Žákovské příspěvky – Hra na novináře

V hodině českého jazyka – slohu – jsme si zahráli na novináře a vytvořili jsme krátké
příspěvky do našeho obecního Zpravodaje.

Srdce s láskou darované
Do této soutěže se zapojujeme už 5 let. Zatím jsme vyrobili např. látkové srdíčko – jehelníček
pro maminku či babičku, magnetku ve tvaru srdce, perníkové srdce pro naši bývalou
spolužačku Barušku, pro paní Alenku, naší bývalou paní školnici srdce z knoflíků, keramické
srdce pro denní stacionář Anežku v Týně nad Vltavou. A co letos? Z kartonu ve tvaru srdce
jsme natiskali obtisky z korku a sami je předávali důchodcům v obci. Utvořili jsme dvě party –
chlapci a děvčata a předali je osobně. Zeptali jsme se, zda si je můžeme vyfotit a předat na
stránky školy. Autoři: Denisa, Ája, Soňa, Kačka, Marie
Srdce s láskou darované jsme darovali koncem ledna hlavně starým lidem, kteří jsou sami. Tak jsme
jim chtěli udělat radost, aby aspoň na chvilku byli šťastní. Přejeme tím srdcem nejen zdraví, ale i
pohodu. Autoři: Tomáš, Filip, Honza, Ondra

Podle nás se srdce předává proto, abychom dali starým lidem najevo, že je máme rádi. Kdo chce,
může stejné vyrobit mamince, tátovi, babičce, dědovi nebo i kamarádovi. Hlavně nezapomenout
nalepit okýnko a vepsat, pro koho je určeno. Autoři: Pepa, Dáda
Podle nás je soutěž Srdce s láskou darované krásný Projekt, protože na staré lidi se nemá zapomínat.
Autoři: Pavla, Jana
Sám jsem viděl při předání srdce, že důchodci v Žimuticích měli velkou radost. A jsem spokojený, že
každý rok se nám výrobek povede. Autor: Matěj
Chcete si také vyrobit stejný dárek? Pracovní postup: Prvně si vystříhněte z kartonu srdce, pak si
vezměte korek a namáčejte jej do barvy. Tiskáte podle nálady na srdce. Když vše zaschne, volné místo
vybarvěte pastely. Nezapomeňte si vystříhnout z barevného papíru okýnko a napsat do něj přáníčko.
Jednoduché, ne? Autoři: Fanda a David

