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Září – projekty v devátém ročníku 

Nejdříve žáci třídy 9. A v rámci výuky německého jazyka pracovali na projektu Deutschland /Německo/. Přiblížili nám tuto evropskou 

velmoc z hlediska politického, geografického ale taky např. z hlediska hospodářského. Všem se projekty moc vydařily. 

Dne 27. září 2016 se třída 9. A vydala do Ostravy. V rámci projektu Národnostní menšiny v Ostravě – míchání kultur se žáci prošli centrem 

Ostravy. Při procházce se žáci z úst průvodce z městského informačního centra dozvěděli, jak zde na konci 19. a na počátku 20. století žili 

vedle sebe národnostní menšiny - především Němci, Poláci a Židé. Viděli stavby a místa, které nám toto soužití menšin dodnes 

připomínají.  

Mgr. Šárka Feketsová 

            
Jednodenní výlet do Vídně 

Dne 6. října 2016 se 71 žáků druhého stupně vydalo na jednodenní výlet do hlavního města Rakouska – Vídně. Brzo ráno jsme nastoupili 

do autobusu a vydali se na dlouhou cestu. Po příjezdu do Vídně jsme nejprve navštívili „splácaninu“ různých prvků, stylů, barev a 

ozdob – tzv. Hundertwasserhaus a pasáž Kalke Village. Pak jsme se autobusem přesunuli do krásného  barokní  palácového  komplexu 

Belveder. Posléze nás autobus převezl do samého centra Vídně, kde jsme viděli vídeňský hrad Hofburg, hradní divadlo Burgtheater, 

 Vídeňskou státní operu, Sachrovu kavárnu a nakonec nejznámější vídeňský chrám – Stephansdom. Tam jsme měli na chvíli volno, takže 

všichni si mohli nakoupit drobné dárky domů. No a pak jsme nastoupili do autobusu, který nás odvezl zpátky do Ostravy. I když  nám po 

celou dobu výletu pršelo, všichni jsme si odvezli plno zážitků. 

Mgr. Šárka Feketsová 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko


 

 

 

 

 

 

Fotbal 

Fotbal hraju od svých pěti let. Fotbal mě moc baví, protože jsem tam potkal nové kamarády. 
S kamarády zažíváme radost z gólů, ale někdy smutek, když prohrajeme zápas nebo turnaj. Máme 
přísného trenéra, který je spravedlivý. K fotbalu potřebuji míč, pití, kopačky, dres, chrániče a 

štulpny. Fotbal hraju za FC Ostrava- Jih.                                                                                   Radek Zdařil 

Prázdniny ve Vysokých Tatrách 

Začátkem srpna jsem jel s tetou Lenkou, strejdou Tomášem, bratrem Dominikem a 

Míšou do Vysokých Tater. Slyšeli jsme, že tam rostou houby, a tak jsme jeden den ráno 

vyrazili do lesa. Museli jsme hodně křičet, protože tam žije hodně medvědů. Zrovna, 

když jsem chtěl uříznout houbu, slyšel jsem lámání větviček. Leknul jsem se, že je to 

medvěd, ale byl to strejda. To jsem si oddychnul! Našli jsme plný košík hub. Teta uvařila 

moc dobrou omáčku. V Tatrách bylo krásně. Příští prázdniny tam pojedeme zase.  

Richard Söcker 

Na vandru 

O prázdninách jsem byl s taťkou, Ivanem a Markem v Jeseníkách na vandru. Byli jsme na mnoho lomech, lovili 

jsme ryby a spali ve stanu. Nejlepší z lomů byl Kaolín. Víte, podle čeho je pojmenovaný? Těžila se tam hlína na 

keramiku neboli kaolín. Tento lom má krásné písčité pláže a průzračnou vodu. Ži je tam také hodně ryb. Tenhle 

vandr si rád zopakuji, stál za to! 

          Jakub Křižovský 

Zážitek z prázdnin 

Letošní prázdniny byly super. Část jsem strávila na táboře na Horní Bečvě, nějakou dobu jsem byla u babičky a dědy, 

taky s tetou v Jižních Čechách, ale největší zážitek jsem měla z dovolené v Chorvatsku, kde jsem byla s našima. 

V Chorvatsku jsme byli už několikrát, tentokrát jsme zamířili do letoviska v městečku Promajna. Zdálo se, že vše bude 

probíhat jako obvykle. Balení, příprava na cestu, plánování trasy atd. Vždy jsem podstatnou část cesty prospala a tak 

tomu bylo i letos. Probuzení však bylo poněkud jiné. Místo slunečného rána jsme přijeli do pochmurného počasí, 

provázeného opravdu hodně silným větrem. Uzavřené tunely, různé objížďky zavinily, že jsme dorazili na 

místo s velkým zpožděním. Naše první cesta, vždy po příjezdu míří na pláž. Tentokrát mě musel taťka 

hodně držet u sebe, protože vítr byl tak silný, že by mě odfoukl kdoví kam. Kolem nás létaly slunečníky, 

na moři byly obrovské vlny a všude se válely polámané větve místních borovic. Tamní obyvatelé tvrdili, 

že za posledních 10 let něco takového nepamatují a doporučili nám raději nevycházet. Zdálo se, že 

letošní dovolená je v tahu, ale za dva dny se vše změnilo. Sluníčko, super koupání, spousta legrace a noví 

kamarádi. Dovolená se nakonec vyvedla.  

Klára Zajaczová 



 

Zážitky z westernového městečka 

V polovině srpna jsme se vypravili do westernového městečka Šikulův mlýn. Při vstupu do areálu jsme uviděli 

koně a bizony. V bance jsme si vyměnili místní peníze – šikláky. Nejdříve jsme se pustili do rýžování zlata. 

S napětím jsme kroužili mísou plnou písku ve vodě. Na dně mísy se zalesklo několik zlatých šupinek. V  diamantovém 

dole jsme našli několik drahokamů. Vyzkoušeli jsme si také střelbu lekem a jízdu na koni. Během dne jsme viděli 

kovbojské rodeo a dva příběhy z divokého západu. Nejvíce mě zaujala lama Sančo, která prováděla různé legrační 

kousky. Večer jsme uléhali do postele bohatší nejen o zlato a drahokamy, ale především o krásné 

zážitky. 

Petra Schindlerová 

Osmáci 

Na Vánoce jsem dostala osmáka. Jednou, když jsme byli na dovolené, stalo se něco nečekaného. Když jsme 

dojeli domů, viděli jsme, jak osmák leze do kupky sena. Něco tam začalo pískat. Po dvou týdnech to v  kleci 

začal být blázinec. Běhalo tam osm osmáků. Byli menší, než je moje dlaň. Byla jsem strašně šťastná. Byl to můj 

nejšťastnější den. 

Simona Kovalčíková 

Koňský tábor 

Ke konci prázdnin jsem byla na koňském táboře v oddíle SDO Brontosauři. Jeli jsme tam na 5 dní 

s bráchou. Byl to příměstský tábor, ale my jsme tam spali. Přijeli jsme a hned nás uvítali prohlídkou 

stájí a představení koní. Pak jsme osedlali koně a šli jsme  jezdit. Mezitím jsme se spřátelili. Byli 

tam samí začátečníci, takže nebyli ještě tak dobří. Dojezdili jsme a šli jsme na oběd. A tak to 

chodilo každý den. Když bylo pěkně, tak jsme se koupali v  bazéně a skákali na trampolíně. A 

když všichni odjeli domů, tak jsme si tam lebedili bez řvaní, jančení a pištění se třema holkama, které tam 

také bydlely. V pátek jsme měli soutěž, něco jako překážková dráha a kvíz. Já jsem sice nezvítězila, ale 

byla jsem druhá a to je taky dobré místo. Dobře tam vařili, pestrý program a hlavně zábava, ta nemohla 

chybět. 

Klára Holasová 

Těm, co zachránili svět 

Je to název památníku v ukrajinské Pripjati, který odkazuje na smrt hasičů a vojáků 

Sovětského svazu, kteří byli vystaveni nebezpečnému radioaktivnímu záření 

z explodovaného čtvrtého černobylského reaktoru. A to se stalo 26. dubna 1986. 

Památku hrdinů a obětí havárie uctívá svět minutou ticha. Obětí bylo 985  000!!! 

V. Vilgus 

Víte, co znamená zkratka OZO??? 

Dne 11. října jsme jeli do OZO Ostrava. A víte, co znamená zkratka OZO? Odvoz a Zpracování Odpadu. Paní učitelka 

v Centru odpadové výchovy nás, žáky V. B, rozdělila do tří skupin a povídala nám o správném třídění odpadů. Dívali jsme se 

na prezentaci o klukovi Honzovi, který přijel z vesnice na prázdniny za babičkou a dědou do Ostravy. Babička s dědou vůbec 

netřídili odpad a tak je to Honza naučil. A my jsme si to taky zopakovali. Například jaký odpad patří do správné popelnice a jaký ne. 

Potom jsme soutěžili a taky vyráběli hračku z odpadů, hlavně z plastů. Moje skupina vyrobila auto Tatru. Při soutěži se bodovalo a podle 

bodů jsme byli druzí.  

J. Veselý 

Při soutěži jsme si měli zapamatovat, kolik věcí je v popelnici, kterou jsme viděli naplněnou při 

prezentaci Honzíkovy rady (jak na odpady), taky jsme rozdělovali odpady do správných popelnic. 

Soutěžních úkolů bylo celkem pět, nebyly těžké, naopak docela lehké. Po soutěži jsme dostali ceny.  

D. Fiksel 

 

 



 

OZO je firma, která recykluje odpad. V říjnu jsme se jedno dopoledne učili v OZO Ostrava. Probírali 

jsme, do jakých popelnic patří sklo, papír, plast, kovové obaly. Dozvěděli jsme se, že se z  použitých 

věcí vyrábí nové. Věděli jste, že se vyrábí z dutých vláken plotní desky? A že ty tři šipky na 

popelnicích znamenají recyklaci? 

N. Blaščikovičová, V. Venglořová, M. Vyčichlo 

 

Jeseníky 

 V srpnu jsme jeli v 10 hod do Jeseníků. Jeli jsme asi tři hodiny, byla to velká nuda. Než jsme 

dojeli do penzionu, stavili jsme se do restaurace. Hned, jak jsme pojedli, tak jsme jeli autem 

na Rejvíz. Byla tam docela zima, protože jsme byli až na vrcholku  kopce. Nahoře byl 

stánek s kameny, řetízky, náhrdelníky a s nádobím. Já jsem si koupila modrý kamínek, měl 

placato-kulatý tvar. Šli jsme kousek dolů k jezírku, kde jsme se fotili. Dále jsme jeli na Zlaté 

hory, kde byl potůček a nádherný dřevěný mlýn. Vyfotili jsme si ho a pak jsme konečně jeli na penzion. 

Marie Charlotte Beštová  

Výlet do Prahy 

Dne 1. 9. 2016 jsme s rodinou jeli doprovodit maminku, protože letěla do Prahy. Jeli jsme vlakem 

RegioJet. Lišil se od jiných vlaků. Byla tam obsluha, která vám nosila jídlo, pití a noviny. 

Projížděli jsme městy Olomouc, Česká Třebová, Pardubice, Kolín a Prahou. Vystoupili jsme na 

Hlavním nádraží a šli jsme do Metra. Jeli jsme metrem cca 30 minut na letiště. Maminku jsme 

poslali odbavit. A pak jsme chodili ještě po letišti. Maminka odletěla v 11.45. Čekali jsme na 

maminčin odlet 2 hodiny. Potom jsme jeli metrem na Hlavní nádraží, a pak zpátky 

RegioJetem domů. Vrátili jsme se kolem 20.45 domů. Maminka přiletí 18. 9. 2016 do Prahy a 

vrátí se domů až kvečeru, protože musí čekat na RegioJet, který odjíždí z  Prahy v 16.00. 

Vojtěch Gawlik 

Můj zážitek z Bulharska 

Jel jsem do Bulharska s mamkou, taťkou, sestrou a od taťky z  práce s kolegou a jeho rodinou.Letadlo 

nám letělo v 12:55 a přiletěli jsme kolem 13:30. Je tam o 1hodinu menší čas než u nás.Za 2hodiny jsme 
byli na hotelu.  Po obědějsme vždycky šli k moři, měli jsme moře asi 50metrů.Pak jsme šli na hotel a šli jsme si 

odpočinout. Potom jsme šli na večeři. Jak jsme byli po večeři, tak jsme byli před hotelem. Tam byly dva bary a 

dospělí si tam dávali alkohol, pivo tam bylo zadarmo. Kolem 20:00h tam vždycky přišla holka a tancovala na 
baru asi do 1:00h ráno. Někdy jsme pak šli nakoupit něco k večeru, a jak jsme chodili, tak u každé hospody 

tancovala holka.  

Jakub Kalvar 

MČR 2016 Znojmo 

27. - 28. 4. 2016 jsem byl na MČR 2016 ve Znojmě. Bylo to tam super, dali nám tam flašky a my jsme si do ní vždy mohli 

napustit chlazenou vodu. Byl to dobrý nápad, protože tam bylo 32 stupňů ve stínu a alespoň jsme se 

mohli zchladit. Bylo to MČR 2016 v lukostřelbě, to jsem zapomněl napsat (to bylo asi to 

nejdůležitější). Bylo tam asi 40 žáků z naší kategorie a hned po první sadě jsem byl 3. Stříleli jsme 12 

sad. 6 na třicet metrů a 6 na dvacet. Až jsme všechno odstříleli, tak 1. až 16. lukostřelec z mékategorie 

postoupil do eliminace. Já jsem byl 9. a střílel jsem proti 8. v kvalifikaci. Vyhrál jsem 7:3, a to byl docela 

úspěch, protože on předtím nastřílel víc. Postoupil jsem a byl jsem asi 8. Ale blbé bylo, že jsem střílel s 1. 

Takže jsem prohrál 6:0. Pak jsme stříleli družstva a probojovali jsme se do boje o zlato. Byli jsme 4 v týmu, 

ale stříleli jenom 3. Ten čtvrtý byl totiž náhradník. Prohrávali jsme 4:0, protože jeden náš střelec zkazil 2 

šípy (asi už byl unavený, protože se tam stal mistrem české republiky 2016). Takže nás vystřídal náhradník, s  kterým jsme 

vyhráli 6:4. Je to moje první zlatá medaile, takže jsem byl hodně spokojený. 

Radim Kokeš 

 



 

                        Tak zase do školy 

Tak je to tu, opět škola.Pro někoho utrpení, pro někoho přesný opak. Já se do školy těšil na 

kamarády a na kámošky, ale netěšil jsem se na to učení a na ty domácí úkoly. Myslím si, že 

většina žáků a studentů to má asi taky nějak tak. Ale když se budeme dobře učit, budeme mít 

dobrý obor, a pak i možná dobře placenou práci. Vím, že tenhle článek Vás možná nudí, ale 

zamyslete se! Copak chcete žít jako nějaký neschopný člověk, který se nechává živit od své rodiny?  

To je trochu blbé, když ze své rodiny budete vycucávat peníze do svých třiceti let. Proto do nás 

rodiče hustí, abychom se dobře učili, to proto, abychom si pak dobře žili. 

René Petura 

Stanování 

Třikrát do roka jezdím stanovat, jedu s  taťkou a s jeho kamarády. Když 

dojedeme na místo, tak začíná ta nejhorší část vyndávání věcí z aut. Když už 

je vše postaveno, tak chlapi si rozdělají oheň, sednou a dají si pivo, jak jinak 

. Pokud je léto, tak jdu hned do řeky s  člunem a sjíždím proud (s 

kamarády samozřejmě, jinak to taková sranda není), ale když není léto, tak 

si taky sednu k ohni a otravuju taťku, ať vytáhne vzduchovky a můžeme střílet na terč. Když už je 

tma, nejdu k ohni, jdu dělat blbosti s kamarády. Když už nestřílím ze vzduchovky a není léto, tak jdu na kánoi a dojedu až 

k vodopádu, ale stejně je nejlepší, když spadne nějaký kamarád do vody a do těch hnusných řas. Vždycky si to užiju a těším 

se, až pojedu zas. 

TobiasFromelius 

Pohádka o zajícovi Ferdovi 

Byl jednou jeden zajíc a jmenoval se Ferda . Měl jako nejlepšího kamaráda 

medvěda Borise. Chodili všude spolu. Jednoho dne si je zavolala královna 

lesa a požádala je o velkou laskavost - vydat se za dobrodružstvím. Měli jít do 

města, najít strom jídla, protože mají málo jídla. Kamarádi šli pořád a měli hlad. 

Putovali asi tak 4hodiny, byli unavení, tak se opřeli o nějaký strom. Jak se 

opřel Boris, tak najednou shora na něj spadl kaštan. Tak se podíval 

nahoru, uviděl jídlo, a ukázal Ferdovi. Oba dva se radovali, šli 

zpátky do lesa a oznámili to všem. K tomu stromu šel celý les, a tak si 

žili s jídlem šťastně až do smrti. 

Kristína Hořínková 

 

Soustředění ve Velkých Losinách 

O prázdninách jsem absolvovala basketbalové soustředění ve Velkých Losinách 

v areálu Losinka. Samozřejmě, že v tak bezvadném kolektivu jako je ten náš 

člověk zažije mnoho legrace a prožije mnoho zážitků. Jeden bych ale chtěla 

vyzdvihnout nad ostatní. 

Celá naše skupina byla ubytovaná v malých chatičkách pro 4 osoby. A teď si 

představte, že se do takové chatičky vešlo 15 lidí. Chatka o rozměru 3x4 metry praskala 

ve švech. Každý si přinesl jídlo, pití, polštáře a deky.  

Všichni se překřikovali,  nabízeli si jídlo a pití, povídali se příběhy, hrály se hry, zkrátka idyla. Vlastně mi není 

jasné, jak jsme se poskládali. Zkrátka noční párty k  nezaplacení. Však pak všichni cestou domů pospávali , neboť 

v takovém počtu osob se nedalo spát. Ale ruku na srdce. Kdo z vás takovou noční akci nezažil? 

Klára Válková 

 

 



 

Na Karlštejn tam a zpět 

Jednoho slunného prázdninového rána se naše rodinná skupinka rozhodla navštívit krásu Prahy a jejího okolí. Čtyřčlenná skupina tvořená 

mým taťkou, mnou, tetou, bratrancem a mým kamarádem se vydala brzo ráno na nádraží. Hurá, směr Praha!!!  

Hned ve vlaku nás ale nadšení opustilo, neboť brzké vstávání nedělá normálnímu člověku dobře a já nejsem rozhodně žádná výjimka. 

Chtěli jsme si tedy po cestě zdřímnout, jenomže v  kupé s námi seděla paní, která neustále mluvila a nechtěla ani v  nejmenším přestat. 

Chápejte, že se v takovémrandálu opravdu nedalo spát.  

Po třech hodinách nás čekala cílová stanice. Zbývalo jen přesednout na jiný vlak a hurá na Karlštejn. Měli jsme obrovské štěs tí, neboť 

téměř hned po výstupu na hrad se konala další prohlídka. Celým hradem nás provázela hezká a milá slečna, do které se můj kamarád 

ihned zamiloval. Po prohlídce následoval oběd a návrat do hlavního města.  

Tradiční Karlův most, Hradčany, Staroměstské náměstí a šupky domů, do Ostravy. Den byl sice pro všechny velmi náročný, ale stál zato.  

              Barbora Kužmová 

 

FK Stará Bělá 

Uplynul první měsíc prázdnin, všichni si užívali léta, slunce a teplého počasí. Doma ve schránce se 

objevil dopis. Nic zvláštního. Dopis byl určen mně. Jednalo se o pozvánku fotbalového klubu FK Stará 

Bělá. Pozvání jsem neodmítl. Jako bývalý hráč tohoto klubu jsem ho navštívil s  velkými obavami, 

protože se občas má maličkost nedostavila na tréninky, zápasy a posléze bez jakéhokoli upozornění jsem 

přestal docházet úplně. Teď jsem své „mladické nerozvážnosti“ litoval. Přece se mi po nějaké době 

začalo po fotbalu stýskat. No nic, bojovat a pykat za své hříchy se musí.  

Na zelenou trávu jsem vstoupil pravou nohou a zápas si pořádně užil. Dnes už mám za sebou přes 30 

tréninků, 4 zápasy a velké zkušenosti. Zkrátka jsem se posunul o kousek dál. Všechno to úsilí z  minulých let se 

vyplatilo a jsem za to velmi rád.  

 Tomáš Kubala 

 

 

 

 

„Konečně“ doma 

Tak jako loni jsem i letos měla možnost strávit měsíc v lázních Zlaté Hory. V 

tomto městečku se nalézá soukromá dětská léčebna respiračních nemocí 

se speleoterapií – Edel, která pomáhá dětem s astmatem, jako jsem já. 

Nesmíte si ale myslet, že jsem si jen tak „válela šunky“. V léčebně 

panuje pevný řád, který musí každý dodržovat. Začíná se budíčkem v 

6:00 hod, následuje měření teplot a méně oblíbené otužování (polévání 

zad vlažnou vodou). Ještě před snídaní prochází pokoje doktor a provádí 

tzv. vizitu, při které zjišťuje, jak se máme. Po snídani musíme všichni do 

školy, tak jako v běžné škole. S tím rozdílem, že během dopoledne odcházíme na různé 

druhy rehabilitace a škola trvá vždy max. 5 hodin. Kdo by si však myslel, že to je pohoda, 

tak toho bych musela upozornit, že škola je sice 5 hod., ale po večeři probíhá tzv. 

doučování, kdy je předepsaný čas na přípravu do školy a psaní úkolů. Po škole se jde na oběd a asi by si každý představil něj aký 

odpolední klid, ale na ten není čas. Jede se na speleoterapii, což je zvláštní způsob terapie, kdy člověk pobývá asi 2,5 hod v jeskyni 

obývané netopýry. Samozřejmě, že se nemůže jenom tak sedět. Protože je v jeskyni teplota kolem 5°C, je třeba si zacvičit a tr ochu se hýbat. 

Kolem čtvrté hodiny je pobyt v jeskyni ukončen a jde se ven nadýchat se čerstvého vzduchu. O půl sedmé se  jde na večeři a spěcháme na 

již zmíněné „doučování“. Když se dostaneme do sprchy a čeká nás už jen chvilka klidu před večerkou, tak jsme všichni rádi a v oláme 

rodině a známým. Po měsíci takového kolotoče je člověk opravdu rád, že je „konečně“ doma. Alespo ň chvíli, protože už teď doufám, že se 

příští rok s novými přáteli zase uvidím. Přátelství, která jsem tam uzavřela, určitě dlouho vydrží :o)  

Řehová Michaela 

 



Návštěva hlavního města Rakouska 

Vídně 

Dne 6. 10. 2016 se vydaly třídy 9. A, 8. A, 8. B, pár žáků ze 7. A a obě šesté třídy na jednodenní zájezd do Vídně. 

Učitelský dozor tvořili: Mgr. Tomáš Günter, Mgr. Šárka Feketsová a Mgr. Jitka Klečková. Naše cesta započala u 

zadního vchodu školní jídelny, kde nás vyzvedl dvoupatrový autobus. Cesta byla docela příjemná, na palubě 

autobusu panovala pohoda a klid. V Brně jsme vyzvedli našeho milého průvodce. Asi po 5 hodinách cesty jsme 

dorazili do Vídně. Naše první zastávka se konala u Hundertwasserových domů, které jsou specifické svými atypickými 

tvary. Zde jsme měli 40 minut rozchod, který jsme využili k prohlídce nejbližšího okolí a nákupu prvních suvenýrů. Poté 

jsme se přesunuli autobusem do areálu Beldeveru, který byl velmi krásný a hlavně rozlehlý, se spoustou soch a vodních ploch. Následně 

jsme se přesunuli na Marie-TerezienPlatz, kde započala naše hlavní prohlídka. Odtud jsme pokračovali do Hofburgu. Mimo jiné jsme 

viděli vídeňskou operu, Albertinaplatz, radnici a velmi známou Sachrovu cukrárnu na KartnerStraße, kde si někteří koupili drahé 

čokolády a dortíky. Po chvíli jsme došli po stejné ulici ke katedrále svatého Štěpána, do které jsme se podívali. Poté jsme dostali hodinový 

rozchod, abychom se najedli a nakoupili suvenýry atd. Vyčerpaní, ale velmi dobře naladěni jsme se doplazili k autobusu, do kt erého se 

všichni po náročném dni těšili. Zpáteční cesta proběhla opět v klidu a bez větších problémů. Výlet se nám všem líbil a těšíme se na další z 

výletů s paní učitelkou Feketsovou.  

 Patrik Foldyna, Jan Bernat  

           Areál Beldeveru 

 

 

 

 

 

 

 

Hundertwasserhaus 

Památník Marie Terezie         

 

Katedrála sv. Štěpána 

 

 

 

 

Hofburg 

 

 

 

 

 



Šikana (Carrie) 

Carrie Hollisterová není jen tak obyčejná dívka. Její život se rozpadl v okamžiku, kdy přišla o své rodiče a musela se přestěhovat do 
nového města k sestře její matky. Nová škola, nový začátek. Takhle si to představovala do doby, než na ni začali mít všichni před školou 
narážky. A neskončilo jen pouhým pomlouváním. Carrie každý den utrpěla fyzickou šikanu od svých nových spolužáků. Den, co den si 
pokládala otázky:  
Co dělám špatně?? 
Způsobují to mé červené vlasy?? 
Nebo, jsem pro ně nová?? 
Nechápala, co vedlo její spolužáky k takovému svinstvu, jak může být někdo tak ubohý a 
ubližovat bezdůvodně někomu jinému. 
Carrie se ale nenechala srazit ke dnu a snažila se proti šikaně bojovat. Nenechá se od někoho 
bezdůvodně mlátit. 
 Povedlo se jí to. Carrie zachránila její odvaha a hlavně  to,že se nenechala srazit na úplné dno, 
odkud by se už nepostavila zpátky. 
 

 Kristýna Smejkalová 
Life Guards 

Nebo také Household Cavalry Mounted Regiment je jízdní stráž armády Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, která hlídá 

Whitehall v hlavním městě Londýně. Jejich úkolem, kromě hlídání Whitehallu, je také chránit královnu a příslušníky královské rodiny 

stejně jako pěší stráže zvané Queen’s Guard. Life Guards a Queen’s Guard jsou vysoce vyškolené a vycvičené gardy.  

       Vojtěch Lazecký  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autumn 

Autumn is very beautiful and colourful season. It´s a period when the leaves change their colour and fall off the trees. It´s colder and very 

rainy. The days are shorter. We have half term holiday in October. We like autumn. 

Halloween 

On the evening of October 31st Halloween is coming,  mostly in the USA, Canada and the UK. People like 

to decorate their houses with the most famous symbols (Jack- o´- Lantern, black cats, spiders and 

witches) and colours  (orange and black). People carve faces on the pumpkins and light candles.  Kids 

put on costumes and go to houses and say „Trick or Treat“.  On the street you can meet a lot of 

monsters.   

Halloween is amazing!!!  

 

 

 

 

 


