Mohli jsme pro vás udělat úplně
skvělé školní noviny
Spousta krásných barevných polonahých dívek pro
pány a plno krásných barevných reklam na neužitečné
věci pro dámy.

Ale my jsme řekli

ne!!

KDYŽ NOVINY TAK PRO
VSECHNY!!!
! Ve fádnosti a obyčejnosti je síla!
Bohužel jsme jen chudí žáci a nemáme
peníze na barevné noviny !

Třída VII.A

Vánoce jsou tady
Vánoce jsou tady,
všichni spěchají,
děti z kopečka,
bobují a sáňkují.
Vánoce jsou tady,
všichni se radují,
děti pod stromečky,
dárky hledají.
A.Povolná

Mnoho lidí si myslí, že Ježíšek neexistuje,
ale to se pletou. V hlavičkách malých dětí
existuje.
Nevadí jestli se jmenuje Ježíšek u nás, Santa Klaus v Americe,
Sinter Klaas v Holandsku,
Jultombe ve Švédsku, Julmann v Norsku, Joulopukki ve
Finsku, Bambinello Gesu v Itálii
nebo ve Francii Pere Noel.
Jsou rozdílní. Někteří nosí červený kabátek, červenou čepičku
s bílou bambulí, mají dlouhé, bílé vlasy
a vousy. Jiní nosí zelený dlouhý kabát a zelené boty. Někteří
mají kopu pomocníků.
Někteří mají sáně, jiné vozí sobi a někteří musí již
od listopadu zhubnout, aby s balíčky mohli prolézt komínem.
Ale mají jedno společné. Dělají radost dětem a děti se těší, až
k nim přijedou. Většinou je děti nespatří, ale vždy od nich
dostanou nějaké překvapení.
Na Ježíška už moc nevěříme, ale už aby tady byl a s ním
krásné bílé Vánoce.
Veselé Vánoce přeje všem
Hana Šebestová,4.A
ZŠ Sušice, Lerchova ul.

Mámo,táto,to jsem já!
Ptá se voda sluníčka,
Bude-li to holčička.
Říká moudré Káče:
„Každé dítě pláče,
A tak je to fukHolka nebo kluk!“
Kamarádi
Kdo jsou to kamarádi?
Lidé co se mají rádi.
A pomohou si bez řečí.
Je to krásná vlastnost člověčí.

Tereza Poláková 4.C

15. července 2006 měla v Klatovech koncert kapela Divokej Bill. Protože můj bratr moc
dobře ví, že Divokej Bill je moje nejoblíbenější kapela, předplatil sobě a mně vstupenky na
jejich koncert. Když jsem se tu zprávu dozvěděla, málem jsem radostí omdlela. Netrpělivě
jsem počítala zbývající dny.
Konečně nastal ten den a my jsme konečně jeli do Klatov. Koncert měl začít od 21:00 a před
tím ještě měla hrát předkapela, která si říká Prohrála v kartách. Vyrazili jsme už v sedm.
Do Klatov jsme dorazili asi ve tři čtvrtě na osm. Po zaparkování auta jsme vyrazili na
stadion Pod Hůrkou. Už z dálky byla vidět dlouhá fronta na vstupenky. My jsme patřili do
té kratší, protože jsme už lístky měli předplacené. Když jsme prošli přepážkou, kolem zápěstí
nám nalepili papírový náramek s logem Divokej Bill. Na hřišti jsem si okamžitě všimla
velikého pódia s mnoha velkými reproduktory, mikrofony, světly a hudebními nástroji. Po
levé straně pódia byly stánky s občerstvením, mohli jste si tam pořídit i barevné paruky,
svítící rohy a trička.Už bylo devět hodin a všichni už jsme netrpělivě vyhlíželi kapelu. Bylo
nám ale divné, že ještě nehrála předkapela, protože ve 21:00 měli už mít dávno odehráno.
Najednou na pódium přišla kapela Prohrála v kartách a začali hrát. Upřímně se to nejspíš
nikomu moc nelíbilo, protože na ně pískali: ,,Táhněte pryč ,my jsme přišli na Divokýho
Billa a né na trapáky!!! “Takhle na ně křičelo hodně lidí, ale zněly i jiné výrazy. Ještě
dávali přídavky, ale tleskali jim jen ti, kteří byli u pódia, ale moc jich tam nebylo. Byli
opravdu nudní a trapní. Když konečně dohráli a odešli, všichni se začali shromažďovat u
pódia, ale nikde nikdo a najednou začala na plátnech (byly na pódiu) hrát Krkonošská
pohádka. Po skončení konečně přišlo na pódium osm kluků, konečně Divokej Bill. Uvítali
se a začali hrát. Koncert zahájili písničkou Čmelák, jenže jim praskla struna na kytaře, a
tak museli ladit,ale netrvalo to dlouho. Začali hrát znova. Během vystoupení lidé skákali,
ječeli, pískali, prostě se bavili. Když po dvou hodinách skončili, ještě hráli přídavky. Bylo mi
divné ,že ještě nehráli mojí oblíbenou písničku Pocit. Třikrát se loučili, ale pořád něco
hráli, protože lidé chtěli přídavky. Při dalším loučení už se diváci scházeli do skupin a chtěli
odejít, ale Vašek z kapely najednou vykřikl: ,,Kam jdeš? !No kam jdeš?!“ Konečně začali
hrát Pocit. Potom si na pódium pozvali předkapelu a společně hráli lidové písně.Koncert
skončil v půl jedné ráno.
Až na předkapelu se mi koncert mooooooooooooc líbil a doufám, že bude i příští rok.

Nikola Buriancová 9.C

Auto
Za sedmero horami a řekami byla malá osada jménem Sušice. V té vesničce na
osamělém kopci, který se jmenuje Svatobor, bydlel pan Bantík se svou ženou.
Když šel jednou navštívit svého kamaráda Trantíka, který bydlel hned pod
kopcem, napadlo ho, že by si mohl složit malé vozidlo s kolečky, aby byl rychleji
ve vesnici. V kůlně vyštrachal starou káru. Opravoval ji celý týden. Když to celé
dokončil, vydal se na cestu. Sjel dolů celkem rychle, ale s návratem zpátky domů
už to bylo horší. Proto s Trantíkem začali vymýšlet, jak autíčko vylepšit. Po pár
dnech už mělo motůrek, ale na co bude jezdit? A tak šli od chalupy k chalupě a
sbírali různé tekutiny. Nakonec to všechno smíchali dohromady a říkali tomu
benzín. Sousedé vůz vylepšovali a vylepšovali, až jednou se auta začalo vyrábět.
Trantík a Bantík auto nazvali trabantík. Sušice se proslavila a byla prohlášena za
město. Postupem času se původní kárka s motorem dostala do podoby, kterou
vidíme každý den na silnicích. Jenže tento vůz má dodnes velký nedostatek, škodí
totiž přírodě výfukovými plyny. Tak se starosta rozhodl proti tomu zakročit.
Sušice bude jeden den od výfukových plynů aut osvobozena. Tento den je výzvou
pro všechny z nás, abychom se zamysleli nad nadměrným použitím automobilů
a nezatěžovali životní prostředí.

Karolína Šafaříková, VII. A

Rozhovor s Tomášem Savkou
1)Do budoucnosti,kde hodláš zapustit kořeny?
Rád bych zůstal v Praze.
2)Můžeš se rozhodnout sám,kde budeš koncertovat?
Nejradši koncertuji všude,kam mě pozvou.
3)Šel bys znovu do Baru?
Už bych nešel,ale nelituji toho.
4)Máš nějakou lásku?
No comand – nebo myslíš lásku k muzice?Tak to jóóó
5)Nevadí Ti,že nemáš soukromí a každý Tě poznává?
Ne to mi nevadí,dokud jsou lidi slušný,tak je to příjemný
6)Chceš se někdy oženit?Jestli ano,tak jestli plánuješ děti.
Děti plánuji,ale s tím ženěním,nevím jestli je to v dnešní
době ještě in.
7)Kde budeš trávit Vánoce?A jak?
Doufám,že Vánoce budu trávit tradičně.Částečně u mamky,
babičky a dědy a částečně u táty ve Švýcarsku.
8)Díváš se na SuperStar?
Někdy stihnu opakování,jinak jsem pořád na cestách.
9)Jaká se Ti líbí muzika?Co rád posloucháš za písničky?
Je toho hodně od muzikálových,swingových přes pop a rock
10)Byl jsi někdy za školou?
Byl ale ne moc často.☻
☻
11)Jaký předmět Tě ve škole nejvíce baví?
Moderní tanec nejvíc,ale jinak všechny taneční a hudební
hodiny.
12)Na jakým místě si myslíš,že se umístíš v Českém Slavíkovi?
Jé,tak to si vůbec netroufám odhadnout,to záleží přeci
na mých fanoušcích
Nechtěl by jsi něco vzkázat svým fanouškům?
Určitě aby se měli pořád dobře a aby ve zdraví přežili jak zimu tak školu.
Čus Tomáš Savka
(Veronika Kindelmannová 9.C)

Hádanky

Má to 4 rohy a leží to..co je to???
(polštář)
Je to tečkované a červené co je to??? (beruška)
Je to proužkované a běhá ti po stromech ….co je to??? (veverka v montérkách)
Vtipy
Víš, jaké je nejpřítulnější zvíře na světě???Anakonda…ta tě obejme a do smrti tě
neopustí.☺
Víte,proč tak málo farářů jezdí mercedesem??Protože stojí nekřesťanský
prachy.☺☺☺☺
Pročpak blondýnky nejí kyselé okurky??Protože nestrčí hlavu do sklenice.
V době totality probíhá v televizi televizní soutěž. Jedna otázka zní: Máte
rádi Sovětský svaz? Ano, dva body. Ne, dva roky. ☺☺☺
Zasedání Varšavské smlouvy - přestávka. Český generál vytáhne suchý
chléb, přikusuje cibuli. Ruský se na něj smutně dívá a praví: "Vy Češi
musíte být vždycky rok před náma!"☺
Politické školení a lektor se na závěr opět ptá: "Tak soudruzi a
soudružky, máte ještě někdo na závěr nějaký dotaz či nějakou
připomínku? Tamhle soudruh vzadu se ptá." - "Prosím, budou v
komunismu k sehnání takový ty velký hřeby do trámů?" - "Samozřejmě
soudruhu, v komunismu bude plánovité hospodářství a všeho bude
dostatek!" - "A prosím vás, budou k sehnání i ty malinký sedlářský
hřebíčky?" - "Samozřejmě, soudruhu, už jsem to vysvětloval!" - "Jé, tak
to bude jako za starýho Rakouska!"
Blondýnka se ptá druhé: "Jestli uhádneš, kolik mám laků na nehty, tak ti
oba dva dám." A ta druhá: "5.“☺
Blondýnu, která překročila povolenou rychlost, zastaví policista:
"Neumíte číst nebo neznáte číslice? Na značce bylo 40 km/h!" - "Číst?
Při takové rychlosti?"☺☺
Marcela Zedníková 9.C

737 901 228
seznamce
ahojky

Ahoj já jsem Jirka. Moje
přezdívka je ,,Longer“ jsem
velice úhledný, vysoký asi 178
cm, váha 70kg a nosím brýle.
Hledám úhlednou dívku nejlépe
brunetu, která by měla být
vysoká 160-180 cm. Pokud jsem
se někomu zalíbil, pište na číslo
nebo mi pošlete po
dopis

Líbí se vám tento klučina?
Posílejte dopisy s heslem Longer do
kabinetu čj!!!

Ahoj
holky,
hledám
holku
kolem
7-8let,
pohlednou,milou, hubenou a
roztomilou JAKO JÁ ☺! Jsem
střední postavy , mám
krátké světlehnědé vlasy a
zelené oči! Do seznamky
jsem napsal, protože jsem
ještě neměl bezva holku.
Díky a pište …..Ríša Matějček
Zalíbil se vám snad Ríša? Posílejte dopisy
s heslem Ríša do kabinetu čj!!!

Ahojky jmenuji se Vašek:
Hledám holku tak na 4 týdny, od
8 do 15 let( na líbání)
mobil: 721 432 169
Operátor: O2
Zalíbil se vám snad tento kluk?
Posílejte dopisy
s heslem Venda do
kabinetu čj!!!

Ahojky kloučci!!!! Jsme 3 slečny,které musely
zaplnit zbytek papíru seznamky !!! Nikoho
nehledáme, s nikým se nechceme seznámit,všechny
známe!!!! Máme pro vás pár citátů a lásce,které se
vám určitě budou hodit☺
☺:

Milovat znamená trpět, ale
nemilovat znamená zemřít.-- Marie

von Ebner-Eschenbachová
Láska je to, čemu dovolujeme, aby
nám ubližovalo. -- americké

přísloví
Myslet lze jen rozumem, ale chápat
jen srdcem. -- Joseph Addison
"Lupiči od tebe chtějí peníze nebo
život. Ženy chtějí jedno i druhé."
(Butler)
Každou dívku potěší, když se jí kluk
začne dvořit. Otrávit ji může jedině
tehdy, když neumí včas přestat.
Sto kluků můžeš znát,jen jednoho
milovat!

Redakční rada přeje všem žákům, pedagogickým
pracovníkům a ostatním zaměstnancům krásné Vánoce
a hodně zdraví do nového roku 2007. Našemu časopisu
pak více příspěvků, aby nebyl tak hubený.
Vaše redakční rada

