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Strašidelný příběh

Alie, Jee a Alex byly nejlepší kamarádky 

od malička. Jednou se domluvily, že přespí 

ve strašidelném domě, o kterém se říká, že 

každou půlnoc se tam zjeví duch. Holky 

byly nesmírně zvědavy, tak se vydaly na 

cestu. Dům se nacházel v ulici Baker 

street, v které už nikdo dávno nebydlí. 

Holky zalapaly po dechu a šly dovnitř. V 

domě byl zatuchlý vzduch, všude kolem 

byly pavučiny a prach. Našli si jednu 

místnost,  kde přespí. Byla celkem útulná 

Jen to tam malinko poklidily, Alex 

připravovala občerstvení, svíčky a 

deky.Allie zkoukla zbytek domu. Byl 

něčím moc zvláštní, ale nějak moc se zatím 

nebály. Když přišel večer a byly po večeři,  

dohodly se, že budou vyvolávat duchy. 

Zapálily svíčky a vyndaly z tašky knížku o 

duchách, kterou Jee dostala od sestry. 

Prolistovaly půlku knížky, když našly to, 

co hledaly . A začaly říkat zaříkávadlo. 

Přesně v tu samou chvíli spadl obraz, 

holky se příšerně lekly. Ale pokračovaly 

dál. Najednou se tam zjevil duch s 

poškrábaným obličejem a potrhaným 

oblečením. Říkal jim: „Okamžitě odejděte 

z mého domu, nebo nedopadnete dobře“. 

Holky začaly ječet a utíkaly pryč. Když to 

pak všechno vyprávěly doma, maminka 

Alex jim vyprávěla o tom, že ten  muž, 

kterého viděly , byl napaden a zabit 

sériovým vrahem. Od té doby se tam duch 

už nikdy neobjevil. No alespoň už může 

jeho duch v pokoji odpočívat. 

 

 

 

 

 

Zimní královna – 3. třída 

Lucka Vacíková 

Kovář  koval kulhavou 

kobylu. Kulhavá kobyla 

kováře kopla , kovář 

kulhavou kobylu klel. 

Říkanka – Františka Cmuntová 

– 5. třída 

Jurášku , můj koníčku ,  

počkej malou chviličku.  

Dnes je na zámku bál ,  

čeká na nás mladý král. 



 

Báseň Ben Linzmajer- 5. třída 

O bílé paní 

Po hradbách se procházím, bílou 

paní nacházím. U kolébky stojí tiše, 

utěšuje dítě z Ktiše. Ostatní duchové 

ji milují, srdce své ji dávají. 

V kobkách hradních ji líbají. Hradní 

poklad střeží , utíká nám věží. 

 

 

 

 

 

Báseň Zima 

Zima je krásná 

Zima je boží. 

 Až na to, že pořád sněží. 

Pořád jen sněží, 

rampouchy mrznou. 

Silnice klouže, 

jen sebou seknout. 

Když vyjdu ven, 

všude je bílo 

i doma už máme nasněženo. 

 

Moje nejoblíbenější 

zvíře  

Na světě žije mnoho zvířat, která jsou 

hezká. Mě se ale nejvíce líbí Panda velká. 

Nejvíce se mi na ní líbí huňatý kožich, 

který se teď často stává důvodem pro lovce 

pand. Nemohu opomenout na její krásné 

zbarvení, které je černé a bílé. Panda se 

výhradně živý bambusovými výhonky. 

Tito vzácní medvědi  jsou na pokraji 

vyhynutí, a proto se za jejich zabití lovci 

účtuje doživotí. Na zemi Pand velkých žije 

okolo 900 kusů. Panda je velice pomalá a 

nemotorná, ale má výborné smysly pro 

nalezení její potravy. Toto zvíře jsem si 

vybral, protože je roztomilé a velice 

přítulné.  

 

ANKETA 

V kolik vstáváš do školy ? .. Vstávám v 

7:15 – Barbora Šulanová  

Co se ti nejvíce líbí na škole? Líbí se mi 

hodiny tělesné výchovy – Patrik Ťápal  

Co se ti nejméně líbí na škole ? Nelíbí se 

mi , že je tu zima a já sem z toho  každý 

víkend nemocná ! Pak se mi nelíbí , že 

musíme na velkou přestávku , když je tam 

zima !  



Kdo je tvůj nejoblíbenější učitel ? pan 

učitel Jungwirth a paní učitelka Čechová - 

Pavla Svobodová  

 

Palírna 21.1.2012  

V pondělí  21.1. odpoledne jela 9 .třída  do 

Vlachova   Březí do palírny.  

Když jsme tam došli,  cítili jsme divný 

zápach,  který nebyl příjemný .  

Od pana Bernarda jsme se dozvěděli 

spoustu nových věcí , jak to tam všechno 

chodí .  

Moc se nám tam líbilo a jsme rádi, že jsme 

se tam mohli podívat.  

 

 

9. třída  na exkurzi ve Vlachově Březí 

Při pracovních činnostech žáci 5.třídy 

vyráběli známé pohádkové postavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divadlo 

Nejprve herci zahráli představení pro děti 

ze školky a pro první stupeň. Představení 

bylo o doktoru Emilu Holubovi, známém 

cestovateli, který se jako první Čech vydal 

do Afriky. Děti viděly hodně zvířat a 

docela se nasmály.  

 

Představení pro starší 

děti 

Ve čtvrtek po čtvrté hodině jsme 

sešli do tělocvičny a usadili se. Herci 

byli z Hradce Králové. Hráli nám 

několik scén od Jana Wericha a 

Jiřího Voskovce. Například Kat a 

blázen. Divadlo se mi moc líbilo a 

myslím, že i ostatním žákům. 



 

 

Pohádka V jedné malé 

chaloupce žila babička , dědeček a 

jeden malý kluk , jménem Toník. 

Blížili se Vánoce a Toník byl čím 

dál víc nedočkavý, až do té doby, 

kdy k nim přišel velký , starý, ale 

hodný Mrazík. Ten klučina byl tak 

vystrašený, že zalezl pod postel a 15 

minut z ní nevylezl.  Dědeček a 

babička zatím pohostili Mrazíka 

buchtami a horkým kakaem. Mrazík 

se zeptal, kde mají toho hodného 

kluka  Toníka. Babička odpověděla, 

že se bojí  a  že se s vámi nechce 

vidět. Mrazík řekl nahlas, ať se 

Tonda nebojí, že jsem mu přinesl 

všelijaké sladkosti a nějaké dárky. 

Když to Tonda slyšel, tak hned 

seběhl dolů po schodech. To, co 

viděl , ho velmi překvapilo. Tonda 

tam měl dva koše sladkostí ,deset 

dárků a spousty oblečení. Když 

Mrazík odcházel, tak Tonda za ním 

běžel a za všechno moc děkoval a 

řekl mu, že se na něj bude vždy těšit, 

ještě více  než na Vánoce.   

 Kreslené mandaly žáků 5. třídy 

 

 

 

 

 

 

 

Bajka  Kůň a Lev 

Adéla Malecová a Sabina 

Jurenková – 5. třída 

Jeden kůn se chudák ztratil a také za to 

tvrdě platil.Žádné jídlo , žádná voda, byla 

to pořádná soda. Až jednou uviděl lva 

v dáli vy byste se tomu stopro smáli. Lev 

se blížil, blíže a blíže, kůň si myslí, že si to 

slíže. Lev mu ale nabídku dal, leckdo by se 

jí jen smál.že prý mu doseti bude mouchy 

odhánět, kůň tedy přijal, mouchy bude 

prohánět.Uplynulo už pár let, lev se v koni 

pořádně splet, když ho jednou požádal, Ať 

mu srnu nažene, on že ji chytí, a pak 

sežere.Když spatřil na pláni nádherné srny, 

vzpomněl si , že že lvovi nahání sliny, tak 

se rozhodl, že se se srnami zpykne a lev 

konečně naposledy dýchne. Šel se srnami 

ke lví díře, ten lev si to určitě slíže. Když 

však uviděl, jak lev spí, napadlo ho, že 

jako sluha poslouží. Bude srny chránit, 

před zlými tvory je bránit. Kůň se vrátil 

šťastně domů, do země vysokých stromů. 


