
Budoucí prvňáčci už mají tašky 
Byla jsem pomáhat při zápisech žáků do budoucích 

prvních tříd. Když se to tak vezme, vlastně se nic moc 

nezměnilo – děti plnily stejné úkoly jako kdysi já a 

moji spolužáci. Takže si myslím, že to zůstává stejné. 

Co se ale mění, jsou děti. Většina z nich se styděla. A 

to nejen ty děti, kterých jsme se na něco ptali. Děti od 

nás dostaly otázku, co se jim nejvíc líbilo na zápisech. 

Většinou odpověděly, že pohádka, kterou vyprávěly, 

chůze po lavičce, poznávání tvarů i to, že si mohly 

vybrat dárečky.. Nejvíce se prý těší na jedničky a pár 

nedočkavců se nám pochlubilo, že mají dokonce 

připravené i aktovky. Pak přišli na řadu rodiče. Těch 

jsme se ptali, proč přihlásili děti právě na naši školu. 

Odpověděli, že to mají nejblíže nebo že už vědí, jak to 

tady chodí, protože tu již dítě mají. Doufám, že se 

zápisy líbily dětem i rodičům a že děti sem budou rády 

chodit.                                        Pavlína Kubešová 8.B 

Apríl na Silvestra 
Jednou večer, už jsem byla opravdu příšerně unavená, jsem si šla hned 

lehnout. Najednou na mě volala mamka, ať vstanu, že to stojí za to. 

Rychle jsem vylítla, protože jsem se těšila, co mamka zase objevila. 

Přilítla jsem k počítači, kde si mamka četla Pelhřimovský deník, a 

začala si číst ten opravdu dost zajímavý článek. Úplně se mi rozbušilo 

srdce, protože tohle byla taková zpráva, že jsem myslela, že to asi 

opravdu nepřežiju. Bylo tam napsáno, že město Pelhřimov nemá dost 

peněz na financování všech škol, proto se všechny školy spojí pod 

jednu, a tou se stane naše škola Osvobození. Ředitelem bude prý pan 

místostarosta Tomáš Dufek, který má děti moc rád. Ostatním ředitelům 

byla nabídnuta místa vychovatelů ve školních družinách. Po téhle 

ohromující zprávě jsem byla celá taková přešlá. Nedokázala jsem si to 

absolutně představit. Potom jsem si ale přečetla, že to byl jeden ze 

silvestrovských žertíků, který Pelhřimovský deník otiskl. Tak co, taky 

jste se někdy nechali takhle hloupě nachytat?                                                                                              

                                                                               Marika Páralová 6.A 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Sníh na horách nezklamal, jídlo ano 
Napadl sníh a my jsme 

konečně mohli vyrazit na 

hory do Pasek nad Jizerou. 

Cesta  byla veselá a my se 

vzdalovali od stresu, shonu, 

školy a těšili se na sníh. 

Myslel jsem si, že žáci 

z různých tříd nemůžou 

vytvořit dobrý kolektiv, ale 

mé domněnky byly mylné. 

Na sjezdovce bylo fajn, a 

lyžování se nám proto líbí 

čím dál víc. O volných 

chvílích jsme hráli stolní 

tenis, kulečník, někdo zůstal 

na pokoji s knížkou nebo 

mobilem. Při večerních 

přednáškách jsme se do-

zvěděli o zajímavostech 

spojených s moderním lyžo-

váním a o životě na horách. 

Zpátky jsme se k netrpělivým 

rodičům vraceli v dobré 

náladě. Teď  už se jen těšíme 

na příští zimu.                               

             Ondřej Vrubel, 9.B 

 

Už je to tu, vyrážíme na 

lyžařský výcvik do Pasek nad 

Jizerou. Málem jsem nemohla 

dospat, jak jsem se těšila. Po 

příjezdu jsme si vybalili lyže 

a donesli tašky do budovy. 

Když jsme si rozdělili pokoje,  

hodili jsme si tašky přes  

rameno a šli šlapat schody. Já 

jsem byla na pokoji se 

Zuzkou a Týnou. Konečně 

jsem zdolala schody i 

s taškou. Vtom jsem zjistila, 

že klíče od pokoje jsou dole, 

tak jsem to zas šlapala celé 

znova. Vpadla jsem do 

pokoje, který byl mimo-

chodem naprosto strašný, ale 

co, pomyslela jsem si. My si 

to tu přece nebudeme kazit 

kvůli tomu, že jsou tu hnusné 

pokoje. Hned potom co jsme 

si vybalili, jsme se  rozdělili 

do skupin. Já jsem byla 

v prvním družstvu a Zuzka 

taky, Týna byla ve druhém. 

Ve čtvrt na sedm ohlásili 

večeři, zasedli jsme ke stolům 

a začali jíst. No to byl blivajz,  

vůbec mi to nechutnalo a 

ještě ke všemu v tom bylo 

cítit maggi. A už je tu ráno a 

my vyrážíme na svah. Celé 

dopoledne jsme hoblovali 

kopečky a ve dvanáct jsme 

vyrazili na oběd, zas v tom 

bylo cítit maggi, proto jsem 

se vůbec nenajedla. To samé 

se opakovalo celý týden, až 

na pátek - to jsme měli 

závody. Já jsem samozřejmě 

spadla, takže jsem byla 

poslední, ale Zuzka byla 

první a Týna  desátá. Celý 

týden utekl jako voda a už zas 

razíme domů. Vůbec se mi 

nechce, nejradši bych tu byla 

ještě týden, ale zase se těším 

domů na jídlo. Od  lyžařského 

kurzu totiž nenávidím maggi.   

                    Julie Ježková 6.A
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