
KLUB     -12- 
________________________________________________________ 

 
Přijď ty, tvoji rodiče, sourozenci a kamarádi na  

 
 
 
 

 
Co:  připravíte sebe i svůj domov na Velikonoce. Během tří 

podvečerů čeká na všechny výroba kraslic různými 
jednoduchými a přesto efektními technikami, 
vystřihované a malované dekorace na okna, výroba 
dekorací na dveře a stůl a pletení tradiční velikonoční 
pomlázky z proutí (k velké radosti všech děvčat)  

 
Kdy:   12.3.   malování originálních velikonočních kraslic 
 19.3.   Velikonoce – kde se vzaly? Kreativní práce s 

Biblí 
   26.3. výroba velikonočních dekorací pro zútulnění   

bydlení – dekorace oken, dveří, na stůl, 
velikonoční svíce… 

 2.4.  pletení velikonoční pomlázky 
  

 začátek ve 14:00 hod., konec v 18.00 hod. Příchod 
kdykoliv během odpoledne mezi 14. a 16. hodinou. 

 
BLIŽŠÍ INFORMACE NA PLAKÁTECH  

NA NÁSTĚNKÁCH!!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studentský časopis CMG - 2. číslo 
 
 

 
 
 

OSTUDYUM , 
TO JE ONO! 

NEKUPTE TO? KDYŽ 
JE TO TAK LEVNÝ!!!  
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Nevěsta přikývla a utřela si bílým kapesníkem slzu, padající z jejího 
modrého oka. 
,,Jsme svoji jen dvě hodiny a už se budeme hádat?“ začal zase 
zvyšovat hlas James. ,,Proč se všeho tak bojíš?!“ 
,,Slíbil jsi mi, že se o tom nebudeme bavit.“ 
,,Ne, chci to vědět! Oceňuji na tobě spoustu věcí, ale tohle se mi 
nelíbí, Kelly!“ 
,,Tak proč sis mě bral?! Neměl jsi to dělat.“ 
,,Nemluv hlouposti, miluji tě! No tak, moc dobře to víš!“ 
,,Tak jestli mě miluješ, zrušíš tu cestu do Summer Hill.“ 
,,Ale proč? Je to dobrý nápad. V naší rodině takový líbánky ještě 
nebyly, užijeme si to!“ 
,,To nebyly! Po boku deseti přátel a …“ 
,,Tak proč tě to napadlo?!“ 
,,Zdálo se mi to jako dobrý nápad!“ 
,,No, teď snad ne?!“ 
,,Problém není v tom, že se mi to nezdá dobré, problém je v…“ 
,,…v chatě, v lese?! Ne! Problém je v tobě, v tvé přehnané panice z 
lesa a všeho ostatního!!! Je to perfektní! Ať se ti to líbí nebo ne, naše 
líbánky se kvůli tomu nezruší! NE! Zítra jedeme a tečka!!!“ 
 
Další díl bude zas příště… 
 
 

 
VELIKONOCE 

 

Chtěli bychom všem studentům, jakožto i 
profesorům, jakožto i sekretářkám, 

uklízečkám, jakožto i panu školníkovi a všem 
dalším zúčastněným popřát dobře a 

smysluplně prožité Velikonoce – největší 
křesťanské svátky. 

 Vaše redakce 
 

obrázek od Jitky Krchňákové, I. 
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MICHAELA KREJ ČÍŘOVÁ 
 

část první: PŘÍPRAVY NA LÍBÁNKY  
 

kapitola 1: PANICKÝ STRACH  
 

,,Tak co si dáš?“ zeptal se mladý hnědovlasý muž ve smokingu ženy, 
očividně nevěsty, sedící naproti němu. 
,,Já nevím… Pořád se mi to nelíbí! Nebyl to dobrý nápad!“ 
,,Ale vždyť to byl tvůj nápad!“ 
,,Vím, jenže teď si myslím, že klasické líbánky u moře jsou… 
klasické… lepší… jiné!“ 
,,Proč jsi najednou změnila názor?!“ 
,,Já nevím, ta chata u lesa a …“ 
,,A co?! Jsi moc vystrašená! A to tam ještě ani nejsme! V tom je ten 
háček - bojíš se! Ale čeho? Vždyť je tam Michael…“ 
,,A ty si myslíš, že pracovník horské služby mě uklidní?! Mám z toho 
strach, miláčku,“ rozesmutnila se nevěsta. 
,,To vidím!“ řekl muž trochu ironicky a zavolal na číšníka.  
,,Ano?!“ řekl obsluhující číšník. 
,,Prosím, tady mé manželce něco na uklidnění a mně šampaňské. 
Ano?“ 
,,Jistě, hned!“ řekl číšník a okamžitě odešel k pultu s pitím.  
,,Šampaňské?!“ zakřičela nevěsta ,,Budeš přece zítra řídit a dáš si 
šampaňské! Jamesi, proč?!“ 
,,A dost!“ práskl James pěstí do stolu, vstal a odešel směrem 
k toaletám. Po chvíli se však zastavil a vrátil se. ,,Promiň! Já to tak 
nemyslel! Nebreč!“ omlouval se s pohledem na „svou paní“, která 
plakala. 
,,To je dobrý, Jamesi,“ a utřela si slzu. 
,,Proč jsi takový strašpytel?! Nikdy jsi mi to neřekla!“ 
,,A ani neřeknu!“ 
,,Dobře, nebudeme se hádat, ano?“ 
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VZPOMÍNKA NA AKCI: STUDENTI STUDENT ŮM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

„menšinový dýchánek“ 
 
 
 
 

„Maková panenka a motýl Emanuel“ 
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PŘÍM ĚSTSKÉ PRÁZDNINY - PONDĚLÍ  
 

Hned v pondělí jsem vyrazil já se svou manželkou a 13 
odvážlivců, do Vyškova otestovat tamní aquapark. K naší sestavě se 
ještě přímo ve Vyškově přidala další čtyři děvčata. Využili jsme, co se 
dalo. Plavali jsme ve velkém krytém i v menších členitých bazénech 
(ty jsme využívali i spolu s divokým kanálem spíše pro hru na 
honěnou). Tobogány byly rovněž skvělé, hlavně ten delší (90m). 
Relaxace probíhala na masážních lavicích nebo v parní sauně. Škoda 
jen, že si nejmenovaná studentka primy A. Z. musela nechtěně zvolit 
náhradní program v místní nemocnici, kde si nechala na noze vyšít 4 
stehy. :( 

Takže napříště??, studenti CMG, můžete skutečně litovat, že jste 
si nechali ujít takovou skvělou akci! Ještě, že Vás „zachránilo“ 
alespoň těch 6 primánů !       Peter Markovič 

 

PŘÍM ĚSTSKÉ PRÁZDNINY – STŘEDA 
 

Během jarních prázdnin pořádal klub Oáza příměstské 
prázdniny. Jelikož mám ráda ruční práce, zaujala mě kreativní dílna, 
která proběhla ve středu 14. 2. 2007. Tuto nabídku využila spousta 
dětí a to nejen z naší školy.  

Pod odborným vedením 
Marušky jsme se seznámili a 
vyzkoušeli batikování, 
ubrouskovou techniku a 
dekoraci svíček. Po několik 
peripetiích se nám podařilo 
(za vydatné pomoci našeho 
pana školníka) spustit film 
Deník princezny, který se 
zvláště dámské části 
obecenstva velmi líbil. 

V poledne jsme poobědvali vlastnoručně vyrobenou plněnou tortillu.  
Mě nejvíce zaujalo zdobení 

svíček, kde jsem mohla využít svou 
fantazii. Kromě inspirace na výrobu 
dárků jsem zde poznala i nové 
kamarády.  
                       Dominika Všetičková 
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Veronika Zárubová 
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MOUDRA A PŘEBREPTY ZE ŠKOLNÍCH T ŘÍD 
 
Student říká Otci Jaroslavovi: „Jardo, já ti řeknu, my když jsme 

byli malí, tak jsme se o takových věcech nikdy nebavili!“  Michael  
 
 
Paní profesorka se zeptala studenta: „Jak to, že nemáš sešit?“ 

Načež jí student odpověděl: „Sešit nemám, asi jsem si ho spletl s 
tříděným odpadem!“ 

 
 
Paní profesorka volá: „Teď půjde k tabuli nějaká holka. Tak, 

Romane, pojď k tabuli!“  
 
 
Jeden student chtěl naštvat paní profesorku. Rozhodl se, že si na 

konec hodiny nastaví budík na mobilu. Jakmile to učinil, tak se 
profesorka naštvala a mobil mu zabavila. Další den si student šel pro 
mobil v hodině za paní prof. Ptá se: „Máte ten mobil?“ Odpověděla: 
„Promiň, já ho zapomněla.“  Student duchapřítomně reaguje: „Já dnes 
nemám domácí úkol, tak jsme si kvit!“ 

 
 
Na začátku hodiny říká paní profesorka: „To je hrůza, naháním 

vás jak slepice…“ 
 
 
Reakce na jogurty na stěně: „Alespoň vidíte, jak jsou ty jogurty 

hnusný, ani zeď je ne…“ (myšleno – nepapá)! 
 
 
Běžná hodina angličtiny, učitel se ptá: „Kdo nám chybí?“ 

„Nám? Nikdo!“ Dívá se po třídě a říká: „Ale vždyť chybí ten a ten…“ 
Žáci na to: „Ale nám nechybí nikdo!“ 
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ČTYŘI JEDNOU RANOU  

ANEB 
JEN DVĚ ROZBITÉ 

 
Stalo se to nedávno. Mnozí z vás si jistě všimli, že v učebně 

francouzštiny několik dní chyběly kryty na čtyřech světlech. 
Zavinila jsem to já. Začalo to naprosto nevinně. Dva kluci od nás 

ze třídy si půjčili míče na „sezení“. Nechali je ve třídě a odešli na 
ping-pong. My ostatní jsme se ochotně chopili šance si s míči trochu 
pohrát. Po deseti minutách hopsání na balonech nás napadlo něco 
mnohem lepšího. Co takhle zahrát si házenou? Všem to připadlo jako 
skvělý nápad a zábava na velkou přestávku! Chvíli balon létal 
vzduchem sem a tam, ale pak mi nahráli po třetí a já pinkla trochu 
mimo. Míč mi vyletěl z rukou a … 

Ze začátku to vypadalo skvěle, míč dopadl na zem, to byla dobrá 
zpráva. Ale když se zraky některých z nás posunuly výše, už to tak 
legrační nebylo. Pár vteřin na to se světla rozhodla, že se chtějí 
podívat dolů. A vydali se kolmo k zemi za lavicemi. 

Umíte si představit, jak začali všichni nadávat. Kolem létala 
slova, která snad ani nebudu zmiňovat. Pár sekund na to přiběhla 
zděšená Maruška. Bylo na ní vidět, že velkou radost z toho nemá. 
Zakymácela se a zeptala se, kdo to udělal. Nikdo z nás nebyl takový 
hrdina, aby se přiznal. Nakonec jsem se ale přiznala. Ona novinka se 
šířila rychlostí světla a další přestávku už o mém úžasném činu věděla 
celá pedagogická sborovna s panem ředitelem navrch.  

Celý příští týden jsem byla „hvězda“ profesorů. Za čtrnáct dní 
jsem koupila nové kryty, ještě lepší než ty původní. 

Tím celá kauza skončila a teď už si na to už nikdo 
nevzpomene!!! Což je dobře. 

                                                                                     Terka 
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O POVINNÉ ČETBĚ V TERCII 

 
V tercii (podobné to asi bude i v ostatních třídách) je práce 

s čtenářskými deníky jedna z nejméně oblíbených činností. Důvod je 
jasný – času na čtení knih moc není a nejsou moc lákavé… Anketa 
provedená v tercii to potvrzuje: jen 50% dotázaných čte povinnou 
četbu, ostatní buď vůbec nebo jenom něco. Většina navíc při psaní 
vydatně využívá internet. Sice nám to pan profesor Polcr dovolil, ale 
napsat obsah o knížce má umět každý. A když už všichni toto 
zvládnou, jen nějaké velké poctivce pak napadne číst ještě 
doporučenou četbu.         
  V povinné četbě bychom se asi měli seznámit s různými 
druhy literatury a našimi dobrými autory, ale žánry, které studenty 
baví (třeba dobrodružné nebo fantasy), jsou zastoupeny málo. Možná, 
že kdyby se to nějak změnilo… 

Dominik Papica 
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FRANCOUZSKÉ DIVADLO 

 
V nejbližší době, čeká studenty navštěvující francouzské divadlo 

„Velké vystoupení“ s  „malou Lochneskou“ … :) Všichni mají zajisté 
velkou trému, ale Lochneska… ehm… tedy paní profesorka Hyllová 
se směje… A tady máte názor několika žáků navštěvujících tento 
kroužek: „Podle mě je to naprosto úžasné, že se dostaneme ze školy a 
navíc se u toho ještě pobavíme. Hraji jednu z vedlejších postav, 
kostlivců. Jsem Naviculaire.“  řekl nám Naviculaire. 

Další člověk, kterého jsme se otázali, byla hlavní postava a 
spoluautorka tohoto článku, Caroline: „Ehm... ehm... už se mega moc 
těším, to bude fakt super... Jako, myslím, že je to velice dobrá 
příležitost, jak se ulít ze školy.“ Tak, to byly názory dvou „herců“ 
z francouzského divadla..  

Jistě všichni znáte Lene. Je to Němka, která ovšem umí 
perfektně francouzsky.  Bohužel, když jsme se jí ptaly na její názor, 
zřejmě nám nerozuměla, takže pro vás od ní nemáme žádnou zprávu, 
ale při nejhorším se jí můžete zeptat sami… :) 

Takže se na nás třeba přijďte podívat..  
 
A nakonec naše motto: 
 
 MÁME RÁDI HOUBY!!!! ( Bléééé)  
 
 
 
 
  

 


