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Dějepisný kroužek

Nela Hněvkovská

Tentokrát dějepisný kroužek zavítal do starobylého 
Berouna. Jako způsob dopravy byl zvolen autobus
s přestupem ve Zdicích. Po příjezdu do Berouna naše 
skupina došla k Muzeu Českého krasu. Tady si nás rozdělili 
na dvě skupiny. Jedna šla do muzea s milým pánem. 
Dozvěděli jsme se plno zajímavých věcí. Ze všeho nejdříve 
jsme objevovali dávné trilobity, pak jsme přešli do barokní 
lékárny, v 1. patře jsme se vžili do života dřívějších 
vesničanů i berounských měšťanů. Nakonec naše skupinka 
ještě nahlédla do prostoru výstavy dirigenta Václava 
Talicha. To jsme se ale museli střídat s druhou skupinou. 
"Vzhůru k Plzeňské bráně," pomysleli jsme si. Cesta 
nahoru a pak vzápětí i už dolů, nebyla moc příjemná. 
Tvořily ji totiž nekonečné točité schody. Představa, že tady 
žila jedna paní s kozou ještě počátkem 70. let 20. století je 
dost podivná. Dostali jsme šanci podívat se na dávný 
hodinový stroj, který dodnes všem berounským 
obyvatelům a turistům ukazuje čas.
Měli jsme štěstí, když jsme 
viděli Husovo náměstí ozářené 
slunečními paprsky. Ještě jsme 
si prohlédli všechna práva, co 
byla městu přidělena od 
různých králů. Dole jsme 
dostali párminutový rozchod. 
A pak zase domů. Myslím, že 
to byl zajímavý výlet a už se 
těším na příště. 
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Lahodný blebajz
Jak rozhodně víte, k tomu abyste mysleli, potřebujete energii. 
My tuto energii dostáváme prostřednictvím jídla ze školní 
jídelny, které má mnoho chutí a barev. Někdy se tento 
chemický pokus zdaří a někdy naopak. Ale ceny na tuto dobu 
jsou přívětivé, když za oběd dáte 33 a za svačinu18 Kč. 
Děti to ale stejně neumí ocenit, protože neznají úsilí a cenu. 
Hygiena je samozřejmě na místě, ale občas se nějaký ten vlas 
najde v té výborné polívce ze žabích stehýnek. Naštěstí si 
můžete zvolit oběd číslo 2, a to buď přes mobil, přes aplikaci 
strava (číslo jídelny: 0284), anebo ručně v jídelně. Takže 
pokud se  chcete dobře najíst, tak si zajděte do Unina na 
pizzu, ale když jste líní chodit, tak školní jídelna vám 
vykouzlí úsměv v žaludku.

Jáchym Okáč a Samuel Pislcejk 8.A
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Jan Ámos Komenský

Jméno, které v pondělí 24. října na malé scéně v Žebráku 
zaznělo několikrát. Na jeviště vystoupila dvě stvoření, muž
a žena. Muž mi byl povědomý, ale že hrál ve filmu Špunti 
na vodě, jsme se s kamarádkami dozvěděly až po škole. 
Žena byla nejspíš starší, podle některých fotek na internetu 
možná i jeho máma. To se ale asi nedozvíme. Oba měli 
velice výrazné a zvučné hlasy. Do úvodu nás zavedl zpěv 
starší ženy. Jakmile vstoupili na pódium, začali recitovat 
různé zásady Jana Ámose Komenského. Bohužel jsem 
vydržela poslouchat asi deset minut, pak jsem začala  
přemýšlet nad něčím jiným. Trochu mě mrzí, že si to dobře 
připravili, ale my to nedokážeme ocenit. Myslím, že když by 
si stejnou přednášku vyslyšel nějaký vysokoškolák či 
i středoškolák, nadchlo by ho to určitě více než nás 
navzdory tomu, že jsme se o něm teď učili. No doufám, že 
se účinkujícím někde dostalo většího uznání. A že naši žáci 
svým chováním neudělali moc velkou ostudu.   

Nela Hněvkovská
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Školáci v běhu

27.9. 2022 se u nás v žebrácké základní škole 
konal už tradiční přespolní běh. Hned z rána 
byli běhat ti nejmladší z prvního stupně. 
Odpoledne pak vyrazili ostatní z druhého 
stupně. Trasy byly různě dlouhé podle věku 
žáků. Sice prvním závodnicím z 2. stupně 
poprchávalo, ale pak se vyjasnilo a mohlo se 
běhat dál.
Všichni byli moc šikovní a bylo vidět, že 
rozhodně neběhají poprvé. Vítězové dostali 
odměny a všichni byli šťastní, že doběhli do 
cíle.
                                                                                                 
                                             

Eliška Špotová, 9.A
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Zpíváš dobře, rád a netrpíš trémou? 

Pak tě zveme na Allegreto, pěveckou soutěž, která proběhne 
v úterý 6. 12. v půl druhé odpoledne v Základní škole Žebrák 
ve třídě 9. B. Na programu bude poslech písní, které si připraví 
žáci a žákyně 2. stupně. Budou zpívat jednotlivě nebo ve 
skupinách o maximálním počtu 4 žáků nebo žákyň. Doprovod 
může být vlastní nebo pomohou paní učitelky. Na konci nebude 
chybět vyhlášení vítězů a udělení cen. Na všechny odvážlivce 
se moc těšíme 

Akce se zúčastní pouze soutěžící. 
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