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Pouštění draků, knížky, teplý čaj
a kapky bubnující na okno
Lucie Štěrbová, 8. B
A máme tu zase podzim. Období, na které se těší spoustu dětí, ale i dospělých
(hlavně rodičů, protože dětem začíná škola a mají konečně klid).
Podzim je podle mého názoru nejoblíbenější období, protože je v něm spousta
krásy a zábavy, kterou nám umožňuje počasí většinou jen touto dobou.
Například pouštění draka. Neznám nic hezčího než to, jak teď vidím děti
s rodiči na louce a pouštějí si tam draky. A ty děti vypadají tak šťastně a mají
velké zářivé úsměvy na tvářích.
Já si už sice nepouštím draky, ale zase jsem našla lásku k něčemu jinému a to je
čtení knih. Prostě si doma v pohodlí a teplu číst knížku a k tomu popíjet teplý
čaj (a kdyby k tomu začalo trochu pršet a ty kapky jemně bubnovaly o okno,
tak se u toho člověk odreaguje, jak od práce, tak od starostí).
A s podzimem přichází i spousta svátků a u dětí, jak vím, je nejoblíbenější
Halloween. Děti si mohou s rodiči vyřezávat dýně. V obchodech už teď
můžeme najít různé děsivé dekorace a strašidelné masky, kvůli kterým mají
většinou rodiče prázdné peněženky. No a pak se taky blíží Vánoce.
Tak si podzim užijte naplno!
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Na podzim se dá i pěkně vymluvit
Barbora Žurková, 8. B
Když se řekne listopad, představím si déšť, sbírání kaštanů a marné pokusy o
sestavení draka. V listopadu už převládá tma nad světlem a pro mě je to takový
temný měsíc. V tomto měsíci už lidi začne ovládat vánoční nálada a je naprosto
běžné, že obchody neosvětlují žárovky, ale vánoční světýlka.
Na tomhle měsíci je zároveň něco krásného. Každý si na něm něco najde.
Někdo si rád sestaví draka, někdo si vyzdobí pokoj kaštany, jiný jde ven,
podívat se na nádherné stromy, a když už vás fakt nic nebaví a nejste zrovna
manuálně zručný, nejradši byste seděli doma a dívali se na seriály, tak se aspoň
můžete vymluvit na to, že je venku prostě zima, proto se vám nikam nechce a
už se cítíte lépe. Nebo když jste strašně pesimistický člověk, tak můžete říct, že
důvodem vašeho smutku nejste vy sami, ale to ta tma a déšť.
Mně se na listopadu líbí třeba zbarvení stromů. Na jaře jsou všechny zelené, ale
na podzim se všechny zbarví do různých barev a je to fakt krásný pocit, když se
procházíte barevnou alejí. Anebo když jsem byla menší, tak mě vždycky
fascinovalo sbírání kaštanů. Ani nevím, co se mi na tom tak líbilo, asi ten pocit
štěstí z nalezení pěkného kaštanu anebo možná soutěživost, kdo se vrátí s více
kaštany.
Listopad je měsíc temný, ale zároveň krásný a ten pocit, že váš drak vyletěl
výše než ten sousedův, asi nic nenahradí.
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Nejlepší kámoši (úryvek)
Dominik Záhora, 6. A (text napsal jako žák 3. třídy)
Neděle
Je neděle a všichni kluci v Minecraftu si užívají volna, mezi nimi jsou i tři kluci,
kteří jsou ti nejlepší kamarádi v celé počítačové hře. Jmenují se: Oto, Mike a
Greg. Otovi je devět let, Mikeovi osm a Gregovi třináct. Mike se nejlépe chová
ke klukům, jako jsou například Zido, Dero nebo Vítek, který má už sedmnáct
let. I Frank je lepší než Dero nebo Zido.
Zidova rodina pořád jezdí do nějakých měst. Minulý rok jeli na měsíc do Prahy.
Když se vrátili, Zido tam chtěl jet zase, ale jeho rodiče to nedovolili. Proto je
Zido ve škole pořád nabručený a naštvaný. Protože nejel zase do Prahy.
Dero je ten nejstrašnější kluk v celé naší třídě, protože svému kamarádovi,
který se jmenoval Vita, zkroutil ruku, když se oblékali a chystali se jít domů.
Proto má teď Dero dvouměsíční zákaz dívat se na televizi.
Je to strašné, že Zido a Dero jsou ti největší zlobisti v celém Minecraftu. No jo,
ale musíme to s těmi dvěma prostě vydržet.

Pondělí
Dneska Zido nebyl ve škole, protože udělal zase ten vtípek, který zkusil na tátu
Marona nejspíš stokrát. Proto táta Maron řekl, že nepůjde do školy, za to, že
řekl ten vtip.
První hodinu jsme měli matiku, pana učitele Masoka Hřbetníka. Učitel Masok
dával příklad 8X11, ptal se žáků na výsledek. Pepa, který má patnáct let, zvedl
ruku a učitel Masok ho vyvolal. Pepa řekl, že je to 88. Učitel ho pochválil, ale
žák Nicels řekl, že 8X11 je 100. Pan Masok řekl, že musí trénovat násobení a
pak zadal další příklad. Oto řekl, že 2X11 je 22. Učitel Otu pochválil.
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Druhá hodina byla tělák. První hra byla hoňka. Karel, Mike a Valentin měli
červená tílka. Karel chytil 2X Emila, 1X Lukase, 4X Dera 2X Pepu, 3X Otu 1X
Michela. Paní učitelka Aneta řekla, že na závěr si žáci zahrají fotbal. Bylo pět
týmů po pěti hráčích: bílí, žlutí, černí, zelení a modří. Jeden tým seděl na trávě a
čtyři týmy hrály.
Poslední hodina byla angličtina s panem učitelem Masokem. Pan učitel měl
přichystané papíry. Nicels a Dragon nevěděli, co mají dělat. Protan, Xin, Greg,
Emil a Andras už jedno cvičení udělali. Vita už měl všechna čtyři cvičení udělaná
a za ním byl i jeho kamarád Nick.
Na obědě už bylo pět stolů obsazených třídami 3. C, 6. A, 1. C, 8. B a 5. C.
Emil, Greg, Nicels, Adam, Mires a tak dál si sedli u šestého stolu. 4. C seděla
taky u šestého stolu. „Hej!“ vykřikl Dragon na Andrase. „Tys na moje
modročerné tričko kydl krém od buchtiček!“ „Já jsem nechtěl kypnout na tvoje
tričko, omlouvám se,“ řekl Andras. „No dobrá, jinak bych to udělal taky,“
odpověděl Dragon.

Úterý
Dominik si vzal s sebou plyšáka medvěda pana Nicka. „Co to je za medvěda?“
chechtali se kamarádi. Dragon s Xinem. „Toto je pan Nick,“ řekl Dominik.
„Běž to ukázat panu učiteli,“ řekl Xin. „Ne!“ trval na svém Dominik. „Já to
řeknu Ricovi a on ti to sebere,“ řekl Dominikovi Xin.
První hodina byl zeměpis. Masok, učitel 4. C, řekl něco, co se zalíbilo
Dragonovi, řekl, že se bude hrát finále ve florbalu. Dragon ho okřikl. Ale učitel
Masok si ho vůbec nevšímal. Dragon zkusil plán B. Přihlásil se a učitel Masok ho
vyvolal. „Pane učiteli, a kterého dne se bude hrát to finále?“ Učitel Masok dal
všem žákům papírek, na kterém byly informace o finále.

Středa
Drish a Hongy, kteří jsou z třídy 11. C šli do 4. C za Dragonem, že si něco
spolu vyřídí na chodbě. Zred, kámoš Drishe a Hongyho, šel za Dragonem
v krátkém bílém tričku s nápisem Zabít Dragona. Dragon nevěděl, co se děje,
ale pak si vzpomněl…
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