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Nový rok
Petr Dušek (3. B) s pomocí tatínka
Už nám nastal zas rok nový,
Santa uložil k spánku všechny soby.
Vánoční svátky odvál čas.
Zůstal kol nás jen mráz.
Tatínek s maminkou odstrojili stromeček,
já jen kontroluju poctivě,
zdali tam nezůstal dáreček.
Až z obýváku zmizí poslední jehlička,
zůstane tu už jen tahle básnička.
Na střechách hromadí se sněhu kupy,
cestou mají problém projet sněžné pluhy
a kopce v dáli leží nehnutě
jako spící labutě.
Ukrutná zima za okny panuje,
nezmrzne ten, jež bližní své miluje.
Zůstanou vzpomínky na vánoční svátky,
zůstane naděje, že za rok budou zpátky.

Nová filmová pohádka „Tři bratři“ se stala
inspirací pro žáky 6. B. Nastudovali si a nacvičili pohádku O Červené Karkulce jako
hudebně dramatické vystoupení, které pak
zahráli mladším spolužákům třetích tříd.
Vystoupení bylo velmi zdařilé a mělo takový
úspěch, že nakonec děti zmíněnou pohádku
předvedly i širší veřejnosti na vánočních
trzích v Hradci nad Moravicí.

Když za mnou přišli žáci 9. B s návrhem na účast v soutěžním
pořadu Bludiště, souhlasila jsem. Popravdě jsem si myslela, že nebudeme mít šanci
se do pořadu dostat. Reakce České televize byla poměrně rychlá a asi za 14 dní mi přišla
odpověď, že s námi počítají.
V říjnu 2014 jsme se zúčastnili natáčení. Ze třídy 9. B jsme vybrali 4 žáky, kteří v pořadu
reprezentovali nejenom naši školu, ale i město Hradec nad Moravicí. Družstvo tvořili žáci
Daniela Bartáková (kapitánka týmu), Karolína Vincurková, Marek Churavý, Daniel
Stuchlík. Ostatní žáci celého 9. ročníku se pořadu zúčastnili jako báječné publikum
a podpora pro soutěžící. Dlouho jsme vybírali název týmu, až jsme nakonec zvolili Banáni.
A proč Banáni? No prostě je milujeme, dodávají energii a sílu a tu v soutěžním pořadu
potřebujeme. Když už jsme tedy měli název, ještě nás čekalo připravit tzv. vizitku týmu.
Vizitkou týmu měl být nějaký pokřik, básnička, prostě cokoliv, co přesvědčí diváky, aby
fandili zrovna našemu týmu. Tak jsme se do toho pustili s vervou a nacvičili jsme krátkou
scénku o tom, jací jsme – hraví, silní a sexy. Ve studiu vizitka zaujala a pobavila. A co takové natáčení obnáší, jak to všechno probíhalo?
V 12:20 hod pro nás před školu přijel autobus hrazený Českou televizí a odvezl nás do studia v Ostravě.
Prvopočáteční nadšení, že jsme v prostorách televize, vystřídaly obavy z našeho soupeře - Gymnázia
Žatec. Řekli jsme si, že to bude oříšek! Soutěžní tým
se vydal do maskérny upravit vizáže, obléknout soutěžní dresy a pak vzhůru do natáčecího studia. Byli
jsme překvapeni, že studio je poměrně malé. Některé scény se natáčely několikrát (např. samotný příchod soutěžících se opakoval 5x, teprve pak byl pan
režisér spokojený). Soutěžící si trochu zaběhali.
První disciplínu šplhání po laně vybojoval Marek
Churavý a družstvo mělo možnost vybrat si téma
otázek. Tímto jsme získali určitou výhodu. V další části se již zapojili všichni soutěžící.
Děvčata byla zavěšena na provazové síti a podávala chlapcům bludišťáky. Ti se pomocí
lana dostávali z jedné strany na druhou a cílem bylo trefit se do koše. Tato disciplína
se nám velice povedla a získali jsme náskok 15:3. Hoši se ukázali jako opravdoví Tarzani.
V další části, která byla zaměřena na vědomostní otázky, jsme trochu proti gymnáziu zaostávali, chyběla nám rychlost. Ale stále jsme až do samotného finále vedli. Holkám
se báječně povedlo laserové bludiště. V závěru nás čekala tajenka, kde se z pytlíků vytahovaly jednotlivé nápovědy. A tady bylo to osudné místo. Byli jsme o něco málo pomalejší, a to nás stálo vítězství, které nám uteklo asi o 1 sekundu. Byli jsme zklamáni, že nám to
v samotném závěru nevyšlo.
Na rozloučenou má nepostupující tým možnost vybrat jednoho člena, který je zavěšen na lana a od stropu
se zhoupne pro bludišťáka. Žáci
vybrali mne jako třídní učitelku.
Bylo to opravdu vysoko. Bohužel se mi nepodařilo bludišťáka
strhnout, což mne velice mrzí.
Pro nás pro všechny byl natáčecí den neobyčejným zážitkem
a jsem ráda, že mám takovou
skvělou třídu jako je třída 9. B.
Mgr. Monika Halšková

Mgr. Lenka Mainušová

Hygiena
Daniel Škrobánek, 3. B
Přišel jsem do koupelny,
pustil jsem vodičku,
vzal jsem mýdlo,
umyl si ručičku.
Druhé ručičce to bylo líto,
a tak plakala.
Druhou ručičku mám také rád,
tak jsem jí začal umývat.

Obě se potom na mě usmály
a k ručníčku spěchaly.
Pěkně jsem na ně dal krém,
aby voněly celý den.
A jak přišla domů máma,
hned se mě ptala:
„Máš umyté ručičky?“
A jak k nim přivoněla,
hned mě pochválila.

Vydala a vytiskla ZŠ Hradec nad Moravicí v roce 2015 jako první číslo vložené do Hradeckých novin č. 1. Grafika Mgr. Radka Očadlíková a Rita Grusmanová

Každý měsíc jeden víkend vyrážíme vlakem po České republice za dobrodružstvím.
7. listopadu se sešla večer v 22:00 skupinka asi 40 lidí na opavském nádraží, aby se vydala do lázeňského
města Karlovy Vary. Začátek naší výpravy neprobíhal zcela podle plánu. Do Ostravy jsme se tísnili
s ostatními cestujícími v jednom vagonu a v Ostravě nás čekalo nepříjemné překvapení v podobě hodinového zpoždění návazného vlaku. Po této hodině čekání v moderně zrekonstruované hale ostravského nádraží jsme již nedočkavě nastoupili do
vlaku na Karlovy Vary, kde jsme strávili celou noc. Do Varů jsme dorazili
asi v 9 hodin ráno. Na prohlídku lázeňského města jsme měli vyhrazeny
4 hodiny. Prošli jsme se lázeňskou kolonádou, zhlédli jsme pověstná karlovarská vřídla. Navštívili jsme i místa, kde se odehrávaly scény
z populárního filmu „Vrchní prchni“. Po prohlídce Karlových Varů jsme
nasedli znovu do vlaku a zamířili do Pardubic. V Pardubicích jsme měli
necelé dvě hodiny času, které jsme využili k návštěvě nákupního centra
a nákupu občerstvení na zpáteční cestu. Do Opavy jsme se vrátili ve tři
čtvrtě na jedenáct sice unaveni, ale spokojeni.
Do předvánoční Prahy jsme se vydali 3. 12. 2014. Sraz byl jako obvykle
na opavském východním nádraží, ale tentokrát ráno v 5:15. Do Prahy jsme dorazili kolem desáté.
V přelidněném hlavním městě jsme navštívili turisticky oblíbená místa. Jako první jsme zavítali na Vyšehrad, kde jsme si prohlídli Slavín a místo, ze kterého skočil bájný Horymír se Šemíkem do Vltavy. Pak jsme
vyrazili po nábřeží Vltavy, prošli Kampu a hurá na Pražský hrad. Prohlédli jsme si katedrálu svatého Víta
a sledovali jsme výměnu stráží před Hradem. Po sešupu z Pražského hradu vedly naše kroky přes Karlův
most na Staroměstské náměstí. Prošli jsme si vyhlášené vánoční trhy a nechali se prostoupit pravou vánoční atmosférou. Poslední naší zastávkou bylo Václavské náměstí, z kterého jsme pak rovnou zamířili
na nádraží, kde se snad sešla celá republika, takže „narvat“ se do našeho vlaku byl velký oříšek. Naštěstí
jsme měli místenky. Cesta domů trvala asi čtyři a půl hodiny. Do Opavy jsme dojeli asi kolem půl jedenácté plni dojmů a zážitků.

Zuzana Kušnírová

Kristina Rossi

Mgr. Tomáš Holata

Matyáš Černín

Zuzana Rmoutilová

Návrhy erbů
žáků 7. třídy

V pátek 16. ledna 2015 navštívili žáci 3. A třídy edukační centrum v prostorách Bílého zámku v Hradci nad Moravicí. Tam nás přivítal pan Mgr. Petr
Havrlant, který nás provázel programem s názvem „Cesta do středověku“.
Na nádvoří jsme si nasadili ochranné helmy se svítilnami a sestoupili jsme
do zámeckého podzemí. Člověk by ani neřekl, jak rozlehlé prostory se
pod zámkem vlastně nacházejí. Vyslechli jsme si zajímavosti ze středověkého stavitelství, osahali si původní kamennou zeď, navštívili místnost, kde se
uchovávalo víno. Stáli jsme také uprostřed tehdejší ledovny, do které nosili
lidé v zimě ledy z řeky Moravice a malými otvory je shazovali do místnosti
v podzemí, kde se pak uchovávaly potraviny. Pak jsme se přemístili do edukační místnosti, kde jsme byli rozděleni do skupin a měli jsme za úkol postavit středověký hrad z dřevěných kostek. Našim hradům nechyběly věže,
hradby, studna, nádvoří a zámecké komnaty. Děvčata si vyzkoušela starobylou technologii stavby mostu. Dále jsme si povídali o středověkých řemeslech. Prohlédli jsme si koženou dámskou i pánskou obuv, skleněný pohár a džbán. Kluci se oblékli do rytířské zbroje a na chvíli se stali středověkými rytíři. Všichni jsme si potěžkali repliku meče. A nakonec se z Davida
Duška stal mnich a vyzkoušel si psaní husím brkem. Celý edukační program
proběhl za účasti redaktorky Českého rozhlasu paní Mgr. Petry
Štrymplové. Díky ní jsme měli nevšední možnost vidět práci redaktora
v akci. Těšíme se, až své hlasy uslyšíme v rádiu. Celé setkání bylo pro nás
velmi přínosné a děkujeme panu Havrlantovi za barvité povídání a milé
přijetí.
Mgr. Hana Seidlová
„Úlovky“ lovců kožešin ze 6. A

Nikol Mainušová

Nicolas Kovařík

