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O mých vysněných prázdninách bych se chtěl zúčastnit jako vlastenecký voják tankové bitvy, kterou jsem 

v počítačové hře. Jako velitel tanku T34 jsme museli uchránit vstup do města. A
Mnohokrát jsem si představoval, že jsem ten velitel a často si na něj i s
prázdniny.  
                     Tobias Běla, 3. A 

 
Vysněné prázdniny bych chtěl strávit na Marsu. Letěl bych tam v
Naučil bych je hrát fotbal a pak bych vyhlásil mistrovství Marsu ve fotbale. Líbilo by se mi tam tak, že bych tam chtěl 
Ale protože bych tam neměl rodinu, přeci jen bych se za nimi vrátil zpět na Zemi.
                       Vojtěch Šeděnka, 3. A 
 
                                                                                       
Jednou k nám na zahradu přiletěla gumovací guma. S
minutu jsme přistáli na pláži a šli se procházet po hladině. Pod hladinou plavali ještěrky a brouci. Kolem nás létal had a ž

Vyfotili jsme si je a šli zpět na pláž. Po malém odpočinku jsme skočili na gumu a letěli zpátky.
                           Sofie Martausouvá, 3. A

 
                                                                                
Ani nevím, jak jsem k tomu přišla, ale začala jsem hrát na
jak se hrají jednotlivé tóny. Našla jsem si nějaké písničky
roku navštěvuji základní uměleckou školu. Chodím tam moc ráda. U

skladby. Často si najdu na internetu jiné písničky a učím se i ty. A protože
zeptat paní učitelky, jak se hrají tóny, které se budeme teprve učit. Největším problémem je bráška Honzík, 

kterému moje pískání vadí. Proto musím hrát, když není doma.
              Amálie Anna Koníčková, 4. A 

                                                                                                     
ISS je Mezinárodní vesmírná stanice (International Space Station). Létá 400 km
stanici jsou prováděny experimenty ve stavu beztíže
měsíců a denně musí cvičit, aby jim neochably svaly. Je viditelná v noci, pouhým okem ji
se žlutou hvězdu. O víkendu jsem byl na horách ve Velkých Karlovicích, kde jsem ji v noci viděl, jak letí po obloze.
            Marek Buřil, 4. A 

                                                                                          
Máme doma želvu jménem Franta. Franta je želva suchozemská
jablkem a mrkví. V terárku jí je dobře, protože tam má
vodou. Má i přepravku, ve které se vozí na chalupu, kde má vlastní výběh.
                                           Vladislav Toman, 4. A 

                                                                                        
 
                                                                          
Ve středu 4. dubna se naše třída učila v Centru odpadové výchovy OZO Ostrava. Program se jmenoval Honzovy rady jak na 
odpady. Sledovali jsme příběh kluka Honzy, který učil kamaráda z

odpadech. Seděli jsme ve skupinkách po šesti u přímo nádherných stolů, které 
Dozvěděli jsme se hodně věcí o třídění, třeba že kovové obaly od potravin patří do plastů. P
Podle bodů se určilo pořadí a ceny taky nebyly špatné:
3.místo- reflexní pásek a mňamky OZO 
2.místo- ve tmě svítící náramek a klik krabička 
1.místo- fidgetspiner a popelnice strouhátko 
                                                                                Sára Schachlová, 5
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                                                               Banány a jejich zázračné účinky
Jestli se rádi stravujete zdravě a zjišťujete 
na zázračné účinky banánů. Máte je rádi, nebo se jim vyhýbáte? Poté, co zjistíte, jak jsou zdravé, určitě si je nakoupíte do 
zásoby. 

1. Obsahují mangan, který má důležitý vliv 
2. Obsahují důležité vitaminy B1, B2 a B6.  
3. Jsou výborným zdrojem draslíku, který nás chrání před vysokým krevním tlakem a brání vzniku srdečních i 
    mozkových příhod.  
4. Výborná náhrada sladkostí.  
5. Obsahují vlákninu, která je prospěšná pro správnou funkci trávicího systému
6. Obsahují vitamin C, který je důležitý pro naši imunitu
                                                          Richard Bulava, 8. A
                                                                                    
                                                                                             
1. Udržuj si přiměřenou hmotnost: Nadváha, ale i podváha přináší zdravotní rizika.
2. Měj pestrou stravu: Ve stravě je důležité rovnoměrné zastoupení všech základních živin.
3. Jez více ovoce a zeleniny: Obsahují hodně vitamínů, jsou kvalitními antioxidanty a pomůžou Ti s regulací tělesné hmotnosti
4. Nestresuj se: Stres způsobuje mnohá onemocnění a celkově narušuje vital
5. Vyvaruj se jakýchkoliv závislostí: Každá závislost je špatná, ať už jde o drogy, alkohol, cigarety, ko
    cokoliv jiného. 
6. Směj se: Smích prodlužuje život. Přistupuj proto k životu s humorem.
    Nezapomínej na to, že všeho moc škodí: A to platí i pro snahu o zdravý životní styl.
                                    Tereza Drozdová, 8. A 

 

 

                                                                                              
                                                                               
Dne 13. června měla třída 9. B a 9. A rozlučku, kterou pořádala Rada rodičů v čele s

jsme společně vyrazili na zastávku, kde jsme nastoupili do tramvaje číslo dvě. Vystoupili jsme na zastávce Karolina a šli směrem 
k loděnici. Na loděnici jsme byli rozděleni tak, že 9.
byli vždycky po čtyřech, nakonec se zúčastnil i syn od 
v Koblově, kde jsme vytáhli rafty a nastoupili do aut, které nás odvezly
v podobě pečené šunky, pečiva a zeleniny. Po večeři jsme si společně uží
k soukromému autobusu, který nás přepravil k budově školy. Výlet jsme si skvěle užili a budeme na něj dlouho vzpomínat.
                          Žáci 9. B 
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