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KŘEST NOVÉHO JMÉNA KNIHOVNY V DAČICÍCH
1. listopadu Městská knihovna Dačice oslavila 125. narozeniny. Při té příležitosti
dostala nové jméno – Knihovna Matěje Mikšíčka. K návštěvě této akce jsem měl
2 důvody. Četl jsem knihu Klipy klap a vedle vchodu do knihovny byla usazena
pamětní deska s podobiznou Matěje Mikšíčka, kterou vyrobila moje teta keramička.
Uvítala nás paní ředitelka a řekla nám, proč se knihovna přejmenovala. Pan doktor
Bohumír Smutný nás seznámil se životem a dílem pana spisovatele a přečetl dva
dopisy, které odhalily spisovatelovu osobnost. Písničky z doby národního obrození
zahrály děti pod vedením Ivany a Richarda Šedových. DS Tyl zdramatizoval
Mikšíčkovu vtipnou pohádku Kmotřička. Na oslavě narozenin nechyběl ani dort, který
byl moc dobrý, ořechový a medový. Bylo to moc pěkné odpoledne.
Radek

HALLOWEEN
Dne 25. 10. jsme pořádali akci Halloween pro děti z 1. stupně a děti z hobezské
školky. Připravili jsme si pro ně různá stanoviště se soutěžemi a hrami, za které
dostaly různé odměny. Děti byly oblečeny do zajímavých kostýmů a aktivně
a s radostí plnily úkoly. Ráno jsme nachystali tělocvičnu a druhou hodinu to začalo.
Prvně přišly děti ze školky a ty se trochu bály, ale byly moc šikovné. Děti z 1. stupně
se vůbec nebály a zvládly to moc dobře, na nějaká stanoviště chodily i víckrát. Takže
doufáme, že se jim to líbilo.
9. třída

časopis SLON

časopis žáků ZŠ a MŠ Staré Hobzí

LISTOPAD

2018

strana: 2

EXKURZE V JEMNICI
Zaujal mě Motorpal, protože to bylo zajímavé a poučné. Viděla jsem tam různé
stroje. V léčebně mě překvapilo, že tam lidé chodí dobrovolně. A také příběh dvou
lidí, kteří se chtěli léčit, a důvod, proč vůbec začali. Varovali nás, abychom nezačali
brát drogy, a co jsou drogy zač. |Danča
Na exkurzi jsem toho viděla plno, prošli jsme léčebnu, kde nám ukázali plno věcí
a měli pěknou přednášku. V Motorpalu, tam bylo plno strojů, ale moc jsem tam
neslyšela přes hluk. V léčebně jsem se dozvěděla celkem zajímavé věci, nejvíce mě
zaujal příběh Karolíny. Bylo mi líto, co si prožila. Překvapilo mě, že vůbec je
v Jemnici léčebna, a to už 40 let. |Simča
Zaujala mě dvojice, holka Karolína a kluk Tomáš. Vyprávěli nám o tom, kdy, jak
a proč začali brát drogy. Irena
Na exkurzi jsem viděla prezentaci, dva drogově závislé lidi. Jejich příběh mě zaujal
nejvíce, byly to zajímavé události. |Verča
Na exkurzi jsem neviděl skoro nic nového, byli tam feťáci a dementní lidé. Nejvíce se
mi líbil rozhovor s feťáky, protože bylo zajímavé se s nimi setkat. Překvapilo mě, že
se léčí kreslením, to mi přišlo zajímavé. |Šimon
Prvně jsme šli na přednášku do psychiatrické léčebny a tam se mi líbilo víc než
v Motorpalu, protože to tam bylo pro mě zajímavější. Paní, která nám o tom říkala, se
mi zdála milá a mluvila k nám docela otevřeně. Ze začátku nám spíš říkala věci, které
už víme, ale potom přišla jedna holka s klukem, kteří se tam léčí. Říkali nám o svých
problémech. Té holky mi bylo trochu líto, ale vypadala šťastně, že už je z toho venku.
Potom jsme šli do Motorpalu, kde mě to moc nebavilo, protože tomu vůbec
nerozumím. A byl tam hluk, takže
jsem toho pána vůbec neslyšela.
Jinak se mi to tam líbilo. |Eliška
Ve středu jsme jeli do psychiatrické
léčebny a do Motorpalu. V léčebně
jsme si prvně povídali s paní
primářkou a pak nám vyprávěli svůj
příběh dva pacienti, kteří se léčí se
závislostí na drogách. Bylo jiné to
slyšet od někoho, kdo to zažil, než
když si o tom povídáme ve škole. Ale
bylo mi jich líto a chtělo se mi brečet.
Pak jsme se šli podívat na terapii
kreslením, kde z obrázků poznají, jak na tom pacient je. Nakonec jsme šli do Motorpalu, tam mě to nebavilo, protože mě takové věci nějak moc nezajímají. |Barča
V Jemnici se mi líbilo nejvíce v Motorpalu. Taková vůně naší dílny. Podívali jsme se
skoro do každého kouta pracovníků. Docela dost se mi tam líbilo a hlavně byl velmi
připravený a milý pan vedoucí. Často mi ukazoval ty díly a mluvil o nich jen se mnou.
Nevím, jestli by mě bavilo stát u mašiny a dělat roky to samé.
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V psychiatrické léčebně mě nejvíc dostala Karolína, která měla fakt smutný příběh.
Protože brát perník ji prakticky naučila její matka, která fetovala. Udělalo se mi úplně
zle, když jsem slyšel o jehlách, a jezdil mi mráz po zádech. Příběh Tomáše nebyl až
tak zajímavý, ale zdálo se mi, jako kdyby měl pořád absťák. Stále se klepal, různě
s sebou cukal.
Hlavní je to, že jim oběma držím palce, aby se z toho dostali a znovu do drog
nespadli. |XXX

Prázdniny se mi líbily, protože jsme vůbec nic nedělali a já mohl ležet, být na mobilu
nebo jít s kamarády ven. Filip
Já jsem byl na rybách. Když byly podzimní prázdniny, tak to až tak nebralo, ale
záběrů jsem se dočkal. Chytil jsem kapra 32cm a další ryby. Druhý den jsem šel se
strejdou zase na ryby, zakrmili jsme, ale ten den ryby nebraly. Brzy je tma, takže
dlouho u rybníka nemůžeme být. Jakub
My při podzimních prázdninách děláme věnce na hřbitovy, ale tento rok jsem se
tomu vyhnul, ovšem v sobotu jsem byl ministrovat na mši a byli tam zastřelení
bažanti, zajíci a jeden jelen. Hostina po mši byla taky dobrá, všichni se tam najedli
a to je na hostině to hlavní. Pavel
Podzimní prázdniny mě moc nebavily, protože jsme jezdili zesnulým příbuzným
na hrob dávat věnce a kytky. Nejvíc mě štvalo, že jsme jezdili hodně daleko. Také
byla hrozná zima a to mi vadilo. Škoda, že tyto prázdniny nebyly delší. Honza
Podzimní prázdniny se mi líbily. Jednou jsem byl v lese a v úterý jsme pracovali
u sousedů. Na středu jsem se celkem těšil, ale nemusela být taková zima. Ondra
Podzimní prázdniny byly dobré, užila jsem si to, ale mohli nám je dát delší, ale aspoň
ty dva dny. Sabina
Podzimní prázdniny byly super, přijela mi kamarádka, tak jsme spolu chodily ven.
A taky jsem byla u ní doma. Nikola
O podzimních prázdninách jsem uklízel, potom jsme ryli záhony, pak jsme jeli
nakupovat do Dačic. Jela s námi i sousedka se svým pravnukem. Radek
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Půjdu do Jihlavy na kuchaře. Kuchaře jsem si vybral, protože mě baví vařit
a taky se chci umět starat sám o sebe.
Tadeáš
Chtěla bych na jezdeckou školu do Kladrub, možná se tam dostává hůř, ale mně jde
o to, abych odsud vypadla a byla co nejdál. Hlavně to chci s těmi kobylami dotáhnout
co nejdál a splnit si svůj sen. A když mi to nevyjde v Kladrubech,
tak někam do Prahy atd.
Verča
Já bych šel na kuchaře, baví mě to a jde mi to. Je to celkem dobře placená práce,
protože kuchařů je málo. Když si najdu restauraci, kde si mě bude šéf vážit, tak při
troše snahy budu i loupat brambory. 
Karel
Po základní škole bych chtěla na zemědělskou školu na farmáře. Ještě nevím kam,
ale přemýšlím nad Dačicemi nebo J. Hradcem.
Monika
No, řekl bych, že je ještě čas, ale asi půjdu na nějakou školu,
která se týká zemědělství.
Honza
Chtěla bych jít na veterinu do Brna, protože se ráda starám
o zvířata a pomáhám jim.
Danča
Já ještě nevím, ale půjdu určitě někam blízko domova,
abych nemusela být na intru.
Irča
Chtěl bych jít do Českých Budějovic na obor automechanik. Už jsem se koukal
a tahle škola vypadá nejlépe a můj známý říkal, že nás tam pustí na práci a do autodílny pro vyzkoušení, takže půjdu asi tam.
Honza
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Už od 3. třídy jsem rozhodnutá, co bych chtěla dělat, jenže teď začínám pochybovat.
Myslím si, že na to nemám. O škole jsem už přemýšlela, ale nevím…Ještě se musím
poradit, sice nevím s kým, ale to se vymyslí…
Simča
Nemám tušení, kam bych šel.
Pepa
Chtěla bych do Jihlavy na kadeřnici nebo kosmetičku. Obor kadeřnice je na 3 roky
a kosmetička na 4.
Adéla
Chtěl bych jít na fotbalovou akademii. Když mi to nevyjde, půjdu
na vojenskou školu cvičit psy.
Zdeněk
Moc nevím, určitě bych nechtěl jít na intr. Nechci spát někde daleko od domova,
prostě chci svoji postel, ale nedá se nic dělat, asi na něj budu muset jít. Chtěl jsem jít
na kováře, ale nejbližší škola je 170 km od nás, tak nevím.
Šimon

ŠKOLA

A JÁ

Chodím do ZŠ ve Starém Hobzí do 7. třídy. Do této školy jsem přestoupila před pár lety.
Ve třídě je nás málo, to si myslím, že je lepší. Učitelé na nás mají více času a snaží
se nám učivo víc vysvětlit, což já rozhodně potřebuji a ocením, i když to tak chováním nevypadá. A potom oceňuji samozřejmě přestávky. Měly by být ale delší.
A mé chování ve škole? Rodiče říkají, že se chovám jako puberťačka. Asi mají
pravdu. Když mě hodina nebaví, tak prostě vyrušuji, vykřikuji, pořád se vrtím a mám
hloupé řeči. No, učitelé to se mnou nemají jednoduché. Ještě, že jsou (skoro vždycky) trpěliví. Stejně si kolikrát říkám, že se mi mnohem lépe v hodinách učí, když je
u mě učitelka. Učení lépe pochopím.
No a mí spolužáci jsou vcelku fajn. Někdo se učí lépe a je vzorný, někdo zase vyrušuje.
Jenom mě mrzí, že někdy při sobě nedržíme a dost často na sebe žalujeme.
No prostě v Hobzí je to lepší než ve Slavonicích. Ale nelíbí se mi, že sedím vepředu.
Nikola
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