Když se řekne dvojče
Žaneta + Honza
Čtyřicítka Postřehu si dala za úkol vyhledat a oslovit ty z vás, kteří tak nějak
„trčí“ z řady.
Trčet se dá zcela jistě na různé
způsoby a záleží pouze na tom
jak.
Kdo z nás by alespoň jednou
nepřemýšlel nad tím, jaké by to
bylo mít sourozence dvojče…
Objeví se okamžitě obavy, zda
se z této skutečnosti rýsují
nějaké problémy, nebo převáží
spíše zvýhodněná pozice?
Rozhlédli jsme se s Postřehem
po škole a nedalo nám vůbec
žádnou práci najít sourozence
se stejným datem a hodinou
narození.
O minutu později než bratr
Honza přichází na svět Žaneta
Purová.
Nabízely se desítky otázek,
kterými můžete zavalit dvojčata
z 8. A, a tak jsme šli na věc.
Tady uvádíme některé jejich
odpovědi. V případě, že vás
zajímá ještě něco jiného,
můžete je oslovit a dát s nimi
řeč sólo.
Oblíbené jídlo?
Honza: svíčková se šesti
Žaneta: pizza, ovocné knedlíky
Pití?
Žaneta: Kofola, Coca-cola, různé druhy džusů
Honza: jablečný mošt, Coca-cola

Hudba?
Honza: rock – AC/DC
Žaneta: techno, pop, hip
hop
Záliby?
Žaneta: in-line brusle,
zimní brusle, jízda na
kole, zumba, počítač
Honza: zvířata, bruslení,
počítač
Barva?
Honza: černá, zelená,
žlutá
Žaneta: zelená, žlutá,
šedá, bílá, černá

Školní předmět?
Žaneta:
angličtina,
němčina,
tělesná
a
výtvarná výchova
Honza: hudební výchova,
počítače
Komu se doma více „nadržuje“?
Honza: starší sestře, Žaneta a já děláme vše špatně
Žaneta: starší sestře
Společné akce a lumpárny?
Žaneta: neděláme
Honza: jedu v tom sám, např. prokopnutý sádrokarton v pokoji u sestry, rozbité
sklo v kuchyni …
Poznám své dvojče i ve tmě?
Honza: podle podání ruky bez rukavice - ne
Žaneta: podle nohy bez ponožky - ne
redakce děkuje 2x za rozhovor

Eliška Zbořilová

Mamince
Maminko, má milá matko,
ty jsi holubice a já holoubátko.
Máš vlasy jako křídla holubic,
dám ti důkazů víc.
Jsi lehká jako peříčko,
jest hebké jak to klubíčko.
Nespadne, jen letí,
na léto se těší.
Jen se těšte maminky,
máte úkol malinký
chránit děti před tatínky.
To můžete jen vy – maminky.

Růžový sen
Všude růžové květy,
je růžový den,
mně zdál se tam v šeru
ten růžový sen.
Ten sen byl tak sladký,
až tam kam jít chceš.
To je srdce matky,
ten růžový déšť.
Jsem v růžovém světě,
v něm růže jsou teď.
A růžové poupě
se těší na svět.

Ilustrace: Iveta a Míša 8. B

Lidé narození 29.

února

Toto
datum
v kalendáři
běžně nenajdete.
Takový
den
nastává
vždy
v únoru, pokud
není 1. března.
Většinou
má
druhý
měsíc
v roce 28 dní,
což mu strašně
vadí, a závidí
ostatním
měsícům, které
mají třicet, nebo
dokonce
jedenatřicet dní.
Občas se tedy
snaží nějaký ten
den uzmout.
Lidí, kteří se narodili 29. února, mají ve společnosti zvláštní postavení. Díky
tomu, že se jejich narozeniny opakují každé čtyři roky, trvá jejich mládí i přes
100 let našeho života !!! Každý jejich rok je dlouhý jako naše čtyři, a tak déle
zůstávají dětmi. Do práce můžou, když je běžnému člověku 60 let. Kdo by to
nechtěl taky?
Postřeh letos zajímalo, kdo na škole patří k těmto „specialistům“ a letos slavil.
Sraz byl domluven u kantýny, tak se čekalo, zda celebrita dorazí…
Čekání se vyplatilo. Dorazil Tomáš Mirga z 6. B a tasil průkazku, kterou svoji
výjimečnost dokládal.
Došlo proto na fotografování a několik otázek. Postřeh předal drobné dary a
pochopitelně gratulace.
Objevený „Horymír“ se prý necítí nijak výjimečný, slaví každý rok tak jako
ostatní. Na přesném datu tolik nezáleží a dárky potěší vždycky.
Baví ho fotbal, basket a rád vysedává u počítače.
Pozn. redakce
29. února má svátek Horymír

PRASE
text, který vznikal postupně
Kofolák byl více než jen oblíbený a všemi milovaný společník osmé bé
doslova k roztrhání…
Prase, prase, prase
žere trávu furt a zase.
Špínou strašně smrdělo,
umývat se nechtělo.
Řvali všichni o pomoc,
umyj se, než bude noc!
Prase se pak umylo,
vůni kolem šířilo.
Do bláta však míří zas,
šíří odér kolem nás…

8. B

Rozhovor na souši
aneb
Endy Agalliu a voda
Udělat rozhovor pro Postřeh s Endym byl úkol docela náročný. Těžko byste na
naší škole hledali někoho skromnějšího, než je on. Nerad mluví o úspěchu,
medaile a poháry nepotřebuje ukazovat, když mu chcete poblahopřát k vítězství,

prohlašuje, že to nestojí za řeč. / ….že by to dala každá lama
Ošíval se a vykrucoval, až nakonec přece jenom něco „vyšplouchl“. Endík
miluje totiž vodu a všechno, co s ní souvisí. Jeho příjmení není z těch českých, a
proto vás asi bude zajímat, kde má svoje kořeny.
Endy Agalliu se narodil v ČR, máma je Češka, otcovým rodištěm je Tirana - je
rovněž občanem České republiky.
Když byl Endik malý, často jezdili k moři do Itálie, kde se naučil plavat. Ptali
jsme se pochopitelně na to, jaký dovede být na souši. Prý dovede být paličatý,
podle trenéra ukecaný.
Otázky se pochopitelně musely točit kolem vody.
Kdy nemáš toto skupenství rád?
Odpověď: Když je studená a je v ní hodně chlóru.

Kolik metrů vody musí být, Endy, alespoň pod tebou, abys neměl pocit, že jsi ve
vaně?
Odpověď: Tak aspoň jeden metr.
Co jíš a piješ před důležitým
závodem?
Odpověď: Před závodem moc nejím a
nepiju, protože tělo využívá nějakou
energii na trávení a zbytek energie na
očekávaný výkon.
Míváš sny o vodě, ve vodě?
Odpověď: Sny o vodě ani ve vodě
fakt nemívám.
Jaké jsou tvoje největší úspěchy?
Odpověď: Vyhrál jsem už hodně závodů, takže mám dost medailí. Trénuji dvě
až tři hodiny denně. Moc si přeji účastnit se mezinárodních olympiád a různých
světových závodů.
Endy, plavky jsou pro tebe určitě veledůležitá věc.
Odpověď: Bez nich to fakt nejde. Určitě je důležitý materiál a taky to, jestli jsou
určeny na trénování nebo na závod. Mám rád modrou barvu.
Jak na tom jsi s vodou jinde než v bazénu?
Odpověď: Nemám rád, když prší, deštník nenosím, kaluže přeskakuju.
Endy, co se ti líbí na holkách.
Seznámil by ses s dívkou v bazénu,
kdyby se ti líbila?
Odpověď: Mám rád chytré, hodné
holky.Taky se mi líbí, když má dívka
pěknou postavu. A v bazénu je to jako
na souši. Takže seznámil.
Kdy jsi na sebe dost naštvaný?
Odpověď: Když pokazím závody.
Co vzkážeš neplavcům?
Odpověď: Začněte plavat. Je to super!!!!!!
Díky za rozhovor.

Sladký sen Marys
Zavírám oči a přicházejí myšlenky. Objevuje se ostré světlo ve tmě, v dálce
vidím obrovské dveře. Co to má být, ptám se sama sebe. Jdu blíž. Jsou snad ty
dveře z čokolády?
Klika se zdá být z lízátka a čokoládové tyčinky, deska sypaná jedlým zlatým
práškem. Plocha dveří byla ještě polepena dalšími lízátky, bonbony, oříšky,
muffinami a zdobena šlehačkou.
Co se nachází za dveřmi? Pomalu je pootevírám, škvírou na mě svítí různé
barvy. Modrá, růžová, zelená,
červená, oranžová, fialová,
žlutá. Údivem se nemohu
pohnout. Místnost byla
z čokolády a cukrovinek.
Nádherná zahrada.
Tráva měla obvyklou
barvu, ale její vůně byla
jiná. Nabízela aroma
marcipánu
stejně
jako
stromy,
v jejichž
korunách seděli želatinoví
ptáčci. Kůra kmenů
voněla
skořicí.
Čokoládová zvířátka
se
radovala
mezi
rozkvetlými
šlehačkovými květy.
Pak jsem zahlédla na
bílé čokoládové řece
lodičku z piškotů. Hned
jsem do ní nasedla a
plavila se po proudu.
Napadlo mě, že je to
obraz
Karlíkovy
Továrny na čokoládu,
ale žádný Karlík a
ani pan Willy Wonka
se neobjevili.
Tu najednou spatřuji
u stromů nějaký
pohyb. Byli to lidé
v cukrářských
uniformách, trhají jablka,
hrušky z různých čokolád. A
teď se loďka najednou zastavila. Uviděla jsem před sebou bránu
z marcipánových květin. Prošla jsem a rázem se ocitám v bílé místnosti. Stál
tam velký stůl, jaký jsem nikdy neviděla. Na něm ležely samé sladkosti
v podobě různých dortíků, zákusků, zmrzlin a cukrářských výtvorů.
Nedokázala jsem odolat a brala jsem do prstů od každého trošičku. Ta chuť byla
božská, rozplývala se okamžitě na jazyku.
Na stole se přede mnou objevil čokoládový klíček. Komu je určen a kam patří?
Beru klíč a rozhlížím se po místnosti. Vidím opět ty stejné dveře jako na
začátku…Jsou však zamčené. Vsouvám klíč, otáčím s ním a cvak. Otevřeno a
opět se objevilo ostré bílé světlo. Musela jsem si před sebe dát ruku, abych
viděla. Zář byla moc ostrá.
Otevírám oči a a zjišťuji, že jsem ve svém pokoji. Co to mělo být? Byl to sen,
nebo skutečnost?
Marie Srostlíková, 9. C

Postřeh fotí kalendář
Květen
Květnový čas plný je
krás.
Kdo je ale alergik,
ten si koupí kapesník.
Smrkne jednou,
kýchne zas…
Máji, ty jsi prevít čas!

Červen
Milujeme šestý měsíc,
je to borec ze všech
nejvíc!
Vysvědčení dostaneme,
honem rychle
vypadneme…

Červenec
Prázdniny jsou skvělá
doba,
nikdo nechce smrdět
doma.
Krosnu dáme na záda,
vyrážíme tramtadá…

SOUTĚŽ ŠKOLNÍHO ČASOPISU

KRÁL POSTŘEHU
9. května 2012 se ve dvě hodiny odpoledne otevřely dveře literární učebny pro
účastníky dalšího ročníku soutěže školního časopisu Postřeh.
Získat Předbíhací kartu pro školní rok 2012/2013 lákalo tradičně ty, kteří se
stravují ve školní jídelně a alespoň někdy nakupují v kantýně školy.
Do konce letošního školního roku má toto privilegium Jan Pur z 8.A. Není proto
divu, že se i on přišel pokusit obhájit svoje pozice.

Zajistit si průkazku s tímto právem znamenalo letos projít třemi koly klání,
uplatnit pamatováka a přidat znalosti z oblasti práce na pozemku či v dílně.
Někdy stačí pouze jeden jediný bodík a máte vyhráno! A to byl případ letošního
krále Postřehu. Tímto titulem se dnes už může chlubit nová vítězka - královna Emilka Vařeková. Redakce Postřehu pochopitelně blahopřeje a VIP kartu s
podpisem paní ředitelky slavnostně předá.
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Zkuste vyluštit tuto zprávu a napište taky nějakou v této formě:

Tajenka:…………a………… patronky větru.

1 - Svatý ………… teplý,svatý Marcel bílý.
2 - Na svatého……………,šelma sedlák,který neoře.
3 - Svatý ……… přijíždí na bílém koni.
4 - Na svatého …………… přikluše k nám zima tiše.
5 - Na svatého …………,vylézají hadi a štíři
6 - Na svatého …………… slunce ohně nevydá.
7 - …………… kápě čtyřicet dní kape.
8-X
9 - Déšť na …………… - zmokne každá kopa.
10 - ………… svatý,odpoledne krátí.
11 - Na …………,o den více.
12 - Na proroka ……………… nalije též do mandele.
13 - …………,noci upije.
14 - Svatý …………tady,uklízí hady.
15 - Na svatou ……… sáně do dvoru.
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Vyrobil ToBas, 8. A

