The school times – červen
________________________________________________________________________________

Prázdniny jsou za dveřmi
Tak jsme tu znovu. Po několika měsících vydáváme další číslo našeho
školního občasníku. Protože se blíží letní prázdniny, rozhodli jsme se tak
stylizovat i tento, v pořadí již druhý, díl časopisu.
Znovu se zde dočtete řadu zajimavých věcí, které si pro Vás připravili žáci této
školy. Nebudou chybět vtipy, perličky z žákovských knižek a výroky žáků,
které Vám před prázdninami připomenou, co Vás další školní rok čeká.
Nebudou chybět ani napínavé příběhy našich začínajících spisovatelů. Se svou
povídkou na téma Lidice přispěl i jeden z učitelů této školy. O kterého se jedná? To
se dozvíte, pokud si přečtete tyto stránky.
S přáním příjemného čtení
Váš redakční tým

Co zde najdete:
Vtipy
příběhy, povídky
recept
perličky z žákovských knížek a výroky žáků
osmisměrku, křížovku
Co je to siesta? - nejmenší píší své názory...

Letní večer
Povídka

Bylo pozdě večer a jelikož je 7.7., tak by každý řekl, že už bude teplo, právě
naopak. Foukal studený zimní vítr. Zastavila jsem se, zavřela oči a zhluboka se
nadechla. Vždy mi to pomáhá si od všeho pročistit hlavu.
Najednou jsem měla zvláštní pocit. Otevřela jsem oči, zvedla hlavu a podívala se
na nebe. Něco tak nádherného jsem ještě neviděla. Tolik hvězd. Někdo by řekl, že
jsou všechny stejné. Ale není to pravda! Každá je jiná, ale všechny jsou dokonalé.
Ten večer jich bylo opravdu moc. Ty nádherné hvězdy doplňoval dokonale svítící
Měsíc. Bylo to jako ve snu. Jen tak jsem tam stála a nemohla se na to přestat dívat.
Ledový vítr mi foukal do obličeje. Najednou jsem měla pocit, jako by mě někdo
zezadu objal. Probrala jsem se ze snění a pomalu se otočila. Nikdo tam nebyl. Byl to
jen pocit, nebo tam opravdu někdo stál? To už asi nezjistím. Samozřejmě mě to
donutilo k slzám.
Napsala: Zoya Mintová 8. třída

Případy od Kelly Maláskové !
I.Kapitola : Vlna tajemství
Kelly vstává obvykle asi okolo 6 hodiny ranní. Do práce jezdí tramvají, autobusem a
nakonec dochází pěšky.
Kelly pracuje jako kriminalista v Ostravě. Její pracoviště se jmenuje PKO (policejní
kriminalistika Ostrava). Ve chvíli, kdy vstoupila do práce, vyjel fax informující o úmrtí
mladé ženy kousek od Ostravy. Vzala si s sebou svou nejlepší kamarádku Kristýnu
Luvtnagl. A vyrazily. Na místo vraždy to trvalo necelou půl hodinu. „Jsme na místě!“
zvolala Kelly, jakmile se podívala na ubodanou ženu. Kristýna však zachovala chladnou
hlavu, i když jí té ženy bylo líto.
O chvíli později přišel odborník a lékař Vlastimil Kokta, který určil diagnózu „Tato slečna
má opravdu smůlu má kolem 18 bodných zranění, ale zemřela na toto bodné zranění do plic
dá se říct, že se zadusila“
Kelly se musela zeptat „Hele Vlasto, jaký je čas úmrtí té ženy?“ No, řekl bych, že okolo 4.
hodiny ranní odpověděl Vlastimil. „Našla jsem její doklady, jmenuje se Kateřina
Martináková narozena 14.2 1985, to znamená, že jí bylo teprve 25.“ ozvala se Kristýna
Přijeli do kanceláře a okamžitě sehnali její rodiče, aby identifikovali tělo a otec řekl: „ ANO
JE TO NAŠE DCERA !!!!!!!“
Kapitola 2 : Možný podezřelý
Když si Kelly zavolala rodiče zavražděné na PKO tak je vyslechla, no ona vlastně musela.
Kelly se ptala rodičů na nejlepší kamarády jejich dcery. Řekli jí, že prý měla kamaráda
jménem LIBOR EVANS a že s ním byla na večírku. Údajně odeška kolem 3:00 hodiny
ráno. Kelly šla za Vlastimilem a řekla, aby udělal rozbor oblečení, jestli na něm není kouř
nebo něco jiného - neobvyklého. Kristýna mezitím zjistila, že LIBOR bydlí v Ostravě v ulici
Masná 28. Svolala jednotku a jeli pro něj.
Když ho přivezli, tak ho vyslechli a on se přiznal……… : „ Zabil jsem jí, ale byla to
nehoda. Ona řekla, že prý můžu za něčí smrt, pak na mě vzala nůž a já jí ho sebral a v
sebeobraně jí zabil!“ „ A v jakém jste byli klubu?“ „No v …………… Žlutém vajíčku !“
Kelly s Kritýnou to odjeli prověřit, ale barman řekl něco jiného. Že prý tam Libor byl
s někým jiným, ale s kým???
autor: Flagis 8. třída

Co to je siesta
Pavel Šrut

Že týden začíná v pondělí,
je objev patrně
leda tak pro mrně.

Že týden začíná v úterý,
poví táta děcku
patrně jen v Řecku.

Tam je totiž tolik slunce,
že si všichni pletou
pondělí s úterkem
a strýce s tetou,
bílou barvu s hnědou,
a babičku s dědou,
Apolenku s Terezou.

V poledne pak všichni Řeci
jak do ulit u nás šneci
do postýlek zalezou
a nevyjdou do města.

A tomu se v Řecku říká,
Apolenko, SIESTA!!!

A čemu říkají SIESTA druháčci si můžete přečíst na následující stránce:
MOJE PRÁZDNINOVÁ SIESTA
Nikolka Zemanová
Moje siesta je, když svítí sluníčko a vyrazím jen tak v plavkách ven. Jdu do bazénu a nejdříve si
chvilku zaplavu, pak se jdu opalovat, pak si napustím lehátko a ledové pití a něco na zub a pak…Pak
si lehnu na vodu a dívám se do oblak, chvíli odpočívám. A tak já prožívám mojí prázdninovou siestu.
Milan Hájek
Já si lehnu do trávy, ale nejdřív si přinesu třeba borůvky, vodu a ještě něco pro mlsouny. A ještě čtu
noviny o tom, kdo je nejlepší fotbalista. A už jsem byl v polovině textu a pak jsem usnul. A mezi tím
jak jsem spal, tak náš pes Jack mi ty noviny roztrhal. A když jsem se vzbudil, tak jsem viděl všude
kousky těch novin, jako když nasněží. Ve vodě bylo plno much, na borůvkách bylo zase plno
mravenců a na sušenkách šest vos… A tak jsem utekl domů. Tím skončila moje siesta…
Eliška Sedláková
Blíží se prázdniny a já se na ně moc těším. Pojedu k babičce, která bude mít malé koťátko. Bude to
kočičí holčička. Vymyslím jí jméno, budu se o ni starat a budu si s ní hrát. Ještě nevím, jak bude
vypadat. Možná bude bílá nebo černá nebo mourovatá. Pelíšek bude mít v kůlně. Ke snídani jí
ohřeju mlíčko. K obědu a k večeři dostane speciální jídlo pro koťátka. Už se moc těším.
Adéla Adámková
Já jsem u babičky a tam máme bazén. Nafouknu si lehátko a poslouchám, jak ptáčkové zpívají, až
mě to uspí. A je ze mě jahodová zmrzlina. A kupují mě holky a kluci a je to hezký být jahodovou
zmrzlinou.
Eliška Sedláková
Není siesta jako siesta. I když jsou obě k nakousnutí. A já trávím mojí siestu takhle. Lehnu si na gauč
a zavřu oči. Občas mě někdo vzbudí, jak zapne televizi…
Ao
prázdninách spím dost dlouho a pak je zábava. Doufám, že bude svítit sluníčko! Ať prší málo! Ať už
jsou ty vytoužené prázdniny!

Krásné prázdniny plné pohody a sluníčka přejí všem kamarádům druháci!
AHÓÓÓJ

Jak se stát učitelem
StanislavKučera
Začal květen roku 1942, chcete-li též máj, kdy by se měli mít lidé rádi, jak kdysi napsal
Karel Hynek.
Je však pošmourná doba. Protektorát. Republiku pana Masaryka nám ukradli Němci.
Mluvit nahlas se o tom nesmí. Pan Horák mě pustil na svou velikou zahradu, hned vedle
svého statku. Všechno kolem kvete. Usedám mezi mateřídoušky a sedmikrásky. Nedávno
jsem četl Broučky od pana Karafiáta. Byl kněz a ve své knize píše, že tyto květiny jsou
dušičky zemřelých. Určitě má pravdu, byl to vzdělaný pán.
My děti z Lidic chodíme do dvou škol. Obecňáci až do páté u nás doma. Máme krásnou
školu hned vedle kostela, který je vidět i z veliké dálky. Já už jsem šesťák a tak chodím do
sousedního Buštěhradu. Dobře se učím a v lavici sedím s Otíkem Popperem. Oba máme
nejlepší slohy ve třídě.
Ota je nejlepší a bude určitě spisovatel. Já chci být učitel a učit tak hezky jako pan řídící
Doubek.
Jednou budu studovat na té krásné škole v Praze, co se jmenuje po našem otci vlasti
Karlovi. Určitě to dokážu. Můj kamarád Ota je prý Žid. Celá jeho rodina, až na maminku, je
v Terezíně. Zavřeli je tam. Musí nosit našité ošklivé žluté hvězdy. Prý jsou podlidé. Kdo to
vymyslel. Taková blbost. Vždyť vypadají úplně stejně jako my ostatní.
Doma byl dneska křik. Tatínek se zlobil na bratra Čendu. Olámali s malým Příhodou naši
třešeň. Tečou mu slzy, protože dostal na holou. Tatínek má pádnou ruku. Je truhlář a sousedé
říkají, že umí ze dřeva fajnové věci. Nedávno dělal panu Horákovi na statek nové dubové
dveře do stodoly. Zálibně si je prohlížel a povídá tatínkovi: „Josef, ty dveře tu budou ještě
za sto let. Doufám, že přežijou ty prašivý hákový kříže.“ pak ale zmlkli a dívali se bázlivě
kolem, protože jeden dneska nikdy neví, co se může stát. Nejvíc se bojí moje maminka. Je v
domácnosti a stará se o malou sestřičku Mirku. Umí báječně vařit. Však na mě zrovna volá.
„Honzíku, dones vodu do kuchyně a zajdi do koloniálu pro droždí.“ dneska budou buchty s
mákem. Ty maminka umí nejlépe. Tatínek často říká: „Danuško, jsou moc dobré. Takové
neměl ani pan prezident Masaryk v Praze na Hradě.“
Znovu se mi vybavuje budoucnost. Určitě vyženeme ty zpupné hákové kříže. My s Otou
Popperem budeme studovat v Praze. To už nebude mít tu ošklivou hvězdu na kabátu. On
bude novinář a já učitel. Malým dětem budu číst Broučky od pana Karafiáta, aby pochopily,
že už musí být mír. Copak se lidé musí věčně prát? Vezmu je na statek k panu Horákovi
sedneme si do trávy, budeme počítat mateřídoušky a sedmikrásky. Všichni budeme šťastní.
Je jaro roku 2014. Opět je květen. Kvetou stromy, všude je moře trávy a pestrobarevných
květů. Skupina dětí a dva učitelé prošli kolem mě. Dávají pozor, aby mě nepošlapali. Drazí,
už přes sedmdesát let jsem tu stále s vámi. Sedmikráska. Pan Karafiát měl pravdu. Jsme
duše zemřelých. Kdyby k nám nevtrhly do Lidic ty zpropadené hákové kříže, byl bych
učitel. Určitě. A nás, květinek u hrobu postřílených tatínků na zahradě pana Horáka, by tu
kvetlo o čtyři stovky méně.

LETNÍ VTIPY
Turista: "Bačo, kde se tady pálí slivovice?"
"Vidíte ten kostel na konci vesnice?"
"Vidím."
"Tak mimo něj - všude!"

Celník zastaví na hranici auto, nechá řidiče vystoupit a provede prohlídku.
Vyleze z kufru a vytáhne sáček s nějakým bílým práškem. Mocně ho ochutná
a povídá řidiči: "To je heroin!" Řidič na to: "Ale kdež Heroin, to je obyčejný
jed na krysy...
"To, že chcete, abych se ve vašem hotelu cítil jako
doma, je sice hezké, ale já jsem si přijel
odpočinout!"

Recept

Perličky z žákovské knížky
 Učitelka: Neustále lítá po třídě a posedává na oknech. Odpověď rodiče: Tomu
nevěřím. Holub
 Dává pozor, jestli dávám pozor a když si myslí, že nedávám pozor, tak nedává pozor!
 Opakovaně mi smrká do výkladu.
 Houpal se na židli a bez dovolení spadl.
 Učitel: Vaše dcera při výuce neustále mluví. Odpověď otce: Buďte rád, že neznáte
její matku.
 Vyhodil spolužákovi tužku z okna se slovy: "Pokud tě má ráda, vrátí se."
 Ohrožoval spolužáky nožem, který potřeboval až na třetí hodinu.
 Při hodině hraje piškvorky a pak buď nadává, nebo se hlasitě raduje.
 Na položenou otázku neodpověděl a dostal záchvat smíchu.
 Ani se mě nezeptala a usnula při hodině matematiky.
 Běhá po chodbě a překračuje povolenou rychlost.
 Lezl do pětimetrové výšky na třímetrový strom.
 Jezdí nosem po lavici, aby to pískalo.
 Při mé hodině se snažil být hodný. Až moc.
 Svým zpěvem úmyslně ruší hodinu hudební výchovy.
 Pořád se hlásí.
 Když jsem odstartoval přespolní běh, utekl domů.
 Pravidelně chodí do školy nepravidelně.

Výroky žáků:
•

Paní učitelko, mně teče červená! „Z toho horka?“ Ne, z nosu!

•

„Co je to renesance?“ To je nějaké roční období.

•

Epitaf je nápis na náhrobku. Mrtví si to tam většinou píšou sami.

•

Francouzská bojovnice byla Johanka z Parku.

•

Uč.:“Napiš jméno anglického dramatika autora Romea a Julie.“
Žák.:“William Schwarzenegger.“

•

„Paní učitelko, já jsem vám chtěl říct, že kdybyste mi chtěla dát čtyřku z

angličtiny, tak tu bych teda nechtěl.“
•

„Vládce bohů byl Dyj a jeho žena Anténa.“

•

Náčelník vytáhl svou šavli a zastřelil útočníka.

•

Poloostrov je ostrov, který ještě není hotový.

•

Zoologická zahrada je báječná věc, můžu tam vidět zvířata, která už

vůbec neexistují.

•

Země se otáčí 365 dní každý rok. Každé čtyři roky ale potřebuje navíc

jeden den, a to vždy v únoru. Proč, to nevím. Možná proto, že v únoru je
hrozná zima, a tak jí to jde ztěžka.
Zdroje:
http://www.kamenka-celakovice.cz/proslule-vyroky-zaku/

http://www.kafe.cz/zensky-svet/deti-rodina/vtipne-hlasky-ze-slohovych-praci-3329.aspx#.U4d6svl_vD4

Seznam vycházejících žáků
(aneb: na závěr to nejlepší...)
Tereza Kandlerová- Gymnázium -Mělník
Nikola Čermáková- Kadeřnice- Neratovice
Andrea Růžičková-Gymnázium- Mělník
Kristýna Ederová- Gymnázium- Mělník
Marie Perlíková- Grafický design- Lysá nad Labem
Lucie Nápravníková- Obchodní akademie- Slaný
Petra Ladmanová- Mediální komunikace- Litomeřice
Nikola Pavličová- Gymnázium –Mělník
Nikola Vodochodská- Cestovní ruch – Roudnice nad Labem
Nikola Buriánková- Aranžér- Litoměřice
Sára Ruzsoová- Veřejnoprávní činnost- Litoměřice
Kateřina Nová- Gymnázium- Roudnice nad Labem
Gabriela Plachá- Obchodní akademie- Kralupy nad Vltavou
Lucie Veselá- Kuchař- číšník-Neratovice
Dominika Richterová- Kadeřnice- Roudnice nad Labem
Jakub Kaňkovský- Oční optik- Praha
Ondřej Cedrych- Letecký mechanik- Odolena Voda
Lukáš Vališ- Letecký mechanik- Odolena Voda
Patrik Pospíšil- Ekonomické lyceum- Roudnice nad Labem
Jakub Dohnal- Elektrikář- Mělník
Zdeněk Beneš- Agropodnikání- Roudnice nad Labem
Marek Blažka- Instalatér- Neratovice
Ondřej Láska- Kuchař-číšník- Roudnice nad Labem
Jiří Jungman- Kuchař- čísník- Roudnice nad Labem
Michal Tuturil- Cestovní ruch- Roudnice nad Labem
David Petro- Mechanik, opravář- Odolena Voda
Michal Hartlich- Opravář zemědělských stojů- Liběchov

Slávek Švec- Mechanik strojů a zařízení- Mělník

