Blahopřání
Milá školo!!! Dozvěděla jsem se, že slavíš 25. výročí založení. Nemám tušení, co
s Tebou bude za dalších 50 let, ale věřím, že Tvé děti (učitelé) se o Tebe dokáží
postarat, jak nejlépe to půjde . Tvůj pan otec dělá pro Tebe jen samé dobré věci,
aby se Tvoji žáci v modrém domečku měli fajn. V loňském roce pan otec koupil
nová plastová okna a vyměnil je za ta stará. Žákům koupil automat na nápoje a
stará se o jejich zdravé stravování. Má toho na starost pořád dost a dost, aby
udržoval školu v pořádku. Myslím si, že Tě žáci mají moc a moc rádi, ale občas
nám dáváš hodně zabrat. Já osobně Tě navštěvuji s radostí a budu na Tebe vždy
vzpomínat. Školičko, užij si zbytek svého života ve zdraví a radosti …

Tvoje žákyně 7.A
Eliška!!!

Naši milí čtenáři,
jak vidíte, máte před sebou další výtisk našeho školního časopisu.
Vychází vaší zásluhou, protože vy jste nám poskytli dostatek
příspěvků a za to vám redakce děkuje.
Za pár dnů je konec školního roku. Loučíme se žákyněmi a žáky
9. A,B a C a přejeme jim, aby byli úspěšní a aby se jim ve všem
dařilo. A aby nezapomněli, že číst, psát a jiné důležité věci se naučili
právě v ,, modré škole.“
Pěkné prázdniny všem přeje vaše
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Aprílová básnička
Hodiny jdou pozpátku,
medvěd si čte pohádku.
Kočka píše úkoly,
kapr spěchá do školy.
Na modřínu hrušky zrají
a králíci kokrhají.
Pes jde venčit rodinu
každou sudou hodinu.
Kočka vrčí, mňouká pes
-apríl.Apríl máme dnes!
Adéla Křížová,4.A

ŠKOLA
Dominika Brejchová, Andrea Bartošová, III.A

Světle modrá škola,
hezká je i shora.
Moc se nám v ní líbí,
nebudeme líní.
Mamka s taťkou chodili
do té naší školy
a ostatní dospělí
tam chodili s nimi.

TROSEČNÍCI
V úterý 5.6. jsme jeli do Informačního střediska v Kašperských Horách .
Sraz byl v 8 hodin. Měli jsme mít svačinu, pláštěnku a kapesné.
V Kašperských Horách nás přivítali a hned nám pustili film o
domorodcích z Nové Guinei. Potom nám řekli, že jsme ztroskotali na jejich
ostrově. Bylo nás tam čtyřicet dětí. Rozdělili nás do čtyř skupin. Jedna skupina
hledala potravu a bylinky do čaje, druhá ukryté sirky a sbírala dřevo na oheň.
Třetí skupina měla za úkol najít vodu a čtvrtá stavěla úkryt. První skupina
nakonec našla i vuřty a chléb. Vuřty jsme opekli a snědli a dali jsme si také moc
dobrý bylinkový čaj.
Na závěr jsme šli do města na zmrzlinu. Byla moc dobrá, mňam! Pak pro
nás přijela loď (autobus) a jeli jsme domů do Sušice a rovnou na oběd.
Moc se nám to líbilo. Poděkování patří pracovnicím Národního parku
Šumava.
Za třídy III.A a III.B
Hana Kurcová a Andrea Hasmannová

Cesta kolem ČR

Kam bychom se mohli o prázdninách podívat?

Sušice-Brána Šumavy,v údolí kopců leží Svatobor,Andělíček,Kalich(z doby husitů) a
pomník mistra Jana Husa.
Český Krumlov-Je to památka Uneska,je zde krásný zámek a v podhradí,kde chovají
medvědy.
Praha-Je hlavním městem ČR,Praha je hlavním centrem dopravy,průmyslu,se spoustou
kulturních památek např.:Karlův most,chrám sv. Víta,petřínská rozhledna a zoo……
Příbram-Je zde Hutnické muzeum těží se zde uranová ruda.

Písek-Je zde nejstarší most v Čechách z 13.století..Narodila se zde i běžkyně na lyžích
Kateřina Neumannová.
Pardubice-Jsou známé výrobou pardubického perníku.Každoročně se zde konají závody
koní“Velká pardubická“.
Ostrava-Leží blízko polských hranic.Těží se zde černé uhlí.Je tu i velké mošnovské letiště.

Olomouc-proslavil potravinářský průmysl,výroba syrečků,květinová výstava Flóra
Olomouc.

Rodiče a já
( Úvaha )
•

•

•

•

•

Podle mého názoru je rodina pro spokojený život nejdůležitější . Bez
rodičů bych nepoznal tenhle svět, jsou to oni, kteří mě na něj přivedli.
Řekl bych, že bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném vesmíru.
Můžu se jim svěřit a nemusím se bát, že mě zradí .
Očekávám od nich podporu a pomoc v každé situaci, zvláště v dětském
věku. Proto se snažím být na rodiče hodný, pomáhat jim, ale musím je
poslouchat, neboť jsou za nás zodpovědní. Chtěl bych upozornit, že s
rodiči nemusíme vždy souhlasit a může docházet i k výměně názoru, ale
většinou jsou to oni, kteří najdou řešení.
Pouto, jež spojuje tvou skutečnou rodinu, není v krvi, ale ve vzájemné
úctě a radosti vašich životů. Některé děti se chovají tak, jako kdyby
neměly rodiče. To proto, že někteří rodiče se chovají tak, jako kdyby
neměly děti. Myslím si, že žádný otec ani matka nepovažují své děti za
ošklivé.
Upozorňuji, že nejste na tomhle světě úplně sami. Je tu i vaše rodina, a
proto si myslím, že byste na ni neměli zapomenout, ale naopak pomoct
jim, jako oni nám v mládí. Rodiče se starají o své děti co nejlépe a
očekávají, že až je budou v stáří potřebovat, tak na ně nezapomenou.
Moje rada: ,,Važte si své rodiny až do smrti ! "

David Kouba 8.A

Můj přítel počítač
Minulý rok jsem dostal k Vánocům dlouho očekávaný dárek - počítač. Hned jsem ho
musel vyzkoušet. Neměl jsem nic jiného než film na DVD a nějaké písničky. Také
jsem si maloval obrázky.
Od kamarádů jsem okamžitě, ještě o vánočních svátcích, začal shánět počítačové
hry a pokoušel se je sám nebo s pomocí kamaráda Radka nainstalovat.
Když se nad tímto obdobím zamyslím, zdá se mi neuvěřitelné, že jsem u něj mohl
sedět od rána do večera a hrát jednu hru za druhou. Stále jsem sháněl a kupoval jiné
a jiné hry, které jsem ještě nezkoušel hrát. Myslel jsem si, že mě tohle nikdy
neomrzí.Toto bláznovství ale skončilo asi po půl roce.
Je zvláštní s odstupem doby se zamýšlet nad tím, jak se měnil můj vztah k počítači.
Zpočátku jsem se snažil mít co nejvíce her. Pak jsem je začal porovnávat a
přemýšlet nad jejich smyslem. Většina jich skončila v počítačovém koši. Zůstaly
nejoblíbenější - například :
STRONGHOLD - přenese mě několik století nazpět na středověký blízký východ, do
doby kalifů a sultánů. Sám se musím přičinit, abych si postavil hrad, který odolá
všem zákeřným a podlým protivníkům. Musím též zajistit dostatek jídla, práce a
zbraní pro svoje poddané a získávat si jejich přízeň, aby byli ochotni bránit svého
krále - mě.
VIETCONG - Ocitám se v roce 1969 u speciálních jednotek ve Vietnamu. Abych si
zachránil v džungli život, musím odolávat překážkám nepřítele - Vietcongu.
Uvažuji nad tím, že svět počítačových her je plný dobrodružství, fantazie a láká svými
neomezenými možnostmi. Je však třeba si stále uvědomovat, že to není skutečnost,
ale jen a jen hra. Počítač je zábavný a zajímavý kamarád, ale také nepřítel a zloděj
času. A to nemám připojený internet, který ještě možnosti počítače rozšiřuje.
Počítač už neužívám jen na hraní, mám ho i jako knihovnu vzpomínek. Jsou v něm
uložené fotky, které mi připomenou rybářské úspěchy, krásné zážitky z lyžování v
Alpách a školní výlet do Legolandu. I úkoly jsou rychleji napsané a úhlednější.
Dnes už jsem přišel na to, že když budu každou volnou chvilku sedět s kamarádem
počítačem, mohu se přenášet z jednoho světadílu do druhého, z jednoho století do
druhého a vesmír pro mne nemá hranic, ale živého kamaráda mi nikdy nenahradí.
Nemohu s ním jít do lesa, ani k řece, ani jezdit na kole a vnímat krásu přírody kolem
nás. Nemohu si s ním povídat o tom, co mě trápí nebo těší a chtít od něj odpověď
na své dotazy.
A tak, milý kamaráde počítači, buď můj pomocník a přítel, ale ne jediný na světě.

Žák 8.A

Rozhovor s bývalým žákem naší školy
Jméno: Pavel Moureček
1) Jak se ti líbilo na ZŠ v Lerchově ulici?
Ale jo, líbilo. Člověk to měl alespoň kousek domů.
2) Která z učitelek byla tvoje třídní?
Mgr. Hana Sloupová
3) Pokud jsi byl na lyžařském výcviku tak, který se ti líbil a proč?
Byl jednou. Proč se mi líbil? Asi kvůli tomu, že jsem měl na pokoji dobrou
partu. A navíc člověk nemusel ten týden, co jsme tam byli, do školy.
4) Který ze školních výletů se ti nejvíce líbil a proč?
Ten poslední v devítce. Nejspíš kvůli tomu, že to byl
jediný výlet, kam nás paní Sloupová vzala na víc dnů.
Ten výlet se povedl, a kdyby ses zeptala někoho jiného
z mojí bývalý třídy, určitě by ti řekl to samé. Každý si to 100% užil.
No, možná bych vypustil to chození, ale jinak to bylo fajn.
5) Na jakou SŠ nebo SOU chodíš?
SOU stavební Plzeň
6) Bylo to lepší na ZŠ než na SŠ-SOU?
Kdybych to měl brát podle učení tak bych řekl, že to je lepší na SOU, ale
víc se mi líbilo na základce, jelikož jsem tam měl kamarády a mohl jsem
se věnovat koníčkům.
7) Na co ze ZŠ rád vzpomínáš?
Když už konečně zazvonilo a já mohl jít domů. % kecám. Nejlepší byly
tělocviky s panem ředitelem Malým. Tam si člověk užil nějakou tu zábavu.
Možná taky hodiny počítačů.
Připravila: Renata Harantova
Pavel je velmi pohodový kluk, a když si s ním povídám o škole, tak strašně
rád na naší školu vzpomíná a ptá se co se změnilo ;-)

Můj odchod na střední školu
Již jsem v deváté třídě a končím na základní škole, kde jsem
absolvoval povinnou devítiletou školní docházku. Z této školy
odcházím zároveň rád a nerad. Rád, protože se těším na další studium
v jiné pro mě úplně neznámé škole. Tu se budu snažit vystudovat bez
větších problémů a pokusím se ji úspěšně dokončit pro mě už
nastávající státní maturitou. A nerad, protože se přestanu vídat úplně
nebo jen částečně se svými dlouholetými přáteli. Odcházím odtud
s mnoha krásnými vzpomínkami, které si budu pamatovat do konce
svého života. Je zde mnoho hodných a férových učitelů,kterým jsem
vděčný za to, co mě všechno za těch devět let naučili. Jsem hrozně
rád, že se mohu vzdělávat, protože vím, že to, co se naučím, využiju
ve svém budoucím životě. Škola mě naučila řešit různé situace a jak
se v nich mám zachovat.Naučila mě vystupovat před lidmi a jak se
mám k lidem chovat. Jsem za to strašně moc rád. Den ode dne čekám,
až tento školní rok skončí a já se konečně dočkám našich oprávněných
dvouměsíčních prázdnin, na které se všichni tak těšíme.
Tímto se loučím s touto základní školou a chtěl bych moc
poděkovat za to, co jsem se zde naučil!
Žák deváté třídy

Naši nástupci
My jsme zde už devět let,letos je pro nás tento rok poslední a my
odcházíme.V třídě je nás 28 a teď každý jdeme jinam.I přes to
všechno jsme byli super kolektiv a vždycky budeme. Postupem času
se do takové situace dostane každý. Bude muset opustit školu,
kolektiv, ve kterém zažil krásné časy. Je to všechno, jako bychom
začínali znova. Všechno bude jiné. Třída, škola, třídní kolektiv a učení
začne nanovo. Letos na konci roku to nebude lehké se všemi se
rozloučit po tak dlouhé době, záleží jenom na vás, jestli se rozloučíte
v dobrém nebo ve zlém. Přejeme vám hodně úspěchů.

NÁVOD JAK (NE)PŘEŽÍT POSLEDNÍ ŠKOLNÍ ROK
(UČINNOST NEZARUČENA)
1) Užívej si, co se dá.
2) Na učení kašli a můžeš si hodit mašli.
3) Učitelé budou prudit, nesmíš se však nechat vzbudit.
4) S kámošem drž za jeden provaz a užij si bezva voraz.

Vaši deváťáci

Vzpomínka na formuli z formely
Starý Pepa Nechuťák měl velké trápení,
měl syna Morenu a velké stavení.
Venca chodil s námi do béčka,
dělal třídního blbečka.
Míša Karas s Kukinem,
scházeli se za kinem.
Rosťa to byl vždycky lotr,
zapůsobil na něj fotr.
Jiříček a naše Kačka,
scházejí se u PDÁčka.
Eva koně ráda má,
hnůj jim vždycky vykydá.
Pomáhá jí Jarda Zajda,
i ten Jechouš rád přitrajdá.
Jenda chytil jelena,
líbí se mu Helena.
Hanus chytá pořád míč,
Olča křičí všichni pryč.
Lopez s Jančou v baráku,
mají všechny na háku.
Lukáš to je pošuk třídy,
se Standou vždy hází křídy.
Sekyč si semínka sází,
na Radku vždy očka hází.
Matěj to je třída,
s Pepíčkem se střídá.
Schwarzík je chytrá hlava,
Milanovi rady dává.
Od šestky sme skvělá banda,
ve třídě byla vždy sranda.

Loučí se 9.B

PŘEČTĚTE SI!!!!

Naši deváťáci se učili psát dopisy a to nejen úřední. Ostatně, posuďte sami, jak se jim daří
dopisy milostné. Z pochopitelných důvodů neuvádíme autory.
Miláčku,
od té doby, co se mnou začala cloumat ta chemická reakce jménem láska, na Tebe musím
pořád myslet. Pokaždé, když Tě vidim, rozbuší se mi srdce. Jsi pro mne jako droga, na které
jsem nadosmrti závislá. Přála bych si Tě mít neustále vedle sebe. Dívat se do Tvých krásných
očí. Poslouchat zamilovaná slovíčka a nechat se unášet na obláčcích štěstí. Zdá se to tak
neuvěřitelné, ale nikdy jsem nevěřila, že mi budeš tolik chybět a že se mi po Tobě bude tolik
stýskat. Jsi láskou mého života. Nikdy bych nevyměnila Tebe ani Tvou lásku. Chci být stále
jen s Tebou. Díky Tobě jsem ta nejšťastnější osoba na světě!!!

Ahoj, miláčku.
jak se máš? Já moc dobře ne, protože tu nejsi se mnou. Moc se mi stýská. Kdy už přijedeš?
Pa. Miluju Tě.
Nazdárek drahoušku,
děkuju Ti za Tvůj hřejivý dopis. Doufám, že i můj dopis Tě zahřeje u srdce tak, jak ten Tvůj
zahřál mě. Bez Tebe se tu mám jako růže bez vody a slunce. Chybí mi Tvé polibky Tvé
dotyky a Tvá omamná slova.
Jediné, co nás dva dělí od sebe je ta dálka, která se už brzičko zkrátí. Těším se na Tvé tajemné
hnědé oči a polibky.

S láskou Tvé srdíčko
Ahojky, miláčku,

Ty jsi ten pocit, který mě svádí, sluneční paprsek, který mě hladí. Jsi jako voda, kterou musím
pít, jsi jediný, pro koho teď musím žít. Moc Tě miluji!!!

Ahoj, lásko,
Nikdy bych netušila, že se mi bude tak stýskat. Až když jsi odjel, jsem zjistila, jak moc Tě
miluju a nemůžu bez Tebe žít. Jsi jediný člověk, který úplně změnil můj život a zanechal
v mém srdci stopu, která nikdy nezmizí. Moc se mi stýská po Tobě, po Tvém hlasu, Tvém
úsměvu, který mám na Tobě tak ráda. Vždycky mě dokážeš rozesmát. Moc Tě miluju a Ty to
víš.

1.Učitelka Tv a Z na II.Stupni ?
2.Učitelka Aj na I.Stupni ?
3.Učitelka Aj na II.Stupni ?
4.Třídní učitelka 9.C ?
5.Zástupkyně ředitele ?
6.Učitel F a výchovný poradce na II.Stupni ?
7.Učitelka PC a M ?
8.Výchovný poradce na I.Stupni ?
9.Který předmět vyučuje pan učitel SULAN ?
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1. AMERIKA
4. AZYL
7. EVA
10. GONG
13. KINO
16. LANO
19. OJ
22. PARAGON
25. RABAT
28. SEŠIT
31. ŠKOLA
34. UHLÍK
37. VULKÁN
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2. AMOK
5. BABIČKA
8. FIALKA
11. KAT
14. KHIHA
17. LIDÉ
20. OKO
23. PAROH
26. RADAR
29. SLIZ
32. TABULE
35. UCHO
38.ZNAČKA
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3. ATYLA
6.DOPIS
9. FORMULE
12. KAZ
15. KOLO
18. MOTORKA
21. PAPÍR
24. PES
27. RYBA
30. STROP
33. TROUBA
36. UMYVADLO
39. ŽIDLE

Jaký ostrov se nachází v Tichém oceánu v korálovém moři poblíž
ostrovu Celebes?

