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Kousek zimy
Znáte to krásné mrazivé ráno, do kterého se probudíte? V
pokoji tma a z kuchyně se line vůně cukroví, vánočky a kakaa,
vybízející se konečně dostat z tepla pod peřinou a jít se
nasnídat. Blaho v břichu mám tak ráda! Zkuste si vyběhnout z
domu nabalení a jít stavět ty ledové panáčky. Už není tma, a
když Ferda vyběhne z garáže, ten překvapený pohled mě vždy
dostane. Jdeme do lesa, adrenalin v nás stoupá, i když jdeme
řezat stromeček z vlastního lesa. Vůně jehličí a křupání pod
botou nás provází celou cestu.
Už mi pěkně vyhládlo, a tak už se nemůžu dočkat té dobroty,
co maminka zase uvaří. Po obědě zase ven a honem nasadit
hrnec a mrkev našemu zimnímu kamarádovi. Mňam... Do kapsy
jsem si vzala pár medových perníčků se zimní polevou,
nadýchané jsou jako ti beránci na obloze. A... ti naši beránci
nějak tmavnou. No jo, bude sněžit. Ve sněhu vidím poskakující
kočku, která se snaží pochytat všechny vločky. Co si asi tak
myslí, že to je? Možná granulky ....jo, to bude ono a ještě k
tomu bílé! Ty budou mít chuť rybiček. Koho to slyším? Jdu za
tím zvukem, který se mění na smích bobujících dospěláků! A
pak že si neumí hrát!
Začíná se stmívat a jiskří první hvězdy. Pastýř už svolal
beránky a nyní je obloha jako vymetená. Rodiče už nás volají
domů, jelikož už jsme promrzlí až na kost. Už se těším na kapra
se salátem. Vůni cukroví přebyla vůně smaženého. Cinkání
talířů a skleniček. Konečně! V komíně se meluzína prohání s
baletkami a já obezřetně vybírám kosti z kapra. Úplně se mi
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BAXTRIX
(ŠTĚPAN HOUSKA) Narodil se 28.září 1995

Youtuber natočil přes 3tisíc videí na oba kanály.
Má dva kanály: 1.Baxtrix (hlavní v češtině na kterém má
přes 832tisíc odběratelů)
2.Baxtrix(EN)(vedlejší v angličtině na kterém má
přes 611tisíc odběratelů)
Na svůj hlavní kanál natáčí hry, redity a vlogy.
Na vedlejší jen hry.
Dvořák Martin 5.C
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Vánoční stromek Ferda
Asi před osmi měsíci lidé zasadili v lesích malé stromečky, aby
se připravili na ozdobení obýváku. Mezi ně patří i náš
stromeček Ferda. Takové batole. Měl asi 30 centimetrů a vážil
50,5 gramů. A jak se říká:,, Až naprší a uschne.“ Opravdu se
tak stalo. Několikrát napršelo a několikrát zase uschlo. A co to
slyším? Vánoční koledy. Už nastal stromečků čas. Stromeček
Ferda už se těší, až bude pýchou rodinného obýváku. Už
přijíždějí první auta, Ferda se napýřil jak páv a čeká, až rodiny
vystoupí z aut. Už vystoupili. Ferda se ještě víc napýřil. Už se
blíží, už se blíží. Ale co to, jenom ho obešli. Ach né, Ferda
sklesl smutkem. Chudák Ferda cítil se tak smutně. Jee, další
rodina, ale zase mně jenom obešli. Ferda se cítí osamoceně a
zbytečně, protože zbyl jenom on. No kdo by se divil, když byl
nejmenší a nejmíň vážil. Tak poslední auto odjelo domů se
svým stromečkem. Vidím světla… Stromeček Ferda se rozzářil i
bez světýlek a diskokoulí. ,,Už vystupují, prosím, ať si mě
vezmou.“ Ferda se opět načepýřil a nemohl ani dýchat. Rodina
začala mluvit s prodejcem stromků. V tom malá Terka viděla
stromek přesně, který se jí líbil. Hned k němu přiběhla a začala
volat na maminku ,,Mami, tenhle!!!“ Maminka se jen pousmála a
řekla: ,,Broučku, vážně chceš tenhle.“ a v tu Ferda odpověděl ,,
Joo, mami, prosííím.“ A jelikož svoji dceři nemohla odmítnout
prosbu, tak ho koupili… Dali 500Kč na ruku a stromek na auto.
Ferda se rozzářil ještě víc a jenom čekal, až bude stát u krbu a
hřát se. Už se těší na všechny ty dárky a ozdobičky a světýlka.
Maminka zvolá:,, Už jsme tu!“ Po několika minutách Ferdu
dostali na místo, kam patří. K tomu teplému krbu s oranžovými
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Mrazivý zimní den
Dnes je 23.prosince , tedy den před Štědrým dnem. Ráno
se probouzím do dalšího nového zimního dne. Když se
odhodlám vstát z krásně teplé postele, jdu se podívat z okna a
každý strom, každá zahrada i pole jsou pokryty diamantovou
peřinou. Z oblohy se snášejí baletky a dotančí až na krásně
ustlanou peřinu, kde si každá vybere své místo, aby si mohla po
dlouhém tanečním vystoupení odpočinout.
Potom co jsem byla celé dopoledne zachumlaná v posteli
a pila horkou čokoládu a jedla vánoční cukroví, které mi vonělo
po celém pokoji a připomínalo Štědrý den. Jsem se rozhodla,
že půjdu do té hrozné zimy postavit velkého sněhuláka. Vyjdu
z domu a slyším jen křoupání sněhu a cítím vůni jehličí. Když
stavíme sněhuláka cítím jak mi umrzají ruce z té zimy.
Najednou nás přivítala tma a rozzářila se celá vesnice.
Všude bylo ticho ani zvířátka už nevylézají ze svých nor.
Baletky znovu tančily po obloze a mrazivý zimní den byl pomalu
u konce, já se ještě rozhodla, že půjdu na procházku a užít si
ten klid a ticho jen zářící světýlka a křupání sněhu . Když se
vrátím slyším praskání krbu a cítím teplo a vůni jehličí.
Už se moc těším na další zimní mrazivý den, který je
plný vůně jehličí, Vánoc a vánočního cukroví.
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Zabavná zima-2.kapitola
O tři a půl roku později se už Amálka naučila chodit, utíkat
a trochu i mluvit. Maminku s tatínkem napadlo jet na hory
lyžovat. Bětka z toho měla velikou radost, ale jediný problém
byl, že Amálka neumí lyžovat a nebyla nikdy na horách.
Nevěděli, co s ní. Naštěstí napadlo tatínka, že by mohli vzít jeho
sestru a strýce Kryštofa. „A proč zrovna je?” ptala se Bětka.
„Protože můj bratr má také dvě dcery. Jednu 8letou a druhou
2letou. A jeden z nich bude hlídat malou Verču, takže jim
můžeme dát Amálku. No a moji sestru bereme, aby byla naše
rodina zase po dlouhé době spolu”.
Za týden nasedli všichni do auta a jeli do Orlických hor,
kde se měli sejít s ostatní příbuznými. Ubytovali se v chalupě na
kopci v jedné vesničce, která se jmenovala Líska. Druhý den
ráno se všichni vzbudili a šli na snídani. Bětka se tak moc těšila
a chtěla hned jít lyžovat. A tak šli.
Bětka měla světlě modré lyže s bílými kytičkami a k tomu
šedivou helmu s kožíškem a kočičíma očima. Maminka měla
růžové lyže s oranžově červenými a žlutými srdíčky. Tatínek
měl černé lyže s tmavě a světle zeleným bleskem. Předali si
děti a vyrazili na sjezdovku.
Jezdili celé dopoledne a když chtěli skončit, Bětka si to
chtěla sjet ještě jednou. Nahoře, když se rozjížděla, těsně před
ní jel pán a ona spadla. Teta Lenka jí pomohla vstát. Bolelo ji
koleno a nemohla jím moc hýbat. Sjela s její pomocí dolů, ale
pak už nechtěla jezdit. Na pokoji jí na to dala maminka led a
Bětka si lehla do postele. Druhý den Bětka nešla lyžovat, ale

zato se jí ulevilo, že to nemá zlomené, ale jen trochu naražené.
Alespoň si mohla hrát s Emou od strýce Kryštofa a s Danielkou
od tety Petry.
Další den už Bětka mohla chodit aniž by ji to bolelo. S
Danielkou a s Emou si postavily sněhuláka, pak hradby
nakonec se koulovaly. S Amálkou a Verčou jezdily na saních a
na bobech.
Předposlední den se všichni rozhodli, že se půjdou do
bazénu trochu ohřát a zaplavat si. Amálka měla rukávky stejné
jako Verča. Ostatní už rukávky neměli a místo toho si dávali
závody. Poslední den se všichni balili a loučili se. Pro Bětku to
bylo smutné, protože si neměla s kým hrát a dělat věci, které s
Amálkou dělat nemůže. Po návratu domů si Bětka dala na
nástěnku fotografie, které na horách pořídila. Měla krásnou
památku z hor denně na horách.
.

Klaudie Kleinová- 4.A
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Oblíbené písničky roku 2020
Dance Monkey- Tones And I

Lil Nas X- old Town Roa Billy Ray Cyrus

Marshmello Bastile- Happier

Bad guy-Billie Eilish
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Přesmičky
DílenáPouchmarZármAzmiEcipečŽyleZačokykShín
HuněsákKavicureHutáková Bára 5.B
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Zimní vtipy
Dvě děti bobují. Maminka je Nabádá:
„Musíte se střídat, když máte jen jedny
boby.“
„Mami,“ povídá starší z bratrů, „ale to je
přesně to, co děláme. Já je mám na cestu
dolů, on na cesto nahoru.“

Učitel uviděl Honzíka, jak jezdí po
zledovatělé cestě z kopce po zadku.
„Není ti líto těch pěkných kalhot?“ ptá se
ho.
„Prosím není, já mám pod sebou čítanku. “
Hutáková Bára 5.B
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Kuky na Lyžáku

Ahoj holky a kluci!
Dneska je první
den lyžáku a
začínáme snídaní
Mňam…

Je středa a holky
mě vzaly na svah.
Přes noc to tu sníh
pěkně vyzdobil.

Tak už máme
zabaleno. Už se
těším na další
výlet.
Večer byla
pěkná vánice!
Brrrr

Mladí žurnalisté – rubriky školního časopisu Soví žurnál 2019/2020
1. Berková Amélie 5.B

– různé/ návody, zábava, zajímavosti

2. Hutáková Bára 5.B

– různé

3. Jánská Natálie 5.B

– různé

4. Koppová Laura 5.B

– návody

5. Březinová Martina 5.B – zábava
6. Mergešová Viktorie 5.B – zábava, křížovky
7. Kleinová Klaudie 4.A – příběhy
8. Prokeš Vojtěch 7.C – elektronické zpracování časopisu
9. Addo-Djan Ezekiel Theodor 7.C - elektronická zpracování
časopisu + šerm
10.

Šimáček Michal 7.C – elektronické zpracování časopisu

11.

Vaněčková Natálie 7.A – skrývačky, hádanky, recepty

12.

Krupková Tereza 7.A – Příběhy, zajímavosti ze světa zvířat

13.

Jánská Veronika 7.A – různé

14.

Dundychová Eliška 7.A – sport/ gymnastika

15.

Jašková Kristýna 7.A – básničky a příběhy

16.

Kos Matěj 7.A – příběhy

17.

Prosický Tobiáš 7.A – sport

18.

Franěk Jan 7.A – sport

19.

Hruška Vojtěch 7.A – sport

20.

Kožíšková Klára 8.C – koně, recenze seriálů, rozhovory

21.

Cacáková Aneta 8.C – různé

22.

Mátlová Martina 8.C – různé, rozhovory

23.

Matoušková Sára 8.C – recepty

24.

Dvořáková Eva 8.C – zvyky, puzzle

25.

Rathanová Gabriela 7.A – různé

26.

Švestková Barbora 7.B – vtipy, různé

27.

Burdová Aneta 7.B – básničky, příběhy

28.

Vachtlová Anděla 8.A – komiks Kuky, distribuce časopisu

29.

Podroužek Lukáš 8.A – IT

30.

Žáci 5.ročníku – stará škola

