


























   

 

  

Na lyžaUském kurzu jsme byli od 22. 1. do 26.1. 

Byli jsme skupinka číslo 1. Nyní stojíme na svahu a pUipravujeme se na sjezd dol]. Na fotce jsou čtyUi kluci a 
čtyUi dívky. Máme na sobE každý lyžaUské vybavení a reflexní vestu. Vpravo stojí dva kluci Marek a Nikolas. 
Vedle nich jsme my čtyUi holky Klárka, Míša, já a Klárka. A na konci vlevo je MatEj a Lukáš. Za námi stojí 
skupinka číslo dvE. V pozadí je snEžné dElo a stromy. 

(Vendula Vávrová, 7. A)  

 

 

Popis fotky jsem si vybral fotku z lyžaUského kurzu, který byl poUádán na konci ledna 2018 ve Filipovicích. 
Na fotce je zobrazen m]j spolužák Nikolas, který pro sv]j tým vyhrál ve hUe, ve které mu museli jeho 

 



spoluhráči obléknout tolik vrstev, kolik jen bylo možné. Na fotce je všechno, co mEl Nikolas na sobE. 
InstruktoUi napočítali tUicet jedna vrstev. M]j tým skončil druhý ze čtyU. My jsme oblékali Vendu Smyčkovou 
a oblékli jsme dvacet pEt vrstev. TUetí tým mEl 23 vrstev a poslední mEl 19 vrstev. SoutEž byla zábavná a 
pUekvapilo mE, kolik vrstev se dá obléknout. 

(MatEj Bartusek, 7. B) 

 

 

 

Tato fotografie vznikla 26. 
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(Klára Janšová, 7. B) 

 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na této fotografii se nachází náš pan učitel Moravec a všichni moji spolužáci. Je focena pUi 
pUíležitosti absolventského plesu mých starších spolužák]. Na plese se rozdávalo plno cen a 
nechybEla ani tombola. Ani z naší tUídy nechybEli výherci. Vyhrála jsem 3. místo za nejlepší 
tanečnici, má kamarádka Veronika vyhrála 2. místo také za nejlepší tanečnici. Všechny dívky 
na fotografii jsou vhodnE oblečeny a šaty jim moc sluší, v popUedí jsou kluci, kteUí mají 
vEtšinou saka a motýlky. Nikomu nechybí úsmEv na tváUi. Myslím si, že se ples náramnE 
vydaUil a určitE bych se chtEla zúčastnit podobné akce.  

(Vendula Smyčková, 7. A) 

 

Tato fotka je z 9.3.2018 ze Sekaninkového Absolventského 
plesu. Vpravo na fotografii je MatEj Rojíček, který mi dElal na 
plese doprovod. Na sobE má černé kalhoty, svEtle modrou 
košili a černé sako. Vedle nEj po pravé stranE stojím já, 
Michaela Poštulková. MEla jsem na sobE dlouhé tmavE modré 
šaty. Šaty mEly nahoUe krajku s modrými perličkami a od pasu 
pUecházely do dlouhé suknE. Tento den byl pro mE velmi 
výjimečný a jedinečný. Byl to m]j první ples a byl skvElý. 
Nejvíce jsem byla pUekvapená, když mE a MatEje zvolili, jako 
nejsympatičtEjší pár celého plesu. Ples jsem si užila a doufám, 
že podobný zažiji nEkdy v budoucnu znova. 

 



 

 

PoUízená fotografie zachycuje nEkolik tanečních pár], jak si užívají taneční části plesu. Tento 
ples se konal dne 9. bUezna 2018, ve velké tElocvičnE místní školy, Ivana Sekaniny. 

Na fotografii lze v popUedí naleznout dva tančící páry. Oba tyto páry tancují tanec, který se 
nazývá Mazurka. Chlapec v páru nalevo je oblečen do bílé košile doplnEnou modrým lemem a 
černým motýlkem, na nohou má oblečené černé kalhoty a černé boty, jež skvEle doplOují jeho 
ošacení. Partnerka tohoto mladíka zvolila šaty na ramínkách v černé barvE. Dívka, má na 
sobE kromE šat] také dámské lodičky v téže barvE. Chlapec z druhého zmínEného páru má na 
sobE modrou košili s krátkým rukávem a černou vestu, jeho oblečení také doplOují červené 
riflové kalhoty a černé boty s bílou podrážkou. Jeho partnerka je oblečena do r]žových šat] 
s krátkým rukávem, na nohou má černé stUevíce. 

Dále m]žeme na fotografii naleznout Uadu krásnE oblečených chlapc] a dívek. Nad tímto 
hloučkem tancujících žák] se nachází nafouknuté barevné párty balónky, které dodávají plesu 
tu správnou atmosféru. Na stEnE po pravé stranE lze dále nalézt nápis „Sekaninkový ples“ a 
pod ním namalovaný tančící pár, který dodává tančícím žák]m odvahu ukázat své umEní 
tancovat. 

Jelikož jsem na tomto plese byl, bylo pro mne lehčí jej popisovat. Ples byl velmi pEkný a moc 
jsem si ho užil. Fotografie se mi líbí, ne proto, že bych na ní byl já, ale kv]li hezky tančících 
spolužák], kteUí si na tanci dali záležet. 

(Vítek Sasín, 7. A) 

 

 



 

Ples se konal v pátek 9. 3. 2018, místo vyučování. DEti na obrázku jsou devá[áci, na 
jejichž počest se ples poUádal. Devá[áci mají šerpy, které jim byly udEleny za devEt let ve 
škole. Všichni chlapci a dEvčata na plesu byli oblečeni slavnostnE. V pozadí je vidEt 
bohatá výzdoba, jež zakrývá vybavení tElocvičny. Na plese byla pro páry i tombola 
s úžasnými cenami. BEhem celého plesu byl mimo tance i bohatý program se soutEžemi a 
s r]znými vystoupeními. Celý program jsem si užil a taky jsem si zatancoval. 

(Tomáš Friedrich, 7. B) 


