
ZŠ Bystřice pod Lopeníkem

     BYSTŘÍK 



Setkání na karnevalu.

       Dne 7.3.2010 jsme se setkali na školním 
       karnevale.Byla velmi bohatá tombola a 
       velmi hezké ceny.Cen bylo 75.Nejvíce cen bylo 
       pro využití do školy. 
       A masek bylo tolik,že se nemohly vejít do sálu.
       Bylo tam mnoho vojáků,indiánů,dokonce i pár 
       pejsků,král ale jenom dva čaroději.
       Děti zabavily různé soutěže, např..:vylovení
       jablka z vody, přetahování lanem,hra Čokoláda,
       atd...
       Velkým zpestřením karnevalu bylo vystoupení
       skupiny Saturn ze Strání, kde vystoupily malé
       děti,velké děti s orientálními tanci.O velký po-
       tlesk nebyla nouze.

                                              Napsala:Kateřina Děcká.

                                       

             



                           Malování na zeď

  Když jsme probírali spisovatele,napadlo paní učitelku,
  že si také uděláme strom spisovatelů.Tak já a Simča
  jsme ho namalovali,paní učitelka vyvěsí spisovatele.
  Ona totiž koupí magnetické barvy na stěnu. A obrázky 
  pak budou na stěně držet. 
  Na druhou stěnu jsme namalovali přírodu,tam bude-
  me lepit lístky s názvem knížky a jménem , kdo o ní 
  psal. A kdo se vyšplhá nejvýše, uvidíme.....

             Napsala: Nikola Trojáková, 5. roč.



                          POLICIE

Pro někoho je to hrozný název,ale pro nás je to 
zábava.
Policie z Uherského Brodu nás navštívila už 
minulý rok,ale letos v dubnu nám ukáže i celu 
zadržení.To jsme ještě nikdy neviděli, tak se 
na to moc těšíme.
Někteří už minulý rok nějaké zbraně viděli a 
taky si vyzkoušeli neprůstřelnou vestu.
A dostali jsme zdarma pexeso a malý časopis.

                                        Martin Valenta
                                                                                 

      



UKÁZKA DRAVCŮ V BÁNOVĚ

Skoro všichni žáci se už těší na 25.března - na ukázku dravců v  
Bánově. Ale nejedou tam všichni žáci. Někteří ,kteří se bojí,tam 
nejsou  nuceni  jet.Někteří  záci  ještě  na  ukázce  dravců  nikdy 
nebyli  .To bude pro ně zajímavé!  Dravci  –  kondor, sup, orel,  
káně, sokol. atd.

Potkáme se tam i se svými známými kamarády i 
kamarádkami.Vstupné 40,- 

Zpracoval:Jaroslav Kročil 5.roč.                       

            



! Humor !
Šéf blondýnce:
Váš nástupní plat je 8000 Kč. Časem můžete mít plat 
12000 Kč.
Blondýnka:
Tak já tedy přijdu raději časem.

Pepíček sedí ve škole a nic se mu nedaří.
Pan učitel mu na konci hodiny řekne: Běž, Pepíčku, a 
kup si kilo rozumu!
Pepíček na to: A mám říct, že je to pro vás? 

Potkají se dvě klíšťata a jedno se ptá druhého: Tak 
co, jak jde život? A to druhé klíště odpovídá: Ani se 
neptej, je teprve poledne a už mě dvakrát vytočili !

Přijdou cikáni do recepce hotelu a recepční na ně: 
Máte rezervaci?
Cikán: Vypadáme snad jako indiáni  ?! 

Ptá se občan policisty: Prosím vás, je tato ulice 
bezpečná?
Samozřejmě, že je bezpečná, jinak bych tu nestál! 
            

 Dominik Zálešák 5.roč
         



       
           

         


