Podle mého názoru naši děti budou mít
školu mnohem těžší, než ji máme my.
Budou mít více předmětů; například
ekonomika, zdravověda nebo chemie se
budou učit už v třetí třídě, tím pádem bude
více úkolů. Sice si neumím představit že by sedmileté dítě vědělo, co je
to chemická reakce, nebo umělo názvosloví kyselin, ale zase bude více
vzdělané. Myslím si, že zaniknou žákovské knížky, učebnice a pracovní
sešity. Všechny tyto věci budou mít žáci v počítači. Testy se také budou
psát přes počítač. Normální tabule se nahradí interaktivní. Přijímací
zkoušky na střední a vysoké školy budou, aspoň myslím, náročnější než
jsou teď. Mnohem více zákeřnějších otázek. Domnívám se, že i náš
mateřský jazyk se velmi změní. Některá slova zaniknou, změní se i
pravopis - třeba se místo slova hbitý bude psát hbytý. Jídelna bude
nahrazena automaty s jídlem a s pitím…
(Beáta Burianová)
Jak by mohla vypadat škola v budoucnosti? Podle
mě určitě nahradí sešity počítače. Budou stále nové
výukové metody a přibude více předmětů. Učitelé
dostanou pomocné asistenty, kteří za ně budou
obcházet třídu a hlídat, jestli někdo neopisuje O
přestávkách budou moct žáci ven.Pro zlobivé žáky
budou vyrobeny speciální místnosti. Mohla by tam
být i ochranka, která by zabránila úrazům a
krádežím. Myslím, že na chodbách nebudou chybět
kamery. Cesta do školy bude rychlejší – dopravní prostředek bude stavět
před každým domem, kde student bydlí. Mohly by být i o měsíc delší
prázdniny…
(Petr Šulc)
Domnívám se, že žáci nebudou již používat školní pomůcky jako my tužky, pravítka, kružítka nahradí počítače. Už děti nebudou sedět na
nepohodlných dřevěných židlích, ale v sedačkách a klasické tabule
nahradí interaktivní, takže bude konec podlaze plné rozšlapaných kříd!
(Patrik Holler)
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PEDAGOGICKÝ SBOR
ZŠ Velká Hleďsebe
„Průměrný učitel vypráví.
Dobrý učitel vysvětluje.
Výborný učitel ukazuje.
Nejlepší učitel inspiruje.“
(Charles Farrar Browne)
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Luboš
Angela
Filip
DiS.
Miluše
Jana
ŠD
Karel
Jaroslava
Vlasta
Lenka
Martina
Alena
ŠD
Michaela
Jaroslava
Vladimíra
Jaroslav
Jana

Byli jsme žáci neposední,
sympatičtí, většinou hodní.
0bčas jsme zlobili,
to je fakt…
přesto na nás určitě
budete rádi vzpomínat.
NEBO NE? 

1. BIELKOVÁ Jana - Josefína
2. BRABCOVÁ Eliška
3. BURIANOVÁ Beáta
4. DEDKOVÁ Klára
5. ELIŠÁKOVÁ Kristýna
6. HOLLER Patrik
7. JÍŠA Radek
8. KLEIN Daniel
9. KLIER Nicolas
10. KOVAČÍK Jan
11. MACÁKOVÁ Lucie
12. MAZANCOVÁ Zuzana
13. REPÍKOVÁ Tereza
14. ŠOPFOVÁ Nikola
15. ŠULC Petr
16. VAŠKO Jan
Ptá se otec otce: tak, jak se daří vašemu klukovi?
"No, ujde to, ale raději stále chodím na třídní schůzky
pod falešným jménem."
(neznámý autor)
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Soutěž
1. Přespolní běh
2. Vánoční ozdoba
3. Vánoční stromeček
4. Florbal
5. Pythagoriáda
6. Sálová kopaná
7. Recitační soutěž
8. Matematický klokan
9. Velikonoční desetiboj
10. Dopravní soutěž
11. Mc Donalds Cup
12. Kinderiáda
13. Máme rádi hasiče
14. Olympiáda mikroregionu
Mariánskolázeňsko
15. Čtenářský maraton
16. Noc s Andersenem
17. Soutěž ve šplhu
18. LIDICE 21
19. MLÉKONTO 7
20. O nejhezčí velikonoční pohlednici
21. Halová kopaná
22. Recyklohraní
23. Kdo je to? - soutěž UN
24. NAJDI, CO HLEDÁŠ

Výsledek
Okrskové kolo
Školní soutěž
Školní soutěž
Okrskové kolo – 4. místo
Okresní kolo
Okrskové kolo
Školní kolo
Celostátní soutěž
Soutěž ZŠ a MŠ Tři Sekery
Okresní kolo
Celostátní soutěž
Okrskové kolo
Školní soutěž
3. místo v rámci mikroregionu
Školní akce
Mezinárodní akce
Okrskové kolo
Mezinárodní soutěž – umístění mezi
10 nejúspěšnějšími školami
1. místo v kategorii škol do 200 žáků
Akce Dobrovolného svazku obcí
Mariánskolázeňska – 1. místo
Okrsková soutěž
Celostátní soutěž
Výhra ve 20. kole
Finále celostátní soutěže
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Marcela Ledvinová píše pravopisné
cvičení. Úspěšně doplňuje: Chladná
JÁTRA (místo JITRA) byla nevlídná.
Anonym: „Savci jsou ptáci.“
Hodina ČJ. Míra má vyjmenovat druhy významových
poměrů. Když má za sebou slučovací a stupňovací, začne
přemýšlet, které jsou další. Nakonec z něj po chvíli
vypadne: „ODVODŃOVACÍ!“ (místo ODPOROVACÍ)
Hodina literatury. Z úst p. učitelky se ozve otázka: Kdo napsal báseň „Za
trochu lásky šel bych světa kraj“? Eliška sebevědomě reaguje: „Já!“ (to jo,
Eli, ty jsi ji ovšem jen na facebooku opsala pro ty spolužáky, co ztratili
čítanku )
Přírodověda ve 3. třídě: Vysvětli základní
rozdíl mezi rostlinami a živočichy. „Rostliny
rostou a dávají nohy k sobě!“

Eva Truchlá doplňuje větu v dějepisné prověrce: Velmi
nebezpečnými pro Evropany se stali potomci sultána
O………(OBAMY)!!!!
Honza Kovačík má vyjmenovat vzory přídavných
jmen přivlastňovacích. Chvilku přemýšlí a pak
vyhrkne: OTCŮV, MATČIN, SYNŮV!!!!

Káťa Kušnirová je zkoušena v hodině ČJ. Má říct,
kdo napsal Babičku. Katka chvilku přemýšlí a pak
vyhrkne: „Marie Terezie!!
Při hodině D se ptá paní učitelka Terezy Fenclové, jak se
říká Karlu IV. A Terčina odpověď? NO PŘECE KÁJA!
Při hodině AJ se ptá Vojta
namalovat „HAMBÁČE“
A z Terčiných úst hned
nahatého chlapa, ten je

Souček p. učitelky, jak má
(hamburgr)
vylítne rada: „Namaluj
přece taky hanbáč!!!!“
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Veroniky se baví o novém mladém panu učiteli a Betty
se ptá: „A na co ho máte?“ Verunka Voitová odpovídá:
„Já na něj mám alergii!“ (když pan učitel vstoupí do
třídy, začne prý se dusit a kašlat… že by výrazný
parfém dělal divy?)
Tatáž Veronika přednáší svým spolužákům
v hodině ČJ referát z přečtené knihy a v plynulém
vyprávění najednou zazní slova: „VEČER UŽ
BYLA NOC…“
Nicolas Klier i
Josefína
při doplňování velkých písmen
století porazil Karel Veliký
děcka, ztratilo počáteční A? –

Bielková se shodli
na tvrzení, že „V 8.
Vary.“ (Kam se vám,
pozn. uč.)

Petr Šulc je zkoušený v hodině ČJ z literatury. Na
otázky většinou nereaguje, a tak se ho paní
učitelka se ho ptá: „Myslíš si, že teď vedeme
dialog, nebo monolog?“ Petr s jistotou v hlase
odpovídá: „Dialog, ale měl by to být monolog!!!“
Tereza Repíková odpovídá
školního časopisu, čím tě
v chebském divadle, slovy:
bylo vše, co mám ráda.
chvilky a humor.“ (Ta Terka

na anketní otázku do
zaujal
film
zhlédnutý
„Zaujal mne tím, že tam
VRAŽDA,
romantické
se ale nezdá, že??!)

Nicolas Klier je zkoušen stejně jako Petr Šulc
z literatury, ale o pár dnů později. Jeho se ptá paní
učitelka kromě jiného i na to, jak se jmenovalo
divadlo, ve kterém před 2. světovou válkou hráli
Werich s Voskovcem. Nicolasova odpověď na sebe
nenechala dlouho čekat: „MOKRÉ!“
Český jazyk – 9. třída. Paní učitelka se ptá: „Kdo
například napsal svůj vlastní epitaf?“ Kristýna
Elišáková bleskově reaguje: „Karel IV.“
(Týnko, ten napsal přece svůj vlastní životopis!)
Nicolas Klier říká v hodině
výchovy říkadlo: Rak leze
(místo KNÍRY…Že by jeden

Literárně
dramatické
z díry, má dlouhé Kliery…“
z Nicolasových příbuzných?)
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Betty Burianová píše slohové cvičení na zadané
téma. V textu se mimo jiné objevuje věta: „Dětem
oči tikaly po třídě…“
V 6. třídě probíhá hodina slohu, je probírána
charakteristika osoby… Paní učitelka se ptá: „Co
znamená, když o někom řeknete, že je dravý?“ Lucka
se hlásí: „Že hodně jí!“ (Lucinko, ten je žravý… )
V
hodině
Literárně
dramatické výchovy soutěží
žáci ve vypravování místní
pověsti. Marcela Ledvinová
v zápalu boje pronáší:
„Hraběnka se připravila na
obranu před loupežníky.
Dveře byly zabadigovány
nábytkem.“
(V překladu
– ZABARIKÁDOVÁNY)
PŘEBREPTY ŽÁKŮ:
Lucie Macáková: „Po mně poskakuje náš kuchař!“
(místo pokukuje)
Tereza Repíková: „Pytlové topení.“ (plynové topení)
Daniel Klein odpovídá v hodině LV na otázku, kdo napsal báseň „Za trochu
lásky“, slovy: „Manon Lescaut.“
Marcela Ledvinová vysvětluje v hodině ČJ
původ slova ROBOT: „Robot je cizí slovo a
Čapek ho vymyslel.“

Perličky učitelů
Paní učitelka Mikulášová pouští Dana Kleina z počítačové učebny do
IX. třídy, aby si přinesl žákovskou knížku, se slovy: „Půjdeš pomalu, ale ne
zas až tak pomalu, abys dorazil na konci hodiny!“
Stejná paní učitelka zkouší stejného Daniela v hodině LV. Dan evidentně
těžce hledá odpovědi na kteroukoli její otázku. Paní učitelka není z ústního
výsledku žáka příliš nadšena, a tak mu dává poslední - „jednoduchou“
otázku: „Co napsala BABIČKA?“ Třídou zní hurónský řev, jen Dan se nedává
otázkou zaskočit a s vážnou tváří pronáší: „No přece Boženu Němcovou!“
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Vlastní portrét
(Inspirace žáků 8. třídy A. S. Puškinem)
Oči mám hnědé
A tváře trochu bledé.
Vlasy celkem dlouhé mám,
Ráda je do gumičky zamotám.
Nemám velké uši,
Vlastním kreativní duši.
Moc ráda se usmívám
A víc už neprozradím vám.
(Vendula Svobodová)

Jsem dospívající dívka,
která pomáhá nosit dřívka.
Jsem prý moc hodná a milá,
skoro každý to o mně říká.
Mám ráda hudbu,
ale nechodím do žádného klubu.
Mám krátké hnědé vlasy,
drobné černé řasy.
Mám ve vlasech blonďaté proužky,
nechodím na žádné kroužky.
Mám velké hnědé oči
a tím teď báseň končí.

Krásné dlouhé vlasy,
k tomu pěkné řasy.
Očka se zbarvila,
na zelenou si vzpomněla.
A ďolíčky na tváři
úsměv mi rozzáří…
Postava je taky pěkná,
nemá nadměrná kila.
Kondička mi dává zabrat,
Není to žádná sranda.
Bez srandy se nedá žít,
proto píšu tenhle hřích…

(Lia Balážová)
Jsem dívka, školačka.
Já nebojím se nikoho,
Možná člověka,
A to jen jednoho.
Z rodičů mám respekt veliký

Řeknu vám o sobě pár vět,
je mi čtrnáct let.
Dominik – jméno mé,
jsem povahy veselé.
Nerad se nudím
a ráno pak budím.
Oči, vlasy hnědé mám,
upřímné lidi kolem rád
mívám
(Dominik Giňa)

(Kateřina Kušnirová)
A nemám ráda cavyky.
Hraní v divadle mě moc baví,
Je to můj sen, jediný a pravý.
Já ráda píši básničky
A poslouchám pěkné písničky.
(Michaela Šutová)
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Já jsem Sára ze Seker,
mám ráda krásný slunný den.
Je mi čtrnáct let,
užívám si svět.
Oči modré, hnědý vlas,
v ústech ani jeden kaz.
S kily se moc netrápím,
vzápětí je odhodím.
Přes den nejraději čtu
a večer štrikuju.
Kamarádů mám tolik,
kolik jich znám.

Malíři vem tužku,
Namaluj mi stužku.
Do mých vlasů
K zeleným očím řasu.
Teď na chvíli k mé postavě,
Přiznávám! Nejsem miss krásy,
Když přejdeme k mé povaze,
Zděsíte se asi!
Miluji své přátele,
Nemám ráda nudu,
Jsem pro každou legraci,
U učení však dlouho nepobudu!
Už řekla jsem ti vše o sobě,
Teď jsi na řadě ty,
Neznáš mě na sto procent,
Maluj, jak umíš nejlépe.
(Marcela Ledvinová)

(Sára Tursová )

Již odmalička ráda píši,
však nejsem žádná básnířka.
Já radši knihu přečtu si
a nespustím z ní víčka.
Mé oči zality stejnou barvou
jako mé neposlušné vlasy.
Však má postava směle dokazuje,
že se sportům věnuji.
Má rodina je pro mne důležitá
více než pro jiné autorita.
Já nejsem typická dívčina,
která se od věcí zdržuje,
já raději do všeho skáču po hlavě.

Modré oči, vlasy plavé,
Žádný problém mě nedostane.
Vysoká jsem akorát,
S každým jsem hned kamarád.
Nejlíp mi jde počítání,
Být v tom dobrá
mi nic nezabrání.
Fyzika a dějepis
mi neříká vůbec nic.

(Tereza Mrázková)

Žádný sport mi není cizí,
Všechny chmury po něm zmizí.
Fotbal, florbal, bruslení,
To je mé potěšení.
(Eliška Petrášková)
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Hádanky

(POHÁDKOVÉ POSTAVY OČIMA ŽÁKŮ 6. TŘÍDY)

Nosí botky,
má i srst.
Malé tlapky,
žádný prst!!!
Úlovek vždy donese,
pořád běhá po lese.
Také černý jako saze,
nikdy nenaříká blaze!!

Po nebi pluje mrak
vypadá jako ______.
Toho se zde všichni bojí,
i té jeho hlavy trojí.
Když k nám nějaký přiletí,
hned se všichni schovají.
(drak)

(kocour v botách)

Je krásná jako růže,
Usnout ona může.
Zaklela jí kmotřička,
Krásnější je růžička.
Kdo je to ?
(Šípková Růženka)

Má kopyta a rohy,
na básničky nemám vlohy.
Kožich, ten má chlupatý,
Sahá mu až na paty.
Když u dveří stojí,
děti se ho bojí.
Kolem pasu nosí řetěz,
Na oči mu radši nelez!
(čert)

Metafory

O je kulatý míč
U je koňská podkova
B jsou sluneční brýle
E je hřeben
I je tyčka
(Miroslav Mulko)

O je zívající pusa
P je ve vodorovné poloze
čepice skejťáka
A je čepička pro trpaslíka
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J je věšák na kabát
D je obrácená vana
(Eliška Dedková)

POPIS PŘEDMĚTU
(7. třída)
Jednoho dne jsem si šel vybrat s tátou fotbalový
míč do obchodu se sportovními potřebami. Bylo
jich tam hodně, ale jeden se mi líbil ze všech
nejvíc. Ten, který měl černobílou barvu s nápisem
Adidas. Byl hezky kulatý, lehoučký a jmenoval se
Tango Rosario. Většinou s ním hraji fotbal. Moc se
mi líbí a doufám, že mi dlouho vydrží.
(Jakub Dvořák)

Medvídka jsem dostala od kamarádky, když mi
bylo šest let. Je hnědý, chlupatý a v ruce drží
malé srdíčko s nápisem „Mám tě ráda“. No,
slouží spíš jako ozdoba na mé posteli. Moc dobře
se mi s ním usíná. Mám ho moc ráda, stejně jako
kamarádku, od které plyšový méďa je.
(Adriana Marková)

Minulý rok jsem byla v létě o prázdninách v Itálii.
Koupila jsem si tam v jednom krámku náramek na
ruku. Je barevný, na gumičku. Je na něm osmnáct
herních malých kostiček různých barev. Nosím ho
většinou v létě, protože se hodí k letnímu tričku. Zdobí
mně pravou ruku. Moc se mi líbí, protože mi přináší
štěstí.
(Adéla Chribiková)
Plyšového medvídka jsem dostal od
tatínka. Koupil mi ho, když byl v
Bulharsku. Medvídek je vycpaný vatou,
má na sobě oranžové kšandy se žlutými
poutky. Usmívá se, má tmavé oči a malý
nos a. Můžu si ho dát na klíče. Mám ho
moc rád.
(Jan Repík)
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Kočičku jsme koupili v Pardubicích na jednom náměstí, když jsme
jeli za našimi známými. Je to malá sedící soška, vyrobená z bílého porcelánu.
Přední pacičky má zvednuté tak, aby vypadala, že prosí… Celé tělíčko má
bílé a zdobí ji černé oči. Je vysoká cca sedm centimetrů. Je vystavena u nás
doma v chodbě na poličce s ostatními malinkými soškami. Když přijde
návštěva, většinou ji chválí a říká, že se jí líbí a že by ji chtěla taky. Na
chodbě funguje jako výzdoba. Tato postavička se mi líbí nejvíce z těch všech
sošek, co jsou zde vystaveny. Jako malá jsem si s ní často hrávala.
(Barbora Bestajovská)

Měl jsem zrovna angínu, když přišla babička s dědou
a přinesli mi pejska. Je moc pěkný. Má hnědou hlavu i
ocas, světlý čumák a bílé tělo s černými fleky. Mám
ho v posteli a usínám s ním. Je to můj oblíbený plyšák
a za nic bych ho nevyměnil!
(Přemysl
Švanda)

Před šesti lety, když jsem ležela
v nemocnici, mi teta přinesla do pokoje
umělohmotného
slona. Měla jsem
z něho ohromnou
radost. Je celý šedý,
jen oči má černé. Na
hlavě nosí velikánské
uši a dlouhý chobot.
Měří tři a půl centimetru. Na bříšku mu
kdosi vytetoval Made In China.

Slouží jako dekorace na mé
malé skřínce. Někdy si ho
vezmu a jen tak na něj dívám.
Nevím proč, ale svým vzhledem
mne fascinuje. Mám k němu
hluboký vztah, jelikož vlastním
od 6 let. Nikdy bych ho nikomu
ho nedala, je totiž se mnou i
tehdy, když je mi nejhůř. Mám
ho moc ráda.
(Veronika Voitová)

Před mnoha lety jsem dostal k Vánocům plastového
vojáčka. Má zelenou barvu, je malý a v ruce drží zbraň. Je
součástí kolekce. Měří asi 11cm. Slouží mi se svými
„kamarády“ k hraní si na bitvu. Moc se mi líbí, že leží. Mám
ho nejradši ze všech.
(Petr Starenko)
Mou oblíbenou věcí je mobil Sony Ericsson. Dostal
jsem ho k minulým Vánocům. Má černou barvu a
funkce, např.Mp3 přehrávač, odesílání SMS atd. Jsem
za něj vděčný, jsem za něj rád.
(Dominik Hrdlička)
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ZAŘÍKÁVADLA
Při hodině LV si žáci 6. třídy četli příběh O egyptském princi, který utíkal
před svým osudem. Hlavní hrdina se setkal např. s krokodýlem, který ho
chtěl zabít. Princi život zachránil jeho věrný chrt. Pes sám však v boji umřel.
Úkolem žáků bylo napsat zaříkávadlo, kterým by zahnali krokodýla, a
zachránili tak nejen prince, ale i jeho věrného psího druha.
Krokodýle, krokodýle,
ať jsou z tebe koule bílé.

Krokodýle plný kouře,
ať je z tebe malé kuře.

(Vojtěch Kovačík)

(Miroslav Mulko)

Krokodýle, krokodýle,
běž si radši do vody,
nežer mě, nežer mě,
sežer radši ji.

Krokodýle, krokodýle,
uteč, než tě zahubíme.
Neutečeš hned,
není cesty zpět.
(Andrea Milová)

(Michaela Fehérová)

Krokodýle, krokodýle,
nasadím ti černé brýle.
Budeš –li se vztekati,
proměním tě v mouchu navěky.

Příšero ty zelená,
do rána sníš jelena,
vezmeš si jeho zub
a bude z tebe kluk.

(Jan Chabičovský)

(Daniel Kuna)

Krokodýle, nech mě žít,
jdi si rybu ulovit.
Já vím, že máš velký hlad,
tak si běž tu rybu dát.
(Štěpán Procházka)

Jednou takhle z večera
přilezla k nám příšera,
Koukám, hledím,
Nic nevidím…
Rozsvítím si baterku
a… hle!
Už vidím tu příšerku!

Krokodýle, krokodýle,
zavři svá velká ústa hladová.
Stačí na to jenom chvíle,
nežer mě,
dej si rybu jako já.
(Lucie Graulichová)
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ACH, TEN JAZYK…
Ach, ten jazyk český pročpak je tak těžký?
Kdo ho nezná,
brzy ho pozná.
Kdo ho umí, ten je mistr,
a kdo ne, je jen ministr.
Ve školách se učí hodně
a všichni jsou z něj vedle.
Plete se nám s cizími jazyky
a my si můžeme vylámat jazyky.
Máme problém s psaním čárek
a není v tom malý háček.
Číst knížky se nám nechce,
ale přitom to jde lehce.
Nikomu se ho nechce učit,
to se jdu radši tělákem mučit.
Ach ten jazyk český,
proč je tak těžký? (Jan Kovačík)

„Ach, ten jazyk,“ povzdychla si
paní učitelka. „Kam ta dnešní mládež
spěje?“
dodala a
vyčítavě
se koukla
na děti
ve třídě.
Ty měly
provinile
svěšené
hlavy
k zemi a
oči
jim
těkaly
bezmocně
po
učebně. „
Proč musíte za každým slovem říct
nějaké vulgární slovo, proč, řekněte mi
proč? Neustále slýchávám od jiných
kantorů, že z vaší třídy se hrne
neuvěřitelné množství sprostých slov.
Dokáže mi to někdo vysvětlit?“ Děti mlčí
a zároveň se červenají. Mno… ehmm…
ehm… Nikdo na otázku paní učitelky
nedokáže odpovědět souvislou větou.
(Beáta Burianová)

Ach, ten jazyk. Zejména český jazyk. Občas z češtiny dostanu špatnou
známku, občas se mi nepovede zkoušení, občas napíšu špatně test. Až potom
vlastně poznám, jak moc těžký je náš rodný jazyk. Říkám si: „Česky mluvit umím,
nic víc nepotřebuju,“ ale napsat něco gramaticky správně, aby daný text měl
hlavu a patu, to už je
mnohem těžší. Natož udělat
všelijaké jazykové rozbory, to
je teprve oříšek. Myslím, že
výuka českého jazyka je pro
nás velice důležitá a rozhodně
by jazyk neměl upadat. My si
možná říkáme, jak je pro nás
čeština těžká, ale co mají říkat cizinci, kteří se do České republiky přistěhují třeba
za svou rodinou nebo za prací? Některé státy neznají háčky ani čárky nad slovy
napsané, natož aby je dokázaly správně vyslovit. Myslím, že například pro
Angličana musí být mnohem složitější se naučit česky než pro nás Čechy se naučit
anglicky, zvláště kvůli té diakritice.
(Kristýna Elišáková)
- 15 -

Ach, ten jazyk. Myslím kravský jazyk. Pokaždé, když jdu na procházku

kolem ohrady,
kde se pasou krávy, jedna tam stojí
s vypláznutým
jazykem a dívá se na mě. Bojím se jí. Má
takové
velké
zlostné oči, které mě vždy pozorují, a ten
jazyk je prostě
ošklivý. Visí tam jak plácačka a bimbá se
z jedné strany na druhou. Mouchám se asi líbí zběsilá jízda a vždy na ten
jazyk naskočí. Je to prostě kráva, když vozí zadarmo mouchy na svém obřím
jazyku.
(Tereza Repíková)
Každý člověk se musí nějak dorozumívat. Jakým způsobem, to je jen a jen na
něm. V dnešní době jsme už natolik chytří, že používáme jazyky neboli řeči,
kterými mluvíme, jako
samozřejmost!
My,
v České
republice
používáme jazyk český,
který nám, zvláště
některým, dělá problémy
i přitom, že jím
hovoříme celý život. Ve
škole se ještě k tomu
učíme jazyk německý a
anglický. Pro mě to
bylo ze začátku náročné,
jelikož
jsem
byla
zvyklá na svůj rodný
jazyk. „Ach, ten jazyk!“ pronesla jsem několikrát za den, když mi nešla
výslovnost u slov „three“ nebo „heibst“. Myslela jsem si, že mi to nikdy
nepůjde, ale teď, v polovině 9. ročníku, patří mezi mé oblíbené předměty
právě Český, Anglický a Německý jazyk. Baví mě a těším se, až se naučím
další. Platí přece stále rčení: Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem. A já ho
respektuji.
(Klára Dedková)
Ach, ten jazyk! Jazyk má díky češtině více významů. První, co mě napadne,

je jazyk člověka. Díky němu, můžeme mluvit a cítit chuť jídla. Bez něj bych
doopravdy nechtěla být. Jako další si představím
jazyk nějaké národnosti. Každý člověk by měl znát
minimálně jeden další jazyk než mateřský. Ráda
bych uměla nějaký neobvyklý, jako je například
japonština nebo albánština. A posledním jazykem je
jazyk u boty. Nevím, jestli se dá tato část boty nazvat
jinak, já znám pouze tento název. (Nikola Šopfová)

Ach, ten jazyk! Nikdy bych nevěřil, že je člověk schopen vymyslet tak
těžkou věc jako je právě náš český jazyk. I když je náš mateřský jazyk těžký, a
mnohdy zákeřný, jsem rád, že jsem jeden z mála lidí na Zemi, který umí
česky, a jsem na to také patřičně hrdý.
(Patrik Holler)
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Slohové cvičení v 7. třídě na téma:

LAKOMEC
Ve škole jsme se s kluky domluvili, že odpoledne vyrazíme ven na kolech.
Ještě jsme se dohadovali, jestli jet na hřiště si zakopat, nebo se vykoupat.
Vyhrálo koupaliště. Ve sklepě jsem zjistil, že moje kolo je rozbité a brácha
mi dal jasně najevo, že mi to své nepůjčí. „Jsi lakomec,“ řekl jsem a
odešel na koupaliště pěšky.
(Jakub
Tříska)

Lakomec v pádech…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Já jsem lakomec.
Jejich třída je bez lakomce.
Pero lakomci nepůjčím.
Každý den vidím lakomce z naší třídy.
„Lakomče!“ zvolal jsem na něj.
O lakomci si nepovídáme, i když jimi jsme.
S lakomcem se nekamarádím – je divný.
(Petr Starenko)

Lakomec je člověk, který ti nic nepůjčí. Je zlý, proto ho nemá nikdo rád.
Je i škodolibý a jediné, co má rád, je on sám.
Lakomec je člověk, který nechce nikomu nic
dát ani půjčit. Chce všechno jen pro sebe. To se
mu jednou ale vymstí. Nikdo s ním nebude chtít
kamarádit, proto zůstane pořád sám. S jedním
lakomcem jsem se setkal a vůbec mi nepadl do
oka. Možná, když si to jednou uvědomí, bude
šťastný on i lidé v jeho okolí.
(Jakub Dvořák)
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(Bára Bestajovská)

Dopis Ježíškovi
(spojení poezie a prózy)
Milý Ježíšku, celý rok jsem, tedy až na pár výjimek, byla velmi hodná. Nějaký
ten dáreček, bych si možná zasloužila. Pekla jsem cukroví, tak když se u mě
stavíš, určitě se s tebou o ně podělím. Tak kdybys vzal můj dopis náhodou
vážně, přála bych si nějaké hezké oblečení. Pokud možno v černo - růžové,
bílé, nebo modré barvě. Šminky také nejsou k zahození. Před pár dny, bych si
také přála mobilní telefon, ale ten už jsem dostala. Prosím o snowboard, ale ten
určitě nedostanu . Největším a nejkrásnějším dárkem by byl pes nebo
alespoň nějaký jiný domácí mazlíček, ke kterému bych se mohla tulit. Proto mi
nenos například rybičky!
Pejsek, mé nejhlubší přání,
nic jiného pro mě není k mání.
Zvíře, přání veliké,
jen aby nebylo divoké
Vše co je zde napsáno,
chci, aby mi bylo posláno. (Eliška Brabcová)
Milý Ježíšku! Já si vlastně nepřeju nic jiného než každý jiný člověk. Chci,
aby moje rodina, moji přátelé, ale i ti nepřátelé byli zdraví. Samozřejmě i
šťastní, v životě úspěšní. Aby měli co největší chuť do života a neměli
žádné trápení. Vždycky jsem si k Vánocům přála i nějaké dárky, ale tenhle
rok ne. Tenhle rok opravdu nevím, o co bych si Ti měla napsat. Už delší
dobu toužím po pejskovi, ale vím, že toho mít nebudu… Takže vlastně
nechci nic. Ale kdybys k nám domů, milý Ježíšku, přece jenom zavítal,
určitě bych se nebránila novému mobilu, notebooku a malému bratříčkovi
. Vánoce jsem měla vždycky ráda, pokaždé jsem se na ně těšila a tenhle
rok to není jinak! Miluju tu vánoční atmosféru, sníh, cukroví a především
rodinu pohromadě. Nakonec jsem ti, Ježíšku, složila krátkou básničku:
Padá sníh, cukroví voní,
Aničko, šup, on na tebe nepočká!
maminka ve vaně kapra honí.
Lehnu si, na hvězdy koukám,
Pořád sněží, všechno je bílé,
Najednou někoho slyším houkat!
tatínek mě do postele žene.
Vykouknu ven, Ježíšek je tam,
Ale, tati, mám už jít spát?
mám velkou radost,
Chci vidět Ježíška!
veselé Vánoce přeji i vám!
(Kristýna Elišáková)
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Noc s Andersenem
(básničky, které vytvořily soutěžící skupiny při Noci s Andersenem )
Noc s Andersenem

Pohádková noc

My jsme holky z
vesnice,
těšíme se velice,
až nastane noc,
pohádek bude moc.

Právě tady spíme,
nikdy se nenudíme.
Soutěžíme rádi,
my jsme velcí kamarádi.
Máme knížky s Andersenem,
přes spaním si všechny přečtem.
Moc se nám tu líbí,
nic nás tu netíží,
prostě jsme tu rádi
mezi svými kamarády.
Přes spaním si čteme,
jinak neusneme!
A když v noci všichni spíme,
s Andersenem krásně sníme.

Andersena budem číst
a přitom pizzu jíst.
Až se pěkně najíme,
v knihovně pak přespíme.
Pohádku si vyslechneme,
do spacáků ulehneme.
Potom budem v klidu snít,
dobrý pocit z toho mít.
Všichni přece říkají,
že dlouhé spánky lidem prospívají.
Ráno se tu probudíme
a nový den pozdravíme.
Dlouhé noci
Jaro prosí,
Andersene, vylez ven!
Prosíme tě celý den,
pohádku od tebe chcem!
I s tvým vzácným podpisem.
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I když je ještě noc,
nápadů máme pořád moc.
Napadla mne pohádka,
jsou v ní malá kuřátka.
Očka se mi rychle klíží,
v hlavě se mi sny jen víří.

Popis věci, zvířete v hádankách
(žáků 6. třídy)
1. Čtyři to má rohy,
ale žádné nohy.
Chodí to však sem a tam,
když za kliku otvírám.

2. Kulatý míč na nebi svítí,
a když svítí, roste kvítí.
Ve vesmíru jich je mnoho,
nedívej se moc do toho.

Michaela Ledvinová

(Dveře)

3. Některé jsou do roboty,
v některých se jen tak šlape,
moje mamka ta v nich klape,
klukům se to utíká
a tetička k nám v nich
pospíchá. Co to je?

4. Má to čtyři hrany.
Má to taky dvě strany.
Má to čtyři rohy,
a nemá to nohy.
(Filip Prokeš)

6. Někdy je to teplé,
někdy je to studené.
Přivítá to každý,
starý i mladý.
Ovládání jednoduché,
otočíš tam,
otočíš zpátky,
přesně jak chceš.

(Boty)
Michal Pažontka

5. Bouchne jednou,
bouchne dvakrát,
zatluče i celý špagát.
Zatluče i hřebíky,
musíš znát jeho taktiky.
(kladivo)

Jan Martínek

7. Čtyři rohy , bílé rámy,
jedna klička k otvírání.
Tabulí skla díváme se,
co nám dneska pošťák
nese.

Vojtěch Kolář

(Slunce)

Eliška Dedková

8. Je to velký,
je to hnědý,
má to kly,
žilo to před dávnými dny.

(Okno)

Nikola Svátová

Michael Markuzzi

Je to černobílé

když nastávají těžké chvíle.
Andrea Milová

a leží to na pláži,
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VLASTNÍ TVORBA
Koš
(Miroslav Mulko)

Chodíš k němu každý den,
řekneš ahoj a už jdem.
Každou věc tam zahodíš
ani se přitom nestydíš.
Jsou tam také odpadky
vyvážené na skládky.
Skládky jsou už plné,
jsou tu taky jiné.
Měli bychom tříditi
- do kontejneru vše hoditi.
Žlutá, modrá, zelená,
každá něco znamená.
Vezmeš doma odpad,
má to velký dopad.
Vyneseš ho ven,
ať je noc, anebo den.

Štědrý den
(Tereza Repíková)

Už se blíží Štědrý den,
je to velmi krásný sen.
Posíláme pohledy,
zpíváme si koledy.
Tatínek nám ve vaně kapra
loví,
my s maminkou pečeme
cukroví.
Ozdobíme stromek,
dáme na něj zvonek…

Přání
(Zuzana Mazancová)

Podívej, padla hvězda,
podívej se a něco si přej.
Vždyť jsou Vánoce,
kouzelné svátky.
V ten den se plní přání…
Tak zavři oči, něco si přej.
Nikomu to neříkej.
Prozradíš –li jedno slovo,
BUM a je pryč kouzlo…
Tužka
(Eliška Brabcová)

Byla jedna tužka,
byla to i služka.
Z jedné práce do druhé,
přebíhala po jedné.
Psala, psala celou
noc
a potom šla uklízet,
bylo toho na ni moc.
Museli ji pobízet.
Malovala, psala,
žehlila a prala.
Jednou přes noc psala prózu,
pak uklízet běžela.
Narazila do stromu,
tuha se jí zlomila.
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Kdyby
vrátit

Kdyby šel vrátit čas…

šel
čas,

přetočila
bych ho
až
do
roku,
kdy jsem byla malá. Chtěla bych znovu prožít ty chvíle s rodiči. Poslouchat a
plnit pokyny mamky a také smát se a dělat různé bláznivé kousky s tátou.
Chci prožít opět ty krásné dny s otcem - těch skopičin, co jsme si spolu užili!
Moc mi chybí! Chci zas někomu říct: „Tati!“ Kdyby šel vrátit čas…
(Zuzana Mazancová)

Kdyby šel vrátit čas, já bych toho změnil! Začal

bych se více připravovat do školy a pak bych se
nemusel nervovat, co dostanu za známku. Začal bych
se aktivně věnovat nějakému koníčku a neflákal bych
se furt doma a zbytečně nelenivěl. Kolik já bych toho
změnil! Kdyby šel vrátit čas…
(Radek Jíša)
Kdyby šel vrátit čas,

byla bych více se svými rodiči a kamarády.
Kdyby šel vrátit čas,
nemarním tolik času koukáním na televizi.
Kdyby šel vrátit čas,
vymažu všechna slova, která ublížila.
Kdyby šel vrátit čas,
prožila bych minulé prázdniny úplně jinak.
Kdyby šel vrátit čas…
(Nikola Šopfová)

Kdyby šel vrátit čas, tak bych svůj život od základů změnil. Věnoval

bych se jiným věcem, neproseděl bych tolik času u počítače. Líp bych se
učil. Také bych nedělal chyby, které jsem udělal, zachoval bych se
v určitých situacích jinak, než jsem se zachoval, zařídil bych si život jinak,
než je…To vše, kdyby šel vrátit čas…
(Patrik Holler)
Kdyby šel vrátit čas, věnoval bych více času učení a přípravě do školy.
Pak by pro mě byly snazší přijímací zkoušky na střední školu. Kdyby šel
vrátit čas…
(Petr Šulc)
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Kdyby šel vrátit čas, napravil bych vše, co jsem nechtěl, aby se stalo.

Udělal bych věci tak, jak se mají dělat, a ne tak, jak jsem je dělal dosud. Stihl
bych se na všechno připravit, ba dokonce i na všechny písemky. A možná víc,
ale jenom tehdy, kdyby šel vrátit čas…
(Jan Kovačík)
Kdyby šel vrátit čas, změnila bych přípravu do školy

Moc dobře jsem se ve škole neučila. Místo poslouchání
výkladu učitele jsem poslouchala své spolužáky. Teprve až
teď jsem si to uvědomila. Skoro nic si nepamatuju a
v přítomnosti to nese následky. Měla jsem se více učit.
Kdyby šel vrátit čas…
(Tereza Repíková)
Kdyby šel vrátit čas, asi bych ve svém životě změnila hodně věcí. Těch

hádek, zjištění, nehod, co se mi staly! Všechny bych je napravila.
Samozřejmě bych této možnosti využila i ve škole. Tolik zbytečných
špatných známek! Bohužel by se můj život obrátil úplně jiným směrem,
proto jsem ráda i za chyby a hádky, které mi ublížily. Byl to osud!
Doopravdy vlastně nevím, co by se stalo, kdyby šel vrátit čas…
Kdyby

šel

vrátit

čas, nemuselo být

(Klára Dedková)

všechno takové, jaké je dnes. Mohlo by být
všechno lepší, nebo naopak všechno horší…
Záleží na tom, jak by se mi povedlo určité věci
změnit. Věcí, které se mi v životě nepovedly, je
opravdu mnoho. Kdybych mohla, také bych do
svého dosavadního života pár lepších věcí
přidala. Nejsem sice člověk, který by často
něčeho litoval (v danou chvíli jsem tu určitou
věc chtěla udělat přesně tak, jak jsem ji
udělala), ale stejně si občas říkám: Kdyby šel vrátit čas…
(Kristýna Elišáková)

Kdyby šel vrátit čas, začal bych se trochu víc učit, změnil bych i hodně
věcí, co jsem pokazil ve svém osobním životě… Kdyby šel vrátit čas…
(Nicolas Klier)

Kdyby šel vrátit čas, vrátila bych se do dětských let. Já vím, že to

nejde, ale bylo by to krásné. Chodila jsem do krásné školky, moc dlouho
jsem tam však nepobyla. Když jsem měla nastoupit do ZŠ, byla jsem vážně
nemocná, proto mi dali rodiče odklad. Kdyby šel vrátit čas…
(Lucie Macáková)
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POPIS OSOBY

Eliška
(Kristina Tomcová)

Elišce jsou tři roky. Je hezká, milá,
hravá a hodně pracovitá. Má velké
modré oči, dlouhé řasy a je blonďatá. Ještě neumí moc mluvit, ale když něco
chce, umí si o to říct. Když se vzbudí, řekne: „Babi!“ Všechno chce dělat
sama. Když jí to nejde, tak se rozčílí. Moc ráda nosí moje boty, čochtá v nich
po bytě a nechce je sundat. Rády si spolu hrajeme na schovávanou a
s puzzle. Někdy jí zazpívám a zahraju na kytaru, ale ještě mi to moc nejde.
Stejně to nepozná. Hodně se smějeme, blbneme, hrajeme si s hračkami nebo
s fenkou Fidou. Eliška moc ráda tancuje a já s ní. Často se mě ptá: „Co to je?“
Někdy odpovím: „To je fuj!“ a ona se směje. Občas jí něco nerozumím. Ještě
je malá, tak musím být trpělivá. Moc nás to spolu baví!!

Charakteristika

Karin
(Vendula Svobodová)

Karin je jednou z hlavních
hrdinek knihy Pupíky –
pouta přátelství, kterou
napsala Delaf Dubcová.
Karin je dívka vysoké, velmi
štíhlé postavy, krátkých blond vlasů, sahajících k ramenům. Mezi její
vlastnosti patří obětavost, chytrost, vtipnost. Má moc ráda své dvě
kamarádky Vicky a Jenny. Jenny si zlomí nohu, když chce zastavit
spolužáka při skoku ze školní střechy. Skončí na čas na vozíčku a Karin se jí
snaží pomáhat. Myslím, že Jenny Karin zneužívá, protože si od ní nechává
psát domácí úkoly. Druhá kamarádka Vicky je na Karin naštvaná, neboť o
ni nejeví zájem. Není
divu, když má tolik práce a starostí
s Jenny! Neustále se
s Jenny hádá, a i když to není lehké,
Karin se je snaží
usmířit. Nechtěla bych být v její kůži.
Musí být těžké být
uprostřed ostrých hádek. Na Karin se
mi líbí, že
je
vyrovnaná a klidná i v takových
situacích, jako je
tahle. Vždy dokáže zachovat klid, což
bych já nedokázala. Nelíbí se mi, že ze sebe občas nechá dělat hadrového
panáka. Až na blond vlasy, špetku chytrosti a vtipnosti s Karin nemáme nic
společného. Spíše mi připomíná Elišku, mou nejlepší kamarádku.
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literárního hrdiny (přímá i
nepřímá)

VNITŘNÍ MONOLOGY
Už vím, jaký je rozdíl mezi pleťovou maskou a
betonem. Beton tvrdne rychleji.
(Dominik Kutil)
Už chápu, proč při experimentu se sádrou nemám
usínat.
(Michal Polívka)
A sakra, už mi to ztuhlo. No co, pro krásu se musí
trpět. Ještě deset minutek a spláchnu si to. Budu mít
hladkou pleť celý den, to stojí za čtvrt hodiny v roli
mumie.
(Eliška Brabcová)
Jé, jak se ta ponožka nasazuje? Zapomněli tam dát
návod!
(Veronika Voitová)
Možná budu hubenější…
(Marek Mitáš)
Celý svět se proti mně spikl. Když se chci oběsit,
nemám doma provaz. Chci se utopit ve vaně, rupne
potrubí a neteče voda, a když se chci udusit, můžu v té
ponožce dýchat. Já se na to vyprdnu…
(Tereza Repíková)

Už vím, že si nemám kupovat místo kočky tchoře!
(Michaela Šutová)

Jdu operovat svou kočku. Má zácpu!
(Jan Repík)
Zase epidemie. Prý tu máme nejlepší vzduch
v republice. Houby nejlepší! Jeden se někde nakazí,
přiveze si jakousi lachtaní chřipku a tady nás všechny
dají do karantény! Já tam nebyla! Navíc jsem si
musela pořídit roušku na vlastní náklady. (E. Brabcová)
Heč, vypadám jako motýl Emanuel!

(Rostislav Štyndl)

Nechci prozradit svou pravou tvář. (Veronika Voitová)
Už vím, půjdu za Zorra!!!

(Vendula Svobodová)

Na obalu psali, že spatřím motýlky, ale já vůbec
žádné nevidím.
(Eva Truchlá)
Jsem tajný agent 007!!!
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(Marek Faměra)

MONOLOGY V PŘÍBĚHU
Ten tvaroh fakt rychle ztuhl. Doufám, že to pomůže,
když to stálo dvacet korun českých. Mohlo by to
alespoň pomoct na ty uhry a vrásky, když o tom všude
tolik povídají. Ale proč si mám dát po umytí na hlavu
punčochu? To je přeci blbost. Mně se to nezdá. Ale
jestli mi to nepomůže, tak nikam nejdu.

Tak jsem si to bílé svinstvo smyla a musím počkat pět
minut, aby to mělo ten správný účinek. Ale pěkně mě
ta punčocha štípe hlavně na puse a na obočí. Hlavně
abych měla hezkou plet, jinak nebudu na maškarním
za nejkrásnější. Jen aby nevybrali tu mladou Kláru od
sousedů. Je krásná jako jablíčko. Budu doufat, že snad
ne. No uvidíme, uvidíme….
To snad ne! Vyskákaly mi pupínky pod nosem, co budu
dělat? Kouknu se do té krabice…. Jé, já jsem
zapomněla na roušku, která má v sobě hydratační
krém. Mám si ji nasadit na dvacet pět minut… Pak se
kouknu, co se děje.
…(po 25 minutách)
Hurááá!!! Ty pupínky zmizely!! Jak je toto možné?

Ted jsem konečně hotová. Musím si připravit věci na
maškarní ples a můžu vyrazit. Já jsem tak šťastná!

(Lucie Macáková)
Proč mi teda přišla ta pozvánka na karneval, když mě
tu nikdo nechce? Počkat! Nebylo na ní ulice
Havlíčkova? No jo. A ne Hlaváčova! Schůze
nevidomých? Ouu, tak to jsem se trochu spletla! Tak
teď se pomaloučku…
(Eliška Brabcová)
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Království Lenošín
Za devatero neposekanými loukami, za nevydlážděnou cestou a
rozbořenou zdí bylo království Lenošín. V tom království žil, spíše však
polehával a posedával král Lenochod Ospalý.
… Byl velmi líný. Vstával kolem poledne, pořádně se najedl a znovu se
tak unavil, že se opět odebral do královské ložnice a spal jak dudek dál.
… Lidé v zemi se nejprve nad tím pohoršovali, ale časem si uvykli na
tento režim a zlenivěli také.
… Král měl dceru Šlofinku a ta se celý život řídila heslem: Každá
minutka – vhodná na šlofíka. Minutka k minutce a Šlofinka rok od roku
tloustla a tloustla. Jenže přišel čas na vdávání a… ouha, princové se
Lenošínu zdaleka vyhýbali a žádný nechtěl línou princeznu za ženu…
( text z Metodického portálu www.rvp.cz - autor DUMu: Svatopluk Mareš)

Návrhy jmen pro obyvatele tohoto království:
Ospalka Nevyspalá, Šlofík Líný, Hajínek Dlouhospáč, Lenoška Líná,
Tlouštík Bytný, Lenocháč Spavý, Zavřené očko, Spinkálek Vydatný,
Schrupka Gaučová, Jedlík Obrovský, Lenošík, Spáč Líný, Lenošinka.
Které kouzelné předměty by se dobře v tomto království uplatnily?
 Ubrousek, který by prostíral pouze zeleninu a ovoce
 Hůlka proti spaní
 Kouzelný prášek na probuzení
 Lechtající postel
Které soutěže a závody bys uskutečnil na počest krále a jeho dcery?
 Kdo nesklidí úrodu, dokud neshnije
 Kdo se vydrží déle nudit
 Kdo dříve usne
 Kdo se dříve unaví
 O nejkratšího šlofíka všech dob
 Nejdelší zívnutí
 Kdo více chrápe
 Kdo je nejlínější
 Kdo dohodí nejdále polštářem
 Kdo si nejlépe ustele
 Skok do dálky s doskokem do peřin
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Šlofinka byla smutná tak, že jí ani jídlo nechutnalo. Brečela a brečela po
sedm dní a sedm nocí. Po ubrečeném týdnu ji zámek omrzel a vyběhla
ven. Běžela a běžela, jenže byla tlustá, a tak po jednom kilometru dále
běžet nemohla. Zastavila se pod jabloní a řekla: „Já mám hlad!“ Opřela se
o strom, podívala se nad sebe. Jé, co to je? Je to vůbec k jídlu? Jak tak
měla hlad, jedno jablko si utrhla, ochutnala a pronesla: „Je to výborné a asi
i zdravé!“ Mezitím dal král Lenochod pátrat po své dceři. Ta začala jíst jen
zdravá jablka a také sportovat. Po měsíci zdravého životního stylu se
zdravá a hubená Šlofinka vrátila zpět na hrad. Brzy se vdala za prince
Sportovce a žili spolu šťastně a zdravě až do smrti.
(Vojtěch Kolář)
Nakonec se jeden našel. Nevnímal, jak princezna
vypadá, ale jaké má srdce. To princeznino bylo milé
a hodné. Princ se jmenoval Václav Zdravojedlý.
Našel lékaře, kteří princezně nařídili, že má jíst
zdravě. Šlofinka byla rok od roku hubenější a ostatní
lidé z vesnice také. S Václavem se vzali. I pan král
jedl zeleninu a cvičil. A tak všechno dobře dopadlo.
(Michaela Ledvinová)

Jednoho krásného dne vyrazil princ Pracovín ze sousedního království na
lov. Začal honit jelena. Ten ho zavedl do hustého lenošínského lesa. Vtom
princ spatřil hrad. Před hradbami potkal venkovana, se kterým si vyměnil
šaty. Vstoupil do hradu, ale nepotkal ani živáčka. Došel až do princeznina
pokoje. Ihned se do ní zamiloval. Políbil ji. Princezna se probrala a
pomohla princi s obděláváním polí a krmením dobytka. Za týden se konala
svatba. Princezna zhubla a byla krásná. A z Lenošína se stal Pracovín.
(Jan Chabičovský)

Králi se to nelíbilo a nechal vyhlásit zákaz lenošení
v celém království. Kdo bude lenošit, dostane 25 ran
rákoskou. Jak řekl, stalo se. Ty staré nedostavěné
domy byly najednou krásné, dostavěné, louky, kdysi
zarostlé travou, se posekaly a zazelenaly… A
princezna? Ta se konečně vdala. (Jakub Petrášek)
Z nedalekého království se našel princ, který se odvážil do Lenošína
vkročit. Vařil králi i princezně dietní jídla, pořádal různé sportovní akce, a
tak celý Lenošín brzy zhubl a všichni dostali chuť do práce. Když Šlofinka
zhubla 100 kilo, princ se do ní zamiloval, vzal si ji za ženu a žili šťastně až
do smrti.
(Michal Pažontka)
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Princezna usoudila, že musí zhubnout, a tak začala cvičit, držet dietu a také
k tomu donutila i pana krále. Den po dnu ubývala kila, až z obou byli
hubeňouři. Denně si říkali: „Cvičit, cvičit každý den, to by mohl každý jen.
Kila nám už ubývají, buchty se již nedělají.“ Pan král vyhlásil vdavky, ale
princové se nehrnuli. Jeden přece neodolal a jel se na Šlofinku podívat.
Když ji uviděl, spadl úžasem z koně. Princezně se líbil, ona jemu také, a
tak byla svatba. Slavilo se celé týdny, a jestli neumřeli… (Miroslav Mulko)
A tak král nechal vystavět tělocvičnu, aby každý mohl cvičit.
Princezna začala chodit také na procházky a při nich
zjistila, že je venku velký nepořádek. Proto všichni museli
začít pracovat. A najednou zjistili, že mají okolo sebe krásné
prostředí a že trošku práce ještě nikomu neublížilo. Princezna byla štíhlá a
princové se jen hrnuli.
(Miroslav Kostohryz)
Jednoho líného dne se v království objevil chlapec, který
nebyl synem žádného pana krále, ale byl poctivý,
pracovitý hoch. Neměl nikoho, a tak si řekl, že by to
v Lenošíně mohl dát do kupy. Pracák – tak se jmenoval –
začal uklízet a uklízet, v království ho vzali k sobě a nabídli mu nocleh.
Šlofinka se do něj zamilovala a od té doby se starala o svůj vzhled, zhubla
a neměla chuť pořád spát. Pracák a Šlofinka byli skvělá dvojka! Celý
Lenošín se změnil. Louky posekané, krásné domky, jednoduše řečeno:
všechno bylo krásné! A jestli neumřeli, žijí tam až dodnes.
(Eliška Dedková)

A tak se král rozzuřil a dal vyhlásit do okolí, ať přijde na zámek ten, kdo
princeznu udělá štíhlou jako dřív. Za týden se objevil v Lenošíně
vandrovník, který dvakrát nevoněl po fialkách, a kráčel si to rovnou do
zámku. Došel ke králi a princezně Šlofince a řekl: „Milá princezno, takhle
by to nešlo! Musíte
sportovat!“ Ale Šlofinka netušila, co to
slovo znamená. A
vandrovník jí to tedy vysvětlil: „To
znamená
běhat,
plavat, no prostě hýbat se!“ Poté
odešel. Po půl roce
se opět objevil, a nevěřil svým očím.
Princezna Šlofinka
byla hubená jako vyžle. Jakmile ji spatřil,
okamžitě se do ní
zamiloval a požádal ji o ruku. Princezna
mu řekla, aby se nejdřív vykoupal a bude to skvělé! Za hodinu mladík
přišel, a jak ho Šlofinka spatřila, málem jí vypadly oči z důlků. Když se
totiž muž vykoupal, shodil ty ošklivé věci a oblékl si nové, čisté, vypadal
jako princ z pohádky.Zeptal se jí: „Tak co? Vezmeš si mě?“ A Šlofinka na
to: „Ano, ano!“ A byla svatba!
(Lucie Graulichová)
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Jedné noci, kdy byla ohromná bouřka, zabloudil do Lenošína pohledný
princ Dříč ze Šťastného království. Byl unavený a promrzlý, tak požádal o
nocleh. Dali mu najíst a nechali ho přespat. Když ráno vstal a chystal se
k odjezdu, všiml si, že
mají rozbitý padací most.
Rozhodl se, že jim ho
opraví oplátkou za jejich
pohostinnost. Pak si
všiml
neposekané
a
neudržované zámecké
zahrady. Dal ji do
pořádku, a protože ho
práce bavila, opravil i
zámecké
zdi.
Princezna slyšela, jak si
princ
při
práci
prozpěvuje. Chtěla se
na něj podívat, a když
spatřila krásného prince
v nádherné, sluncem zalité
zahradě, rozbušilo se jí
srdíčko a zamilovala se. Šla
ven a poprosila Dříče,
jestli mu může pomáhat.
Ten byl rád, že nemusí
dělat vše sám, protože
v zanedbaném
království bylo opravdu hodně práce. Jak tak pracovali, přidávali se k nim
postupně
i ostatní lidé a království jen vzkvétalo. Při práci
zapomněla Šlofinka na dobroty, které si při lenošení
dopřávala. Proto, aniž by si toho
všimla, začala hubnout a
krásnět. Princ si toho dobře
všiml, a tak se do princezny
brzy zamiloval. Jednoho dne,
když dali celé království do
pořádku, zašli ke králi a
Dříč ho požádal o ruku princezny. Král, který už
také nebyl tak líný jako dřív, i když jméno Lenochod
Ospalý mu už zůstalo, souhlasil. Dokonce byl moc
rád, že jeho dceruška má takového šikovného ženicha. Proto se rozhodl, že
dá princi Dříčovi spolu s princeznou i celé království. A tak byla velká
svatba a všichni žili šťastně, dokud nezemřeli.
(Kateřina Jarušková)
Král si nechal zavolat
kouzelníka, aby zbavil
princeznu přebytečného
tuku.
Kouzelník
byl
mladý, krásný a hlavně
hubený. Měl mluvící
klobouk a ten říkal jen pravdu. Když se jeho majitel zakoukal do Šlofinky,
hned jí to vykecal. Princezna se začala červenat a usmívat. V tu chvíli
nebyla ani unavená, ani neměla hlad. Zamilovala se. Začala hubnout. A
kouzelník? Ten udělal z Lenošína úplný ráj. Nikdo již nikdy nebyl tlustý ani
ospalý…
(Zuzana Mazancová)
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PROSLOV NA KONCI
ŠKOLNÍHO ROKU…
Tak tu máme poslední den, kdy jsme se takto mladí a v dobré náladě sešli.
Ani se mi nechce uvěřit, že po tolika letech se rozcházíme. Byla jsem
s vámi pomalu častěji než se svou vlastní rodinou, proto vás jako svou
rodinu beru, a to včetně paní učitelky. Vy jste byli ti, co mě tolik
rozesmávali. Kdyby nebylo opravdových přátel, jako jste vy, asi bych
nepoznala tu krásu smíchu… Vždy jsem se mohla smát s Honzou
Kovačíkem, s Nicolasem a třeba i s Patrikem. Ti věděli, jak mě rozesmát.
Eliška, Betty, Niki,
Kristý,
Klárka,
Josefí,
Radek i Petr byli také
moji kamarádi a nadále jimi
budou. Občas mě
potrápili Jenda s Danem, ale
věřím, že to bylo jen
ze srandy. A i když si o nich
asi každý myslí jen to
nejhorší, věřím, že uvnitř
jsou to dobráci. A
nakonec
dvě
moje
kamarádky největší.
Lucka a Zuzka. Mám je
upřímně ráda. To, co pro mne v životě udělaly, se ani slovy popsat nedá.
Chce se mi brečet, když si představím, že už vás takto nikdy neuvidím…A
nemůžu zapomenout na naše učitele. Sice nás drtili celých devět let, ale
jsou taky součástí mé školní rodiny. Nejvíce se mi však bude stýskat po
paní učitelce Mikulášové. Ta mi vždycky pomohla, když jsem byla
v úzkých...
Děkuju… Tereza Repíková.
Na tento den jsme čekali devět let. Ne, že bychom už v první
třídě šli za cílem dostat vysvědčení na konci devítky, ale
dnešek je něco výjimečného. Není to konec! Je to naopak nový
začátek. Máme možnost jít na další školu, kterou jsme si
vybrali. Teď se tam všichni určitě těšíme, ale jednou, až
budeme vzpomínat na tato školní léta, nezůstane jedno oko suché!! Devět
let je opravdu něco! Ještě teď si pamatuji na svůj první den ve škole. Dá se
říct, že to nebylo nic nového, extra úžasného, protože vás většinu znám už
od školky. Teď, po devíti letech, tu stojím s hlavou vztyčenou, vstříc novému
začátku, novým lidem a zkušenostem, ale nikdy nezapomenu na ty staré
přátele ze základky.
Josefína Jana Bielková
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Tak tu máme ten onen den. Den D. Pro někoho je tenhle den určitě hezký a
radostný, jenže pro mne NE! Zažila jsem s touto třídou asi všechno. Matně si
pamatuji ten den, kdy jsem šla poprvé do školy, do první třídy. Na sto procent

vím, že to bylo jiné, než jsem si představovala. Věděla jsem, že nikdy nebudu
litovat, že jsem šla do této školy. Možná existuje spousta dalších, lepších,
větších a bůhví jakých ještě škol, ale mně tahle přijde prostě nejlepší. Jste tady
vy, moji spolužáci… Co, spolužáci! Dokázala bych vás nazvat jakousi školní
rodinou!!! Do téhle pomyslné rodiny patří samozřejmě i učitelé. Možná se na
nás tisíckrát zlobili, ale stejně si myslím, že nás měli a mají rádi. Nechtěla jsem
tenhle den nikdy zažít, ale když už tu je, co nám zbývá? Jen se pořádně
rozloučit, sklopit hlavu a udělat další důležitý krok v našem životě. Mám vás
moc ráda!!!
Zuzana Mazancová

Opět je tu konec školního roku
a my bychom se pochlubit chtěli,
co vše jsme při hodinách češtiny
s paní učitelkou Mikulášovou vymysleli.
I letos si s Almanachem práci dala,
aby vás všechny spolu s autory prací potěšila.
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