Neztrácejte hlavu!!
Kdo to má po Vás uklízet???
(Vzkazuje Vám paní uklízečka.)
A TO JE VÁŽNĚ KONEC!!!!
Puntík tečka.
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NĚKOLIK RAD
PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
Rada první: Jak chodit do školy
Do školy chodíme zásadně tak, že máme dolní konce nohou
položené na cestě. Nikdy nezvedáme obě nohy najednou, je
to velmi nepraktické. A pochopitelně nejdeme dozadu,
protože bychom přišli zase zpátky domů.

Rada druhá: Jak poslouchat pana učitele
Pana učitele posloucháme pouze umytýma ušima. Kdyby uši
byly neumyté, mohlo by se stát, že všechno uslyšíme naopak. To
byste také všechno naopak uměli a až do konce života byste si
třeba mysleli, že Austrálie je vzácná rostlina a televize je
nebezpečná choroba.

Rada třetí: Jak zapomínat věci
Některé věci nikdy nesmíte zapomenout doma.Nejhorší je,
když si žák zapomene svačinu. To je potom během vyučování
podvyživený a nemůže dobře růst, protože mu kručí
v břiše.Tím samozřejmě ruší své spolužáky.Některé věci si ale
zapomenout můžete.Vůbec nic se nestane, když si s sebou do
školy zapomenete vzít například žirafu nebo jedovatého hada.

Rada čtvrtá: Jak psát do sešitu
Do sešitu se snažíme psát jen rukou.V zubech pero nedržíme,
protože bychom ho mohli spolknout a mohli bychom dostat
zánět slepého střeva.

Rada pátá: Jak dostat samé jedničky
Samé jedničky dostáváme, když nám je paní učitelka napíše na
vysvědčení. Je proto dobré najít takovou učitelku, která umí
psát pouze jedničky. I když by bydlela na konci světa.

Krista Bendová
(„Jak šlo kotě do školy“)
2
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Študáci se vyskytují v menších smečkách po třiceti až šedesáti jedincích.
Takovýto studentský kolektiv zove se klasa neboli kláda. Jako celek bývá
kantory nazýván miláčkové, synkové, banda mizerná, skotáci, darebáci, zvěř,
papnhajmští, ušatí, klackové, chytráci, hlupáci, zabedněnci, ignoranti, mládež,
líná holota, holoubci, holomci, atd., atd.
Klasa vyluzuje šum, ševel, šepot, hluk, a v nestřežených okamžicích
vydává řev. Zdánlivě jednotná smečka je složena z nejrůznějších živlů…“
(J. Žák – Študáci a kantoři)

Když mi skončila škola,
trochu jsem se nudila.
Pak se to však změnilo
a to se mi líbilo.
Musela jsem pracovat,
ale to mě baví.
Byla jsem na svěžím vzduchu
a dbala o své zdraví.
Po měsíci práce
byla jen legrace.
Už jsem byla s přáteli,
stále jsme se smáli,
domů pozdě chodili
a potom se báli.
Každý den jsme byli spolu
a dělali hlouposti.

NAŠI EXPERTI NA . . .

Ted to všechno skončilo
a je to až k lítosti.
Jezdili jsme na kolech
a chodili pěšky.
Potom skončil den
a bolely nožky.
Ale to mi nevadilo,
byla totiž sranda,
když se sešla pohromadě
celá naše banda.
Těším se zas na prázdniny,
ale to i kamarádky.
Avšak je mi líto, že
nevrátím se do základky!
Andrea Kirnagová
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Bárta Jiří
Blažková Andrea
Ďurišová Marie
Doležalová Michaela
Hrdličková Veronika
Jechoutková Karla
Josefiová Barbora
Kirnagová Andrea
Kříž Jiří
Latzka Lubomír
Marhounová Anna
Mazanec Jiří
Minaříková Klára
Pechová Romana
Procházka Jakub
Rubanická Kateřina
Svátková Kateřina
Tóthová Ľudmila
Wunschová Denisa
Zápalková Lenka

3

KANTOŘI
V čele sboru stojí vládce ústavu, nazývaný žactvem říďa, řeďas, ředák,
ředule, řepák, řízek, bobr, šerif ,Zeus, pan řídící, Veliký Bůh Brown atd., atd.,
kdežto kantoři se zmohli na jedinou přezdívku „starej“. Sbor se obyčejně skládá
z matykáře, chemika, češtináře atd., což jsou názvy obecně známé ….. Majíce
hluboce vyvinutý smysl pro rozlišování dobra a zla, dělí žáci učitele na
„správné“ a „prevíty“. Oblíbený kantor zove se též štabák, štramák, fešák, řáckej
prófa, bezvadný prófa, skvělouš, apod. Krutý je nazýván kruťas, pes, dobrman,
sup, šakal, satan, kojot, veřejný nepřítel, katouš, grizly atd.
(J.Žák - Študáci a kantoři)
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Ředitelka školy:

Stehlíková Lenka, Mgr.

Zástupce ředitele školy:

Wirthová Hana, Mgr.

Pedagogičtí pracovníci:

Borková Angela
Grösslová Jana, Mgr.
Hellmichová Bohdana, Mgr.
Hornáková Miluše, Bc.
Houzarová Jindřiška, Mgr.
Jašíčková Jana
Malá Vlasta
Merunka Karel, Mgr.
Mikulášová Lenka, Mgr.
Nováková Miluše
Pocová Blanka
Samek Jaroslav, Mgr.
Svobodová Jana
Wirth Michal, Mgr.

SLOHOVÉ KALIGRAMY
Kaligram je text uspořádaný do výtvarného obrazce, často jsou v ní slovo a
kresba spojeny v nový zvláštní tvar.
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SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE
2003 -2004

NAŠE TŘÍDA A RÝM
Kdo nejde do kina?
Kdo má hezký svetr?
Kdo má rád guláš?
Kdo má pět tašek?
Koho vidím tlačit káru?
Komu dáme kuře?
Kdo sleduje modní trendy?

Martina.
Petr.
Lukáš.
Vašek.
Báru.
Kláře.
Sandy.

Soutěž

Anton Jungwirth
Kdo je tichý jako myš?
Kdo má oči jako tatínek?
Kdo je bílá jako kopretina?
Kdo je veselá jako písnička?
Kdo umí nakreslit trpaslíka?
Kdo viděl létat sokola?
Kdo si vyfotil klokana?

Pavel Kiš
Martínek
Martina
Lenička
Veronika
Nikola
Ivana
Aneta Nováková

Copak dělá Bára?
Co máš ráda, Ivo?
Co pobaví Pavlíka?
Jako kdo mám hezký svetr?
Copak děláš Martínku?
Co je Zdeněk dozajista?
Kdo září jako kometa?

Plete, šije, párá!
Pěkně velké pivo!
Podívat se na psíka!
Přece jako žáček Petr!
Nesu vám tu novinku!
Velmi dobrý fotbalista!
Spolužačka Aneta
Lenka Stehlíková

Kdo má mobilní telefon Nokia?
Kdo má pěkný zvonek?
Kdo má syna?
Kdo pořád jenom čmárá?
Kdo chytil kominíka?
Kdo má hodně karet?
Kdo nosí kšandy?
Kdo veze kmín?

Natia
Zdeněk
Martina
Bára
Veronika
Albert
Sandy
Antonín

Výsledek

Dějepisná olympiáda

Okresní kolo

Recitační soutěž

Okresní kolo

Čtenářská soutěž

Okrskové kolo

Znáš své tělo (SZŠ Cheb)

Okresní kolo

O nejlepší školní časopis (Transgas, a.s.)

Mezi 20 nejlepšími v republice

Vánoční ozdoba

Školní soutěž

Vánoční stromeček

Školní soutěž

Velikonoční ozdoba

Okrskové kolo

Adopce panenky

Účast v celostátní akci

Výtvarná soutěž pro slabozraké

Účast v celostátní soutěži

Matematická olympiáda

Školní kolo

Pythagoriáda

Okresní kolo

Fyzikální olympiáda

Okresní kolo

Archimediáda

Okresní kolo

Coca – Cola Cup

Účast v celostátní soutěži

MC Donald Cup

Účast v celostátní soutěži

Florbal

Krajské kolo

Minifotbal

Okrskové kolo

Šplh

Okrskové kolo

Vybíjená

Okrskové kolo

Basketbal

Okrskové kolo

Dopravní soutěž

Okresní kolo

Ilona Kroftová
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PERLIČKY (ŽÁKŮ)
•

Kuba Volf při rodinné výchově sděluje ostatním žákům aktualitu o
teroristickém útoku a pronáší památnou větu: „Umřelo 70 mrtvých.“

•

Podobně spolužáky informovala Anička Tomášová: „Lavina pohřbila
60 turistů, ale všichni přežili.“

•

Osmáci řeší literární úkol - doplňte 2. verš k tomuto: „Tu písničku mám
rád,“ a Kamil Novotný mile prosí: „Pojď se se mnou milovat!“(že by
nenápadné podplácení?)

•

Petra Nováková při Tv – „Já se tady z vás snad udělám!“

•

Co mi říkají Vánoce? Nic, protože s nimi nemluvím . . .
(Jakub Procházka a Jirka Mazanec)

•

„Řekni název jedné Erbenovy balady.“
„Princ Bajaja„.“ (Jirka Kříž)

•

Jirka Mazanec: „Proč je na těch flaškách napsáno PET, když je jich
v balení šest?“

•

„Jirko, kde ses narodil?“
Jirka Mazanec: „V porodnici, přece!“

•

„Kdo byl předsedou vlády v ČSR po roce 1918?“
Luboš Latzka: „Gagarin!“

•

Káťa Svátková: „Jé tady něco voní!“
Sousedka: „No to jsem já, my jsme měli k obědu čočku!“

•

„Kdo sídlí ve Vatikánu?“
„George Busch“ (Andrea Blažková)

•

Bára Tichá napsala v prověrce: Puškin – básník z období rasismu . . .

Myslíte si, že máte ruce tři?
Přijďte k nám.
AXIS OPTIK

Marek Daneziev
Martin Školník

Ani on nám nevěřil! Dokud se na
vlastní bulvy nepřesvědčil! Při našem
filmu vám budou vstávat i vlasy
hrůzou na hlavě. Na DVD je právě
teď v prodeji film s názvem:,, Co tě
žere?!“
Ľudmila Tόthová
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PERLIČKY (UČITELŮ)
•

Zvoní. Začíná hodina češtiny. Paní
učitelka Mikulášová si urovná věci na
stolku a říká: „Táák…“ Všichni čekají na
větu: „Tak se posaďte!“ Už už si sedají,
když se od katedry ozve: „Táák se hezky
narovnáme!“

Možná, že je to tak!
A budou si o nich
lidé povídat!

Už Vás nebaví si každý den česat Vaše suché a
polámané vlasy? Už nechcete mít prales na
hlavě? Kupte si náš šampon a kondicionére
série Akvahair a Vaše vlasy nebudete muset
namáhavě rozčesávat! Budou jemné, pevné a
stále zelené! ,,Neseďte v lese a přijďte k nám,
na hlavu Vám šampon dám.“

•

Fyzika. „Zvláštní škola je tamtím směrem. Jestli chceš, můžu tě doprovodit
na trolejbus.“ (No řekněte, kdo by paní učitelce Grösslové odolal?)

Paní učitelka Borková se ptá: „Luboši, kam jdeš
po škole?“
“Domů,“ zní odpověď absolventa devítileté
povinné školní docházky.

Miluška Čačková
Káťa Vargová

•
Stále se v noci probouzíte a nevíte, jakou
si máte vybrat polohu?
Tak si u nás můžete zakoupit nové tablety
na věčný, ničím nerušený spánek. Jmenují
se BUDIŽ ZEMĚ LEHKÁ!
V prodeji už teď!

Jirka Bárta: „Venku prší.“
Paní ředitelka Stehlíková: „To je jen přeprška!“

Oblíbená věta paní učitelky Bytelové: „Bože, za co mě trestáš?“

Müller a Novotný si z mých hodin dělají
zadek!“ hláška paní učitelky Hellmichové

Jan Dlugoš
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UČITEL PODLE MÝCH PŘEDSTAV
Učitel podle mých představ by měl být mladý, chytrý a klidně i hezký,
upovídaný a upřímný. S žáky by si měl povídat jako se sobě rovnými. Měl by
být spravedlivý a známkovat velice mírně. V jeho hodinách by se neměl nikdo
nudit. Vyučoval by svou zvláštní metodou. Dokázal by nám vysvětlit novou
látku tak, abychom ji všichni pochopili. Doufám, že někdy takového učitele
potkám.
Iveta Cuchalová
Učitel podle mých představ by měl být spravedlivý, mít smysl pro humor
a učit aspoň trochu neobyčejnou metodou. Neměl by nadržovat ani dětem
učitelů. Nemusí být pohledný či pohledná, hlavní je, aby nás něco naučil.
Někteří učitelé totiž vykládají jednotvárně a nezáživně. Měl by být přátelský a
milý ke všem - bez ohledu na jejich prospěch. Měl by dát šanci všem se prosadit.
Každému totiž nejde všechno a hlavně všechno ho nebaví. Měl by zkoušet nějak
systematicky, abychom věděli, jak se na zkoušení připravit. Ale já se spokojím i
s těmi učiteli, které máme. Když to jinak nejde. . .
Emílie Čačková
Učitel podle mých představ by měl být klidný, legrační, vždy nad věcí,
vždy o krok dál než žáci, neměl by křičet a neměl by se zlobit kvůli
maličkostem. Měl by učit angličtinu a dějepis.
Tomáš Müller
Učitel podle mých představ je mladý, opálený, nejlépe s tmavými vlasy a
vypracovanou postavou. Umí se vcítit do svých žáků, protože ví, jak školu
neměl rád on. Podle toho, jak je mladý, tak taky známkuje-velmi mírně.
Samozřejmě mu nechybí smysl pro humor a pro spravedlnost. Nikdy nedělá
mezi nikým rozdíly, hodiny s ním každý plně prožije a nikdo se s ním nenudí.
Jana Nováková
Učitel podle mých představ by měl být vzdělaný, ale ne moc závislý na
své práci. Měl by mít smysl pro humor a neuškodilo by, kdyby byl sympaťák.
Mělo by mu být kolem 25 let a naše legrácky by měl brát s nadhledem. Pořádal
by pro nás různé akce, byl by aktivní.
Kateřina Vargová
Učitel podle mých představ by měl být na pohled sympatický. Neměl by
být v hodinách nudný a hlavně by nás měl hodně naučit. Nějak takhle si
představuji svého učitele. A kdyby to měla být učitelka? Musela by být mladá,
chytrá a vtipná. A ani by mi nevadilo, kdyby byla přísná.
Kamil Novotný

Lev
Král zvířat by se měl obávat problémů ve škole, musí
zabrat.

Panna

Panny to budou mít těžké. Mohou nastat spory s Býky
a Střelci – pozor - opatrnost nade vše!

Váhy
Mluviti stříbro, mlčeti zlato. Držte jazyk za zuby a
budete mít pokoj.

Štír
Nemoc je na cestě! Pohroma! Pozor na styk s ostatními
znameními.

Střelec
Střílet šípy lásky vám jde skvěle. Tak to hezky
promyslete a najděte svou životní lásku.

Kozoroh
Klid a pohoda zavítá k vám do dvora. Užijte si míru
v rodině a nenervujte se!

Tomáš Müller
8
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Vodnář
Vodnáře překvapí kvalita a postavení hvězd měsíce
března. Měli by toho využít ve všech směrech.

Ryby
Neplatí pro vás štěstí Vodnáře, ale měsíc březen patří
vám. Vás mění vaše volba. Štěstí si musíte udělat sami.

Beran
Berani, Berani, vaše tvrdohlavost by se vám mohla
vymstít, pozor na to!

Podle mě ideální kantor asi neexistuje, protože všichni lidé, kteří se
dobrovolně rozhodnou pro tuto práci, nemají někde v mozku určitou klapku.
Bylo by hezké, kdyby měl učitel velký smysl pro humor, nebyl by moc
přísný, dovoloval by nám žvýkačky (se žvýkačkou v puse se lépe přemýšlí) a
mít nohy na stole (aby se nám pořádně prokrvily, protože - jak je známo - téměř
všechny nemoci vznikají ze studených nohou. (smajlík) Mohl by s námi dělat
také nějaké aktivity – tím nemyslím zrovna matematické, dějepisné a fyzikální
olympiády, ale třeba výlety pod stan, lyžařské výcviky, chození na zimní stadion
a tak dále. Prostě by měl být SUPER!!! Protože, když je super učitel, jsou i děti
hodné, ne ?
Kateřina Eiblová
Učitel podle mých představ by měl vypadat jako David Beckmann.
Nemělo by mu být více než 25 let a musel by být sympatický a hodný. Nás by
měl rád, ale nikomu by nenadržoval a známkoval tak, jak si to zasloužíme. Na
škodu by ani nebylo, kdyby měl smysl pro humor a porozumění pro naše
legrácky. No a ještě samozřejmě, aby pro nás připravoval různé akce a soutěže
(a to mi stačí).
Anička Tomášová

Býk
Silné znamení vyrovnanosti prokáže své silné
postavení ve zvěrokruhu - březen zvládne bez větších
změn a problémů.
Blíženci
A tady je kámen úrazu! Měli byste snad raději ležet
doma v posteli a nevycházet ven celý březen. Čekají
vás pohromy.

Rak
Štěstí, láska, zdraví - využijte toho ve sportu a k
navázání vztahu.
Moje učitelka by měla mít blond vlasy, trojky prsa, vymakané tělo a
zářivě zelené oči. Měla by nosit krátkou sukni a malé tričko, aby bylo vidět
bříško. Měla by učit tělocvik.
Jan Laštovka
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VYPSÁNO Z KULTURNÍCH DENÍKŮ
Teď v březnu máš školu docela na háku, ale nenech se
ukolíbat, mohlo by tě to stát kapesné! V partě by to mohlo
být trochu na nože, protože mezi tebou a
kamarádem/kamarádkou to docela jiskří…!!

Slavné citáty
Nenechat se doběhnout . . .
Všechno brát s rezervou . . .
Jsem to ale číslo!
Říkám holou pravdu.
Nemáte oheň?
Jsem z toho na větvi.
Přijali nás chladně.

ZÁTOPEK
BARUM
LUDOLF
INSPEKTOR KOJAK
PROMETHEUS
TARZAN
AMUNDSEN

Lev
Ve škole to je fakt normál. Jako vždy nic moc!Ale dej si
bacha na kamarády!! V lásce se moc nesnaž! Neboj - přijde
to samo!

Panna

Vtipy
Ranní ptáče dál doskáče . . . . .
víc toho sežere
a dřív chcípne!

Máš to prostě v povaze, pořád váháš!! I když moc kamarádů
nemáš, drž si je u sebe, můžeš jim plně věřit. V lásce se na
tebe nic moc nechystá, i když nějaký ten flirtík…

Váhy

Při příchodu školního inspektora

„Muž z Hongkongu“

Při rozdávání vysvědčení

„Slunce seno a pár facek“

Když školník zapomene zatopit

„Vzpomínky na Afriku“

Na odpolední vyučování

„Kam se poděla sedmá rota“

Když přineseme vysvědčení domů

„Hříšný tanec“

Na konec vyučování

„Útok lehké kavalerie“

Když jsme u tabule

„Samotář“ , „Stopař“

Poškolákům

„Faunovo velmi pozdní odpoledne“

Sborovně

„Čarodějky z Eastwicku“

Třídnímu

„Policajt nebo rošťák“

O velké přestávce

„Indiana Jones a chrám zkázy“

Přestože jsi štír, zkus tenhle měsíc být méně jedovatá/tý, ve
škole máš díky tomu docela problémy. S kamarády už jste se
kvůli tomu hodněkrát hádali. V lásce dej šanci tomu, kdo se
o tebe „uchází“ už delší dobu.

Štír
Své sexy pohledy střílíš na všechny strany – je možné, že
někoho trefíš, na tento měsíc ti hvězdy předpovídají dobrou
mušku!! Ve škole ti to jde docela dobře, ostatně jako vždy.
V partě si dej pozor, někdo by tě mohl zradit!!

Střelec
Máš velké srdce a jsi velice obětavý/vá, ale moc to
nepřeháněj! Někdo by toho mohl využít!! Ve škole to je v
pohodě, ale dej si bacha na dějepis!!

Kozoroh
Káťa Eiblová
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CO VÁM ŘÍKAJÍ HVĚZDY?

NAŠE HAIKU
(HAIKU – klasická japonská forma básně o 17 slabikách)

Vodnář jako takový, má v povaze být tak trošku aktivní, a to
někdy škodí – v partě je to přesně tak, jasně že neuškodí
jednou za čas nějaká akcička, ale ne každý týden!! V lásce to
je stejné – neuháněj každého kluka, který tě pozdraví!

•

V sadu roste strom života obsypaný květy krásných dní.
Tomáš Müller

Vodnář
Znamení Měsíce!!
Ve škole je to docela zabíračka, tak se plně soustřeď na
učení! V lásce se nepouštěj se do žádného flirtu – teď ti to
moc neprospěje, radši si to všechno nech na prázdniny!!

•

Život je dlouhý provázek, na kterém je mnoho zlých uzlů.
Kateřina Eiblová

•

V zrcadle se každé ráno vidím a říkám si:
Co to je?

Ryby

Kateřina Eiblová
V posledních dnech se nemáš moc dobře, ani ve škole, ani
v partě a ani doma. Jestli si zadaná/ný, tak to taky mezi vámi
skřípe . Máme pro tebe lék!! Kup si něco! I maličkost ti
zvedne náladu!!

•

Řeka se zeleným krajem snáší až k náručí moře, že?
Kamil Novotný

Beran
Ve škole je to prostě normálka - nic nového = nic těžkého.
Ale mezi tebou a kámoši je to docela divné, asi v půlce
března se váš stav naštěstí zase zklidní. Láska: Tak už si
zjistil/a, jestli tě fakt miluje?

MÉ OBLÍBENÉ MÍSTO

Býk

Blíženci

V poslední době se s kámoši docela hádáš, Schází ti ten tvůj
Blíženec. Možná by bylo dobré přihlásit se do nějakého
zájmového kroužku, tam můžeš najít jak svoji lásku, tak
svého Blížence. Ve škole toho moc pozitivního není, tak se
snaž!!

Nedaleko, tady v lese je křižovatka z lesních cest. Tam protéká křišťálově
průhledný potůček, který tiše bzučí jako včelka. Okolo této životodárné vody
roste mech tak zelený, jak jen to jde. A malé žebříčky se pnou do výšky. V tom
okamžiku, kdy si sednete do měkkého a sametového mechu, jste plni pohody a
klidu. Můžete přemýšlet nad tím, co jste v uplynulý den udělali v (tom) lesním
neúplném tichu.
Kateřina Vargová

Říká se ti taky zpátečník a tento měsíc to platí! Pořád jenom
vzpomínáš na to, co bylo, ale zkus přemýšlet nad tím, co
bude – vyraž si někam s přáteli a vesel se – a dělej to tak i ve
škole, špatná nálada ti moc nesvědčí.

Rak
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MÉ DOBRÉ (D) A ŠPATNÉ (Š) JÁ

PODZIM
Drak
Venku je moc velký mrak,
vedle zase létá drak.
Létá si to po obloze
ve své celé kráse,
neví, že je zimní čas,
všímá si jen vás a vás.
Děti pouštějící draka
nechtějí jít domů,
mají asi hodně práce
a ještě něco k tomu.
Dráček už má také strach,
kdo bude v těch peřinách.
Zalezou si do postýlek
celé plné těch vzpomínek,
Bude se jim pak zdát,
jak je má drak rád.
Lenka Stehlíková

Podzim
Na nebi sedí šedivý mrak,
kousek od něj létá drak.
Ze stromu padá za listem list,
podzimem už jsem si jist.
Lenka Stehlíková

Dialog D + Š. Já (Andílek a Ďáblík)

Š:

Tak co myslíš, Andílku, nechá si Markéta tu dvoustovku, co našla ve své
kapse?!!

D:

Určitě ne! Ví, že není její!

Š:

Jo, tak to si jenom myslíš! Vsadím se, že si ji nechá! To víš, taková
dvoustovka na kredit se vždycky hodí!...

D:

To není pravda! Markéta taková není! Určitě si vzpomene, že ji
zapomněla vrátit z nákupu a rodičům ji odevzdá!

Š:

Tak to si jenom myslíš! Určitě si ji nechá! Nechá! Nechá a nechá!

D:

To teda nenechá! A já se tu s tebou nebudu hádat! Je to hodná a poctivá
holka. Někdy má sice jakési úlety, ale to snad každý.

Š:

Jasně! Podle tebe je to prostě nejlepší, nejúžasnější človíček bez chyby!!
ŽE!?

D:

Ale Ďáblíku!! Proč jsi tak zlej! Nic takového jsem neřeklo! Bez chyby
není NIKDO!!!

Š:

Ccc..Já jo!! Ha! . . . A stejně Markéta poslechne mě a 200Kč si nechá. A
rodičům nic neřekne!! Hahaha . . .

D:

Nechápu, proč si to myslíš! Není žádnej lakomec, lhář, podvodník ani nic
podobného! 200 Kč odevzdá rodičům.

Š:

Nic proti tobě, Andílku, ale jsi děsně, ale děsně naivní! Proč by ji
odevzdávala! Řekni mi proč!! Nechá si ji!

D:

Víš co! Uvidíme, jak to dopadne, jak se Markéta rozhodne. A teď už
pojď, jdeme spát!

Š:

Jak myslíš. Ale stejně vyhraju já!!! Hahahahahahahaha.

Druhý den:
D:

Tak vidíš, Ďáblíku!! Vrátila rodičům ty peníze! Je poctivá!!! Ne jako ty!!
A její poctivost byla odměněná! Dostala kredit! Ten, co jsi o něm včera
tak básnil!! VIDÍŠ, POCTIVOST SE VYPLÁCÍ!!!

Š:

Nojo, nojo. Příště stejně vyhraju já . . .
Markéta Nováková
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KDYBYCH TO BÝVAL(A) VĚDĚL(A) . .
Kdybych to bývala věděla, tak bych do té školy nikdy nešla. Ptáte se proč? Já
vám to povím. Ten problém, jenž nastal, se nazýval písemná práce. Písemná
práce z fyziky. Kdybych to bývala věděla, nikdy bych ráno nevstala, nenajedla
se a neodkráčela do školy s hlavou vzhůru, která mi mimochodem hodně rychle
klesla dolů. Prověrku jsme psali hned první hodinu a já vám povím - bylo to
peklo. Ach jo, kdybych to jen bývala věděla…
Ľudmila Tóthová
Kdybych to byl býval věděl
Kdybych to byl býval věděl, že propadnu, tak bych se učil a nedostával bych
takový blbý známky. Kdybych to býval věděl.
Jiří Kříž

MŮJ MEDVÍDEK

Podzim
Podzim už nás zdraví,
krásně listí barví.
Žlutá, hnědá, červená přece podzim znamená.
Oranžová, zlatavá, okrová podzim, ten se neschová.
Smuteční vrba smutně kouká,
jak jí vítr lístky sfouká.
Sfouká je kaštanům, javorům, bukům
- leda tak pro radost klukům.
Vyrobí zvířátka z kaštanů
a mají dárek pro tátu nebo pro mámu.
Klárka Beranová

Medvídka, o kterém chci vyprávět, jsem dostala od babičky a dědy asi před pěti
lety. Od té doby je to moje nejmilejší hračka a můj kamarád. Doufám, že ani on
si na mě nebude stěžovat. Často se ho ptám: ,,Starám se o tebe dobře? Zdají se ti
hezké sny?“ Vypadá, jako by se usmíval, mrkal na mě
svýma černýma očima a pronášel: ,,Svůj světlehnědý
kožíšek mám čistý a učesaný, tlapky a čumáček mám
stále bílé, proto se mohu usmívat.“ Za takovou
odpověď dostane ode mě velkou pusu. „Měřím sice
jen třicet centimetrů, ale s kostkovanou pentličkou
pod krkem jsem opravdový parádník,“ dodává a ještě
mi připomíná, že má na Moravě bratra. Stejného
medvídka dostala i moje sestřenice Ivetka. I proto
s ním ráda usínám a chráním ho, aby se mu nic
nestalo.

Podzim
Padá listí, padá,
vítr ho zvedá.
Kluci a holky pouštějí draky
- půjdeme taky?
Červená, žlutá, hnědá,
to jsou barvy babího léta.
Už je konec podzimu,
těšíme se na zimu.
Pavel Kiš

Ivana Zugárková
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Můj milý Ježíšku
Zase po roce,
máme Vánoce.
Hned jak se zešeří,
připravíme večeři.
Zazpíváme koledu,
pro tu správnou pohodu.
Rozsvítíme stromeček
a rozbalíme dáreček.

Na dveře klepou Vánoce,
přišly k nám zase po roce.
Cukroví voní v celém domě,
ať zbude také něco pro mě!
A ta výborná večeře,
slavnost jak někde v opeře.
Pod stromečkem vyrovnané dárky,
na ty se těším taky.
Rozbalování dárků mě baví,
bude tam nějaký pro mě? Kdo ví?

Nováková Aneta
Lenka Stehlíková

Můj milý Ježíšku!
Já bych si přál, abych uměl češtinu, vlastnil pořádný počítač, propisku od
Beatles a získal autogram Arnolda Schwarzenegera. Dále bych si přál, aby
můj bráška byl trochu chytřejší.
Dávej si pozor, Ježíšku! Když poletíš k nám, tak bacha na komín, nespal se!
My totiž topíme každý den od rána do večera. To je vše, co si přeji.
Radek Švanda

Milý Ježíšku!
Přeji si, aby se dědeček vrátil z nemocnice domů a všichni z rodiny byli už
zdraví. Pod stromečkem třeba: plavky, přívěšek na klíče nebo něco jiného.
Lenka Stehlíková

Zemřít vůbec nechtěla jsem,
muselo to být.
Nevyhrála jsem boj s časem,
bylo třeba jít.
Život krásný mám za sebou,
nad hrobem svým stojím,
udělat krok do neznáma,
toho se teď bojím.
O ráji jsem vždycky snila,
teď ho brzy zřím,
U brány mě vřelá náruč vítá,
nádherné, co víc k tomu říct smím…
Kateřina Eiblová

Tato deska bude připomínat,
že my musíme smrt proklínat.
Proč toho chlapce tak brzy si vzala
a šťastně dožít na světě nenechala?
Vždyť byl tak veselý, vždyť byl tak milý . . .
Kéž bychom taky takoví byli!!!!
Tomáš Müller
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NAŠE EPITAFY
(inspirace F. Villonem)

První etapa mého života
dnešním dnem končí.
Chybět vám nebudu – konečně mlčím.
Nebojte se, mí lidé zlatí,
takhle jednou skončíte.
Všichni, co tu stojíte.

Od roka do roka,
včera i dnes,
co život předurčil,
tiše jsem nes΄.
Marek Bielko

Miluška Čačková

Zde leží ta, jež si život vzala,
sama žila, sama byla,
sama si na život sáhla.
Jméno její znělo z dálky
jako ozvěna mezi paneláky.
Kdo její jméno vykřiknul
hlas mu náhle zjihnul.
Na peníze nehleděla,
a přesto náhle utrpěla
těžkou ránu do srdíčka.
Pochopení měla velké,
jako moře rozlehlé,
jako rajskou zahradu,
jako ženu z románu,
jako léto teploučké,
jako jídlo slaďoučké.
Taková ona byla. A přesto si život vzala.
Lidé ji měli rádi, a to moc - tak proč??
Proklínaná, uctívaná,
její jméno znělo: Tomášová Anna
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Zde leží ten,
co svět miloval
a z života se radoval.
Avšak jednou musel odejít
tam, kde vládne věčný klid.
Jakub Strnad

U počítače seděl,
do monitoru hleděl.
Vtom přiběhla matka,
byla velká jatka.
Zabila toho spratka!
Odpočinutí lehké přijde mi,
ať je mi dobře pod zemí.

VÁNOCE
Vánoce jsou krásné svátky,
milují je i naše matky.
Venku padá snížek bílý,
stromeček se nám všem líbí.
Na večeři velkou rybu,
to nebude mít žádnou chybu.
Oblečení krásné,
předříkáme básně.
Doma se všichni sejdeme,
pod stromečkem dárky najdeme.
Andrea Blažková, Lenka Zápalková

Školník Martin

15

U POČÍTAČE

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
Do nového roku bych přála sobě a celé své rodině
to, co člověk potřebuje nejvíce - zdraví,
to, co člověk marně hledá – štěstí
a to, bez čeho člověk nemůže žít - lásku.
PS: Letošní Vánoce byly plné radosti a pohody, i když . . .
Vánoce jsou vždy krásné, přestože se vám nesplní všechna přání.
Petra Nováková
Milá Andreo!
Přeji ti všechno nej do roku 2004, abys byla pořád zdravá a dostala ses na tu
školu, kterou chceš. A aby se ti splnila tvoje nejtajnější přání. (A jako ty si dáváš
předsevzetí, i já jsem si jedno dala - ztloustnout.)
To vše ti/si přeje Romana
(Pechová)
P.S. Vánoční prázdniny se mi líbily, protože jsem se nemusela učit.
Mé novoroční přání Velké Hleďsebi je hodně štěstí v novém roce, pevné nervy
na ty naše puberťáky a hlavně žádné velké starosti, protože se s nimi stejně
nikdo nezatěžuje. V novém roce jsem si dala předsevzetí: „Přestanu si dělat
srandu a budu žít vážně.“

Přijdu domů, taška letí do kouta a
křičí: „Aúúú, tam ne!“ ale má to
marné. Už si sedám ke svému
miláčkovi a jemně ho spouštím.
Odmění se mi krásným vrčením a
hučením. Pomalu se zahříváme na
provozní teplotu. Netrvá to dlouho a
splyneme spolu. Počítač mě dostane
do mého vysněného světa. Když si
vybírám, co s ním dnes budu dělat, on
už to ví. Začnu si hrát na vojáka.
Bum, prásk, třísk a už se bojuje na
všech
frontách.
Ale
nikdy
nezapomenu, že mám spoustu
povinností a musím pro sebe něco dělat. Někdy se musím učit a pracovat, ale to
mě moc nebaví. Když tohle pomine, zase s chutí sednu za počítač a pokračuji
v krasojízdě. Nejdříve si vyřeším problémky, pak přijdou službičky a nakonec si
něco vypálím. Nejspíš muziku do svého zesilovače, svého druhého miláčka. Ale
to není zdaleka konec, ještě stihnu zhlédnout nějaký ten filmeček. Tak tomu já
říkám hezký den prožitý u počítače. On si to také myslí, jinak by mě už dávno
opustil.

Jan Laštovka

PS: Vánoce byly super, protože jsem celé prázdniny měla kredit.
Andrea Kirnagová
Co bych si přála? Aby na světě byli všichni svobodní, aby je neomezovaly
zákony, lidi, aby na světě nebylo jediného smutného člověka a aby všichni
pocítili, co je láska, štěstí, zdraví. Pro sebe si přeji, abych měla víc času na
kamarády, abych se víc učila. Jak jednou napsal Antoine de Saint - Exupéry:
„Co je důležité, je očím neviditelné. Správně vidíme jen srdcem.“ Chtěla bych
poznat, kdo to se mnou myslí dobře a kdo ne. Možná se i mně má přání jednou
splní …
Anna Tomášová

CO SI O MNĚ MYSLÍ PAVOUK?
Je další ráno, další noc strávená na mé nové
pavučině. I když jsem tu pouze dva dny, už jsem
to člověčí společenství dobře poznal. Ten větší
divný člověk vstává velmi brzy ráno, kdy mě ani
mou pavučinu neozáří jediný paprsek sluníčka.
Ten druhý, menší, je ještě podivnější než ten
první. Chová se opravdu hrozně. Jednou si pustil
nahlas nějakou bedničku a já málem spadl z
pavučiny. Ten větší se ke mně ale taky nechová
vlídně. Pořád se tu prohání s nějakou hadicí,
která vyluzuje strašné zvuky. A neeé, zase ta
strašná hadice! . .
Marek Daneziev
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