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V pátek 1. 12. 2017 byl ve školní
tělocvičně pořádaný vánoční jarmark. Ve
dvě hodiny odpoledne jsme šli se třemi
spolužáky pomáhat paní asistentce a
připravit náš stůl na prodej výrobků, které
jsme si vyrobili nebo které věnovali rodiče.
Za chvíli jsme měli vše připraveno. Na
jarmarku bylo hodně hezkých vánočních
věcí. Se spolužáky jsme se střídali
v prodeji. Moc se mně tam líbilo.
(Šarlota Švehlová, 4.B)

(6.B se svým stánkem)

Každý rok se 5. 12. koná čertovské dovádění. Všichni žáci
devátých tříd se převléknou za čerty. Letos to padlo na nás.
Rozhodnout se, kdo bude čertem a kdo andělem, nebylo
jednoduché, ale nakonec jsme se dohodli. Pořádná příprava
začala týden před konáním. Paní učitelka nám rozdala noty a
společně jsme zpívali koledy, které jsme využili v domově
důchodců. Paní učitelka Srbová tomu věnovala celou hodinu a za
to jí děkujeme. V sedm hodin jsme si dali sraz ve škole a přesunuli
se do šatny, kde jsme se připravili. Přípravy byly velmi náročné namalovat, načernit a doladit kostýmy. A pak to vypuklo! Od osmi
hodin jsme navštěvovali třídy prvního stupně. Velmi mile nás
překvapila třída paní učitelky Pekařové. Všichni prvňáci se vžili do
tématu a převlékli se za čertíky a andělíčky. Moc jim to slušelo.
Když jsme obešli první stupeň, tak jsme chtěli proběhnout i druhý,
ale to nebylo v plánu. Pan ředitel nám ustoupil a dovolil nám, aby
mohl jít na druhý stupeň jeden čert, jeden anděl a Mikuláš. Poté
jsme se přesunuli za staroušky. Rozdali jsme přáníčka, která jsme
vyrobili a vlídným slovem je pozdravili. Byli jsme rádi, že jim
můžeme udělat radost a být s nimi. Dokonce nás některé babičky
dojaly. Po návratu do školy jsme se umyli a uklidili šatnu. Od první třídy jsme se těšili na tento
okamžik a musím říct, že to byl krásný zážitek. Přeji ostatním třídám, aby si to užili jako my.
(Verča Strnadová, 9.A)
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Dne 5.12. u nás ve škole byli Mikuláš, anděl a čerti. K nám přišli první hodinu. Nejdříve vešli
čerti, potom Mikuláš a anděl. Nejdřív obešli celou třídu, trochu nás umazali a chtěli, abychom
zpívali. Já jsem nezpíval, tak mě odnesli za dveře, tam mě umazali a poslali zpátky do třídy. Byl
jsem v obličeji celej umazanej. Potom nám anděl dal jeden bonbon a malou čokoládku. Potom
jsme se šli za nimi podívat před malou tělocvičnu. Pak odešli do domova důchodců.
Ten den jsem si hodně užil.
(Dominik Dlatla, 5.B)
Včera jako normálně jsem šel do školy s kamarády v 7:45 h. Šli jsme do třídy. Přišli všichni
kamarádi, poté přišla paní učitelka. Začali jsme se učit. V polovině hodiny jsme slyšeli čerty,
začali nám bouchat do dveří a pak vkročil Mikuláš s andělem a s čerty. Chodily kolem lavic
a někoho i pobarvili černou barvou. Jako první šel do pytle Kuba Kaňa a další šel Zdenda Král
a potom Dominik Dlatla a jako poslední šel Pavel Novotný s židlí, židli potom čerti vrátili. Pod
naší lavicí byl největší nepořádek od uhlí. Potom jsme zazpívali písníčku a dostali jsme nějaké
drobné sladkosti. Když z naší třídy odcházeli, zanechali tady černé otisky prstů na lavicích.
Tento den se mi moc líbil. Těším se, až přijdou za rok.
(Tomáš Kvapil, 5.B)
Když jsem vstala, tak jsem zapomněla, že bude chodit Mikuláš, anděl a čerti. Přišla jsem
do školy a holky mi řekly, že chodí Mikuláš. Začali jsme se učit matematiku, když tu náhle
bouchání řetězy a mysleli jsme, že už jdou, ale odešli. Pak zase začali bouchat do dveří. Dali
jsme si učení do lavice a čerti přišli. Začali bouchat do lavice. A vzali Kubu, Vítka, Zdendu,
Dominika a Pavla. Když se vrátili, tak kluci byli celí černí. Andělé nám rozdali sladkosti.
A řekli, abychom něco zazpívali, ale my jsme nezpívali. Mazali nás uhlím po obličeji a byli jsme
černí. Čerti, andělé a Mikuláš odešli a skončila nám hodina.
(Olenka Boryk, 5.B)
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Kyberšikana
V pátek 8. 12. jsme šli na přednášku o kyberšikaně do kina. Kyberšikana je šikana přes
internet. Pán, který přednášel, nám říkal, že nemáme dávat na internet žádné intimní fotky ani
důležité informace – třeba to, že jedeme na dovolenou. Prý už takhle někoho vykradli. Pak jsme
viděli film o tom, jak si dva pedofilové založili falešný profil na facebooku a pak zneužívali a
vydírali malé kluky. Kluci se báli to někomu říct, naštěstí si toho u jednoho z nich všimla
kamarádka, která to řekla mamce a ta to pak nahlásila na policii. Tento případ dopadl dobře,
protože viníci byli odsouzeni, ale někdy to tak dobře dopadnout nemusí. Takto šikanované děti
můžou skončit třeba i sebevraždou. To všechno jsme se na přednášce dozvěděli. Přednáška se
nám líbila.
(David Petrák, Lukáš Brandýs, Milan Bryknar, Tomáš Maťátko, 6.B)
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