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    A DIALOGUE-  AT THE CLOTHES SHOP       

 

A: Shop Assistant      B: Customer 

B: Hi, It´s very cold. 

A: Oh, hi. Can I help you? 

B: Yes, I´m looking for a jacket. 

A: What size are you? 

B: Medium.                                                                                               

 A: And what colour would you like? 

B: Red, please. 

A: What about this one? 

B: Okay. Can I try this one on, please? 

A: Sure. The changing room is over there.                                       

B: No , It´s too big. 

A: Okay and this one? 

B: Okay. Can I try it on again, please? 

A: Sure. 

B: Is it okay? Is it  long enough? 

A: It really suits you. 

B: Nice. I´d like this one, please. 

A: Okay. Come with me, please. 
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B: Good and how much is it? 

A: Forty-five pounds, please. 

A: Thank you. 

B: Bye, bye. 

A: Bye and come again.      

                                                                                         připravila Mária Vašková 

 

 

              Kostelní Vydří 
 

 

 

 

      Formačně odpočinkové dny strávili učitelé v Kostelním Vydří, a to 

ve dnech od 15. – 18. 6. 2017. Celým prodlouženým víkendem nás du-

chovně doprovázel P. PhDr. Jozef Gumenický, který nám dával podně-

ty pro zamyšlení nad texty evangelia a nové evangelizace. Každý den 

jsme byli spojeni s Pánem jak v osobní modlitbě, tak při mši svaté. I 

tento rok jsme poznávali krásná místa v okolí. Zavítali jsme do Strmi-

lova na prohlídku tkalcovny, nakoupili čerstvě praženou kávu nebo pu-

tovali po České Kanadě. Děkujeme Pánu za tyto dny, které nás vedou 

jak ke stmelování kolektivu, tak i k odpočinku na tomto poutním místě. 

                                                                                    sestra Veronika 
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      Luis Sepúlveda se narodil v roce 1949 v Ovalle v Chile. Jeho 

aktivní odpor proti politickému útlaku v jeho rodné zemi jej přivedl do 

exilu. Se svou rodinou žil 10 let v Hamburku, v roce  1997 se usadil ve 

Španělsku. V roce 1992, když ve Francii vyšla jeho nejslavnější kniha 

Stařec, který četl milostné romány, se stal jedním z nejčtenějších špa-

nělsky píšících spisovatelů. Je autorem povídek, novel, divadelních her. 

Mezi jeho nejznámější díla patří: Stařec, který četl milostné romány, 

Sbohem Pampo, Patagonský expres, Svět na konci světa a Deník senti-

mentálního zabijáka. 

 

Známou knihu Stařec, který četl milostné romány napsal Luis 

Sepúlveda po několikaměsíčním pobytu v pralese u indiánského kmene 

Šuarů. Děj příběhu se odehrává v amazonské oblasti Ekvádoru.  

 

       Do zapadlé vesnice El Idilio ("Idyla") přijíždí po řece dvakrát do ro-

ka ambulantní zubař, aby vesničanům ulevil od trápení s bolestmi zubů. 

Jedním z jeho přátel je i starý muž, který čte rád milostné romány, a 

zubař mu jich vždy přiveze zásobu na celý půlrok. Antonio José Bolívar 

odešel do džungle spolu se svou ženou, ta v ní ale přišla o život. Anto-

nio nejprve z její smrti vinil džungli, ale s postupem času, který strávil 

životem s místními indiány, si začíná džungle vážit a vidět v ní nádher-

nou bytost, a současně pochopí, jakou zkázu do ní vnáší civilizace. An-

tonio žije svůj vesnický život, sám se svými milostnými romány. Když 

však okolí vesnice začne ohrožovat ocelotí samice, je díky svým zkuše-

nostem s životem v džungli povolán, aby tento problém vyřešil. 
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Sepúlveda Luis: O rackovi a kočce, která ho naučila létat 

 

      Racek Kenga uvízl v černé mazlavé ropě, která unikla do moře při 

havárii lodě. Než naposledy vydechne, z posledních sil doletí do nejbliž-

šího přístavu a přistane na balkoně, kde se právě sluní Zorbas, velký 

černý kocour. Před zraky užaslého Zorbase snese své poslední vejce… 

      Kocour stojí nyní před těžkým úkolem, jak se postarat o vylíhlé mlá-

dě a splnit tři neobvyklé sliby, které dal racčí mámě. Zorbas je ovšem 

kocour s nezlomným smyslem pro čest a jeho slib zavazuje všechny koč-

ky z přístavu, tedy i jeho kamarády Secretária, Vševědu, Protivětra a 

Colonella, kteří mu s nelehkým úkolem pomohou. Mladého racka nese-

žerou, jak by udělala každá obyčejná kočka, ale stanou se jeho rodiči a 

ochránci. Jenže jak mohou čtyři kočky naučit malé ptáče létat? 

      Knížka O rackovi a kočce, která ho naučila létat je příběhem o tom, 

co všechno jsou rodiče schopni udělat pro své děti. Je také příběhem o 

toleranci, přátelství, odpovědnosti a síle lásky, která dokáže překlenout 

všechny rozdíly. 
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       Spisovatelka Monica Hesseová je autorkou románu Dívka v mod-

rém plášti. Příběh se odehrává během druhé světové války v okupova-

ném Holandsku v roce 1943. 

      Hlavní hrdinkou je Hanneke Bakerová, osmnáctiletá holandská 

dívka, jejíž vzhled odpovídá nadřazené rase. Je však pocitově zraně-

ná. Její chlapec Bas byl zabit v bleskové válce s Němci. Přestože ne-

musel, nechal se dobrovolně odvést do armády. A Hanneke trápí vý-

čitky, že ho v podstatě donutila jít do války. Svůj smutek zahání shá-

něním věcí na černém trhu. Je v tom velmi dobrá a umí obelstít i 

hlídkující německé vojáky, aby jí neprohledávali zavazadla při kon-

trolách.  

      Jednou ji stará paní požádá, zda-li by nevypátrala patnáctiletou 

židovskou dívku, kterou u sebe nějaký čas skrývala. Dívka se ztratila. 

Jediným poznávacím znamením je pouze blankytně modrý kabát. 

Pouští se do hledání židovské dívky. Je proti své vůli vtažena i do sí-

tě skutečného odboje, o kterém neměla tušení.   
      Odhalí Hanneke nakonec tajemství zmizelé dívky v modrém 

plášti?!   
      Zajímavě napsaná kniha, která na pozadí skutečných válečných 

událostí vypráví příběh o statečnosti jedné holandské dívky a nejen 

jí. 

 

 

                                         Marie Jůzová, 9.B 

 

 

 



9  

 

 

 

 

                                                               
 

 

 

       Žáci třídy 9.B připravili ke konci školního roku rozloučení s uči-

teli. Jako poděkování si připravili básničky. Poznáte, o kterém učiteli 

báseň pojednává?! 

  

 

      XXXXXX                                                 XXXXXX 

Hlava jako kruh                                  Nahoře ve výtvarně se smaží 

Páteř jako přímka                               Však vzbudit náš talent se snaží 

Geometrický to muž                           Dole v kuchyňce zas jídlo peče 

Není žádná výjimka                             Z té vůně nám všem slina teče 

Zjednodušuje výrazy                          Milá učitelka ti pětku nedá 

Nikdy na chybu nenarazí                     Skrytý talent v tobě hledá 

Obléká se velmi slušně 

A vypadá v tom velmi fešně 

Matematikář to skvělý 

A škole dobře velí 

  

                                                                                                                 Šimon Přikryl, 9.B 
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     XXXXXX                                                      XXXXXX 

S knírkem zahnutým                              Učil nás jen dva roky 

A hlasem napnutým                                Projížděl s námi různé stoky 

Vykládá a slajduje                                  Skáče s námi přes kameny 

A takový on přesně je                            My pak musíme rychle do vany 

Na školním řádu trvá                              Má velmi rád volavky 

A žádným zákonem nepohrdá                 A nenávidí padavky 

                                                              Neznačené cesty ho neodradí 

                                                              Dispečera pak nahradí 

 

 

 

 

       XXXXXX 

Když při testu zazní „težko říct“ 

Smutkem mi začnou slzy týct  

Ale když píšeme slohovou práci 

Vážně není nouze o legraci 

„Tak, co tam máš dál?“ -  

Nervy drásající zkoušení čtenářského deníku 

„Inu, mám Orwella, co píše o komunistech v kurníku.“ 

„Bohužel Vám k tomu nic neřeknu“- 

Této věty se už nezaleknu 

Děkujeme, že jste nás gramotnosti naučila. 

    

                                                                                       Šimon Přikryl, 9.B 
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          XXXXXX 

Měli jsme ji poslední rok 

Udělali jsme s ní v němčině veliký krok 

Préteritum bylo naší hlavní náplní 

A teď ho už snad nikdo nekoní 

Její úsměv vždy hodinu uvede 

Do konce nás šťastně dovede 

                                                                                           Ema Kocourková a Vojta Holík, 9.B       

 

           

Významně jsem přispěl k rozpadu Sovětského svazu a byl 

jsem prvním prezidentem Ruské federace. Prezidentem jsem 

byl zvolen dvakrát, nakonec jsem ale 31. prosince 1999 re-

zignoval. Za doby mého prezidentství prošla Ruská federace 

několika ekonomickými reformami, ústavní krizí a válkou v 

Čečensku. 

                       Jsem __________________ .  

  

Byl jsem palestinským politikem a předsedou Organizace 

pro osvobození Palestiny. V roce 1993 jsem za své celoži-

votní úsilí o mírové řešení mezi Palestinci a Izraelci ob-

držel Nobelovu cenu míru. 

                        Jsem __________________ . 
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Byl jsem jihoafrickým bojovníkem proti rasismu, pro 

své postoje jsem byl skoro třicet let vězněn. Po svém pro-

puštění jsem se dokonce v roce 1994 stal prvním černošským 

prezidentem Jihoafrické republiky. V roce 1993 jsem obdr-

žel Nobelovu cenu míru. 

                       Jsem __________________ . 

  

                              připravila Míša Kokaislová, 9.B 

 

 

O B S A H: 
 
 

A DIALOGUE ( Mária Vašková) ……………………………………………………………………………...………  2 - 3 

Kostelní Vydří (sestra Veronika) ……………………………………………………………………….……………      3 

Škola v přírodě (8.AB) ………………………………………………………..…………………………………………..  4 - 5 

Ze čtenářského deníku  (Marie Jůzová, 9.B) …………………………………….……………………  6 - 8 

Básničky o učitelích (Šimon Přikryl, Ema Kocourková a Vojta Holík, 9.B)  ……….. 9 - 11 

Kdo je kdo ? (Míša Kokaislová, 9.B) ……………………………………………………..…………………….. 11 - 12 

 

 


