Hlupáci – Tupci – Troubové
Pitomci – Nekňubové – Prosťáčci
Zabedněnci – Hňupové – Blbci

Moudra pana Jana Wericha
Hloupost se vyfackováním nedá vyléčit.
Pro blbos i bohové bojují marně.
Hloupost je největší zlo.
Humor je boj s lidskou blbos". V tomto boji nemůžeme nikdy vyhrát. Ale nikdy v něm nesmíme
ustat.
Bavilo by někoho blbnout, kdyby blbnu" bylo povinné?
Kde blb, tam nebezpečno.
Pro hloupos se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!
Kdo ví, je vyhnán z ráje blbos .
Srážka s blbcem
„Nejhorší srážka v životě je srážka s blbcem. Blbce nikdy neusvědčíte z blbství.
Z takové srážky vyjdete vždycky jako největší blbec pod sluncem.“
Jan Werich

Někdy se blbcům prostě nevyhnete, ať děláte, co děláte.
Návod:
1. Střet s realitou. Chápejte a uvědomujte si, že člověk před vámi je vlastně nešťastník.
2. Změňte téma! Pokud blbec trvá na svém a neustále dokola mele to samé, šikovně obraťte
téma.
3. Užití vlastní zbraně. Někdy si říkáme, co všechno je takový člověk schopný poskládat
dohromady. V tomto případě reagujte podobně nesmyslnou hláškou. Vsaďte se, že to
zafunguje!
4. Ignorace. Vím, že se to snadno říká. Bude se vám snažit vnutit jakoukoli hloupost, ale vy se
nesmíte dát. Buďte nad věcí a normálně ho vypněte.
A POKUD NIC Z TOHO NEZABERE, TAK SMŮLA. BLBCŮM NIC NEVYSVĚTLÍME!
Viktorie Nečasová, 9. A

Matika
Veronika Néblová, 9. C

Matika je velmi těžká,
jak naučit se ji mám.
Rovnice či rovnoběžka,
na to já trik znám.
Učit se musíš častokrát
a to pět dní v týdnu.
A stačí na to akorát
nechat se unést v čísel rytmu.
Dále pak mě napadá,
vymyslet trik na tvary.
To, co nám s tím pomáhá,
nejsou jenom rozmary.
Stočit se do klubíčka
a být jako kruh,
či se rovně postavit,
v zdravém těle zdravý duch.
Toť vše bylo,
doufám, že jste se bavili.
A snad to na vás působilo,
tak dík, že jste to strávili...

Nemám čas
„To je tvůj nový parťák,“ řekla trenérka a přivedla kobylu.
Vztah, láska, důvěra, radost ... Plácla jsem koně po krku a lehce se usmála. Můj úsměv skrýval
tolik emocí, které nejdou popsat jedním slovem. Strach, radost, překvapení a nový začátek.
„Šup, šup, není čas,“ řekla trenérka. Odcházíme na jízdárnu.
Neměla jsem čas se s ní pořádně seznámit. Neměla jsem čas si uvědomit tu velkou změnu v mém
životě.
Chtěli vidět výsledky, a to hned.
Chtěli vidět, jak vyhrávám.
Chtěli vidět, jak cválám čestné kolečko, ověšená zlatými stužkami.
Neměly jsme čas se zastavit a oddechnout si a přemýšlet, co máme obě dvě před sebou.
Naše společná cesta začala, když jsem si poprvé dala nohu do třmenů a lehce ji usedla na záda.
A z toho se stal vztah, který mi neuvěřitelně přirostl k srdci.
Každý den jsme se učily neuvěřitelné věci. A dosáhly jsme nespočet úspěchů.
Dominika Prokopová, 7. C

PŘEDSTAVUJEME PANÍ EKONOMKU

VERONIKU KOCOURKOVOU,
SKRYTOU TVÁŘ NAŠÍ ŠKOLY

Pravidelně bě há, cvič í, jezdí na kole, je č lenkou Vrahovické drač í jednotky – pádluje na levé
straně . V televizi ráda sleduje míč ové hry.
Je narozena ve znamení Ryb, vodu zkrátka musí milovat.

7. B / 21. 12. 2017 / 12 hodin – 12 minut

7. C / 21. 12. 2017 / 12 hodin – 12 minut

7. D / 18. 12. 2017 / 12 hodin – 12 minut

Jsem jako ryba bez vody
Jsem zanikající naděje
Jsem smutek bez muziky
Jsem tu pořád a budu pořád
Jsem vykřičník za větou
Jsem blbec
Jsem zamyšlená
Jsem sám sebou
Jsem to, co jsem
Jsem to já a nikdo jiný
Jsem ráda, že mám mámu
Jsem unavená, náladová, kamarádská
Jsem prázdný pytel

Jsem jako ryba bez vody
Jsem ten, co nepodvádí
Jsem hasič, co hasí
Jsem šťastná
Jsem člověk jako každý jiný
Jsem plná lásky
Jsem sama sebou
Jsem člověk vidící, co ostatní nevidí
Jsem snílek s hlavou v oblacích
Jsem člověk, co chce pomáhat

Jsem jako ryba bez vody
Jsem led, co praská
Jsem malý výstřižek z papíru
Jsem ráda za svou rodinu
Jsem docela smutná i veselá zároveň
Jsem veselý
Jsem vděčný člověk
Jsem normální člověk
Jsem tichý sloup
Jsem smutný
Jsem ráda za ty „blázny“ kolem mě

Mám pocit, že sem nepatřím
Mám strach ze zítřka
Mám každodenní vztek na celý svět
Mám krásnou a hodnou rodinu
Mám v hlavě jeho smích
Mám bolest hlavy
Mám radost
Mám vše, co si přeji
Mám ráda ostatní
Mám hlad
Mám v hlavě hodně myšlenek
Mám srdce ze železa
Mám chuť na buchtičky s krémem
Mám v mozku mobil
Chci být větším středem pozornosti
Chci něco, co mít nemůžu
Chci kroužit kolem tebe
Chci být sám sebou
Chci další den
Chci spát
Chci být s tebou
Chci neztrácet svůj čas
Chci být chytrý
Nechci zemřít za pár dní
Nechci ztratit nic blízkého
Nechci bolet blbostí
Nechci nikdy vědět, jak a kdy zemřu
Nechci být jako ostatní
Nechci nic
Nechci, aby to skončilo
Nechci nikoho zklamat
Nechci ztrácet svůj čas
Nechci mrznout venku
Nechci být nudná
Myslím na svůj minulý život
Myslím na každého z vás
Myslím na rodinu
Myslím na to, jak denně ve světě umírají lidé
kvůli válce
Myslím na pěkné věci
Myslím na svou budoucnost
Ať má každý dávku štěstí
Ať se topím v množství lásky
Ať má každý to, co chce
Ať je všechno jako dřív
Ať se nikdy nehádáme
Ať je život krásný
Ať jsme všichni šťastní
Ať každý rozdává svůj hezký úsměv lidem,
kteří o něj stojí
Ať žiju dál

Mám pocit, že sem nepatřím
Mám šanci
Mám hlad
Mám ráda koně
Mám v hlavě testy
Mám v hlavě věci, které nikdo nepochopí
Mám otevřené srdce pro druhé
Chci být větším středem pozornosti
Chci pochopit
Chci jít domů
Chci udělat svou velkou kariéru na koních
Chci lásku
Chci žít naplno
Chci, abychom byli jedna parta
Chci mít věrné přátele
Chci být na nebi a zářit jako hvězda
Nechci zemřít za pár dní
Nechci zklamat
Nechci propadnout
Nechci nikomu překážet v životě
Nechci žít ve světě beznaděje, válek a smrti
Nechci být bez rodiny a přátel
Myslím na svůj minulý život
Myslím, že to dokážu
Myslím si, že zítra bude dobře
Myslím na hezkou holku
Myslím na dobro ostatních
Ať má každý dávku štěstí
Ať věřím
Ať nikdy nezemřeme
Ať nejsou války
Ať se bude všechno dařit
Ať je svět krásný
Ať si každý hledí svého a bude na Zemi klid
Ať jsou všichni kamarádi
Ať skončí všechny války
Ať soudíme lidi podle toho, jak se k nám
chovají

☺

Mám pocit, že sem nepatřím
Mám v hlavě samou fantazii
Mám rodinu
Mám ráda kecy své sestry
Mám radost, že budou Vánoce
Mám plno názorů
Mám se dobře
Mám v hlavě zítřek
Mám nad čím přemýšlet
Mám vše potřebné k životu
Chci být větším středem pozornosti
Chci, abych nebyl smutný
Chci dárky
Chci, abychom měli, co chceme
Chci být dobrá kamarádka
Chci, aby se všichni cítili v pohodě
Chci být doma
Chci, aby můj brácha žil
Chci poznat víc pravých kamarádů
Chci lásku
Nechci zemřít za pár dní
Nechci zemřít plný vzteku
Nechci nemoc
Nechci cítit strach
Nechci, abych byla smutná
Nechci mít žádné starosti
Nechci, aby byla válka
Nechci hádky a spory
Nechci, aby se mi něco stalo
Nechci hádky
Myslím na svůj minulý život
Myslím na samotu v radosti
Myslím na Vánoce
Myslím na hrozné věci z minulosti
Myslím, že jsem šťastná
Myslím na svoji budoucnost
Myslím, že bych se měl víc zajímat o svou
budoucnost
Myslím, že někteří lidé jsou hodně falešní
Myslím sám na sebe
Ať má každý dávku štěstí
Ať nepluji v moři vzteku
Ať sněží
Ať se nám vede dobře
Ať se mi vše splní
Ať se všichni usmíváme
Ať se všem chudým lidem vyplní přání
Ať se lidstvu daří
Ať jsou všichni zdraví
Ať jsme happy jak dva grepy

