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Přišlo jaro

Po dlouhé zimě přišlo jaro. Slunce už pomalu vystrkuje své paprsky. Ty ale ještě moc
nehřejí, jen vykouzlí všem lidem radost na tváři. Jaro mám ze všech ročních období nejraději.
Právě kvůli tomu, že na jaře začíná po dlouhé mrazivé zimě život. Všechno se probouzí a
rozmrzá. Kvete a barví se. První sněženky a krokusy pomalu nakukují nad zem, ptáčci se
rozkoukávají a začínají si zpívat. Sluníčko už pomalu vychází na oblohu. Rána už nejsou
temná a chladná. Zkrátka jaro už je tady a krutá zima už pomalu ustupuje. Nejen já, ale určitě
se všichni těšíme zase na sluníčko a teplé počasí.

Martina Pokorná IX.B

Velikonoce
Jaro klepe na dveře a spolu s ním přichází i nám všem známé Velikonoce. Letošní
Velikonoce budeme pravděpodobně trávit na sněhu.
Většina z nás si velikonoční prázdniny představují tradičně-malování kraslic, pletení
pomlázky, koledování, pečení beránka atd.
Podle zvyků muži pomocí pomlázek, tatarů či žil šlehají ženy, aby neuschly. Ty je mohou na
oplátku polévat vodou. Dívky obvykle hochy obdarovávají zdobenými vajíčky.
Zatímco na Modré pondělí bylo v minulosti zvykem neuklízet, o Žlutém úterý se
muselo výhradně uklízet. Na Škaredou středu by se lidé neměli mračit, aby jim to nezůstalo
po zbytek roku. Na Zelený čtvrtek by se měly jíst pouze zelené pokrmy. Velký pátek- ten den
by se měl držet největší půst. Bílá sobota přináší velké hodování po dnech hladovění.

Tereza Petržilková VIII.B

Blechy
4. část
Nedávno se šly Emilka a bernardýn vykoupat se svými dětmi k řece. A jak koukají, vidí na
břehu starého plameňáka, který čeká na nějakou chutnou rybku, kterou by mohl slupnout
k obědu. Bohužel ale, ještě než Emilka děti stačila varovat, Mustafa, Bernarda i Ogdana už
skočily do řeky. Emilka povídá: „Táto, skoč pro ně, ať se neutopí, vždyť blechy neumějí
plavat.“ A už je to tady. „Po-po-pomoc,“ vykřikly, Mustafa, Ogdana i Bernarda naráz. „T-tatatíííí! Já se to-topim.“ Křičela na celé
kolo Ogdana. „Neboj, už plavu“
utěšoval ji tatínek bernardýn. Ale bylo
pozdě, všechny tři bleší holčičky už
zmizely pod vodou. „Ne, moje
holčičky“ začala plakat Emilka.
„Neboj, já je zachráním.“ A co se
mezitím dělo pod vodou? Tři malé
rybky chytily Ogdanu, Mustafu i
Bernardu. Všechny rybičky se tvářily
moc a moc smutně. Blešky se
odhodlaly, otevřely pusy, aby se
zeptaly, co se jim stalo. Rybky
odpověděly, že na břehu stojí zlý
plameňák, který je loví.
Blechy
napadlo, že to poví mamince a tatínkovi a ti si s ním určitě už nějak poradí. „Ale už nás
pusťte, jinak se udusíme.“ „Ale jistě, to bychom neradi. To byste nám pak nemohli zachránit.“
„Tak ale rychle, já se už dusím. Rybky je proto pustily, blešky rychle, ale tiše vyplavali a skok
za skokem pelášily k rodičům. „Mami, mami!“ Volala Ogdana. „Tatínku, tatí!“ Volala zas
Mustafa. „Copak se stalo?“ „Na břehu stojí plameňák a … „To jsme si taky všimli.“ „Ale vy
jste nás nedoposlechli. Chce ulovit rybky, které čekají na pomoc na
dně řeky. Prý to už dlouho nevydrží. Prosím, pomůžeme jim!“
Maminka ani tatínek nebyli proti a tak se do zachraňování pustili. Šlo
jim to dobře. Plameňák si ničeho nevšiml. Jen tak tam stál a okouněl.
Blechy zatím zachraňovaly. Pokřikovali na sebe: „Podej mi to lano!“
„A teď hop na plameňákův zobák,“ a stáhli ho pod vodu. Tam mu
domluvili, že už nikdy nesmí rybky lovit. Plameňák slíbil, že už je
nebude lovit a pověděl jim proč to dělal. Rybky se s plameňákem
skamarádily a žijí tam společně.

Františka Žáková VII.A

Tipy na knihy
Nemáte ve volném čase co číst a nudíte se? Mohu vám doporučit pár knížek, které vás na
nějakou chvíli zabaví.
Pro mladší: Nádherné bytosti – spolupráce více autorů
Monster High - Lisi Harrisonová
Hobit aneb cesta tam a zase zpátky – John Ronald Reuel Tolkien
Stella a … - Karen McCombieová

Pro starší: Obraz Doriana Graye – Oscar Wilde
Demonata – Darren Shan
Můj vysvlečenej deník – Johana Rubínová
Dracula – Bram Stoker
Malý princ – Antoine de Saint- Exupéry
TO – Stephen King

Veronika Jiráčková, XI. B

Zeměpisná olympiáda roku 2013
Každoroční olympiáda v zeměpise probíhala tento rok 25. 2. 2013. Celkem se zúčastnilo spousta žáků.
Olympiáda se konala v učebně IX. B, kde byli žáci z šestých tříd a osmých tříd. V této třídě zeměpisnou
olympiádu vedl pan učitel Vladimír Máca. Ve vedlejší učebně a to v VII. A byli žáci ze sedmých a
devátých tříd. V této třídě zeměpisnou olympiádou provázel pan zástupce Josef Novotný. Zeměpisné
testy se dělily na dvě části: jedna část byla bez atlasu a druhá část s atlasem. Olympiáda probíhala
místo šesté vyučovací hodiny.
Názor učitelů na zeměpisnou olympiádu:
Pan učitel Novotný: S účastí sedmých tříd nejsem spokojen, protože jich přišlo málo. Účast devátých
tříd byla dobrá; celkově s výsledky jsem spokojen.
Pan učitel Máca: Jsem spokojen s výsledky. Někteří žáci dosáhli dobrých výsledků. Žáků se zúčastnilo
hodně.
Výsledky:
Kategorie A: 1. Místo: Novotný Petr
2. Místo: Dřevová Pavla
3. Místo: Buštová Veronika
Kategorie B: 1. Místo: Vobořil Jakub
2. Místo: Přibylová Katka
3. Místo: Pavel Štefan
Kategorie C: 1. Místo: Petr Pícha
2. Místo: Pavel Němejc
3. Místo:Adam Ondřej
Do okresního kola v Táboře postupují: Petr Novotný, Pavla Dřevová,
Jakub Vobořil, Katka Přibylová, Petr Pícha a Pavel Němejc . Všem dobře umístěným gratulujeme.

Michaela Šenová VI. A a Pavla Dřevová VI. A

Recenze na film
Hobit aneb cesta tam a zase zpátky
Začátkem prosince začalo přespávání před kiny a boje o lístky. Konečně do kin přišel tak
dlouho očekávaný film od Petera Jacksona. A v čem je Hobit tak zajímavý, že každý touží po
tom ho vidět? Pokud si vzpomínáte na to, jaký byl Pán Prstenů trhák, dojde vám, proč každý
chce vidět i Hobita. Ale to není jediná jeho zvláštnost. Film je zpracován tak, aby každá scéna
vypadala opravdu co nejvíce realisticky. Takže pokud vám připadaly v první dílu Pána
prstenů doly Morie veliké, což teprve trpasličí království pod Osamělou horou.
Postavy ve filmu jsou některé známé, ale jiné úplně nové. Například uvidíte opět Gandalfa
Šedého, Sarumana Bílého, Elronda z Roklinky a plno dalších. Nová pro vás bude třináctičlenná družina trpaslíků se zvláštními jmény, jako například Bofur, Bombur, Kili, Fili a
podobně. Výprava Tam a zase zpátky je v podstatě o tom, že trpasličí král Thorin svolá své
nejvěrnější a s pomocí Šedého čaroděje a hobita Bilba Pytlíka se vydávají osvobodit své
království v Osamělé hoře od nadvlády velikého draka Šmaka. Prostě za tři hodiny sezení
v kině to opravdu stojí.
Ale jedním dílem zdaleka není odbyta celá kniha. Film má mít celkem tři díly. První má být
o větší části výpravy, druhým dílem by výprava měla téměř končit a třetí se bude zabývat
hlavně bitvou pěti armád a knihou Nedokončené příběhy. A také by mělo zde být vysvětleno
povstání Saurona. Dále už z děje nic prozrazovat nebudu, každý, kdo by chtěl vědět, co se ve
filmu stane, si na něj bude muset dojít do kina.

Veronika Jiráčková, IX. B

Biologická olympiáda

Každoroční biologická olympiáda se konala ve středu 20. února 2013. Letos se konala již po
47. Na naší škole organizovala olympiádu paní učitelka Hana Krátká. Letošní téma bylo Ekosystémy
rybníků.
Soutěž se skládala z teoretické části (vědomostní test) a části praktické. Ta je složena
z poznávání organismů a praktického úkolu.
Olympiáda se dělila na dvě kategorie D a C. V kategorii D byli žáci 6. a 7. třídy, v kategorii C
byli žáci 8. a 9. třídy
První dva žáci z každé kategorie postupují do okresního kola, po kole okresním následuje
ještě kolo krajské, poté ústřední a absolutní vítěz se stává členem týmu Mezinárodní biologické
olympiády.
Všem vítězům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech.

Johana Dvořáková, Eliška Jordáková VI. B

.

Jarní zápichy
Připravíme si:
Barevné papíry
Špejle
Lepidlo
Nůžky
Černý fix
Lýko

Postup:
Nejprve si připravíme žlutý barevný papír, z kterého si uděláme kuřátko. Jak na kuřátko:
vystřihneme si čtvereček, do kterého si nakreslíme jaké koly kuře a vystřihneme. Toto
zopakujte, můžete si to obkreslit. Až to vše bude vystřižené, vezmete si špejly a přilepíte ji
k jedné polovině kuřátka. Druhou polovinu k němu přilepíte, chvíli dvě poloviny u sebe
podržíte. Dále si můžeme nakreslit na kuřátko oči a zobák.
Můžete si kuřátko vystavit nebo
zapíchnout kam chcete.

Růže
Připravíme si:
Organzu
Svíčku
Korálky
Pevnou nit
Postup:
Nejprve si připravíme organzu, z které si vystřihneme kolečka (velké a postupně by jsme je
zmenšovaly). Potom si zapalte svíčku. Okraje koleček opalte. Různě velká kolečka seřadíme
podle velikosti. Dále si vyndejte korálky ty provlékněte nití. Na nit připevníme jehlu. Potom
vše k sobě přišijeme, můžeme dolů také přišít špendlík. Květinu si můžeme vystavit kam
chceme.

Lucie Otoupalová VII.B

TAJENKA

1.
2.
3.
4.

A JE TU …………………….. !!!

3.
1.

4.

2.

Adéla Pincová VII.A

Školní tržiště zajímavostí
Turnaj v ping pongu
V týdnu od od18.2 do 27.2 2013 se v naší škole uskutečnil Turnaj v ping pongu.
Zúčastnit se mohli žáci od pátých do devátých tříd a samozřejmě si pálku přinesli i učitelé.
Vše proběhlo v naší školní hale.
Soutěžilo se ve dvou skupinách. První skupinu obsadili žáci pátých, šestých a sedmých
tříd. V druhé skupině soutěžili z osmých a devátých tříd.
Hrálo se po dvojicích a úspěšnější s více body postoupil do dalšího kola.
Z mladších žáků si první místo zasloužil Petr Novotný, druhé Adam Klimeš a třetí
Eliška Novotná. Ve starší skupině první místo obsadil Lukáš Řehoř, druhé pan učitel Lukáš
Lis a třetí Roman Novák.
Vítězové samozřejmě neodešli s prázdnou, s sebou si odnesli diplom a nechyběl malý
dárek.
Na vše dohlíželi rozhodčí Adam Čech a František Pechek, kteří svou práci odvedli
velmi dobře.
Důležité není vyhrát, ale zúčastnit se, a proto všem soutěžícím redakce Klubka
děkuje!☺

Adéla Švecová VII. A

Mistrovství světa v házené
Od 11. do 27. ledna proběhl v šesti španělských městech 23. ročník Mistrovství světa
mužů. Mezi 24 účastníky bohužel chyběla česká reprezentace, která prohrála v zápasech o
postup s Ruskem. Už podle toho můžeme říci, že házená se stává v České republice stále víc
zapomenutým sportem.
Ze čtyř skupin postupovala vždy čtveřice týmů, které následně sehrály vyřazovací zápasy. Do
finále se po velkém snažení nakonec probojovali domácí Španělé a do té doby neporažení
Dánové. Španělé odehráli famózní finále, ve kterém zvítězili největším rozdílem ve
finálových utkání MS – 35:19 (v poločase 18:10). Bronzovou medaili si domů přivezli
Chorvaté na úkor Slovinců. Evropské týmy potvrdily svou převahu a obsadily kompletní
první desítku.
Na tomto Mistrovství vyvrcholila soutěž o nejlepšího házenkáře světa za uplynulý rok.
Z mužů byl zvolen Daniel Narciss z Francie, který hraje na pozici spojky, společně s českým
Filipem Jíchou v THW Kiel. Na druhém místě se umístil Mikkel Hansen. Na děleném třetím
místě se umístil náš Filip Jícha společně s Kimem Anderssonem a Julenem Aguinagaldem.
Tímto se ukázala povaha THW Kielu, jednoho z nejlepšího týmu světa.
Na pomyslný trůn nejlepší házenkářky světa poprvé v historii ankety usedla hráčka
z amerického kontinentu. Byla jí zvolena brazilská hráčka Alexandra do Nascimento. Ta již
po deset sezón hraje za barvy nejlepších hráček Rakouska. Jméno toho klubu zní Hypo
Niederöster.
I když se házená stává v České republice zapomenutým sportem, stejně přejeme házenkářům,
kteří hájí barvy České republiky, aby se jim ve všem možném dařilo.

Adam Klimeš VII.

FILMOVÉ KVÍZY
V tomto filmovém kvízu budete odpovídat na otázky z pohádek a filmů. Ze správných
odpovědí (písmenek) vám vyjde název filmu.
1. Jak se jmenuje kamarád Mata? g) Pepa b) Pat o) Pet
2. Jak se jmenovala rozmazlená dívka z Karlíka a továrny na čokoládu ? a) Veruca p)
Lucie c)Adéla
3. Komu dělal matku Sid z Doby ledové? w) medvědům r) lenochody t) dinosaurům
4. Dokončete název pohádky Čert a____? y) anděl m) Káča q) princezna
5. Jak se jmenuje pán, který má kouzelnou černou buřinku a deštníček? a) Tau x) Adam
i) Oliver
6. V čem cestovali Bob a Bobek? z) ve Ferrari e) ve vlaku n) v kouzelném klobouku
TAJENKA: _ _ _ _ _ _

Jindřiška Čapková VII.B

Výměna učitelského sboru

Před několika týdny se paní učitelka Štefanová (kvůli mateřské dovolené) vyměnila s paní učitelkou
Pourovou. Ta rovněž učí angličtinu a v IX.A český jazyk a také supluje.
Rozhovor s paní učitelkou Pourovou:
Jak jste se do této školy dostala?
Sháněla jsem práci od září, abych mohla nastoupit příští rok.Tato práce se mi naskytla a byla blízko
mého bydliště.
Jste ráda, že jste na této škole?
Ano, určitě jsem. Jsou to první zkušenosti a určitě jsem spokojena.
Jakým zálibám se věnujete ve volném čase?
Trénuji atletiku, dělám karate, ráda hraji na harmoniku a klavír.
Jaký máte pocit ze žáků?
Čekala jsem to rozhodně horší, ale zatím jsem spokojena, i když občas dokážou žáci překvapit.

Anketa:
Jak jsi s paní učitelkou Pourovou spokojený/á ?
2 žáci
hlasovali, že jsou s paní učitelkou nadměrně spokojeni.
4 žáci
hlasovali, že je paní učitelka dobrá.
2 žáci hlasovali, že
byla paní učitelka Štefanová lepší. (Ale to neznamená, že je paní učitelka Pourová špatná.)
Dohromady hlasovalo osm lidí.

Kateřina Vácová, Eliška Zárubová VI.A

Muffiny
Na 6 kusů muffiny si připravím:
2 vejce
hladká mouka
cukr krystal
kypřící prášek
1 kostku hery
čokoláda na vaření

Postup:
Nejprve si oddělím 60g hery a dám do mikrovlné trouby, aby se hera rozpustila. Mezitím si
dám do misky 75g cukru a společně se žloutky a rozpuštěnou herou vyšlehám do pěny.
Odměřím si 75g hladké mouky a postupně vmíchám s jednou lžičkou kypřícího prášku do
pěny. Z bílků, které mi zbyly, vyšlehám tuhý sníh, který opatrně vmíchám do těsta. Nakonec
přidám na malé kostičky nakrájenou čokoládu. Muffiny dám do větších papírových košíčků,
dám na plech vyložený pečicím papírem. Peču v troubě nastavenou na 175 stupňů asi 20
minut. Navrch se mohou přidat malé kousky čokolády. S čajem, kávou či kakaem můžu
podávat hostům.

Anežka Hovorková VII.B

PYTHAGORIÁDA

Matematická olympiáda (Pythagoriáda) se konala 19. 2. 2013. Žáci byli rozděleni do několika
skupin po třídách. Žáci se aktivně přihlašovali. Otázek bylo patnáct.
Pořadí:
6. třídy:
1. místo
Veronika Buštová
15 otázek správně
místo
Matouš Novák
12 otázek správně
Kateřina Vácová
12 otázek správně

2.-3.
2.- 3. Místo

7. třídy
1. místo
Široká Michaela
9 otázek správně
Čekal Lukáš
8 otázek správně
Moravcová Veronika 8 otázek správně

2.-3.místo
2.-3.místo

8.třídy
1.místo
Tereza Petržilková
6 otázek správně
Novotný Jan
5 otázek správně
Lukáš
4 otázky správně

2.místo
Jurásek

3.místo

Zdála se vám pythagoriáda těžká?
Pythagoriáda 6. Tříd se mi zdála jednoduchá čemuž napovídá fakt, že jedna žačka dosáhla 15 bodů
z 15. možných. Ostatní řesitelé také nedopadli špatně. Všem řešitelům děkujeme za jejich účast.
Úspěšným řešitelům GRATULUJEME!!!
Václav Michalec
Jaký máš pocit z tvého výkonu?
V. Buštová
a jsem spokojená.
M. Široká
a doufám, že postoupím do dalšího kola.
T. Petržilková
vyhrála.

Mám dobrý pocit
Jsem spokojená
Jsem ráda, že jsem

Kateřina Vácová, Eliška Zárubová VI.A

Klubko chválí….
Školní jídelnu
 Předtím:
Jídelna byla bílá, zdálo se nám, že spatně vaří. Neustále jsme naší jídelnu kritizovali, ale
narovinu, horší než jídelna gymnázia a školy Edvarda Beneše není. Když se někoho zeptáte,
kdo tam chodí, nic pěkného se nedozvíte.
 Nyní
Jídelna barevnější, jídla kvalitní.

Také jsme rádi, že paní Leona Nováková se vrátila do své funkce.

Co říkáte na naše Klubko?
(anketa se 3. a 6. třídou)

Co vás na něm zaujalo a co ne?



Dobré je, že jste tam vložili barvy, ale co mě na tom nebaví, jsou nějaké ty příběhy.
Mně se líbí omalovánky.

Co byste tam nedávaly?




Já bych tam nedával omalovánky.
Nechtěl bych tam ankety.
Já tam nechci vtipy, jsou nudné

Co byste zlepšily?


Dát tam jiné písmo, aby to nebylo všechno stejné, a různé velikosti.

Martin Čechtický VIII. A

Velikonoční kohoutek
Připravím si:
1 polystyrenové vajíčko
tavnou pistoli
různé barvy plstě
tempery
lýko
malé černé korálky

Postup:
Polystyrénovému vajíčku uříznu u širšího konce 2 cm, aby tělíčko kohoutka stálo. Vajíčko
natřu jakoukoli barvou. Nechám zaschnout a z plsti vystřihám kohoutkovi ocásek, křidýlka,
nožičky, hřebínek a zobák. Pokud barva na vajíčku není dost výrazná, natřu vajíčko ještě
jednou. Mohu kohoutkovi natřít jinou barvou bříško. Mezitím si dám nahřát tavnou pistoli.
Nejprve připevním kohoutkovi pomocí tavné pistole oči z černých korálků. Potom přidám
žlutý zobák, červené nohy, křídla a nakonec ocas. Z lýka vytvořím jakési hnízdo, do kterého
kohoutka posadím. Kohoutka si mohu vystavit a velikonočně s ním vyzdobit byt.

Anežka Hovorková VII.B
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Eliška Jordáková VI.A

Velikonoční beránek

Připravíme si:
125g másla
3 lžíce medu
130gmoučkového cukru
3 žloutky
špetku soli
1 balíček vanilkového cukru
20g droždí
rozinky
Postup:
Nejprve si s máslem smícháme med, cukr, žloutky a špetku soli. Přidáme vanilkový cukr.
Potom si připravíme vodu, mléko a droždí. Necháme kvásek vykynout a přidáme ho
k ostatnímu. Dále přidáme mouku, vlažné mléko, rozinky a vypracujeme vláčné těsto. Směs
nalijeme do formy vymazané tukem a vysypané jemnou strouhankou, přiklopíme druhou část
formy a upečeme ve vyhřáté troubě. Během pečení formu obrátíme, aby se beránek
rovnoměrně propekl. Upečeného beránka vyklopíme a vychladlého posypeme cukrem.

Lucie Otoupalová VII.B

Filmové spojovačky

Pavla Dřevová, Michaela Šenová

Kulhavý přetrhl řetěz a v Cape Epic si pohoršil na třetí místo
I ve druhé etapě závodu Cape Epic potkaly bikera Jaroslava Kulhavého se Švýcarem
Christophem Sauserem technické potíže. V nejdelší etapě celého podniku v JAR o délce 146
km českému olympijskému vítězi ve sjezdu praskl řetěz a další ztrátu nabrali, když se jim
rozbilo při opravě nářadí. Do cíle dojeli třetí.
,,U nýtovačky nám ulítl nýtovací čep. Takže jsme to zkoušeli nějak dát dohromady přes
spojku, což samozřejmě moc nešlo a stálo to strašně moc času," uved Kulhavý na svém webu
po etapě, v níž přitom se Sauserem útočili na prvenství a mohli se vrátit do žlutého trikotu.
Místo toho ztratili téměř devět minut na Němce Karla Platta a Švýcara Urse Hubera, v
celkové klasifikaci na ně mají odstup osm minut. "Šanci ještě máme, ale určitě nemůžeme
pokračovat tímhle způsobem. I když na to fyzicky máme, tak jsme ztratili hodně času," litoval
Kulhavý. Na programu je ještě pět etap.

Kulhavý se Sauserem špatně odbočili a přišli o vedení

Českého bikera Jaroslava Kulhavého se Švýcarem Christophem Sauserem
pronásledovala smůla i ve třetí části závodu Cape Epic v Jihoafrické republice. Dvojice
útočila v etapě dlouhé 92 kilometrů na vítězství, jenže kilometr před cílem jezdci přehlédli v
nepříliš přehledném úseku odbočku a přišli o dvouminutový náskok.
Do cíle nakonec dojeli druzí o 46 sekund za německo-švýcarským párem Karl Platt, Urs
Huber. Kulhavý se Sauserem se posunuli na druhé místo, na soupeře ztrácejí necelých devět
minut.
,,Jeli jsme rychle, abychom nahnali co nejvíc času, a přehlédli jsme odbočku. Byly dvě hned
za sebou, doleva a hned doprava, ale šipka u té druhé neukazovala jasně, kam máme jet, a
páska, která obvykle bývá natažená přes špatnou cestu, tam nebyla, tak jsme pokračovali dál
rovně," uvedl český olympijský vítěz na své internetové stránce.

Martina Pokorná IX.B

Love-story
V malé vesnici na kraji města žila mladá dívka jménem Sofie. Žila tam jen se
svou matkou, kterou měla moc ráda. Každý rok, když se blížily Velikonoce
připravovala se svou matkou spousta vajíček. Každý rok si s tím dávala tolik
práce, že u toho strávila spoustu času. Nebylo jí to moc platné, nikdy k ní
nepřišli žádní kamarádi, nikdo jí neměl rád, byla z toho smutná, ale dělala to
z radosti.
Když nastal den Velikonoc, Sofie vzala košíček plný vajíček a šla se svou
matkou za dům a tam si vajíčka schovávaly. Pokaždé po obědě si sedla na
houpací křeslo k oknu, z kterého bylo krásně vidět na úzké rozcestí, které vedlo
čtyřmi směry. Jeden směr vedl k hlubokému rybníčku, u kterého Sofie velmi
ráda pobývala, druhý směr vedl k domu, ve které bydlela. Třetí směr byl zarostlý
trávou a čtvrtý, ten vedl k poli, na kterém rostly slunečnice. Vždy koukala spíše
na druhý směr, dávala si naději, že aspoň někdo by k ní mohl přijít. Plno let
čekala, ale stále nic. V den Velikonoc nakonec viděla v dálce nějakého malého
chlapce, že se blíží k chaloupce, rozbušilo se jí srdce. Ááá crrr … popadla
košíček a běžela rychle otevřít. Když otevřela dveře, rozzářily se jí oči, chvilku
se na sebe dívali, až po té chlapec přistoupil blíž, podal jí ruku a představil se jí.
,,Ahoj, já jsem Petr,“ odpověděla ,,Ahoj já jsem Sofie.“ Velmi krásné jméno
pravil Petr. Sofie mu dala vajíčka a on běžel dál. Jednoho dne matka poslala
Sofii do nedalekého města, aby šla nakoupit. U krámu, kam měla namířeno, se
houpal.
Petr, když ho Sofie zahlédla, měla velikou radost a šla k němu. Vesele ho
pozdravila a dali se do řeči. Povídali si a povídali, až pak už musela Sofie domů.
Ještě než se rozloučili, Petr jí nabídnul, jestli by někdy nechtěla jít na procházku,
Sofie byla hodně stydlivá, ale Petr se jí líbil, domluvili se hned na příští den.
Sofie se na schůzku tak těšila, že nemohla večer usnout. Ráno se upravila a
vyrazila ke krámu, kde byli domluveni, že se sejdou. Když tam dorazila, Petr už
na ni čekal. Vydali se na velikou procházku. Byli spolu téměř celý den. Když se
loučili, Petr Sofii políbil a řekl jí, že je nejúžasnější holka na světě a že ji má rád.

Markéta Bicerová VII.A

