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Rozhovor s Ondrou Šponiarem
S fotbalistou Ondrou si povídali Anička, Patrik a Anežka (6)
1. Za jaký tým hraješ?
Kopu za tým Stružnice.
2. Kolik jsi už přibližně vyhrál
zápasů?
Za Stružnici jsem vyhrál 4 zápasy.
3. Kolik už máš medailí a trofejí?
Mám 2 trofeje. Medaile jsem
nepočítal, ale přibližně je jich 50!
4. Od kolika let hraješ fotbal?
Fotbal už hraji dlouho. Když mi byly
čtyři roky, tak jsem si s tátou kopal
na zahradě, asi od šesti hraji za fotbalové týmy.
5. Jaký byl tvůj nejlepší zápas?
Můj nejlepší zápas je vždycky ten, který vyhrajeme. (směje se)

Čerti 2018
5. 12. 2018 pro nás deváťáci uspořádali
mikulášskou nadílku. Mikuláš, čerti
a andělé obcházeli třídy a odhalovali
hříšníky. Ty si pak vzali za dveře a tam,
v pomyslném pekle, jim domluvili
a napravili je. Potom se mohli napravení
vrátit do třídy. Andělé pak rozdali
dobrůtky a my jsme jim zazpívali
písničku. Děkujeme deváťákům. Anežka
(6)

Olympiáda pod pěti kruhy
Žáci čtvrté a páté třídy se zúčastnili
Olympiády pod pěti kruhy, kterou
organizovalo sdružení MAP LAG
Podralsko. Celkem proběhla tři kola
soutěže v matematice, slohu,
výtvarné výchově a v oblasti Člověk a
svět práce. Někteří žáci se dostali až
do finále. Celkovým vítězem byla
Šarlota Gürtová, která vyhrála tablet.
Gratulujeme čtvrťákům i páťákům za
výborné výsledky a děkujeme jim za skvělou reprezentaci naší
školy.

Čas nezastavíš
Uběhly čtyři roky a já
opět usedám do lavice
ZŠ, jako by to bylo
včera, ale nyní už jako
praktikantka. Jak se
říká, dobří holubi se
vracejí. Léta utíkají a
my utíkáme s nimi. Léta
divadelní
herečky,
autorky článků, členky
vlastivědného kroužku a recitačních soutěží.
Přesně tato léta jsem prožila já, na naší
Základní škole v Kravařích. Nikdy bych ale
neřekla, že mi všechno bude tak chybět,
dokonce i matematika, zázračné rovnice,
které jsem tolik nenáviděla. Této škole patří
jedno velké díky! Nikola Šubrtová (4.roč
Střední škola pedagogická Litoměřice)

Vánoce 2018 u Lůžků
Na
Vánoce
jsme
se všichni
moc
těšili.
Někdo
na
dárky, někdo
na jídlo a někdo na návštěvy a potkávání se
s kamarády. Pro mě bylo nejdůležitější jídlo.
Letos jsem poprvé sám dělal bramborový
salát. Po večeři jsme šli do ložnice vyhlížet
Ježíška. Už to vypadalo, že k nám vůbec
nepřiletí, ale nakonec přeci jen zazvonil!
Seběhli jsme dolů do jídelny a koukli se pod
stromeček, kde byla hromada dárků. Bořík
okamžitě začal vybírat, a když se dozvěděl, že
dárek není pro něj, nenápadně vybral jiný
dárek a začal rozbalovat. Nejvíc se mu líbilo
Lego a vláčky na dálkové ovládání. Já jsem
měl největší radost z vrtulníčku, také na
dálkové ovládání. Táta dostal bundu a čepici
a mamka srdíčka z lega. Při prohlížení dárků
jsme poslouchali koledy. Spát se ten den šlo
hodně pozdě, až když už jsme neměli sílu si
dál hrát. Vánoce a vánoční prázdniny jsou
prostě prima! Zdarin (4)

KŘÍŽOVKA Elišky Kollerové

Vánoce v knihovně

V tajence najdete název největšího dochovaného roubeného
stavení v Čechách.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Starobylý balkón
Mísa na drcení máku
Zařízení na výrobu másla
Světnice / dům pro staré rodiče, kteří předali
hospodářství synovi
K mlácení obilí se používal…
Miska, kde kynulo těsto na chléb
Schůzky lidí, kde se předlo nebo dralo peří
Druh nábytku k ukládání šatů
Komín
Zařízení, na kterém dřív ženy praly prádlo
Obrovská mísa, ve které se míchalo chlebové těsto
Vůz za koně

Nápověda: KOPIST, DYMNÍK, BRYČKA, PŘÁSTKY, TRDELNÍK,
PAVLAČ

21. 12. 2018 se konaly Vánoce ve
školní knihovně. Ježíšek nám nadělil spoustu
dárků. Měli jsme zajímavý postup rozdávání
vánočních překvapení: nejprve jsme si
rozdali čísla a potom dárky, každý si rozbalil
dva nebo tři dárky opatřené číslem, které
jsme si vylosovali na kartičkách. Některé
knížky byly poučné, některé romantické, jiné
dobrodružné, ale všechny byly moc pěkné.
Velké poděkování patří Ježíškovi ze Skalky
jménem Patrik Kříž, který také přinesl knižní
dary pro naši knihovnu. Celkem nám Ježíšek
nadělil 52 knih! Děkujeme Ježíšku! Anička (6)

