
I.(ové zpráičky
z bělotínské škotičky

PřestoŽe konec roku uŽje na
spadnutÍ' nedá se iici' Že
bychom zaháleli' Naopak.
Kvéten i Červen je u nás ve
Škole nabitý' A tak mezj zkou
Šenim a závěrečnýrni pisen
kami proživáme spo]u s Žáky
jejich slavnostni i dop]tikové
mimoško]rri akce' L'Iezi ty
slavnostnÍ patřil kurz spole.
čensxé výchovy a tance a pa.
sován' prvňáků na Čtenáře'

TaneČni kurz byl zakonČen
jako vŽdy kolonou' Mladé pá

jsme vyrazi]i na vllet. vslá
lani bylo hlo7ne odjezd r'Žv
5.31. Jelijs'ne5 bodjn a asillx
jsme přeseda]i, KdyŽ jsme ko
nečně dojeli do Tepl ic nad Me
tuji. šlijsme l s báglana snad
100 km do kempu, alospori ln!
to tak s rěŽkou taškou pilpa
dalo Vyballlijslnc sť a Vym
zi1i na prvni túIu pies KIavi
horu do Teplickeho skalniho
města' Tarn semi straŠnéhbi
lo. To lozenj po ska]kách| ob
jevova]i js'ne klásné ska]nj

nll zmrzku á né.o na sebe'
Nad náméstim kralova]a do
miDanta Dáchodskéh.J zám
ku' ceýa domú bv1a zas|
dLouhá, alť vť vlaku byla
sfanda. hfáli]snrc l.uzlle hry'
nčktci' j usllLrli' vl.álilljsme
sc o pLll dcsat. vcČc| a vŠichni
bvli uDiveni. Nevadllo nan
to. pIotoŽe jsnre pozna]j krás

NaŠip'.irodu poznáváme i v
t!'ristick.in krouŽku' Poslad
Di tulistika ]etošnÍho ško]ni

,!

ry sjuŽi]y svou prvni večemi
zábavu' vŽdý byla uspořádá
najen kvúli Din a jeD proně'
Předvcdly rodii]um a vŠcn)
piibuzným a kamarádum' ja.
ké tance se za pouhých 5 tekci
naučily' vŠichni se snaŽi]i o
co nejlépši předvedenj tancu'
ale ve stužkové vo]ence zvitě
zi vŽdyjen jeden pár' Miss s€
stala Kristýna Drozdová a
lvem salonu David Vacula.
Podékováni patřÍ lDg, \rlas
tilniluTumpachovi.

Mezi ty doplíkové palři Škol-
nÍ vý]ety z redakčniho syýé.
mu jsem \Tbrala 4rrávu Pav1í
ny Novosadové o !l]etě mé tÍi.
dy' tedy osmiÓky, do Teuic-
kých a AdŤŠpaŠských ska1'
ve dnech 29' 31'kvétna

útvafv, XdyŽ j.gnc došli na
chatky, vŠechDY Dás bol€iy
nohy' večer jsme nč]i osobnj
voLuo. a tak .js re sr rn,,hh
kaŽdý délat. co jsme chté]i
Druhý den jsn]e vyra,i]i do
ÁdrŠpaŠských skal, Ta]n to
bylo ještě lepši' NejpNe js]ne
obeŠlijezÍ.ko. kde s€ natá.ely.
pohádk]'. jako j$u Z pek]a
š1ěsti' Peklos p|iDcezDou. I,c
topisy NarDieatd. Potom jsmr
s. šlj podlvat na vodop.id'
KdyŽ jsme u vodopádu 3x za.
kilČe]i Klako oŠi. de.l nam
vodu. vodopád se spusliljeŠté
vjc' l]yla to krása' 'l.řeÍi den
jsme vyraz1]i do Náchoda.
tam jme mělj asi dvé hodllry
rozchod po naměstj' kaŽd! si
koupil, co chté]. k]uci jid]o á

ho roku vdla r Lipna Lidolrnl
Naa ir)skeho potoha k odic. Da
Maflj vc sktilc :l do lieřrná'
rtek. V Dočh' 24 j$De 7a krás
ného ténréi]ebriho dne 7v]ad
li 15 km a poznali pr'edhlii

A co nás ještě čeká? Ten1o
vikend spani v dluŽl]]č sť
spoustN bef a sou1ěŽí.20'
.eNDa s]avnostnÍ vyřazcnj
Žáku 9' třidy. v IáInci xx
Plvniťh s]alnoýi od 22' čcr!'
Da Lehli konceÚ, vernisáŽ
!Ýsta\.v Žáklr DaŠj Ško]v a
Školky' malovani na chodnI
ku. slortovni ilt raje. pobvt\'
v p'.il!dě a závod b.an!é vše
sh.annostl N]usirn uznat. Že
na nudll nen)anre ani pomvŠ


