Číslo 5, leden 2012, ročník VII
!!! SPOLUŽÁCI, PROSÍM DÁVEJTE SI POZOR NA VAŠE
MOBILNÍ TELEFONY, Z DŮVODU VELMI ČASTÝCH
KRÁDEŽÍ !!!
„Krátké zprávičky z té naší školičky“ / Poradní sbor
Ve čtvrtek 19.1. a v pátek 20.1. proběhl zápis do 1.tříd
31.1. dostaneme vysvědčení.
V pátek 3.2. budou pololetní prázdniny.
Závěry ze stížností ze strany občanského sdružení rodičů na
školní jídelnu jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

Práce žáků
TAJNÝ VÝLET NA ZÁMEK LOUČEŇ
Dne 15. 12. 2011 se naše třída vypravila na tajný výlet. Byl tajný, protože nikdo
nevěděl, kam jedeme. Jeli s námi ještě dvě třídy, proto jsme se mačkali v autobuse. Když jsme
přijeli, tak nám paní učitelky oznámily, že jsme dojeli na zámek Loučeň.
Nejdříve jsme šli do tisového labyrintu. Všichni jsme tam zmateně pobíhali a křičeli
na sebe. Nakonec jsme se všichni sešli v pořádku před bludištěm. Potom jsme šli do bludiště
z kamenů. Trochu mě mrzelo, že někdo podváděl. Pak jsme se rozdělili a naše třída šla na
prohlídku zámku. Paní průvodkyně nás mile uvítala. Protože bylo před Vánoci, tak nám paní
průvodkyně povídala o jejich obyčejích. Potom se nás zeptala, jestli pečeme cukroví, a pak
nám rozdala perníčky, abychom si je vyzdobili. Potom jsme samozřejmě byli všichni umazaní
od sladké polevy.
Když byla naše prohlídka u konce, šli jsme do dalších labyrintů. Všechny byly hezké.
Když jsme přišli k našemu poslednímu kůlovému labyrintu, tak jsme měli štěstí, že už jsme
byli větší a viděli přes dlouhé kůly. Naše malá spolužačka takové štěstí neměla, proto se
v labyrintu ztratila. Vyvedli ji až kluci. Pomalu jsme se odebrali k odchodu. Usadili jsme se
v autobuse a jeli domů. Byl to moc hezký tajný výlet.
Andrea Krymláková V.B

Žáci z 6. a 7. ročníků, jež se v příštích letech chtějí podílet na tvorbě Školních novin,
prosím nahlaste se u vašich vyučujících na český jazyk! Nutnou podmínkou je velmi
dobré ovládání aplikace Microsoft Office Word!

Práce žáků 9.A a 9.B v hodinách výtvarné výchovy- „Krajina-malba“

Jan Kašpar IX.A

Jakub Mazuch IX.A

Tadeáš Ondroušek IX.A
IX.A

Tomáš Kašpar IX.A

