Masopust
Dne 5. 3. 2019 se v naší škole uskutečnil masopustní průvod. Každý z nás si měl přinést
nějakou masku, kterou si poté oblékl. V kostýmu však nepřišli jen žáci, ale také učitelé, kterým
to moc slušelo. Například paní učitelka Víchová přišla za sportovce, pan učitel Mička
za vodníka, pan ředitel za pána z Brana a paní učitelka Gajdičiarová za cikánku.
Když jsme byli všichni převlečeni do masek, tak se přešlo ze tříd na respirium školy, kde se
pochovávala basa. Ale předtím měla každá třída připravený proslov, co se v jejich třídě za tu
dobu stalo.
Konec masopustu jsme zakončili focením a koblížky.
Dne 19. 3. 2019 napsala Aneta ze 7. třídy.

A jaké že to byly proslovy?

5. třída
V naší třídě je veselo. Velkou zásluhu na tom mají všichni páťáci i s panem učitelem, ale někteří
jsou naprosto výjimeční… Například Šimon se svým 150 km dlouhým vedením, teď mu ten
fórek taky dojde až za 5 minut. Nebo naše miminka… Ptáte se, kdo? No přece Honzíček
a Vašíček.
Vtipné bylo, když Honza něco schovával pod lavicí, pan učitel si toho všiml, vyzval jej, ať mu
to ukáže, a on měl ruku plnou lepidla Herkules. Prý mu to dělá dobře!
Nebo když měl pan učitel narozeniny a my jsme mu připravili super překvapení. Konfetovou
bombu, byl to pro něj bezva dárek. Konfety byly po celé třídě a pan učitel to půl hodiny uklízel.
Ne každá třída se může pochlubit několika zajímavostmi, např. nejmenší z nás je úplně
nejstarší, že, Lukáši? Magda má na nose beďara jménem Mahulena. Ta stejná Magda je
jménem Vorvaň a Lucka je její dcera Narvala a nebo Lulík. A Gabča je jejich teta Linda. Věrka
je babička, která má ráda rohlíky z Kauflandu, což mi připomíná, jak jsme byli na dopravním
hřišti a byl tam sraz důchodců, kteří šli do Penny na akce.
To třeba Šimon má zase problémy se sluchem, při diktátu místo slova kusadlo napsal křupadlo.
V naší třídě je fajn… Pokud zrovna všechny věty nezačínáme slovem Že.
ŽALUJEME, BASO!

6. A třída
Na začátku roku jsme trochu zlobili,
ale učitelé nás hodně zkrotili.
Z ničeho nic se nám klíče ztratily
a najednou se na věšáku objevily.
ŽALUJEME, BASO!
I když se máme všichni moc rádi,
nejsme ale ještě dobří kamarádi.

Trochu soli jsme do vody přihodili,
pokusy se ale ne všem podařili.
ŽALUJEME, BASO!
I když dal spolužák svíčku spolužačce,
tak přesto ho ona stále, stále nechce.
Zimní výzdobu už jsme shodili
a kytičkami na oknech pěkně nahradili.
ŽALUJEME, BASO!
Někteří z nás si hrají na debily,
holky to však vždycky zatím zachránily.
A to je ta naše třída 6. A,
která tohle všechno už dokázala.
ŽALUJEME, BASO!

6. B třída
Naši milí spolužáci jabka rádi mají,
na šatnové háčky je rádi vysazují,
myslí si, že do školy přišla nová móda
a že v šatnách vyrostou nám jablíčka lahoda.
ŽALUJEME, BASO!
Jeden chytrý spolužák vymyslel dobrý nápad,
že se místo učení v bazénu budem ráchat,
umyvadlo utrhl a potopa tu byla,
školníkovi tekly nervy už u respiria.
Spolužák už prasátko s drobnými si chystá,
umyvadla oprava přišla ho na 300.

ŽALUJEME, BASO!
Ve škole tu máme též velkého slona,
v tělocvičně řádí jako Arizona.
V tělocviku spolužákům někdy láme palce,
myslí si, že je to pro ně veliká legrace.
Učitelé potom průvodky vypisují,
ve špitále doktoři palce obvazují.
ŽALUJEME, BASO!

7. třída
Naše třída má několik skvrnek na jinak úplně čistém štítě:
- často chodíme bez papučí (zejména kluci nezbedníci – ty se, Alexi, moc nesměj),
- špatně mažeme tabuli a hlavně zapomínáme nosit křídy (učitelé pak nemají čím psát
na tabuli a jsou nevrlí)
- a jsou mezi námi takoví žáci, kteří neumí červeně podtrhnout ani datum v domácím úkolu
(baso, těm zahraj pořádné brumendo).
ŽALUJEME, BASO!
My, sedmáci, svou třídu vidíme takto:
Naše třída zběsilá,
na záchody chodila.
Vyprázdnila měchýře,
roztřískala talíře.
To jsou místní školáci,
ti zlobiví sedmáci.
Mají prázdné kebule
a přemýšlí zlotřile.

ŽALUJEME, BASO!
A co jsme napsali o některých svých spolužácích? Baso, silně to zahraj, pěkně zhluboka,
ať je to pořádně slyšet.
Aneta, Aneta, neví, co je planeta.
Aneta, Aneta, to je velká raketa,
vše vždy udělá rychle,
i když není žádná bichle.
Denčiny dotazy
vždy učitele porazí.
Dotazuje se v každém předmětu,
mozek jí už utekl?
Tobíku, Tobíku,
nechápu Tvou logiku.
ŽALUJEME, BASO!

8. třída
Na lyžáku jedna naše milá spolužačka
jela jako vítr z kopce, srazila školkáčka.
Za odměnu na své bradě čtyři stehy měla,
ve špitále potom dva týdny proležela.
ŽALUJEME, BASO!
Jeden náš spolužák druhého chytit chtěl,
když však slyšel brzdy auta, hrůzou znehybněl.
Jeho džíny na kapotě šmouhy leštit chtěly,
když dvě fůrie z auta náhle vyletěly.
Liskly mu takovou, že se mu vlasy naježily,

a tak naši kamarádi po honičce měli.
ŽALUJEME, BASO!
Naši tři spolužáci velkou švandu měli,
když na hajzlíku štětkama bojovati chtěli.
A zákeřné bacily čekaly však na ně,
celé dny pak na záchodě proseděli marně.
ŽALUJEME, BASO!

9. třída
Co naše třída udělala,
co naše třída rozbila?
Hříchů plno jest,
rozbitá katedra, a to fest.
Vzájemné ničení sešitů
uskutečněno zde,
atmosféra plná pocitů,
kam to asi zajde?
Netruchlete nad tímto,
nic závažného to není,
na nikoho nesvádím ty
vyhozené pojistky.
Zničený kohoutek,
toť poslední hřích,
třída snad jak dětský koutek,
lopatička v hřích.
ŽALUJEME, BASO!

