2/2015 – 7. A
ÚVOD
Máme tu měsíc březen a s ním Velikonoce a samozřejmě další díl Lentilek...!! :) V tomto čísle
si můžete přečíst příběh na pokračování nebo hororové příběhy, jak to dopadne s dívkou a
jejím psem v koupelně...?? To vše a mnohem víc v tomto díle…!! :) Mimochodem, všem kdo
mají narozeniny, přejeme vše nejlepší..!! :) Doufám, že si tento měsíc užijete a že se vám náš
nový díl bude líbit.. :))
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- Na každého se hezky usmějte a pozdravte (slušně, přiměřenou hlasitostí a
tónem)
- Má jít o připomenutí, že zdravení by mělo být každodenní součástí našeho
života a patří nejen ke slušnému vychování!
VELIKONOČNÍ PŘÁNÍČKA PRO SEINORY
- Nakreslete, namalujte, vyrobte přáníčko s velikonočním motivem –
otevírací, o velikosti A6

Něco pro zasmátí z Adamovy vlastní tvorby
Víte, co udělá blondýna, když si doma vyhodí pojistky?
…
Převlékne se za bílou paní a půjde strašit k sousedům.
Víte, jak volá blondýna na policii?
…
Postaví si na hlavu modrý majáček, na kalkulačce vyťuká 158 a přiloží si ji k uchu.

V měsíci březen oslaví narozeniny:
Filip Bialončik, Peter Björn Frohmann, Marek Polhoš, Eva Paikrtová,
Kristýna Rotová, Filip Sedláček, Barbora Natalie Dašková, Pavel Janečka,
Tereza Kaiserová, Justýna Lehmannová, Tereza Muchová, Karolína
Schmiedová, Denisa Szabová, Patrik Čák, Veronika Bechyňová, Ondřej
Husák, Filip Karfus, Michaela Faitová, Lukáš Brus, Michaela Feitlová, Matěj
Kaiser, Michaela Vašková, Eliška Alvarezová, David Sýkora
HEZKÉ NAROZENINY PŘEJE 7. A 

Perličky z naší školy
V 6. A je třídním učitelem Mgr. Filip Sivák.
Při hodině dějepisu paní učitelka povídá: „Někdy pojedete s paní učitelkou
do židovského muzea.“
Žákyně se ptá: „A s jakou paní učitelkou?“
Paní učitelka suverénně odpoví: „S vaší třídní!“
Žák při hodině dějepisu: V Athénách drželo moc 9 apoštolů!
(správně archontů)
Žák píše v písemce názvy literárních děl: „Smrt krásných jelenů“
(správně Smrt krásných srnců)

HOROROVÉ PŘÍBĚHY
Děsivá koupelna
Byla jednou jedna holka jménem Sára. Rodiče jí často odjížděli za prací do
ciziny a ona zůstávala doma sama se svým psem. Vždy, když se v noci bála,
strčila ruku pod postel a její pes jí tu ruku olízal. Jednou, když byla takhle
doma sama, slyšela v noci z koupelny, jako by vykvíknutí. Strčila ruku pod
postel a pes jí tu ruku olízal. Druhou noc slyšela z koupelny, jako by něco
kapalo. Zase strčila ruku pod postel a pes jí tu ruku olízal. Třetí noc, slyšela
někoho něco škrábat na zrcadlo. Opět strčila ruku pod postel a pes jí olízal.
Když se třetí den odvážila tam jít, viděla svého psa přivázaného ke stropu,
kapala z něj krev a na zrcadle bylo napsáno: „I lidé dokážou lízat ruce“...

Beznohý blázen
Byla jednou jedna dvojčata. Měla palandu. Jedna spala nahoře a jedna dole.
Jednou večer dávali ve zprávách reportáž o tom, že utekla nějaká paní z
blázince. Nemá nohy, plazí se po zemi a dělá: „Tu tu csss, tu tu csss“ Když
šly ten večer spát, slyšely: „Tu tu csss, tu tu csss“. Tak se ta horní prohodila s
tou dolní. No, a když se ráno ta horní probudila, ta dolní byla mrtvá.

Ztracený manžel
Byli jednou dva manželé. Manželka si často dělala o manžela starosti.
Každou noc totiž někam odcházel a vracel se až za několik minut. Vymlouval
se na to, že chodí na noční vycházky. Každou noc se ale vracel o 5 minut
později. Jednou to bylo 5 minut, potom 10, až to bylo víc jak hodina. Ať dělala
cokoliv, vždycky se dostal pryč z domu. I když ho přivázala k posteli, on se
nepozorovaně dostal ven. Manželka šla jednoho dne k psychologovi. Ten jí
řekl, že jednou odejde a už se nevrátí. Jednou odešel a už se opravdu
nevrátil. Hledali ho po celém světě, ale nikde ho nenašli. Do teď ho hledají i
na těch nejodlehlejších místech Země. Je možné, že teď chodí mezi námi a
my o tom nemáme ani potuchy. Kdo ví, kde teď vlastně je.

Znovunalezení snu
(Román na pokračování)
III. Kapitola
Ell se právě probírala z omdlení. Zamžourala a podívala se, kde to vlastně
je. Byla v nemocnici. „Je Shantal v pořádku?“ zeptala se. Rodiče se na sebe
smutně podívali a matka začala: „Víš, Ell,…“. „Shantal byl na místě mrtvý.
Zlomil si vaz,“ dokončil větu otec. Ell se usedavě rozbrečela. „To ne, můžu
za to já, měla jsem se smířit se stěhováním. Ale Shantal měl mít klidný
dlouhý život.“ Den po dni byli u Ell její rodiče a Ell se den po dni
smiřovala se ztrátou Shantala. Po týdnu v nemocnici věděla přesně, co
udělá, až přijde do nového bytu. Porozhlédne se po okolí a najde si
nového koníčka. Její plány však překazila cesta do nového domova. Jeli
úplně jinou cestou, než bylo město. „Kam to jedeme?“ „Ell, byt měl nějaké
vady, a tak jsme se s realitkou domluvili, abychom se mohli přestěhovat
do útulného domečku na kraji jedné poklidně vypadající vesničky.“ Ell jen
vykulila zelené oči a raději nic neříkala. Když přijela do nového domu, byl
tam veškerý jejich nábytek. Ell padla na postel a usnula. Zdál se jí sen;
pořád dokola se jí přehrávala ona osudová vyjížďka, při které zemřel
Shantal.
IV. Kapitola
Byl asi týden před Vánoci, když si Elliina matka četla noviny: „Ach, Tome,
tohle musíš slyšet!“ „Ano, Marie?“ „Psycholog, který pomáhá znovu najít
sebe sama a rozumí koním!“ „Ty chceš zařídit Ell psychologa?“ podivil se
otec. „Je to pro její dobro,“ hájila Marie svůj nápad, „zítra mu zavolám,
dnes už je pozdě.“
Ell se probudila. Bylo chladné ráno. Ell otevřela okno, nadechla se
čerstvého vzduchu. Venku byla velká sněhová peřina. Ell na ni však
nereagovala, jen zavřela okno, aby jí nenafoukalo do útulného, bledě
modrého, pokojíku. Z kuchyně byl slyšet matčin hlas, ale Ell neslyšela nic
podstatného, a tak si ho nevšímala. Ze skříně vytáhla zateplené tepláky,
přes tričko natáhla chlupatý svetr a na neupravené vlasy hodila kulicha,
sešla po schodech do obýváku a oznámila rodičům: „Jdu se projít do lesa“
„Vrať se rychle domů!“ odpověděl otec. „A teple se obleč!“ dodala matka.
„Jo, proboha!“ odsekla otráveně Ell. V lese se Ell cítila v bezpečí a klidná.
V lese byla se Shantalem, tam jedině mohla dát najevo své city.
Na tomto čísle spolupracovali: Adam Zima, Anna Veverková, Denisa Szabová,
Barbora Navrátilová ze 6. A

