SOUKROMÁ ZŠ ADÉLKA MAŠOVICE
www.skolaadelka.estranky.cz
Soukromá ZŠ Adélka, Mašovice
vyhlašuje ke Dni Zemì
12. roèník soutìže
Den Ze mì ze mì
Letos na téma:
Biodiverzita kolem nás ~ koutek svìta, kde jsem rád
Zkusme se spoleènì podívat do míst, malých pøírodních království, která rádi navštìvujeme, rádi si v nich odpoèineme, anebo je pouze míjíme pøi každodenním spìchu do školy, do práce. Zkusme
se na chvíli zastavit a
vnímat rùzné pøírodní kouty kolem našich domovù, cest, škol, ... V tichosti
pozorujme rozmanitost života, který v tìchto místech bují a nechme se inspirovat... tøeba k vytvoøení básní, úvah, obrázkù, fotografií, písní, soch, modelù... Fantazii se meze nekladou.
Za vyjádøení svého vztahu k Zemi a k pøírodì se mohou získat pìkné knižní ceny
s tematikou pøírody z Chodského
knihkupectví v Domažlicích.
KATEGORIE
do 6 let (mohou pomáhat rodièe)
7 - 10 let
11 - 14 let
15 a více
(Uvítáme i skupinové práce)
Hlavním sponzorem soutìže je Chodské knihkupectví paní Lidmily Haasové a Ministerstvo životního prostøedí. Hledáme další
hodné sponzory J. Práce budou hodnoceny veøejností.
Práce se jménem, adresou a
vìkem zasílejte èi dopravte na adresu:Soukromá ZŠ Adélka,
Mašovice 5,
p. Horšovský Týn, 346 01
nejpozdìji do 20. 5. 2010

Veškeré práce budou vystavenyv Horšovském Týnì (MKZ)
a v Domažlicích (Knihovna Boženy Nìmcové)
Bližší informace na tel.:
379422970 nebo na:
skolaadelka@seznam.cz
w w w . s k o l a a d e l k a . e s t r a n k y . c z

Lyžák 2010
Normálnì, když mì nìkdo nutí vstát v sobotu brzy ráno z teplé a pohodlné postele, zaènu naštvanì
bruèet a pøikryji si hlavu peøinou, abych nic neslyšela a mohla pokraèovat ve snovém spánku…, ale
tentokrát ne. Když se ozval ta•kùv hlas : „ Adélko, vstávat!“, tak jsem mu rychle oznámila, že už nespím
a dobrovolnì opustila postel. Bylo nìco kolem páté hodiny ráno… Venku byla tma a doma zmatek. Ale
jinak bylo vše v naprostém poøádkuJ. Zmatek pøed odjezdem na lyžák je pøeci naprosto normální vìc.
Když jsme nacpali zavazadla do auta, a poté, po rozlouèení s mamkou, se i my usadili v autì a vyjeli
k domažlickému nádraží, objevil se tlak èasu. Poprašek snìhu a namrzlá silnice nám nedovolovala
rychlost, která by nás vèas dopravila k vlaku. Ale ten (6:08)mìl naštìstí 5 minut zpoždìní J. Na nádraží
jsme se všichni sešli, uèitelé a žáci. Krosny na zádech a oèi plné oèekávání, to vše jste na nás mohli
postøehnout. Ve vlaku jsme se usadili a nìkterým z nás se podaøilo usnout. V Praze jsme zvládli pøestup
v klidu, a pak už cesta ubìhla kupodivu rychle a samozøejmì vesele díky kytaøe a zpìvákùmJ. Vlak
jsme ve Svobodì vymìnili za nacpaný autobus, a pak za vlastní nohy. Dva kilometry k chatì jsme urazili
s dobrou náladou. Možná nìkoho bolely nohy, nevímJ. Na chatì jsme dostali pokoje a zaèali
se zabydlovat.
Následující den ráno jsme se vzbudili brzy - nadšení dìlá divy. Kuchaøky nás nasytily a my jsme se po
deváté hodinì vrhli na lyže. Krásný prašan byl jako kobereèek, který tlumil naše pády pøi uèení
lyžaøských dovedností. Když nám zaèaly žaludky škruòhat, tak jsme dostali sladkou dobrotu a teplý èaj.
K obìdu byly polévky a k veèeøi druhý chod. Pøed ní jsme šli vždy na procházku, nebo jsme dovádìli
v pytlové dráze. To pak veèeøe lépe chutnaly a skoro nic nezbývaloJ. Pøed spaním jsme hráli hry,
zpívali písnièky s kytarou - nuda rozhodnì nebyla.Ten krásný slunný týden v Krkonoších s výhledem na
Snìžku utekl tak rychle, že ani nevím, který den co obsahoval. Nauèili jsme se, díky trpìlivosti uèitelù,
ovládat lyže a bìžky. Já jsem si dokonce dokázala obarvit kolena dofialova díky úžasnému nástroji,
kterému se øíká snowboard.
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

***

KVÌTEN 2010

***
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