Podzim 2019

Rozhovor s učiteli
Jak jste se cítil/a když jste poprvé vstoupil/a do školy po letošních
prázdninách?
1. paní uč. Macasová - Netěšila jsem se, protože mám ráda léto a
cestování.
2. paní uč. Bačkovská - Netěšila jsem se, jelikož mám ráda léto.
3. paní uč. Korbelová – Těšila jsem se, jelikož je zde skvělý kolektiv
mých kolegů a také protože je to takový koloběh, po celém školním
roce jsou zasloužené dva měsíce prázdnin.
4. pan uč. Šulc – měl jsem smíšené pocity, jelikož mám rád školu, ale
také léto.
5. paní uč. Kmentová – Těšila jsem se na kolegy, ale netěšila jsem se na
opravování testů.
6. paní uč. Holá – Těšila jsem se do školy, jelikož jsem celé prázdniny
vařila pro své tři syny.
7. pan uč. Prokop – Těšil jsem se na děti a na změnu.
Víšek, Kohlíková

Příběh se slunečníkem
Naše rodina byla o prázdninách na chalupě. A jak už u nás bývá zvykem,
něco se prostě stát muselo. Měli jsme problém s vosím hnízdem v kůlně na
nářadí. Ale vosy, jak jsme si mysleli, to nebyly, byly to sršně. A proto jsme
do kůlny nechodili. Až jednou se jeden člen naší rodiny rozhodl to hnízdo
prozkoumat. Tak do něj šťouchnul dřevěnou násadou na koště a utekl. Po
chvíli se vrátil, ale sršně nic. Bylo vidět, že tam žádné sršně nejsou. Tak
jsme sršní hnízdo dali do kýble a odnesli ho na oheň. V hnízdu byly larvy a

jeden sršáň. Oheň sebou bohužel vzal i slunečník, který byl v jeho
blízkosti. Náhle začala panika. Někdo vzal hasičský přístroj, druhý kýbl
s vodou a ostatní jen pobíhali a řvali: ,,Hóóří, hóóří.“ Nakonec stejně nikdo
nehasil, protože slunečník shořel dřív, než se k hašení někdo dohrabal.
Všichni se konečně uklidnili a šli uklidit ohořelé ostatky slunečníku. No a
nakonec si všichni šli opéct buřty. Bohužel zase na ohni...

ANKETA-DOVOLENÁ
Otázka: Trávíte raději dovolenou v České republice, nebo v zahraničí?

ŽÁCI:
32% žáků řeklo, že raději tráví dovolenou v České republice.
68% žáků řeklo, že raději tráví dovolenou v zahraničí.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ODPOVĚDI:
M. Kohlíková: „Česko pomalu nikdo nezná. Cizinu zná každý. Místo moře
máme Máchovo jezero.“

A. Saifert: „V Česku se vyznáš a nemusíš směnit peníze.“

UČITELÉ:
78% učitelů řeklo, že raději tráví dovolenou v České republice.
22% učitelů řeklo, že raději tráví dovolenou v zahraničí.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ODPOVĚDI:
p. uč. Korbelová (Lhotková): „ČR moc neznám, moje předešlé dovolené
byly v zahraničí, ale náš kraj je překrásný!“

p. školník: „ Lidi, který jezdí do ciziny, nevědí, jaký jsou krásy v
Čechách…“

p. uč. Raková: „Když je dobrá parta lidí, tak je dobře všude…“
Áňa a Miki

Prázdniny v zahraničí nebo doma
Přemýšleli jste někdy, jestli je lepší trávit prázdniny v zahraničí nebo
doma? Probereme výhody dovolené doma nebo v zahraničí. Byl jsem na
Ukrajině a v Itálii, a tak mohu hodnotit. Na Ukrajině jsem byl jeden měsíc
a v Itálii deset dní. Oba státy mají různé kultury a podnebí. V Itálii jsem
málem zůstal, ale to vás asi nebude zajímat.

Proč zůstat v ČR:
+ Nemusíte se stresovat, že vám uletí let nebo ujede vlak, či autobus.
+ Znáš to tady.
+ Domluvíš se tady.

Proč odjet do zahraničí:
+ Poznáte nové kultury nebo ochutnáte tradiční jídlo, např. v Itálii pizzu.
+ Poznáte nová města.
+ Užiješ si prázdniny na 100%.
Verdikt:
Asi je lepší jet do zahraničí, protože zažijete něco jiného, co se se nedá
zažít v ČR. Například moře nebo procházku v poušti, ale taky pamatujte na
pořekadlo ‘‘Všude dobře, doma nejlíp.‘‘

Kvíz
1. Které město leží na hranici Asie a Evropy?
a)
b)
c)
d)

Berlín
Ankara
Milano
Istanbul

2. Jaká je nejznámější aktivní sopka v Itálii?
a)
b)
c)
d)

Popocatépetl
Etna
Fuji
Eyjafjallajokull

3. Kde se v Evropě nachází Socha Svobody?
a)
b)
c)
d)

Francie
Švédsko
Německo
Portugalsko

4. Jaké je nejmenší město v Evropě?
a) Praha
b) Portoriko
c) Vatikán
d) Rheinfelden

5. Jaký je největší vodopád v Evropě?
a)
b)
c)
d)

Vinnufossen
Langfoss
Staubbach
Skogafoss

6. Jaký je typický italský dezert?
a)
b)
c)
d)

Brigadeiro
Tiramisu
Rasmalai
Oliebollen

7. Jaký je nejlidnatější stát v Evropě?
a)
b)
c)
d)

Ukrajina
Slovinsko
Německo
Švýcarsko

8. Jaké je typické zvíře Evropy?
a)
b)
c)
d)

Sob polární
Varan komodský
Medvěd grizzly
Jelen evropský

Správné odpovědi:1. d), 2. b), 3. a), 4. c), 5. a), 6. b), 7. c), 8. d)

Skautský tábor
Letos o prázdninách jsem byla na

táboře v Kochánovicích.

S kamarádkami jsme přijely o den dříve, abychom postavily
rok nás bylo opravdu hodně, a proto jsme
kolem poledne přijely i mladší

. Tento

stavěly i další den. Někdy

a v postavených stanech se už jen

ubytovaly. Náš první společný nástup pod

byl večer. Dozvěděli jsme

se na něm spoustu nových věcí, třeba že budeme
nebo, že na nočních hlídkách máme mít zhasnuté
ukuchtili třeba

. Během tábora jsme

. Uprostřed tábora jsme si uspořádali táborový

každý den jsme se koupali v
myslím, že tento

v polní kuchyni a

a

, to bylo asi nejlepší. No, já si

tábor byl vážně užasný!

Pád z posedu
Naše rodina jela o prázdninách na chalupu. Na další den jsme plánovali
houbovou polévku. Bohužel jsme neměli houby, tak jsme se na ně
vypravili. Ale jak už to u naší rodiny bývá, něco zvláštního se muselo udát.
Vše probíhalo normálně, hledali jsme, čistili a dávali jsme do košíku
houby. Najednou jsme cestou lesem narazili na posed. Samozřejmě jsem
na ten posed musel vylézt. Byl jsem v holínkách a bylo mokro, dřevo
posedu bylo nasáklé vodou a klouzalo se. I tak jsem lezl, na posed už mi
zbýval poslední schod, abych byl nahoře, ale holínka se mi podklouzla a já
letěl po zádech dolů. I s košíkem plným hub, ve kterém byl ještě nůž.
Dopadl jsem na zem i s košíkem. Z hub byla kaše a nůž se mi zabodl
centimetr vedle hlavy. Omdlel jsem. Když jsem se probudil, tak se mi
motala hlava a bylo mi špatně. Proto jsme šli domů. Jediný košík, který
jsme nasbírali, byl ten, který jsem měl u sebe, z těch hub byla jen kaše.
Proto houbová polévka nebyla.

Moje prázdniny
Začněme pěkně od začátku.
Moje prázdniny začaly odjezdem
do Vídně za mou známou, které
se měsíc předtím narodila dcera.
Cestou do Vídně jsme navštívili
několik outletů a měst. Když
jsme konečně dojeli, byla už
skoro půlnoc, a tak jsme hned
zalehli. Hned druhý den jsme
metrem vyrazili do města.
Navštívili jsme obchody drahých
značek, ale i spoustu jiných. Ve Vídni jsme byli čtyři dny a z toho jsme
každý den navštívili něco úplně jiného. Den potom, co jsme se vrátili, jsme
odjížděli do Německa za mou sestřenicí a bratrancem. V Německu jsem
navštívila největší zábavní park, který se jmenuje Europa Park. Nebudu
zmiňovat, co se mi tam stalo, takže jdeme dál. Tři dny po návštěvě
Německa jsem letěla do Řecka na ostrov Kos s mojí tetou a jejím
manželem. Jelikož jsme letěli ve 4:30 z Prahy, museli jsme vstávat v 1:30,
abychom to stihli. Cesta letadlem byla dlouhá, ale příjemná , a proto jsem
ji celou prospala. Na letišti nám nedali kufry a my jsme se museli obejít
dva dny bez našich věcí. Hotel jsme si ještě ten den celý prošli a také jsme
se byli koupat v moři. Druhý den jsme se podívali i k hotelovému bazénu a
šli jsme na divadelní představení se zaměřením na komediální pobavení.
Na ostrově jsme dále navštívili města Kardamena a Mastichari. Z Řecka
jsem si odvezla spoustu zážitků a dárků. O prázdninách jsem jela také na
dva tábory. A tady jsou. První tábor byl na Seči s kamarádkami Janou a
Aničkou. Celý tábor probíhal v naprosté pohodě a mezi sedmi dny jsme
jeli i na celodenní výlet. Druhý tábor byl jen příměstský, ale i tak se počítá.
Tento příměstský tábor byl zaměřen na plavání. Na tomto táboře jsem se
seznámila se spoustou hodných lidí a kamarádů. A tím moje léto končí, ale
na podzim se jedu opět podívat do Vídně a poletím i do Dubaje.
Linda Löwyová

B

Tajenka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Co má osm chapadel?
2. Co roste na olivovníku?
3. Město Železná ……
4. Noční dravý pták …. velký.
5. Který stát má na vlajce hvězdy?
6. Co jezdí ve městě po kolejích?
7. Stát dříve spojený s Českem ……………
8. Velmi otravné zvíře, které saje v noci krev ……..
9. Dravý pták (anglicky Eagle) ……

Podzim
Podzim je skvělé roční období, i když si to většina lidí moc neuvědomuje.
Ale na podzim se dá dělat plno věcí. Sice nemůžete chodit každý den na
plovárnu nebo chodit jen tak ven, ale můžete třeba pouštět draka nebo dělat
otisky listů na papír. Jeden z důvodů, proč základoškoláci a středoškoláci
nemají podzim rádi, je to, že se samozřejmě v září nastupuje znovu do
školy a začíná po dvou měsících odpočinkových prázdnin nový školní rok.
Pak je tu skupina dětí, které se o prázdninách nudí a do školy se těší, třeba
na kamarády, nebo ta menšina téhle skupiny na učení. Každopádně podzim

je podle mě až na tohle období moc prima! Ty procházky veselým a
barevným podzimem se psem nebo rodinou jsou opravdu k nezaplacení, i
když nemáte psa, je super si dojít třeba sám/sama na procházku. Ten
podzimní vánek je moc příjemný. A to ani nemluvím o tom mírném slunci,
které na podzim příjemně svítí do obličeje. Nebo kaštany! Kdo by neměl
rád kaštany! Podle jedné staré tradice si máte na podzim nasbírat tolik
kaštanů, kolik vám je let a dát si je pod polštář. Oni vám budou v noci
dodávat energii, kterou budete po prázdninách do školy potřebovat. Na
podzim se také mění počasí, například prší nebo je zataženo. Ale i počasí
má své pro a proti. Např. když prší, tak si většina lidí řekne, že nemůžou
nic dělat, a ta druhá část lidí si řekne, že déšť je zábava a nebo, že to
k podzimu patří. Musím říct, že mám podzim ráda, ale už se těším na
Vánoce.

28. září – státní svátek svatého Václava
Tento den si Český národ připomíná památku svatého Václava. Podle
pověsti byl 28. září zavražděn svým bratrem Boleslavem ve Staré
Boleslavi. Celá pověst zní: Kníže Václav byl v České zemi velmi oblíbený.
Měl mladšího bratra Boleslava. A jak už to v královských rodinách
chodilo, prvorozený syn se měl stát panovníkem, a tak se panovníkem
v dospělosti stal. To se ale mladšímu bratrovi nelíbilo. Proto si zhruba
v roce 929 Václava pozval na svůj hrad ve Staré Boleslavi. Řekl mu, že se
bude konat křest jeho syna, a že se sluší, aby se jako strýc přijel na křtiny
svého synovce podívat. Václav bratrovo pozvání přijal. První den se konaly
křtiny. Pilo se, hodovalo a oslavovalo. Druhý den ráno se šel Václav
pomodlit do kostela. Boleslav ho celou cestu do kostela se svojí družinou
pronásledoval. Václav už byl u kostela a bral za kliku, v tom se ale objevil
Boleslav a mečem mu probodl srdce. Boleslav se po Václavově smrti stal
panovníkem. Později byl Václav prohlášen za svatého. Na počest této
události se slaví tento státní svátek, lidé nechodí do práce/školy a
připomínají si příběh svatého Václava. Tento den slaví svátek jméno
Václav.
Áňa a Linda♡

Co je to Halloween?
Halloween je původně keltský svátek, který se slaví v USA, Kanadě…
Název Halloween vznikl zkrácením staroanglického ALL Hallows´ Eve =
předvečer všech svatých.
Datum Halloweenu je každý rok 31. října. Lidé si tím připomínají své
zesnulé předky. První zmínky o Halloweenu sahají až do roku 1745, jméno
se v průběhu let komolilo, až vznikl Halloween.
Mezi symboly patří dýně, kostýmy, masky a strašidelná výzdoba.
Každý slaví Halloween podle svého, někdo se dívá na strašidelný film, jiný
poslouchá děsivou hudbu a další vyrábí co nejděsivější dýni.
U nás se slaví Halloween v podobě Dušiček. Na Dušičky jezdíme
k našim zesnulým, zapalujeme jim svíčky a dáváme jim květiny. Dušičky
jsou křesťanský svátek a slaví se 2. listopadu.

Příběh z USA - Záhada paní Parkinsonové
Halloween má každý ve Spojených státech rád. Mezi milovníky
Halloweenu patřím i já. Miluju vymýšlení kostýmů a taky strašení malých
dětí, které se na mě a kamarády dívají s vyděšeným výrazem. Rozhodl
jsem se vám vyprávět příběh, který se nám s kamarády Georgem a Johnem
stal minulý rok na Halloween. Je dost děsivý a sám jsem si ráno po
Halloweenu minulého roku myslel, že to byl sen. Večer na Halloween
jsme se s kluky sešli u domu Johna. Jako každý rok jsme šli na koledu
nejdříve k paní Parkinsonové. Byla to stará paní, která nám každý rok
dávala spoustu sladkostí, byla moc hodná. První zvláštnost tohoto
Halloweenu byla ta, že dům paní Parkinsonové byl prázdný. Oknem jsme
se podívali dovnitř, tam nic nebylo, ani nábytek. Bylo nám to divné, ale
řekli jsme si, že se asi odstěhovala, a tak jsme smutní šli koledovat
k Blossomovým. Ten večer hodně foukal vítr, a kvůli tomu nám k nohám
přiletělo staré zežloutlé parte. Bylo na něm napsané jméno paní
Parkinsonové. Rozhodli jsme se v jedné večerce koupit svíčku a zapálit ji
paní Parkinsonové na hřbitově. V našem městečku je jen jeden hřbitov, a
tak bylo jasné, že paní Parkinsonová bude pohřbena tam. Koupili jsme

svíčku a šli na hřbitov. To jsme ale
ještě nevěděli, co se na hřbitově o
Halloweenu může stát. Otevřeli
jsme
hřbitovní
vrátka,
ta
strašidelně zavrzala. Na hřbitově
byla opravdu hustá mlha. Začali
jsme
hledat
hrob
paní
Parkinsonové. Netrvalo to moc
dlouho a našli jsme ho. Zapalovali
jsme svíčku, když v tom……….
Spadl náhrobní kámen se jménem
Mary
Parkinsonová.
Z hrobu
začala
lézt
zombie
paní
Parkinsnoové.
Všem
nám
naskočila husí kůže. Nejprve
zombie vystrčila z hrobu ruku, a
pak se pomalu vysoukávala. Chtěli
jsme utéct, běželi jsme k vrátkům,
ale ta se zasekla. Zombie
s vrásčitým obličejem se stále
přibližovala. Už jsme s klukama
spadli na zem. Při dopadu jsem pouze ucítil bolest hlavy a pak jsem usnul.
Kluci také, podle jejich vyprávění. Ráno jsem se probudil ve své posteli
doma. Volal jsem klukům, kteří byli v pořádku, jako já. Podíval jsem se do
zrcadla a měl jsem přes čelo škrábanec. Další den jsme se sešli s klukama a
šli znovu na hřbitov. Hrob paní Pakrkinsnoové byl opět v původním stavu.
Nechápali jsme. A nepochopili jsme to až do dnes…..

Áňa a Linda♡

Halloveenská spojovačka pro nejmenší
1. Čarodějnice
2. Dýně
3. Mumie
4. Upír
5. Kouzelník
6. Duch

Vtipy
Dnes je Halloween. Můžu vyrazit do ulic bez mejkapu.

Halloween, ten já mám každé ráno před zrcadlem.

„Mami, mami viděla jsem babičku“ „Přece jsem ti říkala, že si nemáš
hrabat v pískovišti“

Sedí tři upíři v podobě netopýrů na elektrickém drátu, a jeden odletí, a
když se vrátí, má pusu od krve a říká: „Vidíte tamtoho člověka? Toho jsem
vysál“
Odletí druhý, a když se vrátí, má celou hlavu od krve a povídá: „Vidíte
tamtu krávu? Tu jsem vysál.“
Odletí poslední, vrátí se celý od krve a říká: „Vidíte tamten sloup? Tak do
toho jsem narazil.“

Tradice o Halloweenu
Je množství tradic o Halloweenu. První z nich
je Trick-or-treating, v překladu to znamená
,,Dejte mi koledu nebo vám něco provedu“ a
je to nejznámější halloweenská tradice. Děti
v kostýmech obcházejí sousedy, zpívají
koledy a získávají sladkosti. Pokud je majitel
domu suchar a neotevře jim dveře, provedou
mu malou lumpárnu. Další tradicí jsou hororové historky. Strašidelné
příběhy si mezi sebou vyprávějí starší děti. Čím děsivější, tím lepší. U
mnoha seriálů se vysílají v halloweenském týdnu speciální čarodějnické
díly. Další tradicí je halloweenský průvod, který se koná ve větších
městech, děti v něm soupeří o nejoriginálnější a nejstrašidelnější masku.
Nejznámější je newyorský The Village Halloween parade. A existuje
mnoho dalších tradic jako třeba vydlabávání dýní.

Rozhovor s paní učitelkou Halouskovou
Víte proč se slaví Dušičky?
,,Dušičky se slaví na oslavu zesnulých.“
Slavila jste Dušičky, když jste byla malá?
,,Neslavila, ale vím, proč se slavily a také to, že moje maminka a
babičky je slavily pokaždé.“
Slavíte dušičky teď?
,,Dušičky slavím.

Dušičky vs. Halloween
Dušičky se slaví 2. listopadu.
Dušičky ( All Souls Day) jsou svátky, při kterých se vzpomíná na věrné
duše zesnulých. Také se často chodí na hřbitov zapálit svíčku, přinést
květinu či navštívit kostel. Celá rodina zesnulého by měla mít klidný den
ve smutném duchu. Dušičky se odvíjejí od svátku všech svatých. V tento
den by se mělo zapomenout na všechny špatné činy zesnulého.

Halloween se slaví 31. října.
Na Halloween se vydlabávají dýně, chodí se koledovat v kostýmech a
nebo se chodí na strašidelné atrakce. Na Halloween děti chodí od domu
k domu a říkají básničky nebo staré pořekadlo Trick or treat (s překladem
Koledu nebo vám něco provedu), aby vykoledovali sladkosti. Nejčastější
pomsta za neotevření dveří je házení toaletního papíru po pozemku a nebo
zubní pasta na dveřích.

Osmisměrka
Vyhledej slova v osmisměrce a doplň je do textu.:
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Tajenka: V cizích zemí chodí převlečené .............. ….. ……………………
….. …………………. .

Na …………… v …………… se slaví …………… . Když je ……………
nebo ……………. Všude svítí halloweenské …………… . Halloweenskou
dýni si každý může doma vyrobit. Vyřežeme dýni tak, aby byla strašidelná.
Můžeme ji přikrýt …………… . Do vyřezané dýně vložíme …………… a
je hotovo. Znakem halloweenu nejsou jen dýně, ale také …………… a
…………… .

Kosťovy příběhy- Halloweenská noc
Mariánov je malé městečko, odlehlé od civilizace a obklopeno lesy.
Nežije zde moc lidí. Moderní technologii neznají. Dodržují různé tradice a
při Halloweenu chodí děti koledovat. Amy, Alice, Lukáš, Justin a Thomas
jsou dobří kamarádi od narození. Prožívají spolu všechna dobrodružství, a
proto i tento prožijí společně.
Všechny děti se vydaly na cestu za koledou a zkoušeli klepat na
všechny dveře, ale nikdo jim neotevíral. Chodili po celém městě a Amy,
která byla nejmladší, se začínala bát a chtěla se vrátit domů. Ostatní ji
začali přesvědčovat, že se nemá čeho bát, protože jsou s ní a nic se jí
nestane. Zaklepali ještě na pár domů, ale když jim nikdo neotvíral, vzdali
to. Všichni se chytili za ruce a šli směrem domů. Když procházeli okolo
starého a rozpadlého hřbitova, najednou uslyšeli praskání větví. Vyděsili
se, zpanikařili a rozběhli se pryč. Aniž by si to uvědomili, ocitli se na
hřbitově. Thomas dostal nápad, že by mohli jít prozkoumat hřbitov.
Procházeli okolo polorozpadlých hrobů a roztříštěných náhrobků. Čím blíž
byli ve středu, tím víc slyšeli kvílení. Thomas chtěl vědět, odkud se kvílení
vzalo, ale Justin s Amy se chtěli vrátit. Nakonec vyhrál Thomas a šlo se
dál. Když došli k největšímu hrobu s andělem, uviděli na náhrobku sedět
kostlivce s dýní místo lebky. Thomas, který šel první, se strašně lekl a šel
se schovat za ostatní. Ti se na něj nechápavě podívali, ale pak si také
všimli kostlivce. Všichni kromě Amy, která hleděla fascinovaně před sebe,
začali hystericky křičet. Děti se rozutekly pryč, jediná Amy tam zůstala
stát. Ta si s kostlivcem začala povídat, zatímco se s ním seznamovala,
ostatní zjistili, že jim chybí. Sice se hodně báli, ale rozhodli se pro ni vrátit.
Ovšem když se vrátili, uviděli, jak si vesele povídá s kostlivcem. Ten se
jim nakonec představil jako Kosťa, a tak se spřátelili.
(pokračování příště)

Halloweenská tajenka
1. K Halloweena neodmyslitelně patří…
2. Odkud pochází svátek Halloween?
3. V americe je typické (pomalovaní automobilů, domů…) a děti
,,koledují“ o…
4. Nejčastější zvyk nebo tradice?
5. Děti se převlékají do…
6. Svátek, který se slaví 31.října?
7. Děti o Halloweena chodí na…
8. Nejčastější kostým?
9. Typická Halloweenská zelenina?

Koloběžka Lukáše Vanžury
Byl jeden krásný školní den a já na
svojí překrásné koloběžce jedu cestou
necestou do školy, když si uvědomím, že
už je pozdě a že musím spěchat.
Jedu převratnou rychlostí, nevšímám si
žáků a jedu. Když jsem dojel ke
školnímu boxu,
zapomněl
jsem
si
zamknout koloběžku kvůli tomu, že jsem
spěchal.
Když jsem dorazil do třídy, už byla
skoro hodina. Jakmile jsem si sedl na
místo, zazvonilo.
Když skončila škola, šel jsem si pro
koloběžku k boxu. Jakmile jsem tam
dorazil, všiml jsem si, že zde koloběžka není. Obešel jsem celý box, ale
koloběžka nikde. S vědomím, že se mi ztratila koloběžka, pádím domů.
Dorazil jsem do bytu a sdělil jsem to mamce, která byla pochopitelně
trochu naštvaná. Řekla mi: „Dobře. Zítra vyrazíš za panem ředitelem a
zeptáš se ho, jestli se s tebou nepodívá na kamerové záznamy.“ „Dobře,
mami,“ odkývl jsem.
Druhý den jsem šel do ředitelny a zeptal se pana ředitele, který mě
poté poslal za panem učitelem Markupem. Ten mi řekl, že se na ně podívá
sám a potom si pro mě přijde, když něco najde. A tak čekám.
Už je skoro konec druhé hodiny a pan učitel Markup si pro mě přijde,
že našel něco zvláštního. Tak s ním jdu do kabinetu a celou velkou
přestávku se s ním dívám na záznamy. Jelikož kamera funguje na pohyb,
tak natáčí pouze tehdy, když je detekován pohyb. Když tam žádný není, tak
kamera udělá takový „skok“ (že přeskočí část). Stalo se něco divného.
Koloběžka byla v boxu jednu chvíli vidět. Pak kamera náhle udělala skok a
koloběžka nikde.
A tak jsem teď bez koloběžky.

Sportovní škola v přírodě
Letos jsem se po prázdninách celkem těšil do školy, protože jsem věděl, že
v ní moc dlouho nepobudu. První dva týdny jsem ve škole nějak přežil a
třetí pátek nastal odjezd na Šumavu. Na Šumavu jsem se moc těšil, protože
jsem věděl, že je to sportovní akce a já mám sport rád. A také jsem se těšil
na haldu zábavy s kamarády. Cesta autobusem byla dlouhá. Po čtyřech
hodinách autobus zastavil v Nové Huti u horské chaty Kodrea. A začal
týden stoprocentní zábavy. Ubytování bylo moc pěkné a na pokoji jsem
měl své oblíbené kamarády Matyho a Šímu. V dalších dnech jsme hlavně
jezdili na kole. Cyklistika na Šumavě byla skvělá. Jezdili jsme po cestách,
kde nebylo moc aut, takže jsem se mohl bavit s kamarády. Okolní krajina
se mi moc líbila, hlavně výhledy na okolní vrcholy hor, byly vidět krásné
lesy s mohutnými stromy, ale bohužel také uschlé lesy prožrané kůrovcem.
Kde nebyly lesy, tam jsme jeli okolo rašelinišť, kde rostl suchopýr,
borůvky a brusinky. Na Šumavě nebyly klasické vesnice, ale spíš louky
s roztroušenými dřevěnými chaloupkami. Pan učitel Prokop nám k tomu
vypravoval různé zajímavosti a vtipné historky, které se tam staly. Také
nás zavedl do několika skvělých hospod, nejvíce se mi líbilo
v Klostermanově chatě. Navíc
mi tam nejvíce chutnalo, dal
jsem si horkou čokoládu.
Občas se vyskytl i problém,
třeba spadlý řetěz. Ale Přéma
vždycky
problém
rychle
vyřešil a řetěz nasadil. Přéma
s námi také dělal a fotil živé
obrazy. Na kole jsme dojeli na
spoustu krásných míst, např.
na Bučinu, Tříjezerní slati
nebo se mi už z dálky
zamlouval hotel Korýtko.
Mrzelo mě, že tam jsme se na
nic dobrého nezastavili. Na
Šumavě jsem měl i zážitky se
zvířaty, viděl jsem živé vlky, 7
kilogramového pstruha a

slyšel jsem troubit jeleny. Pobyt na Šumavě splnil moje představy a chtěl
bych tam jet i s rodiči, ale nevím, jestli by maminka zvládla vyjet ty velké
kopce.
Autor: Jiří Sedlák

Je Sobota 28. září 2019 a u mého táty v Pardubicích je nuda. Protože můj
taťka ví, že se hodně zajímám o Druhou světovou válku, tak mě vzal na
pevnost Hanička v Severních Čechách poblíž polských hranic. Tak jsme
vzali ještě babičku a jeli jsme autem 65 km k pevnosti. Zastavili jsme u
brány a šli jeden Kilometr k muzeu. V muzeu byla garáž, kde byla Tatra
805, německé obrněné pásové vozidlo Sd.Kfz. 251 z druhé světové války,
český protiletadlový dvojkanón vz. 53/59 a sovětský tank T-34/85.
V muzeu byla prodejna suvenýrů, kde jsem si koupil kvarteto a jídelna, kde
jsme si dali langoš a Kofolu. Potom nám průvodce řekl, že muzeum byla
dříve kasárna, která používali Češi před válkou a později Němci. Po válce
se začala rekonstrukce pevností a kasáren a v roce 1973 se stala kasárna
muzeem. V muzeum je taky stará uniforma československé armády,
německá motorka BMW Sahara a model pevnosti. Potom jsme šli se
podívat na jednu z pevností, kde nám průvodce řekl, že do ní Němci
zkoušeli střílet dělem a jak německý vůdce Adolf Hitler navštívil pevnost.
Poblíž pevnosti je taky malá dělostřelecká tvrz, která nebyla nikdy použita.
Taky nám řekl, že velitel pevnosti byl Generál Mikuláš Jaroslav Novák,
který utekl do SSSR po německé okupaci. Potom jsme šli domů a s tátou
jsem diskutoval o Druhé světové válce. Výlet jsem si hodně užil.
Filip Růžička

Najdeš pět rozdílů

Omalovánky

