Autorkou obálky je Marie Jansová

Vážení čtenáři,

Umělci Základní umělecké školy

Školní parlament pro Vás připravil Váš školní časopis. Podraz by Vás měl
informovat o všem, co se děje, co Vás zajímá a baví. Článek, obrázek a
křížovku do něj může poslat každý. Podraz bude vycházet jednou měsíčně
a je jen na Vás všech, co vněm čtenáři objeví. Jsme rádi, že se mezi Vámi
již našli nadšenci, kteří se na tvorbě podíleli. Velký dík patří Marušce za
expresní vyrobení skvělé obálky a komiksu. Teď už Vás ale necháme číst ty
nejzajímavější okamžiky, které se ve škole (a nejen v ní) dějí.
Příjemné počtení přejí
Tereza Náhlovská a Lenka Veselá

Máme jméno - a co logo? Pokud máš nápad, jak by mohlo logo
vypadat, kresli, maluj, graficky upravuj! Na tvé nápady jsme
zvědaví! Ten nejlepší vybereme a uvidíš ho již příští měsíc na obálce.
Zašli ho do 19.5 na náš mail!
Volejbal ZŠ Roztoky
Letošní rok školu reprezentovali žáci ze 7. a 8.ročníku.
Hrálo se v Černošicích v pěkné nové hale. V základní skupině se naši
volejbalisté umístili první a postoupili do boje o první místo. Zapas který
by jim zařídil postup do finále prohráli.Poté se čekalo na výsledky.
Nakonec naši volejbalisté hráli o třetí místo. Bohužel hráli proti klukům
vyšším a ty je porazili. Roztocký tým skončil čtvrtý.Nečekané bylo to že i
když byli čtvrtí tak získali pohár pro ZŠ Roztoky.A to myslím že je úspěch.
Myslím že pochvalu zaslouží nejen hráči ,ale i pan učitel Roučka.
Jakub Záhoř

Dne 23.3 se v Zámečku v Roztokách uskutečnil koncert žáků ze základní
umělecké školy. Vystupovalo asi 20 žáků a já Ema Maršová jsem se vydala
za jedním z nich a poprosila jsem o rozhovor.
Rozhovor byl s Valentýnou Řihákovou která hraje na příčnou flétnu.


Ahoj Valentýno já jsem z parlamentu ze Základní školy mohu se tě
zeptat na pár otázek??
Valentýna: Ahoj a jo určitě.
 Takže co jsi vlastně hrála za skladbu?
Valentýna: Music Hall
 Dobře a líbí se ti?
Valentýna: Ano docela jo.
 A co tě z koncertu nejvíce zaujmulo?
Valentýna: Asi klavíristé.
 Tak jo to je vše ,děkuji že jsi si na mne udělala čas.
Valentýna: Nemáš zač ahoj.
Poté jsem se vydala za Paní učitelkou Pavlíkovou (učitelka zpěvu) optala
jak jí se líbil koncert a také mi potvrdila, že byl velmi hezký a zajímavý a že
žákům se výkony velmi povedly.
I já jsem na koncertě měla účinkovat, ale z důvodu mé nemoci se to
neuskutečnilo, ale aspoň že jsem se na něm byla podívat, protože to bylo
velmi záživné.
To je vše z koncertu a tak děkuji ,že jste si tento článek přečetli. Určitě si
přečtěte i ostatní povedené články. Nashledanou v dalším vydání.
Ema Maršová

Okresní kolo recitační soutěže I. Stupeň
9. března v 6:50 se autor tohoto článku a ostatní
(Karolína Němcová, Klára Souze de Joode (čti: Sóze
de Jóde), David Ciněk a Matěj Dušek) vypravili do
Rudné , kde jsme asi ¾ hodiny čekali na začátek
recitační soutěže. Nejdřív byla 0. kategorie (prvňáci)
těch bylo 8. a rozumět bylo asi jednomu. Potom
přišla „malá přestávka“ a I. kategorie (2.-3. třída)
s přibližně 30 recitátory. Pak zase „malá přestávka“ a
pak II. (3.-4. Třída) kategorie s 31 recitátory. Klára
Souze de Joode a David Ciněk dostali čestné uznání.

Sudoku pro bystré hlavy
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Co je to?
Nejí to, nepije to, a přece to roste?
(ceny)
Viktor Kaderka
Pán se psem přechází rušnou silnici a křičí na přijíždějícího řidiče:
,,Zastavte, nebo vám můj pes pokouše auto!"
Pan policista říká panu řidiči: ,,Pane řidiči, už po páté vám říkám, že vám z
toho vozu teče voda!"
,,Pane policisto a já vám už po páté říkám, že je to kropící vůz!"
Táta říká synovi:
"Kubo dnes zkrátíme pohádku na dobrou noc, protože v telce dávají
fotbal."
,,Tak jo."
,,Za devatero řekami, za devatero horami, zazvonil zvonec a pohádky byl
konec. Dobrou!"
Čelikovská Tereza 4.E – vtip i obrázek na další stránce
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Pokud i ty se chceš najít v příštím čísle, posílej své
kousku na casopis@zsroztoky.cz

Za chyby v textu odpovídají autoři

Mirošíková Laura, 4.E

