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  ŠKOLNÍ BRAVÍČKO 

ČERVEN 2022  

Milí čtenáři, kamarádi, přátelé, 
držíte v rukou poslední číslo časopisu v 
tomto školním roce—čekají nás totiž 
PRÁZDNINY!!! Pro prázdninové čtení 
jsme si zvolili  témata—vymýšleli jsme 
příběhy na daná slova, představovali si 
ideální prázdniny, den, naši budoucnost, 
jaké by to bylo být ve filmu...Zmíníme se 
také o celoškolních aktivitách, kterých 
jsme si užívali v červnu. A také máme 
stránky pro zábavu... 
Přejeme všem pevné zdraví, spoustu 
sluníčka a letní pohody, příjemně strá-
vené chvilky u čtení našeho „Bravíčka“. 
 

Atletický parapohár Pardubice 

 

9. června 2022 se  zástupci naší školy vydali 
změřit své síly s ostatními sportovci Pardu-

bického, Královéhradeckého a Středočeské-
ho kraje do Pardubic na tradiční ATLETICKÝ 
PARAPOHÁR.  

Zástupci našeho devítičlenného družstva 
podávali výborné výkony, za což byli od-
měněni. Jaroslav Brůna obsadil 1. místo 
v hodu kriketovým míčkem a v 60 m 
„běhu“ vozíčkářů, Filip Vasiljev obsadil 3. 
místo ve skoku dalekém. Největší pře-

kvapeni čekalo naše sportovce na konci 
závodu.  

Z 22 účastnících se družstev vybojo-
vali pro Speciální ZŠ Králíky celkové 
1. místo.  

Gratulujeme!   
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KALENDÁŘ AKCÍ 

ANEB CO NÁS ČEKÁ? 

ČERVENEC 

 SRPEN 
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EKOLOGICKÝ TÝDEN 

Ve dnech 13. – 17. 6. 2022 se u nás konal již tradiční Ekologický týden. Ten letošní se nesl v duchu „Ze života 
našich předků“. A jaké aktivity na nás čekaly? 
Pondělí bylo Dnem řemesel. Žáci v průběhu dopoledne navštívili dvě tvořivé dílny. Letos si vybírali z těchto dí-
len: Pečení – masové rohlíčky, minipizzy, valašské frgále, šití tašky, malování na kameny, zdobení ulit, netřesko-
vá zahrádka, voňavá mýdla, vizitka na dveře, dřevění panáčci, korálkové náramky. 
V úterý jsme navštívili Středisko experimentální archeologie v Uhřínově. Seznámili jsme se se životem našich 
předků v pravěku a středověku, vyzkoušeli si, že to vůbec neměli jednoduché – umleli jsme si obilí v kamenném 
mlýnku a upekli placky, česali jsme len, tkali jsme látku, stříleli z luku, vyzkoušeli jsme si drátěnou košili a meč. 
Pak jsme šli na exkurzi do slovanské polozemnice, do středověkých obydlí. 
Ve středu jsme již tradičně odjeli do ekocentra Paleta v Oucmanicích. Vyzkoušeli jsme si, jak se zpracovává ovčí 
vlna, vytvořili si z ní náramky a obrázky pomocí techniky filcování, zopakovali si, co známe o domácích zvířát-
kách, stloukli jsme si máslo a pomazlili s králíčky, morčaty, kozami a oslem Ámosem, zahráli si staročeské hry – 
drápky, gorodky, fazole, kuličky, káču, tloukli jsme špačky. 
Čtvrtek a pátek patřil pašerákům, financům a celníkům. Abychom se na ně řádně naladili, zhlédli jsme film Kra-
konoš a lyžníci. Poté jsme se vypravili do Východočeského památníku celnictví v Králíkách. Tam jsme zkoušeli 
zpracovat pracovní listy, které vytvořila paní učitelka I. Nesvadbová a které budou sloužit návštěvníkům muzea. 
Další den jsme zahájili v pěchotním srubu K-S 14, kterým nás provedl pan Milan Vraštil. Pak jsme se vydali na 
pašeráckou stezku, kterou pro nás připravily I. Nesvadbová, V. Krsková a J. L. Kholová. Tato stezka zábavnou 
formou propojuje pěchotní srub a „muzeum celníků“ na náměstí. Bude sloužit nejen návštěvníkům Králík, ale i 
všem, kteří si ji budou chtít vyzkoušet. Bližší informace budou na webových stránkách Východočeského památ-
níku celnictví.  
Ekologický týden byl podpořen finanční částkou 18.200,- Kč z rozpočtu Pardubického kraje prostřednictvím 
K.O.T.V.A., z. s. Zástupcům sdružení děkujeme za každoroční pomoc při získání finančních prostředků.  
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Ve školní družině hrajeme různé hry, malujeme, soutěžíme. Z akcí, které v nedávné době 
proběhly:  

diskotéka, přespávání, cesta za pokladem, dětský den.  

Přejeme Vám krásné prázdniny plné sluníčka a pohody, nezapomenutelná dobro-

družství, báječné nápady, úžasné výlety, koupání a další kamarády 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY LÁTALOVÉ 

AŤ PRÁZDNINOVÝ ČAS BĚŽÍ POMALEJI, NEŽ 

ČAS ŠKOLNÍ, AŤ KOLEM SEBE MÁTE JEN DOB-
RÉ KAMARÁDY - TO VÁM PŘEJÍ MARTIN, 

ZDENDA, MÍŠA, ANDY, JANA A KAMILA 

PŘÍJEMNÉ PRÁZDNINY VÁM PŘEJEME, 
AŤ SLUNÍČKO VÁS HŘEJE, 
PROŽÍVEJTE KRÁSNÉ RADOSTI 
A NEMĚJTE ŽÁDNÉ STAROSTI. 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY LENHARTOVÉ 

Odplouváme na prázdniny …       Ahoj!! 

Krásné léto všem přeje Mari, Baruška, Lili, paní asistentka Gábina a paní učitelka Martina 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ŠPONAROVÉ 

Náš příběh je o klukovi, který se jmenuje Kuba a o holce jménem Hana. Jsou to dva kamarádi ze školy. 
Jednou o prázdninách se domluvili, že si postaví stan na zahradě u babičky. Že si tam budou spolu cho-
dit hrát a taky by tam rádi přespali. Vůbec se totiž nebáli spát v něm sami bez rodičů. Odpoledne se se-
šli a začali si stan stavět. Jak ho měli hotový, přinesli si do něj deku a polštář a nezapomněli si vzít i své 
plyšáky – sovu a velkého medvěda a taky baterku. K večeru si ještě s babičkou a dědou opekli párky. A 
pak se už chystali spát. Než usnuli, hráli chvíli hry. Za chvíli už byla noc. Najednou je probudilo zvlášní 
vrzání. Začali se docela bát. To vrzání bylo slyšet z kůlny na zahradě. Kuba s Hankou sebrali odvahu, 
do ruky si vzali baterky a šli se potichu kouknout, co to tam tak vrže. Ten rámus šel opravdu z kůlny. 
Když přišli ke dveřím, pořád se hýbaly a vydávaly zvuky.  Nevěděli jestli mají utéct za babičkou důmů 
nebo se podívat dovnitř. Ale byli zvědaví, tak opatrně a potichu otevřeli dřevěné dveře. Najednou vysko-
čil jejich pejsek Čert… to bylo radosti. Čert tam byl totiž zavřený a nikdo o něm nevěděl. Všem třem se 
moc ulevilo. Kuba s Hankou měli velkou radost, že našli odvahu se jít podívat, co se to děje a neutekli 
domů. A Čert že už tam nemusí být sám. Potom se všichni tři vrátili do stanu a spali společně až do rá-
na. Ráno všechno vyprávěli babičce a dědovi. Ti je pochválili za odvahu a že pomohli Čertovi. Odpoled-
ne na ně za odměnu čekala výborná babiččina buchta.  
A co myslíte? Byl to jen sen a nebo byli Kuba s Hankou tak stateční? 

(Štefánek, Pavlínka, Martínek, Adélka, Lucka, Sára) 

Prázdninový příběh 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ŠPONAROVÉ 

Těším se na prázdniny… 

Já se nejvíc těším až si budu hrát se svým pejskem Kulíškem. 
Taky se těším, že budu víc času se svým bráškou. Někdy si 
zajedeme za strejdou do restaurace. Budu se chodit koupat 
v Boříkovicích na koupaliště, někdy tam chodím s Vaneskou. 
Někdy se pojedu vykoupat i do Králík. Třeba se tam potkám 
s nějakými kamarády ze školy. Trochu mi bude chybět celá 
školička a družina. Budeme opékat. 

Štefan 

My pojedeme na dovolenou na Slovensko do Tatralandie, 
to je aquapark. Jsou tam samé tobogány, klouzačky, je tam 
obrovská loď. Už se moc těším. Pojedeme tam s tátou, 
Amálkou a mamkou. Taky budu s naší babičkou. Budu jez-
dit na koloběžce a na kole. A pojedeme do Polska za rodi-
nou.  

Sárinka 

Já se těším, že budu jezdit na koloběžce, že pojedu za paní 
asistentkou Ivou na koloběžce. Budu chodit za Kubíkem a 
Vojtíkem, budeme si spolu hrát. 

Marťa 

Těším se, že pojedeme k babičce do Bušína, budeme tam spát. 
My si tam můžeme postavit stan a spát v něm. Budeme se taky 
u babičky koupat v bazénu. Budeme chodit na zmrzlinu. Bu-
deme si hrát doma na zahradě, opékat buřty. To se moc těším. 
Taky budu jezdit na své elektrokoloběžce.  

Adélka 

My budeme jezdit s mamkou na výlety. Budeme se taky 
chodit koupat na koupaliště v Králíkách, budeme chodit na 
naši zahrádku, kde budeme grilovat.  

Lucka 

Líbily se mi modely bunkrů a vojenských aut při prohlídce 
bunkru Na Cihelně. V pravěké vesnici se mi nejvíc líbil pod-
zemní dům a že tam měli kozy a malé kůzlátko, ovečky a 
mohli jsme si je krmit a hladit.  

Štefan 

Co se mi líbilo na ekologickém týdnu? 

Na prvním výletě v pravěké vesnici jsem si mohla hladit kozy 
a ovečky. V Oucmanicích se mi líbil osel Ámos, jak jsem si 
ho mohla kartáčovat. A jak jsme si mohli chovat králíčky. 
Vyráběli jsme si náramky. Na Dni řemesel jsem si osázela 
mini zahrádku z netřesků, kamínků a ulit. Na druhém řemesle 
jsem si malovala a zdobila ulity.  

Adélka 

Já jsem si navlíkala korálky na Dni řemesel, náramek už no-
sím. V pravěké vesnici se mi líbily kozy, mohli jsme si je 
krmit.  

Sára 

Líbilo se mi v bunkru, jak jsme šli pořád dolů a dolů, nebála 
jsem se. Potom v Oucmanicích se mi líbil osel Ámos, kartáčo-
vala jsem si ho. To bylo chlupů. Vyráběli jsme si máslo ze 
smetany, museli jsme si ho vyšlehat a potom jsme si ho mohli 
namazat na chleba. To mi chutnalo.  

Lucka 

Mě se líbilo, jak jsme šli do bunkru, uvnitř byly modely vo-
jenských aut a bunkrů. V Oucmanicích se mi líbil osel. Viděl 
jsem ho poprvé, mohl jsem si ho učesat. Taky jsem si mohl 
pochovat králíčka a morče. Chutnalo mi vyrobené máslo.  

Marťa 
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TŘÍDA PANA UČITELE BOUŠKY—vypravování na daná slova 

Prázdniny u kamarádky Barči 
O velkých prázdninách pojedu za svojí kamarádkou Barčou. 
Budu u ní spát. Těším se, že poznám její celou rodinu. Zažijeme 

spoustu legrace. Pojedeme na výlet na kolech a určitě se někde 
stavíme na oběd. Budeme pokračovat na koupaliště. Těším se, 
že budeme hrát hru, kdo déle vydrží ve vodě. Ten, kdo vyhraje, 
vymyslí, co budeme jíst na večeři. Barča mi řekla, že když vy-
hraje ona, na večeři bude sushi. Budeme muset jet do obchodu 

nakoupit vše potřebné. Večer půjdeme spát do stanu. Až přije-
du domů, budu všem vyprávět svoje zážitky. 

Anička 

Oslava narozenin 
Byly prázdniny a já jsem měl oslavu svých třináctých naroze-
nin. Dostal jsem nový stan, který jsem s kamarády postavil 

blízko bazénu. Společně jsme nanosili věci do stanu a těšili se, 
až v něm budeme spát. Bohužel celou noc pršelo a z našeho 
stanu se vylila voda a my jsme najednou plavali a připadali jsme 
si, že jsme na moři. Byla to obrovská legrace. Kluci mi děkova-
li za krásný zážitek a já se už nemohu dočkat mých dalších na-

rozenin.  

Martin S. 

Prázdniny  
Nastaly prázdniny. Byl jsem domluvený se strejdou, že si 
vezme volno a pojedu k němu na prázdniny. O prázdni-

nách měl strejda narozeniny. Všichni jsme se těšili na 
oslavu. Vydali jsme se na kolech stanovat. Postavili jsme 
si stan a začali jsme strejdovi chystat oslavu. Bylo to pro 
něj překvapení. Udělali jsme mu opičí dráhu. Byl to záži-

tek pro nás pro všechny. Všem se nám líbilo spaní ve sta-

nu. Užili jsme si spoustu legrace. 

Míra  

Školní výlet 
Se školou jsme jeli autobusem na výlet do Prahy, kde 
jsme si mohli dělat co chceme. Já jsem se domluvil s Ka-

milem, že se projedeme sami metrem. Ani jeden z nás 
nikdy metrem nejel. Při vstupu do metra nás oslovil malý 
kluk, který se ztratil a chtěl poradit. My jsme mu řekli, ať 
se přidá k nám a on naši nabídku přijal. Jezdili jsme tam a 
zpět a pozorovali jsme lidi. Byla to sranda. Najednou do 

metra nastoupil náš pan učitel a ptal se, kde jsme, že nás 
všude hledá, protože už je venku tma. V metru to nebylo 
vůbec poznat, že už je večer. Byl to obrovský zážitek a 
získali jsme tam nové přátelství. 

Filip  
Prázdniny 

O prázdninách jsem jel za strejdou. Moc jsem se těšil, protože 
měl pro mě překvapení. Když jsem přijel ke strejdovi, tak tam 

stálo nové kolo. Chodil jsem kolem něho a moc jsem si přál, 
abych se na něm mohl projet. Strejda mi řekl, že si vzal v práci 
volno, abychom si spolu mohli vyrazit na výlet na kolech. Se-
bou vzal i stan a já už věděl, že to bude obrovský zážitek. Ujeli 
jsme dvacet kilometrů, kde bylo koupaliště. Postavili jsme si 

stan a spolu jsme to oslavili. Byla to obrovská legrace a já už 
se těším na další výlet se strejdou. 

Kamil 

Moje narozeniny 
O prázdninách máme se sestrou Adélkou narozeniny. 
Maminka s babičkou nám vždy chystají oslavu. Užijeme 

si hodně legrace. Celý týden spíme u babičky a dědy. 
Koupeme se v bazénu, hrajeme různé hry. Když máme 
tak dlouhé volno, nemusíme chodit brzo spát a ráno ne-
vstáváme. Příští rok bychom chtěli jet k moři. Bude pro 
nás moc krásný zážitek.  

Adam 
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TŘÍDA PANA UČITELE BOUŠKY 

Nejsrandovnější den 
Jednoho dne mi táta řekl, jestli s ním chci jet do Polska kamio-
nem. Musela jsem se rychle sbalit, protože mi to řekl na posled-

ní chvíli. Vyjeli jsme brzo ráno. S tátou je v kamionu vždy le-
grace. Povídá mi jednu vtipnou příhodu za druhou. Den utekl 
rychle jako voda. Od smíchu mě bolelo už břicho. Vrátili jsme 
se domů. Šla jsem si vybalit věci a najednou koukám, že mi táta 
omylem sbalil i jeho průkazku a peněženku. Začala jsem se 

smát, až jsem se za břicho popadala. 

Anička 

Moje budoucnost 
Až budu velký, chci být zedníkem. Chci stavět krásné domy. 
Moje domy budou elektrické a budou uklízet celé město. Budu 

stavět bunkry z falešných cihel, které se změní ve skákací hrad. 
Také chci postavit hrady a zámky, které nebudou vůbec drahé. 
Když do nich budou chtít lidé vstoupit, zaplatí jen jednu koru-
nu. Postavím velikou věžičku, vedle ní komín. Na komín dám 
veliké hnízdo. Budu dělat lidem radost. 

Martin S. 

Moje budoucnost 
Jednou bych se chtěl stát zemědělcem. Mít farmu a chovat 
dobytek. Chtěl bych mít ovce, kozy, králíky, krávy a psy. 

Mít zemědělskou techniku. Líbilo by se mi jezdit kombaj-
nem. 

Míra  

Jak jsem se stal hradním pánem 
V minulosti babička přišla o zámek. Zámek byl ve Velkých 
Losinách. Chci se vrátit do minulosti. Když jsem se vrátil 

do minulosti, vylepšil jsem hrad a stráž.  Hrad jsem vylepšil 
železem a betonem a strážcům jsem podrobně vysvětlil, jak 
mají strážit hrad. A pak jsem jel za ostatními hradními pá-
ny, abych se jim představil a byli jsme dobrými sousedy. 
Měl jsem sluhy, kteří se o mě od rána do večera starali. 

Nosili mi snídani do postele, oblékali mě, svlékali a pomá-
hali mi úplně se vším. Masírovali mi moje nohy a já jsem u 
toho jedl hroznové víno. K hradu jsem získal velké panství, 
které jsem jezdil kontrolovat na koni. Líbilo se mi být hrad-

ním pánem.   

Filip  

 Jak jsem hrál ve filmu 
Hrál jsem ve filmu o Batmanovi. Ve městě žilo spoustu lidí, 
kteří měli strach ze zločinců. Film začal tím, že jsem se oblékl 

do převleku Batmana a honil jsem zločince. Měl jsem Batmano-
vo auto. Zločinci přepadli banku a odnesli z ní spoustu peněz. 
Sedl jsem do auta a začal jsem je honit. Zločinci nejdříve vjeli 
do tunelu a pak najeli na dálnici a ujížděli pryč z města. Moje 
auto bylo hodně moc rychlé a zločince jsem dohonil. Zločince 

jsem zatkl a peníze jsem vrátil do banky. 

Kamil 

Chci být meteorolog 
Je to velmi pěkná práce. Pozorování mraků mě baví. Zkou-
mání tornád mě velmi baví. Můj děda má kamaráda, který 

pracuje na jedné meteorologické stanici v Jeseníkách. O 
prázdninách se za ním pojedeme podívat. Až budu velký, 
budu pozorovatelem tornád v Americe. Každý den koukám 
na radar, jaké má být počasí. Chtěl bych natáčet tornáda. 
Vždycky odpoledne pozoruji nebe. 

Adam 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY NESVADBOVÉ 

Moje budoucnost 
Udělám si školu, kde se naučím pečovat a pomáhat lidem, 
co jsou v nemocnici a v domově důchodců. Také chci praco-

vat s dětmi. Po dobu studia chci ještě bydlet s maminkou. Až 
si dodělám školu, budu si hledat bydlení. Časem si pořídím 
psa, aby mi dělal společnost. Ráda bych si našla přítele, kte-
rý mě bude mít rád a bude se mnou bydlet. Chci být dobrou 
tetou pro Tobiáška, věnovat se mu a chodit s ním na výlety. 

Až budu dospělá, chci být jako moje maminka, babička, 
sestra, děda. Mým největším vzorem je děda. Vždy mi po-
mohl, povídal si se mnou o životě. Babička se o mě a o 
Verunku starala, když jsme byly malé. Proto chci pomáhat 

nemocným a starým lidem. Vrátit tak lásku, kterou dali oni 
mně. 

Nika K. 

Moje ideální prázdniny 
Nastaly prázdniny. Táta nám řekl, že pojedeme k moři. Moc 
jsem se těšila. Jela jsem tam s tátou a   holkami. Chodili jsme 
se koupat do moře, opalovali jsme se, chodili na jídlo a taky 
po obchodech. Když po týdnu nastal odjezd, přemluvily jsme 
tátu, abychom u moře zůstali ještě týden. Táta souhlasil a užili 
jsme si hodně srandy. Další týden utekl jako voda a my se 
museli vrátit zpět. Čekal nás kemp na čtrnáct dní v Praze. 
Přijela za námi teta a bratranci. V Praze jsme chodili na lodič-
ky a bruslit. Také jsme navštívili Karlův most. I tady jsme 
všichni zažili spoustu srandy, ale dovolená u moře se mi líbila 
víc. 

Mirka D. 

Má budoucnost 
Už od dětství mám rád traktory a zemědělskou techniku. 
Zajímá mě, jak vše funguje. Proto se chci vyučit opravářem 

zemědělských strojů a udělat si řidičáky na traktor, auto a 
nákladní auto. Moc se mi líbí technika John Deere. Je to má 
nejoblíbenější značka. Až se vyučím, najdu si práci v John 
Deeru. Jednou si chci koupit traktor John Deer. Chci praco-
vat celý život. 

Petr K. 

Legenda Pevnost Boyard 
Byl jsem na pevnosti Boyard. Byl jsem tam jako Paklíč. Petr 
Kondáš byl moderátor. Paní učitelka třídní byla otec Fura, 

protože všechno ví. Klíčník byl pan učitel. Filindra byla paní 
asistentka Lenka. Na pevnost jezdili soutěžící a vyhráli spous-

tu peněz.  �  

autor Francouz PIERRE  

Jak si představuji svoji budoucnost 
Jsem obyčejná dívka v obyčejném světě. Nepotřebuji žádný 
luxus, jen to, co by měl každý mít. Mým životním cílem je 
udělat si školu, najít si práci a vydělat a naspořit si nějaké 
peníze, abych si mohla pořídit malý baráček. Potom si chci 
najít partnera, který mě bude milovat a respektovat. Měl by 
být také pracovitý a laskavý. Až toto vše budu mít, chci se 
stát mámou. Chci se o své děti starat co nejlépe, dávat jim 
lásku a bezpečí, dělat je šťastnými. Toto vše by měly dostá-
vat i od svého tatínka. Přeji si, aby se mé děti stýkaly 
s babičkou, tetami, sestřenicemi, bratranci a poznaly celou 
rodinu a byli bychom pořád spolu. Chci, aby mé děti byly 
šťastné a hlavně zdravé. 

Sabina 

Můj ideální den 
Až se ráno probudím, vstanu a dám si dobrou snídani. Po sní-
dani budu hrát na kytaru. Potom si půjdu číst a poslouchat 
hudbu. V poledne se naobědvám a po obědě si pustím film a 
lehnu si. Když skončí film, vezmu si opět knihu. Číst si budu 
až do večeře. Po večeři se vykoupu, půjdu do postele, pustím 
si písničky a budu číst. Až dočtu aspoň jednu kapitolu, pustím 
si anime a pak půjdu spát. 

Šimon 

Jak jsem hrál ve filmu 
Jednoho dne mi zavolal pan Jan Novák s nabídkou, zda bych 
si nechtěl zahrát roli prodavače Bruna v seriálu Ulice. Bruno 
prodával v obchodě s oblečením. Dlouho jsem o této nabídce 
přemýšlel. Nakonec jsem souhlasil. O týden později jsem 
dorazil do filmového studia. Seznámil jsem se s několika 
herci. Přišel pan Novák, který mě poslal za stylistou, aby-
chom vyzkoušeli oblečení potřebné pro natáčení. Nakonec 
jsem si vybral bílé sako, černé kalhoty a černé boty. Když 
jsem se oblékl, začali jsme natáčet. Do role jsem vžil. Zákaz-
níkům jsem nabízel různé slevy, ukazoval jim, kde najdou 
oblečení pro dámy, muže i děti. Po natáčení mi pan režisér 
řekl, že ho můj herecký výkon mile překvapil a potěšil. Sdě-
lil mi, že tento díl bude v televizi zhruba za šest měsíců. 
Když jsem se na tento díl v televizi podíval, zavzpomínal 
jsem, jak to celé začalo. 

Jára 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY NESVADBOVÉ 

Jak si představuju ideální prázdniny 
Moje ideální prázdniny si představuju tak, že budu chodit na 
akce a jezdit na kole. Chtěl bych projet Králíky a okolí. Budu 

chodit na zmrzlinu. Přeji si, abychom jeli do Itálie k moři. 
Líbilo by se mi potápět se v moři a vylovit si pár mušlí. Až 
bychom se vrátili, chodil bych ven a zkusil bych sám posekat 
zahradu. Doufám, že by mi děda půjčil sekačku. Hodně času 
strávím s pejskem Rikym. O prázdninách máme hodně oslav. 

I já budu mít narozeniny. Moc si přeji nové kolo. Prázdniny 
si určitě užiju. 

Petr K.  

Jak jsem hrál ve filmu 
Jednoho dne jsem začal hrát ve filmu. Film se jmenoval 
Maska. Hrál jsem hlavní postavu, jmenovala se Stanley 
Ipkiss. Natáčeli jsme i psem, toto natáčení bylo náročné, 
ale zvládli jsme to. Musel jsem vystřídat spoustu kostýmů. 
Nejvíce mě zaujalo pyžamo a klobouk, který jsem musel 
nosit téměř ve všech scénách, kde jsem vystupoval jako 
Maska. V maskérně mi často dávali make-up. Skvělý byl 
catering, měli jsme na výběr spoustu jídla a pití. Po dokon-
čení natáčení jsem se byl podívat na premiéru filmu. Lidem 
se film velmi líbil a díky pozitivním ohlasům jsme natočili 
pokračování. 

Šimon 

Jak jsem hrála ve filmu 
Když jsem byla dítě, vždy jsem chtěla být herečkou. Pamatu-
ji si, že jsme si s maminkou a tatínkem hráli, že jsem prin-
cezna a tatínek a maminka mě museli zachránit před zlým 
drakem. Když jsem vyrostla, zjistila jsem, že si nechci jen 
hrát, ale chci se stát opravdu herečkou. Vydala jsem se do 
Paříže. Zrovna tam probíhal konkurz. Hledali ženu, která by 
hrála učitelku ve školce. Hned jak mě viděli, řekli mi, že 
jsem tuto roli získala. Tak začala moje kariéra. Bylo to neu-
věřitelné. Můj sen se splnil. Natáčeli jsme každý den a každý 
večer. Vždy večer jsem zavolala svým rodičům. Hrála jsem 
učitelku ve školce, která učila dvacet malých dětí. Řeknu 
vám, moc se mi to líbilo. Splnila jsem si svůj sen a moji rodi-
če na mě byli moc pyšní. Nikdy jsem nevěřila, že to dotáhnu 
tak daleko. Teď jsem hvězda Paříže. 

Sabina                               

Moje prázdniny 
Prázdniny si užívám, protože není škola a můžu dlouho spát. 
Maminka mi řekla, že má pro nás překvapení. První je to, že 
jedeme do Prahy na dva týdny. Budeme bydlet v hotelu, po-
díváme se, co vše je v Praze, prohlédneme si památky. Až se 
vrátíme z Prahy, vydáme se ještě k moři do Itálie. Jeli jsme 
celá rodina. Měla jsem moc velkou radost. Užili jsme si 
spoustu legrace. Když jsme se vrátili domů, jeli jsme se sé-
grou a Tobiáškem do ZOO. Měla jsem spoustu zážitků a 
prázdniny jsem si užila. 

Nika                            

 Moje ideální prázdniny 
O prázdninách pojedu s rodiči na dovolenou, na kterou se 
moc těším. Budu se koupat v bazénu, opalovat, jezdit na 
výlety a relaxovat. Až se vrátíme domů, budu hrát Fifa fot-
bal, sledovat televizi a moje oblíbené pořady. Těším se na 
grilování. Také budu chodit na zmrzlinu.  

Jára                              

Moje ideální prázdniny 
O prázdninách pojedu do Itálie a na Slovensko. Taky pojedu 
do Ostravy. Budu hrát Minecraft a hodně jezdit na kole. Rád 

jezdím na kole do obchodu a taky za tátou do práce. Budu 
s Karlíčkem, zpívá mi BE HAPPY. 

Pierre                             

Můj nejsrandovnější den 
Jednoho dne ráno jsem vstala. Ustlala jsem si postel a šla si 
udělat snídani, kávu a salát. Najednou se za mnou objevil 
pes a skočil. Celá snídaně mi upadla. Káva se vylila a salát 
byl všude i na psovi. Začala jsem se smát. Měla jsem náladu 
na vtípky. Mamka byla v koupelně, šla jsem za ní a narafiči-
la jí kartáček s pořádnou vrstvou zubní pasty na kraj umyva-
dla. Mamka si toho nevšimla a drkla do kartáčku. Ten ji 
spadl a mamka měla pastu všude. Na každého v rodině jsem 
vymyslela nějaký vtípek. Nepřestávala jsem se smát až do 
večera. 

Mirka                              
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DEVÁŤÁCI—3 „GRÁCIE“ ODCHÁZEJÍ 

Přišly, pobyly, zanechaly stopu, a odcházejí. Toto uteklo. Byly malé 
a milé, pak i hašteřivé, nyní nerozlučné kamarádky. Snad i proto od-
cházejí na stejnou střední školu. Pokud ji dokončí, z jedné bude milá 
a chápající pečovatelka, z druhé výborná kuchařka, ze třetí kreativní 
cukrářka. 

Někdy to s nimi bylo těžké, zvláště tehdy, když se pohádaly—to s 
nimi nebylo k vydržení. Většinou to ale s nimi bylo fajn—byly pozor-
né vůči druhému, měly pro druhého vlídné slovo a pochopení, byla s 
nimi sranda, dokázaly člověka potěšit. Budou mi/nám chybět… 

Děvčata, přeji vám, abyste byla šťastná, spokojená, abyste nalezla 
to, co od života chcete, abyste našla sebe sama. Přeji Vám hodně 
úspěchů nejen ve studiu, ale i v životě. A pevně věřím, že mi každá 
přinesete ukázat výuční list. 

Vypouštím vás do života—šťastnou plavbu! 

Iva Nesvadbová, třídní učitelka 



NAJDI  NA OBRÁZKU ROZDÍLY. PAK VYBARVI.  
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VYBARVI OBRÁZEK 
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VYBARVI OBRÁZKY 
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ZÁBAVNÉ ÚKOLY 

NETRATÍŠ SE V BLUDIŠTI? DOJDEŠ DO CÍLE? 

KOHO VIDÍŠ NA OBRÁZKU? PRINCEZNU A JEŽIBABU? 
NEBO JE TO STÁLE TATÁŽ PRINCEZNA? 
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