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Žákovské zamyšlení ke 4O. výročí naší školy
Základní škola Slovan a Já
Kateřina Zonová, IX. C

Základní škola Slovan je jako letadlo. Nastoupíš
jako prvňáček a po dobu devíti let letíš a zažíváš spoustu
dobrodružství, učíš se novým věcem. Každý den je pilotem
někdo jiný. Jeden den jsou to učitelé, další den to jsou
spolužáci a někdy to jsi i ty sám.
Až budeš vědět, že ti pomalu dochází benzín, až
vyčerpáš limit devíti let, vystoupíš z tohoto slovanského
letadla. Nastoupíš do ještě většího, těžšího a záludnějšího.
A nakonec všichni skončíme ve svém vlastním
letadle, ve kterém budeme už pilotovat sami. A poletíme
tím směrem, kterým si budeme jisti, že je ten správný.

Ukázky žákovských prací
Slohová cvičení na vylosovaná témata a na čas

Čarodějnice
Naše malá dědina
není myslím jediná.
Však i u vás beztak žije
čarodějnic rodina.
Když jdu kolem jejich hrobky,
mívám občas v gatích bobky.
Žádné zuby, hnáty křivé,
na opici podoba.
Občas je pak taky chytne
Alzheimerova choroba.

Šárka Janečková
IX. D

Láska
Láska. Ale co je to vlastně láska? No, nějaký
pocit. Který cítíme k druhé osobě. Ale pozor! Mnozí
si lásku pletou s pouhým chvilkovým poblouzněním.
Jak poznáme, že jsme opravdu zamilovaní? To je
různé, ale podle mě je to období, ve kterém
myslíme pouze na jednu osobu, nedáváme pozor a
jsme často duchem mimo. Jsme prostě duchem
někde se svou milovanou osobou. Vidíme svět přes
růžové brýle a vznášíme se na obláčku. Láska je
opravdu mocná čarodějka, která přináší do života
radost, ale i starosti nebo různá nedorozumění. Ať
je to jak chce, bez lásky by byl život smutný. Bez
ní to prostě nejde!

Tereza Manová
IX. D

Krajina před bouří
Šárka Janečková, IX. D

Jasně modrá obloha se z ničeho nic ztratila jako
pára nad hrncem. Od severu začaly proudit tmavé
mraky, které za pár okamžiků dočista zakryly teplé
jarní slunce. Květiny, stromy, ba dokonce celé louky
se zbarvily do smutné šedé. Celé okolí potemnělo.
Zpěv ptáků ustal a příroda se ponořila do ponurého
mlčení. Cvrčci se svili do trávy, žáby v rybníce
zanechaly kvákání a ukryly se pod vodou. Hrobové
ticho přerušil až první blesk, který protnul oblohu.
Jeho hlasité zahřmění bylo předzvěstí silné jarní
bouřky. Na zem začaly dopadat první malinké kapky
deště, tiše dopadaly na vodní hladinu, ve které se

ještě před pár okamžiky zrcadlily sněhové mraky.

Žákovská fantazie s danými podstatnými jmény

Jednou v Africe se narodil slon a jmenoval se Hrom.
Miloval svůj strom, který rostl u velkého moře. Už
od malička ten strom okousával jako čokoládu.
Slon Hrom měl spoustu hraček a rád se koupal
v moři. Jednou přišla veliká vlna a slona málem
zabila. Ošetřovatelé slona převezli do ZOO.
Hromovi se v ZOO velmi líbilo. Měl tam stromy,
hračky, čokoládu a rybníček. Slon Hrom byl šťastný
jako ve volné africké přírodě.

Ondřej Frýdl, VIII. D

Děti si nemají s čím hrát,
a proto se do práce dám.
Hračky hbitě stloukám,
a potom koukám.

Děti si pěkně vyhrají
a já mám radost medvědí.

Ondřej Mikuláš, VIII. D

Čokoláda

Čokoláda je nejpopulárnější sladkostí na světě. Název má aztécký původ.
Čokoláda pochází ze střední Ameriky, kde byla oblíbenou pochoutkou Aztéků a
Májů. Do Evropy přivezli čokoládu Španělé v 16. Století. Brzy se také stala
oblíbeným nápojem. Máme různé druhy čokolády. Čokoládu máme rádi snad
všichni. Je vhodným dárkem. Já osobně mám ráda ovoce máčené v čokoládě a
velmi mi chutná čokoláda Geisha. A jakou čokoládu máte rádi vy? A co vám
dává čokoláda?

Nikola Zavřelová, IX. C

MELOUN

Meloun je opravdu delikátní zelenina. Zapomeňte na
zelí, brokolici i mrkev. Teď je čas na šťavnaté melouny. Ale nastává otázka
jaké? Vodní? Žluté? Já osobně preferuji žluté, jelikož mají intenzivnější
chuť. Vodní jsou sice dobré, ale ani zdaleka nedosahují kvalit kvalitních
žlutých melounů. Jedna nesporná výhoda na straně vodních melounů tu je.
Dobře vychlazený meloun je díky své kvalitě opravdu účinný chladič v čase
letních pařáků. A vyskytuje se ještě lahodnější zelenina? Jaká by to tak
mohla být?

Michal KucIk, IX. C

Hravá čeština
s pomocí rodičů

Učíme se tvrdá, měkká i/y,
vyjmenovaná slova a žádné
příklady.

Moje čeština

Čeština je těžká věc,
já jsem na ni pitomec.

Napsat správně sms,

Čeština není těžká věc jako
dějepis či vlastivěda.
Literatura, sloh i mluvnice.
Pomnožná slova jako třeba
Kvasice.

není těžké dnes.

Jakub Štolfa, VIII. D

Kde psát měkké, tvrdé i/y,
já jsem na to natvrdlý.

Počítač mě potěší,
mé obtíže vyřeší!

Vojta Macháček, VIII. D
Háčky, čárky to je
dřina, není lehká
ta čeština.
Měkké tvrdé i/y
to se lehce řekne,
mně se do toho
vůbec nechce.

Sofie
Avramová,
VIII. D

Čeština je zábavná
jako čtyři poupata.
Učíme se slovesa
hravě jako kolesa.
Napíšeme diktáty a
dostaneme od táty.
Vyzkoušet se
necháme a potom se
chválíme.

Erik Spáčil,
VIII. D

