Plavání v Prachaticích
Každou středu jsme jezdili do Prachatic na plavání. Nejdřív
jsme se 2 hodiny učili ve škole a pak přijeli rodiče nějakých dětí,
pak jsme jeli. Měli jsme moc hodnou plavčici. Šlo nám to docela
dobře, ale někdo měl ještě ježečka a kroužky. Trvalo to 1 hod. Bylo
to tam dobré, protože jsme si užili. Když to skončilo, šli jsme se
občerstvit do bufetu. Měli tam sladkosti - třeba jedlý papír. Byly tam
také hamburgry. Také tam prodávali nanuky od Schöllera. Bylo to
tam prostě fajn.
Anička a Marjánka

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Recitační soutěž probíhala v Borových Ladech v Základní škole.
Všechno bylo v dobré náladě. Já jsem soutěžil s 2. třídou. Z 1. třídy
byl první Kuba, druhá byla Ája, třetí byl Ríša a poslední byla Adéla.
Z druháků byla první Tereza, druhá Markéta a třetí byla Honza a já
s Kryštofem jsme byli poslední. A teď přijde třetí třída. Ze 3. třídy
byla na prvním místě Pavla, na druhém Anička a na třetím
Marjánka. Ze 4. třídy byla první Týna, druhá byla Kačka a třetí byl
Robík. A kdo byl v porotě? V porotě byla Lenka Petrášková, Alena
Černá, Alena Braunová a Martin Smatana. A všechno skončilo v
dobré náladě.
S pozdravem, novinář Petr Uhlíř

NAŠE ŠKOLA
Naší škole je 105 let. Prožila válku. Všechno bylo zničeno.
Byla vymlácená okna. Podlaha byla taky vymlácená. Ale pak byla
opravena a učíme se v ní dál.
Jan Kaifer

VÁNOCE
Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce, protože dostávám
hodně krásných dárků. Můžeme mlsat cukroví a být hodně dlouhou
vzhůru. Je hodně krásných pohádek.
Markéta Walterová

ŠELMY
Rys ostrovid je postrachem zajíců a jiných zvířat, kromě laně a
jelena. Je to kočkovitá šelma. Je nejlepší běžec na krátkou
vzdálenost. Jeho zuby měří 10 cm. Dověděl jsem se o tom
8. listopadu, když přišla do školy Káťa z Národního parku Šumava.
Měli jsme konferenci o šelmách. Pak jsme šli ven a učili jsme se
o stromech.
Jan Kaifer

HÁDANKY
Zpívám, ale nemám ústa, sám a sám se bojím růst. (les)
Kryštof Sitter

DOPISY PRO JEŽÍŠKA
Milý Ježíšku, já bych si přála Barbinu, korálky, lyže, omalovánky,
pastelky, hůlky, voňavku, kabelku, knížku, plyšáka a pero. Adélka
Milý Ježíšku, já bych si přála panenku bejbibon, nové lyže, pejska
na baterky, plyšáka kačenku, mobil a kolečkové lyže. Tvoje Ája
Milý Ježíšku, přál bych si kuličkovku, arénu bojových brouků a
robota. Ríša
Milý Ježíšku, já bych si moc přál CD hru (PC), knížku, kazetu,
voňavku, Prof. Horibilus, lyže, pastelky a fixy. Kubík
Milý Ježíšku! Doufám, že tenhleten rok přijdeš a přineseš mi toho
hodně. Já bych si přál brokovnici. Kryštof Sitter
Milý Ježíšku! Přála bych si mobil, keramickou panenku, sportovní
vybavení, kolečkové lyže a kasičku. Tereza, Kvilda 77
Milý Ježíšku! Já bych si přál Arénu bojových brouků, snowbord a
ještě Hod skener rejčes. Jan Kaifer, Horská Kvilda 39
Milý Ježíšku! Já bych si přála nové hroské kolo, elasťáky, triko s
kapsami vzadu, rukavice na kolo a helmu. Hodně štěstí a zdraví!!!
Ahóóój!!!!! Tvoje Markéta
Milý Ježíšku
Přála bych si, aby v naší obci bylo hodně srandy.
Protože by to byla smutná obec. Anna

Milý JEŽÍŠKU,
Přál bych si v naši obci kasárny, letiště, Peny Market a Hlavní
autobusové nádraží, protože toho máme málo, mockrát ti děkuju
Patrik Maška
Ježíšek
Můj Ježíšek nosí červenej kabát s páskem a červenou čepici.
Můj Ježíšek vypadá tak že má hnědé oči bílé vlasy bílé vousy a je
starý a tlustý. Nosí hodně dárků má 5 sobů a super sáně.
Robert
Milý Ježíšku!
Přála bych si obchod, protože na Horské Kvildě žádný nemáme a
určitě si ho všichni obyvatelé přejí.
Máme tam totiž jenom pana řezbáře, ale ten nám nestačí. Chceme i
potraviny, protože bychom jinak museli jezdit třeba do Vimperka.
Mockrát ti děkuji!
Tvoje Mariánka

Zipy
Malá Hanka Nováková
má moc ráda vtipy.
Od smíchu jí u všech
kalhot popraskali
zipy.
Kateřina Jančiová

ADVENTNÍ SPANÍ VE ŠKOLE
Ze čtvrtka 8.12.2005 na pátek 9.12.2005 jsme spali ve škole, která
je v Borových Ladech. Hráli jsme adventní hry,třeba na: Barboru,na
čerta a trhali jsme čertovi chlupy(kolíky). Potom jsme zpívali a
vypouštěli jsme dvojice na stezku odvahy, kde jsme četli příběh o
Modroočkovi. Potom jsme se sešli nahoře ve třídě, kde na nás kluci
pořád křičeli, abychom byli zticha,ale nikdo je nechtěl poslouchat.
Když jsme sešli dolů, tak jsme se chodili převlékat a čistit si zuby.
Když jsme šli spát, mohli jsme si ještě číst,povídat nebo hned spát.
Ráno jsme se vydali do školní jídelny na snídani(na kakao a na
koláč). Když jsme se nasnídali, jeli jsme do informačního střediska
na Kvildu. V informačním středisku jsme vili věnce, zdobili vánoční
svícny, malovali obrázky k adventu po písmenech, koukali se na
pohádku -Princeznu ze mlejna. A na výstavě v muzeu jsme se
dozvěděli o kvildském betlému a historii Šumavy. To jsme už, ale
moc nevnímali, protože jsme byli unavení. Pak jsme jeli domů.
Bylo to bezva.

Úklid se strážci
Šli jsme z družiny na Svinou Ladu za strážci. Tam jsme pomáhali
strážcům. Rozdělili jsme se do 5 skupin: 4 skupiny šly sbírat
odpadky na Vyhlídku na Nové Hutě a ještě jinam.
Ta poslední uklízela na parkovišti. Pak jsme si opekli buřty a dívali
se na film o rysovi. Bylo to prima.
Robert

Moje chýše
Já se jmenuju Hun. Uvnitř mé chýše je oheň a taky 2 petrolejky, stůl
a na něm je mouka a
hora kokosu. A z nich
se dělají placky. Vedle
chýše je velká palma a
na ní rostou kokosy.
Mám jeden zážitek. Já
jsem byl v pralese a
tam jsem viděl velkou
gorilu. Měla velký drápy, vylezla na palmu a schodila kokos. Pak
přeskočila na další palmu a skákala a skákala a potom jsem šel
spát.
Petr Uhlíř
Jmenuji se Pipina. Moje chýše je chudá. Je v ní postel ze dřeva a
slámy, kotlík, ohniště,
stolička a stůl. Tvar má do
kulata a má 4 okna a 1
dveře. V chýši mám
srovnané dřevo. Před
chýší mám 2 palmy a
srovnané dřevo. Chýše má
jeden komín. Za chýší
mám 2 palmy. Pěstuji banány, pomeranče, citróny a kokosy.
Markéta Walterová

No já se jmenuji Das. V chýši mám
ohniště. A mám tam taky stůl a židli.
Placičky se dělají z banánů a
kukuřičné mouky.
Jan Kaifer

Jmenuji se Hari. Vařím na
ohni. Mám doma postel ze
slámy. Mám jedno oblečení,
moje jediný. Vaříme ve
velikým hrnci.
Tereza Vostradovská

Uvnitř je bublající kaše, postel,
oheň, stůl a židle ze slámy, talíř a
sklenička. V té skleničce je dobrý
nápoj.
Kryštof Sitter

