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Ve slohu dostali žáci zadání: Napiš líčení na téma – Když se venku havraní…
Přečtěte si, jak si s úkolem poradila některá děvčata.
Když se venku havraní.
Stojím u okna a koukám ven. Ten hnusný podzimní den. Stromy jako by umíraly, tráva celá zbledla. Z
velkých nadýchaných mraků kape voda a vytváří blyštivé kaluže. Je takové černo, jako by se slétalo
plno havranů. Vítr všude rozhazuje barevné listy. Naše ulice jako by umřela. Je celá temná. Už ani
mraky nevidím.
Tereza Filípková 9. A

Když se venku havraní
Mraky se sešly. Záhy se propojily, semkly se k sobě a zabránily tak slunci ve výhledu na krajinu pod
ním. Vše ovládla tma. Stíny převzaly vládu nad každičkým koutkem a potichu vyčkávaly na
kolemjdoucí. Blížila se bitva. Vzduch ztěžkl pod náporem strachu a nejistoty. Na nebi se připravoval
první útok. Dvě armády se k sobě s hlasitým duněním přibližovaly. Burácení hromu prorazilo hrobové
ticho. Záhy se na nebi rozzářily stovky mečů, které se míjely a křižovaly ve snaze zasáhnout protivníka.
Při každém úderu se ozvala rána. Mraky se nad tou hrůzou rozplakaly. Jejich slzy dopadaly na zem po
tisících. Avšak bojovníci ten nářek nevnímali a dál pokračovali v krveprolití. Válečníci umírali po
stovkách a jejich meče dopadaly na zem. Pak se ozvala poslední rána. Záhy vše utichlo. I mraky se
ulekly a přestaly plakat. Vše se na pár okamžiků zklidnilo. Najednou se mraky začaly trhat. Skrz
tmavou oponu vystoupil král ve zlatavé zbroji. Shlédl na zem a spatřil tu pohromu. Bezmocně na ni
hleděl a jediné, co mohl udělat, bylo vysušit slzy svého lidu.
Adéla Mazuchová, 9. B
Pranostiky – listopad
25. listopadu – svátek má Kateřina
Svatá Kateřina strčí housle do komína
Na svatou Kateřinu se konaly poslední zábavy před dobou adventu, která zakazovala zábavu, zpěv
a tanec.

Bobřík informatiky
V první polovině listopadu žáci 4. – 8. ročníku lovili bobříka informatiky. Plnili různé úkoly spojené
s informatikou. Soutěžilo se ve třech kategoriích:
Mini – 4. – 5. třída, Benjamin – 6. – 7. třída, Kadet – 8. - 9. třída
Nejlepšími řešiteli jsou:
Kategorie Mini
4. třída
Marek Učeň, Leo Berka, Antonín Kalfas
5. třída
Justýna Jirková, Michaela Procházková, Adam Bárta

Kategorie Benjamin
6. A
Eliška Dupejová , Lucie Musilová , Jakub Králík
6. B
Tereza Korbičková, Nikola Kouřilová, Jakub Kilián
7. A
Filip Šťastný, Adéla Pokorná, Kateřina Konečná
7. B
Iva Tauberová, Klára Paulíková, Aneta Formánková

Kategorie Kadet
8. A
Lucie Pěnicová, David Bárta, Miroslav Fojt
8. B
Jakub Doležal, Matěj Hoždora, Jakub Foletar

Pranostiky – listopad
2. listopadu – Dušičky
Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.

Divadlo ve škole
Ve čtvrtek 23. 11. k nám do školy přijeli herci z Hradce Králové. Cílem jejich představení bylo, aby nás
seznámili s nejvýznamnějšími renesančními španělskými dramatiky a spisovateli. Prostřednictvím
scének nám představili ukázky z děl. Samozřejmě do scének nezapomněli zakomponovat i humor, aby
bylo pro nás celé představení zajímavější. A to se podařilo, smáli se žáci i učitelé. Divadlo mělo úspěch
a moc se nám líbilo.
Adéla Mazuchová, 9. B
23. 11. byl den, kdy k nám do školy přijeli dva herci z Hradce Králové. Pro první stupeň měli připravené
bajky a pro nás starší scény z děl španělských renesančních autorů. Herci si ukázky připravili tak, aby
byly humorné, ale zároveň i poučné. Také komunikovali s publikem a vtahovali nás do děje, proto se
tedy stalo, že někteří byli zahradníkem či kedlubnou. Divadlo bylo pěkné, vtipné, zábavné.
Michaela Pelcová, 9. B

GASTRODEN BZENEC
Dne 23. 11. 2017 jsme se ráno vydali na vlak. Orazili jsme si lístky a nasedli. Vystoupili jsme až v Bzenci
a šli jsme hned do hotelu Junior. Jako první jsme šli do tělocvičny. Tam nám ukázali, jak zdobí dorty,
připravují palačinky nebo míchají drinky. Potom jsme se šli podívat do patra, kde už byla hotová jídla.
Viděli jsme ukázky různých výrobků - dorty, palačinky, marcipánové postavičky, čokoládové koule,
perníky, vánoční cukroví, pokrmy z ryb. Navštívili jsme také starou školu, kde připravovali kávu.
Moc se mi tam líbilo, až na to, že tam bylo hrozně moc lidí.
Nikola Kouřilová, 6. B

Exkurze 7. tříd
V pondělí 27. listopadu jsme se vydali do Brna do přírodovědné stanice Kamenačky. Z vlaku jsme
přestoupili na tramvaj, která nás dovezla až tam. V úvodu nám pán řekl něco o plazech a
obojživelnících. Viděli jsme plazí vajíčka, svlečku hada, kostru ještěrky a mohli jsme si pohladit agamu.
Poté jsme se přesunuli do skleníku a tam jsme se dověděli něco o želvách a krokodýlech. Pak jsme šli
po schodech dolů, kde byla akvária s rybami a želvami. Exkurze byla zajímavá.
Pranostiky – listopad
11. listopadu – Martin
Je-li na svatého Martina pod mrakem, bude nestálá zima, je-li jasno, bude tuhá zima.
O Martině po ledu, o vánocích po blátě.
Martin a Kateřina na blátě, Vánoce na ledě.

Pečení perníčků ve volitelném předmětu - DOMÁCNOST
V úterý 28. 11. jsme osmou hodinu dělali perníčky. Každá ze čtyř skupinek si přinesla z domu těsto,
vykrajovátka nejrůznějších tvarů a vejce na potření. Všem se perníčky povedly a nikomu se nepřipálily.
Po upečení jsme si s nimi udělali fotku a sbalili do krabiček, abychom si je mohli vzít domů. Myslím, že
to byla jedna z nejzábavnějších hodin, kterou jsme kdy měli a už se nemůžeme dočkat další hodiny, ve
které budeme dělat langoše.
Magdaléna Učňová, 8. B

Vybráno z hodin slohové a komunikační výchovy – téma - Stalo se to minulý týden
Minulý týden jsem byla s rodiči v ZOO. Nejdříve jsme si prošli výběhy opic a potom jsme se šli podívat
na hady. Prohlížela jsem si chřestýše, který líně ležel na umělé větvi. Najednou nás rychle vyhnali ven,
protože v teráriu zmije objevili díru. Chovatelé se dívali všude po místnosti, ale marně. Všichni stáli
před teráriem a dívali se, co se tam děje. Ostatní zvířata už lidi přestala zajímat. Protože chovatelé
nenašli zmiji uvnitř, obávali se, že utekla ven. Poté se všichni začali dívat po celé ZOO a hlavně pod
nohy, aby na ni nešlápli. Po celé zahradě vládlo napětí, aby se nikomu nic nestalo. Po dlouhých dvou
hodinách ji konečně našli. Stále byla ve svém teráriu schovaná pod listem. Majitel ZOO se pořádně
rozčílil na chovatele, ale nakonec se vše uklidnilo a my jsme mohli dokončit prohlídku celé zahrady.
T. Handlová, 8. B

V letošním roce byla vyhlášena netradiční literární soutěž - Příběh vrby. Žáci mohli vytvořit
libovolný text o vrbě, která stála před školou. Z nejlepších prací jsme vybrali……
Je rok 2047 jsou tu létající auta i ta podvodní, jediné, co tu stále chybí, je stroj času. Ale brzy tu
bude, právě ho dělá jeden vědec, který se jmenuje Profesor Z. Co znamená to Z. To nikdo neví. Já
jsem také vědec a pomáhám mu sestavit stroj času. Po pár letech je stroj času konečně hotov. Po
zhotovení stroje času jsme si já a Profesor Z. do něj vlezli a odcestovali do minulosti. Když jsme
přistávali, strhl se obrovský vítr a na vrbě před školou jako by začala praskat větev. Když jsme
přistáli, začal Profesor Z. říkat: „Nikdo se nesmí dozvědět, že jsme to byli my, narušil by se tak
časoprostor.“ Musíme ihned odletět! Jenže to bych nebyl já, kdybych poslechl Profesora a vrátili se
nazpět. Má zvědavost, v kterém roce jsme se ocitli, byla silnější než profesorovo varování před
narušením časoprostoru. Zatajil jsem mu, že jsem zahlédl své malé já.
Vypravil jsem se přímo ke vchodu školy a ze školní nástěnky jsem vyčetl, že jsme v roce 2017. A
pochopil jsem, že jsem v době, kdy mi bylo 10 let. Rozhlédnu se kolem sebe a dochází mi, že je
podzim. S úsměvem ve tváři zjišťuji a oznamuji Profesorovi, že jsme vrbu nepoškodili my. Vyprávěl
jsem mu, jak tu byl orkán a pak jsem mu vysvětlil, že jsme tu pár dní po něm. Potom jsme se
podívali z kabiny stroje času směrem k vrbě a viděli jsme, jak nějaký muž stojí na vrbě a ořezává
jednu větev za druhou. Až ted´ jsem si uvědomil, jaký smutný pohled to byl tenkrát i dnes. Pak
jsem se otočil směrem k tělocvičně a spatřil jsem, jak přichází mé malé zvědavé já. Byl to zvláštní
pocit vidět sám sebe přicházet, ale musel jsem si zachovat chladnou hlavu. Protože se mé malé já
nebezpečně rychle blížilo k našemu stroji času, museli jsme rychle nastartovat naši loď a
odcestovat, abychom nakonec nenarušili časoprostor. A hurá směrem k dalším dobrodružstvím!
Leo Berka, IV.
Psal se rok 2010, kdy jsme poprvé uviděli naši školu. Ještě předtím nás ale uchvátila majestátná
vrba. Pomysleli jsme na to, kolik na ní bude zábavy.
Jak čas šel, vrba musela snášet mnoho. Například
když jsme se na ní houpali. Byla to sice zábava, ale
myslím, že vrba z toho nadšená nebyla. Docela jasně
se mi vybavuje, když jsem z ní poprvé spadla.
Dlouhou dobu jsem pak na ni nechtěla vlézt.
Domnívala jsem se, že to bylo něco jako odplata za
to, že ji nenecháme na pokoji. Párkrát se mi dokonce
zdálo o tom, jak se pomalu mění na vrbu mlátičku
z Harryho Pottera. To se mi k ní taky moc nechtělo.
Zkrátka někdo z ní měl radost a myslel si, že je to to
nejlepší na škole a někdo z ní měl strach. Jednou ji
potkal hrozný osud. Byla pokácena. Všechny to
zarmoutilo, zvláště ty mladší. Myslím si, že prožila
krásný život a hodně toho zažila.
M. Učňová, 8. B

Mikuláš, čerti a andělé
Osm deváťáků vybraných
ředitelem se 5. 12. ráno sešlo a
udělalo ze sebe nadpřirozené
bytosti – Mikuláše, čerty a anděly.
Přípravy byly dlouhé, abychom byli
k nepoznání a děti z nás měly
respekt – tedy aspoň ti nejmenší.
Navštívili jsme školku, první stupeň
a školní družinu. Ve třídách byly
hodné děti odměněny sladkostmi.
Také se našlo pár jedinců, které si
odnesl čert a pomaloval je černou
barvou. Pak museli Mikulášovi
odříkat nějakou básničku. Je super,
že se tato tradice v naší škole
dodržuje, těší se na ni ti malí a ti
velcí ještě víc.
Sabina Procházková, Radim Svoboda – 9. A

Vánoční Brno
Dne 8. 12. jsme jeli se třídou do Brna. Program
výletu: Petrov, Zelný trh, podzemí pod Zelným trhem
Z vlakového nádraží jsem šli na Petrov - (katedrála
sv. Petra a Pavla). Pan farář nám to tam pěkně
popsal a vzal nás i na věž. Potom jsme šli na Zelný
trh, kde jsme mohli nakoupit nějaké dárky na
Vánoce. Pak jsme navštívili podzemí. Ze všeho
nejvíce se nám líbila mučírna. A pak jsme se šli
podívat na krokodýla. Potom jsme se těšili na dobré
jídlo v McDonald‘s. Výlet se nám moc líbil.
Žáci 4. a 5. třídy

Pranostiky - prosinec
4. Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude příští rok hodně trávy.
6. Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky.
13. Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.

Mladý Demosthenes
Stalo se již tradicí, že v předvánočním čase pořádáme soutěž o nejlepšího řečníka. Nebylo tomu
jinak ani v letošním roce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: 6. - 7. třída a 8. – 9. třída
Mezi nejlepší řečníky patří:
T. Vejmolová, 7. B; I. Mlčochová, 9. A; I. Tauberová 7. B; S. Luzarová 6. A; J. Foletar 8. B; S.
Procházková 9. A; V. Šamšula, 6. A; A. Šafář 6. B; O. Pilát 7. A; L. Pěnicová 8. A; J. Machálek 8. B

Pranostiky - prosinec
24. Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný
25. Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny
26. Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí.

