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Věnováno
Toto vydání bychom v první
řadě rádi
věnovali naší třídní paní učitelce
Mgr. H. Sloupové

žáci 7.A

Motto: „ Musíme být velmi stateční, abychom
se odvážili být sami sebou. “

Eugéne Delacroxi

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!!

K D Y Ž N O V IN Y T A K P R O
V S E C H N Y ! !!
! Ve fádnosti a obyčejnosti je síla!
Bohužel jsme jen chudí žíci a nemáme
Peníze na barevné noviny !
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U rozbušky dítě stálo,
z plna hrdla křičelo.
Nevědělo co má dělat,
pak v ovzduší zmizelo …

Malinký krteček.
Měl z hlíny domeček.
Šláp mu na něj chlapeček,
z domečku je hrobeček.

Sedí myš v rohu
v pastičce má nohu.
Sedí tiše, občas pípne,
asi brzo chcípne.

Dvoumetrová potvora
vkročila k nám do dvora.
Ale už k nám nevkročí,
má motyku v obočí !

Měla babka v kapse vrabce,
vrabec v kapse babce píp.
Zmáčkla babka v kapse vrabce,
vrabec babce v kapce chcíp.

Někdo zvoní, nadávám,
nemám ruce volné,
právě tchýni vyndavám
z kyseliny solné.
Pár gumových rukavic,
marně šmatám po dně,
nezbylo z ní vůbec ni,
ač jí bylo hodně.

Šnečku, šnečku, vystrč růžky,
Dokaď mam v ruce nůžky.

Až mi bude let sto deset,
Přijde Bůh a zmáčkne RESET.

Popis spolužáka
Tomáš Suk:
Spolužák, kterého jsem se rozhodl popisovat, má černé mastné vlasy a
nemá zrovna hubenou postavu. Nosí skoro pořád stejné oblečení a
ponožky. Je velmi drzý, hrubý a neustále nadává spolužákům.

Popis dospělé osoby

Katka Knězová:
Budu popisovat svého nejmilejšího člověka na světě. Je to moje mamka.
Jmenuje se Zdeňka Knězová. Poprvé jsme se potkali v porodnici.
Mamka je velmi pracovitá, praktická a zodpovědná. Přemýšlí velmi logicky a
každý problém dokáže vyřešit. Podle písma mamku hned poznám, ale podpis má
pokaždé jinak.
Je velmi přátelská a vstřícná. Dokáže vždy člověka utěšit a pomoct v nouzi.
Pracuje v DDM jako ředitelka. Práce má až nad hlavu, takže domů chodí kolem
šesté hodiny večer. Má černé krátké vlasy a zelenomodré oči, které jsou
schovány pod brýlemi. Její oblíbené barvy jsou červená a černá ale v dětství
měla ráda modrou jako já. Nejraději chodí v černých kalhotách a svetru ale
džíny v její skříni nechybí. Vystudovala vysokou školu, takže mě a sestře
dokáže pomoct se všemi domácími úkoly. S mamkou si nejsme podobní. Mluví
dobře německy a rusky. Ráda si zacvičí aerobik.
Ačkoliv jsem měla být kluk Jirka, máme se navzájem moc rády.

Modlitba některých žáků
Spadni. Tak už spadni. Přísahám na to, co je mi nejmilejší (přestávky),
že tě zničím. Kolikrát jsem tě až do základů proklel, bohužel mé
modlitby nebyly dosud vyslyšeny…
Každý večer si se sepjatýma rukama klekám před školní fotografii,
kde je vidět alespoň část tvé ohavné fasády a modlím se.
Spadni, vybuchni, vypař se, znič se, prostě tu nebuď!
Nenapadlo tě někdy že jsi zbytečná??? Kdo tě má rád ! Já tedy
určitě ne! Snad jen učitelé, ředitel a školník, kteří v tobě
bydlí…Mimochodem, za ty se také modlím každý večer, aby je
zčistajasna postihla lenost, jako postíhá mě každé ráno !
Zkus třeba metodu zchátrání. Stáří na to máš. Nejdřív sloupni svou
kůži, poté dej výpověď střeše. S čistým svědomím pak propusť
veškeré denní světlo, déšť, vítr, sníh či kroupy dovnitř, do sebe.
Tak se už prosím nebraň, půjde to samo.
To je vše.
Amen

Každý žák i učitel, když byl v našem věku, si jistě v duchu říkal tuto
modlitbu. Ale i přesto JSME RÁDI, ŽE TĚ MÁME NAŠE MODRÁ
ŠKOLO A PO LETECH SE KTOBĚ VŽDY A RÁDI VRACÍME.

1. Jaké máte plány s naší třídou ?
Jen ty nejlepší, snad, dle mého mínění. Chtěla bych, aby z Vás byla dobrá parta, která si se
vším poradí a jeden druhému pomůže. Pak se dá podnikat ledacos, ale proč předbíhat.
2. Kam byste chtěla s námi jet na školní výlet ?
Školní výlet ? … Určitě se budeme ještě společně domlouvat a radit.
Chtěla bych, aby jste něco nového viděli a poznali. Ale také chci zábavu, hry a smích.
Je třeba zvážit celou řadu faktů – finance, doprava, počasí. A pokud vše dobře rozmyslíme
a naplánujeme, budeme na výlet vzpomínat i za např. 20 let.
3. Proč jste se rozhodla učit přírodopis ?
Chtě jsem učit zejména chemii a postupem času k tomu přibyl přírodopis. Jsou to dva
velice krásné předměty. Chodit do přírody a vědět, co kolem Vás roste, leží, běží či letí
není špatné.
4. Kolik jste chtěla mít průměrně žáků (ve své třídě) ?
+ - 25
5. Máte ráda rodičáky ?
Ne, nemám.
6. Co jste dělala, když jste se dozvěděla, že máte zrovna naší třídu ?
Byla jsem ráda, že mám třídnictví. Práce s dětmi je krásná a vždy jiná. Žádný stereotyp.
7. Jaký jste měla dojem, když jste nás po prví uviděla ?
To jsou ještě dětičky – to mi problesklo hlavou.
8. Co vás ve škole nejvíc štve ?
Vulgarismus, lhostejnost, žádná snaha u některých žáků.
9. S jakou třídou se vám dobře pracuje ?
Samozřejmě s mojí 7.A .
10. A s jakou nejhůř se vám pracuje ?
Nemůžu konkrétně označit třídu, ale pokud přijdu do třídy, žáci nejsou připraveni, jsou
nesoustředěni, nedělají to co mají … to trpím .
11. Co vám spraví náladu ?
Ve třídě spokojenost, klid, přesnost. Když opakujeme učivo a žáci umí, spolupracují

a hlásí se. Běžně v životě kytičky.
12. S kým se vám lépe hovoří na rodičáku (matka – otec) ?
Jsem komunikativní. Ráda si s lidmi povídám. Jestli přijde maminka nebo tatínek
je mi jedno.
13. Už se vám stalo, že přišel jeden rodič, ptal se na své dítě, ale potom se začal ptát na jiné
dítě a vůbec by nebyli příbuzní ?
Ne nestalo a ani bych neodpověděla.

14. Chtěla byste dělat ředitelku ?
Ne nechtěla, mám ráda práci s dětmi a o to bych z velké části přišla.

MY DĚKUJEME NAŠÍ TŘÍDNÍ PANÍ UČITELCE ZA ROZHOVOR
A PŘEJEME MNOHO DALŠÍCH HODNÝCH A ŠIKOVNÝCH ŽÁKŮ, JAKO JSME MY.

Český jazyk, Mgr. Miroslava Bindzarová :
Eliška Hejplíková má sloh o žralocích.
Hejplíková: Žraločí vejce je velké 60 x 40 cm.
Bindzarová: To je vejce jak kráva.

Kristýna Forejtová dostala na pololetní vysvědčení jedničku z českého jazyka.
Čenda: Ccccccccc…
Bindzarová: Jaký ccccccc, já nechci slyšet žádné ccccccccc.
Třída: Cccccccc…

Kristýna Švarcová vyrušuje ve třídě a nedává pozor. Paní učitelka jí vyvolá, aby odpověděla
na její otázku. Kristýna se rozhlíží po třídě a neví která bije.
Bindzarová: Ty víš … (dlouze přemýšlí) … nic!

Německý jazyk, Lenka Lišková:
Měli jsme vytvořit dvě věty na sloveso „Fahren“.
Suk: Mein Bruder fahrt zu Schule mit dem Bus.
Lišková: A kde máš druhou větu ?
Suk: Ich auch.

Přírodopis, Mgr. Hana Sloupová:
Paní učitelka nám ukázala opadané větvičky z modřínu.
Sloupová: Víte jaké jsou to větvičky ?
Čenda: To jsou kočičky.

