři, podruhé zas k tetě na
Slovensko, ale jedno vím jistě - prázdniny si
vždy užiju naplno, a to i když jsem jen venku
s kamarády. Nepotřebuju jet na dovolenou, mně
stačí být se svou rodinou a vidět je všechny
pohromadě.
(Marcela Ledvinová)
Na prázdniny se moc těším, protože nebudu
muset vstávat ráno do školy. Venku bude teplo,
vykoupu se v bazénu, který máme na zahradě.
Potom budu mít svátek a to každoročně jezdím
s tátou na dovolenou k moři. Vždy si to tam s
ním užiju. U moře se krásně opálíme,
vykoupeme se v moři a po deseti snech se
vrátíme domů. Doufám, že pojedeme navštívit
dědu do Rumunska a babičku na Slovensko. Už
jsem je dlouho neviděla a strašně bych chtěla.
Prostě takhle si představuji mé prožité letní
prázdniny!!!
(Kristýna Dubaciu)

PODBOUČÍ (pole)
U pole rostly buky a pod nimi se shromažďovali lidé. (J. Jirman)
Pole je malé a uprostřed roste obrovský strom buk. (O. Charvát)
To je něco pod bůčkem, něco dobrého. (L. Bartoš)

U RASOVNY(obydlí na kraji zástavby)
Žil tam jeden sedlák, který byl hrozně zlý a krutý. (K. Bureš)
Kdysi tam bylo sídlo rasistů. (J. Hřebík)
Žije tam hodně lidí a psích ras. (K. Faměrová)

Celý jeden školní rok jsme tato dílka vymýšleli,
abychom teď co do Almanachu dáti měli
a ukázali, jak bohatou fantazii a slovní zásobu máme…
Snad tím teď trochu potěšíme rodiče, prarodiče i známé!

NEBESKÝ rybník
Rybník dostal svůj název podle toho, jak je čistý. (I. Marek)
V jeho čisté hladině odráží nebe. (J. Hřebík)
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PS. Tentokrát si s celičkým Almanachem sama pohrála
Mikulášová Lenka, která si ČJ do své aprobace vybrala.
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