Hodina poezie v 6. A a 6. B

Podzim
V čem je podzim nádherný?
Listí na chodník padá,
žlutá s červenou se střídá.
V Česku je podzim barevný.

Jaro
Jaro už je zase tady,
půjdem si hrát do zahrady.
Venku svítí sluníčko,
ohřejem se maličko.

Vítr nám příjemně fouká,
jemný déšť nám zahrady myje.
Skoro každý čaj doma pije.
Pod deštníky vítr kouká.

Začíná čas mláďátek,
od všech možných zvířátek.
Jaro všichni máme rádi,
tak už pojďte, kamarádi!

Podzim
Pan podzim už přichází
své kouzlo nám ukáže,
s větrem přijde spadlé listí,
laskavost nám prokáže.

ilustrace : Isabela Stojková, 6.r.

Zima
Jedna vločka, druhá vločka
padá jedna za druhou.
Jaro, to si ještě počká
i slunce s letní oblohou.

Jaro
Běž si hrát ven, Báro!
Ale mamí, už roztál sníh,
nemůžeme jezdit na saních,
jaro je pro kytky ráno.

Matyáš Ďuriník, 8. B

M. Málková

Jaro
Najednou sníh rychle mizí,
slunce svítí víc a víc,
dlouhé noci jsou nám cizí,
vyrazíme do ulic.
Všechno voní, všechno kvete,
děti běží z výletu,
radují se, náš ty světe,
jaro už je zase tu.
S. Jirmanová

Ptáci nám zpívají,
pro tu naši maminku
natrháme květinku.
Zahrada se probouzí.
M. Krejcar
Natálie Čermáková, 8. B

Teď na okna mráz maluje
snížek všechno zakryje,
Martinka se už raduje,
jak si zimu užije!

Milí čtenáři,
v podzimním čísle našeho časopisu jsme se
pokusili zachytit aktivity, které v průběhu září
a října proběhly ve škole i mimo ni. S mnoha krásnými obrázky a básničkami se setkáte
nejen na školních chodbách, ale také v našem
časopisu. V letošním roce budete na našich
stránkách nacházet také pravidelnou rubriku
projektů Živá historie a Společným vzděláváním ke společnému soužití. Rádi do svých řad
přijmeme nové redaktory. Své příspěvky můžete posílat na adresu časopisu.

T. Turečková

Halloween, to je bomba,
kostýmy teď nosíme.
Je to velká zábava,
i když se trochu bojíme.
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Zážitkový kurz
Třídy 6. A a 6. B zahájily letošní školní rok
Zážitkovým kurzem v Praze - Břvích. Nadšení
žáci shrnuli své dojmy v následující básničce.
Zážitkový kurz je prostě pecka,
hrají si v něm samá děcka.
Prostě je to zábava,
hraje v něm i nálada.
Lepší než škola v přírodě,
je to zkrátka v pohodě.
Je tu super švanda
a je tu žůžo banda.
Rádi tady jíme
a celou porci sníme.
Učitelky jsou tu hodné,
na zážitkáč vhodné.
Spí se tady dobře,
jak v písničce bobře.
Skvělé hry tu máme.

Živá historie
Škola mladých archeologů
Na kalendáři se objevilo datum 29. září. Všichni jsme se už těšili na konec čtvrté vyučovací hodiny. Na hale školy na nás čekaly paní
učitelky Horká, naše dějepisářka, a paní učitelka Škramlíková, učitelka občanské výchovy
a češtiny. Na Hradčanské na nás čekala tramvaj, která nás odvezla až na Florenc. Už od
zastávky jsme viděli krásnou budovu Muzea
hlavního města Prahy. Když jsme vešli do
budovy, naše věci jsme si uložili do skříněk.
Poté jsme vešli do prostorné místnosti, kde
byly plakáty s vyobrazením našich předků
a jejich způsobu života. Exponáty zde nesměly chybět. Viděli jsme zde kostru člověka, jednoduché příbytky, vázy a zbraně. Jako zlatý
hřeb jsme šli na archeologickou přednášku
a poté jsme plnili zajímavé úkoly. Byla zde čtyři stanoviště. Nejvíce mě bavilo mletí mouky,
zařazování úlomků vázy do pravěkých etap,
lepení vázy a dokumentování kostry člověka. Muzeum se mi celkově líbilo a nabyl jsem
spoustu nových vědomostí.

Jakub Weber 6. A

I never thought that I can get lost in a small
camp, but it happened. Because I was
a newbie it was easy to get lost. However, in
the middle of the night and alone? That was
worse.
Our leader took us to the forest and we had to
walk along the candles back to the camp. It‘s
not hard, right? But there were two problems.
There were just three candles and I had no
idea where I was. When my turn came I was
a little scared. ,,Everything will be good” I said
to myself. So I went. Next to the first candle
I turned, but I didn’t see another candle. So
I turned to the random road. That is how I got
lost. In the darkness I couldn‘t see anything.
So I just went. After ten minutes I saw some
light. I ran to the light. It was a candle!
I was happy that I found a candle, because
I thought I was going right. When I arrived to
the candle I saw more candles. I looked around
and suddenly I knew why there were the
candles. It was a cemetery. It was the wrong
way.
At that moment I heard a girl’s scream.
,,Please, HELP!” she shouted. Oh god, now
there are ghosts!? ,,Please, help!” she
screamed again. Wait, that wasn’t a ghost…
That was my friend Ann! She was lost, too.
,,Ann! Here! It’s me Eliška.” ,,Eliška? Where are
you?!” she asked. ,,Here! Next to the cemetery!”
I shouted. She didn’t answer. Then I heard
steps. I thought it was Ann. And after the
while I saw her. ,,I am so glad to see you,
again!” I said. So we went together. Twenty
minutes later we saw flashlights. We ran to
them. They had to be the leaders. We came
back to the camp.

Je podzim, všude barevné listí,
Když do něj skáču, krásně to šustí.
Sluníčko už moc nehřeje,
Po ránu chladno mně je.
Když fouká vítr a nejsou mraky,
Běhám po louce a pouštím draky.

Fotografická soutěž Prevcentra s názvem „Tolerance k odlišnosti“ nezůstala bez ozvěny.
Nejpovedenější fotografie rádi zveřejňujeme
a autorům v soutěži držíme palce!

Amálie McSweeny
Sluníčko se schovává za mraky,
všude jsou tmavé oblaky.
Venku je chladno
a mě je smutno,
že podzim je tu.
Chci skočit do kupy listí,
ta moji náladu jistí!
			

Kristýna Wendlíková
Jakub Moravec, 3. A

Jazykové okénko - Lost

Eliška Šteflová, 8. B

Eliška Malíková, 7. B

Vyhlášení Podzimní fotosoutěže

Podzim očima básníků ze 3. A

Pro ty z Vás, které baví fotografování, jsme
připravili soutěž o nejlepší snímek na téma
Podzim mýma očima. Každý účastník může
do soutěže poslat max. 2 nejlepší fotografie.

Stromy se chvějí chladem,
rudé listy pouštějí na zem.
Snáší se pomalu shůry,
podzim nás ovane chmury.
Sluníčko ale teď rozežene mraky
A všechny naše chmury taky.

Georgij Aru, 9. A

Fotoreportáž z center aktivit ve
3. ročníku vás provede tématem
Česká republika a státní symboly.

Julie Staníková

Matyáš Trnka, 3. A

Popis fotografie se skládá z názvu fotky,
jména fotografa, třídy:
Podzimní lítání, Jan Novák, 8.A.jpg
Pět nejlepších fotografií bude představeno
v 6. čísle časopisu. Termín zasílání fotografií je
do 30. 11. 2016 na adresu: casopis@zs-ns2.cz
do předmětu uveďte fotosoutěž podzim.

