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Postřeh vzpomíná, slaví, plánuje…
Pamatujete si ještě, když vám bylo deset let?
Možná si teď mnozí z vás musí nejdříve vybavit
nějaké „opěrné body“. Třeba že jste byli ve čtvrté
třídě. Učili jste se jezdit na kolečkových bruslích,
poprvé jste se zamilovali do…. ale to už je vaše
soukromá věc.
Naše redakce má v současné době dobrý
důvod se obrátit zpět ze stejného důvodu, a to hned
o jednu zmiňovanou desetiletku, kdy v budově naší
školy vyšlo první číslo časopisu Postřeh.
Zcela jednoduchými počty nám došlo, že
dnes už nenajdeme na škole nikoho z redakčních členů, kteří stáli na samotném začátku
společné práce.
Na svoje první stránky by totiž vzpomínaly už dokonce současné maminky. Kulatiny
jsou v životě lidí a jejich práci vždy dobrým důvodem k ohlédnutí a malé bilanci. Neubránili
jsme se tomuto ani my a cítíme příjemnou povinnost nabídnout dnešním čtenářům pohled do
archivu Postřehu.

A jaké jsou naše plány do budoucna?
Určitě chceme zachovat zmíněného tvůrčího ducha.
V žádném případě se zatím nechceme rozloučit
s dnes již tradičními soutěžemi Postřehu, rubrikami
pravidelnými či ospalými, ale zároveň přinášet
s každým dalším novým ročníkem něco nového,
veselého, zábavného, ale i náročného.
A abychom jenom planě neslibovali, chceme se ještě
letos na konci roku po malé generálce vytasit
s novým pořadem, jehož pracovní název a pravidla
vám hodláme nastínit. Samozřejmě jsme připraveni
na vlnu vašich vlastních nápadů na vylepšení,
zkrátka poradní hlas, který určitě nezůstane bez
povšimnutí.
Když spatří světlo světa nové cosi, je jedním
z prvních úkolů je pojmenovat, dát mu „rodný“ list a
šířit zprávy mezi lidmi – čtenáři.

Redakce Postřehu si vytýčila cíl pokusit se vyvolat mezi třídami, jednotlivci či
záměrně sestavenými skupinami debatujících žáků potřebu sdělovat si vlastní
názory, vyjadřovat se k dění okolo, zaujímat postoje, naslouchat druhým, nebát se
bavit na zadané citlivé téma, respektovat a vnímat i toho, který může mít a zároveň
má v tuto chvíli jiný názor.
Všechny tyto vyjmenované „střety názorů“ vešly do jednoho jediného výrazu,
který se stal rozjezdovým názvem celého diskusního pořadu RESPEKTÓN.
Kdo z vás by třeba chtěl otevřít slovník, aby
zjistil, zda toto slovo existuje, tak mu situaci
usnadníme a urychlíme tím, že slovo respekt
mu nejdříve vysvětlíme po svém my a zároveň
nabídneme i výkladovou verzi slovníku.
Takže v našem pojetí jsme si výraz malinko
upravili a osvítili tak, aby vzbuzoval pocit
jakéhosi běhu – maratónu slov, který by měl
doběhnout do cíle a přesvědčit všechny o tom,
že daná pravidla se mohou a zároveň musí
dodržovat.

A teď heslo RESPEKT podle slovníku.

V běžné řeči „budit respekt“ – vzbuzovat úctu,
vybízet k opatrnému jednání a zacházení.
Opakem je bezohlednost nebo pohrdání.
Respekt je důležitý druh lidského postoje k jiným osobám, názorům i kulturám.
Zahrnuje jisté dobrovolné sebeomezení a toleranci, ale ne proto, že by byl vůči
nim lhostejný, nýbrž proto, že si jich váží a uznává jejich cenu, i když s jejich
názory nebo postoji nemusí souhlasit. Na druhé straně neznamená obavu, a už
vůbec ne strach.
Postoj podobný respektu hledá dnes lidská společnost také vůči přírodě, v níž už
nevidí jen zásobárnu surovin a místo k odkládání odpadů, nýbrž chápe, že její
život na přírodě závisí a musí tedy
respektovat její možnosti a zákonitosti.

Vysvětlit vznik nápadu na nový pořad a uvést
jeho název ovšem zdaleka nestačí. Je třeba
připojit i jiné důležité informace a hlavně
oslovit budoucí účastníky tak, aby se jim do
klání chtělo, aby si našli nejen čas, ale
zároveň i dostatek argumentů, tvrzení, názorů
a v neposlední řadě i odvahu a slovní zásobu
k vlastní prezentaci.
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Postřeh dá v dostatečné době dopředu čitelně a
jasně vědět každému, který bude chtít účinkovat či
jen zasednout do publika, aby svou přítomností,
potleskem či dotazem dal najevo souhlas, sympatii,
nelibost, rozhořčení nad názory přítomných
spolužáků a spolužaček.
Tuto informaci najdete blikající na nástěnce u
kantýny a budete si svým podpisem rezervovat
místo v literární učebně naší školy, kde tato setkání
proběhnou..
Postřeh si pro první ročník tohoto debatního kruhu –
hydeparku vyhrazuje pevně stanovená pravidla,
která budou před spuštěním pořadu zveřejněna.
Pro začátek vám pouze můžeme slíbit to, že se
budeme snažit vyhledávat taková témata, o kterých
víme, že vás v klidu rozhodně nenechají a všichni
cítíte potřebu se k nim vyjádřit.
Nezbývá než popřát Respektónu dobrý rozjezd, hodně zapálených účastníků ( zápalky ale
nenoste ) raději nažhavte svoji schopnost vyjadřovat se takovým způsobem, aby to lidi okolo
zaujalo, bavilo a nutilo přemýšlet!
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ROZVAHY
Jsem člověk, který žije jen jedenkrát
jsem ten, který se trápí…
jsem, jaký jsem
jsem vlk, který brání svou smečku
jsem člověk, který dělá chyby
chtěla bych skočit přes duhu
chtěla bych se dotknout rosy
chtěla bych být chvíli sama
chtěla bych říct svůj názor
chci umřít u počítače
myslím, že problémy jsou všude kolem
myslím, že život je pěkný děj
mám dvě oči na koukání
jednu pusu na mluvení
mám dvě ruce na chytání
a dvě nohy na běhání
chci být královna deště
chci mít doma malé jehně
chci vidět duhu štěstí
chci mít poklad přátelství

mám rád oblohu a tmu
mám rád všechno, co je živé
mám křehkou duši
mám rád svůj život jako sport
chtěla bych chytit každou kapku deště
chtěla bych se dotknout zubu upíra
chtěla bych pohladit roh jednorožce
chtěla bych se zachumlat do kožichu ledního medvěda
nechci skončit jako troska
nechci vidět, jak se lidé ničí
nechci zemřít dřív než ostatní
ať má každý to, co si zaslouží
ať je spravedlnost na světě
ať se mi vrátí moje moudrá prababička
ať rozkvete pampeliška
ať už začnou prázdniny
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Několik důvodů proč mít dobrou náladu
Dobrou náladu máme každý z jiných důvodů.
Jsou dny, kdy mi stačí k dobré náladě svítící sluníčko. Je krásné počasí a já už vím, že
můžeme jít s celou rodinou na výlet, do ZOO, do přírody.
Ve škole mám dobrou náladu, když
dostanu jedničku, pochvalu, dobře si
pokecám s klukama, potkám hezkou
holku, rozesměju celou třídu s paní
učitelkou nebo vyhraju bitku před
školou.
Pocity štěstí jsem zažil, když se mi
narodila sestřička Jasmínka a já ji
poprvé uviděl v inkubátoru.
Jsem šťastný, když jsou Vánoce,
slavím narozeniny, různé svátky. Je
to krásný čas plný pohody, smíchu,
dobré nálady, super dárků a jídla.
Dárky mám moc rád jak ty malinké
tak i veliké, ale hlavně ty dlouho
vysněné.
Dobrou náladu mi navodí například i
to, když se mi podaří něco opravit.
Rád opravuji kolo, počítač, nábytek.
Jak každý ví, rád jím. Je to na mně i
znát. Návštěva restaurace, výborné
speciality – to miluji.
Jídlo rád i připravuji. Jestliže všem
chutná, jsem moc spokojený. Dobrá
nálada mě neopouští ani při čtení
zajímavé a humorné knížky či
sledování komedií. Samozřejmě mám
rád cirkusová představení a koncerty.
Když se něčeho bojím a domnívám se, že to nezvládnu, a ono se to přece podaří, potom mám
v srdíčku takové šimrání, zkrátka štěstí a dobrý pocit, že to už umím.
Šťastné dny by měl podle mě člověk zaznamenávat, aby si je pamatoval a připomínal.
Karim Ali, 6. A

Kdyby …
Kdybych byl nějaký brouk, byl bych kobylkou, protože umí
skákat.
Kdybych byl nějaká květina, byl bych leknín, protože umí plavat.
Kdybych byl nějaké auto, byl bych trabant, protože má nejvíc zkušeností.
Aďák Jura
Kdybych byla ulice, byla bych rušná, protože bych byla známá.
Kdybych byla kus nábytku, byla bych postel, protože se do ní každý těší.
Lucie Juřenová

Kdybych byla jídlo, byla bych špageta, protože je tenká a dlouhá.
Kdybych byla stroj, byla bych vysavač, protože bych se podobala slonovi.
Kdybych byla kus nábytku, byla bych lampa, protože bych byla jako
světluška.
Viki Zbořilová

Kdybych byl nějaká budova, byl bych pohřební ústav, protože je tam klid.
Marek Smečka
Kdybych byla nějaký kus nábytku, byla bych polička, protože tam bývají položeny
vzpomínky.
Kdybych byla nějaká hra, byla bych puzzle, protože se skládá z hodně dílů.
Vája Holá

Kdybych byla nějaký kus nábytku, byla bych gauč, protože by si na mě
každý sedal.
Kdybych byla nějaká budova, byla bych hospoda, protože by mě
navštěvovali chlapi.
Nikol Khestlová
Kdybych byla nějaký kus nábytku, byla bych skříň, protože se do ní
můžu schovat.
Barbora Došlíková
Kdybych byl nějaké auto, byl bych kombajn, protože je vostrej.
Alda Změlík

Hru na kdybych vyzkoušela třída 8. B

Kika Krejčí a její podzimní rána
Každý z nás to zná, ta chladná podzimní
rána. Někdo je miluje, jiný trpí depresí. Já
patřím mezi očarované nadšence.
Mám ráda, když si takhle ráno jdu svou línou
chůzí po namrzlém chodníčku a kolem mě je
všechno pokryto tou bílou dečkou
jinovatkou.
Líbí se mi, když mi ráno pomalu, ale jistě
mrznou prstíky na ruce, jako by mě
oždibovaly malé zákeřné chladné blešky.
Brr, honem ruce do kapes!
„Křup, křup,“ ozývá se ten líbivý zvuk, když
šlápnete do zamrzlého trávníku, který je pokrytý barevným listím.
Obklopuje vás škála úžasných barev, hltáte ji očima, a ona to ví a nadšeně
fascinuje všechny fotografy a malíře, kteří to ocení, obdivují a snaží se zachytit
svými objektivy a štětečky, aby uložili tuto přehlídku do archivu módních
kolekcí přírody.
Mně všechno připadá smutně veselé. Proč ta divná kombinace slov?
Protože mám ráda, když mě oždibují ty chladné blešky a zároveň mě poštipují
sluneční paprsky na tváři jako malí neposední mravenečci.
Je to takový každoroční souboj se stejným sebejistým vítězem…
Kika Krejčí, 9. B

Moje starty
Těsně před závodem. Nervozita.Ostatní kolem vás jsou zapadlí hluboko do svého já. Čekáš u
pomocného startéra, aby po patnácti minutách konečně zakřičeli vaše jméno. Jakoby tě něco
probudilo ze sna. Kráčíte ke startovací kostce, svlékáte svršky, které máte pracně navlečené
pro blaho propagandy vašeho plaveckého oddílu. Ještě rozcvičit, stres už doráží na plné
obrátky a uvádí vás do role třesoucího se ratlíka.
Spadne mi čepice, plavky? Budu mít dobrý čas, aby trenér nenadával… Ozývá se dvojité
zapískání, dává povel zvednout nohu na kostku, v hlavě duní. Někdo z týmu vykřikuje moje
jméno, stres nepřestává útočit.
Na místa…..hrrrr! Start! V letu není nad čím přemýšlet. Jakmile se „propadnete“ do vody, už
vás vlastně nic netíží. Když vyplavete nad hladinu, buďte si jisti, že si budete po zbytek
závodu vyčítat, že jste to totálně pohnojili. Následně vám začne docházet, že byste asi mohli
trochu máknout, aby trenérovi nevypadly oči z důlků.
Přichází obrátka, většina
stresu už odplavala a vy se
snažíte co nejvíc natáhnout
záběr, přičemž si zcela určitě
natáhnete sval na paži, čili si
zase nadáváte a opět vás
omotal
stres,
protože
budoucích sto metrů pojedete
strašně pomalu.
Jednou za uherský rok se vám
to může zadařit a vy
s vítězným vlněním plavete
vstříc další sedmdesátpětce,
která vás už nebude stát tolik
stresu, protože už následuje
zrychlování.
Po
první
rozkoukávací pětadvacítce už asi víte, kde jste, a váš stres dovolil odtemnit myšlení.
Zrychlíte, nahodíte prodloužený závěr a po konečné obrátce už pravděpodobně umíráte na
nedostatek kyslíku, bolest končetin a nabíhající infarkt. Poslední padesátka je vlastně
bezhlavý sprint. Mlátíte končetinami na všechny strany a ani vás nezajímá, že všude kolem
vás jsou jen samé bublinky, hrabete z posledních sil …
Probuzení v nebi, hluboký nádech! Strhnete čepici, brýle a čekáte na výsledek.
Přichází zpráva o tom, že jste se nezlepšili ani o jednu desetinu, objevuje se před vámi trenér,
který v průběhu závodu zanevřel na vás i váš výkon. A věřte, marně mu budete vysvětlovat,
že za vším je stres!!!
Jdete osprchovat smíšené pocity horkou vodou, navléknout svršky a zpátky na souš. Cestou
vás zastavuje kamarádka, potřepe pravicí a zase mizí v davu. Váš předchozí výkon je minulý
čas. Věnujete potlesk vítězům a jdete zpátky odpočívat.
No nic, za půl hodiny zase na čtyřstovku…
Anna Chytalová, 9. B

Postřeh hledal a našel!!!!!
Hledat se dá pravděpodobně všechno. Ztracený
čas, brýle, cesta, kamarád…
Nás napadlo hledat něco příjemného a
okouzlujícího.
Samozřejmě jsme hledali ÚSMĚV.
Je totiž nejhezčí ozdobou lidské tváře a otevírá
všechny dveře. Stojí méně než elektřina a dává
více světla. A je tím nejkrásnějším, co si můžeš
obléknout.
Pozvednout ústní koutky směrem vzhůru,
poodhalit zuby a zapojit bránici, tak to už se
začínáte právě smát. A o to přece v životě jde.
Svět plný bručounů by se nám nemohl líbit!!!
A koho jsme našli?
Nabízíme krásný a upřímný úsměv Míši
Řihákové z 9.B ☺
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Nikola Kroupová
6. B

Umíte poděkovat?
21. listopadu 2012
proběhlo
školní kolo
39.ročníku Olympiády v českém jazyce.
Letošní „psavci“ bojovali svojí slovní zásobou a
znalostmi ze svého mateřského jazyka se
zadanými úkoly, ale hlavně se přišli pokusit na
sebe upozornit zajímavým, pokud možno
bezchybným, textem.
Zadané téma letošního ročníku vyvolávalo
přinejmenším příjemné pocity.
ZA TOHLE TI PATŘÍ DÍK.
Takže se děkovalo na všechny světové strany,
hledaly se superlativy, chvilky dojetí a úcty.
Zkrátka olympionici zaplnili svoje texty
hřejivými slovy a bylo letos opravdu co číst.
Postřeh vám nabízí jednu z velmi úspěšných
prací a vy máte možnost se k ní vyjádřit,
případně kontaktovat autorku díku.

Živote, děkuji
ti za to, že jsi mi dal možnost, abych byla já tvojí
majitelkou. Mohl to být kdokoli jiný, ale vybral jsi mě.
Je mi líto, že si tě někdy nevážím, že s tebou hazarduji,
že si neuvědomuji, co bys pro mě měl znamenat a
hlavně lituji toho, že si na tebe pořád stěžuji.
Ty mi přesto pořád dokola dáváš šance, abych byla
lepší, abych si stačila uvědomovat svoje chyby. Ty jsi
ten jediný, který při mně stojíš od narození, aniž bych ti
musela odpovídat na tvoje dotazy. Víš, co mám ráda a
co mě baví, a dokážeš mi dát najevo svůj strach i radost
v podobě motýlků v břiše.
Děláš to, co chci já, a když se ti to nelíbí, stejně mě
posloucháš. Díky tobě můžu mít radost z toho, že vidím,
že mluvím, že slyším a že vůbec existuji. Pro mnoho lidí
budu neviditelná, ale pro tebe vždy ta jediná. Ty budeš
na mojí straně, i když pravdu mít nebudu, i když budu ta
nejošklivější holka na světě. Pro tebe to budu já, slečna
dokonalá. Mrzí mě to, že tě můžu zklamat.
Jen s tebou si můžu říct do smrti spolu. Za tohle ti patří
dík.
Lucie Texlová, 8. A

Křížovka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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.

Zkuste vyluštit tuto zprávu a napište taky nějakou v této formě:
///-/..-/-/---//-.-/.-./../--../---/…-/-.-/..-//…/..//.--./.-./../.--./.-./.-/…-/../.-..//-/---/--/.-/…//-…/.-/…/.-///

Tomáš Báša, 9. A

MILUJI SVŮJ KRAJ
Křižuji úrodnými poli
Po asfaltových stezkách
Vzdávám hold své rodné zemi
A přijíždím ke Kosíři
Zde zvedá se ten malý kopec
Uctívaný Hanáky
Trilobitů naleziště
Rovinka pro horáky
Na nejnižší převod plazím se naň
Funím a chrlím kolem sebe jako saň
U makového políčka však ztrácím síly
Musím se vydýchat alespoň na chvíli
Sedím u polní cestičky a hledím na Kostelec
Bydliště mých předků
A těším už se na červenec
Jak k babičce pojedu

Nasedám znovu na kolo
Po stezce paní hraběnky
A už jedu z kopce jo,jo,jo
Který zavede mě do Čech
V Čechách pana Srostlíka potkám
Je tam nějaká akce pro děti
A za moji přítomnost
pár nevěst se tam vyfotí
Potom čas neúprosný tlačí mě zpátky
Jsem vytržena realitou z krásné pohádky
Je dneska horké počasí
A v mojí makovičce panuje úplné bezčasí
Mohla bych sjíždět Hanou
Celý život svůj
Až byla bych znavenou
Navštívila bych něčí dům
Miluji ten hojný kraj
Co za okny se skrývá
Miluji ten utěšený kraj
Co nikdy nezkosí bída

T. Remencová, 9. A

