Na úvod
Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla
našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň.
Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé… samozřejmě i čertíci. Ti se
dokonce pokusili obsadit naši školu. Pohybovali se, jak už to čerti
dělávají, neřízeně po celé budově školy a navštívili například i naše
malé prvňáčky.
To už si ale přečtěte na stánkách našeho časopisu sami. Přejeme vám
příjemné čtení a zábavu při listování mikulášským Twistem.

Tereza Huterová, 9. tř.

5. prosince přišel Mikuláš

5. 12. chodil Mikuláš, andělé a čerti. Děti se čertů bály, a nakonec
andělíčci rozdali dětem sladkosti.
Kuba Michálek a Kuba Hreus, 4. A

Když šli, tak nám málem div nevyrazili dveře! Nejdřív jsem se bála, ale
pak to byl úžasnej zážitek. ))
Niky Myhovyčová, 4. B

I na naší škole se oslavuje Mikuláš. :)
5.12. byli žáci 9. třídy požádáni, jestli by na sebe nemohli vzít roli
čertů a andělů.
Samozřejmě to byla lákavá nabídka, a proto si to nemohli nechat ujít!

Ráno tedy vyrazili do tříd jako doprovod Mikuláše, který šel
"očíhnout", zda se někteří žáci přes rok polepšili, nebo ne.
Ve většině případech to dopadlo dobře, a za nějakou vánoční koledu či
písničku pak žáci dostali sladkou odměnu. Vyzkoušet si roli pomocníků
Mikuláše určitě všem přineslo spoustu zábavy, a už se naše škola těší
na další předvánoční návštěvu. :)

Natálie Nováková, 9. tř.

10. 12. vánoční jarmark
Jako každý rok se ve škole dne 10.12. od 16:00 do 18:00 h. konal
Vánoční jarmark. Některé třídy si připravily vánoční divadelní
představení např. O lenivém zajíci, Santa nepřišel, Oslíkův vánoční
příběh, O čertu Kopejtkovi…. Každá třída ve svém stánku nabízela
svoje výrobky (přáníčka, náhrdelníky, svíčky, andílky...). 9. třída se
postarala o občerstvení, párky a chlebíčky byly okamžitě pryč,
rodiče si pochvalovali svařené víno a grog, kávu, čaj a cukroví od
maminek nabídl stánek SPCHŠ. Všichni se dobře bavili a naladili se na
vánoční atmosféru. ;)

Adéla Jiříková, 9. tř.

Dne 10. 12. byl ve škole jarmark. V prvním patře prodávali cukrovou
vatu, perníky, ozdoby a další věci. Ve druhém patře prodávali věnce se
svíčkou, porcelánové krabičky, a tak dále. A ve třetím patře prodávali
stromečky, náramky z gumiček a spoustu občerstvení. Bylo to pěkné.

Vašek Vyšín, 4. B

Jarmark byl úspěšný. Všude byly nádherné výrobky. Byla i nádherná
divadla, například O čertovi Kopýtkovi a O oslíkovi.

Kuba Michálek a Kuba Hreus, 4. A

Vánoční jarmark byl jako vždy moc krásný. Všude bylo spoustu lidí.
Některé třídy si připravily nádherná vystoupení. Nejvíce se mi líbil
čas strávený s ostatními přáteli.
Michaela Tichotová, 6. A

Vánoční jarmark se u nás koná každý rok, je to tradice naší školy.
Většinou je tam hodně lidí. Já jsem z toho letos skoro nic neviděla,
ale podle toho, co jsem slyšela, to bylo velice příjemné.
Markéta Stránská, 5. A

Na jarmarku se mi moc líbilo. Nejvíc to, jak jsme prodávali. A to, jak
jsem si koupila tolik různých věcí!
Bára Staňková, 3. B

Měli jsme stánek s cukrovím a ozdobičky na stromeček, a taky
kalíšky.
Niky Myhovyčová, 4. B

Na školním jarmarku jsme vydělali peníze na jídle, hlavně na pizze a
cukrové vatě. Také se rychle prodaly svícny a adventní věnce.
Jarmark se mi líbil.
Kája Hrušková, 5. A

Vánoční jarmark se mi moc líbil, probudil ve mně už takovou vánoční
atmosféru. Myslím si, že každé třídě se podařilo vydělat nějaké
peníze, za které si koupí něco pěkného. Například naše třída si nejspíš
koupí za vydělané peníze třídního mazlíčka.
Veronika Nerglová, 6. A

Na jarmarku si všichni mohli koupit pití, něco k jídlu a různé výrobky,
které vytvářely jednotlivé třídy.
Pavla Jedličková, 6. A

galerie
Předvánoční pohádka
--- pokračování z minulého čísla --„Ale, ale!“, řekl jelen.
„Neboj se!“, konejšila ji liška.
„Mám nápad,“ řekla straka. „Vezmeme ji k nám domů, oslavíme Vánoce
společně, a pak jí najdeme domov!“
„Skvělé!“, řekla liška. Vzali jedličku a běželi domů. Oslavili Vánoce a
Ježíšek všem přinesl spoustu dárků.
Potom přišla nějaká veverka a ptala se: „Neviděli jste tady mou malou
veverku?“ Ale to už se malá veverka vrhala mamince kolem krku:
„Mami!!!“ Všechno šťastně dopadlo. Malá veverka slíbila, že už se
nikdy neztratí a s maminkou zůstaly bydlet v tom krásném lese…
Konec

Bára Staňková, 3. B

na závěr
Nezalekli jste se našich čertů? Doufáme, že jste se nad mikulášským
Twistem pobavili a leckomu z vás i vyloudil úsměv na rtech.
Zachovejte nám vaši přízeň a při dalším čísle - již v novém roce - se
budeme těšit, že si opět naše stránky s radostí přečtete.
Přejeme vám KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.
VÁŠ TWIST.

