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HALLOWEENSKÝ PLES

Na začátku září jsme s naší
školou navštívili ostrov Rab.
Výlet byl určen pro žáky druhého
stupně. Rab je krásný ostrov
ležící při pobřeží Chorvatska.
Měli jsme možnost navštívit
místní školu, seznámit se s dětmi
a učiteli, komunikovat mezi
sebou v němčině a v angličtině,
poznat místní památky a okouzlující přírodu. Krásný výlet byl
do Geoparku Lopar a koupání
na pláži Cikánka. Máme v Chor-

V pátek 1. listopadu
se v podvečerních hodinách konal tradiční Halloweenský
ples, jehož organizaci
měli na starost opět
naši deváťáci. Plesu
se zúčastnilo kolem
90 žáků 2. stupně a také několik učitelů. Většina
z nás přišla v originálním a strašidelném kostýmu
a nebyla vůbec k poznání. Nejvíce jsme obdivovali masku Jakuba Králíka za 6. A,
který si na sebe „navlékl" papírový
model tanku. Vedle tance a tradiční
volby nejlepší masky jsme hráli také
různé hry („Dotkněte se země co
nejvíce
končetinami“),
losovali
tombolu, nacvičovali žirafí tanec
pana učitele Vituly. Nechybělo ani

vatsku spoustu kamarádů a těšíme
se na jejich příští návštěvu u nás.
O celé cestě jsme potom vytvořili
obrázkovou koláž, která je vystavena ve vstupních prostorách
školy. Její zmenšenou podobu
můžete vidět na poslední straně.
Teresa Mittnerová, 7. A

vynikající občerstvení v podobě chipsů, brambůrků, slaných tyčinek,
oříšků a Coca-coly. Večer jsme si
všichni skvěle užili a deváťákům
tleskáme za velmi dobrý výběr hudby
a zábavný program!
Daniela Plšková, 8. A
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DEN BAREV
Den barev na naší škole proběhl již poněkolikáté. Tentokrát se uskutečnil v pátek 8.
listopadu. Minulé roky si každá třída vylosovala své dvě barvy, ale letos se pro celou
školu vybraly barvy růžová a černá. Třídy hodnotili členové žákovského parlamentu
s panem učitelem Kozlem. Ti během dopoledních hodin navštívili
všechny třídy a zjistili, že
se výzdoby všichni zhostili na výbornou. V učebnách vlály barevné řetězy
a točily se deštníky, na
prádelních šňůrách visela černá a růžová trička,
mikiny a noční košile,
z nástěnek se usmívala
růžová prasátka. V lavicích se šklebily černé
pomalované tváře a usmívali se růžoví barbíni, po chodbách se procházely růžové
župany i růžová pyžama, před tabulí se projíždělo růžové učitelské křeslo. Ve třídách
čekala na parlament i malá vystoupení nebo drobné občerstvení. Třídy si připravily
např. pohádku O šípkové Růžence, různé písničky, tanečky a básničky. Tento rok se nehodnotilo na jednotlivá umístění. Děti i učitelé oblékli sebe a třídy do růžové
a černé jen tak pro radost a zábavu a náramně se přitom bavili.
Barbora Bednářová, Klára Horáková, 6. A
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Autorský koutek aneb S češtinou vážně i nevážně
NAŠE ČUNĚ
Máme doma velké psisko,
jmenuje se Cobíšek.
Ten sežere, co je blízko,
je to tvrdý oříšek.
Nejradši má kapesníčky,
ty pořád hledá v koši,
čmuchá vík jak u ledničky,
až mu lítaj uši.
My ho pořád zaháníme,
jemu to však neva,
my se chvíli otočíme
a už čmuchá znova.
Koše pořád vynášíme,
aby tam nic nebylo.
Cobain potom s hrůzou zjistí,
že na něj nic nezbylo.
Přesto běhá pořád doma
a vymýšlí nový trik,
říkáme mu stále znova,
že z něj bude kapesník.
(Amálie Vokřálová)

________________________
Toto vydání Jasanopisu připravili:
Klára Horáková, Barbora Bednářová
(6.A), Teresa Mittnerová, Amálie Vokřálová, Adéla Citovecká, Alexandra
Píšková (7.A), Daniela Plšková (8.A)
a Mgr. Pavlína Kovářová. Texty a fotografie byly vytvořeny ve spolupráci
s pedagogy ZŠ Jasanová. Připomínky
a další náměty jsou vítány u paní
učitelky P. Kovářové.

MŮJ ŽIVOT

H

Já jsem Terka veselá,
zpívám si vždycky tralala,
chodím pořád tam a sem,
zpívám tančím s noťasem.

Hana hledá houby v lese,
hádejte, co v koši nese?
Hledá, hledá, našla hřiba,
rodiče ji chválí, že je třída.
Máma houbovou polévku už vaří
tak, jako to bývá v září.
Hana houby nerada,
hned ji přešla nálada.
Hana drží dietu,
dá si radši hovězí kotletu.
Máma, táta polévku už jedí,
Hanka na ně jenom hledí.

Trénuju tóny C, D, E,
keyboard hraje moc pěkně,
maluju, kreslím, vyrábím,
baví mě to, i když spím.
Jsem i tiktokérka
a i youtuberka,
chodím s holkama po venku,
někdy najdu housenku.
Venčím Childu každý den,
myju, čistím ob týden,
křeček Bertík trčí v kleci,
ale mám ho ráda přeci.
Rodina je veliká,
barák jako fabrika,
máma, táta, sestra, kluci
chatujeme do půlnoci.
(Teresa Mittnerová)
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VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Po úspěšném vystoupení našeho školního pěveckého sboru při
rozsvěcování vánočního stromu v Jundrově čeká naše zpěváky

(Adéla Citovecká)

X / IKS
Jmenuji se Alexandra
a je se mnou vždycky sranda.
Hlásku X mám nejraději,
proto se jí ráda směji.
A kdo X-ko vysloví,
tři písmena mu odpoví:
I je jako Indián,
K kamarád, co není sám,
S směje se a skotačí,
to pro legraci stačí.
X v češtině vzácné je,
proto si ho užijem.
Každý, kdo X s námi říká,
pro srandu pak nenaříká.
Xylofon či Xénie,
legrace vždy s nimi je.
V pexese jsem odborník
a v X-ku zas přeborník.
Komu se X nelíbí,
ať mi něco …
(Alexandra Píšková)

ještě další vánoční zpívání – na brněnském výstavišti a také na
Adventu na Zelném trhu ve středu 18. prosince ve 12 hodin.
Přijďte nás podpořit a držte nám palce!

POZVÁNÍ NA VÁNOČNÍ JARMARK
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