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Co dělat o karanténě
Je karanténní čas, nemůžeme ven, a proto jsem se rozhodl napsat
článek o karanténě.
Karanténa je dobrá věc pro nás a pro jiné, třeba nakažené covidem19
/koronavirus/. Kdyžtak pro případ vám vypíši bezbečnostní prvky, jak
poznat příznak covidu 19:
-

Zánět spojivek.
Ztráta chuti a čichu.
Bolesti hlavy.
Vyrážka na těle.
Střevní potíže (průjem).

Na tohle si dejte hlavně pozor, noste roušky a respirátory.
Přejdeme k hlavnímu tématu - co dělat o karanténě. Jak já vím, tak
nejlepší činnost o karanténě je běh (i když já moc neběhám :( ). Klidně
běhejte okolo baráku, po schodech atd. Hlavní je, aby jste karanténu
vydrželi, dobré je koukání na seriály nebo filmy. Jako já, jezte zeleninu
a ovoce, abyste měli dobrou imunitu.
Potvrzených případů nakažených covidem 19 v ČR je k 20. říjnu 2020
celkem přibližně 182 000. Neděste se toho, protože vyléčených je asi
75 000.
A proč tohle píšu je, abyste si dávali pozor, ale na druhou stranu to
brali i s nadhledem.
S pozdravem

Něco k vyluštění

Ondřej S.

Vodník
Pohádka od maminky Petříka, když chodila do Základní školy
v Petříkově. Dneska učí děti v místní mateřské škole. Poprvé vyšla ve
školním časopise Měsíček v lednu a únoru 1997 a my ji dnes oživíme.
Říká se, že v rybníce Čerňáku žije vodník. A je to asi pravda. Protože
když je zima a zamrzne led, je o vodníkovi asi největší důkaz. Když se
jde po ledě, tak tam má ten vodník skleník. V ledě jsou totiž okénka, a
tam rostou lekníny a různé řasy, ale je to až daleko od břehu, takže je
to asi hluboko. Tam vůbec nikdo v létě nedoplave, tak je to vidět jen
v zimě. Jednou v létě jsme se šli k večeru projít a on tam seděl na
stavidle. Schovali jsme se a pozorovali ho.
Nad tajemnou hladinou rybníka se vyhoupl úplněk. Jeho světlo ozářilo
palouk a za chvíli tam přitancovalo několik víl. Vodník se na ně dívá,
tleská rukama a spokojeně se usmívá.
Šli jsme blíž ke stavidku, abychom uviděli co nejvíce. Blížila se půlnoc,
měsíc se krásně odráží v rybníce a vodník je jako u vytržení a snad nás
ani nepozoruje.
V tom v blízké vesnici se rozštěkal pes a za ním druhý a třetí. Krásná
scéna u Čerňáku náhle zmizela. Víly jako by se rozplynuly a vodník
skočil do vody.
Hned jsme vylezli z úkrytu a šli jsme se podívat do vody, ale nic už tam
nebylo vidět. Sestřička se v tu chvíli šla podívat do lesa, ale po vílách,
jako by se slehla zem.
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Výlet do Prahy
Děti z kroužku náboženství jeli do Prahy. Když jsme dorazili, šli jsme do
kláštera sv. Anežky. Viděli jsme staré zdi, její hrob, její pokoj, zahradu i
malou dílnu, kde jsme si mohli tiskat, psát husím brkem a kreslit sv.
Anežku. Potom jsme šli do Valdštejnské zahrady.
Byli tam metrové ryby a pávi, které jsme si pojmenovali. Bílý páv byla
princezna, šedí pávi byli stráže a ten největší a nejbarevnější byl král.
Šli jsme do senátu. Viděli jsme výra velkého. Tam jsme si hráli na
senátorky a senátory. Jeli jsme na Svatováclavské náměstí. Něco jsme
si tam koupili a šli jsme na vlak. Ve vlaku bylo plno, tak někdo seděl a
někdo stál.
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