CO SI MŮŽETE
V LETOŠNÍM PRVNÍM
ČÍSLE NAŠEHO
ČASOPISU PŘEČÍST:

1.‐2. Rozhovory
s novými učiteli
3. Medový jarmark,
Lipka
4. Kam po škole?
Patronát
5. ‐6. Pohádky
7. Sport
8. Hádanky, křížovky
9. Adaptační pobyt
pro šesťáky

Budeme moc rádi, když nám
napíšete, co byste v časopise
chtěli najít, nebo nám sami
pošlete nějaký zajímavý
příspěvek na adresu
Matejkova.M@seznam.cz

Úvodem
Milí čtenáři,
začal další školní rok a v redakci našeho
časopisu se všechno změnilo (nebo téměř
všechno). Nová čísla pro vás budou
připravovat žáci IX.A a IX.B, jména
redaktorů najdete pod jednotlivými
články.
Budeme se snažit vybírat pro vás to
nejzajímavější, co se v naší škole i ve světě
událo nebo dít bude.
A když byste měli pocit, že v časopise něco
chybí, sedněte a napište článek, rádi jej
uveřejníme!! Můžete nám poslat i svůj
obrázek, básničku nebo třeba povídku!
Za celou redakci Sloupku
Michaela Matějková

NAŠEMU PANU ŠKOLNÍKOVI
PŘEJEME VŠECHNO NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM
A DĚKUJEME MU ZA VŠECHNO,
CO PRO ŠKOLU DĚLÁ!!!!

SLOUPEK, časopis žáků ZŠ Sloup, březen 2011, ročník: 2 číslo: 1
Od září můžete ve škole potkat nové učitele. Abyste je lépe poznali, udělali jsme s nimi
rozhovor, kde jsme se ptali na to, co by mohlo žáky zajímat.

Mgr. Jiří Odehnal
Datum narození: 31.10. 1983
Věk: 28 let
Bydliště: Lipovec
Znamení: Štír („A jsem na to hrdý!“)
Koníčky: sport,hudba ( Tool),dějepis,kino (filmy od Spilberga, seriál Přátelé, ),divadlo,poezie
(Erben),rád hraje Poker, pořad Ano Šéfe a jejich víc…
1. Proč učíte zrovna ve Sloupě?
odešla
‐ Byl jsem tu minulý rok na praxi a pan ředitel mi nabídnul místo za p.uč.Kulíškovou,která
na mateřskou. A protože se mi zde líbilo,tak jsem to vzal.
2. Jaká třída je vaše oblíbená?
‐ To nevím, ale nejhůř se mi učí asi v 7.A,B
3. Co všechno učíte?
‐Dějepis, OV,kroužek florbalu a přednášky o dějepisu.
4. Co děláte ve volném čase?
‐Teď už toho volného času moc není. Přijedu domů a dělám věci do školy a pak jdu spát. Ale když
nějaký volný čas zbyde,trávím ho se svojí přítelkyní a věnuji se koníčkům.
5. Co vás na škole zaujalo a naopak co se vám tu nelíbí?
‐Líbí se mi spolupráce a ochota učitelů, interaktivní tabule i děti jsou šikovné. Co se mi nelíbí je to, že
musím někdy spěchat na obědě.
6. Chodíte na obědy?
‐ Ano, a moc mi chutná.
7. Oblíbené jídlo?
‐ Cokoliv s masem. Pak i pizza,zmrzlina, topinky…chutná mi skoro všechno.
8. Jakými jazyky mluvíte?
‐ Česky,německy i anglicky. S p.uč Beltonem se klidně domluvím.
9. Jaký předmět jste ve škole neměl a naopak měl rád?
‐ Rád jsem měl tělocvik,dějepis,matematiku i zeměpis. Co jsem neměl rád…žádný předmět mi
nevadil, všechno jsem zvládal.
10. Jak dlouho tu chcete zůstat?
‐ Jsem tu jako záskok za mateřskou (místo p.uč. Kulíškové), takže uvidíme.
11. Jaké učitele máte rád?
‐ Mám rád všechny. Nejvíc ale asi p.uč. Sehnala, Paděrovou, Stříteckou, Hlouškovou…prostě ty ,co
jsou mi nejblíž u kabinetu.
12. Co vy a taháky?
‐ Na škole jsem je nepotřeboval a teď za ně dávám pětky.
13. Vaše plusy a mínusy?
‐ Plusy: hezký,milý,upovídaný,trpělivý,chytrý,dobrý partner,myslím si,že umím malovat („Doufám,že
si o mně nikdo nebude myslet,že jsem namyšlený
idiot!“)
Mínusy : Jsem tvrdohlavý a hodně zapomnětlivý, rád
utrácím.
14. Máte dojem, že se vás někdo bojí , naháníte
někomu strach ?
‐ Abych pravdu řekl pravdu , nepřemýšlel jsem o
tom.
15. Máte nějakého domácího mazlíčka? Zatím
nemám, moc na to nejsem, ale v budoucnu si
chceme s přítelkyní koupit velkého psa.

-1-

SLOUPEK, časopis žáků ZŠ Sloup, březen 2011, ročník: 2 číslo: 1

V dalším čísle vyzpovídáme paní učitelku Hlaváčovou a pana učitele Borka.

Mgr. Petr Sehnal
Datum narození: 17. 4. 1987
Věk: 24
Bydliště: Šošůvka
Znamení: Beran
Koníčky: fotbal,filmy,práce
1. Proč učíte zrovna ve Sloupě?
‐ Protože bydlím v Šošůvce.
2. Jaká třída je vaše oblíbená?
‐ Všechny co učím.
3. Co všechno učíte?
‐ Matematiku, informatiku a dílny
4. Co děláte ve volném čase?
‐ Teď už ho moc nemám, ale trávím ho s přítelkyní.
5. Co vás na škole zaujalo a naopak co se vám tu nelíbí?
‐ Líbí se mi tu všechno.
6. Chodíte na obědy?
‐ Ano a moc mi chutná.
7. Oblíbené jídlo?
‐ Všechno s masem a taková ta typicky česká jídla.
8. Jakými jazyky mluvíte?
‐ Noo…německy a trochu rusky.
9. Jaký předmět jste ve škole neměl a naopak měl rád?
‐ Měl jsem rád matematiku ,samozřejmě. A co jsem neměl rád byla čeština, němčina, chemie a
přírodopis.
10. Jak dlouho tu chcete zůstat?
‐ Tak to nezáleží na mně. To se musíte zeptat pana ředitele.
11. Jaké učitele máte rád?
‐ Všechny, nejvíc asi p.uč. Odehnala, Matějkovou, Janákovou, s kterou jezdíme na tábor. Potom určitě
p.uč. Stříteckou, která byla moje třídní ještě když jsem sem chodil.
12. Co vy a taháky?
‐ Na předměty, co jsem měl rád, jsem je občas použil (kdo je nepoužil někdy, že jo) a na předměty,
které jsem rád neměl, jsem byl líný si je dělat. Teď jakmile uvidím tahák, dávám automaticky za
pět,ale povoluju děckám si je někam vyvěsit ,i pro ostatní.
13. Vaše plusy a mínusy?
‐ Plusy nemám a mínusy říkat nebudu.
14. Máte dojem, že se vás někdo bojí , naháníte
někomu strach ?
‐ Já vypadám jak mílius , nikdo se mě nebojí.
15. Máte nějakého domácího mazlíčka?
‐ Domácího mazlíčka nemám.Vynahrazuje mi ho kytka
Míša Čejková, Aneta Nečasová,
v kabinetě
Anička Šebelová,Kamča Horáčková
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A co na nové učitele říkají sami žáci? Ptaly se Martina Závodníková a Kristýna Horáčková:
1. Co se vám líbí na panu učiteli Odehnalovi ? Oči, výška, dobře učí.
2. Líbí se vám jak páni učitelé chodí oblékaní ? Jo, mají moderní styl.
3. Máte z nich respekt? Ne, oni jsou v pohodě.
4.Máte je raději než starší učitele a proč? Jo, protože jsou hezcí.
5. Svěřili byste se jim se svými problémy? Možná, spíš třídnímu učiteli...
Jezdíme na LIPKU!

Co se dělo ve škole a ve Sloupě ...

Už asi tři roky jezdíme pravidelně na výchovné
programy, které pro nás pořádá Lipka. Vždy
pro nás nachystají spoustu zajímavých činností
a my se dozvíme spousta nového.
29. září se environmentální výchovy zúčastnili
prvňáčci. Nejdříve poznali nové živočichy
z řádu hmyzu na interaktivní tabuli a poté i na
živo. Moc se jim to líbilo a těší se na další
podobnou akci. Zeptaly jsme se Nely
Toufarové a Dominika Pospíchala z 1.B.
2. ročník měl také pestrý program. Zkoušeli
péct chleba a protože se jim vydařil,
pochutnali si na něm už v autobuse, i přesto,
že se měl sníst až doma, protože prý vychladlý
chutná mnohem lépe. Povídaly nám o tom
holky – Bára Šamalíková, Lucka Cibulková,
Alena Hrnčířová z 2.A.
3. A. a 3.B. zase vedly rozhovor na téma –
Bude zima, bude mráz. Poznávali také různé
druhy ovoce a zeleniny. Dozvěděli se spoustu
nového o půdě a v rámci programu na Lipce
vypracovali i pestrý projekt a téma ‐ Něco o
půdě. A nejvíce se jim líbila hra, kdy se snažili
rozveselit zahradníka. Ptaly jsme se Katky
Mikuláškové a Markéty Luskové ze 3.A.
Čtvrťáci hledali a sbírali na zahradě před
jednou z budov Lipky hmyz, zapojili se všichni
a moc je to bavilo. Poté ještě vyráběli z hlíny či
plastelíny dle vlastní vůle zvířátka, která je
nejvíce zaujala, nebo které se jim modelovalo
nejlépe. Rozhovor s námi dělaly Miluška
Schlesingerová a Iva Jakšová.
5.ročník soutěžil o to, kdo najde největší stopu
po zvířeti, za což je pak čekala odměna. Moc
se jim líbila hra na „klíště“ , což je vlastně hra
na „babu“ v jiném podání. Navzájem se snažili
chytit jeden druhého a koho se dotkli třikrát,
vypadává. Vykládala si s námi Anetka
Zouharová z 5.B.

Medový jarmark se uskutečnil 17.9.2011 ve
Sloupu. Po celý den bylo teplé a slunečné
počasí. Na programu bylo mnoho vystoupení
jak dětí, tak i dospělých, ale začneme od
začátku.
Jarmark začínal v jednu hodinu odpoledne.
Okolo kulturního domu se soustřeďovalo
několik stánků, ve kterých se prodávaly
například koláče, medovina, buchty a mnoho
dalších medových produktů. Na jarmarku byl
také vystaven unikátní prosklený včelí úl, na
který se hlavně děti rády chodily dívat.
V kulturním domě pak byla umístěna menší
výstava medových výrobků, jako například
buchty, koláče, nebo úžasný včelí úl. Venku se
prodávalo, mimochodem my, žáci jsme
prodávali perníčky, které upekly naše paní
učitelky a za dvě hodiny jsme neměli co
prodávat.
Mezitím se konala vystoupení, například
vystoupili děti jako malé včely, mažoretky,
skupina Sigma Pumpa a mnoho dalších.
Jakmile se začalo stmívat, balily se stánky, lidé
přicházeli a jiní zase odcházeli. Dospělí
tancovali na písničky kapely, v půl deváté byl
jarmark zakončen pěkným ohňostrojem. Teď
už můžeme jenom hádat, na co se máme těšit
příští rok.
Karolína Lusková, Adéla Kuběnová

Kristýna Slouková, Kristýna Pořízková, Ivana
Vlčková
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Kam dál ?
Devátý ročník je asi pro všechny na základní škole tím nejhorším, povinnosti navíc a k tomu
se ještě musíme rozhodnout, kam na střední, a když už si tak pracně vybereme, tak se
musíme pořádně uči,t aby nás vzali. Není to vůbec lehká věc. Zde máte tabulku s přehledem
kolik lidí jde na jakou školu, kde se můžete podívat, jak jsem se s tím vypořádali. Štěpánka
Dujková, Jolča Kovářová
Škola

Počet lidí(ze 45.)

Gymnázium

12

Střední odborná škola
Střední odborné učiliště
Obchodní akademie

9

Střední prům. škola

2

Pedák

2

Umělecká

2

Vojenská

2

Lesnická

1

Policejní akademie

1

Hotelovka

1

Sportovní

1

Ještě neví

8

Nikam

1

3

A pro kamarády prvňáky připravili deváťáci
dvě pohádky, které si už budou umět sami
přečít!!

BYLO JEDNO KRÁLOVSTVÍ, VE KTERÉM
ŽILA KRÁLOVSKÁ RODINA, TOTO
KRÁLOVSTVÍ NAVŠTĚVOVALA DRAČICE,
KTERÁ TOUŽILA PO MLADÉM A
KRÁSNÉM PRINCI. JEDNOHO DNE SI PRO
PRINCE PŘILETĚLA A ODNESLA HO DO
SVÉHO DOUPĚTE. KRÁLOVSTVÍ PŘEMOHL
SMUTEK, A TAK KRÁL VYHLÁSIL, ŽE KTERÁ
ŽENA PRINCE VYSVOBODÍ, STANE SE JEHO
ŽENOU. VIOLA, MLADÁ, KRÁSNÁ, ALE
OBYČEJNÁ ŽENA SE PRINCE VYDALA
HLEDAT. NAŠLA HO SPÍCÍHO MEZI
SKALAMI. DRAČICE U NĚJ NEBYLA, A TAK
NEVÁHALA, POLOŽILA SPÍCÍHO PRINCE NA
VOZÍK A ODVEZLA HO DO KRÁLOVSTVÍ.
PRINC SE DRUHÝ DEN PROBUDIL A
UVIDĚL, ŽE SE CHYSTÁ SVATBA. BYL TAK
ZMATEN, ŽE NĚVĚDĚL CO SE DĚJE A KDYŽ
UVIDĚL VIOLU, ZAPOMĚNEL ÚPLNĚ NA
VŠECHNO. PRINC SI VZAL VIOLU, ZE KTERÉ
SE STALA BUDOUCÍ KRÁLOVNA A DRAČICE
Z NEDALEKÝCH SKAL POTKALA SVÉHO
VYSNĚNÉHO DRAKA, SE KTERÝM MĚLA
MALÁ DRÁČATA.

I v letošním roce pokračuje PATRONÁT
deváťáků nad prvňáčky.
Na začátku školního roku dostal každý prvňák
svého patrona z deváté třídy. Ze začátku byli
prvňáci trochu stydliví a opatrní, ale po pár
dnech se se svými deváťáky skamarádili. Ti je
provedli po škole, ve které se budou učit a
hrát si. Naučili je používat čipy a celý týden s
nimi chodili na obědy. Někteří snědli vše do
posledního drobečku, ale jiní se v jídle rýpali a
odmítali oběd sníst. Po zmáhajícím
přemlouvání k jídlu je patroni odvedli do
družiny nebo s nimi počkali na rodiče.
Prvňáčkům se s deváťáky moc líbilo a i jim se
po nich bude stýskat. Ale nemusejí být smutní
čeká je ještě spousta společných akcí!!
Dokonce se na nás přijela ohledně patronátu
podívat TV Prima a natočila s námi reportáž,
kterou jsme mohli později vidět i v televizi.Kdo
reportáž o naší škole nestihl a v televizi
neviděl, může se na ni kouknout na stránkách
školy www.zssloup.net

Jana Kotoučková, Kristýna Plíhalová

Míša Špidlíková, Iveta Mikulášková
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POHÁDKA O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE

KOHOUTEK A SLEPIČKA ŠLI SPOLU DO OBORY NA

. PO CHVÍLI

A DALA PŮLKU KOHOUTKOVI. ZA CHVILIČKU NAŠEL
NAŠLA SLEPIČKA
JAHODU KOHOUTEK. PROTOŽE BYL ALE LAKOMÝ, DAL SI CELOU JAHODU DO

ZOBÁČKU. NECHTĚL SE SE SLEPIČKOU DĚLIT.

A TAK SE ZAČAL DUSIT. "

UDUSÍM!"

, SLEPIČKO! DEJ MI

, NEBO SE

HONEM UTÍKALA KE STUDÁNCE.

. KOHOUTEK LEŽÍ V OBOŘE,

"STUDÁNKO, STUDÁNKO, DEJ MI

NOŽKY MÁ

BYLA ALE PŘÍLIŠ VELIKÁ,

. BOJÍM SE, BOJÍM, ŽE UMŘE." "DÁM TI

, AŽ PŘINESEŠ OD ŠVADLENY
UTÍKALA ZA ŠVADLENOU.

." SLEPIČKA TEDY

PRO STUDÁNKU. STUDÁNKA MI

"ŠVADLENKO, ŠVADLENKO, DEJ MI
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DÁ
PRO KOHOUTKA. LEŽÍ TAM V OBOŘE, NOŽKY MÁ NAHOŘE.
BOJÍM SE, BOJÍM, ŽE UMŘE." "DÁM TI ŠÁTEK PRO STUDÁNKU, AŽ MI PŘINESEŠ

OD ŠEVCE." A TAK SLEPIČKA UTÍKALA ZA ŠEVCEM.

"ŠEVČE, ŠEVČE! DEJ MI

PRO ŠVADLENKU. ŠVADLENKA DÁ ŠÁTEK

PRO
. STUDÁNKA DÁ
PRO MÉHO KOHOUTKA.
LEŽÍ TAM V OBOŘE, NOŽKY MÁ NAHOŘE. BOJÍM SE, BOJÍM, ŽE UMŘE."

ŠEVCI BYLO

LÍTO. DAL

ŠVADLENCE. ŠVADLENKA

DALA
STUDÁNCE. STUDÁNKA DALA VODU SLEPIČCE.
HONEM UTÍKALA DO OBORY ZA KOHOUTKEM. DALA MU NAPÍT A TAK HO
ZACHRÁNILA. A KOHOUTEK? TEN UŽ OD TÉ DOBY NEBYL TAKOMÝ A SE

SE O VŠECHNO HEZKY DĚLIL.
Andrea Vintrová, Adéla Stloukalová
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SPORTOVNÍ RUBRIKA

Jágrův návrat do NHL
Jaromír Jágr přestoupil z ruského Omsku do
zámořské Philadelphie Flyers. Do Ameriky se
vrátil po 3 letech. Před sezonou bylo několik
otázek. Největší z nich byla, kolik tento
devětatřicetiletý forvard nastřádá bodů.
Každého překvapil. Ve 3 přípravných zápasech
nasbíral 6 bodů. A opět o něm začal každý
mluvit. V noci ze 6.10. na 7.10. začal
zahajovací zápas sezony. Cestu za titulem
zahájili „ letci “ Philadelphie v čele s Jágrem a
Voráčkem na ledě Bostonu Bruins.
Po skvělém výkonu Jágra a Voráčka Phila
zvítězila. Jágr zaznamenal bod za nahrávku a
Voráček za gól.
Martin Přibyl, Honza Ševčík

Hattrick Tiumena a Josefa Váni
Na startu 121. ročníku Velké Pardubické bylo
14 koní a jezdců.
Vítěz:
Pan Váňa vyhrál s Tiumenem po třetí za
sebou.
Ze začátku závodu byli na posledních pozicích ,
aby nevysiloval koně. Přeskoky zvládali docela
dobře.Už se blížil cíl a pan Váňa s Tiumenem
se hnali dopředu a byli na 1. pozici, ale jen tak
tak to vyhráli .
Výsledky 121. Velká pardubická České
pojišťovny
1. Tiumen (ž. Váňa st.), 2. Sixteen (ž. Bartoš),
3. Valldemoso (ž. Andrés), 4. Flambion
(Sovka), 5. Mandarino (ž. Kašný), 6. Bremen
Plan (ž. Korpas), 7. Aspirant (ž. Lemée), 8.
Amant Gris (ž. Stromský), 9. Wavelight Laser
(ž. Kousek). Nedokončili Trezor (ž. Mátl),
Zulejka (Šimůnek), Lirain (ž. Váňa ml.), Klaus (ž.
Myška), Karlsbad (ž. Novák).
Výrok: Boj 1/2 ‐ 2 1/2 ‐ 12 ‐ 3 1/4 ‐ 4 3/4 ‐ 1 ‐ 1
1/4 ‐ daleko.
Čas vítěze: 9:15,29 min.

Hádanky (řešení najdete na následující
straně)
Prišel k nám panáček, měl červený fráček,
když jsme ho svlíkali,všichni jsme plakali.
Vaří se to, peče se to, smaží se to, nejí se
to.
Čtyři nožky, dva trnožky,v zimě běží, v
létě leží.
Přišel k nám host, co v lese vzrost, zatočil
se po světnici, praštil sebou pod lavici.
Sedí,sedí Charvátek, má červený kabátek
na hlavě má strup, plné břicho krup.
Letí panáček přes boří, sám k sobě hovoří,
má krátké nožičky, červené nohavičky.
Shrbený mužíček běhá po poli, nepříjde
domů, až je oholí.
Koruna na hlavě, andělský šat, zlodějský
krok, ďábelský křik.
Jede, jede lovec, má červený konec, kam
ten konec strčí, všude voda crčí.
Jede sedlák do lesa, voj má z lesa, a když
jede z lesa,voj má do lesa.

Filip Fabiánek, Jirka Štěpaník

Kristýna Plíhalová, Jana Kotoučková
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Tajenka pro menší 
JAK SE JMENUJE ŽIVOČICH,
KTERÝ ZE ZAČÁTKU ŽIVOTA
VYPADÁ ÚPLNĚ JINAK NEŽ NA
KONCI ŽIVOTA ?

1. KŘESTNÍ JMÉNO PANÍ
UČITELKY V 1. A

2. JE V KAŽDÉ TŘÍDĚ A
DÍVÁME SE JÍM VEN

3. KDYŽ PŘIJDEME DO ŠKOLY, JDEME SI TAM ODLOŽIT BOTY A BUNDY.
4. MYŠKY HO ZBOŽNUJÍ A JE ŽLUTÝ.
5. KDYŽ SEDÍME VE TŘÍDĚ, MÁME NA NÍ POLOŽENY SEŠITY A POUZDRO.

1. Roční období, ve kterém se příroda probouzí
2. Jak se jmenuje naučná kniha, která shromažduje témata jednotlivých oborů
3. Jméno naší planety
4. Přístroj pomocí něhož se dorozumíváme s ostatními lidmi.
5. Název černého stěhovavého ptáka.
6. Jak se jmenuje věc, ve které se díváme na filmy,zprávy a seriály ?
7. Anglicky auto.
Jak se jmenuje zvíře, které se ukládá do zimního spánku ?
Marcel Tůma, David Němec

ŘEŠENÍ HÁDANEK: cibule, šípek, sáně, smeták, jitrnice, čmelák, srp, páv, kačena, pták
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Ve škole se nespí?
Adaptační programy nejsou v dnešní škole žádnou novinkou, pořádají je nejčastěji střední školy pro
žáky nastupující do prvního ročníku.
U nás byl na začátku nápad školní psycholožky Mgr. Michaely Krucké, abychom v rámci projektu EU
peníze školám připravili se školním poradenským pracovištěm intenzivní program pro žáky šestého
ročníku naší školy. Příchodem dětí z Vysočan se loňská pátá třída rozdělila na dvě šesté a kromě
nových žáků dostali žáci i novou třídní učitelku.
Dvě páteční rána na konci září a počátkem října byla pro účastníky programu úplně jiná, než jindy. Do
školy jsme přišli jako obvykle na osmou hodinu ranní, ale místo aktovky vlekli batohy ukrývající
spacáky, karimatky a polštářky, jako bychom se chytali na velký výlet.
Dopolední hry střídaly jedna druhou a najednou nikomu nevadilo, že není ve dvojici s kamarádkou,
ale s klukem. Všem se moc líbila hra Zvířata na čelo nebo Reportéři, ve skupinách vznikala třídní
pravidla. Po obědě ve školní jídelně jsme vyrazili do přírody, zahráli si náročnou strategickou hru, při
které se projevilo, že nestačí mít jen rychlé nohy, ale důležitý je i mozek, a připravili jsme si dřevo na
oheň. Po návratu do školy si každý účastník vyrobil svůj erb a společně jsme si vyzdobili třídní trička.
Po večeři, když se venku setmělo, přišel ten správný čas na táborák a buřty, a také na toužebně
očekávanou stezku odvahy.
Pořádná tma a zima nás zahnaly zpátky do bezpečí, do školy, která v noci vypadá úplně jinak, než
když vás čeká písemka z matematiky. V teple školní družiny jsme hráli hry, zpívali, představovali
scénky z filmů a povídali si zážitky z celého dne.Už začínal nový den, a proto jsme se uložili do
spacáků. Za chvíli všichni spokojeně oddechovali.
V sobotu se nikomu nechtělo dlouho spát, každý si chtěl pobyt ve škole co nejvíc užít. Po snídani jsme
si představili erby a zahráli pár her. V závěrečném hodnocení se mohli všichni vyjádřit, jak se jim
program líbil. Co myslíte, byli šesťáci spokojení?
Michaela Matějková
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