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Naši “NEJ” v èervnu 2021
Nejlepší sportovec měsíce (6.–9. tříd):
Ondřej SOUČEK (9. A)

Nejlepší sběrač bylin měsíce:
Jakub VÁGNER (4. A)

Hádanky na Moodlu - červen 2021:
Dominika STRACHOTOVÁ (7. A)
Natálie TOMKOVÁ (5. B)
Marek LANGER (9. A)

Výsledky celoroèních soutìí
Nejlepší sportovci školního roku 2020/2021:
CHLAPCI

DĚVČATA

1. Ondřej SOUČEK (9. A)
2. Ondřej NETOLICKÝ (9. A)
3. Šimon SOUČEK (7. B)

Kateřina HORÁKOVÁ (7. A)
Barbora HORÁKOVÁ (8. A)
Dorota VOJTĚCHOVÁ (8. A)

Nejlepší sběrači bylin školního roku 2020/2021:
1. Jan FOLC (3. A)
2. Kateřina HORÁKOVÁ (7. A)
3. Barbora HORÁKOVÁ (8. A)

Hádanky na Moodle - školní rok 2020/2021:
1. Patrik VÍT (5. B)
2. Natálie TOMKOVÁ (5. B)
3. Marek LANGER (9. A)
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Tøicet jedna
Za přítomnosti pana místostarosty Jiřího Adama, předsedkyně Sboru pro
občanské záležitosti Jaromíry Galuščákové, člena školské rady Martina
Hofmana, kolegyň z mateřských škol z Úpice, Suchovršic, Libňatova a
Havlovic, dále samozřejmě rodičů, žáků deváté třídy, vystupujících a v
neposlední řadě třídních učitelek Daniely Dvořáčkové a Ivy Folcové bylo
ve středu 1. září 2021 před školní budovou slavnostně přivítáno 31 žáků
dvou 1. tříd ZŠ Úpice–Lány. Přejeme úspěšný start!

(Ks)

Dìtský parlament zahájil svou èinnost
V tomto školním roce se rozhodlo 35 žáků pracovat v dětském parlamentu.
Jsme rádi, že naše řady posílili i noví šesťáci. V každé třídě byl zvolen
mluvčí a jeho zástupce. Na tyto žáky se můžete obracet s dotazy ohledně
akcí nebo jim sdělit problém, kterým by se měl dětský parlament zabývat.
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Plán akcí najdete v článku níže, na stránkách školy nebo na nástěnce mezi
1. a 2. patrem.
Členové dětského parlamentu ve školním roce 2021/2022:
6. A
Sabrina Roudná, Eliška Lysická, Natálie Hutníková, Marie Paděrová
6. B
Laura Vojtěchová, Natálie Tomková, Eliška Stará, Radek Langer
7. A
Barbora Bártová
7. B
Linda Dibelková, Julie Janovská, Eliška Teichmanová, Pavel Kraus, Jan
Balcar
8. A
Matěj Mach, Štěpán Astr, Dominika Strachotová, Pavlína Witková, Martina
Vachová, Nela Čermáková, Denisa Krůtová, Tereza Kašparová, Natálie
Janovská, Zuzana Marešová, Jakub Chobotský
8. B
Tomáš Zelinka, Tereza Košnarová, Kateřina Jansová, Kateřina Jarolímová,
Veronika Rusová, Andrea Kubišová, Vu Thi Yen Nhi, Adam Semerák, David
Mokrý
9. A
Dorota Vojtěchová, Kateřina Lencová
Koordinátoři
Iveta Jiříčková a Martin Kejzlar
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Dále si členové DP rozdělili úkoly:
zvukaři: Tomáš Zelinka a Vu Thi Yen Nhi (Evička)
nástěnkářky: Natálie Janovská a Dominika Strachotová
příspěvky do Úlu: Dorota Vojtěchová
správci skupiny na messengeru: Natálie Janovská a Denisa Krůtová
(Ji)

Plán akcí dìtského parlamentu na školní rok 2021/2022
Akce se budou konat dle aktuální epidemiologické situace.
Září

Den zdraví
Sportovní setkání Havlovice

Říjen

Přehozený den (kluci za holky a opačně)
Novoškolní diskotéka

Listopad Strašidelná stezka
Medové trhy
Prosinec Bleší trh
Cukrářský výrobek - soutěž
Lány mají talent + diskotéka
Leden

Den šíleného oblečení

Únor

Srdíčkový den
Karneval

Březen

Retro den
Den učitelů - Vyměněný den
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Duben

Čarodějnický rej
Velikonoční kraslice - soutěž

Květen

Kovbojská víkendovka – honba za pokladem

Červen

Setkání s vedením školy
Výlet dětského parlamentu

Celoroční pomoc na veškerých školních akcích.
Změna programu vyhrazena.
(Ji)

Máme nadìjné bìce
V neděli 27. června 2021 se za slunečného a teplého počasí konal 6.
ročník Ol ncar trutnovského půlmaratonu. ZŠ Úpice-Lány měla v 27
členném startovním poli dvě štafety, žákovskou a učitelskou. Každý účastník
musel zdolat pětikilometrový úsek. Už po prvním úseku bylo jasné, že
učitelé dostanou od svých svěřenců na frak. Žákovská štafeta ve složení
Štěpán Smékal (7. A), Bára Horáková (8. A), Kačka Horáková (7. A) a
Tomáš Tomčiak (6. B) doběhla na vynikajícím 13. místě s tříminutovým
náskokem před učiteli. Pedagogický sbor reprezentovali Martin Kejzlar,
Lucie Hronová, Zdeněk
H ra b á n e k a Ve n d u l a
Janečková a skončili na
18. místě. „Mrňat a",
děkujeme za vzornou
re p re z e n t a c i š ko l y a
super výkon!!! Smekáme
před vámi klobouk, ale
těšte se na příští rok. My
potrénujeme a znovu si to
s vámi rádi rozdáme.
(Jč)

fi
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Hattrick Ondry Souèka
Celý školní rok 2020-2021 byl poznamenán distanční výukou. I tak jsme se
rozhodli 34. ročník soutěže „O nejlepšího sportovce školy“ uskutečnit a
hlavně ho dotáhnout do zdárného konce. Žáci 2. stupně nejsou tak vázáni
na pomoc rodičů, svoji sportovní aktivitu nahrávali na Moodle, zúčastnili se
virtuálních a „živých“ závodů.
V kategorii chlapců již potřetí za sebou zvítězil Ondřej Souček (9. A).
Stříbrný byl jeho spolužák Ondřej Netolický. Bronz získal bratr vítěze
Šimon Souček (7. B). I v dívčí kategorii se objevilo na stupních vítězů
sesterské duo. S přehledem stejně jako vloni vyhrála Kateřina Horáková (7.
A). Stříbro patří její starší sestře Barboře Horákové (8. A) a bronzová byla
Dorota Vojtěchová, další dívka z 8. A. 34. ročník už zná své vítěze.
Medailistky mohou i v příštím roce
b o j ova t o t i t u l y. V c h l a p e c ké
kategorii je však trůn volný. Kdo
nahradí v 35. ročníku Ondru Součka,
který od září už bude reprezentovat
střední školu stejně jako Ondřej
Netolický? Bude to Šimon Souček,
Štěpán Smékal nebo Tomáš Tomčiak?
Doufejme, že už budeme alespoň při
tělesné výchově sportovat normálně.
(Jč)

Uèíme se v pøírodì
Ve čtvrtek 22. června 2021 si žáci 7. tříd a 8. třídy místo školních aktovek,
sešitů a učebnic vzali turistické batohy, pohodlnou obuv, sportovní
oblečení, pití a jídlo na dopolední výuku. Plán byl výuka v přírodě. Byli
rozděleni do skupin, do ruky dostali mapu s trasou, pokyny a bodovací
tabulku. Během dopoledne na trase Lány – Popluž – Podhraď – Vízmburk
– Havlovice hřiště - Lány stihli zemák, češtinu, děják, výchovu ke zdraví,
angličtinu, matfyz, příroďák a tělák. Seznámili se i s havlovickým
poznávacím okruhem „U nás“ a významnými havlovickými stromy. Do cíle
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dorazili všichni, někteří rychleji a
druzí pomaleji. Na dětech bylo
vidět, že si užívají, že mohou být
zase spolu, bavit se, soutěžit, hrát
si. Je vidět, že kdo si hraje, nezlobí.
Učit se hravě v přírodě nemusí
jenom děti z 1. stupně, jde to i těm
starším.

(Jč)

Tajný vzkaz deváákù
Poslední laborky žáků 9. třídy z chemie byly zaměřeny na organické látky.
Deváťáci si namíchali vlastní drink, který s chutí vypili. Zanechali také tajný
vzkaz pro své mladší lánské spolužáky.

(Jč)
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Sportovní setkání v Havlovicích
V pátek 10. 9. 2021 se v Havlovicích sešli zástupci škol regionu Jestřebí
hory. Žáci ze ZŠ Úpice-Lány, ZŠ Bří Čapků, GYMSOS Úpice, ZŠ Pilníkov a
ZŠ Rtyně v Podkrkonoší se utkali nejen v malé kopané, ale i ve studentském
trojboji (streetball, beach přehazovaná a minigolf).
Naše škola obhájila prvenství z minulých let v trojboji, v kopané se
umístila na 4. místě. Nominovaní žáci z 5. až 9. tříd předvedli výborné
výkony a za to jim patří poděkování.
Nejdůležitější je, že sportovní dopoledne si po dlouhé době všichni
užili.

(Ji)

Nepøišli o ni. . .
Covid-19 současným osmákům a sedmákům v 6. třídě tradiční cyklistickou
exkurzi do Ratibořic za regionální autorkou Boženou Němcovou
neumožnil.
Letošního slunečného zářijového počasí a příznivé epidemiologické
situaci jsme proto ihned využili a exkurze uskutečnili. Jenom k literatuře
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jsme přidali i další předměty a z jednooborové exkurze rázem byla
mezipředmětová (literatura, tělocvik, historie, přírodopis, fyzika).
Exkurzi jsme zvládli téměř bez defektů a všichni si ji užili. V květnu
razíme s šesťáky.

(Jč)

Exkurze na hvìzdárnu v Úpici
V úterý 14. 9. se vypravila třída 9. A v rámci hodiny fyziky na hvězdárnu v
Úpici. Pan Jan Klimeš seznámil žáky se základy meteorologie a nakonec
jim ukázal i meteorologickou zahrádku. Je fajn opět pořádat exkurze a
vidět v praxi věci, o kterých se učí ve škole. Žáky teď čeká vyplnění
pracovního listu, ve kterém si ověří, co vše si z výkladu zapamatovali.

(Ji)
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Informace výchovné poradkynì
Žáci 9. třídy stojí před důležitým životním krokem – vybrat si dvě střední
školy, na které odevzdají přihlášky. Veškeré informace získají v předmětu
volba povolání.
V rámci toho navštívili ve středu 22. 9. 2021 besedu
v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce Trutnov.
Vedoucí střediska Bc. Zuzana Peterová diskutovala se žáky na nejrůznější
témata (výběr vhodné školy, typy středních škol, předpoklady ke studiu
zvoleného oboru, uplatnění na trhu práce, (ne)zaměstnanost v našem
regionu, možnosti rekvali kace apod). Příjemným zpestřením byla i
praktická část. Žákům se exkurze líbila a mnohým určitě pomohla ve
složitém procesu rozhodování.
Tradiční setkání rodičů vycházejících žáků proběhne ve
středu 29. 9. 2021 od 16:00 hodin v učebně chemie. Na setkání
budou přítomny Petra Nývltová, třídní učitelka 9. A, Iveta Jiříčková,
metodička prevence a vyučující matematiky, Iveta Votočková, výchovná
poradkyně a vyučující češtiny.
Veškeré další aktivity se budou odvíjet od epidemiologické situace
související s onemocněním covid-19. Vzhledem k tomu, že opět rostou počty
nemocných, upustili jsme tentokráte od společné účasti na Prezentaci
středních škol a zaměstnavatelů Královéhradeckého kraje,
která se koná 8. a 9. 10. 2021 v trutnovském UFFU. Účast
přislíbilo přibližně 80 středních škol, a to zejména z Trutnovska a
Náchodska. Vřele doporučujeme návštěvu této akce žákům 8. a 9. tříd a
jejich rodičům.
V předchozích letech jsme také zvali do školy na besedy naše bývalé
žáky, jezdili jsme na exkurze na vybrané střední školy, navštěvovali rmy
v blízkém okolím. Pokud to bude jen trochu možné, rádi bychom
samozřejmě zařadili do výuky tyto aktivity i v letošním školním roce.
V době distanční výuky začal na Moodlu fungovat kurz
volba povolání. I zde najdou žáci a rodiče všechny důležité informace,
které jim mohou být nápomocny při výběru střední školy. Součástí kurzu a

fi
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volně ke stažení je také e-kniha Jak spolu s dítětem zvládnout
volbu povolání od autorské dvojice Andrea Csirke a Petra
Šnepfenbergová.
O dalších aktivitách budou žáci i rodiče pravidelně informováni.
(Vč)

Jak to vidím já . . .
I v letošním školním roce se můžete těšit na příspěvky žáků 2. stupně.
Tentokráte se budou zamýšlet nad citáty významných českých i světových
osobností.
A co je to vlastně citát? Citát je doslovné znění z díla spisovatele,
anebo doslovně zopakovaný výrok. Slouží k vysvětlení nebo potvrzení
vlastního názoru. Při citování se uvádí autor, případně i dílo, ve kterém se
výrok objevil.
Pro září jsme vybrali symbolicky citát Emila Zátopka, našeho
čtyřnásobného olympijského vítěze. O tomto atletovi se mluví v poslední
době v souvislosti s lmem, který právě vstoupil do kin. Jak si s jeho
výrokem poradili naši žáci, můžete posoudit níže sami.
Na konci školního roku odměníme opět autory nejlepších příspěvků.
Vloni převzali odměnu David Švrčina, Jan Balcar, Barbora Vránová, Tomáš
Hofman, Zuzana Marešová, Jiří Peterka, Anežka Kultová, Natálie
Kociánová a Marek Langer.
Pro úplnost uvádíme přehled citátů pro nadcházející školní rok.

záøí
Vítězství je skvělá věc, ale přátelství je ještě lepší.
Emil Zátopek, československý atlet

øíjen
My musíme technologii ovládat, a ne se stát jejími otroky.
Dalajláma, duchovní vůdce Tibetu

fi
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listopad
Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni.
Václav Havel, bývalý český prezident

prosinec
Nejlepší přítel je ten, co tě napomene, co ti řekne pravdu do očí. Toho si
važ!
Božena Němcová, česká spisovatelka

leden
Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem
a člověkem.
Mark Twain, americký spisovatel

únor
Požární ochrana očima dětí
soutěžní text

bøezen
Chceš-li žít, zvykni si na mizerné počasí a nespravedlnost lidí.
G. H. Leichtenberg, německý vědec

duben
Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto,
jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.
Romain Rolland, francouzský spisovatel

kvìten
Podívej se hluboko do přírody a pak všechno lépe pochopíš.
Albert Einstein, autor teorie relativity

èerven
Láska je největší léčivá síla v přírodě.
Osho, indický mystik
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Vítìzství je skvìlá vìc, ale pøátelství je ještì lepší.
Emil Zátopek, èeskoslovenský atlet
Jednoho krásného dne jsme si s kamarádem Igorem dali závod na kolech.
Byl to napínavý souboj. Chvíli vyhrával Igor, pak jsem jel první zase
já. A v tom se to stalo! Igor přehlédl kořen, najel na něj a spadl. Závod pro
něho skončil, Igor už nemohl v jízdě pokračovat.
Mohl jsem sice vyhrát, ale jako správný kamarád jsem zastavil a
pomohl mu.
Tibor Uhlíř, 6. A
Lidé, kteří hodně vyhrávají, snaží se být nejlepší, začnou často dávat
přednost výhře, vítězství nebo úspěchu před kamarády. Časem si ale mnozí
uvědomí, že už je nebaví být nejlepší, omrzí je vyhrávat, řeknou si proč?
Zjistí, že jim něco, nebo někdo chybí. Někdo, kdo pomůže, podpoří,
rozesměje, zlepší náladu, obohatí život… Schází přátelství opravdových
kamarádů.
Patricie Kociánová, 6. A
V 50. letech 20. století se hodně věřilo ve hru „Fair play’’, což znamená
čistá nebo rovná hra. Kdysi bylo přátelství a zdraví více ceněno než zlatá
medaile nebo hodnotná cena. Vím to z vyprávění babičky. Lidé byli více
přátelští, vzájemně si pomáhali a hlavně mysleli na budoucnost svých dětí.
Možná to bylo i tím, že sportovci kromě závodění chodili i do svého
zaměstnání a sport brali jako zábavu a relaxaci. Chodilo se více na
sportovní akce, fandilo se těm dobrým a ti méně dobří nezáviděli a uměli
sportovně přiznat porážku.
V našem 21. století o čisté hře musí rozhodovat komise a dopingové
kontroly. Lidé si ničí své zdraví přílišnou zátěží, v mnoha případech se
stávají úrazy a někdy i s následkem smrti. Sport už není zábava a
relaxace, ale povinnost. Sportovci se věnují hlavně sportování a trénování
a za ten čas dostávají nanční hodnocení, něco jako výplatu za práci.
Přátelství jde stranou, protože být středem pozornosti je výsada a
uspokojení. Myslím si, že úspěšní lidé mají ze své výhry jen to ocenění, ale
přátel mají opravdu málo.
Sindy Ďuranová, 7. A

fi
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S kamarádem jsem trénoval na závody na kolech. Oba jsme chtěli vyhrát.
Tentokrát jsem závod vyhrál já. Kamarád se se mnou radoval a přiznal, že
jsem lepší než on. Z mého vítězství jsme měli oba radost. Ovšem to nejlepší
vítězství je, že se s ním můžu kamarádit. Máme hodně příležitostí k radosti,
protože se ve všem podporujeme. Radujeme se, když se povede něco mně
nebo mému kamarádovi. Mít dobrého kamaráda, je největší vítězství v
životě. Doufám, že budu mít více takových přátel nebo alespoň jednoho.
Martin Hofman, 7. A
Emil Zátopek byl na vrcholu běžecké špičky, velkou část kariéry byl
běžecký sólista a od nikoho si nenechal poradit. Myslel si, že všechno
zvládne sám a nejlépe. Časem zjistil, že sláva a vítězství nejsou
nejdůležitější věci na světě a že výhra v životě není pohár nebo rekord, ale
přátelé. Když řekl tuto větu, už musel vědět, co je pro něj v životě
důležitější.
Když si tento citát přeberu do svého života, uvědomuji si, že už
odmalička jsem radši v kolektivu než sama. Mám kolem sebe ráda spoustu
lidí, kamarádů a samozřejmě rodinu. Od školky mám jednu a tu samou
kamarádku, bez které by to nebylo ono, a spoustu dalších lidí, se kterými
se můžu podělit o zážitky a výhry ze svého života. Kdybych tuto přátele
neměla, neměla bych s kým oslavit svá vítězství.
Lenka Bekrová, 7. B
Myslel jsem si, že je tento citát každému jasný. Ale po diskuzi doma jsem
zjistil, že tomu tak není.
A jak to tedy vidím já? Když něco vyhrajete, dejme tomu ve sportu
nebo ve škole, je to super. Jsem rád, když můj králík vyhraje nějakou cenu
nebo když vyhraju nějakou soutěž já. Ale kdybych neměl kamarády,
nemohl bych se s nimi o tu radost z vítězství podělit. Například pro Emila
Zátopka bylo sice důležité vyhrát, ale byl ochoten vyměnit účast na
olympijských hrách za to, aby na olympiádu pustili komunisté jeho velkého
kamaráda.
Měli bychom si vážit těch nejlepších kamarádů, kteří by pro nás
obětovali „kus sebe.“ Přátelství je dar.
Jan Balcar, 7. B
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Je první srpnová sobota a jedu se sestřenicí Eliškou na dobročinnou akci. Já
jedu závod vyhrát a Eliška si závod užít. Po dvou hodinách v autě
přijíždíme konečně do Prahy. Hned po příjezdu se registrujeme do závodu
a dostáváme startovní čísla. Začínám být hodně nervózní, protože chci za
každou cenu vyhrát. Eliška mi těsně před startem řekla, že je důležité
zúčastnit se a ne vyhrát. V tu dobu jsem její slova nebrala vážně.
Zanedlouho se ozvalo: ,,Tři, dva, jedna start“.
Závod začíná. V první polovině si vedeme dobře, dokonce jsme v
první desítce, mám velkou radost, že se nám tak dobře vede. To, co se ale
potom stalo, nikdo nečekal. Eliška špatně došlápla a padá na zem. Vyvrtla
si kotník. V tu chvíli se mi honí hlavou, co udělám. Vrátím se? Poběžím dál?
Zastavím, vracím se, abych jí pomohla. Uvědomila jsem si, že „vítězství je
skvělá věc, ale přátelství je ještě lepší“. Sice jsem nebyla první, jak jsem
chtěla, ale uvědomila jsem si, že přátelství je pro mě daleko důležitější než
vítězství.
Anežka Kultová, 9. A

Moje letošní léto bylo . . .
Na prázdniny jsme v hodinách slohu zavzpomínali prostřednictvím krátkého
slohového cvičení. A jak jsme se dozvěděli, naprostá většina našich žáků si
letošní prázdniny opravdu užila, přestože většina z nich na rozdíl od let
16
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Tento citát skvěle vystihuje náš letošní výkon na Prague games. To byl letní
orbalový turnaj, byly jsme tam asi tři dny. První den jsme se zabydlely a
vydaly se na večerní průzkum Prahy. Jelikož jsme měly zdarma MHD,
svezly jsme se pěkně metrem, autobusem a vše završily pořádným
kelímkem zmrzliny. Druhý den, tedy ten první pořádný, jsme dopoledne
hrály lasergame, kde si pár šťastných mohlo užít ten pocit vítězství. Ten
jediný. Když jsme totiž odpoledne odehrály zápas proti Polkám, ukázalo
se, že další dva zápasy, které nás čekaly hned další den, nebudou o nic
snazší. A tak jsme prohrály i ty. Ale i přes tyto neúspěchy jsme si orbalový
turnaj opravdu užily a do sezóny jdeme s vědomím, že proti Polsku hrát
nebudeme.
Dorota Vojtěchová, 9. A

minulých nahradila pobyt u moře za dovolenou v Čechách a na Moravě.
O některé příspěvky se s vámi rádi podělíme.

Moje letošní léto bylo…
Letošní léto bylo zvláštní, protože po nekonečné distanční výuce jsme
nepociťovali takový rozdíl mezi docházkou do školy a prázdninami. I tak
jsme si je ale užili.
My jsme odjeli na týden do Švýcarska. Navštívili jsme továrnu, kde se
vyrábí čokoláda Lind. Po zbytek prázdnin jsme s rodinou cestovali po
českých horách a kempech. Počasí nám moc nepřálo, ale i tak jsme si
všechny aktivity užili. Jediné, co jsme nestihli, bylo navštívit příbuzné na
Slovensku. Tak snad příště.
Nátálie Kociánová, 9. A
Letošní léto bylo pěkné, přestože je tady s námi pořád
covid-19. Proto rodiče rozhodli, že letos nepojedeme
do zahraničí, ale zůstaneme v Česku. Navštívili jsme
různé památky. Na konci července jsme odjeli
společně s jednou rodinou na dovolenou do
autokempu u Hrádku nad Nisou. Prožili jsme zde
krásný týden. Po zbytek prázdnin jsem hlídala
mladšího brášku, ale i tak jsem si prázdniny užila.
Sabina Kábrtová, 9. A
Moje letošní léto bylo velmi pestré, zábavné a moc jsem si ho užil.
S rodinou jsme vyrazili do Polska do města, které se jmenuje Zakopane.
Konají se zde závody ve skocích na lyžích. Bydleli jsme v hezkém hotelu
přímo pod horami a podnikali výlety do hor. Jednou jsme přešli i polskoslovenské hranice. Pobyt v Polsku byl velmi zajímavý.
David Švrčina, 7. B
Moje letošní léto bylo zajímavé a dobrodružné. Hned na začátku prázdnin
jsem byla na skautském putovním táboře. Ušli jsme celkem 42 kilometrů a
naše putování skončilo v Miletíně. Tam jsme zůstali ještě celý týden.
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S taťkou jsme vyrazili na Šumavu a s mamkou autem do Chorvatska. Bylo
tam moc hezky. Zbytek léta jsme strávili v našem kraji.
Ema Nývltová, 7. B
Moje letošní léto bylo dobré. A proč? Protože jsme měli pořád co dělat a o
tom léto je. Byli jsme s taťkou a sestrou na jižní Moravě a bylo tam moc
krásně. Navštívili jsme zámek Lednice. Opravdu se mi moc líbil. Líbily se mi
i vinice, které jsme si také prohlédli. Se sestrou, mamkou, její kamarádkou a
dcerou jsme si nenechaly ujít stezku v korunách stromů.
Julie Janovská, 7. B
Moje letošní léto bylo hodně dobré. Byl jsem s bratrem a rodiči na
Vysočině. Jezdili jsme po hradech a zámcích. Nejvíce se mi líbil hrad
Kámen. Byl jsem i na znakovém táboře v osadě Nesyta. Deset dní bylo
opravdu pěkných. S letošními prázdninami jsem spokojen.
Tomáš Hofman, 7. A

Moje letošní prázdniny byly…
Moje letošní prázdniny byly stejné jako každé jiné. Trávila jsem většinu
času s rodinou. Jezdili jsme na zahradu, na
výlety a objevovali nová místa – jak v okolí, tak i
za městem. Sice jsou prázdniny vždy stejné, ale i
přesto si je všichni užijeme a těšíme se na další.
Miluji svou rodinu a čas strávený s ní.
Martina Vachová, 8. A
Moje letošní prázdniny byly zase jiné. Jsou věci, ke kterým se ráda vracím.
Jako třeba tábor, čas strávený s přáteli a podobné zážitky. Ale jsou tu i ty,
kvůli kterým jsem probrečela noci. Ne každý den je krásný. I když to asi
nebyly mé vysněné prázdniny, tak jsem si je užila. Nikdy nezapomenu na
dny, kdy jsem se upřímně smála. Ukončila bych to tak, že moje letošní
prázdniny byly plné knih, radosti a překvapení. Prostě stály za to!
Kateřina Jansová, 8. B
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Moje letošní prázdniny byly skvělé. Začaly
skautským táborem na čtrnáct dní. Pokračovaly
výletem do Rumunska s celou rodinou. A
poslední zážitkem z letošních prázdnin byl
sokolský tábor ve Studnici u Jívky. Moc se mi
tyto výlety líbily a už se těším na konec
školního roku.
Lucie Fialová, 6. B
Moje letošní prázdniny byly zcela plné. Na
jejich začátku jsem dupala kopce na Šumavě a v Kašperských Horách.
Následoval tábor, který jsem si moc užila. Návštěva babičky doplnila
krásné prázdniny, jejichž konec se blížil a my se chystali do školy…
Marie Vlčková, 6. B

pøipravujeme
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