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XIII. Valentýnský ples v Sokolovně
Již tradičně se ve středu �2. úno

ra 2020 uskutečnil XIII. Valentýnský 
ples, který připravili žáci a učitelé 
ZŠ Sušilova. Paní učitelka Skotá
ková s námi několik týdnů trpělivě 
nacvičovala a zkoušela naše taneč
ní kreace. V hudební výchově nám 
paní učitelka Klementová pomohla 
vybrat písničku a tu s námi nacvi
čila. Naše paní učitelka Kolářová 
nám ve výtvarné výchově poradila 
a pomohla s informačními plakáty, 
které jsme poté vyvěsili po škole. 
Ráno, v den plesu, jsme se společně 
odebrali do sokolovny a dolaďova
li poslední detaily našeho velkého 
večera. 

Kolem půl páté se začali v soko
lovně scházet žáci z druhého stup
ně, jejich rodiče a samozřejmě naši 
skvělí učitelé, bez jejichž pomoci 
by se tento ples neuskutečnil. Žáci 
devátých tříd, Adam Crha a Martina 
Lukešová, všechny přítomné vřele 
přivítali. 

Program zahájila skupina Nota
bene band, která napomohla ke 
krásné a pohodové atmosféře. Na 
úvod vystoupila taneční skupina 
Body Rockers. Dále třídy 9. C a 9. D 
předtančily na hudbu od zpěvačky 
Adele. Vystoupení sklidilo velký 
potlesk. V šest hodin večer se usku

tečnila hlavní část celého večera, a 
to nástup a šerpování žáků devátých 
tříd. Třídní učitelky a pan ředitel 
předali budoucím absolventům šer
py na památku. Naše paní třídní uči
telka si pro děvčata připravila krás
nou kytičku s vřelým objetím. 

Večer nesměla chybět módní 
přehlídka na téma Filmy a seriály. 
Tuto přehlídku zorganizoval školní 
parlament. Po přehlídce vystoupila 
9. C s písničkou Cesta od skupiny 
Kryštof s vlastním doprovodem na 
hudební nástroje. 

Od paní učitelky Kolářové jsme 
za naši snahu dostali výtečný dort. V 
předsálí byla vystavena bohatá tom
bola, do níž přispěla většina rodi
čů, za což jim moc děkujeme. Ples 
se vydařil hlavně díky učitelskému 
sboru, který si zaslouží naše podě
kování.

Veronika Hořavová, 9. C
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Školní družina v muzeu
 Ve středu 22. ledna navštívily 

děti ze ŠD Sušilova Muzeum regi
onu Boskovicka, kde se zúčastnily 
programu Pohádky a pověsti. 

Kromě samotného povídání 
nad pohádkami a pověstmi regionu 
se též seznámily s regionální slovní 
zásobou a nářečím, zkusily si zahrát 

i loutkové divadlo. Vyzkoušely si 
také pohádkové kostýmy a vyplnily 
pracovní listy. 

Programem děti provázela Mgr. 
Markéta Kohoutová, které moc 
děkujeme za příjemné a poučné 
odpoledne v muzeu. Budeme se těšit 
na další setkání.

Valentýnské dílny
Čtvrteční odpoledne �3. února 

jsme v družině měli všude samá srdíč
ka. A proč? Následující den totiž při
padl na svátek svatého Valentýna. A 
tak jsme si vyrobili různá přáníčka, 
srdíčka ze zažehlovacích korálků i 

krabičky na dárečky pro své nejbližší.  
3D perem nám pod rukama vznika
la krásná srdíčková tvorba. Protože 
se dětem výrobky velice povedly, 
všichni se už těšili na předání dáreč
ků svým nejbližším.
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První ročníky ZŠ Sušilova v prů
běhu celého školního roku spolupra
cují s Muzeem Boskovicka. V pátek 
�7. ledna navštívili žáci �. C výstavu 
Pohádky a pověsti Boskovicka. Děti 
si poslechly pohádku Čertův mlýn 
v malohanáckém nářečí, vyzkoušely 
si kostýmy pohádkových bytostí a 

zahrály si loutkové divadlo. 
Na závěr návštěvy pod vedením 

lektorky Markéty Kohoutové děti 
vyplnily pracovní list a za odměnu 
dostaly omalovánku. Po celou dobu 
programu panovala radostná atmo
sféra a děti se již těší na další náv
štěvu.

Regionální pohádky v muzeu

Workshop šití na stroji
V úterý 25. února se školní 

družina na pracovišti Sušilova 
proměnila v šicí dílnu. Všude se 
malovalo, stříhalo a šilo na stroji. 
Vyráběly jsme s dětmi potravinové 
pytlíčky, které si děti samy vymys
lely. Práce jim šla pěkně od ruky a 
konečné výrobky na sebe nenechaly 
dlouho čekat. 

Chtěly bychom touto ces
tou poděkovat za spolupráci s 
paní Janou Ondruchovou z MAP 
Boskovice a paní švadlenou Lenkou 
Liškovou. Těšíme se na další spolu
práci a věříme, že hotové pytlíčky 
poslouží dětem a jejich maminkám 
v domácnosti na uchování potravin. 

Vychovatelky ŠD Sušilova
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Workshop se spisovatelkou 
V úterý 28. ledna 2020 naše 

třeťáky navštívila spisovatelka Klá
ra Smolíková, autorka knih pro 
děti a mládež a komiksových příbě
hů. Beseda na téma „Knihožrouti: 
Zakousněte se do knihy“ probí
hala formou workshopu. Autorka 
postupně dětem představila některé 
své knihy, např. Vynálezce Alva, 
Knihožrouti, Králík málem králem 
atd.

V průběhu dílny měly děti mož
nost zjistit, jak vzniká kniha, jak spo

lupracují spisovatel a ilustrátor, jak 
vzniká komiks. Pozornost třeťáků 
paní spisovatelka udržovala otázka
mi a úkoly. Za správné odpovědi byli 
žáci odměněni záložkami a komik
sovými dětskými časopisy.  

Součástí besedy byla i práce 
s pracovními listy. Děti postupně 
odhalovaly pravý význam rčení a 
přirovnání (jak je možné se do knihy 
„zakousnout“ nebo jak se dá v kni
hách „válet“). Žáci si také zahráli na 
spisovatele a ilustrátory.

Prvňáčci a jarní tvoření v muzeu 
Děti z �. C a �. D měly velké 

štěstí. Stihly se totiž začátkem břez
na zúčastnit tvořivých dílen v Muzeu 
Boskovicka pod názvem „Jarní tvo
ření“.

Pracovnice i asistentky měly vše 
perfektně připravené, děti byly roz
děleny do skupinek a během dopo
ledního programu si mohly vytvo

řit hned několik jarních dekorací 
– papírový tulipán s korálky, kuřátko 
ze žluté vlny a papírovou skládačku 
slepičky. Tvořivé dopoledne se nám 
všem velmi líbilo a moc děkujeme 
paní Kohoutové za její nápady a 
organizaci.

Anna Smejkalová, Ivana Pfefrová 
a všichni prvňáčci

Švihadlovaná
V pondělí 2. března nás sluneč

ní paprsky vytáhly ven z družin na 
školní hřiště. Pro děti byly připra
veny různé hry se švihadly a soutěž 
v přeskocích přes švihadlo na výdrž. 
A jak dopadly děti v jednotlivých 
kategoriích? 

Z prvních tříd zvítězila Lucie 

Častulíková, z druhých Justýna Šev
číková, ze třetích Michael Krušina 
a ze čtvrtých ročníků to byl Tobiáš 
Pečarka. 

Příjemně strávené odpoledne na 
hřišti jsme si všichni užili a po spor
tovních výkonech nás čekala sladká 
odměna.
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První cesta do knihovny
Žáci �. C ZŠ Sušilova navštívi

li v měsíci březnu dětské oddělení 
Městské knihovny Boskovice. Paní 
knihovnice pro děti připravily pou

tavé vyprávění o domácích skřítcích 
– pomocníčcích. Součástí programu 
bylo také seznámení s knihovnou a 
s výpůjčním řádem, vše bylo velmi 

pěkně podáno formou pohádky, pří
běhu. 

Na závěr si děti prohlédly knihov
nu a knihy. Čas návštěvy rychle uply

nul a ani po dvou hodinách se dětem 
nechtělo odejít. Určitě se rády do 
knihovny vrátí. Děkujeme knihovni
cím paní Bolomské a Jurdičové.

miniveletrh knihy
Ve čtvrtek 5. března zamířila 

třída 5. D do boskovické sokolov
ny, kde probíhal knižní miniveletrh. 
Žáci se zúčastnili autorského čtení 

Jiřího Šandery. Tento spisovatel už 
jako malý školák rád četl pohádky a 
dětské knížky. Svůj první pohádkový 
příběh napsal v houpací síti svému 

synkovi. Postupně přibývaly další 
knížky. 

Dozvěděli jsme se, kdo všechno 
se podílí na vzniku knihy. Uhodli 

jsme všechny hádanky o zvířatech. 
V hlavním sále jsme si nakonec pro
hlédli nabídku knih a učebnic z růz
ných nakladatelství. 

Vzdělávací pořad Leonardo da Vinci

V pondělí 9. března nás navštívili dva zástupci z agentury Pernštejni se vzdělávacím pořadem Leonardo da Vinci. Tuto osobnost nám představili 
nejen jako umělce, ale i vědce a vynálezce. V první části programu jsme zhlédli ukázky z Leonardova života a díla. Druhá část pořadu proběhla jako 
interaktivní výstava, kde si žáci mohli vyzkoušet modely některých vynálezů nebo si zblízka prohlédnout malířská díla. 
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Lyžařský výcvik pod Pradědem
Tu noc jsem nemohl dospat, tak 

moc jsem se těšil na lyžařský výcvik 
a na to velké dobrodružství, které s 
kamarády prožijeme. 

Cesta autobusem byla pohodo
vá, než jsme se stačili vzpamatovat, 
byli jsme na místě. Ubytovali jsme se 
na chatě Barborce s krásným výhle
dem na Praděd. Všude plno sněhu  
a obloha jako vymalovaná...

Na svahu někteří z nás byli pro
stě za borce, jiným to šlo hůře. Ve 
skupinkách jsme se proto snažili 
vylepšit, jak jen to šlo. Když už nám 
to rodiče platí, tak ať se aspoň něco 
naučíme. Párkrát jsem si vyzkoušel 
i carvingový oblouk a docela to šlo. 
Jídlo na chatě bylo docela dobré, 
ale je fakt, že naše máma prostě vaří 
nejlépe. Občas chodily zprávy, co se 
u nás v zemi děje, ale my jsme tam 
byli tak nějak na samotě u lesa. Měli 
jsme i slalom, ale první jsem fakt 
nebyl, škoda. 

Poslední večer byl suprovej. 
Převlékli jsme se do masek a já měl 
na sobě Obelixe. Někteří se z toho 
popadali za břicho. Náš pokoj měl 
hodně nízké bodové hodnocení, 
co se týče úklidu, ale o tom radši 
pomlčím. Skvělý týden rychle utekl 
a my jsme slavnostně za přítom
nosti mávajících rodičů zastavili u 
naší školy. Srdceryvného objetí mě 
máma naštěstí ušetřila, neboť by to 

byl trapas, ale doma jsem vřelému 
objetí neutekl.

Na hory mi zůstanou krásné 
vzpomínky. Všichni jsme se vrátili v 
pořádku domů. Velké díky patří uči
telům, že to s námi vydrželi. 

Adam Coufal, 7. C 

Zimní krajina
Ráno se na oknech objevil třpy

tivý mráz. Celou krajinu pokryla 
pohádkově bílá peřina. Tráva spala, 
kytky oddychovaly, jen ptáčci si poví
dali se sněhuláky. Lesní studánka se 
proměnila v křišťálový drahokam. Z 
lesa se ozývalo šeptání potůčku, kte
rý volal na zvířátka, aby se šla napít 
k němu. Stromy se hádaly o to, kdo 
má hezčí a třpytivější čepičku. 

Na nebe vyskočila první hvězda, 
která dávala najevo, že už se blíží 
hustá tma. Byla zima jako v psinci, 
ale všechna zvířátka už chrupkala ve 
svých vyhřátých domovech. 

Ester Svobodová, 7. C

Natálie Přibylová, 9. C – Lampa

Miriam Bartošová, 9. C - Zimní krajinaMartina Lukešová, 9. C - Horská chata
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Fejetony od žáků 9. D
Fejeton je publicistický žánr, který se vtipně věnuje aktuálním tématům. Vyznačuje se subjektivním vyjádře-

ním autora k danému tématu. Využívána bývá satira, nadsázka, ironie.

Škola
Jako malí jsme se do školy těši

li, někteří se jí i báli, ale víceméně 
jsme do ní museli jít všichni. Názory 
na školu jsou různé, ale ukažte mi 
dítě, které se v neděli večer nemůže 
dočkat pondělní výuky a všech těch 
mrzutých učitelů, kteří nás s velkou 
radostí vidí.

Ale teď vážně. Proč děti nechtě
jí chodit do školy? Možná proto, že 
je rodiče odmala straší, že když se 
nebudou dobře učit, dostanou zara
cha, nebo že když jim to ve škole 
nepůjde, nenajdou si dobrou prá
ci a bez dobré práce se budou mít 
špatně. Nejdřív povinnosti, potom 
zábava, a jestli doneseš pětku, ni
kam nepůjdeš. Jsou trestáni a moti
vace učit se vlastně není motivací, 
ale výhrůžkou.

Opravdu je tenhle systém a pří
stup rodičů v pořádku? Na někoho 
určitě platí. Kdyby si dala želva s 
gepardem závod v běhu, kdo vyhra
je? No, gepard. Ale kdyby si gepard 
změřil síly v bazéně s delfínem, už 
by tak dobře nedopadl. Co se dětem 
moc často nepřipomíná, je to, že 
by mohly i vyhrát. Pořád se jen učí
me, že bychom měli umět prohrát. 
Odmala se všichni snaží být dobří ve 
všem. Zapomínají na své radosti a 
věci, které je baví. Přestanou chodit 
do kroužků, přestanou se zdokona
lovat v jazycích, protože propadají z 
matiky.

Na tu flétnu už chodit nebudeš, 
sedni si a budeš se učit. Sečteno, 
podtrženo, nakonec nehaním tolik 
školu, jako některé rodiče samotné. 
Škola není špatná a je součástí živo
ta, který si nevybíráme.

Aneta Paděrová, 9. D

mytí tabule
Ať už je tabule smazaná, nebo 

ne, nezáleží na tom, protože se sma

zaná tabule smazané tabuli moc 
nepodobá. I když většina učitelů 
tyto záležitosti neřeší, někteří jsou 
naopak velmi znepokojeni.

Při takovýchto situacích se musí 
ve většině případů zvednout služba, 
což se ovšem kvůli nedostatečné 
kvalifikaci nedoporučuje, nebo se 
zvedne „ten ochotný žák ve třídě“, 
ale oblíbeným způsobem se stává 
vyvolání nejpravděpodobnějšího 
pachatele nápisů na tabuli pochy
bujících o něčí heterosexualitě. 
S otevíráním křídel tabule a odhalo
váním dalších tajemství, na která se 
nikdo neptal, se daná osoba vyvolá 
ještě alespoň dvakrát. V nejhorším 
případě někdo ztratí nervy kvůli špi
navé tabuli a diktuje žákům zápisky 
rychlostí Sonica, aby ušetřil práci 
při pozdějším opravování testů.

Občas dostane třída detailní 
proslov o přesném pracovním postu
pu mytí tabule, ten se ovšem pokaž
dé liší. Když už se někdo rozhodne 
následovat tento postup, je ve třídě 
buď moc mokro, nebo moc napráše
no, protože se ve třídě udála válka. 

Jednou, výjimečně dvakrát za 
rok, nastane měsíc s funkční služ
bou, která války nikomu nevyhlašuje. 
Takové služby si sice nikdo neváží, 
ale uvědomili jste si někdy, kolik 
problémů tento měsíc odpadne?

Zuzana Fialová, 9. D

a pořád se 
ozařujeme

Když můj táta přijde domů, 
jeho první věta je „Už zase sedíte na 
mobilu?“ A co já udělám? Schovám 
mobil a tvářím se, že tvrdě studuji. 

Dnes už všichni víme, že si 
můžeme vybudovat závislost na 
mobilu, zvláště když je to Smart. 
Všichni chceme být chytří, a proto je 
nosíme všude s sebou. Také chceme 
ovšem všechno vědět, a proto moc 
nestudujeme, ale googlujeme. Neva

dí nám, že naše mozky jsou hladké 
jako oblázky. Hlavně abychom byli 
ve spojení a mohli komunikovat. Ani 
nám nevadí, že za pár let budeme 
v noci zářit jako světlušky. Hlavně, 
že budeme osvětlovat naši budouc
nost. 

Co znamená mobil? 
M = masivní 
O = ozařovaní 
B = buněk 
I = i 
L = lidí 
Hurá za ozářenou budoucností.  

Michaela Prazanová, 9. D

Proč mi tak 
chybíš?

Proč mi už druhý den chybí 
škola, na kterou všichni jen nadá
vají? Celých devět let jsem doufala, 
že naši školu uprostřed roku zavřou 
kvůli chřipce či sněhové kalamitě, 
ale teď, když se to opravdu stalo, 
nejsem z toho nadšená a uvědomi
la jsem si, že teprve až tam člověk 
nemůže, zjistí, co všechno má ve 
škole rád. 

Nemám ráda brzké vstávání, 
ani pokusy zneviditelnit se, když se 
učitelé rozhodnou zkoušet ústně. 
Myslela jsem si, že nemám ráda 
mnohem víc věcí, ale teď si opravdu 
nemůžu na nic dalšího vzpomenout, 
takže musím začít z druhé strany.

Co mám ve škole ráda a co mi 
bude chybět? Chybí mi moji kama
rádi, i když mi občas lezou na ner
vy. Chybí mi učitelé, protože se teď 
se všemi úkoly musím poprat sama 
bez jejich pomoci. Chybí mi pokec u 
oběda ve školní jídelně, i když mam
ka se snaží a včera bylo kuře a dnes 
máme špagety.

Proto po všech těchto úvahách 
musím zavolat: „Školo, mám tě ráda. 
Těším se, až budu moci vcházet tvou 
otevřenou brankou.“

Miriam Bartošová, 9. D

Hory
Ve dnech 8. až ��. března 2020 

jsme se my, žáci sedmých tříd na 
základní škole Sušilova, zúčastnili 
lyžařského kurzu v Jeseníkách. Byli 
jsme ubytovaní na chatě Barborka. 
V neděli ráno kolem 8:�5 jsme vyje
li od školy a na chatu jsme dorazili 
kolem jedné hodiny odpoledne. Po 
ubytování jsme se šli ven projít. Sko
ro všechny překvapila velká kupa 
sněhu. Taková, že když jsme do ní 
stoupli, úplně jsme se probořili.

V pondělí ráno jsme nastoupili 
na rozcvičku. Pár žáků pořád bylo 
mimo z toho, že je kolem nás sníh. 
Po snídani jsme šli na lyže. Byli 
jsme rozděleni do pěti skupin. Prv
ní tři skupiny si opakovaly základy. 
Poslední dvě se učily, jak si vlastně 
nasazovat lyže a jak se na nich pohy
bovat. 

V odpoledním lyžování šly prv
ní tři skupiny už na svah a normál
ně lyžovaly. Poslední dvě skupiny 
si vyšláply na lyžích takový menší 
kopec, aby zítra mohly jít také na 
svah. Po celou dobu nás doprováze
lo sluníčko a vcelku teplé počasí. Na 
večer si připravila třída 7. C program 
pro ostatní žáky. Byl dobrý, zasmáli 
jsme se u něho.

V úterý ráno na rozcvičce už 
byli zvyklí na sníh všichni. Po sní
dani jsme šli zase na lyže. Ale ten
tokrát už šly všechny skupinky na 
svah. Někomu to chvíli trvalo, než 
si na jízdu zvykl, ale potom všich
ni jezdili úplně v pohodě dolů. 
Při odpoledním lyžování si posled
ní dvě skupinky zkusily, jaké to je 
lyžovat bez hůlek. Šlo jim to velmi 
dobře. Samozřejmě žáci z prvních 
tří družstev celou dobu lyžovali taky 
na svahu, jak jim řekl jejich vedoucí. 
Tak jako v pondělí svítilo sluníčko. 
O večerní zábavu se úspěšně posta
rala třída 7. D.

Ve středu jsme kvůli špatnému 
počasí neměli ráno rozcvičku ani 
ranní lyžování. Učitelé si pro nás při
pravili náhradní program. Odpoled
ne už bylo trochu hezčí počasí, tak 
jsme šli lyžovat. Všichni jsme si to 
na svahu užili. Večer jsme zjistili, že 
se uzavírají školy. Někdo z toho byl 
takový nesvůj. Báli jsme se, jestli nás 
nepošlou domů. Středeční program 
měla na starosti třída 7. E, všechny 
nás bavil. 

Ve čtvrtek ráno nám počasí opět 
nepřálo. Zůstali jsme bez rozcvičky 
i dopoledního lyžování, takže jsme 
uklízeli pokoje a paní učitelka Skotá
ková si pro nás připravila program. 
Odpoledne jsme si zase užili lyžo
vání. Večer jsme si rozdali čísla na 
páteční slalom a bohužel kvůli času 
jsme neměli žádný program, který si 
pro nás připravili učitelé.

V pátek se počasí umoudřilo, 
takže ráno byla rozcvička a potom 
lyžování. Jelikož byl sníh zmrzlý, 

tak to bylo těžší, ale všichni jsme to 
zvládli bez zranění. Ráno při lyžo
vání si pro nás učitelé připravili sla
lom, všichni jsme ho projeli a přežili 
to. Odpoledne ten, kdo chtěl, mohl 
jít na Praděd, ale většina si chtěla 
užít poslední lyžování. 

Večer jsme místo programu 
měli závěrečný karneval. Proběhlo 
vyhlášení vítězů ve slalomu, v úklidu 
pokoje a zvolení nejhezčí masky na 
karnevalu. Všem vítězům gratuluji. 
Karneval jsme si všichni moc užili, 
zazpívali jsme si i zatancovali. Urči
tě se mnou bude souhlasit více žáků, 
když řeknu, že to byl jeden z nejlep
ších večerů. 

V sobotu jsme dobalili věci a 
připravili se na cestu domů. Jelikož 
se nám odsud strašně moc nechtě
lo, tak se holky rozhodly, že se jim 
zamknou dveře a klíče nechají uv
nitř, takže jsme bohužel přijeli domů 
o pár hodin později, ale všichni jsme 
to ve zdraví přežili.

Celkově se mi na horách moc 
líbilo, užila jsem si to, vařili tam i 
vcelku dobré jídlo. Těším se na další 
podobnou akci s mojí třídou.

Děkuji všem učitelům, že s námi 
měli trpělivost. Hlavně panu učiteli 
Bohatcovi, že objednal tak super 
počasí.

Adéla Tomášková, 7. E
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OKÉNKO mETODIKa PREVENCE

1. Gambling a sázení

Pokud odpovíte ANO, vyhledejte pomoc!

�. Cítili jste někdy potřebu hrát nebo sázet za více a více peněz?

2. Museli jste někdy lhát lidem, kteří jsou pro vás důležití o tom, jak 
moc hrajete nebo sázíte?

2. Hraní počítačových her

Pokud dotyčný ztrácí zájem o ostatní aktivity a povinnosti, hru 
vnímá jako únik od problémů, přestává být schopen kontrolovat 
dobu strávenou hraním nebo není schopen bez hraní vydržet bez 
zjevné nervozity a podrážděnosti, je třeba zbystřit. 

3. Netolismus

„Určitým indikátorem závislosti může být skutečnost, že dotyčný 
věnuje internetu a sociálním sítím svůj čas na úkor skutečných spo
lečenských kontaktů, práce či školy a tyto ostatní oblasti viditelně 
zanedbává,“ konstatuje Zachovalý.

Může se vyskytovat také tzv. FOMO syndrom (Fear of missing out), 
což je zjednodušeně strach z toho, že něco propásneme. Projevuje 
se potřebou neustále kontrolovat profily na sociálních sítích, maily 
apod. 

„Někdy může být užitečné vyzkoušet nějakou dobu (například 
měsíc) bez internetu či sociálních sítí. To, jak se člověku tento expe
riment bude dařit, může napovědět, nakolik má věc pod kontrolou. 
Případná léčba probíhá především prostřednictvím terapií,“ dopl
ňuje Pokluda.

4. Nakupování

Moderní závislost nazývaná shopaholismus nebo oniománie se týká 
především žen. Projevuje se jako neodolatelná touha nakupovat. 
Takový člověk pak v obchodech nakupuje bez rozmyslu věci, které 
vůbec nepotřebuje.

5. Workoholismus

Je to pozvolná cesta k sebezničení. Práce se pro závislého stane 
únikem z reality, pracuje od rána do večera, nepracovní víkend je 
pro něj utrpením plným neklidu a napětí, zapomíná jíst i spát. 

Je to už závislost? 
Přijďte se poradit do Terapeutického centra.

Nespadněte do pasti:  
Pět druhů moderních závislostí

Metodik prevence

Básně o jaru
Jaro

Liliana Reiblová, 7. C
Když jaro přichází,
sluníčko provází.
Květiny kvetou,
radost nám nesou.
Příroda se probouzí, 
všechny nás okouzlí.
Rádi jdeme ven, 
když je krásný den.

Jaro

Denisa Šedová, 7. E
Hurá, hurá, jaro je tu.
Všude kolem spousty květů.
Sluníčko se na nás směje,
na záda nás krásně hřeje.
Včelky, broučci vylézají 
a nám se z té krásy dech tají.
Ptáčci kolem zpívají 
a všichni se z toho radují.
Jen paní Zimě se to nelíbí,
vždyť o svůj trůn právě přichází.

Sluníčko krásně svítí

Vojta Mahút, 7. C
Sluníčko krásně svítí,
jaro už se řítí.
Kytičky venku rozkvétají
a ptáci krásně štěbetají.
To byl jen sen,
že přišel první jarní den. 

Jaro

Kateřina Roudná, 7. C
Jaro klepe na vrátka, 
už se líhnou kuřátka.
Všude nám tu roste kvítí,
sluníčko nám krásně svítí.
Máme radost, sedmikrásky,
že už není náledí.
Housátka nám svými hlásky,
všechno o jaře povědí.
Na koledu k vám přijedeme,
všechno dobré pobereme.
Nádivka a spousta vajec,
to je prostě dlabanec. 

Jaro

Adam Coufal, 7. C
Jaro se nám po roce
opět plíží na ruce.
Za okny nám slunce svítí,
měli bychom být plni síly. 
Místo toho řádí vir,
tak musíme roušky mít. 
Doma se však učíme,
odpoledne tančíme.
Na zahrádce pracujeme,
trochu srandy užijeme.
Po jaru pak přijde léto,
prázdniny tak budou blízko.

Jaro

Miriam Pečarková, 7. C
Cítím, jak se ze škaredé zimy stává teplé jaro,
na zahradě mezi kvítím hoši volají „jaro, jaro“.
Včeličky zas po roce opylují kytičky
a farmáři podojí své milé kravičky.
Čerstvý med od včeličky a chutné mlíčko od kravičky,
to je menu naší milé babičky.

Jarní měsíce

Ester Svobodová, 7. C

Březen

Slunce má na víčkách ospalky,
děti vytahují křídy a pastelky.
Kvítí roste, stromy pučí,
nikdo neleží na gauči.
Po ospalé zmrzlé zimě
všichni unaveni po rýmě,
pospíchají rychle ven
na procházku, na výlet,
užít si den!

Duben

Chvilku svítí slunce, chvilku prší,
kluci na Velikonoce s pomlázkou běží.
Květiny zpívají jarní písničku, 
jen tak pro radost sluníčku.
Jaro je tu v plném proudu,
byl tu duben, už je v čmoudu.

Květen

Všechny stromy v tuhle dobu rozkvetou,
včelky na ně potom přilétnou.
Pod rozkvetlou třešní dostaneš hubičku
a včeličky z květů udělají mateří kašičku.
Všichni cítí letní vůni vzduchu.
Mají letní náladu, ale zatím jen v duchu.
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