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Budoucnost?
A. Velhartická,8. A
Když jsme byli malí, každý se nás ptal: „ Čím chceš být, až vyrosteš?“
Mnozí z nás řekli: „ Kosmonautem“, „zvěrolékařkou“, „hasičem“.
U mě to byla princezna.
U některých z nás se plány často měnily.
Já jsem chtěla dlouhou dobu být porodní bábou a hned potom kadeřnicí.
A dnes? Právě nastal TEN ČAS, kdy je potřeba se rozmyslet, čím chci být a přiznávám, že celý svůj
život jsem to věděla – ale dnes? Nevím, netuším. Fotografkou, agrofarmářkou, podnikatelkou?
Těžké se rozhodnout.
Tak ať Vám jde to rozhodování snáze 
PS. Nezapomeňte, že přihlášku na střední školu musíte odevzdat nejpozději do 15.3.

Víte, že…?
J. Cestr, 5. A


Víte, že pokud zadáte do google vyhledávače zerg rush budete muset svést bitvu s óčky které
se pokusí sníst vaše výsledky?



Víte, že zpěvák Eminem strávil hodiny čtením slovníků aby, uměl dělat lépe rýmy?



Víte, že komáři více útočí na lidi, kteří jedí často banány?



Víte, že Leonardo Da Vinci psal levou rukou zrcadlově obráceně a ještě k tomu zprava do
leva?



Víte, že Super Mario se objevil poprvé v roce 1981 a že se původně měl jmenovat Jumpman?



Víte, že studenti, kteří pravidelně žvýkají, mají lepší výsledky z matiky?



Víte, že MC Donald‘s kdysi prodával pizzu?



Víte, že v Praze měl stát mrakodrap ve tvaru písmena W?



Víte, že představitel Luka Skiwalkera v páté epizodě star wars se musel 16x udeřit hlavou o
strop v Yodově domku než byl režisér Lukas spokojen s výsledkem?



Víte, že jeden muž kdysi upustil iPhone když skákal, padákem měl sice rozbitý displej, ale
pořad fungoval?



Víte, že 50 % lidského DNA je stejné jako DNA banánu?



Víte, že značka Volkswagen vlastní Lamborghini, Bugatti, Ducati, Bendle, Audi i Porshe?



Víte, že čím máte větší IQ tak víc zapomínáte?
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Víte, že ruské tanky se řídí za pomoci ovladačů Sony Playstation?



Víte, že v roce 2007 uvěznil Irák 14 veverek kvůli špionáži?



Víte, že arašídy součástí dynamitu?



Víte, že Justin Timberlake namluvil McDonald hlášku: ,,I’m lovit it“ a za píseň dostal 6mil.
dolarů?



Víte, že za rok se na světě vytiskne více bankovek z monopolů než skutečných?



Víte, že antidaktofobie je fobie z toho, že vás sleduje kachna?



Víte, že kniha Ládi Hrušky byla nejprodávanější knihou v historii ČR?

O CITRONKOVI
Filip Vlček, 3. A
Citronek bydlel v kuchyni se zlým bratrem Citronem. Ten chtěl ovládnout celou kuchyni. Citronek si
pozval Hrušku, Jablko a Meloun, aby mu pomohly přemoci Citrona.
Potkaly malého Grapefruita, který jim dal kouzelnou vidličku, která jim pomohla zlikvidovat stráže
Citrona. Všichni dohromady porazily Citrona a zůstaly bydlet v kuchyni.

O třech sourozencích
Tomík, 3. A
Žili byli tři sourozenci, dva bratři a jedna sestra. Nejstarší bratr se jmenoval Tom a byl
nejzodpovědnější. Druhý bratr se jmenoval Vojta a byl nejveselejší. Oba měli rádi svoji
nejmladší sestřičku Katku. Žili v malé dřevěné chaloupce u lesa jen s tatínkem, protože
maminka jim bohužel zemřela.
Každý den na ni smutně vzpomínali. Tatínek pracoval jako dřevorubec. Každý den za ním
děti chodily do lesa a nosily mu čerstvou vodu a chléb. Pokaždé je doprovázel tajemný
ptáček. Jednoho dne už jim to připadalo divné a ptáčka následovaly. Společně se dostaly do
Netopýřích skal. Stále ho následovaly, až došly k tajemné jeskyni, kde žila zlá čarodějnice
Pavoučice. Děti zvědavě nakoukly dovnitř a oknem uviděly, jak krmí barevného ptáčka. Když
ptáčkovi čarodějnice podala vodu, v ten okamžik se ptáček proměnil v jejich maminku. Děti
neváhaly ani chviličku a rozběhly se šťastně za maminkou. Když ji všichni tři s láskou
obejmuly, v ten okamžik se kletba zlé čarodějnice zlomila.
Od té doby zůstala maminka se svou rodinou a nikdy se už v ptáčka neproměnila.
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Svět na lípě
Loren, 3. A
Byl jednou jeden chlapeček. Jmenoval se Petr. Bydlel v sirotčinci a měl tam hodně kamarádů.
Každý den si vylezl na lípu, která stála pět metrů od plotu sirotčince. Děti totiž musely
pracovat, aby se uživily. Každý den chodily na pole okopávat brambory. Když Petr pracovat
nechtěl, tak si vlezl do koruny lípy.
Jednoho dne, když se chtěl jít schovat na lípu, uviděl něco blýskavého. Zaostřil zrak a vidí na
jedné větvi zavěšenou minci. Napřed si myslel, že je to pětikoruna. Uvědomil si, že by si za ni
mohl koupit lízátko nebo bonbón. Vylezl na strom a zjistil, že mince je děrovaná. Takže to
pětikoruna být nemohla.
Sáhl prstem do díry v minci a najednou ho ta mince začala vtahovat do sebe. Všechno kolem
ztmavlo, jakoby to byla černá díra. Ale nebyla to obyčejná černá díra – byla to brána do mini
Země nezemě. Najednou se pro Petra svět o hodně zvětšil a on se zmenšil. Stal se
pidimužíkem, a když se rozhlédl, uviděl kolem sebe podobných pidimužíků tisíce. Hráli
poker, jezdili na skatu, poslouchali Michaela Jacksona a dělali spoustu zajímavých a drsných
věcí. Někteří pidimužíci byli chudí a osamělí.
Petr tam potkal smutného kluka Honzíka, právě jednoho z těch osamělých. Petr by také
vlastně osamělý. Jenže si vzpomněl, že v lidském světě, v sirotčinci, měl spoustu kamarádů.
Skamarádil se i s Honzíkem a chtěl mu ukázat lidský svět. Ukázalo se, že Honzík byl původně
také ze sirotčince, také našel svět za mincí, ale neuměl se vrátit. Až když bránu někdo objeví
podruhé, je možné zase projít zpátky.
Petr s Honzíkem tedy prošli mincí zpět a vrátili se do sirotčince. Žili tam dál jako bratři. Brzy
si je vybrala rodina Simpsonů a všichni spolu žili šťastně až do smrti.

jaro v 1.A – vrba jíva
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Osmisměrka
J. Cestr,5. A

Hledaná slova:
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Zajíček Flám
N. Jílková,5. A
Zajíc tlapkou bříško hladí
se včelami kamarádí.
Dostal od nich medovinu,
utíkal s ní na mýtinu.
Kdo měl žízeň, tomu dal,

OKOVY
PLEŠ
MRAK
PASTVA
ZMIJE
ALOE
BOUDA
UZEL
ZEĎ

sám se napil, hned se smál.
Nožky do tance se daly,
před zajícem utíkaly.
Hola, nožky, stůjte chvíli.
Kdepak, jen si zatančily,
po mýtině běží lehce,
zůstat v klidu se jim nechce.
Hop – žabáku skvrnitý,
kdo skočí výš; já, nebo ty?
Není to těch nožek vina,
může za to medovina!
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VÝPRAVA ZA MĚĎENOU RUDOU – TIP NA JARNÍ VÝLET
J. Havránek, 4. B
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PRVNÍ JARNÍ VÝLET ZA MINERÁLY SE NÁM VELMI VYDAŘIL. SVÍTILO SLUNCE. V PRVNÍM NALEZIŠTI
NÁM ŠTĚSTÍ MOC NEPŘÁLO. NAŠLI JSME JEDEN MALÝ KOUSEK S MALACHITEM. ALE ZATO V DRUHÉM
NALEZIŠTI JSME NAŠLI MÍSTO , KDE BYLA ŠANCE 40 %, ŽE ZAKOPNEŠ O MALACHIT, A ŠANCE 10 %, ŽE
O AZURIT.

MALACHIT A AZURIT JSOU RUDY MĚĎI
PAK JSME SI UDĚLALI ORIENTAČNÍ BOD NA GPS. DALI JSME SI ČAJ A MANDARINKU A ŠLI JSME
OBHLÉDNOUT OKOLÍ. TAM JSME TAKÉ NAŠLI HODNĚ MALACHITU A AZURITU.
POTOM JSME SE ŠLI KOUKNOUT NA NEDALEKOU ´´ALŠOVU VYHLÍDKU´´. OVŠEM NEŠLI JSME PO
VYZNAČENÉ
CESTĚ.

ABY TOHO NEBYLO MÁLO, CESTOU NA NÁDRAŽÍ TÁTA NAŠEL NA CESTĚ 200 KČ, ALE UTRATILI
JSME JÍ NA NÁKUPU CESTOU DOMŮ.
KDYŽ JSME DORAZILI NA NÁDRÁŽÍ, UJEL NÁM VLAK. TAK JSME JELI JINÝM SPOJEM, ALE TEN
NÁS DOVEZL NA DRUHÝ KONEC PRAHY. JELI JSME TAK TRAMVAJÍ PŘES CELOU PRAHU.
ASI VÁS ZAJÍMÁ, KDE JSME BYLI.

TICHÉ ÚDOLÍ -ROZTOKY U PRAHY
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