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Úřad práce

Třída 8. A byla s paní 
učitelkou Krupičkovou na 
Úřadu práce? Co tam 
dělali? Proč tam vlastně 
vůbec šli? Nalistujte třetí 
stranu. 

Rozhovor

Paní učitelka Kučerová 
nám poskytla rozhovor. 
Můžete si ho přečíst na 
šes té s t r aně našeho 
prvního novoročního čísla 
školního časopisu. 

Fotosoutěž

Začal nový rok a my máme 
pro vás novou soutěž! Ten-
tokrát je zaměřená na fo-
tografování. Více informací  
najdete na sedmé stránce. 
Zúčastnit soutěže se může 
každý!  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Ze života školy
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7. B v Divizně
Ve čtvrtek 4. ledna 2018 se třída 7. B vydala na exkurzi do Divizny. Program 
byl o pralesu (na talíři). Na začátku jsme si vybrali zajímavé hudební nástroje 
a vydávali na ně zvuky jako v  pralese. Pak jsme měli napsat, co nás na-
padne, když se řekne prales a zvládli jsme toho vymyslet opravdu hodně.  
Paní lektorky Eva a Katka s námi hrály další hry a v druhé polovině programu 
jsme se podívali na video o Indonésii a problémech se získáváním pal-
mového oleje. V jakých výrobcích je obsažený palmový olej jsme potom řešili 
ve skupinkách a dokonce jsme dostali některé výrobky s palmovým olejem na 
ochutnání.  Celý program se nám líbil a všichni teď víme, jaká označení 
máme hledat, abychom zbytečně nekupovali věci s palmovým olejem.

Kristýna Sedláková 7. B
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Úřad práce
Dne 15. 1. 2018 jsme se společně s  paní učitelkou Krupičkovou vydali na 
Úřad práce. Poté, co jsme vstoupili do budovy, došli jsme do místnosti, kde 
pro nás byla připravena přednáška na téma výběr povolání. Po přednášce 
jsme šli postupně k počítačům, na kterých jsme vyplnily zájmový test, který 
nám na základě zodpovězených otázek vybral různá povolání. S  výsledky 
testů jsme pak šli na pohovor ke dvěma poradkyním na povolání. Ty nám pak 
řekly, na jakou střední školu se máme směřovat. Mně osobně test vybral 
železničáře a poradkyněmi mi byla doporučena dopravní škola. Jenže u něk-
terých spolužáků to podle mě počítač vybíral zcela náhodně nebo podle toho, 
kterou pozici zrovna Úřad práce potřeboval. Například Matěj Potůček – poko-
jská, Klára Lojková – zahradník nebo Nicolas Stoll – štukatér.  

Novotný František 8. A

Anglické divadlo
Dne 18. 1. 2018 se všechny děti, které se učí anglicky vypravily do kulturního 
domu na Anglické divadlo. Dětem z prvního stupně zahráli klasickou českou 
pohádku přeloženou do angličtiny. Pro nás z druhého stupně, byl připraven 
příběh s názvem Peter Black 3. Bylo to pokračování předchozích příběhů ste-
jnojmenného hrdiny, který zažíval vzestupy i pády.

Celkem se jim to povedlo, ale podle mě byly předchozí díly lepší.

Novotný František 8.A
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Děti ze 3. A psaly pohádky na vyjmenovaná slova po L. Ty nejpovedenější si 
můžete přečíst.

Pohádka o zakleté princezně Valerii

Napsala:  Ema Šípková

Žila jednou jedna princezna jménem Valerie. Jednoho dne ji začaroval spravedlivý čaroděj 
Pelyněk v lyže. Víte proč? Protože Valerie neustále plýtvala vodou. Král nechal vyhlásit, že 
princezna je zakletá a kdo ji vysvobodí, tak ten bude odměněn zlatem a drahokamy. 
Zprávu uslyšel mladý mlynář Tadeáš. Rozhodl se, že Valerii vysvobodí, protože se znali od 
malička a Tadeáš na Valerii tajně myslel. Vydal se za čarodějem Pelyňkem, aby se ho zep-
tal, kde má Valerii hledat. Pelyněk mu poradil, že se má vydat za zvukem vzlykání. Tadeáš 
vyrazil na cestu. Čas plynul, ale žádný vzlykot neslyšel. Až jednou uslyšel slabé vzlykání, 
když se blížil ke kopci, který byl úplně lysý, jen na vrcholku viděl dvě lyže. Měl takovou ra-
dost, že se rozběhl, aby byl na kopci co nejdříve. Protože Valerii hrozně moc miloval, 
nevadilo mu, že nemůže polykat, ani že ho bolí lýtka. Doběhl k lyžím a uviděl, že jsou 
svázané lýkovým provazem. Když provaz rozvázal, zablýsklo se a najednou tu byla 
princezna Valerie. Tadeáš s Valerií utíkali za králem. Král nabídl Tadeášovi bohatství, ale 
on ho odmítl a požádal o ruku Valerii. Král souhlasil a zanedlouho byla svatba. Tadeáš při-
nesl Valerii svatební dar plyšového medvídka. 

Zazvonil zvonec a pohádky z vyjmenovaných slov po L je konec!
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Lyžařský výcvik
V týdnu od 15. do 19. ledna 2018 se třída 7. B zúčastnila lyžařského výcviku. 
Celý výcvik se odehrával v Bedřichově a jeho okolí.  Naše třída se rozdělila 
do několika skupin. První rozdělení bylo na výcvik a to na horší skupinu (tedy 
ti, kterým to moc nešlo) a na lepší skupinu. Lepší skupinu měl pan učitel 
Kaňkovský a tu horší paní učitelka Vejvodová. Další rozdělení bylo na večerní 
hry, naše skupiny se jmenovaly Amatéři, Padavky, Sněženky a machři, Lamy 
a Bourači. Ke konci týdně si pro nás učitelé připravili překvapení – bowling a 
další den jsme šli na Prezidentskou chatu, kde jsme si mohli vybrat buď 
závin, nebo zmrzlinový pohár.  Ve čtvrtek jsme potom měli závody a štafetu. 
Nejlepší byli Tereza Šimonková a David Hruban a v závodní kategorii Tomáš 
Hruban.

Celý týden jsme si skvěle užili a děkujeme paní Vejvodové a panu 
Kaňkovskému, že alespoň některé z nás naučili lyžovat.

Kristýna Sedláková 7. B 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Foto soutěž
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Pravidla:

• Zúčastnit se mohou žáci 1.-9. třídy školy ZŠ Oblačná

• Posílejte ve formátu JPG

• Výsledky budou zveřejněny na stránkách školního časopisu
Kategorie:

• Krajina (posílejte do konce února)

• Noční život (posílejte do konce března)

• Svět zblízka (posílejte do konce dubna)

• Architektura (posílejte do konce května)
Podmínky pro účast v soutěži:

• Posílat e-mailem na adresu: prade@oblacna.cz

• Do předmětu: Fotosoutěž

• Do zprávy: 

• Autor

• Třída

• Soutěžní kategorie

• Datum + místo pořízení fotografie

• Upraveno: ano/ne popř. v jakém programu

Ceny:
Budou zveřejněny v dalším čísle časopisu 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