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POKRAČOVÁNÍ ROZHOVORU
Čtěte,  co  dalšího  se  dozvěděl  náš
redaktor  od  Jany  Pospíšilové,
ředitelky MDDM...
ČTĚTE NA STRANĚ 2

NÁSTRAHY INTERNETU
Naše  redaktorka  radí,  jak  se  bránit
před nebezpečím internetu!!
ČTĚTE NA STRANĚ 5

Úvodník 
Milí čtenáři a milé čtenářky,
 
léto uteklo jako voda a máme tu
nový školní rok a s ním i nové
redaktory, nové články, nová
témata, prostě všechno, co máme
My i Vy rádi :-)
Vzpomínek na letní prázdniny
máme ještě všichni plnou hlavu,

a proto Vám přinášíme toto
"Prázdninové vydání". Společně
s našimi redaktory si můžete
připomenout, co se dělo během
července a srpna v Úvalech a
okolí. Někteří jsme ale už
nastaveni na nový školní rok, a
proto i mezi články najdete ty,
které popisují aktuality ze září.

Doufám, že nám, milí čtenáři,
zůstanete věrní i v tomto roce a
budete se těšit na další vydání,
spolu s námi.
 
Za celý redaktorský tým přeji
všem úspěšný školní rok
2016/2017!
Míša Pejchalová

Chceš být 
redaktorem 
Života školy?
Rád píšeš, fotíš nebo maluješ?
Staň se součástí naší redakce.
Stačí se zaregistrovat na
www.schoolpressclub.com!

Co přineslo letošní léto ...

foto: Silvia Kociánová, třída 7.A

English campy
Letos v létě se s anglickými
campy roztrhl pytel. O dvou z
nich nám vypráví jejich
účastnice. Čti na straně 3 a 4.

Korunovace 
Karla IV.
Na straně 2 čtěte článek o
korunovaci Karla IV. očima
našeho redaktora, který byl tomu
všemu (samozřejmě v roce
2016) přítomen!

Fantazijní 
story...
Kreativita našich redaktorů
nezná mezí! Pohodlně se usaďte,
dejte si horký čaj a začtěte se do
příběhů z jiných světů na straně
4 a straně 6.

I trocha 
technologie 
bude...
Na stranách 3 a 4 píše náš
redaktor Adam Bergl o
aktuálních trendech z oblasti
automobilů a telefonů.
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Byl jsem u korunovace Karla IV.
První zářijový víkend probíhaly
v Praze korunovační slavnosti
Karla IV., které byly pokusem o
autentické ztvárnění skutečné
historické události. Akce se
zúčastnily stovky lidí v
historických kostýmech. „Pro
návštěvníky jsme připravili
velkolepou a svým rozsahem
neopakovatelnou podívanou,“
uvedl vedoucí projektu Mgr.
Miroslav Smaha z Univerzity
Karlovy. Tato akce se konala na
počest výročí 669 let od
korunovace Karla IV.
 
Dvoudenní program slavností
přiblížil veřejnosti historické
události v takové podobě, v jaké
je zažila středověká Praha na
počátku září roku 1347. V neděli
jste mohli vidět samotnou
rekonstrukci korunovace Karla
IV., která probíhala v katedrále
svatého Víta. Nejprve jste
museli projít hradní kontrolou,
ale ten zážitek stál za to.
 
Rekonstrukce se uskutečnila s
několika malými zádrhely, ale
jinak vše proběhlo hladce. Velmi
zajímavá věc pro mě byla, že
modlitby odříkávali ještě ve

foto: René Volfík

řadu korunovace královny, která
do té doby seděla v pozadí.
Nejprve požehnání, kdy
královnu přivedou k oltáři dva
biskupové, a po krátkém rituálu
arcibiskup pronese požehnání
královny. Také královna byla
pomazána svěceným olejem a
pak dostala od arcibiskupa
prsten a žezlo stejně jako král a
také jí byla na hlavu usazena
koruna. Následovalo požehnání
královské korouhve a pak už se
průvod pomalu vydal na cestu
do centra města. Večer
nechyběla oblíbená královská
hostina, která se konala na
Staroměstském náměstí, kam
dorazili i rytíři na koni.
 
I když byla celá tato akce velmi
vydařená, tak jak už jsem zmínil,
pár drobností se nepovedlo.
Například spadl královský
hermelín na zem anebo se
zamotaly třásně od pláště. Ale
co my víme, co se stalo při té
skutečné korunovaci v roce
1347...

autor článku:
TADEÁŠ KOCVERA

třída 5. D

staré češtině, které jsem rozuměl
jen trochu, a sem tam i v latině,
které jsem nerozuměl vůbec,
takže jsem třeba místo Ora pro
nobis (tedy Oroduj za nás.)
rozuměl „orat brambory“.
 
Nejprve byl korunovaný král.
Když vcházel s průvodem do
chrámu, tak zněly zvony a
všichni povstali. Následovalo
uvedení krále do katedrály, mše
svatá, pomazání olejem a

oblékání krále. Pak Karlovi
předali královský hermelín a
arcibiskupem požehnaný meč a
prsten, žezlo a také jablko. Po
odříkání modliteb proběhlo
požehnání koruny, kdy
arcibiskup pokropí korunu
svěcenou vodou, a před všemi
biskupy položí na hlavu králi.
Závěr korunovace činila
slavnostní modlitba.
 
Po králově korunovaci přišla na

ROZHOVOR S JANOU POSPÍŠILOVOU 
ŘEDITELKOU MDDM ÚVALY 
pokračování
S kým vším se potřebujete
domluvit?
 
Tak těch je hodně a zase záleží
na tom, o jakou akci se jedná.
Tak vezměme třeba Den dětí a
Talents Stage, které se konaly
28.5.2016.
 
1) se spolupořadatelem –
například ZŠ Úvaly, která
pověřila Mgr. Lenku Foučkovou
organizací části akce, kterou
zabezpečuje ZŠ.
S tou připravíme program Dne
dětí a určíme si, za co kdo
zodpovídá, rozvrhneme finanční
náklady a dohodneme se, co kdo
z našich týmů zajistí.
2) S majitelem pozemku, kde se
akce koná.
3) S grafičkou, která zodpovídá
za PR.
4) S paní ředitelkou
Technických služeb Úvaly o
technickém zabezpečení akce.
5) S ostatními organizacemi a
lidmi, které se chtějí na akci
podílet – např. Mámy v Úvalech,

Heuréka, komerční firmy (
občerstvení, stánky, pouťové
atrakce)
6) S účinkujícími hudebníky a
lidmi na stanovištích.
7) S moderátory akce.
9) S firmou, která zajišťuje zvuk
a pódia.
10) S firmou, která zajišťuje
občerstvení.
11) Se sponzory, které s radostí
vítáme.
12) Se zástupcem zřizovatele,
kterého s akcí seznámíme a
který např. pověří členy městské
policie o zajištění bezpečnosti
 
Máte z toho všeho radost?
Mám. Je to sice občas náročné,
ale když jsou děti, rodiče,
návštěvníci i kolegové
spokojení, tak je to opravdu
důvod k radosti.
 
Kolik lektorů ( učitelů) je v
MDDM?
Čtyři stálé pracovnice a 20
externistů.
 

Jaké je to pořádat výstavy a
všechny akce v MDDM?
Zajímavé, potkávám tam
spoustu neobyčejných lidí.
 
Kdybyste měla čtenáře
navnadit ke spolupráci a
pomoci, jak by jste to udělala?
Pozvala bych je na některou
akci, aby nekupovali zajíce v
pytli a pak je požádala o
spolupráci. Je důležité, aby to
nebylo formální, oslovilo je to,
rozhodli se sami a vzali to za
své.

autor článku:
MATĚJ IRA
třída 6.B
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English Camp 2016
O prázdninách se konalo spoustu
táborů a soustředění a i několik
anglických táborů a s jedním z
nich bych vás chtěla seznámit.
První týden prázdnin se konal
English Camp.
Není to tábor jen pro děti, ale
dokonce i pro dospělé. Přijede se
v neděli odpoledne a odjíždí se v
sobotu ráno. Spí se v malých
poschoďových chatičkách. V
přízemí chatky jsou dvě postele,
dva malé stolky, skříň a dvě
okna. V patře jsou tři matrace a
k tomu dvě malá okénka po
stranách bílé zdi. Chatky jsou od
sebe vzdáleny asi metr. Komu
by nevyhovovaly chatky, může
bydlet v ne velkém hotelu. Tam
tvoří pokoj postele, stolek, skříň
a umyvadlo. Na louce je asi
dvacet chatek. Krom to ho i
malý domek, fotbalové a
volejbalové hřiště a taky dětské
hřiště s nafukovacím hradem a u
hřiště je obchod ze sladkostmi a
výhradně zmrzlinou.
Ráno jdete na snídani, která je
otevřena od třičtvrtě na sedm do
půl deváté, a je v podobě
švédských stolů. Potom máte
možnost umýt se v umývárce a
připravit se na program dne.
Rodiče a děti od čtrnácti let se

učí angličtinu. Rodiče nebo
starší sourozenec přivede své
děti před dřevěný domek. Pak si
je vezme do péče jejich vedoucí.
Během dopoledne se jde do lesa
za loukou a hrajou se hry. Ve
dvanáct hodin se jde na oběd.
Můžete si vybrat ze dvou jídel.
Můžete si i sednout na dva
balkónky, kde se vejdou
maximálně čtyři děti. Po obědě
je do tří hodin odpolední klid.
Potom rodiče své děti znovu
odvedou na program. Odpoledne
se většinou hrají hry a kouká se
na film. Potom následuje večeře.
Po večeři je volno. Asi tak v
sedm hodin začíná zpívání. Ten,
kdo chce, přijde do jídelny a
zpívá společně s ostatními
písničky. Zároveň se dozví, jaký
bude zítřejší plán a vždy se hraje
nějaká zábavná hra. Jeden den se
odpoledne jede na výlet.
Děti i dospělí si tam užijí
spoustu zábavy. Většinou si
můžete vybrat mezi dvěma
výlety.
English camp má u dětí vždy
nějaké téma. Loni to byl Pán
prstenů a letos Kryštof
Kolumbus. Na toto téma se vždy
konají hry. Je to tam opravdu
zábava, na recepci si můžete

půjčit míče, ale můžete si přivézt
i svoje.
 
Tak se tam taky někdy zajeďte
podívat!

autor článku:
KAROLÍNA PETROVÁ

třída 4.C

Nový časopis 
Svět Techniky a 
Automobilový 
region
Autoři novýho časopisu jsou:
Adam Neizer, Adam Bergl,
Matouš Fanfule.

Časopis se bude rozdávat ve
škole nová budova C23 4.C.
 
(Hledáme program pro psaní
časopisu. Jestli by jste něco
věděli, tak nám to napište na
email:adamneizer@email.cz.

Nový Ford Edge 2016

foto: zdroj:Marek Bergl

HANSFREE S OVLÁDÁNÍM
NA VOLANTU. V ZADNÍ
ČÁSTI VOZU JSOU
ZATMAVENÁ SKLA. VŮZ
MÁ DÁLE AUTOMATICKOU
DVOUZÓNOVOU
KLIMATIZACI, PŘEDNÍ LED
MLHOVÁ SVĚTLA A TAKÉ
PŘEDNÍ ADAPTIVNÍ LED
SVĚTLOMETY S
NEOSLNUJÍCÍMÍ
DÁLKOVÝMI SVĚTLY,
ZADNÍ LED SVĚTLA,
SYSTÉM KEY FREE PLUS A
BEZKLÍČKOVÉ
STARTOVÁNÍ.
 
EDGE NABÍZÍ MOTORY 2,0
TDCI 180 KONÍ A 2,0 TDCI
210 KONÍ, 6ST MANUÁLNÍ
PŘEVODOVKU A 6ST,
AUTOMAT POWERSHIFT I

foto: zdroj:Marek Bergl

POHON VŠECH KOL AWD.
EDGE SE NABÍZÍ V
BARVÁCH: ČERVENÁ, BÍLÁ,
ORANŽOVÁ, ŠEDÁ,
STŘÍBRNÁ, FIALOVÁ,
MODRÁ.
KONKURENCE NOVÉHO
FORDU EDGE JE RENAULT
KOLEOS 2017 ( V PRODEJI
AŽ OD ROKU 2017), DÁLE
KIA SORENTO, NISSAN
MURÁNO, NEBO SUBARU
OUTBACK.

autor článku:
ADAM BERGL

třída 4.C

foto: zdroj:Marek Bergl

JAK MOŽNÁ NEKTEŘÍ Z
VÁS ZAREGISTROVALI,
ZNAČKA FORD PŘED
VELKÝMI PRÁZDNINAMI
PŘEDSTAVILA NOVÝ
MODEL FORD EDGE. JEDNÁ
SE O MODEL TYPU SUV.
EDGE NABÍZÍ 4 STUPNĚ
VÝBAVY:
 
TREND ( 1 141 990,-KČ.) JE
TA NEJZÁKLADNEJŠÍ,
KTERÁ NABÍZÍ RÁDIO S CD
s 8 PALCOVÝM BAREVNÝM
DISPLEJEM. BLUETOOTH
HANSFREE A SYNC 3 S
DOTYKOVÝM DISPLEJEM A
HLASOVÝM OVLÁDÁNÍM.
NECHYBÍ ANI MANUÁLNÍ
KLIMATIZACE.
 
TITANIUM (1 338 990,-KČ.)

foto: zdroj:Marek Bergl

KTERÁ NABÍZÍ NAVÍC 3D
NAVIGACI SYSTEM KEY
FREE, NEBO BEZKLÍČKOVÉ
STARTOVÁNÍ.
 
SPORT ( 1 375 990,- KČ.)
KTERÁ NABÍZÍ SONY
RÁDIO S 8 PALCOVÝM
BAREVNÝM DOTYKOVÝM
DISPLEJEM, 12
REPRODUKTORŮ,
ADAPTIVNÍ ŘÍZENÍ,
HLINÍKOVÉ PEDÁLY, NEBO
SPORTOVNÍ ODPRUŽENÍ.
 
POSLEDNÍ A TA NEJLEPŠÍ
VÝBAVA JE VIGNALE ( 1 500
990,- KČ.), KDE NECHYBÍ 3D
NAVIGACE S
VYKRESLOVÁNÍM BUDOV,
DÁLE SONY STEREO RÁDIO
S CD A 8 PALCOVÝM
BAREVNÝM DOTYKOVÝM
DISPLEJEM, BLUTETOOTH
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Prázdniny
Prázdniny začínají 30. července
a končí 1.září. Někdo o
prázdninách letí k moři a někdo
zas zůstává doma. Nejlepší je jít
někam k moři a nebo do přírody.
V přírodě se dá naučit hodně
věcí a zase u moře uvidíte ryby,
které jste ještě neviděli, nebo
další zábavné věci. O
prázdninách bychom se měli
taky trochu učit. Mužeme psát
prázdninový deník, do kterého si
píšeme věci, které jsme dělali o
prázdninách. Někdo chodí do
práce. Třeba maminka a tatínek.
Oni nemají prázdniny ale
dovolenou. Dovolenou si třeba
vyberou na týden, a týden mají
volno. My děti se máme, protože
nám prázdniny trvají 2 měsíce.
Takže prázdniny musíme využít
na plno. A ne sedět u televize.

foto: Wikimedia Commons

autor článku:
ADAM NEIZER

třída 4.C

Život v sektoru A-23
Umělé osvětlení pomalu sláblo a
čistá sterilní cela se propadala do
tmy. Na rohu na bílé posteli
seděl chlapec, dnes mu bylo 14 a
co se změnilo? Nic, vůbec nic.
Život chlapce, který tu žil od
svých 10, kdy ho doslova ve
škole unesli, se nezměnil, jediné,
co se měnilo, byla míra jeho
zvladatelnosti. Svět, ve kterém
žil, nedovoloval změny, bylo to
jako by všem dětem, co tu žili,
někdo sebral sny a zahodil.
Nápady se tady zakazovaly a o
tom, že se nesměly vyjadřovat
emoce, ani nemluvím. Nic se tu
neměnilo. Křik a pláč dětí, co tu
byly, střídala euforie, když přece
jen zahlédly slunce. Když se
nějaké dítě dokonale
přizpůsobilo systému, odvedly
ho do jiné části, do části pro
rozvoj chtěných talentů. Dítěti
zvolili něco, na co by se mohlo
hodit a nutili ho danou činost
opakovat stále dokola. Dokud ji
dítě neumělo nazpamět, potom
umístili zcela smyšlený popis
jeho života na stránku
profesionall child, kde si jej
mohli koupit lidé, kteří jej
potřebovali. A to mělo čekat i
tohoto chlapce. Ale on se
nechtěl stát částí systému, který

nenáviděl a proto se bránil. A
plánoval, jak se dostane ven a
ostatní děti zachrání, bránil se,
neposlouchal a vzpouzel se
systému, a přitom stále hledal
někoho, kdo mu pomůže
zachránit ostatní...

autor článku:
KRISTÝNA TŮMOVÁ

třída 8.A

TELEFONY NEXUS

foto: zdroj: www.flickr.com

Hledáte luxusní telefon s
Androidem bez nástavby?
Podívejte se na sortiment značky
Nexus. Značku Nexus založila
americká společnost Google.
Tyto telefony ovšem vyrábí
pokaždé jiný výrobce, například
LG, Motorola a Huawei.
Některé modely už ale nejsou v
prodeji. Momentálně se nabízí
modely Nexus 5X (výrobce LG)
a Nexus 6P(výrobce Huawei).
Telefony se prodávají v barvě
černé, bílé a stříbrné. Paměť
může být 16 nebo 32GB a od
toho se odráží i cena telefonu.
Model 5X s 16GB pamětí stojí
12.900,- a s 32GB pamětí
14.300,-Kč. U většího modelu
6P je cena 17.990,-Kč (32GB).
Oba modely nabízí Android
verze 6.0 a také čtečku otisku
prstu. Displej je chráněn sklem

foto: zdroj: www.flickr.com

Gorilla Glass 4. Telefony Nexus
mají ve své nabídce internetové
obchody Alza, CZC.cz a další.

autor článku:
ADAM BERGL

třída 4.C

Matematické hádanky

foto: Wikimedia Commons

Do jídelny přišlo 24 dětí a každé
dítě mělo 8 brambor. Kolik
brambor měli dohromady?
 
V lékárně bylo 8 zubních past a
3 pití. V 1 zubní pastě bylo půl
litru pasty a v pití bylo 2 litry
vody. Kolik litrů bylo
dohromady?
 
Rubikova kostka má 34 malých
kostech. Když byly v hračkárně
3 rubikové kostky, tak kolik bylo
dohromady malých kostech?
 
Na počítači je 93 klávesnic a v
elektrárně je 5 počítačů. Kolik
klávesnic je v elektrárně
dohromady?
 

V zahradě bylo 8 králíků, 5
slepic a 12 koz. 2 slepice sežral
vlk a 2 králíci utekli. Kolik
zůstalo dohromady na zahradě
zvířat?
 
Mamka koupila 5 sáčku
bonbónů a v každém sáčku jich
bylo 18 kousků. Kolik bylo
dohromady bonbonů?
 
Na dvoře byl jedn pes, dvě
kočky, čtyři slepice, osm kachen
a jeden kohout. Kolik noh a
kolik očí bylo na dvoře?
 
V oční optice bylo 48 brýlí, 4
lupy a jeden dalekohled. Kolik
čoček bylo v obchodě?
 
 
ODPOVĚĎ SE DOZVÍTE V
PŘÍŠTÍM VYDANÍ :-)

autor článku:
ADAM NEIZER

třída 4.C
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Dostihy očima 
návštěvníka
I po horkých prázdninových
dnech se stává, že se léto
protáhne, a tak koně musí běžet
v horkém počasí.
Přestože koně jistě rádi běhají i
o prázdninách, já jsem měla tu
možnost být u dostihů v Chuchli
jako host sportovní a dostihové
stáje Aliance později v září,
konkrétně čtvrtého.
Na tento den bylo naplánováno 9
dostihů. Barevná škála koní,
byla tedy opravdu pestrá -

foto: Silvia Kociánová, třída 7.A

ale za to musí mít např.
podložku pod sedlo, která je
určená podle váhy jezdce.
Jezdec musí před dostihem projít
vážením, a dalšími složitými
parametry k potvrzení běhu.
Kůň se nauzdí, nasedlá, dle
libosti majitele se zaplete hříva i
ocas, a předtím samozřejmě
řádně očistí.
Po doběhu se vítězný kůň
osprchuje a je voděn v malém
paddocku spolu u předávání
výhry žokeji.

autor článku:
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Bělouši, hnědáci, vraníci,
ryzáci..
Po okrokování koní v paddocku
si je přišli zkrotit žokejové. S
pomocí vodičů, kteří koně
museli držet, aby se nerozeběhli,
nasedli, a po dalším krokovacím

kolečku, tentokrát již v sedle, se
vydali na dráhu.
Po tuším že šestém běhu se
chystala na svůj běh i stáj
Aliance, a já byla u toho, jak se
takový kůň na dostih připravuje.
Bandáže se koni často nedávají,

Bezpečnost na internetu
V 21. století snad každý
používá internet, jen ne
vždy tak, jak se má.
Proto vám zde napíšu 10
věcí, abyste byli na
internetu v bezpečí.
 
1. Nikdy nesdílejte svoji fotku
bez dovolení rodíčů či
zákonných zástupců !!!  
2. Nikdy nesdílejte svoje
osobní udaje !!!  (např. ulice,
číslo domu atd.)

3. Nevěřte  cizím lidem !!!  
4. Nikdy si nedomlouvejte
schůzku s lidma, které neznáte
!!!  
5. Nikdy nepřijímejte cizí lidi
do přátel !!!  (např. na
facebooku atd.)
6. Víte, jak na vás vyskakují
různé reklamy, mezi n ě patří i
podvody. Jako, že zatočíte
kolem a vyhrajete IPhone 6+.
Tomuhle nikdy nevěřte !!  
7. Nikdy nepište, co se u vás
doma děje. Zvlášť, když máte

sdílenou svoji adresu domu !!!  
8. Nikomu na internetu neříkej
svoje heslo !!!  
9. Pokud ti někdo cizí bude
nadávat na facebooku atd.,
neodepisuj mu a ignoruj to !!!  
10. Nedej šanci virům.
Neotevírej zprávu, která přišla
z neznámé adresy !!!  
 

autor článku:
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Letní English 
Camp v 
Úvalech

story room. Kde jsme se dívali
na části anglických filmů a pak
si o nich povídali. Odpoledne
jsme měli workshopy, které se
skládaly z vaření, lukostřelby,
malování, tanců a sportovních
aktivit.
Nejoblíbenější den byl středa,
která byla nazvaná jako mokrá -
wet Wednesday. Tento den jsme
měli přijít v plavkách a čekalo
nás klouzání na dlouhé folii
pokropené mydlinkami a vodou.
Pak každá skupina lovila pusou
jablíčka z hrnce plného vody a
ruce musely zůstat za zády.
Dalším úkolem bylo nabrat vodu
do kelímku, který jsme vylili do

foto: Silvia Kociánová, třída 7.A

láhve umístěné na hlavě
kamarádky ležící na zádech. A
už na nás čekal úkol s
namočenou houbou na tabuli,
kterou jsme si v sedící řadě
podávali nohama. A nakonec
každý probíhal opičí dráhu s

pořádně zamotanou hlavou z
točení, při které se do nás ostatní
trefovali mnoha namočenými
houbami na tabuli. Užili jsme si
plno smíchu a vody.
V pátek jsme zahráli všem
rodičům divadelní představení,
zazpívali plno písniček a čekali,
co hezkého vyhrají v tombole.
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English Camp je příměstský
tábor o letních prázdninách v
Úvalech. Celý týden se vše
odehrává v úvalské základní
škole. Vedoucí každé skupiny
přijíždějí z anglicky mluvících
zemí a pomáhají jim další
vedoucí z Čech.
Každý den dopoledne jsme
nacvičovali divadlo, učili se
anglické písničky a navštívili

5.C na výstavě úvalských kronik
Dne VII. IX. MMXVI jsme byli
na výstavě kronik města Auwal
nebo česky Úvaly. Město bylo
založené roku MCCXXX jako
trhová vesnice na řece Výmole,
na které byl roku MDCCLXXX
postaven na rozkaz Vladislava
Jagelonského most, na kterém se
vybíralo mýto.
Lukáš Rataj, 5.C
 
 
 
 

7. 9. jsme šli se třídou do DPS.
Vešli jsme do místnosti, kde byly
vyvěšeny mapy Ouval, plány
školy, staré knihy a něco o
Arnoštu z Pardubic a o
koupališti. Pan Pokorný,
zástupce starosty, nám
povyprávěl něco o historii
Ouval. Jedna kniha byla
napsaná už v 17. století. Tu má
pan Pokorný nejraději. On byl
kronikář a chce se jím zase stát.
Nikol Rossmannová, 5.C
 

7. září jsme byli na výstavě
úvalských kronik. Moc nás
zaujal nový plán školy z 30. let
20. století. Byla tam i historie
koupaliště. Líbil se nám obraz
korunovačních klenotů a
obrázky Karla IV. Vyprávěl nám
pan Pokorný, který je teď
místostarosta, ale byl kronikář.
Byly tam i hodně staré školní
kroniky. Plány na novou školu se
neuskutečnily kvůli druhé
světové válce.
Ema Marešová, 5.C
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Upíří romance... aneb ze snu jedné puberťačky :-)
Kdysi dávno. No spíše před 500
lety se narodily čtyři děti.
Jmenovali se René, Resme,
Rem, Res. René byla čarodějka,
Resme byla upír, Rem byl
vlkodlak a Res byl člověk.
Všichni čtyři se měli rádi.
Jednoho dne si hráli a neshodli
se. Od té doby se tyto čtyři klany
nenávidí. René vymazala Res
vzpomínky a dala do knih. Upíři
se stali bestiemi, vlkodlaci
chránící lidi a čarodějnice byly
jen v pohádkách. Jednou však
čarodějnice rozpoutaly válku,
aby všechny zabily a zůstali jen
oni a upíři. Ti to odmítli a do
války se nechtěli zapojit, ale na
konec museli. Vlkodlaci se proto
spojili s upíry. Zvítězili v bitvě,
ale nevyhráli celou válku.
Čarodějnice ještě víc rozzuřilo,
že se upíři spojili s vlkodlaky
proti nim. Přísahali, že zabijí
všechny a zničí vše, co jim
přijde do cesty. Od té doby se
říká, že jen dítě s matkou
čarodějnicí a otcem člověkem
celý život zůstává čarodějkou,
může se však stát, že se stane
upírem nebo vlkodlakem, tak či
onak si musí najít přátele z obou
kmenů. Podle zákonů

podepsaných zástupci rodů se
tato osoba stává vůdčím všech
čtyř kmenů. Představuje pro
čarodějnice hrozbu, protože
může zastavit válku.
 
A to jsem Já…...….. Jmenuji se
Elizabeth. Je mi sedmnáct let.
Jsem na střední a letošní
maturita bude bomba.
,, Kdybys víc dělala než snila o
svém životě Elizabeth Bello
Vandomová. Tak by ta maturita
mohla být bomba.”
,, No, jo Elis Marie
Korová…….. Ta byla vždy
taková. Mluvila lidem do jejich
snů a představ……...ale aby
někdo mluvil do jejích to ne!
Ale i tak je to moje skvělá a
nejlepší kamarádka. Někdy mám
trochu pocit jakoby mě Elis
hlídala.”
,, Ale Já Tě nehlídám, ale znám
někoho, kdo Tě hlídá neustále.”
,, Jaiku. Co ty tady? Nečekala
bych Tě tu.”
,, Měl jsem chvilku, tak jsem si
řekl, že by bylo dobrý pozdravit
mou kámošku a omrknout, jak
jim jde příprava na maturitu.”
,, Jo tak, ale když jsi tu, aspoň
nám pomůžeš ne.”

foto: www.lidovky.cz

,, Promiň, mám ještě školu,
přijel jsem Tě jen pozdravit.”
,, Jo, jasně tak už jeď, ať
nepřijedeš pozdě do školy.”
,, Hele, jednoho odeženeš a další
je tady jak pára nad hrcem.”
,, Kdo to je?”
,, Řekněme že,, Sakra.”
,, Co je Elis?”
,, Čarodějka!”
,, Cože?? Hele, nebouchla ses do
hlavy?”
,, Ne, už nic.”
.. To se mi jenom zdálo"
No, aby jste věděli, Elis již od
mala trpí vidinami, ale většinou
se vidina později vyplní. Již před
spousty lety přece byla ,,vzpoura
čarodějnic " a slíbily, že opravdu
všechny zabijí a ovládnou celý

foto: http://kofta01.blog.cz/rubrika/u
piri-a-vlkodlaci

svět! Pro všechny jsou
čarodějnice velkou hrozbou.
Obzvlášť pro mě......
 
 
Pokračování příště.......................
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Otevření knihovny
Chodíte rádi do knihovny?
Tak to Vás tato zpráva potěší,
protože už na konci září se
znovu otevře! Po rekonstrukci,
která probíhala od června, máte
opět šanci si do knihovny zajít a
vypůjčit si Vaše oblíbené knihy.
Knihovnu můžete navštívit:
v pondělí: 9.00-11.00 a
12.00-18.30 hod.
ve čtvrtek: 9.00-11.00 a
12.00-18.30 hod.
a v sobotu: 8.00-11.30 hod.
Tak neváhejte a na konci září
určitě přijďte!
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Klub Smajl

ilustrace: Wikimedia Commons

Minulý rok 2015-2016 jsem
chodil na kroužek klub Smajl.
Velice mě to bavilo a dělali jsme
ta různé věci a taky jsme se učili
neco překonat.
Určitě mě to bavilo každé uterý
co jsem tam chodil. S Míšou
jsme chodili ven a tak dále. Je to
určitě sranda. A doporučuji vám
to.
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