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Základní škola a základní umělecká škola, Liberec | Únor

My jsme žáci 2B
My jsme žáci 2. B,
bereme však na sebe
podobu nástroje
kytary neb hoboje.
Dobrej je i saxofon,
umíme hrát na trombón,
čela a housličky
fidlají si písničky.
FiS, 2.B

V únoru

Pozvánka na koncert
Soubor Apple Saxes vystoupí
22. února v Krajské vědecké
knihovně v Liberci. Apple
Saxes pod vedením pana
Miroslava Koupila již dlouhá
léta reprezentují naši školu
v oblasti jazzové hudby.
Vedoucí souboru v současné
době posílil pěveckou složku a
pro soubor upravil řadu
známých a příjemných melodií.
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JaŽ, 5B

Vzpomínky na lyžák
1. den

A) Po krásné cestě do Bedřichova, která trvala 20 minut,
jsme se ocitli na centrálním parkovišti. Poté jsme se
odebrali do nádherného penzionu Diana. Na večerním
programu jsme probírali 10 pravidel lyžování.
B) Přijeli jsme do penzionu Diana a rozdělili jsme se do pokojů.
K večeři byla koprová omáčka s brambory a vajíčky. Po večeři
jsme byli rozděleni do skupin na lyžování.
C) Příjezd do Bedřichova a penzionu. Nudné vybalování lyží a
zavazadel. Večeře a večerní program. Po večerním programu
osobní klid a prozkoumávání penzionu. Ve 22:00 večerka a
vybírání telefonů.
A) Dnes jsme se poprvé odebrali na sjezdovku, kde jsme
poznali krásu hor. Lyžovali jsme tam celé dopoledne a poté
jsme si šli vychutnat první oběd. Po obědě jsme šli taktéž
lyžovat a potom jsme trávili čas na pokoji s kamarády.
B) Ráno nás probudila paní učitelka Klabíková, která bušila na
dveře a křičela. K snídani byl švédský stůl. Po snídani jsme vzali
lyže a šli vyzkoušet sjezdovku. V 11:30 jsme se vraceli zpátky do
penzionu a šli na oběd. Po obědě jsme měli odpolední klid a
odpočívali. Pak jsme šli zase lyžovat.
C) Ráno v 7:00 budíček a osobní hygiena. V osm hodin snídaně
ala švédské stoly (nejlepší byly párky). V 8:45 bylo první
lyžování, které nebylo moc o lyžování, trvalo 3 hodiny.
Následně byl oběd. Po obědě polední klid a po poledním klidu
druhé lyžování. Následně to samé, co v neděli.

2. den

Začínáme druhé pololetí, ve
kterém naše žáky a pedagogy
ZUŠ čekají soutěže. 21. února
nás čeká okresní kolo soutěže
ZUŠ ČR v komorní hře
s převahou dechových
nástrojů. 28. února se naši žáci
účastní i okresního kola
soutěže ZUŠ ČR v komorní hře
s převahou smyčcových
nástrojů. Všem držíme palce.
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3. den

A) Ráno jsme vstali a šli na snídani. Po odpoledním lyžování jsme měli osobní volno. V 18:00 jsme
koukali na film o carvingu.
B) Dnes jsme šli znovu lyžovat. Jako v předešlý den jsme se odebrali na oběd. Následující dny jsme
trávili poměrně stejně, kromě čtvrtka.
C) Další budíček, snídaně, lyžování, oběd, lyžování, večeře, večerní program, osobní klid, večerka.
4. den

A) Dopoledne jsme závodili ve slalomu. Odpoledne jsme šli na horskou službu. Potom jsme šli na
Královku a poznávali jsme po cestě zvířata. Po večeři nám učitelé dali test z lyžování.
B) Dnešní den jsme trávili připravováním se psychicky i fyzicky na zítřejší výlet. Odpoledne jsme se
místo lyžování šli podívat na horskou službu a poté jsme vyrazili na Královku (1,4 km) a prolézali
jsme tam sněhovými tunely.
C) Další budíček, snídaně, lyžování, oběd. Ale odpoledne jsme šli na Královku a večer na večerním
programu psali test z němčiny, zeměpisu, přírodopisu, českého jazyku. A okolo deváté hodiny vyšlo
#Me.

6. den

5. den

A) Ráno jsme nasedli do autobusu a vydali se na horu Tanvalský Špičák, kde jsme strávili celý den
(812 m.n.m.). Sjeli jsme modrou až černou sjezdovku. V 16:00 jsme skončili a odebrali jsme se na
zastávku, kde nás čekal autobus, který nás odvezl zpátky do Bedřichova. Tam nás čekal smažený sýr
a spoustu zábavy a odpočinku.
B) Budíček pro první a druhou skupinu byl v půl sedmé, protože jsme šli na Tanvaldský Špičák. Třetí
skupina měla úplně klasický den a běžkaři šli na celodenní výlet. Na Tanvaldském Špičáku byly hodně
prudké sjezdovky (podle mě). Také tam byl velmi nepříjemný číšník, který nás vyhnal z restaurace.
C) 1. a 2. skupina byla celý den na Špičáku. Večer se rozdávaly medaile a diplomy..
A) Bohužel jsme museli už odjet, ještě bychom tam zůstali jeden týden. Ale užili jsme si to a nikdo si
nic nezlomil.
B) Dopoledne jsme si ještě naposledy zalyžovali a po obědě jsme vyrazili domů.
C) Budíček, snídaně, lyžování, oběd a odjezd do školy.
Skupiny 7. tříd.

Ponorková nemoc I.
Tento příběh se odehrává na severu Ameriky. V dobách, kdy v těchto oblastech řádil vrah a dezertér Bart
Carlson.
Dva poručíci severské policie a pronásledovatelé Carlsona se již půl roku snažili dopadnout tohoto
zločince. Jména těchto mužů zněla: Sten Gingo a El Ketchum.
I přes to nebyla snaha marná. Konečně vypátrali eskymáckou vesnici, kde Bart našel útočiště. Seděli za
nedalekou haldou sněhu a pozorovali Carlsonovo iglú.
„Stene, tak Barta bychom měli, ale jak ho chceš zatknout? Jen tak vlézt dovnitř nemůžeme, strhla by se
strašná přestřelka a my ho potřebujeme živého.“
„To mě taky napadlo. Ale jak na to? To nevím.“ Chvíli bylo ticho. „A co kdybychom strhli střechu?!“
„To není špatný nápad, El!“
Přišli zezadu a o trochu blíž. Stěny iglú byly kluzké a hladké. Vylézt po nich bylo nemožné. Najednou Sten
vytáhl nůž a zabodl ho do stěny. Začal lézt nahoru používaje nože jako cepínu. Za pár okamžiků byl
nahoře. El lezl hned za ním. V deseti vteřinách byli nahoře, pak si připravili pušky. El začal šeptem
odpočítávat, na tři oba vyskočili a propadli se v pokřiku jménem zákona……...
Teď asi čekáte, že Bártovi nasadí pouta a řeknou. –Vše, co řeknete, může být použito proti vám! Nic
takového se ale nedělo. Cožpak o to, plán nebyl špatně vymyšlen, ani špatně proveden. Stačilo by, aby
Bart byl v iglů a ne na lovu ryb. Vrátil se v té chvíli, když Sten a El prohledávali jeho iglú. Schoval se za
stěnu sousedního iglú. Vytáhl colt a natáhl kohoutek. Počkal, až vyjdou ven a zahájil palbu.
Sten útok ihned opětoval. Sten trefil Bártovu pistoli, která mu vybuchla v ruce. Pak se svalil na zem, levé
rameno mu hodně krvácelo. El pohotově Carlsona zatkl. Za chvíli byl Bart spoután na saních severské
policie.
… Pokračování příště
MaM, 5.A
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