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Vážená paní ředitelko, paní zástupkyně, paní učitelky, milí spolužáci,
už je to tady - červenec, měsíc, na který jsme se všichni těšili už od začátku září. 
Těšili jsme se nejen kvůli počasí, ale hlavně kvůli dnům bez školy, domácích úkolů, ranního
vstávání a písemek. Přišel čas se na dva měsíce rozloučit, popřát si hezké prázdniny, které si,
jak doufáme, všichni maximálně užijeme.
Rozloučit se na dva měsíce… Pro někoho jsou dva měsíce krátká doba, kterou stráví
na dovolené u moře, u babiček,… a tak jim prázdniny utíkají mnohem rychleji. Jsou tady i
spolužáci, se kterými se už po prázdninách neuvidíme… devátá třída… Nejsou to jen naši
spolužáci, jsou to také kamarádi, ochránci,... Je nám líto, že už je nebudeme potkávat na
chodbách školy, a proto doufáme, že se za námi ještě někdy přijdou podívat.
Pro devátou třídu jsme si připravili rozloučení – věnovali jsme jim jednu stranu
časopisu. V tomto čísle časopisu najdeš dále také přehled akcí, které se Vám v tomto školním
roce nejvíce líbily. Jako vždy najdeš v časopise také stránky, na kterých si můžeš vyluštit
křížovku, zahádat si, zasmát se, …
Přejeme Vám krásné prázdniny plné pohody, pěkného počasí a zábavy. Doufáme, že
se všichni zase v září ve zdraví potkáme. V září také budeme také rozšiřovat náš tým, do
kterého se může přihlásit úplně každý  Budeme se těšit a…

KRÁSNÉ PRÁZDNINY!!!

Ve školním roce 2018/2019 jsme zažili plno zajímavých akcí. Ať už to byly sportovní
soutěže, návštěva divadla nebo projektové dny,… všechny akce jsme si užili. Základní škola
Doubrava si připravila zhodnocení školního roku. Ptali jsme se, které akce se dětem líbily
nejvíce, ať víme, co si pro naše žáky máme připravit i na další školní rok 

Nejlepší bylo, když jsme jeli do Ostravy a navštívili jsme Svět techniky. Program byl plný nových
informací, ale přitom to bylo i zábavné. Jako další se mi líbil Pětiboj, který jsme měli ve škole.
Zasportovali jsme si a tančili jsme i Zumbu. (Lenka)

Nejvíce se mi líbilo, když jsme navštívili Beskydy.
Měli jsme připravený výukový program Stopy šelem.
Jsem milovníkem zvířat. Hádali jsme, o které zvíře se jedná.
Měli jsme je poznat podle stop.
Taky nám pustili zajímavý dokumentární film o přírodě. (Kača)

3. třída:

Líbí se nám výstava zahrádkářů, protože máme rádi rostliny a přírodu. Také se nám líbil výlet
do Dinoparku. Viděli jsme dinosaury, byli jsme ve 3D kině, projeli se dinovlakem, koupili
jsme si domů suvenýry…Prostě tam byla zábava  Také se nám líbilo, když jsme jeli do
DDM, podívat se na vystoupení Taneční academie.

5. třída:
Líbila se nám výstava zahrádkářů, protože jsme si koupili rostliny, o které se doma staráme. Lepší ale
bylo zdobení perníčků, protože jsme si perníčky potom mohli sníst. Dobré byly i výlety do Dinoparku,
ZOO i vánoční besídka, protože jsme si ji mohli připravit.

4. třída
Barče a Aničce ze čtvrté třídy se nejvíce líbil
školní kroužek čtenářský klub, protože je čtení baví, zdokonalily se v něm.
Čtvrtou třídu také bavil sportovní kroužek, kde se děti celý rok připravovaly na Pětiboj. Ríšovi se líbil
zápas florbalu a vybíjené.

Mně nejvíce zaujal muzikál Kubo, protože herci byli krásně oblečeni, srandovní byl jejich přízvuk…to,
jak mluvili. Zdobení perníčků bylo taky fajn, protože jsme se mohli pořádně vyřádit, ukázat svůj
talent. (Markéta)
Líbila se mi výstava zahrádkářů. Proč? Protože jsme soutěžili a já vyhrál  (Jarda)
No, líbily se mi všechny akce školy, protože jsme nemuseli být ve škole a učit se…  (Oliver)

Devátá třída letošní rok trávila hodiny etické výchovy v Domě seniorů Pohoda a
právě tyto návštěvy všichni jednohlasně vyhodnotili jako nejlepší akci pro tento
rok. Ptali jsme se, proč si myslí, že pro ně byly návštěvy důležité, co jim tyto
návštěvy daly a jestli je Pohoda bavila.

Pohoda nám toho dala hodně, prožili jsme tolik krásných chvil, na které nikdy
nezapomeneme. Doporučuji, aby do Pohody jezdily i ostatní ročníky. (Ludvík)

Na každé návštěvě jsme dostali dobrou kávu a odpočinuli si. Bylo tam fajn a užili jsme si i
spoustu zábavy. O seniory se stará tým zkušených ošetřovatelů a my jim alespoň částečně
mohli pomoci. Bylo to přínosné. Je to důležité i pro ostatní generace dětí, kteří by se měli
starat o své prarodiče. Bavilo mě to a rád bych navštívil Pohodu znova. (Michal)

Bavilo mě to, protože to pro mě bylo něco nového. Seniorům jsme, alespoň myslím, dělali
radost. Určitě jsme si uvědomili, jak je důležité pomáhat starým lidem, protože i my jednou
budeme staří a nebudeme chtít být sami. V Pohodě jsme navíc všichni táhli za jeden provaz,
byli jsme správná třída. I ti, kteří se nejdřív na návštěvu Pohody netvářili moc nadšeně, se
zapojili a bylo to fajn. Za to všechno vlastně vděčíme paní učitelce Drobkové. S paní
Třaskovou jsme si vždy povídali o škole a vyprávěli ji i zážitky, které jsme spolu zažili.
(Adel)

Hezky se tam o důchodce starají, nic jim tam nechybí, mají to tam hezky zařízené. Paní
Třasková nás vždy příjemně přivítala a něco dobrého nabídla. Byla tam zábava, procvičovali
jsme tam paměť starých lidí, dávali jim různé hádanky. Bylo mi tam moc hezky, vždy jsem
tam šla i odcházela s dobrým pocitem. (Sabča)
Jen málo lidí si dokázalo představit, co pro člověka znamená být starý. Mladí lidé, kteří mají
ještě celý život před sebou, se nezamýšlí, co vše s sebou stáří přináší a jak se staří lidé cítí
každý den. Já díky škole tohle mohla poznat. Staří lidé mají po všech svých zkušenostech jiný
pohled na svět, vzpomínají na doby, kdy byli také mladí. Celkově mě tam bavilo chodit,
protože si myslím, že jsme těm lidem udělali svou návštěvou radost. (Vaness)

Návštěvy do Pohody měly velký smysl. Pomohlo nám to v tom, že si máme více vážit toho,
co máme, že stačí opravdu jen málo, abychom někomu mohli udělat radost. Myslím, že se
ostatní nebudou zlobit, když za nás všechny poděkuju paní Třaskové i seniorům za to, co pro
nás udělali. Velký dík také patří paní Drobkové, protože bez ní by se návštěvy Pohody
neuskutečnily. (Sára)

ROZLOUČENÍ…
Loučení deváté třídy už sice v posledních dnech školy proběhlo, dovolte nám ale,
abychom se ještě jednou rozloučili s každým z nich:
Holky – Alečo, Adel, Sáry, Kačo, Vaness a Sabčo, přejeme Vám všem hodně úspěchů na
Vámi vybraných školách. V záři vykročte pravou nohou. Přechod ze základní školy na
střední bude velmi náročný, bojujte statečně a nevzdávejte se při prvním neúspěchu.
Blížíte se do doby, kdy už budete všechny dospělé, prožijete spoustu lásek, někdy budou
i nešťastné. Tak to už ale v životě bývá. Hlavně nevěště hlavu, ten „pravý“ někde určitě
je… 
Kluci – Honzo, Adame, Filipové,
Michale, Ludvíku, Marku, Davide,
Vám samozřejmě také přejeme mnoho
úspěchů
na středních
školách.
Nezapomeňte, že jako každý si v životě
budete muset projít několika fázemi.
Občas spadnete na zem a nezáleží na
tom, jak dlouho budete klečet na
kolenách. Důležité je vstát a
pokračovat! I Vy snad brzy najdete
své ideální partnerky, a tak… buďte
s nimi trpěliví. Víme, že s holkama to
občas
bývá
těžké…


Nakonec všem ještě jednou přejeme mnoho úspěchů ve škole,
v životě, v budoucím zaměstnání! Máme Vás všechny rádi a také
Vás rádi zase uvidíme!!!

VYLUŠTI SI…

NAJDI ROZDÍLY!

