Zprávy z redakce
Milí čtenáři, konečně se Vám dostalo do rukou
valentýnské vydání našeho časopisu. I přes
hromadu nesnází (hlavně chřipka většiny členů
rady) jsme se snažili vydat toto číslo přesně na
Valentýna. Doufám, že Vás natolik inspiruje a že se
odhodláte k poslání alespoň růže, přáníčka, nebo
malého dárku.
Hodně lásky přeje šéfredaktor
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Moje první láska
Už jako malé holce (asi ve 2.třídě) se mi začal
líbit jeden spolužák. Jakmile se na mě usmál nebo
jen podíval, byla jsem štěstím bez sebe. Ale když si
mě nevšímal, byla jsem z toho celá vedle.
To byste nevěřili, co člověk dokáže udělat pro
jedny oči. Tehdy jsem se těšila (nebo se pořád
těším?) na každý den ve škole s nadějí, že si mě
všimne, že se na mě usměje. No, co se zatím
nesplnilo, to se možná ještě vyplní. Co říkáte ?
Autorka: žákyně naší školy

Odpusť mi
Odpusť mi, jestli tě miluji a nemám odvahu ti to
říct.
Mohu o tobě snít, i když mi nikdy nebudeš patřit,
ale vím také, že tě nemohu přestat milovat.
Někdy doufáme, že už jsme nalezli štěstí,
ale potom tomu tak není.
Trpíme tím a pláčeme, v hloubi srdce však
nepřestáváme doufat.
Život je zvláštní, nejprve se spojíme, pak zase
rozdělíme…
To nejkrásnější je znovu se shledat.
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Jsi pro mne příliš cenným darem a vím, že si tě
nezasloužím, ale jsi uprostřed mého srdce a mých
myšlenek a já po tobě toužím.
Chtěla bych pro tebe být něčím zvláštním,
nezapomenutelným.
Když myslíš na zelené louky, polní květiny, slunce,
vítr, uragán, noc, na tajemné a daleké země, na
svobodu ducha, lásku a poezii, vzpomeň si na
mne.
Láska je nejhlubší lidskou potřebou, je tím, co nás
činí šťastnými a co naší existenci dává smysl.
Kristýna Kasardová, 8.A
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Citáty o lásce
Láska je síla, která udržuje svět v pohybu.
Láska s přestávkami je méně únavná.
Láska, které je dopřáno, je jen poloviční láskou.
Láska bez hádek je jako páv bez per.
Láska způsobuje, že se člověk přestává
srovnávat.
Olina Pokorná, 8.A
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Ty
Co jsem bez tebe?
Snad vyjádřit to dokážu.
Asi slunce bez nebe?
Překonám každou překážku,
jen když mi tě žádná nevezme.
Poletíme spolu v ranní mlze,
to ještě ptáci budou spát,
myslím na tebe dnem i nocí, tuze,
nechám si pak o tobě zdát.
Co jsi pro mě ty,
Romane?
K čemu tak krásnému,
tak důležitému tě přirovnat?
Snad... hvězdy s nebesy.
Olina Pokorná, 8.A

Poznáte je?
Opět jsme si pro vás připravili naši, vaši
Skvělou soutěž (aspoň tedy doufáme). Dostali
jsme instrukce, že tohle číslo má být valentýnské.
Což nám krajně znepříjemnilo život, protože jsme
museli předělávat otázky. Tak si toho važte,
alespoň dělejte, že se vám to líbí. A teď už
začneme!
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Máme zde znovu osobu A, B, C a dnes to
jsou všechno ženy (kdo taky jiný, když jsme skoro
celou mužskou část už vyčerpali- tedy 2 pány). Tak
už se pusťte do hádání, koho že jsme pro vás
vybrali? …..A až si budete jisti, že jste to uhádli,
(což není tak pravděpodobné) můžete se přesvědčit
na poslední stránce!!!
Paní učitelka Šámalová odmítla odpovídat a
napsala nám toto:

Slavíte Valentýna?
A. Ano
B. Příliš ne
C. Ne, za mých mladých let se Valentýn neslavil
V kolika letech jste dala první dáreček na
Valentýna?
A. V 17 letech
B. V 19 letech, dříve se neslavil
C. Žádný jsem nikdy nedala
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A:

Kdy jste políbila prvního kluka.
A. v 16 letech
B. ve školce, jmenoval se Josef
C. v 15 letech

B:
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V kolika letech jste poznala první opravdovou
lásku?
A. V 17 letech
B. V 15 letech
C. V 16 letech

C:

Co pro vás bylo nejdůležitější při volbě chlapce?
A. Povaha.
B. Vzájemné porozumění.
C. Oči, povaha.
Jaký nejkrásnější dáreček jste dostala?
A. Zlatý řetízek.
B. Plesové šaty.
C. Zlatý prstýnek.
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A jaký je váš symbol lásky?
A. Růže
B. Srdce
C. Srdce
Pavlína Hakenová a Michaela Partlová

Falešná láska
Znáte to. Začíná léto, slunce paří a všude
spousta krásnejch kluků... Začalo to někdy v květnu
minulého roku. Leželi jsme s partou u vody. Kluci se
jako vždy předváděli a skákali přepychový šipky do
vody.Už se stmívalo a já si nechtěla máčet vlasy, a
proto jsem zůstala s kámoškou ležet v trávě plné
sedmikrásek. Povídali jsme si o novejch klucích,
kteří se ubytovali v nedalekém hotelu. Že jsme
z nich byly obě vedle, to snad nemusím ani
zdůrazňovat. Z dálky jsme uslyšely zvuk
přijíždějícího auta. Okamžitě jsme poznaly bílou
oktávii. Panika zavládla ihned, co jsme si byly jisty,
že to jsou ONI. Přisedli si k nám a hned zavedli
dlouhý rozhovor plný lichotek a smíchu. Vůbec jsme
si ve společnosti Petra a Honzy nevšimly letícího
času a co víc, nevšimly jsme si ani toho, že kluci
z naší party už dávno odešli. Na druhý den jsme si
domluvili turnaj v kulečníku. Kluci z party byli
samozřejmě uraženi, ale nám to vůbec nevadilo –
měly jsme přece „naše“dva frajery (S odstupem
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času si říkám, že jsem udělala pěknou blbost, když
jsem se vykašlala na nejlepší kamarády a šla
s těma... Ale to nic, budu pokračovat dál). Celý
týden jsme si užívaly s Petrem a Honzou. Byli
mnohem, mnohem starší než my, měli víc
zkušeností, taky spoustu peněz. Jezdili jsme si
nablýskaným fárem, chodili na večeře a na poháry,
na všelijaké dobroty. Cítily jsme se jako dvě největší
kočky z celého širého okolí. Týden utekl jako voda a
byla sobota.
Klukům
končil pobyt
v hotelu.
S kámoškou
jsme byly
dost
naměkko.
Nezbývalo
nám nic
jiného, než
se jít
s našimi
láskami
rozloučit, vyměnit si telefony a adresy. Poslední
pusa, zamávání a kluci byli v prachu.Slíbili, že
zavolají, dokonce měli za námi příští týden přijet.
Samozřejmě. Nezavolali a už vůbec by je
nenapadlo přijet.Uvědomily jsme si, jaké jsme
kačeny a jak jsme jim pěkně naletěly. Petr s Honzou
podvedli nás dvě a my jsme zase podvedly ty
nejlepší kámoše na světě – naše kluky z party.
Vždyť my jsme je vlastně vyměnily za chvilkový
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pocit dospělosti a důležitosti. Dlouho trvalo, než
jsme zase získaly zpátky jejich důvěru. Ještě že
nebyli namyšlení a ješitní, jako ti dva frajírci. (Jo, jo,
pravá láska je nádherná, ale ta naše nestála za nic.
Asi si budeme muset ještě pár dnů, týdnů, měsíců
nebo dokonce let počkat.)
(zpracováno podle vypravování starší
kamarádky)

Co Valentýn a šéfredaktor ???

14. února je SVÁTEK
SVATÉHO VALENTÝNA.
Všichni jistě víte, že
šéfredaktorem časopisu
Dvojka je Matěj Outlý. I on je
„puberťákem“ jako my všichni.
A jak prožívá Valentýna? Zdají
se mu sny o nějaké princezně,
nebo celý den myslí na tu
jedinou? Pokusila jsem se
toho vyzvědět co nejvíce.
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Co pro tebe znamená svátek sv. Valentýna?
Rozhodně pro mě neznamená to, co jiné svátky
(Vánoce, …). Ale určitě je důležitý, jak pro koho.
Je škoda, že nejsou valentýnské prázdniny.
Posíláš zamilovaná psaníčka ? A co letos,
pošleš někomu valentýnku?
Nedá se říct, že bych posílal, spíš jsem poslal. A
letos asi pošlu.
Dostal jsi a dostáváš valentýnky?
Nedostávám. Podle mě mají dostávat valentýnky
jen holky. To ale neznamená, že mi je nemůžete
posílat.
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Máš nějakou představu o své budoucí
partnerce?
Mám, ale ne úplně reálnou. Stejně vím, že se
nevyplní.
Už jsi byl někdy zamilovaný až „po uši“? Jak
to probíhalo?
Nevím, jestli až „po uši“, ale byl. Jenže to je moje
soukromá věc, kterou bych nerad zveřejňoval
v časopise. Vyber si jinou oběť.
Zuzana Holcmanová, 9.B

První láska
Já pevně miloval. Bylo mi patnáct let. Byla
taková tenká a já ji odnes do altánku. Tam jsem ji
přitiskl ke svým rtům a sál vášnivě její dech. Tak
jsme seděli a kouř vál, bylo to jako živý sen, který
srdíčku se zdál. Ona se v mých rukou chvěla a
oddávala se mi celá. Já ji držel u těla, ona tak
krásně voněla. Byla taková bílá, tenká a já ji odnes
do altánku. Nedal bych ji za všechny poklady světa,
má první láska byla a bude: CIGARETA.
Jan Stejskal, 9.A

Valentýnské básničky
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Stůj!
Poslouchej!
Slyšíš ji!
Už jde!
Je to ona.
Kdo?
No přece... Láska.
Lepší líbat dívčí rety,
nežli kouřit cigarety.
Láska je jako moře

-nádherná
-hluboká
-čistá

Miluji svět,
protože mi dal tebe
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a miluji tebe,
protože žiješ v tomto světě.
Láska je pochodeň,
která prozáří život světlem naděje.
Když slunce vychází
a měsíc bledne,
já na tebe myslím,
v noci i ve dne.
Jana Jakubálová a Zdeňka Koutná, 9.B

Otázky měsíce
1. Slavíš svátek sv. Valentýna?
2. Jaká byla tvoje první láska?
3. Kdy jsi dostal(a) první pusu?
Ivana Žembová, 7.B
1. Ano.
2. Ve 12 letech, bylo to pěkný.
3. V 8 letech.
Jiří Nekvasil, 9.B
1. Ne.
2. Byla o hlavu menší.
3. Já nevim.
Romana Honcová, 8.A
1. Jo.
- 16 -

2. V 7 letech.
3. Asi taky v 7 letech.
Radka Ryzáková, 9.B
1. Ano.
2. Pravou lásku jsem ještě
nepotkala .
3. Před 2 lety .
Martin Šedina, 7.B
1. Tak trochu.
2. Neznámo.
3. Tak ve 2. nebo 3. třídě.
Jakub Vojtíšek, 8.A
1. Někdy ano.
2. Jo, Adéla Neumannová.
3. To já nevim.
Martin Cepek, 7.A
1. Néééééé. (To určitě!)
2. Žádná nebyla.
3. Asi v 5 letech.
Štěpánka Severová, Andrea Košická, 8.B
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Rande
měla přijít ve 4,
teď je 5,
počkám do 6
a jak nepřijde v 7,
tak se v 8 naštvu
a v 9 půjdu domů.

Řešení ze strany 6-10
A: Paní učitelka Jana Malá
B: Paní učitelka Marcela Daňková
C: Paní učitelka Marie Ryšánová
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