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Podlepte si tuto stranu tvrdým papírem a roztříhejte. Hodně štěstí při hře.

Školní občasník - 1/2018-19

Target Sprint
Paní učitelka Procházková přijala nabídku od sdružení sportovních svazů ČR

 a pro celou školu zorganizovala soutěž Target Sprint.
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Začátek školního roku 2018/19
Na začátku školního roku jsme se společně vyfotili. Devátá a první třída je přeci jen 

velký rozdíl. :-)

Jednou nás 
možná přerostou.



Soutěž Lidl
Rádio Evropa 2 vyhlásilo soutěž ve sbírání účtenek z Lidlu. 

První cena byla lyžařský výcvik, druhá a třetí cena reproduktory 
a sluchátka pro celou třídu. My, 9. třída jsme ihned vyrazili do 
všech Lidlů v okolí. Vybírali jsme účtenky z nákupních košíků 
a nebo pro ně poslali rodiče. Občas byla docela legrace, když 
Kuba psal do skupinové konverzace na Facebooku, že je před 

Lidlem a vybírá účtenky ze všech košíků a lidi se na něj 
zvláštně dívají. Nakonec jsme je nalepili do jedné dlouhé řady, 

která měla 62 metrů a poslali je do soutěže.

9. třída se rozhoduje

Když jsme byli na cestě k nádraží, tak jsme šli kolem rybníku, ve kterém 
plavali hladoví kapři s bílými labutěmi. Pak jsme se také jeli podívat 

Dostali jsme nabídku podívat se na střední průmyslovou a vyšší odbornou 
školu v Příbrami, a tak jsme s naší třídou vyrazili. Vzdělání je docela fuška, 
o tom nás přesvědčil výšlap nezdolatelného kopce do příbramské střední 

školy. Ve škole nás seznámili s různými obory. Mohli jsme si vyzkoušet řídit 
mobilem ovládané roboty z Lega, svářet oxidem uhličitým, kovat rozpálené 

železo a mnoho dalšího. 

na střední školu v Tlustici.

Na cestě na prohlídku střední školy v Tlustici V příbramské střední škole
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Starý hrad vypadal už z dálky strašidelně. Hradby obléhali 
duchové, brány byly zavřené a bylo přes ně slyšet syčení draka. 
Měsíc zářivě svítil a na nebi nebyly žádné mraky. Před hradem 
hlídal strážce v pozoru. Všichni spali, jediný kdo pracoval, byl 
dvorní kuchař. Zrovna připravoval pokrm pro duchy na hradě. 

Občas zašuměly listy na stromě, ale jinak byl klid. Najednou se 
ozval řev. Kuchař se šel podívat na nádvoří, aby zjistil, co se stalo. 
Viděl, že dvorní drak omylem strčil jednu ze svých hlav do studny. 

Kuchař jí vytáhl, osušil a dal drakovi ochutnat jeho novou dračí 
specialitu. Drak se uklidnil a oba se krásně vyspali.

Dokresli a vybarvi pohádkového draka
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