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Naši žáci na Celostátní přehlídce
církevních škol v Odrách

Ve dnech 17. – 19. března 2015 se konal v Odrách 22.
ročník Celostátní přehlídky církevních škol v zájmové umělecké činnosti. V tomto roce se
kromě kroužku scénického tance Arabeska vydali ukázat své
umění i tři recitátoři, a to Michal Květák (6.B), Katarína Mišejková (5.A) a Adéla Brázdová
(4.B). Třída 6.B reprezentovala
školu divadelním vystoupením,
sehrála část hry Podivuhodné
království s názvem Salome.
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Divadelní vystoupení žáků 6.B bylo oceněno prvním místem v divácké anketě. Do závěrečného galaprogramu, který byl přenášen televizí Noe, vybrala porota vystoupení Arabesky a recitační přednes Kataríny Mišejkové. Účinkují na galaprogramu převzali i čestné uznání
poroty. Všichni účinkující z naší školy vystoupení profesionálně zvládli,
a proto si zaslouží velkou pochvalu.
- ok -
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Voli a vůz
(Nejvíce křičí ti, co dělají nejméně.)
Dva statní voli táhli po cestě těžký vůz plný sena. Museli napínat
všechny síly, vůz byl opravdu těžký a vrzala mu kola. Sedlák, který seděl na voze, pořád křičel a stěžoval si, jak to má těžké a jak pomalu
jedou. Býk už to nemohl poslouchat a říká: „Proč si stěžuješ, když
všechno odedřeme my dva? Ty se jenom vezeš!“
napsal Tonda Soukup, 5. B

Vlk a ovce
Byl jeden vlk a ovce. Vlk ji chtěl sníst. Řekl: „Ovečko, přijď na mou
oslavu, která se bude konat pod velkým dubem.“ „Ale jistě, přijdu.“
Vlk rychle běžel připravit návnadu. Na zem udělal oko, do něj dal zelí
a čekal, až ovce přijde. Ovce oko překročila a vlk viděl, že jeho lest
nevyšla. Rychle skočil po ovci, ale šlápl do oka. Ovce mu řekla: „Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.“
napsal Tom Potoček, 5. B
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V jedné zapadlé vesničce jménem Londýn žil nějaký zlomyslný zločinec, který se jmenoval Shakespeare. Tento zločinec rád ničil v noci
lidem pece.
Jednoho krásného dne, když procházel potemnělými uličkami
onoho Londýna, napadla ho myš Lenka, která mu napověděla, že by
měl zase někomu zničit pec. Pozor! Ale ne kdekomu, ale nýbrž samotnému císaři!
Ještě tu noc se vydal do zámku. Bylo mlhavo a z močálů, které
byly u zámku, se kouřilo. Psi vyli na měsíc, který nebyl vidět. Kočky
mňoukaly, jako kdyby je někdo tahal za ocas. Když se vloupal do zámku, hned se vydal k první peci, kterou uviděl a zbořil ji. Pak rychle
utekl pryč.
Ráno, když se celý zámek probudil, tak lidé zjistili, že pec je zbořena. Zámecký kuchař a ostatní volali: „Pec nám spadla!“ Bylo jasno.
Musíme zavolat Sherlocka Holmese.
Sherlock přijel ve svém kočáru, v puse měl dýmku a přes rameno
housle. Omakal zbořenou pec a hned zjistil, kdo to byl.
Shakespeara nechali vypráskat kozím ohonem a od té doby už pece nebořil.
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Markéta Merklová, 7.B

V pátek 6. března 2015 jsme byli na představení festivalu dokumentárních filmů a zhlédli jsme film Thule Tuvalu. Myslím si, že je
dobře, že jsme tento film viděli. Alespoň já jsem si uvědomila, že ne
všichni mají stejně dobré klimatické podmínky jako my, že se opravdu
rychle zvedá hladina moře a tají ledovce. Kvůli tomu jsou vážně ohrožené některé ostrovy. Hlavně ta místa, která jsou blízko moře, nebo
oceánu a mají nízkou nadmořskou výšku. Snad se různým vědcům podaří najít nějaké řešení dřív, než moře zatopí ohrožené oblasti. Také
lidé v polárních oblastech to nemají lehké. Kvůli oteplování tam tají
ledy a lidé tam pak mají ztížené přesouvání se na různá místa. Zároveň tam ubývá živočichů, které by mohli lovci lovit, aby se uživili.

Nina Neuhauserová, 9.B
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THULE TUVALU
V pátek 6. března se naše třída zúčastnila festivalu Jeden svět
v kině Světozor. Byli jsme na filmu THULE TUVALU.
Film pojednává o klimatických změnách a důsledcích pro nás lidi. Během filmu jsme mohli sledovat dění ve dvou různých koutech
světa. První z nich byl v Oceánii, stát TUVALU skládající se z několika
ostrovů. Prezident TUVALU na Kodaňském zasedání ohledně klimatických změn v roce 2009 oznámil zhoršující se stav na ostrovech a podotkl, že nechce „zánik“ TUVALU. Můžeme sledovat dění na jednom z
ostrovů a postoje lidi vůči stoupající mořské hladině. Ostrovy TUVALU jsou nízko položeny a už nyní se jejich plocha snížila. Někteří lidé,
mající peníze, odcestovali na Nový Zéland, ne všichni si to však mohou
dovolit, a tak zatím dále žijí na ostrovech a doufají ve šťastný konec.
Na druhé straně, v nejsevernějším městě světa, žijí lovci. Oni také pociťují změny klimatu. Kvůli oteplování led taje, to ohrožuje jak
obyvatelé, tak i zvířata žijící zde. Led pod nohama se ztenčuje a vytvářejí se v něm trhliny. Lovcům dříve trvalo i dva dny, aby se dostali
k vodě s narvaly, nyní jim to trvá pouhý den. Na druhou stranu přibylo
hodně ryb. Jistý optimistický lovec spekuloval, zda by se z lovců nestali nakonec rybáři.
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Pokud by se přijala drastická ekologická opatření, možná bychom
klimatické změny a jejich neblahé důsledky mohli odvrátit.
Monika Berková, 9.B

THULE A TUVALU (film o globálním oteplování)

Tento dokument byl o ostrově Tuvalu a o ostrově Thule. Tato dvě
místa jsou nejvíce ohrožena globálním oteplováním.
Tuvalu je velmi malý ostrov v Oceánii. Je téměř jisté, že bude
kvůli globálnímu oteplování zaplaven. Thule je naopak v Grónsku a má
problémy s tím, že tají ledovce. V Thule je hodně lovců, kterým hrozí,
že kvůli nedostatku ledovců nebudou mít obživu kvůli ztrátě lovišť.
Globální oteplování je důsledkem úniku odpadních plynů z různých továren a podobně. V Tuvalu ani v Thule se tomu nemají jak bránit.
Tuvalané se často stěhují na Nový Zéland (pokud na to mají peníze),
ale tam mají často problémy sehnat práci, protože nejsou kvalifikovaní. Už proběhlo hodně konferencí, které tyto záležitosti řeší zatím
bezvýsledně.
Honza Kunc, 9.B
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Ve středu navštívila naše třída 6.B komentovanou výstavu
s názvem Můj stát. Výstava probíhá v Hrzánském paláci. Pomocí komiksových obrázků nás pan průvodce seznámil se sedmi státními symboly a vysvětlil
nám, jak postupně vznikaly. Na výstavních
panelech nám ukázal, jak třeba vypadá česká vlajka, které zvíře se nachází na českém
znaku. Dokonce nám poradil s tím, jak si máme správně zapamatovat, kam která barva
na vlajce a z jakého důvodu patří. Dále hovořil o státní hymně a prozradil nám, jak se
máme chovat při jejím poslechu – stát a
hlavně netleskat. Řeč přišla i na státní pečeť a ústavu. Výstava byla zajímavá.
žáci 6.B
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K přípravě nápoje nesmrtelnosti budeme potřebovat: Cif na
mytí umývadel, vodu, 100% ovocný džus, pudink v prášku (vanilkový nebo čokoládový), Kinder vajíčko ( i s překvapením), proteinový SHAKE
v prášku a jednoho ochutnávače, protože chce být nesmrtelný.

Postup:
Vezmi mísu, která toho hodně vydrží. Odhaduje se, že lektvar
bude toxický, rozhodně ho nemíchejte kolem ohně. Do mísy nejdřív
nasyp celý obsah pudinku v prášku a ten zřeď s 1 litrem vody a celým
dvoulitrovým balením Cifu. Do lektvaru přimíchej všechno ostatní, ale
džus nalij jako poslední. Vše pečlivě promíchej a nech 2 hodiny odstát, aby se rozpustily všechny prášky.
Po dvou hodinách přiveď ochutnávače a dej mu napít. Odhad pokračování - ochutnávač omdlí a náhle zemře, ale potom bude jeho tělo
již nesmrtelné (nejdřív zemře, a pak bude nesmrtelný) !
Tento lektvar vřele doporučuji. Je sice drahý na suroviny, ale výsledek stojí za to.
Šárka Fiřtová, 6.B
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Střípky z hodiny slohu
Maminka volá na neposlušného syna: “Nejezdi po tom zábradlí, něco si
zlomíš!” “Neboj, to už se stalo,” odpovídá drzý hoch.
Elli Drury, 6.B

Maminka volá na neposlušného syna: “ Přestaň si hrát s nukleární
kyselinou!” “Chci být Hulk,” odpovídá drzý hoch.
Matěj Kos, 6.B

Maminka volá na neposlušného syna: “ Drž se řídítek, ať nespadneš !”
“Pozdě, už jsem na zemi,” odpovídá drzý hoch.
Tereza Suchlová, 6.B
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