Jakou roti v mém životě hraje

ŠrOU

...
Školav mém životě hraje velikou roli. Věnují ji více času,
než čemukoliv jinému už jen tím, že každý všedníden (s

výjimkou prázdnin) do ní docházím, plním úkoly a
připravuji se nástrahy života dospěláků. Někdy je to sice

náročnéučit se do předmětů jako jsou (učiteléprominou)
matematika nebo chemie, ale i to se dá zvládnout. většina
dětí školu a učenídoslova nenávidí a vedou řeči typu,,K
čemu mi to všechno bude!? Proč se to mám učit?l'' apgd.,
ale tohle já nechápu. V budoucnu se nám přece můžeňodi

úplně všechno. Škola totiž není jen palácem nudy a
mučení.S přáteli, které tady máme, si můžemeužít
spoustu zábavy. l hodiny nemusí být tak nudné, když vás
daný předmět aspoň mínimálně zajímá, nebo když máte

učitele, který dokáže brát věci s humorem.
Adéla Malíková

Jakou roli hrají v mém životě... MRAKY

Mraky jsou asi pro většinu z vás nedůležitávěc, která je
zcela na okraji vašich zájmů. Ale to je vaše velká chybal
Malincí bílíberánkové, kterým snad kromě mě nikdo
nevěnuje žádnou pozornost, mohou věštit a opravdu se
pak většinou stává, že přijde studená fronta, která přinese
velké nadýchané šedémraky zvané děšťokupy a ty mohu
nadělat opravdu velkou paseku - počínaje velkými lijáky,
bouřkami a kroupami, končícehulavou, což je specifická
větrná smršť.A to je jen maličko z toho, jak velký vliv
mohou mít mraky.
Filip Kunc
Hrajete doma jeŠtěvŮbec deskové hry. Pokud ano, tak jaké a při jakých příIežitostech.
Jak to
vypadá v šestétřídě?
Nina Garšicová Deskové hry hrajeme jenom, když přijde návštěva,
nebo když o vánocích dostanerne nějakou novou hru, Ty staré jsou z
poloviny už poztrácené (to víte mít dva mladšísourozence je někdy
dost o nervy). Nejraději hraju ,,Tvoje tvář má známý hlas'', šachy,
,,Člověče,nezlob se", ,,Bouble" a ,,Tik,tak, bum". Jsem ve hrách dost
soutěživá a to je pak druhý problém, protože můj bratr se při
neúspěchu vždy urazí a sestra je ubrečená, hra se pak nedohraje a
na mne jdou nervy. Deskovky jsou dobré, ale někdy se po sobě dost
opičí.proto si ráda i vyrábím své deskové hry. Někdy je super mít
v|astní originální deskovku.
Denisa Hrudíková Já a deskové hry se moc neznáme. u nás doma
na ně není čas a ani není zájem, když už je obojí, hrajíse u nás karty.
Zuzana PalYzová Někdy, kdyŽ se straŠněmoc nudím, bych si nějakou deskovou hru
i zahrála. Jdu se
zePtat svého okolÍ, ale oni řeknou, že nemůžou- že nemají čas, že se zrovna ted'dívají
na televizi.
KdYŽ se ale náhodou PoŠtěstía my si nějakou zahrajeme, jsem celkem ráda, protože jsme
u toho
spolu a jsme pohromadě.

