Když se řekne Anglie…

Říjen

…vybaví se mi Londýn. Konkrétně
Big Ben, hodinová věž jako u nás
orloj. Big Ben se nachází vedle řeky Temže a je součástí Westminsterského paláce, který je nazýván
House of Parliament. Výška věže je
96 metrů, hmotnost 8667 tun. Hodiny jsou pověstné svojí přesností.

Jiří Tichý
Slunce už vstává podzimně, vysuší rosu na víně.
Barevné stromy svléká, mraky se ženou do daleka.
Po polích kráčí myslivci, za nimi jejich chytří psi.

Pak padá pápěří do rudých šípků na keřích.
Vybrali páťáci

Andrea Macháčková
…vzpomínám na park
u Buckighamského paláce a jeho obyvatelstvo.
Je čistý, plný zeleně
a přítulných zvířátek, která se před vámi zastaví
a nechají vyfotit.
Iva Mrváňová
…první co mě napadlo, když se
řekne Anglie, bylo obrovské
London Eye – obří „ruské kolo“,
typické červené londýnské autobusy a černé taxíky. Další moje vzpomínka patří městu Hastings, kde se odehrála v roce 1066 slavná bitva,
kterou vyhráli Normané, kteří ovládli Anglii. Za
zmínku také stojí skupina křídových útvarů – útes
Seven Sisters (Sedm sester).
Jakub Tounar
…nezapomenu na krásné město Hastings, plné
hezkých domků a staré historie. Město je proslulé
slavnou bitvou a nádhernými
kamennými
plážemi. Nedaleko odsud leží tajemná Pašerácká jeskyně, která
v dávných dobách sloužila zlodějům a pašerákům, kteří si v ní ukládali
pašované zboží.
Daniela Effenbergerová

O co jde ve Vestibulu
školy?
Na podlahách některých
škol a obchodů se objevily
Husovy stopy. Jsou také na
podlaze ve vestibulu naší
školy. Na konci těchto stop
je letící husa, která má na
sobě nápis „600 žije mezi
námi“ a odkaz na webovou
stránku. Text připomíná
Jana Husa, kterým přinesl
lidstvu pozitivní hodnoty
zapsané v jednotlivých stopách. Je to: víra, pravda,
čistota, svoboda, důstojnost, odvaha, úcta, pokora,
odpuštění, radost, láska a věčnost. Další informace
o
tomto
projektu
naleznete
na
www.husovystopy.cz
Eliška Šimonová
Žáci páté třídy v hodině ČaSP tvořili pomocí zeleniny a přírodnin „SKŘÍTKY PODZIMÁČKY“ .
Iveta Žižková

Čtení tě bude bavit…

Jazykový kurz v Anglii

Proč si poseroutka píše deník? Jakou záhadu skrývá mrtvý netopýr? Kdo jsou mimoňka, příšerná
učitelka či podezřelý šprt? Proč je nebe modré, jak
vypadá mořské dno a plují ostrovy stejně jako lodě? Odpovědi na tyto i další otázky, ale hlavně
spoustu nových (ale také starých-vzácných) knížek
najdeš v prostorách nově upravené školní knihovny. Encyklopedie, příběhy
ze života dětí i zvířat, básničky, historické, přírodovědné či technicky zaměřené knihy si můžeš půjčovat
od pondělí do čtvrtka
v době od 7.05 do 7.35 hodin nebo po domluvě jindy.
Svou výpravu za knížkami
však nezapomeň vždy
nahlásit dozoru u šaten.
Hana Tesárková

V rámci projektu EU uspořádala naše škola zahraniční pobyt v Anglii. Účast v projektu však měla jeden háček, zájemci museli úspěšně napsat vědomostní test o Velké Británii. Po vyhodnocení testu
paní učitelkou Křížovou se deset z nás, já mezi nimi,
radovalo z dobré zprávy: „Hurá! Jedeme!“. Odjezd
autobusem do Velké Britanie se uskutečnil dne
20. 9. z Prahy. Projížděli jsme Německem, Belgií,
Nizozemím a Francií. V přístavu Calais nám zkontrolovali pasy a nechali nás nastoupit na trajekt. Cesta
trajektem do anglického Dover trvala asi 75 min.
Odtud jsme jeli autobusem do našeho cíle, města
Hastings. Po dlouhé cestě, která trvala takřka 24
hodin, jsme byli všichni unaveni, ale procházku po
Old Town, Hastings Castle-zřícenině hradu či návštěvu Smugglers Adventure – pašerácké stezky seznamující s životem pašeráků, jsme zvládli. Po seznámení s místem našeho pobytu pro nás začaly
přijíždět rodiny. Došlo k seznamování, a to během
večeře. V úterý jsme šli poprvé do školy. Po výuce
jsme jeli na výlet do městečka Battle, kde jsme navštívili místa spojená s bitvou u Hastings v roce
1066 a muzeum Yesterday's world. Při cestě zpět do
Hastings nám rozdali mapy, podle kterých jsme měli
najít cestu zpět k domům našich dočasných rodin.
Po středeční výuce jsme jeli do Eastbourne a k útesům Seven Sisters, kde foukal velmi silný vítr. Večer
v rodinách a už je tu čtvrtek. Poslední den školy
a také rozdávání certifikátů o absolvování jazykového kurzu. Ve druhé části dne jsme jeli do přímořského letoviska Brighton, kde jsme navštívili podmořské akvárium Sea Life Center a navštívili také Royal
Pavillion – královské sídlo, které nechal vystavět
král Jiří IV. jako své letní útočiště v indickém, čínském a japonském stylu. V pátek jsme se rozloučili
s našimi náhradními rodinami, které nás odvezly ke
škole, kde na nás čekal autobus směr Londýn.
V hlavním městě jsme nejprve šli do 4D kina na film
Z pohledu racka. Po tomto zážitku jsme i my shlédli
na svět z výšky, z tzv. Londýnského oka, výhled byl
překrásný! Navštívili jsme také Westminster Abbey,
Big Ben, Houses of Parliament, St. James park, Buckingham Palace, Piccadilly Circus. „Párková párty“
u autobusu předznamenala náš odjezd. Poté trajekt, přístav Calais, příprava ke spánku a průjezd
noční Evropou zpátky domů. Celý zájezd jsme si
všichni moc užili a každý z nás by se někdy chtěl vrátit zpět. Děkujeme všem, kteří nám tento zájezd
umožnili, a doufáme, že se podobná akce uskuteční
i napřesrok.
Iva Trávníčková

Ze školních sešitů
Žáci páté třídy v hodině českého jazyka – slohu
tvořili báseň.

Pes
Štěkal na mě pes,
jmenoval se Blesk.
Velký, černý, chlupatý,
packy měl jak lopaty.
Pes je zvíře domácí,
zažijem´ s ním legraci.
Je to přítel člověka,
hned nám padne do oka.
Leoš Trávníček

Sova
Sova letí nad potůčkem,
obletěla celý hrad,
uviděla, jak se mračí velký
mrak.
Za necelou hodinu, spadla
kapka na sovu.
Sova potom hapala, po zemi
jen šlapala.
Objevil se drak, velký jak ten
mrak.
Byl to její kamarád?
Veronika Hrdličková
Uzávěrka listopadového čísla bude v pondělí 23.11.2015

