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Dopisování s francouzskými žáky
Ve školním roce 2016/2017 jsme si začali dopisovat se školou v Normandii.
Žáci francouzštiny z 9.A a 9.B si tak píší s podobně starými žáky z malebného městečka Rouanu.
Úvodní seznamovací dopisy jsme psali v rámci výuky, ale načisto je
žáci pečlivě přepisovali až doma. Některé dopisy byly doplněny rodinnými fotografiemi, fotkami Prahy, vtipnými ilustracemi i drobnými dárky.
Vznikla tak velmi originální díla. Nyní se těšíme na další zásilku z Francie.
Paní učitelka francouzštiny z Rouenu hned po doručení našich dopisů
poslala děkovný mail: „Vaši žáci píší francouzsky lépe než ti moji a umějí
napsat opravdový dopis. Ti moji už nevědí, jak se dopisy píší! Moc vám
děkujeme, udělali jste nám velkou radost.“
Věřím, že si naši žáci povedou stejně dobře i nadále, a že je dopisování
obohatí nejen po stránce jazykové, kulturní, ale i osobní.
Ukázky některých dopisů následují.

Magdaléna Kolářová
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Rozvaluji se na zemi uzavřený v zoologické zahradě. Nejsem
tu však sám, a mám zde zajištěnu skvělou péči. Moje zvířecí
manželka má práci s rozštěkanými mláďaty, já zase ocasem zaháním mouchy. Nechce se mi nic dělat - nemám důvody, jen tak
lenoším. Lidé mi sem v daný čas hází potravu, tudíž nemusím lovit. Bohatě stačí, když se občas ukážu lidem, kteří stojí před
klecí. V podstatě nemusím ani to, neboť všechny pohledy směřují k mé tygří rodince. Já se raději natáhnu. Vyhřívám se na slunci a užívám si poklidného poledního spánku. Přemýšlím nad tím,
proč si mě přesto někdo fotí?! Na mně není přeci nic zajímavé6

Čím chci být, až vyrostu?
Čím chci být, až vyrostu? Policistkou? Ta chytá lupiče, kteří ukradli auto!! A co třeba hasičem? Hasit požár v domě, anebo
co? Když nevím. Tak co třeba spisovatelkou? Ta píše knihy, dobrodružné. Když ani to nechci, tak třeba malířkou? Malovat krajinu, věci, osoby a zvířata? Když si vůbec nevím rady, zeptám se
táty a on řekne: „Obchodnicí?“ Tak co třeba mít obchod, prodávat obrazy a knihy? Jestli to je nuda? Tak proč se nestát taxikářkou? Jezdit, vozit lidi z místa na místo. Ale co když nevím,
kudy kam? No, tak to by nebyl dobrý plán. Co třeba se zeptat
mámy? Ona řekne: „Ředitelkou školy?“ To by byl dobrý nápad.
Ale co kdybych to nezvládla? Tak to ne!! Raději učitelkou, která
učí děti, anebo muzikantem, který hraje na housle, piano. Co
třeba zpěvačkou, která zpívá písně? A když si pořád nevím rady, tak budu normálním člověkem. Třeba maminkou!
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CHCI ŽÍT



JSEM SE NARODIL



MÁM VELKOU RODINU



VYŠLA NOVÁ NOKIA 3310



MŮŽU BÝT NA PC



MĚ ZAJÍMÁ HISTORIE



MI NA SVĚTĚ LÍBÍ



MĚ BAVÍ JEZDIT ZA DOBRODRUŽSTVÍM



NEMÁM DŮVOD, PROČ BYCH TADY NEBYL
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PROKOP a VÁVRA, 8.B
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Byl krásný letní den
Byl krásný letní den a celý svět se smál a mně veselý sen se pod jabloní zdál …
Na nebi svítilo sluníčko, vzduchem vanul vánek a na trávě si hrály děti. Jen tak si hrály, hrály a hrály. Bylo to okouzlující ve vztahu k okolnímu
prostředí. Okolní příroda byla nějak krásná. Taková … jako by zamilovaná. Travička se pořád jako by dívala na malý, jemný, bílý mráček na nebi.
A on … on na ni. Ani jeden se nemohl pohnout. Oba byli zamilovaní a
rudí, ale ani jeden se nesměl zvednout a druhého obejmout. Byl západ
slunce … klidný a tichý.
A co bylo dál? Jenom vítr … po nebi se mraky honily…
Ráno jsem se probudila a nikdy na tenhle sen nezapomenu.
Růžena Kasalová, 8.A
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