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UDÁLOSTI VE YKOLE

Dějepisná olympiáda 
ｨ okresní kolo
MGR葦 LENKA MAZURKOVÁ

Ьв葦 ledna芦 kdy jsme na naﾞu ﾞkole ┌ili Dnem mexickV kuchynX芦 hájil 

袷naﾞe barvy鮎 v鈷okresnum kole olympiády v鈷dXjepise Matyáﾞ Ondris 

z鈷г葦 B葦 Яг葦 roOnuk byl tematicky zamXﾗen hlavnX na cestovánu pod 

názvem Za poznánum芦 za obchodem i za pracu aneb Cesty jako tepny 

civilizace葦 Matyáﾞ uhájil ЬЯ葦案Ьа葦 musto芦 ocitl se tak na OestnVm mustX 

v鈷prvnu polovinX soutX┌ucuch ze základnuch ﾞkol a vucelet┄ch 

gymnáziu葦

Blahopﾗejeme k鈷ザspXchu斡



KRíwky a kolečka
MGR葦 MARTA TEICHMANNOVÁ

I letos si ┌áci druhVho stupnX zmXﾗili svV suly v鈷piﾞkvorkovVm turnaji葦 

Nejdﾗuve boje probuhaly v鈷jednotliv┄ch tﾗudách葦 VutXzovV tﾗudnuch kol 

postoupili do ﾞkolnuho finále葦鈷 A jak nakonec bitva kﾗu┌kヂ a koleOek 

dopadla宛 Vﾞechny pﾗekvapil ﾞesカák Ondra 尉б葦 B惟芦 kter┄ ze vﾞech bojヂ 

vyﾞel vutXznX葦 Na druhVm mustX skonOil Honza z鈷г葦 C a tﾗetu musto 

zuskal David ze鈷в葦 A葦



JAZYKOVÉ SOUTĚvE

ЫЭ
Sweet  Giveaways 
You虻 l l  Love

SNEAK PEEK

ЫЮ
Gift  Wrapping
Ideas

Я
Mama Joan虻s  Pumpkin 
Spice  Recipe

Anglicko-německá soutě{ 
„One Zwei“
MGR葦 ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ

V鈷listopadu probXhla v鈷naﾞu ﾞkole originálnu jazyková soutX┌芦 kterV se 

zザOastnila tﾗuOlenná dru┌stva г葦 a д葦 tﾗud葦 Za podpory statutárnuho 

mXsta Ostrava v鈷rámci projektu 袷NeznámV mo┌nosti芦 skrytá zákoutu鮎 

probXhl nult┄ roOnuk ﾞkolnuho kola葦 SoutX┌ zahrnovala Otenu 

s鈷porozumXnum芦 psanu a poslech textu葦

Na prvnuch dvou pﾗuOkách se umustila smuﾞená dru┌stva ┌ákヂ д葦A a д葦 

B葦 Prvnu musto po zásluze patﾗu Adamovi a Kristiánovi z鈷д葦 B a Pavle 

z鈷д葦 A葦 DruhV musto obsadili Natálie a Barbora z鈷д葦A a Ondﾗej z鈷д葦 B葦 

BronzovV umustXnu patﾗu taktV┌ v┄born┄m ┌ákヂm z鈷г葦C 鞍 Markovi芦 

IvanX a Kláﾗe葦

V┄hercヂm blahopﾗejeme a vﾞem ostatnum dXkujeme za ザOast a 

vytvoﾗenu pﾗujemnV soutX┌nu atmosfVry葦葦 



KONVERZAČNÍ SOUTĚv V 
NĚMECKÉM JAZYCE
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MGR葦 ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ

V鈷ザter┄ ЭЭ葦 ledna ЭЫЬд probXhla na naﾞu ﾞkole芦 jako ji┌ tradiOnX芦 

konverzaOnu soutX┌ z鈷nXmeckVho jazyka葦 Po krásn┄ch 

multikulturnuch zá┌itcuch a setkánu se ﾞpanXlﾞtinou v rámci Dne 

mexickV kuchynX se ┌áci z鈷ﾗad г葦 a д葦 tﾗud pomyslnX utkali v鈷jazyce芦 

kter┄ je provázu rok芦 respektive dva葦

Po poslechu a Otenu s鈷porozumXnum následovala ザstnu Oást a s鈷nu i 

konverzace se Oleny poroty葦 Prvnu tﾗi musta byla tak vyrovnaná芦 ┌e o 

koneOnVm poﾗadu rozhodovaly pouhV body葦

VutXzem se stal Marek z鈷г葦C芦 kter┄ bude Sekaninku reprezentovat i 

v鈷okresnum kole葦 DruhV musto obsadila Aneta z鈷г葦B a tﾗetu skonOila jeju 

jmenovkynX z鈷д葦A葦

Blahopﾗejeme a za rok se na vás zase tXﾞume葦



OPĚT VYBOJOVÁNO 
CELOSTÁTNÍ KOLO

 
MGR葦 MARTA TEICHMANNOVÁ

Postup do celostátnuho kola soutX┌e 袷Hledá se nejlepﾞu mlad┄ 

chemik ČR鮎 si vybojoval náﾞ ┌ák Ondﾗej Foltun z鈷д葦 B葦 Jak u┌ jsme Vás 

informovali dﾗuve芦 do teoretickV Oásti krajskVho kola postoupilo ЭЭЬ 

┌ákヂ MoravskoslezskVho kraje葦 Dále pak do praktickV Oásti se 

poduvalo pouze ЮЫ nejlepﾞuch ┌ákヂ葦 Jsme velmi rádi芦 ┌e se naﾞi kluci 

neztratili葦 Po teoretickVm kole byl Ondra Foltun na а葦 mustX a Jarek 

ŠOotka na д葦 mustX葦 Po vypracovánu praktick┄ch ザkolヂ si Ondra 

polepﾞil o jedno musto芦 Jarek dokonce o tﾗi musta葦 Gratulujeme a 

dXkujeme obXma ┌ákヂm za skvXlou reprezentaci naﾞu Sekaninky a 

Ondrovi pﾗejeme hodnX ﾞtXstu v鈷celostátnum kole葦



Chemická olympiáda
MGR葦 MARTA TEICHMANNOVÁ

ZaOátkem listopadu se nXkteﾗu ┌áci zaOali pot┄kat s鈷ザkoly chemickV 

olympiády葦 Nejdﾗuve je Oekaly teoretickV ザkoly芦 kterV mohli 

vypracovávat doma葦 OpXt se produrali názvoslovum芦 chemick┄mi 

reakcemi a rovnicemi芦 vyOuslovánum芦 vlastnostmi a u┌itum 

v┄znamn┄ch slouOenin葦 V鈷praktickV Oásti vyrábXli oxid uhliOit┄ 

z鈷kypﾗucuho práﾞku芦 mXﾗili vznikl┄ objem oxidu a zab┄vali se v┄poOty葦 

Nakonec svV suly zmXﾗili pﾗi kontrolnum testu葦 Po seOtenu bodヂ Vám 

mヂ┌eme oznámit v┄sledky鯵

musto鈷 Ondﾗej Foltun д葦 B

musto Luboﾞ Bulovsk┄ д葦 A

musto Michal Kozar鈷 д葦 B

Gratulujeme a dr┌um jim pXsti鈷 v鈷okresnu kole葦



JDE SE SOUTĚvIT, ANEB SE 
SOUTĚvEMI V ANGLICKÉM 

JAZYCE SE V ÚNORU ROZTRHNE 
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MGR葦 LENKA NÁVRATOVÁ

V鈷mXsuci ザnoru se naﾞi ┌áci zザOastnu hned nXkolika soutX┌u 

v鈷anglickVm jazyce葦 Nejprve probXhne okresnu kolo v OlympiádX 

z鈷angliOtiny芦 kde nás budou reprezentovat v┄herci ﾞkolnuho kola 

v鈷kategorii mladﾞuch ┌ákヂ druhVho stupnX鯵 David ze в葦 roOnuku a 

v鈷kategorii starﾞuch ┌ákヂ鯵 MatXj z鈷д葦 roOnuku葦

Recept a jeho pracovnu postup s鈷komentáﾗem v angliOtinX si u┌ 

pﾗipravuje OtyﾗOlenn┄ t┄m ┌ákヂ д葦 roOnuku pro jazykovX kuchaﾗskou 

soutX┌ The Great American Bake Off芦 která se uskuteOnu na pヂdX 

JazykovVho gymnázia Pavla Tigrida葦

A do tﾗetice鯵 naﾞi ┌áci д葦 tﾗud pomXﾗu svV suly s鈷dalﾞumi studenty 

v鈷prezentaOnuch dovednostech na studentskV vXdeckV konferenci芦 

která probXhne ЭЬ葦 ザnora na WichterlovX gymnáziu葦 Naﾞi ﾞkolu bude 

reprezentovat Jakub z鈷д葦 tﾗudy v鈷kategorii jednotlivcヂ a v鈷kategorii 

dvojic to budou ┌áci Dominik a Ondra芦 rovnX┌ z鈷д葦 roOnuku葦 Jejich 

ザkolem bude bXhem deseti minut seznámit obecenstvo s鈷tVmatem芦 

kterV si sami zvolili葦 Musu takV pohotovX reagovat na vﾞechny otázky 

a to vﾞe v鈷anglickVm jazyce斡

Dr┌ume Vám pXsti斡斡斡



 
OLYMPIÁDA V ČESKÉM 
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MGR葦 LENKA MAZURKOVÁ A MGR葦 LENKA DUDOVÁ

JeﾞtX pﾗed Vánocemi se utkali mezi sebou ┌áci osm┄ch a devát┄ch 

tﾗud o prvenstvu v鈷Яа葦 roOnuku olympiády v鈷OeskVm jazyce葦 Práce se 

skládala jako obvykle ze dvou Oástu芦 mluvnickV a slohovV葦 Zdá se芦 ┌e 

letos byla slo┌itXjﾞu Oást slohová芦 psali práci na tVma 袷Co vﾞechno 

umu svXtlo鮎芦 ale i pﾗesto se vﾞech sedm soutX┌ucuch s鈷obtu┌n┄mi ザkoly 

zdárnX popralo葦 Ale jen prvnu dva vutXzovV芦 Oi spuﾞe vutXzky se mohou 

zザOastnit鈷 okresnuho kola芦 kterV se koná Эг葦 Ь葦 ЭЫЬд葦 Kdo do nXj 

postoupu宛 NejザspXﾞnXjﾞu ﾗeﾞitelkou byla Ivana Vereﾞová芦 za nu 

následovaly jen s鈷mal┄m bodov┄m rozdulem Zuzana Priesolová a 

Barbora Lachnitová葦 Vﾞechna tﾗi dXvOata jsou z鈷г葦 roOnuku葦

Vﾞem ザOastnukヂm dXkujeme芦 vutXzkám blahopﾗejeme a pﾗejeme jim 

hodnX ﾞtXstu v鈷okresnum kole葦

 



TALENTOVANÍ A ODBORNÍCI 
Z PRAXE

 
MGR葦 MARTA TEICHMANNOVÁ

V鈷pﾗedvánoOnum Oase se na naﾞu ﾞkole uskuteOnily dvX odbornV 

pﾗednáﾞky urOenV talentovan┄m ┌ákヂm a ┌ákヂm s鈷mimoﾗádn┄m 

zájmem o biologii葦 Prvnu pﾗednáﾞka byla na tVma Oko案smyslov┄ 

orgán葦 Mladu badatelV se dovXdXli spoustu nov┄ch a zajumav┄ch 

informacu nejen o oku lidskVm芦 ale pﾗedevﾞum o zraku ┌ivoOichヂ葦 

ShlVdli zajumavou prezentaci a podrobnX se vXnovali kravskVmu oku葦 

BXhem鈷druhV pﾗednáﾞky ┌áci pozorovali rヂznV druhy tropick┄ch ryb芦 

seznámili se s鈷┌ivotem鈷 jihoamerick┄ch a africk┄ch halanOukヂ芦 

sledovali jejich jikry v鈷rヂzn┄ch fázuch v┄voje pod mikroskopem葦 

PodXkovánu patﾗu MVDr葦 Ondﾗeji Strakoﾞovi a panu Davidu 

KopeOkovi葦 Tyto dvX besedy a pﾗednáﾞky probXhly rovnX┌ duky 

statutárnumu mXstu Ostrava芦 kterV poskytlo pﾗuspXvek z Programu na 

podporu vzdXlávánu a talentmanagementu v oblasti technick┄ch a 

pﾗurodnuch vXd na ザzemu statutárnuho mXsta Ostravy na ﾞkolnu 

projekt 袷Talentárium鮎葦



Dvě tRídy vynálezch na 
jedné Sekanince
 

Žáci г葦 roOnuku se na zaOátku prosince stali vynálezci葦 Vyzkouﾞeli si 

sami na sobX芦 jakou cestu musu urazit nápad芦 ne┌ se stane 

skuteOnostu葦 Od poOáteOnuho návrhu芦 nákresu芦 pﾗes oﾞetﾗenu 

autorsk┄ch práv芦 ochrannou znaOku芦 reklamu芦 ekonomickou rozvahu 

a┌ po realizaci funkOnuho prototypu芦 vyu┌itu a prヂzkum trhu葦 Ka┌dá 

tﾗuda vytvoﾗila nXkolik t┄mヂ芦 ty si urOily svVho vedoucuho芦 rozdXlily si 

ザkoly a zaOaly svヂj odhlasovan┄ nápad realizovat葦

Žáci museli zvládnout ザskalu t┄movV spolupráce芦 vyu┌ut ﾞkolnuch 

znalostu i manuálnu zruOnosti芦 pou┌ut svV schopnosti芦 nadánu芦 

vﾞeobecn┄ pﾗehled i komunikaOnu dovednosti葦 Na konci t┄dne t┄my 

svヂj v┄robek pﾗedstavily porotX a ta rozhodovala a oceｴovala葦 

ZvutXzili vﾞichni 鞍 sami nad sebou芦 a to duky svVmu umu芦 

dovednostem i kreativitX芦 s鈷nimi┌ k鈷práci cel┄ t┄den pﾗistupovali葦

 



LYvAQSKÝ KURZ 
FILIPOVICE

 
MGR葦 MIROSLAV CHYTIL

Žáci в葦 roOnuku se ve dnech ЭЬ葦 鞍 Эа葦 Ь葦 ЭЫЬд zザOastnili ly┌aﾗskVho a 

snowboardovVho v┄cvikovVho kurzu v ly┌aﾗskVm stﾗedisku Filipovice 

v Jesenukách葦

Chlapci a dXvOata byli rozdXleni do Ю ly┌aﾗsk┄ch a Э snowboardov┄ch 

dru┌stev podle v┄konnosti芦 kde se jim cel┄ t┄den vXnovali instruktoﾗi 

z ly┌aﾗskV a snowboardovV ﾞkoly ICE PEAK葦

Pﾗes pomXrnX nuzkV tepoty jsme strávili bájeOn┄ t┄den v鈷krásnX 

zasnX┌en┄ch Jesenukách葦 Vﾞichni zザOastnXnu zaznamenali za а dnu 

v┄cviku znaOn┄ v┄konnostnu pokrok v鈷technice juzdy a takV zuskali 

teoretickV znalosti o sjezdovVm ly┌ovánu a snowboardingu葦 VXﾗum芦 ┌e 

vXtﾞina ┌ákヂ bude v鈷tXchto zimnuch sportech pokraOovat i nadále葦



Věda v Olomouci
MGR葦 MARTA TEICHMANNOVÁ

To芦 ┌e se nXkteﾗu ┌áci naﾞu ﾞkoly vzdXlávaju i ve svVm volnu芦 to u┌ 

dávno vute葦 Nebylo tomu jinak i tento vukend葦 V鈷rámci naﾞeho 

ﾞkolnuho projektu Talentárium na podporu nadan┄ch ┌ákヂ a ┌ákヂ 

s鈷mimoﾗádn┄m zájmem o obor芦 odjela do Olomouce skupinka na 

袷Vukend s鈷vXdou鮎芦 kter┄ pro nX pﾗipravily jejich p葦 uOitelky biologie a 

chemie葦 V鈷pátek veOer se pﾗipravovali na biologickV a chemickV 

soutX┌e葦 V sobotu dopoledne ┌áci strávili Oas v鈷Pevnosti poznánu葦 

Nejdﾗuve experimentovali v鈷laboratoﾗi芦 kde extrahovali DNA z鈷jahod葦 

PotV si prohlVdli vﾞechny expozice Pevnosti葦 Ty byly vXnovány fyzice芦 

optice芦 biologii芦 chemii芦 matematice a logice葦 Odpoledne probXhla 

pﾗednáﾞka s鈷Mgr葦 VojtXchem Slámou芦 kter┄ ji┌ nXkolikrát pob┄val 

v鈷Amazonii葦 Cel┄ vukend nebyl jen o vXdX芦 ale i o zábavX葦 Na tento 

vukend odjeli ┌áci duky pﾗuspXvku statutárnuho mXsta Ostravy z 

Programu na podporu vzdXlávánu a talentmanagementu v oblasti 

technick┄ch a pﾗurodnuch vXd葦
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Mé oblíbené místo



VELVYSLANKYNĚ 
EUM V NAYÍ YKOLE

 
 

Dne Ьв葦 Ь葦 ЭЫЬд na naﾞu ﾞkole probXhl Den mexickV kuchynX 

organizovan┄ Asociacu ﾞkolnuch judelen ČeskV republiky葦 Jsme velmi 

rádi芦 ┌e jsme v鈷tento den mohli na pヂdX ﾞkoly v鈷naﾞu obci芦 mXstX a 

kraji芦 pﾗivutat tak v┄znamnVho hosta芦 jak┄m je panu velvyslankynX 

Mexika v鈷ČeskV republice芦 jeju excelence Leonora Rueda葦 Spolu 

s鈷námi ji pﾗivutali Porubﾞtu trubaOi芦 soubor ┌esカov┄ch nástrojヂ 

pヂsobucu pﾗi ZUŠ Ostrava Poruba葦

BXhem celVho dne se naﾞi ┌áci v鈷rámci projektovVho vyuOovánu 

dozvXdXli mnoho zajumavostu o Mexiku v鈷oblasti nejen kulturnu芦 

historickV芦 geografickV芦 v鈷oblasti pﾗurodnuch krás芦 ale navuc mXli 

v鈷tXlocviOnX ﾞkoly jedineOnou mo┌nost zahrát si pヂvodnu鈷 mexickou 

hru s názvem Pelota a vﾞe dovrﾞit oslavou芦 na kterV v鈷Mexiku nesmu 

chybXt rozbujenu Piｴaty naplnXnV bonbony葦 Zlat┄m hﾗebem Dne 

mexickV kuchynX byl obXd sestávajucu se z鈷mexickVho menu芦 jeho┌ 

autorkou je svXtoznámá ﾞVfkuchaﾗka Cynthia Martinez葦 Kuchaﾗky 

naﾞu ﾞkolnu judelny je pro ┌áky i hosty pﾗipravily na v┄bornou葦

Pro mexickou velvyslankyni bylo takV pﾗipraveno vystoupenu ┌ákヂ 

prvnuho a druhVho stupnX芦 kter┄m chtXli panu velvyslankyni oslnit 

sv┄mi znalostmi ﾞpanXlﾞtiny a pﾗedevﾞum dovednostmi pﾗi hﾗe na 

klavur芦 kytaru芦 pﾗi zpXvu a tanci a propojit tak naﾞe dvX na prvnu 

pohled odliﾞnV kultury芦 kterV ale maju spoleOnV prvky葦 SoudX podle 

pozitivnuch ohlasヂ se jim to povedlo斡



 

 

 

 

CO O NÁS NAPSALI?

Děkuji za krásné 
vystoupení. Jsme ráda, he 
moje návKtěva Ostravy se 
nenese jen v politickém 

duchu, ale zapojily se do 
ní děti,ｧ usmívala se 

velvyslankyně.

 

 

 

 
SamozVejmě si k obědu dali tortillovou polévku, 
tacos s kuVecí tingou, fazolemi a guacamole a 

jako dezert Tamal de chocolate. Školu 
navštívila velvyslankyně Mexika Leonora 

Rueda Gutierrez, kterou program dětí nadchl. 
Byl tak úspěšný, že si jej rodiče dětí vyžádali a 

žáci všechna vystoupení z projektového dne 
věnované Mexiku pVedvedli rodičl, 

prarodičlm a veVejnosti v odpoledních 
hodinách.

 

O S T R A V A  ! ! !

Paní velvyslankyně i všichni ostatní si předvedený program, 
ale i výzdobu školy, mexické menu a bezchybnou organizaci 
celé akce velmi pochvalovali.
Základní škola I. Sekaniny v Ostravě opět ukázala, źe děti v 
ní se nejen mnohému naučí, ale źe se rádi zapojují i do 
nejrůznějších projektů, které rozhodně obohacují jejich 
vědomosti a všeobecný rozhled.

 

MAGAZ¥N PATRIOT



 
SÁRA ŠUŠKOVÁ

Jednou jsem psal sloh芦鈷鈷

ve kterVm se ukázal hroch葦

Ten hroch si po trpXl na salon芦鈷

kter┄ byl velk┄ jak horkovzduﾞn┄ balｼn葦鈷

Ten velk┄ hroch ze salｼnu葦

 

 

Jednou pﾗiﾞla ┌irafa芦

鈷máte ┌lutou paruku 宛

Hroch si jde mezitum do kroku芦

nemám芦 jenom modrou paruku葦

Nazlobená ┌irafa odejde葦

 

 

Tu se objevila zebra芦

máte prou┌ky宛

JakV krou┌ky芦 ptá se hroch葦

No pﾗeci ty na záda芦

kam si je v┌dycky lepum ráda葦



Mé nejoblíbenějZí místo
 

Mé nejoblíbeněj¥í místo je Mars. Nikdy jsem tam nebyl, ale moc 
rád bych se tam podíval. Mars je jako men¥í bratr Země, sice jen 
o několik milionj kilometrj jinde.
Mars je jako rudá rjye, která svou rudou bravou pTedčí v¥e ve 
sluneční soustavě. Krásu této planety kazí jedna vada a to 
největ¥í vulkán na planetě. Na Marsu je klid, občas fouká vítr, 
který vznikl erupcí vulkánu. Nikomu bych nedoporučovatl 
ochutnávat místní krajinu, protoye je plná slitin rtuti. Jedinou 
věcí, kterou zde je moyné cítit, je síra, dusičnany a sem tam 
prach rudy, který se sná¥í z nebe jako sníh.
Mars je nejhezčím místem k yití, Země by mohla být na prvním 
místě, jenye bohuyel zde yijí lidé.
Vítek

Jezero

Kra j ina  je  ve lmi  uk l idCu j íc í .  Č lověka donut í  zamys let  se  

nad t ím,  co  v id í .  Kra j ina  ve mě probouz í  harmoni i .  

Jez í rko je  k l idné Je zde bezvětT í ,  tud íy  krásný čas  k  

zamy¥ len í  nad y ivotem.  Hory jsou jako ve lké bar iéry ,  

které brán í  pron iknout  z lým my¥ lenkám do mys l i  

smrte ln íka .  Voda mi  pT ipadá jako oč istec  v¥eho 

¥patného .  T is íce  proutkj trávy zachytává my¥ lenky a  

vstTebává je  do svých koTenj .
Natálie



ROZHOVOR S 
OSOBNOSTÍ

Mexiko na Sekanince
SABINA A SÁRA ZE в葦 ROČNÍKU ZPOVÍDAJÍ SPOLUŽAČKU 
NIKOL 

 
Jak vznik nápad o tom芦 ┌e budete tanOit na mexickVm dni 宛
Vﾞe zaOalo asi v záﾗu芦 kdy jsme se spolu┌áky tanOili na 飴skibidi飴 a panu 
uOitelka Havránková nás informovala芦 ┌e se chystá mexick┄ den芦 a ptala 
se芦 jestli bychom tam nechtXli vystupovat葦
 
Jak jste vymyslely tanec宛
Na YouTube pﾗes Just Dance葦
 
Jak Oasto jste trVnovaly宛
Ka┌d┄ den o velkV pﾗestávce asi ЬЫ minut葦

 

Jak jste vymyslely kost┄my宛
Vﾞechny jsme souhlasily s Oernou barvou obleOenu a koﾞilemi kolem 

pasu葦 MXli jsme podobnou pﾗedstavu葦

 

 
 
 



 
 

Vznikla pﾗi pﾗupravX nXjaká hádka宛

Ano芦 nXjakV vznikly葦 Tﾗeba nás Sára ﾞpatnX pochopila a ﾗukala芦 ┌e ji 

tam nechceme芦 kdy┌ byla nemocná芦 ale to nebyla pravda葦 Podle mX 

musu ka┌dá taková akce mut aspoｴ jednu hádku芦 jinak by to nebyla 

sranda葦
 
Jaky byl pocit tanOit pﾗed tolika lidmi宛
Bylo to trapnV芦 haha葦 Nejhorﾞu bylo芦 ┌e jsem byla prvnu a prvnu jsem 
taky zaOunala葦 Byl to straﾞn┄ stres芦 ale jak jsem tancovala芦 tak mX 
tenhle pocit opustil葦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Moje místo
SÁRA芦 в葦B

Moje oblubenV musto je postel葦 Vybrala jsem si ji芦 proto┌e se do nu 

vracum ka┌d┄ den芦 le┌um v鈷nu芦 pﾗem┄ﾞlum a poslouchám pﾗurodu 

otevﾗen┄m oknem葦 Trávum v鈷posteli skoro pヂl dne葦 Mヂ┌u v鈷nu dXlat 

ザkoly芦 Oust si芦 hrát si芦 prostX to芦 co právX potﾗebuji葦 Kdy┌ jsem ve 

ﾞpatnV náladX nebo se mi nXco nepovede芦 jako v┌dy si lehnu do svV 

postele芦 kde mX vﾞechno pﾗejde葦 Ka┌d┄ veOer do nu ulVhám a u┌ se 

nemヂ┌u doOkat芦 co se mi bude zdát芦 jestli to bude o pirátech芦 

dinosaurech 芦 nebo ┌e jedeme s鈷rodinou do Paﾗu┌e葦

Je to jako kdy┌ le┌uﾞ na nad┄chanVm mráOku芦 kter┄ tX unáﾞu vXtrem 

dál葦 Kdy┌ se pﾗikryju芦 je to jako kdy┌ mX zavalu cukrová vata葦

鈷Cutum se v鈷nu naprosto dokonale a pﾗujemnX芦 svX┌e芦 klidnX葦 Nevum芦 co 

bych si bez nu poOala a lituji lidu芦 kteﾗu nemaju kde spát葦 Jsem ráda芦 ┌e 

ji mám芦 a pﾗeji si芦 aby takovV musto芦 v鈷kterVm se cutum ﾞカastnX芦 mXl 

ザplnX ka┌d┄ na celVm svXtX葦


