
 

ŠKOLNÍ RYTMUS 

   

 

Jednotlivé příspěvky neprošly korekturou a jsou uváděné tak, jak je žáci napsali. 

 

Dnešní děti a jejich schopnosti 
 

Byl jsem svědkem, jak starší lidé si stěžují na dnešní technologii. 

Nadávají, že je moc složitá, ale i přesto jim hodně v domácnosti či v práci pomáhá. 

Však nemohl jsem přehlédnout, jak můj malý, 4 letý synovec, ovládá dnešní technologii úplně 

hravě. 

Sám od sebe jde a zapne si jakýkoli přístroj, i když je to  mp3, mp4, televize, DvD přehrávač 

nebo třeba i počítač. Hravě se vyzná ve všemkoli a proto mě začalo zajímat lidské myšlení. 

Přišel jsem na to že starší lidé, nejsou na tuhle technologii zvyklí. Proto se v ní nevyznaj. Je 

možné že v budoucnosti bude technologie na tak vysoké úrovni, že jí nebudeme rozumět i 

my? Spousta otázek se plní v naší hlavě. Nezbývá nám nic jiného než čekat. 

              Jakub Hejč 

 

 

 

 

Výlet na kole 

Byly tak 14:15 h tak jsem jel na kole směrem na Vinohrady a tam na Novolišenskou a tam 

jsem nafoukal kola jak zadní tak i přední. A jel jsem směrem na velkou klajdovku z velké 

klajdovky  jsem jel na Ochoz. Ochozu jsem jel kolem koní a pak směrem na Březinu. 

Z Březiny jsem jel na Křtiny a ze Křtin jsme jel na Jedovnice z Jedovnic do Babice nad 

Svitavou ale než jsem tam dojel tak asi jsem se stratil 1hod v lese. A od Babic jsem jel do 

Bílovic nad Svitavou a tam jsem si dal jednu kofolu 25Kč stála a od tam do Soběšic a pak 

dom.     

                 Jaromír Krystek 

 

 

 

 



Párty se zdravou pětkou 

 

Jedna moc milá paní nás naučila že zdravá výživa není  hnusná jak si všichni myslí ale dá se 

z ní udělat dobré pokrmy. Naučila nás moje- chyto, červeno bílou stonožku, salát pro piráty, 

zeleninový  talíř s dypem. Všichni se bobře najedly bylo to moc dobré děkujeme za tuto akci. 

  D.Kubát 

 

 

Školní slavnosti 

 

Na školních slavnostech bude spoustu atrakcí i soutěží můžete i něco vyhrát. Konají se 

31.5.2013 . Bude se tu prodávat třeba špekáček za 15kč. Doufám že se těšíte protože letošní 

slavnosti budou stát opravdu za to. A hlavně si vezměte aspoň pár peněz aby jste si mohli 

něco koupit. Přeji vám krásnou zábavu. 

Petr Job 

 

Školní slavnosti. 

Školní slavnosti budou určitě zajímavé  naší žáci co chodí do keramiky udělaly nádherné 

výrobky . 

Nejen v kroužkách se budou dělat výrobky ale i ve vyučování  římská jedna udělala nádherné 

grafity . 

I v ostatních třídách se udělaly pěkné výrobky. 

Těsně před skončení školní slavnosti se budou opékat buřty myslim že jeden buřt bude stát 

15kč. 

Ostatní nevím.  

Napsal David kammerer. 

  

 

NosTale 
Je čínská hra !   

Přeložená do českého jazyka. 

Je to hra o fantazii, boji, a přátelství mezi hráči.  

Instalace na ( http://www.nostale.cz ) Registrace +stáhnutí . 

Moje postava ( oOsionfiOo – mág  -/-kouzelník-/- ) 

Dříve jsem hrál metin2 ale už mě to nebavilo tak jsem hledal novou ON-LINOVKU a našel 

jsem NosTale Tak jsem si řekl že to vyskouším a za 2 dny jsem měl lvl 30 mooc to pařím 

doporučuji vím to hrát nebo to aspoň vyskoušejte !! moc bombová hra to je ! 

Na poprví jsem si řekl WTF ? co to je za pytlovinu a pak se ukázalo že je to dobrá hra . 

(THE   END)  By : Petr Chytil 

 

http://www.nostale.cz/


Moje budoucnost (společná práce žáků 9. ročníku, II.) 

 

Ó ta škola, už nevím, 

Co s ní mám dělat. 

Budu prachy brát 

A do kapsy je cpát 

A v životě se bát 

Že nic nepo… snad. 

To bych byl velmi rád. 

Rodiče mohou jen doufat, 

Že budu mít pěkné vysvědčení. 

O tom nemám zdání. 

Můj sen je ten, 

Že budu mít 2 děti, 

Že budou chodit ven 

A dožiji se pěti. 

V doupěti. 

Ve smetí. 

Popeláři vynášejí 

Ve smetí se topí. 

Bezdomovec letí 

Facka mu hned vletí, 

Že mu bere smetí. 

Smetí letí do 22. Století. 

 

 

 

 

 



Moje budoucnost (společná práce žáků 9. ročníku, II.) 
(u básně proběhla drobná korekce) 

 

Tak máme to vše za sebou, 

 
Strachem z budoucna mě nohy zazebou. 

Ale zato mám ruce v pořádku 

A nevím, co mám napsat. 

Pěkná práce bude, 

Koupím si Ford Passat. 

A nebo Trabant. 

Záleží na výši platu. 

Ale můj plat se zvedá každý měsíc. 

Paříme celej rok, 

Táta skáče hop a hop! 

Drogy jedou, sjetí jsme všici. 

Však čeká nás ještě 40 let, 

Tak to je úlet, řek bych hned. 

Nad námi je velký úlet. 
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