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Budižjaro. Přiznám se bez mučení, že ho lždy toužebně očekávám, Snad proto, že věřírq že svět ruám

ukáže tu heňiMiň, všechno bude wěá, čerstvé, my budeme zase zÁravi a silní jako Arnold S., Šedou banrr
na}radí zeleňoučká a 'Oskť'lyleze ryď mraků.

K jaru paťí i Velikonoce, ale ty mít nemusím. Tohle dobrovotné snášení §zického násili ve mně vlvo-
lává lehce agresivní sklony. Stačí jeden pohled na všechny ty karabáče, pomlázky, vařečk_v aj. zohyzd'ovaČe

a stává se ze mě mstitelka Šarn, Rudá Sonja nebo přinejmenším Černá Berta. To jsou pak, paneČku, novo-

dobé symboly jara (rozuměj modřiny na sedacích částech těla)! Tradice je tradice. a tak si to zase, muŽové a
hošové, pěkně uájte !

Ráda bych poděkovala všem, kdo zakoupením 4.čísla ALFONZE přispěli na konto JAKUB.
odeslalijsme 400 Kč. Za mimořádné příspěvky na tuto akci vděčíme Edovi MATUSOVI a Ven-
dule STRYKOVĚ ze 2,C a anonymní dárky,níz řad učitelů.

Anaávér několikrad: pozoR lre apRÍr,n :

NEutroBTE svg učrrrlE! NEzApoMEŇTE,žg MAlí 28.3.srÁtnx.
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scutéž 3 Raid "rjatéiro čie;raie
_1.otázka : uajcii knihu.;e,již nrizev nrá né:c :ii-:;.irého slnrenr nebo s jarními §nrbolv. ZaPiŠ si

lulore li :táze,, ,

reo:ri:rJ<5r: LANCZCVA Lenka : Všechno l;ure rajn

VANČURA. Madislav : Kubula a;{uba Kubikula
GREY. Zane : Rančer zelenáč

- se chystaji velké oslaq,-sáún p.uč. Božery- Miálkové a p.uč.Jit§,-Benedikrové: přejeme hodně zdravíČka

a štěstíčka
- slavnostně byly přesrřťením pásk_v ote\,řeny a solí a chlebem uctěny Janow Valv - nová sPrcha v druŽi-

ně; pojmenovany byl_v podle rlznamné osobnosti naši školy
- s trspeinem .. ,rroitiii zeci a,Ď (aoeta částková, Míša Hatoňová Mojda JíIek, Tomáš Koíman. Katka

Strachotová, Jana Tesařovrá_ Maruška Vaientová a Ondra Zicha) recitační soutěŽe. jejíŽ okresní kolo se

uskutečnilo 26.2:. reportÁž viz drt7e

- Helena Bukvová z 8.C vyfuila konverzačni soutěž v AJ
- ým složený z dívek 8.a 9.tříd položit na lopatkvbasketbalisttry z;iných škol v okresním kole turnaje

v košíkové: držime palce pro oblastni kolo v Jeseniku

E3Y Lřro)I'ňp;reNrE
učitelům

k narozeninám : 7.4. p.IloněPavlikové 8.4. p. Stáně Kulichové
k wátku.: Z8"3. - všem učitelům

16,4. - p"Ireně Rutáíové

z:E šr<or.lvÍxo IíFaIrrcE § lzf l*o,6rfJ rlšŠ Í

. ,,Talq Motyčko, pověz nárrr, co je to bajka.* ,,Bajka je, bajka je .,.." ,,No,kdopak mtuvi v jedné bajce?"

,,Bajka je, například, mluví-ti spolu osel a lT rl jako my, pane učiteli."
o ,,piš čitelně, peďe!" napomíná učitelka žáka. ,,Io,já budu psát čitelně aw las budete chtit. abYch Psal

bez clryb.|'
.'Tady vidíte lebku godly," vykláďá učitel žákům. ,,Takové jsou v celých Čechách jen dvě, Jedna je v Ná-

rodním muzeu a druhou mám já.*
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Kažďá lidská b1.,tost bez lásky chiadne a umírál K lásce paťí porozuměni, vnímavost, úcta. Jsem přewě_
dčená, že čim víc lásky člověk vyzaíuje, tím vícjí k němu ze všech stran přicháá. A opačně - kdo zraňuje
sebevědomí a sebeúctu druhého, nikdy přítele nezíská.

Dagmar Kludskó

== llrě.rwlJolfrIrÁcÝ lůzD,ryi Řáp €e
PRVEK TCHÁNEM

Slunce se zv}asoka smálo na lidi umořené vedrem a já se roáodla jít na koupaliště, Mezi přítonr-
nými byl i náš profesor chemie, zvaný Prvek. Všiml si mě, až když zaregistroval můj unikátní skok do
vody a křikl na mě wým l}chovným basem, že rozehřátá bych do vody skákat neměla. Ještě na mě volal,
že taklrle bych se měla naučit plavat i v chemii. Naštval mě. Chvíli jsem se ve vodě plácala a pak jsenr si
šla sednout na wou deku. Kolik lidi si teď asi mysli, že jsem úplně blbá. Prvka slyšel určitě kdekdo. Najed-
nou jsem ucitila v Ádech něčí pohled. Byl to mladik tak o 2 rolry starší než já. Pry, jestli by si mohl přisednout.
Za chvíli jsme se dobře bavili. Pocítila jsem nutnost říct mu, jak mě Prvek před celj,m koupiikem znemož-
nil a jak to nemá v hlavě v pořádku. Pavel poslouchal, ale potom se dal do smichu. Najednou jsem si všim-
la, že se Prvek zvedl ze wého místa a míří k nám. Žeby semi chtěl omluvit, na to ner,,1padal.
Co asi chce? Zavola}. ,,Pavle, sbal se, rozluč se se slečnou a donů." Hrklo ve mně jako ve staqých pendlov-
kách. ,,Tak ahoi kdy se use uvidíme?", ptal se smějíci se Pavel a začal skládat deku, na které jsem sedě-
la. To byl vrchol! ,,Promiň, že jsem ti to neřekl dřív," pokračoval proradný syn chemikáře, ,,ale tvoje deka
je támhleta." S hruzou jsem si uvědomila i svůj druhý tíapas. V}ozčilení jsem se přwalila na jeho deku,
úplně stejnou jako ta moje. ležící v moři těl asi o 3 m ďál. Teprve ted' jsme se dali oba pořádně do smichu.
A našemu panu profesorovi jsem to jeho napomínání přece jenom oplatila: za nějalcý čas jsem se stala jeho
snaclrou.

Tírůřrčí píIJllrA.

JARO
Probudím se v jarním slunku,
vlezu siještě pod peřinku
a modrobílá oblaka
padla mi rovnou do oka.
A náhlý pohled do lesů
byl nad všechny krásy pralesů.
A tamhle kdesi pláček zpívá,
ten ptači trlas znifurr odjakživa.
A ještěrky tam kdesi v mechu
myslí jenom na neplechu.

Jana Nováková, 5.C
Jana Jelínková, 4.B

z^á..rÍIWA'.Iř-osarl
r Neiútošněiší rvboF je piraňa (z vod Jižní Ameriky); pniměrný exemp!ář dosahuj e l5-Z0 cm, dokáže však na

jedno hryznutí ukousnout lidslcý prst díky obzvláště vyvinu!ým čelistním walům; útočí na vše, co se hýbe; hejno
těchto ryb ohtod.í králu na kost za méně než 5 minut.

. Paní Westonová z Anglie se vydržela houpat na židli 432 hodin.
r Neiobtvklgjším příjmením na wětě je činské Chang (min. 75 mi1.obyvatel); u nás pak Noviik, Novotqf,

Svoboda, Cerný, Dvořrák a Horák.
r VÍte,Že2.pololetíjevždydelšínežprvní?Vnepřestupnémroceo3dny(181-184),vpřestupnémo2

(182-184).

l, Kďy začiná jaro : a) 23.3
b) z1.3

RoDINKA
Moje milá maminka
má moc ráda tatínka.
A tatínek rnaminku;
máme hezkou rodinku.

sKŘíTEKšprnuinax.§plnora seJenom splnl,
kde je mýdlo, tam on není
Kdyz ho chcete objwit,
nesmite se liden qft.
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c) 1.3.
2. Podle čeho poznáme, že jaro je tady ? Podle toho, že : a) Jana nosí body

b) začnou kvést sněženky
c) se klukům zapalují lýtt<a

3. Proč slavíme den učitelů : a) kr,rili zavedeni povinné školni docházky r.l7'l4
b) aby měli učitelé důvod k ,,pařbď'
c) na památku J.A.Komenského

4. Proč jsou v Pondělí velikonoční qplácena pomlázkou jen děvčata ;
a) protože kltuci jsou větší surovci
b) protože ženy rozhlašující zprálu o zntrchvstáni Ježše Krista byly mrskány
c) protože Eva zavinila ryhnrání zráje a od té doby musi Qýt ženy tresti{ny

5. Jak po sobě následují ty,to dnyvelikonočního období : a) Popeleční - Škaredá sďeda
b) Boží hod velikonoční
c) Bílá sobota

6. Proč malujeme na Velikonoce vajíčka : a) jsou symbolem nového ávota
b) protože jsou na Velikonoce levnější
c) aby se nepřemnoála kuřata

7. ,,Apríla" oslavíte :a) 1.dubna
b) 3O.dubna
c) l.května

vymystely Jana, Zdenka, h[íša, Katka M., Katka S.

E3oNrE3órver<
= KOUTEK PRo MLADŠÍ noČmirv

koruna vvpraví 1

,,Narodila jsem se v mincovně. Potom nás dali (mě a spoustu mých sestřiČek)
do velké bedny a tam jsme čekaly,co s námi bude.

Já a ještě pár korun jsme se dostaly k jednomu pánovi. Dostal nás jako Část

své výplaty. Byla jsem tehdy ještě mladá neochytaná a blýskavá koruna (dnes uŽ

ochytaná jsem). Hned druhý den jsem se dostala do obchodní pokladny. JeŠtě ten

den si pro mě přišla nová majitelka,asi třicetiletá paní. V její peněžence jsem přetr-

vala asi týden. Potom jsem byla předána jejímu synovi/jakožto část kapesného,
Utratil mě za žvýkačkul Na noc mě zavřeli do trezoru. Další den jsem byla přidělena
jednomu pánovi. Příští den mě dopravil do banky. Samozřejmě, že si mě vybral ně-
kdo jiný. Dost starý pán. Ten den jsem mu vypadla z jeho děravé peněŽenky rovnou
do bláta. Tvrdla jsem tam asi měsíc (to bláto tvrdlo taky).Až jednou byle znovu mokro
a našel mě jeden malý kluk. Ještě dost věcí se až do dneška přihodild, ale to až jin-

dY 
Datší část vyprávění koruny
se dazvíte až při příští soutěží

Jan Voráč (Roháč)
KDE JSI BYL ? - odpověď najdeš v tajence 5. B.

- vymyslela Katka Schauerová, 4.B
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JAK: JSTE NA TO:IVI POI>LE �OH.OBKOPU 
- 11!1 :n::1:ytiíI.eu.ím 

Kozoroh (22.12. - 20.1 

.

. ): dokáže myslet logicky, má bujnou fantazii, bohaté znalosti i herecký talent, ale je líný

.
.. 
. - myšlení ho bolí, proto svůj mozek zapojuje až tehdy, když mu nic jiného nezbývá; potom dokáže neuvěřitelné � _ 

věci . 
.:.-;., •Vodnář (21.1.-18.2.): přemýšlí pomalu, ale málokdy se mýlí; diskutovat s ním o problému ne1ú snadné, protože 

ho rozpitvává; jeho slabinou je myšlení ve chvíli, kdy citově vykolejí; pak udělá i osudovou chybu 
Ryby (19.2.-20.3_): myslí logicky, ale své myšlenky si nechávají pro sebe, dokáží s nimi vystoupit 
až tehdy, když někdo v jejich přítomnosti lže; pro svou plachost a citovost nedovedou realizovat správná řešení 
problému, řídí se zásadou - nikomu neublížit 

a,·:·. Beran (21.3.-20.4.):jeho předností je logické myšlení, nedokáže se však pro nic nadchnout, k práci přistupuje až '""' , �

• 

po zralé úvaze, nedokáže ztratit hlavu, ani z lásky, což může vést až ke vztahu z vypočí- · /, 
tavosti 
Býk (21.4.-21.5.): nepřemýšlí hlavou, ale silou svých rohu a kopyt, nedokáže v klidu vše zvážit, jedno-
duše se vrhne do útoku a nejednou si i natluče, dává přednost citové stránce před rozumovými argumenty 
Blíženci (22.5.-21.6.): jsou něžní a podobné jsou i jejich myšlenky, dokáží se nadchnout pro krásu a mnohdy ji 

� 
vidí i tam, kde ve skutečnosti není; logické myšlení není jejich silnou stránkou, spíše věří 
v osud a intuici 

tečné útočit na jeho city; způsob jeho myšlení je pro ostat.Iú nepochopitelný '� ·
Rak (22.6.-22.7.): člověk chladného a bystrého rozumu, opatrný, proto vše předem zvažuje, ale je zby-

·

• · 

Cl 

.. 
. 

' 
. 

Lev (23.7.-23.8.): jako král považuje své myšlení za nejlepší a nejdokonalejší, nemá rád, když mu někdo 
oponuje, a přímo nesnáší ty, kteří uvažují jinak než on, vždy myslí především na sebe a svůj prospěch 
Panna (24,8.-23.9.): jsou chvíle, kdy dokáže uvažovat chladně a s rozvahou , jindy se rozhoduje 

�
-

citově a impulsívně, miluje pravdu a říká ji vždy; myslí přímočaře, ne vždy logicky ·,tif.
Váhy (24.9,-23.10.): vždy zůstávají nad věcí a nenechají se zatáhnout do problému, dokáží správně • 

. • 
odhadnout slabé i silné stránky protivníka, nerady se mýlí a omyl jen těžko přiznají 
Štír (24.10.-22.11): nedokáže v klidu uvažovat, musí jednat, touží po změně, ve všem hledá háček a je 
šťastný, když ho najde, nikomu a ničemu nevěří, to ho přivádí do nepříjemných situací, ale také mu 

'-� 

to umožňuje nacházet netradiční řešení . -�
Střelec (23.11.-21.12): je přesný logik, umi zamiřit přímo na střed problému, řeší ho rychle, je to nepříjemný .. ·protivník v diskusích, protože dokáže být nejen vtipný, ale i ironický 

OTEv:A.ENÝ I>OPIS -v:Řem :na �u..chá.k.-u. 

EKOLOGIE, JAK n VIDÍM JÁ 
Milí žáci, vážení kolegové, 

již v hluboké minulosti i v době nedávné bylo zvykem 2x do roka udělat „velký úklid". To vždy 
hospodyně se svou čeládkou vynesla vše ven ze stavení, vybílila ho, nábytek umyla a okolí domu za-
metla a uklidila. Nedávno se konaly tzv, jarní a podzimní brigády, kterých se zúčastňovali všichni 
obyvatelé, zaměstnanci i žáci. Někteří rádi, jiní sice z donucení, ale udělala se při nich spousta práce, bylo 
i veselo a okolí bylo jakžtakž čisté. Dnes je situace jiná. Většinou si všichni myslí, že tuto jarní 

a podzimní očistu přírody a okolí příbytků aj. budov za nás udělá město, domovníci, správci, školníci 
a u nás pozemkáři s pár žáky apod. Je pravda, že nábytek ze školy již stěhovat nemusíme, úklid vnitř-
ních prostor zajišťují uklízečky, ale na okolí naší školy, které je velice rozlehlé, ruce školníka, údržbáře, správce 
a těch, co mají pěstitelské práce, nestačí. 

Všichni se učíte o ekologii, jste členy ekolog. sdružení, odebíráte časopisy, chodíte na mitinky, školení 
atd., ale vaše chování je jaké ?Klidně vyhodíte papíry a jiné odpadky z okna - viz zadní strana 
naší budovy, ale i na ostat.Iúch mistech kolem školyje spousta odpadků. Vždyť se podívejte, jak vypadá 
autobusová zastávka a celý dlouhý chodník směrem k městu, když je na oběd ovoce nebo ba-
lené šťávy, Nebo zasadíte stromek a necháte ho klidně zarůstat plevelem a nepečujete o něho. O prázd
ninových brigádách se raději ani nezmiňuji, Mohla bych v konkrét.Iúch případech pokračovat dále, 
např. ježdění na kolech po travnatých plochách, hřišti a dráze, ale to by bylo dlouhé povídání. 

Proto vás prosím, abyste se nad svým počínáním zamysleli. Dříve bylo celé prostranství školy 
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rozděleno na části a každou část obhospodařovala jedna třída, myslím,si, Že bY to Šlo i nYnÍ, Pokud

se na obnovení tohoto zvyku nedomluvit" u.ttiň|vri. ÓÁÓi, *oz't' se ke mně PřiPojit kaŽdé Pon-

dělí nebo úteqf od 15.30 do 16,30 hod,
---- 

Vírn, Ze Áq dopis asi mnohé popudí, ate jistě

Vaše tajemnice
se najdou i jedinci, kteří mě pochopí,

Jana kolbová

ayÁ.p^g,Drwíěer<
- udělejte si skutečně veselé Velikonoce :

papírové beránk_y si můžete postavit na zelený palouček (čerswé obili nebo tráva): ovečku si wstři-

hněte podle tvrdého papíru, namalujte detaily; nalepte vatu nebo bíloupřízi a uvaže červe-
šablony z

nou mašličkukolem krku

opak nepřáli.

prázdnou třídu.

r<A.aYTCDFR LD:E,&T-
pokud dnes narazíte na žil<aspěchajícího do školy, jistě vás 1enapadne, 

že tuto nebezpečnou rychlost

lryvirrul, jelikož se těší na svého učitele, a" p"*vJriř ,i-,",i o úa^ó,n, nelTpracovanénr domácím úkolu

*T-§řf#*h 
několik pohledů áků na učitele, jaký by měl bý ten ideální, co by nru přáli nebo na-

Tomáš I G.Dt: Vzlrledem k nynějšim stavkám.bych učrtelům přál, aby jinr o trošku, ale ne o moc, zqý,šili plat,

Ne o nroc proto, že by je školáv případě,ďk9ťJ ^ň;ip14 
** t*iro. Těrn lroršínr kantorkám bych přál

hodně mateřshých dovolených. V případě "r,id""j "pioá*i. 
bych přál všem učitelům pevné zdraví, ale

n'

Radint (8.D):Můj kantor Ideál by musel jit ve třiceti do penze, Mě| ry *í, divoce rozhozený r,ous kaštanově

rezavéoarv1,, Z jeho očí by šlehaly plamlny rlyÚ, ra;, unrění, ale irlavně přísnost, spravedlivost a porozu_

mění by musely mít u něj obsazeno l.místo. crr.iúit 
'řra, 

i*i"jr, h"k.j uj.óo,ry Z kťdé|ro.ucha by mu lezlo

l0 čertů.V hodině s nim-musí $ýt legrace i při;;;š,;J. Podmínkou i", É ,i,",iaát.všem jedničku na v_vwěd_

čení. Měl by chodit v ŇŇri outšee*. ňra. 
"Ú"eiby 

mět mít própichnuté velkým afňck-Ým krouŽkem'

r.í+. -qb



Mohl by šišlat rrebo ráčkovat, ale hlavně aby mu bylo rozlrmět.

Tonúš ]I. (8.D): Podle mě by to měl Qýt muž ryze chlapských vlastností, odvážný, chytrý, ale lrlavně by nrěl nút
porozumění s áky. Měl by prosazovat ájmy dětí a mládeže a učit pouze přednrě§, které většinu z nás bavi.
např, nratematiku a Sziku, ale také wětové jazyky, které se nám budou jistě hodit. Samoďejmě by nenrěl
zanedbávat tělocvik, protože sportovat je zdravé. Kantor Ideál by nenrěl upomí nat žÁl<y za pozdni příchod
do školy a sám by měl začinat hodinu r,ždy včas. Nenrusel by ani dávat známl§,, protože bychorrr se učili
pro radost a ne pío školu, Automaticky by nárn tiskl na počítači lywědčení se sarrými jedničkami a nezapi-
soval neorrrluvené hodiny. Je škoda, že takor.} učitel u nás není, protože každý má z toho ideálu pouze něco.

v.Ýběr z prací žáků 7.B: - p.uč. je rčtšinou hodná, když ji nerraštveme a když
- .... je trochu přísná, ale k ni se to hodí
- .... je prima učitelka a umí poradit v
pěkně rozzuřená, kdyžji něco naštve

oY,TTrĚTFrÓÍ nÍIJ§rě.
VELIKONOCE

Na Velikonoce vajíčka,
dá nám každá holčička.
Za zmrskáni pomlitzkou
vajíčka se nám dostanou.

Pontláid<a bude,létat.senr.a tam
a hol§ budou křičet ,
,,Jen počkejte! Já vám napráskárn|"

Nic naplat, vajíčka nám musí dttt
a užmrime důvod
všemu se rozcheclrtat.

Když pomláz*a létá po tom ženskénr
je to pěkná podívaná
a něco dostanerrre na oplátku.

To je konec rraši bísně
a Ině.jte se krásně !

.l:,Iartin ílelelsla a Jan I:oráč, 5.1]

.á,llrl<ETl!l"
1. JakÝ bv měl bÝt ideální učiúel ?
2. Co pro tebe (Yás) znamená iaro ?

I(uba (8.C):1. učitelka sexu,álrrí qýclrovy, velká ňadra (P.Anderson)
2. roční obdobi

Marta (9.C): 1. jako Jack Rozparovač
2, učení, všechno se probouzí

Magda (9.C); l. vlasy jako Kojak, oči - Daniel Hůlka, povaha
iak Herkules;2. jaso, strašně nenrám ráda Velikonoce

i když dává někd1, pělky, je tojen kvůli tomu, se neučíme, kdyby se každý
učil, tak má jedničky a naše pani rrčitelka by měla radost

- p.uč. má ráda šikovné žÁky a ráda si povidá s kálrr v kuchyňce,
kde se učínre vařit;je velrrri pilrrá, hezká a lrodná

být vlidná, ale i

a vůbec - mámp.Ied,.Z.Brož: 2. oteplení, Mčky, odkládání zimníků, konec lyžqvání, prodlužování dne
rdu *L
p.uč.J.Gračková :2. jaro netrpělivě očekáÝrám; květen - lá§lry čas (smích)
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p.uč.J.Bieliková,. 2. noqf optimismus do ž1
Jitka(8.C): l.jánevím,jakýmáQit,aleurčitěnepanKřivohlávek(Bětkasouhlasí),2.slrrníčkoateploučko
Dáša (l.A): l. nevím, 2. fuaju si
p.uč.M.Petřík:2. jaro - zmizí sníh
Hana (9.D): l. vzhled jak Nick Carter, postava jak Cody zPobřežrí Hídky; 2. nenrusím nosit bundu
Adéla (9.D): 1. oči jak Michael Douglas, ústa jak Tom Cruise, postava jak Sasha Mitchell; 2. víc tepla, dají
se nosit lepší věci
Lucka (5.C): 1. je mi to jedno] 2. jsem ráda, že už není zima
Bětka (8.C.): t, pocit kter_.f nelze vyjádřit;{. ksicht Toma Cruise, tělo Van Darna, IQ jaké márn já (maxi
nální). smysl pro humor Martina Dejdara
Zdena (8.D.): j[. jaro pro mě znamená něco krásného;4. vlasy jako Míša H., oči jako Adéla Č., postalu jako
tatínek
Jarda (8.A.): l-. Jaro pro mě zlamenápředevším pěkné holky; ažroztaje ten otrar,,rrej sníh, tak můžu q,táh-
nout skateboard a jdu občas jezdit do Olonrouce na rampu a to je asi vše, co mi řekne jaro; á,. aby nrěla
smysl pro humor, pěknou postalrr, blondýna s dlouhými vlasy a mod4fma očinra, měla by se podobat
Emmě ze Spice Girls

Jana, Míša, Adéla

.š.PFRÍr,(o\a.Ý arE§T
plulsr,ĚuČTE SE, JST,I]-LI RECESISTE ......

l. Nastoupíte do tramvaje a zjistíte, že se k vám přidal naprosto neznámý pes. Co uděláte?
a) štípnete za něj jízdenku
b) naidete mu nrísto k sez_eni

c) poádáte řidiče, aby ho rlvedl
2. Jak kladele pastičku na myši ?

a) na podlahu
b) strašně rádi
c) pouze v neděli

3. Zabavíte uličníkovi prak. Co s nirn uděláte - tedy s tínr prakem ?
a) odevzdáte lro na policii
b) r,eznrete rákon do wých nrkou
c) uvařite z rrěj polévku

4. Nahléclnutím do lékařského spisu zjistíte, že jste spolkli ťi jehly, Jak zareagujete?
a) rychle spolknete tři rritě
b) dáte se registrovatjako krejčí
c) pošlete gratulaci 1etě Márrě

5. Obecni úřad vás požÁdá, abyste pravidelně natalrovali věžni hodiny. Co uděláte?
a) koupíte si horolezecké lano
b) odstěhujete se najižní pól
c) počiháte si na starostu

6. Kdi,-ž se koupete ve vaně, nráte pravou ruku : a) v sádře
b) pověšenou na věšiiku
c) na leré straně

7. V kittě vánr utekla oclročená blecha. Jak se zacltováte?
a) chytite sijinou
b) dáte si do novin inz,erát. ž.e hledáte partnera
c) navštívíte místniho hrobníka

8. Jste na dovolené a náhle vám dojde, že jste zapomněli áasnout dorna na WC. Co uděláte?
a) znrěníte místo pob_vtu

b) koupíte si nové šortkv
c) pošlete lelegram elektroávodům

9. V restauraci se perou nudisté a nekuřáci. Jak zareagujete?
a) vltodite nrezi ně oblečený vajgl
b) začnete je nlátit doutníkenr
c) zaloláte sanitku

l (). Na ulici várn spadne do kanálu padesátník. Jak si s tínr poradite?
a) wrrdáte nňiž a vlezete za nim
b) budete požldovat provedení nrěnové reformy

B



c) půjdete si stěžovat do čistírny
11. Jste na večírku, kde začínající autor recituje procítěně svou prkotinu - pardon, prvotinu. Jak se zachováte?

a) začnete recitovat s ním
b) půjdete si zaplatit obědy
c) rozštěkáte se a pokoušete ho

12. Na ulici dva muži bijí třetího a on volá o pomoc. Jdete právě kolem a ..... 
a) pomůžete jim v biti
b) zatančíte jim kozáčka

Jri c) začnete s nimi hrát Člověče, nezlob se
13. Jste na lovu vysokohorských koz a dostanete telegram, že vám ukradli babičku. Co uděláte?

a) zesmutníte
b) zastřelíte horskou kozu
c) unesete pošťáka

14. Jste v divadle, dáma za vámi jí buráky a slupky vám strká :za košili. Jak si poradíte?
a) požádáte ji, aby je strkala jen za sako
b) vyvoláte požární poplach
c) ukradnete jí paruku

Tabulka pro vyhodnocení: a b c a b c 
l. l 2 3 8. l 2 3
2. 1 3 2 9. 2 3 1
3. 3 2 1 10. 1 3 2
4. 3 l 2 11. 2 l 3
5. 1 2 3 12. 3 1 2
6. 2 1 3 13. L 2 3
7. 3 1 2 14. 1 3 2

k_ysledek: méně než 10 bodů: Promiňte, tento test nebyl určen pro vás, protože recesi jednoduše nesnáší
te. 

10 - 19 bodů: Recesisté rozhodně nejste, což je velká škoda. Ale vlastně za to ani nemů
žete, protože jste už od přírody pasivní. Rádi se necháte pobavit, občas se 
snažíte být i vtipní, ale jaksi to nejde a nevychází. Je to tím, že na sebe 
moc neradi upozorňujete. Proč, to si zkuste zodpovědět sami. Nemáte nic 
proti tomu, když si někdo vystřelí z druhých, ale těžko snášíte legraci na 
váš účet. A udělat si z někoho „dobrý den" se bojíte , nebo to nevyjde. 
Musíte na sobě hodně pracovat, aby to bylo lepší. Co takhle přijít do školy 
v babiččině (dědečkově) klobouku? 

20 - 40 hodů: S vámi už je to lepší, protože smysl pro recesi vám nechybí, dokonce má 
správnou míru. Dobře víte, kde leží ona křehká hranice mezi legrací a ze
směšněním, a snažíte se ji nepřekročit. Máte prostě smysl pro humor, kte
rý neuráží, ale skutečně pobaví, nebo dokonce upozorní na to, v čem by se 
ten druhý mohl zlepšit. Umíte navíc své známé i přátele překvapit tak, že 
vám skoro pokaždé „naletí". Přitom jim neublížíte a neuděláte si z nich 
nepřátele. Dokážete však také snést legraci na svůj účet, protože ctíte zá
sadu, že kdo chce vyvést druhé, nesmí se urazit, když někdo jiný vyvede 
jeho. 

více než 40 hodů: Možná si o sobě myslíte, že jste náramní recesisté, ale není to pravda. 
Máte o humoru, legraci, či recesi velmi zkreslenou představu. Rádi se ba
víte na cizí účet, dokážete být i velmi nepřijemní, až nevkusní, umíte 
druhého nejen zesměšnit, ale i zranit. Sami však nesnesete, aby si někdo 
vystřelil z vás, ihned ho považujete za úhlavního nepřítele a přemýšlíte o 
pomstě. Nedivte se, že vás lidé narozdíl od vás nepovažují za vtipného, 
straní se vás, a možná z vás mají dokonce strach. Skutečná recese nesmí 
ublížit ani uškodit. Zkuste být víc tolerantní a nepokládejte sami sebe za 
dokonalost samu. 
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JAKJJSmE DoKrqToVALr
3.r a dost, řiká se. Přijímánr toto rčení za své po zkušenosteclr z okresního kola recitační soutěže.

Jestliže si porota stanoúla za cíl odradit co nejvíce rnladých recitátoru od dalších pokusů o umělec-
ký předrres, troufám si &,rdit, že sejí to letos podařilo.

Nutno ocenit každého, kdo se pustí do nelehké práce. Nestačí se básničkujen naučit, chce to vlo-
žit do ní i húrčí úsilí - recitovat. ale při tom zahodit zbýečný patos a blt přirozrný. Řekněme si rol.rrou. že
se to podaři nrálokomu. To snad neznamená, že děti proiejich přehnanou snahu ztrapníme před prrbli-
kem, jak se to povedlo panu Petru Hebelkovi, předsedoli poíoty letošní soutěže. Jeho ,,profesionální" lry-
stoupení před dětmi, ve kterém je ,,hodnotil" pomocí ironie a sarkasmu a jaksi zapomněl najít ně-
jaká pozitiva, bylo o to podivrrější, ževitéz 3. kategorie odpoúdal právě obrazu kritiky

Další kapitolou je hodnocení recitace kolektir,ú. Snad se m.ůže zdát můj pohted více subjektivní, i
tak.si však dovolím několik otázek.

Poprvé - r.l995 - jsme s šesťáky získali 2. misto. Byl to pro nás nečekaný úspěch, ale přece jcrr
hlodal červíček, proč zxítézjl kolektiv s dramatizací pohádky, ačkoli sarna porota řekla, že drantatizace do
této sotrtěže nepatří.

V následujícím roce r,ltrál soubor mladších dětí, jejichž počet z.daleka přewšoval horní hranici
limitrr účastníků (20 i s doprovodem). Zaljal snad porotu jejich zpěv a tanec? Opět jsme byli druzí, ale s
nadějí, že postupujeme do oblastního kola, Ale ouha, začtmáct dní kdosi volal do školy, ať nikam nejezďi-
rne, ž_.e bv nás tam bylo příliš.

Tak pqi do třetice. Letosjsme si připravili text, o kterém se rozhodně nedá říct, že by byl konzer-
vativní nebo málo originální (vznikl pro tuto pňležitost spojenírn textů našich předních básníkťD. Přidali
jsme písttičku a pohyb. Bylo to, dle mého, to nejlepší, co jsme kdy nacvičili. Vyhrát nám nebylo dáno,
nebo ano'/ Nevím, byli jsme třetí. Prl,ní dvě mista nebyla udělerra. další kolektivy nebyly hodnoceny.
Prclč'/ Dodnes neclrápu. Děti si 1o lysvětlily po sv,érn. Porota asi snědla druhý dort,

Mťržeme jen zÁviďét sportovcům. Tam je vždy někdo pnmí - nejlepší a nemusí přitorn právě po-
kořit světový rekord.

Nedobr} dojem završili ještě pracovrúci místní TV, kteří mají zvláštni dar přicházet a odcházet
v tu nejnevhodnější chvíli, natočit minutovou rcpofiáž a přitom narušit průběh akce.

Takže - do třetice všeho zlého.....

^.,í.F..tĚ NruÁlvt RÁD REC|TAC\
Kdysi to sice bývalo jirrak, ale od jisté doby zr spani křičím ,,láska je láska" a při poulrém pomyšlerri

na unrěleclqí předrres mi vstávají hrůzou vlasy na lrlavě. Proč ? Svěřím se vám.
Stalo se to onoho památného dne26.2. Bylo pochnrurné ráno, šel jsem od autobusového rrádraži parkem

k vile Doris. Z nrthy 3g yynořila malá postava. Nerrí to Tomáš ?, řekl jsem si v duclru. Nebyl. Byla to babič-
ka s čepečkem, deštníčkem a pejsánkem. Na první pohled od hocha k rrerozezrrání. Ale to už jsem sll,šel
,,Za trochu lásky šel bych světa kraj", a to mi připomnělo, ž.e Tomáš nemá tak pisklavý hlas. A spíše se podo-
bal torrru, ktery jsem právě zasleclrl. I opustil jsem stařenku a lydal se za tajenrn;fon volánim."Zdar, Kalme!"
pozdravil jsem přítele. ,.Zdar WONDER!", urazil mne Tomáš. Obratem jsern se ho z,eptal,jestli nemá MAGIC
a jestli se mnou nepůjde Mojrnírovi naproti. Ten bídák mi odpověděl, že má, ale v takovém počasí nikam
nepťrjde.Roz-mluvil jsenr mu to a za 5 minut užisme se schovávali u obchodu, kde si Mojmír kupoval potraviny
A tu Toma napadl šílený nápad. Vápětí jsem ho já dovedl k dokonalosti, a tak když ,,Tlust'ouš" rylezl z ob-
chodu. z-apočal tento rozlrovor. M:(št'astně) Čau, 1,oloré !" O:"Mojmíre, ty ftráku| Srška nás posíIá, ať pro
tebe skočíme." M:"A proč, ty vole?"K:"Už je půl."(srazbyl ve čtvrt).M:"Ty vole" nám musej jít blbě,* K:"Bu-
delrr muset utíkat, § vole." M:"Tak zdrháme, volové!"Udýchaný nešt'astník 4istll ažu obchodního domu,
že je osm deset. Spílal nám nejhoršími jmérry, ale díky naší pomoci přišel přesně včas. Ne tak paní učitelka
Fišerová. avšak kdo by jí vyčítal dvě minuty,

Pak jsme šli dovnitř a po drobných formalitkách odběhli do mistnosti, kde se recitovalo. Velmi jsrne se
bavili až do chvíle. kdy jsme přišli na řadu. Náhle začal qílet magnetofon. Málokonru došlo, že jde o geniálrrí
remix známé pisně Láska je láska. Skřek}a utichly, trapný okamžik, začinám recitovat. Zapět minut by,lo po
všern. Velni nám vadilo propichování pohledy ze stanoviště poroty. Posléze jsme se já, Mojmír a Tom lryptí-
žili z nrístnosti, zalrlédnuti jen p,uč.Fišerovou, která se nás snažila r}chovnými výKiky zadržet.S omluvnýrni
pohledy jsme rychle trtekli a v suterénu hráli MAGIC. Po čtvrthodině pro nás přišli, že bude vylrodnocení.
Opoz-dilec Mojmír v plné rycilosti jemně zaškobrtl a upadl na tvář, jak se na vetůově říká - hodil tlarrrsona.
Ani slzička mu neukápla a hrdě postupoval dál, sic kulhal. Přišli jsme do mistttosti, pril hodiny čekali. rrež
se lrlavni rozlrodčí vl,mluvil a začal nám sdělovat výsledky. Sudí nám dlouze v_vsvětloval, že porota neudělila
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IDEÁLNi ŽrNa: moje manželka
Co VAS NA hNÁCH PRITAHUIE : nezáležina kráse, libí se mi všechny milé ženy
PUBERTA: jako všichni ostatní
I.LA§KA: v mateřské školce, bylo jí 1S a jmenovala se Barunka
DEÁLNÍ PRÁZDNINY: Šli jsem ptSr.y .á z"nou po republice. ani jsme nevěděli kam,bezpeně4 bez mapy
..... A NĚCo NeVjC :
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ňpšerví zp +-čísr.g.
Št'astná..7'':lb. 2a. .]c. 4b. 5b. 6a. 7b
osmisnrěrka : bílé víno
5.číslo ALFONZ a darek áskává Hanka Pavlíčkorá ze 7.B

Nrě.s-čÍ§.t E §E P€}E}ÉE-EE*I :
Zdena Brožo.á. Adéla Cástkor,á. Miša Hatoňor,á. Tonráš lludeček. Jana Jelinkor,á. Mo,ida Jílek. Tomáš
Iioimarr. Katka Maixnerová. Jana Nesvadbovz!. Bštil; iorrachol.zi. Jitka Rosenbergor,á_ tiati<a Schauerovui.
Kattr<a Strachotor,á. Radim Šebesta. Ondra Zichl ::i: - ! p.uč, Manina Fišerová
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