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D

ne 4.února na naší škole proběhla dnes už velmi populární soutěž Skřivánek. Pro ty, co se s
touto soutěţí ještě nesetkali, je to souboj ţáků s nejlepším hlasem ze třídy o post nejnadanějšího ţáka
na škole. Nejprve si zabojovali ţáci z prvního stupně. Slyšeli jsme mnoho krásných a zajímavých mladých hlasů a poslouchali známé lidové písně. Po výstupu asi 25 zpěváčků se porota odebrala do ústraní, aby zhodnotila kvalitu a barvu hlasů. Měli opravdu těţké rozhodování, to musíme jakoţto jediní diváci přiznat.
Po skončení vyučování 2.stupně se zahájila opravdová bitva. Jako jeden ze soutěţících musím zmínit, ţe tréma v
okamţik našeho výstupu byla opravdu spalující. Porotci na to ale kladli menší důraz a po vystoupení všech nám
oznámili výsledky. Všem se velmi ulevilo a jména vítězů jste jiţ mohli číst ve starším příspěvku na webových
stránkách.
Tereza Deusová

D

ne 23. února se konalo městské kolo soutěže Skřivánek. Této soutěţe se zúčastnili vybraní zpěváci z naší školy. Všechny tyto ţáky připravovala paní učitelka Zemanová, která ţáky doprovázela.
Tímto paní učitelce ještě jednou moc děkujeme. Dosáhli jsme výborných výsledků.
Umístění:
Viktor Novák

1. kategorie - sólo
Čestné uznání - Eliška Kuncová
3. kategorie - sólo
3. místo - Viktor Novák
3. kategorie - duo
2. místo - Viktor Novák a Tereza Urbánková (postup do dalšího kola)

D
1.
1.
2.
3.

ne 22. února se konalo školní kolo v recitační soutěži . Všichni soutěţící jistě překonali trému a
zarecitovali svou báseň co nejlépe. Tento rok se ale tato soutěţ trochu pozměnila a soutěţící mohli
vyuţít i prózy (povídky bez veršů). Z obou kategorií postupují první dva.
Umístění:
Viktor Novák
kategorie
místo – Karolína Neufusová
místo – Petr Hricák
místo – Markéta Předotová

2.
1.
2.
3.

kategorie
místo – David Strnad
místo – Tereza Urbánková
místo – Jakub Schön
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B

ylo úterý 16. 2. a my se s nervozitou přibliţovali blíţ a blíţe k tělocvičně, kde na nás čekali dva basketbalisté, novinářka a jeden kameraman z Československé televize. Kdyţ jsme vešli dovnitř, nebyli z nás všichni
tak nadšení, jak jsme očekávali. Hlavními hrdiny se totiţ v tuto dobu stali dva děčínští basketbalisté, kteří
přišli kvůli dětem z prvního stupně..

Ano, Tomáš Pomikálek a Pavel Houška přišli trénovat naše mladší spoluţáky, kteří měli moţnost si vyzkoušet
být jako basketbalisté. Na začátek se oba členové BK Děčín dětem představili a na úvod jim řekli, co je čeká.
Začali atletickou abecedou. Basketbalisté dětem názorně ukazovali, co mají dělat a ti po nich opakovali úkoly a
kdyţ si nebyli jistí, nestyděli se a zeptali se. Poté si ţáky rozdělili na dvě skupiny a kaţdá se věnovala něčemu
jinému. Všechno bylo zaměřené hlavně na střelbu na koš, přihrávky a driblování. Asi po půl hodině plné her na
rozcvičení následovala krátká přestávka. Kdyţ všichni nabrali novou energii, rozřadili se na druţstva a navlékli
se do barevných dresů, vrhli se na basket samotný. A my jen s otevřenou pusou sledovaly, s jakým přehledem
ho hrají. Po dohrání hry se basketbalisté rozloučili se ţáky, kteří se můţou těšit na další setkání s nimi, které je
čeká ve středu 23. 2. v basketbalové hale.
Během krátké přestávky jsme se vydaly za Tomášem Pomikálkem a poloţily mu otázku:
Baví Vás takhle trénovat děti?

Ano. Pokud chcete, aby se basket dále rozšiřovat, musíte ho lidem nabízet. Tato akce, ţe jezdíme
do škol a učíme děti basket, se koná kaţdým rokem a s dětmi je vţdy zábava.

Pozor! Při tréninku se staly i nehody!
- Jednomu chlapci spadl na hlavu míč, od kterého byla rána dostatečně velká, aby u chlapce vyvolala menší pláč.
- Jeden náš ‚‚běţec‘‘ při svém výkonu zase ztratil botu a do cíle doběhl bez ní. Paní učitelka mu ji však hned přinesla.
Veronika Andršová, Daniela Kosková

D

o haly jsme dorazili kolem osmé hodiny. Nejen my, ale i basketbalisté byli ještě rozespalí, narozdíl od
natěšených dětí. Basketbalisté uţ měli děti předem rozdělené, podle toho, jak navštěvovali hodiny
tělocviku na základních školách. Turnaje se zúčastnily: ZŠ Kamenická pod vedením Pavla Houšky a
Tomáše Pomikálka, ZŠ Česká Kamenice s Levellem Sandersem a Robertem Landou a třetí tým ZŠ Dr.
M. Tyrše spolu s Lukášem Maříkem a Lubošem Striou. Nejen děti byly aktivní ve fandění, ale i jejich trenéři se do
rolí fanoušků vţili na sto procent. Dohromady se sehrály tři napínavé zápasy, ale ani jeden bohuţel pro nás neskončil vítězně. I přesto, ţe jsme skončili třetí, trenéři Houška a Pomikálek děti chválili a dali jim uţitečné rady
do další hry. Po odehrání zápasů byl konečný nástup, kde jsme se dozvěděli, kdo se jak umístil a všichni dostali
pěkné ceny a dort.
Zápasy:
ZŠ Kamenická vs. ZŠ Česká Kamenice - 12:24
ZŠ Dr. M. Tyrše vs. ZŠ Kamenická - 36:13
ZŠ Česká Kamenice vs. ZŠ Dr. M. Tyrše - 12:36

Konečné umístění:
1. ZŠ Dr. M. Tyrše
2. ZŠ Česká Kamenice
3. ZŠ Kamenická

Tereza Slavíková, Kristýna Kokošková
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Jiţ třetí rok probíhá na naší škole akce s názvem Malý kamarád. Letošní 8.tř. při zápisu předškoláků mají nelehký úkol.
Musí děti zabavit, zatímco rodiče vyplňují potřebné formuláře. Jak to dělají? Nalákají je na kouzelnou tabuli, na kterou mohou
psát svým vlastním prstem. S touto tabulí se uţ setkali, kdyţ za námi přišli, abychom je letmo poznali. Ovšem tím to celé nekončí. Kdyţ osmé třídy postoupí na nejvyšší úroveň základní školy, škola jim k těţkému učivu ještě přidá 2-3 prvňáky, o které
se musí celý rok starat. Vezmeme je do zoo, pomůţeme jim s jejich prvním jarmarkem, ale naše vůdčí schopnosti prokáţeme
aţ na konci roku, kdy společně pojedeme na školu v přírodě.

V

šichni jsme byli nervózní. Stáli jsme na stupínku před partou na nás zírajících dětí.Byli jsme domluveni,
kdo ty malé návštěvníky jménem všech přivítá.Na nás ostatní tak zbyla jen povinnost se jednoduše
představit.Děti byly roztomilé a slušně nám pozdrav oplatily.Času bylo málo a my s ním nemohli plýtvat.Kdyţ jsme si všichni vybrali své ,,malé kamarády“, začali jsme s prací.Kaţdé dítě dostalo pracovní
list , který s naší malou pomocí všichni bezchybně vyplnili , poté mohli prokázat svoji kreativitu u omalovánek
s různými zvířaty.Loučení bylo trochu smutné, ale děti na nás při dalším programu paní vychovatelky celkem
rychle zapomněly. My všichni doufáme , ţe právě naši ,,malí kamarádí“ budou našimi kamarády celý příští rok.

Kaţdý z nás si pamatuje svoji nejjednodušší zkoušku v ţivotě - zápis do základní školy. Budoucí prvňáčci roku 20112012 jiţ touto zkouškou všichni úspěšně prošli.

O

d osmi hodin ráno se mohli naši předškoláci průběţně zapisovat aţ do pěti odpoledne. S touto událostí
jde ruku v ruce uţ zmiňovaná školní akce s názvem „Malý kamarád“. Letošní osmé ročníky se rozdělily
do skupin po 3-4 a rozvrhly si své sluţby během devíti hodin zápisu.
Dveře se pomalu otevírají a mezi nimi stojí malý človíček s rodinnými příslušníky po boku. Naším prvním úkolem je odvést je do námi vytvořené šatny, kde si mohou odloţit a pobavit se u pohádky. Poté jsme je
předali do rukou paní učitelek, u kterých náš kamarád musel sloţit svoji první velkou zkoušku. S modrými deskami vycházejí ze třídy a svěřují nám své ratolesti, zatímco s panem ředitelem dojednají poslední podrobnosti
zápisu. Malýma bojácnýma očima se na nás kamarádi dívají a jsou celí zvědaví, co přijde teď. Myslím, ţe jsme
je mile překvapili procházkou po škole a ţe se v naší přítomnosti moc nenudili.U takzvané ,,kouzelné tabule“ se
děti ovšem bavily nejvíc. Mnohokrát jsme pro naše kolegy museli posílat, neboť rodiče uţ chtěli své dítě zpět.
Zápis proběhl naprosto bez chybičky a my se můţeme chlubit novými zkušenostmi do ţivota.
Zbývá jen dodat, ţe zápisu se zúčastnilo 74 předškoláků, ze kterých budou vytvořeny tři třídy prvňáčků.
Poděkování si za svůj profesionální přístup zaslouţí všichni "Velcí kamarádi", kteří zvládli vše na jedničku.
Tereza Deusová
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Zbytek účastníků této akce měl čas položit rodičům předem připravené otázky:
Proč jste si vybrali tuhle školu?
Chodí sem naše další dvě děti.
Máme jí nejblíže.
Líbí se nám, syn tu bude mít hodně kamarádů ze školky.
Máme tu staršího syna.
Líbí se vám tato škola?
Ano, jsem spokojen, dokonce jsem sem sám chodil.
Jo, manželka je nadšená.
Samozřejmě, proto jsme taky tu.
Jaké má pro Vás naše škola výhody?(blízké bydlení …)
Ano, bydlíme blízko.
Ne, ale blízko od školy bydlí naše babička.
Ne, nemáme.
Bude Vaše dítě chodit na obědy a navštěvovat školní družinu?
Ano, na oboje.
Na obědy určitě, do družiny jen někdy.
Jo, ale jen na obědy.
100% předškoláků, kteří přišli na zápis, se těší do školy.
Líbí se Vám celá akce Velký kamarád?
100% předškolákům se naše škola líbí.
Určitě.
Jen 3% předškoláků byli ze zápisu nervózní nebo měli troAno.
chu strach. Zbytek byl statečný a zápis bezvadně zvládl.
10% z předškoláků má nakoupené všechny věci do školy.
60% má nakoupené jen některé věci (penál, aktovku…)
A zbylých 30% nemá nakoupeného vůbec nic.
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Historie Děčína

je soutěţ, která se koná mezi děčínskými školami na druhém stupni. Ve školním

kole soutěţí ţáci sami za sebe. Ze ţáků, kteří se ve školním kole umístí nejlépe, se sestaví druţstvo, které

A proč rozhovor s panem učitelem Stejskalem?
Pan učitel Stejskal pořádá kaţdoročně tuto soutěţ. Je jejím zakladatelem společně s panem učitelem Andrlíkem.

Minulé ročníky soutěže
Kdy bude tato soutěž probíhat?
Školní kolo v březnu.
Kolikátý je ročník této soutěže?
6. ročník.
Kolik kol má tato soutěž?
Tři školní a jedno městské.
Zúčastní se všechny školy v Děčíně?
Jak který ročník, ale nikdy ne všechny. Maximálně deset škol.
Kdy bude vyhlášení soutěže?
V dubnu.
Kde bude vyhlášení?
Jako minulý rok - na Děčínském zámku.
Co mohou žáci vyhrát?
Ţáci mají moţnost získat ceny od Magistrátu města Děčín – poháry se symbolem Děčínského zámku.
Jaká je věková kategorie soutěže?
Druhý stupeň – 6.-9. třída.
Plánujete v soutěži něco nového do budoucna?
Určitě – více informatiky. Prezentace atd.
Tereza Bartůňková, Anna Tesařová

Hodně štěstí, moře lásky, ze života neměj vrásky!

7

1/2011

Pan ředitel si na mě udělal chviličku, abych se ho mohla zeptat na pár otázek,týkajících se školy v tomto roce.
Napřed jsem na něj ale čekala před sborovnou. Byla jsem ohlášená, ale ještě si musel zařídit několik dalších
důležitých věcí. Měl nějaké jednání v přístavbě. Konečně jsem se dočkala a začala jsem se ptát na tyto otázky:
Kdy budou hotové stavby?
Hřiště i přístavba by měly být hotovy do 31.12. 2011.
Plánuje se nějaké nové vybavení tříd?
V každé třídě na druhém stupni by měla být interaktivní tabule. Na prvním stupni tabule do každého ročníku.
Jsou plánované nějaké výjezdy dětí?
Letos se nejede hromadně na školu v přírodě, ale má být dějepisná a zeměpisná exkurze, Harrachov pro deváté ročníky a výjezd s prvními a devátými třídami v první polovině května.
Kdy bude školní akademie?
Školní akademie proběhne 17. června 2011.
Plánují se ve škole ještě nějaké změny?
V tělocvičně bude nová podlaha a dále nábytek do školní jídelny. Vše by mělo být hotovo po prázdninách.
Veronika Desenská

STŘEDNÍ ŠKOLA
Evropská obchodní akademie Děčín
Gymnázium Děčín
Střední škola zemědělská a zahradnická Libverda

POČET
5
2
2

Střední škola letecké a výpočetní techniky Odolená Voda
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola
Ministerstva obrany v Moravské Třebové

1
1

Střední škola řemesel a sluţeb Děčín - Ruská
Střední lesnická škola s SOŠ sociální Šluknov
Střední škola sluţeb a cestovního ruchu Varnsdorf

3
1
1

STŘEDNÍ ŠKOLA
Evropská obchodní akademie Děčín
Střední škola řemesel a sluţeb Děčín - Ruská
Střední zdravotnická škola Děčín

POČET
3
4
2

Střední lesnická škola s SOŠ sociální Šluknov
Střední škola zemědělská a zahradnická Libverda

1
1

Střední odborná škola dopravní a strojírenská Děčín

4

Střední škola sluţeb a cestovního ruchu Varnsdorf
Střední pedagogická škola J. H. Pestalozziho Litoměřice

1
2
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Kdybys v zimě na jezeře našel zlatou
rybku a ta by ti mohla splnit jedno
přání, jaké by to bylo?

Prsten z Arabely . (Šimon Vítek)
Hrát hokej. (Daniel Dej)
Aby se moje sestra Vanda vrátila domů zdravá. (Linda Hájková)
Bydlet se strejdou Davidem (Eliška Voborská)
Velké kolo. (Dominik Mrština)
Abychom se měli rádi a byli zdraví .
Ţivého hada. (Marek Dvořáček)
Opravdové mluvící auto (Tomáš Prokopec)
Plyšového kapra
Přála bych si, aby se z mých ještěrčích vajíček vylíhla mláďata. (Lucie Lepilová)
Aby moje kamarádka byla mojí kamarádkou napořád. (Dominika Broţová)
Tiskárna samolepek.
Aby byla naše třída celý rok zdravá. (Valentýna Jalová)
Přál bych si, abych byl nesmrtelný. (Adam Bufek)
Aby bylo teplo. (Nikola Zelingrová)
Lásku pro celý svět. (Karina Havlová)
Aby byl nový rok šťastný a veselý.
Černé boty na podpatku.
Sestru nebo bráchu.
Létat,
Aby to všem ve škole šlo.
V sedmnácti letech hrát za Manchester United. (Petr Kunc)
1 000 000 (Jan Korejs)
Chycení dalších zlatých rybek.

Hodně štěstí, moře lásky, ze života neměj vrásky!
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Ze všeho nejvíc bych si přál být se svou rodinou celý rok. (Patrik Vysoký)
Aby můj křeček nikdy neumřel. (Jirka Přeučil)
Přeji si, abych uměl bowling.
Licence na koně.
10 000 přání.
Být sestra s Eliškou Kolocovou.
Do nového roku zhubnout, větší svaly a zmuţnit.
Aby byli všichni normální.
Přijetí na gymnázium.
Ať se na světě ţije líp.
Aby celá moje rodina měla dost peněz a hlavně hodně zdraví.
Aby bouchla škola.

Abychom uţ měli hotové hřiště.
Umět se teleportovat v čase.
Kníţky o chemii.
Chtěla bych být doktorkou.
Aby prababička nebyla nemocná.
Samé jedničky na vysvědčení.
Pravé přátele.
Abych vyrostl.
Zdraví .
Rande s hercem Robertem Pattinsonem .
Další řadu Simpsonů.
Prázdniny.
Nejvíce bych si přál/a mého zesnulého dědečka.
Abych se mohl/a podívat na Kanárské ostrovy.
Jedničku z českého jazyka.
Abych ji na Nový rok potkala znovu. (Pavla Bulvová)
Chci, abychom se vídali s naší třídou i kdyţ půjdeme na střední. (Michal Neruda)
Tahacího kačera. (Spytihněv II. - Honza Hatlapatka)
Být herečkou. (Míša Rydvalová)
Basu piváků. (Viktor Komárek)
Nové boty na basket. (Vojta Haluza)
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Přála bych si, aby všechny děti poznaly, co je to šťastná rodina. (p. zástupkyně Trčková)
Zdraví pro všechny blízké a známé. (p. uč. Kilianová)
Aby ze světa zmizelo násilí na lidech a zvířátkách a všichni byli spokojení. (p. uč. Lolloková)
Momentálně bych si přála jen jedno. Zdraví pro sebe i svou rodinu. (p. uč. Skálová)
Jedno přání jsem měla.. Bylo takové “pracovní“. Abych mohla od září nastoupit
jako paní učitelka v 1. třídě. Toto přání se mi splnilo. (p. uč. Esatiová)
Aby se nám všem dobře vedlo. (p. uč. Střelková)
Být o 1 rok mladší. (p. uč. Kapitančíková)
Zní to jako klišé, ale zdraví a spokojenou rodinu. (p. uč. Havlíčková)
Aby byli na sebe lidé hodní a aby bylo na světě víc legrace. (p. uč. Procházková)
Tiché zaměstnání. (p. uč. Špačková)
Člověk má různá přání, ale nakonec zjistí, ţe nejdůleţitější je zdraví. (p. uč. Pokorná)
Přála bych si prsten princezny Arabely, abych mohla splnit víc přání. (p. tajemnice Parkanová)
Umět čarovat. (p. kuchařka Fedorková)
Ještě 3x zlatou rybku. (p. kuchařka Dvořáková)
Aby moje děti byly šťastné. (p. kuchařka Neumanová)
Aby moje rodina byla zdravá. (p. uklízečka Vítková)
Vyhrát ve sportce 100 000 000Kč, nechodit do práce, dopoledne si jezdit na kole a odpoledne na tréninky
s kluky. (p. uč. Trčka)
Aby se všichni nemocní uzdravili. (p. uč. Chovanec)
Aby ţáci 8. a 9. ročníku měli větší zájem o dějepis. Ale asi jsem naivní! To by nezvládli . (p. uč. Stejskal)
Zdravíčko pro všechny. Pak bych si vzpomněl, ţe rybka zlatá má splnit 3 přání! A pokračoval bych štěstíčkem pro všechny a do třetice bych ji poţádal o pravidelná setkání první úterý v měsíci. (p. uč. Andrlík)
Světový mír, a aby rostly na stromech jitrnice a v potoku teklo pivo. (p. uč. Tomsa)
Aby vše dopadlo ok. (p. školník Sallman)
ZDRAVÍ. Vše ostatní můţe člověk získat i ovlivnit vlastní prací. (p. ředitel Skála)
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V tomto článku se Vám pokusím přiblíţit data prázdnin a svátků, které nás ještě v tomto roce čekají.

Velikonoční prázdniny 2011
Velikonoční prázdniny 2011 začínají ve čtvrtek 21.4. a končí v pátek 22.4. 2011.
Následuje víkend a den volna mají školáci i na Velikonoční pondělí 25. 4. 2011.
Dohromady máme pět dní volna.
1. května 2011
Svátek práce tento rok vychází na neděli. Bohuţel to znamená, ţe ţádné volno navíc nedostaneme.
8. května 2011
Den osvobození tento rok (stejně jako Svátek práce), připadá právě na neděli.
Hlavní prázdniny 2011
Hlavní letní prázdniny 2011 probíhají od pátku 1. července 2011 do středy 31. srpna 2011.
Vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září 2011.
28. září 2011
Den české státnosti vychází na středu. Budeme mít volno.
Podzimní prázdniny 2011
Podzimní prázdniny 2011 jsou dvoudenní a navazuje na ně státní svátek a víkend.
Středa 26.10. a čtvrtek 27.10.
28. října 2011
Tento svátek se jmenuje Den vzniku samostatného Československého státu.
Vychází na pátek, tudíţ budeme mít volno.
17. listopadu 2011
Den boje za svobodu a demokracii připadá na čtvrtek.
Vánoční prázdniny 2011
Vánoční prázdniny 2011 začínají v pátek 23. prosince 2011 a končí v pondělí 2. ledna 2012.
Vyučování začíná v úterý 3. ledna 2012.
24., 25., 26. prosince 2011
Všechny tyto svátky připadají na stejné datum, jako Vánoční prázdniny.

Viktor Novák
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Uţ vás zima nebaví? Omrzelo vás kaţdodenní strojení do svetrů, bund a čepic? Drkotání zuby vám nepřipadá
jako ta nejlepší melodie? V tom případě nač čekat? Sbalit kufry a jede se za teplem!
Připravili jsme pro vás seznamy míst/zemí, na kterých je i v tomto období krásně teplo a slunečno!

Kanárské ostrovy

Mauricius

Venezuela

Thajsko

Maledivy

Brazílie

Keňa

Dominikánská republika

Srí Lanka

Kapverdské ostrovy

Tak co? Vybrali jste si něco z našeho seznamu? Ano?
Tak teď uţ jen přemluvit rodiče a hurá za teplem!
Daniela Kosková
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Je tu zase zima.
Co to pro mě znamená?
Jenom velká hnusná rýma.
Horký šálek čaje usrkávám pod peřinou,
Paralen a lţička medu
třikrát denně mě neminou.
Však zima má i své přednosti.
Ptáte se mě: Jaké?
Během Vánoc se přejíme dle libosti,
dostanem do sebe věci všelijaké.
Po Jeţíšku z kraje ledna,
kdyţ ozdoby odstrojíme,
na stromku zbude jen jehlička jedna,
pak ho z okna vyhodíme.
A hned jsme v lepší náladě,
ţe skončil v sousedově zahradě.
Potom přijde zase jaro,
ostatně jak kaţdým rokem,
přeţili jsme, to se cení,
zapijem to (ne)alko mokem.
M. Předotová, K. Pravdová

Zima to je mráz,
postavíme hráz,
děti jezdí na ledu,
táta zpívá koledu.
Ve Vancouveru bobují,
u nás se jen koulují,
i babička nám nastydla,
za hlavu se popadla,
a tvrdě na zem dopadla.
Lyţovat je zábava,
učit se je otrava.

Kdesi v lese na stráni,
povoz v zimě uhání.
Povoz táhli 4 sobi,
jakoby z jiné doby.

Mrazík běţí po lese,
volá:“ Děti třeste se!“
E. Hladká, V. Srbecká, D. Strnad, M. Jakubec

Měli totiţ bílou srst,
jako bílé trávy trs.
Na povozu seděla velmi divná ţena,
korunu z ledu, ţezlo téţ,
svírala se mi z ní střeva.
V očích vánice jí vířila,
ta vánice, kterou ráda šířila.
Rty měla bílé jako led,nebyl to s ní med.
M. Petrboková, A. Koblížková, K. Schön
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Vločky padají,
oči se otevírají.
Teplota padá a já vstávám.
Ty přijdeš bílý jako sníh,
koule házíš „běţ s tím pryč“.
Já houknu, uhnu.
Řeknu: „Pojď ke mně blíţ.“.
První zimní pusu dám ti.
To si piš.
Zima končí, ty se probouzíš.
Přijdeš ke mně blíţ.
Přichází jaro, lásky je nemálo.
Ruka má sjíţdí po tvářích tvých.
Ty mě uchopíš a políbíš.
Slzy mé padají.
Ty přicházíš a po tvářích mých mě pohladíš.
Jen mlčky přihlíţíš
a čekáš aţ noţky mé,
přiběhnou k těm tvým.
A za ruku mou mě uchopíš
a uţ nepustíš.
Sedím, přemýšlím a vím,
ţe ráda tě mám.
Lásko v srdci tě mám,
proto pusu ti dám.
Nejsi tu sám, zbytek ţivota jsem tu já.
Ty mi řekneš:
„Miluju tě, chci s tebou být dál!“
Pojď ke mně blíţ,
ať hladit po tvářích tvých tě můţu dál.

Mám strach, ţe se nic nevyrovná nápadům tvým.
Ţe ve snech tvých mě opouštíš.
Proto slzy z očí mi padají a ty odcházíš.
Já brečím a křičím: „Nechoď pryč!“.
Co ti šiblo? Tys říkal, ţe milovat mě budeš vţdy.
Po chvilce přicházíš a ladnými slovy se omlouváš.
A já ti odpouštím.

Chybí mi tvé obětí.
Chybí mi tvůj polibek.
Mé srdce bije, ale umírá.
Jen sedíš a posloucháš a nic neříkáš.
Já své city vylévám, kdyţ víno přelévám.
Je to tak těţké, kdyţ usínat mám.
A na nohou celý den pak stát mám.
Jak to přeţít mám.
Bojím se! Ţe mluvím a ty nevnímáš.
Proto křičím: „Posloucháš?“.
A ty nic neříkáš.
Tak já utíkám a nic nevnímám.

Se svými prvními básničkami se
představuje ţákyně 8.A .
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Myslíte, ţe povinně volitelný předmět znamená jen další dvě hodiny nudy týdně?

Přáli jste si někdy podílet se na psaní časopisu? Máte alespoň základní znalosti českého jazyka? Umíte lidi zaujmout? Máte dobré nápady? Tak to je vaše šance!Povinně volitelný
předmět Školní redakce vám to umoţní! Podíváte se na školní akce, na které byste se jinak
nepodívali! Rozšíříte si obzor a zkusíte něco nového. Vaše články bude číst celá škola. Naučíte se pracovat v textových dokumentech, coţ uplatníte i v jiných předmětech...
Pro další informace se obraťte na šéfredaktorku, paní učitelku Skálovou.

Školní redakce má nabídku přímo pro Vás! Můţete se zapojit do psaní článků. Napsat můţete o čemkoliv. Představte svůj koníček, napište o něčem, co Vás trápí, nějaký příběh
nebo krátkou povídku. Jestliţe se na psaní článků chcete podílet, můţete nějaký napsat a
odevzdat ho paní učitelce Skálové nebo jakémukoliv redaktorovi. Za zkoušku nic nedáte.

Fenky yorkšírského teriéra.
K odběru ihned.
Cena 5 000,Více informací na tel. čísle 604417923.
D. Kosková
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