Milí čtenáři,
zdravím vás podruhé v tomto školním roce. Vy už se jistě těšíte na prázdniny, tak si je
užijte a pořádně si oddychněte a vydovádějte se, ať se zas v září můžete s elánem
opřít do zdolávání školních povinností.
Deváťákům přejeme, co nejlepší start v nové škole!!!!

Dnes vám přináším:
1. Velikonoční zastavení!
2. Představ svou třídu ve verších
3. Vaše vyprávění – Pohádky trochu jinak
4. Hymna školy

Děkuji všem, kteří přispěli k tomu, abych zaplnil své bílé stránky :-)

Přeji pěknou zábavu při čtení.

Váš Dobiášek
casopisdobiasek@seznam.cz

MALÉ VELIKONOČNÍ ZASTAVENÍ
Na výzvu k dalšímu soutěžení bohužel moc lidí této velké školy nereagovalo.
Děkujeme Markétě Šoltysové ze 4.C. za příspěvek s názvem Co takhle dát si
perníček? Získává samozřejmě i slíbenou odměnu.

Tradiční barevný týden se vydařil, většina osazenstva Dobiášky se nám pěkně
vybarvila, takže se můžete podívat na fotografie, které do časpisu doputavaly.
Pruhovaná I.A

Pruhovaná cesta V.C

Usměvavá oranžová VIII.A

NAŠE TŘÍDA
Zde si můžete přečíst, jak svou třídu vidí někteří její žáci. Představí vám ji netradičně
- ve verších.
Kluci ze 3.C
Vít Landovský
V naší třídě 3.C
tam je 12 a jedna lavice.
V každé někdo je,
sedí, stojí, píše, počítá
nebo vyrušuje.
Patrik kreslí komiksy,
nepotřebuje fixy.
Vašek běhá rád,
je to kamarád.
Kuba Major srandista
na každý den něco nachystá.
Dobras je teď nemocnej,
tváří se jak ponocnej.

Matyáš kamarádí s Matějem,
To se zase nasmějem.
Jirka nerad počítá,
o svoje nohy někdy klopýtá.
Marek ze židličky padává,
paní učitelka nadává... (trošku :-)
Ondra je ve škole nový,
o Dobříši nám všechno poví.
Vítek, poslední kluk ze třídičky,
skládá rád básničky.

Super třída IV.C se opravdu předvedla a může se pochlubit skvělými výtvory a určitě
i prima spolužáky. Básniček přišla celá kupa, vybrali jsme některé, ale děkujeme
všem, jste fakt moc šikovná parta!!!!!!
Naše třída sportovců
Barbora Štěrbová
Máme rádi školu
nechce se nám domů,
učitelka je moc príma
někdy zkoušet zapomíná.
Škola je už od osmi,
my nejsme moc radostní.
Jen pár minut přestávka,
my chodíme za vrátka.
Adámek má vysvědčení,
jedna trojka na něm je,
maminka ho nepochválí,
tatínek už vůbec ne.
Natka všechno vyhrává
a nikdy nic nevzdává.
Maky, Eli dvojčata jsou
všechny rády povzbuzujou.

Náš ukecaný předseda Miky,
z nás všech dělá nejlíp kliky.
David to je šašek třídy,
ochutnal už i barevné křídy.
Anetka s tím šaškem chodí,
jak to dopadne, to nikdo neví.......
Čejchy, Zůza, Terezka,
každá z nich je moc hezká.
Vojtíšek je Rabiosa,
bude z něj kus virtuosa.
Martin se všem holkám líbí,
každá mu hned všechno slíbí.
Naše úča bezvadná je,
pořád se s každým směje.
Bude mít brzy miminečko,
hodlá jí říkat Žirafečko.
Dřív jsme měli Tomanovou,
teď zas čekáme na novou...........

Eliška Kněbortová
My jsme třída 4.C
učíme se bezvadně.
Učitelka dohlíží,
jestli nám to dobře pálí.

Závodů se zúčastníme
soupeřů se nebojíme.
Vždycky jim to nandáme
medaile jim nedáme.

Natálie Lipnická
IV.C je moje třída
občas tady létá křída.
Sportovka je prostě cool,
kdo v ní není tak je v….l.
Vědomostí máme fůru.
Je tu živo, to se cení
nuda tady tedy není.
Jelikož jsme chytří žáci,
učení nám nedá práci.
Mám tu také kamarádky,
někdy jsou tu trochu hádky.
Pak se ale všechno spraví
a v klidu se spolu baví.
26 je žáků ve třídě
každý z nich se hodně hýbe.

Mikuláš Lipnický
Moje třída IV.C,
vždy vyhrávat ve všem chce.
Sportovka je prostě IN
máme tady super tým.
Je tu také sranda,
jsme pořádná banda.
Paní učitelka ví, že nám to pálí,
a tak nás jen stále chválí.
Kamarádů tu mám mraky,
spolu smějeme se taky.
David floorballkou mává,
zumbu zase cvičí Kněbortovy.

Áňa tady lyžuje,
Zůza zase tančí
Markéta hraje basketbal
a Bára někdy jančí.
Adam ten kope do míče,
Miki ten dobře běhá.
Štěpán ten skáče pod koše
Dominik po 100 metrech lehá.
Pořád se tu něco děje,
Kristýna občas pití rozleje.
Být ve sportovce to je hustý
nikdo tady není tlustý.
My jsme prostě IV.C
každé dítě do ní chce.

Natka ta volejbal dává,
Vojta dává v tenise machbally.
Druhá Bára taky tančí,
Sandra zase skáče.
Jsme sehraný tým,
nemáme tu žádné rváče.
Sportovka je zkrátka prima,
když se hýbem není zima.
Nejsme žádná noční můra,
Sportovců je tady fůra.
IV.C. má rád snad každý,
chce v ní býti žákem navždy.

David Müller
My jsme třída 4.C
učíme se ve sportovce.

a pak skáčem do písku,
vždy za to dostaneme jedničku.

Na jaře a na podzim
jezdíme na soustředění,
kde se konají hry a soutěžení.

V zimě bruslit chodíme,
na ledu to umíme.

V létě na oválu běháme,
dlouhou chvíli nemáme

My jsme třída bystrých dětí,
učení nás nevyděsí.

Pohádky trochu jinak
Žáci VII.A a VII.B se na hodinách literatury seznámili s moderní pohádkou a
zkoušeli si napsat svou vlastní. Jak se jim to povedlo, si můžete přečíst v následujících
řádcích.
Martin Jadrný: O Budulínkovi
Na předměstí jednoho města stojí malý dům a v něm bydlí Budulínek se svými
prarodiči.
Jednou takhle potřebovala babička odvést rajčata ze skleníku na trh. Dědeček řekl
malému Budulínkovi: „Za žádnou cenu nikomu neotvírej!“ Budulínek souhlasně
zakýval hlavou, babička už čekala v autě.
Když odjeli, začalo prudce pršet. Budulínek se nudil, a tak se šel dívat na televizi.
Vtom uslyšel za dveřmi kňučení, které ho tak rušilo, že zvířeti otevřel. Ve dveřích se
ale místo psa objevila liška. Budulínek se bál, že dostane vzteklinu. Rychle se běžel
zamknout do pokoje, mobil ale nechal v obýváku. Zatím mlsná liška rabovala v
kuchyni.
Budulínek čekal dlouhé hodiny v pokoji, až v noci dorazil děda a babička. Když děda
vešel do kuchyně, zařval: „Tady to vypadá jak po výbuchu granátu!“
Od toho dne Budulínelk věděl, že nemá nikomu cizímu otvírat dveře.
Bára Hálková: O čokoládové chaloupce
Žili byli jednou bratr a sestra – Jeníček a Mařenka. Měli strašně hodné rodiče a
byli bohatí. Bydleli v obrovském městě v krásné vile. Jednou je rodiče vzali do lesa
stanovat. Děti se probudily dřív a řekly si, že překvapí rodiče a nasbírají nějaké
houby. V lese se ale ztratily a bloudily tak dlouho, až ucítily zvláštní vůni. Šly stále dál,
až došly k chaloupce, která byla celá z čokolády. Okamžitě si oba kousek ulomili a
začali jíst. Vtom z chaloupky vylezla ježibaba a zavřela je dovnitř.
Když se ráno rodiče probudili a nenašli své děti, zavolali policii a rozjelo se celostátní
pátrání. Asi po dvou dnech objevili čokoládovou chaloupku, ve které děti už hladověly.
Ježibaba byla zatčena a k čokoládové chyloupce byly pozvány všechny děti z města a
dostaly kus čokolády.
Radek Novosád: Jak Křemílek a Vochomůrka zachránili vílu
Křemílek a Vochomůrka spali v pařezové chaloupce zimním spánkem. Najednou se
rozdrnčel digitální budík. „Vochomůrko, vstávej, jaro je tady.“ „A jak ho oslavíme?“
„Vyjedeme si na svých choprech.“ „A kam?“ „Pojď podíváme se na internet, kde se
děje něco zajímavého.“
Zašli do garáže, oprášili své motorky, dotankovali benzín a vyrazili do Brna na závody
motocyklů. Sluníčko hřálo a cesta krásně ubíhala. Ale stalo se to, co se muselo stát.
Zácpa na D1! Po několikahodinovém popojíždění v koloně uviděli v odstavném pruhu
uplakanou vílu. Zastavili a zeptali se, proč pláče. „Porouchal se mi skůtr a ani nemám
reflexní vestu a bojím se, že dostanu pokutu,“ řekla víla. „ A proč si nezavoláš Global
Assistance?“ „Nemám kredit.“ Křemílek a Vochomůrka zajistili odtah a opravu a nabídli
víle, ať jede s nimi.
Závody už sice nestihli, ale udělali si hezký výlet. K večeru společně zašli na pizzu,
odvezli vílu domů a měli radost, že oslavili jaro a zároveň udělali dobrý skutek.

Veronika Volfová: Princezna na sáčku
Žila byla jednou jedna maminka, ale nebyla to úplně obyčejná maminka, tahle
maminka nemohla vůbec spát.
Každý večer chodila spát do své ložnice. Celou noc však nemohla zamhouřit oči. Ať
ležela na zádech, na břichu nebo na boku, pořád ji budil podivný zvuk. Její příbuzní jí
dávali různé rady, jak se zvuku zbavit. Jako například koupit si špunty do uší, koupit si
novou matraci, vyměnit si povlečení... Až jednoho dne potkala svou bývalou lásku ze
střední školy, zmínila se, že špatně spí, a on jí nabídl, že jí zkusí pomoci. Po příchodu
domů mu maminka nabídla štrůdl a kávu. Po jídle šel zjistit do ložnice příčinu její
nespavosti. Z postele postupně odebíral jednu vrstvu za druhou, pomalu mizely
přikrývky a polštáře, několik vrstev povlečení a nakonec i matrace. Poté, co vše
odebral, uviděl na lamelách mikrotenový sáček. Sáček odstranil, vše narovnal zpátky
a uložil maminku ke spánku.
Maminka se poprvé vyspala jako proncezna a pokud jí zlobivé děti od sousedů
nepodstrčily další sáček, tak možná spí až dodnes.
David Bulíř: Jak Honza vysvobodil princeznu
Za devatero horami bylo jedno království. Žil v něm král s královnou, kteří měli
krásnou dceru. Jedno odpoledne přistál pod zámkem jednohlavý drak. Zaťukal
pařátem na bránu a vzkázal stráži, že má hlad a že chce princeznu za ženu. V zámku
vypukla panika. Královna volala: „Je to běs, je to běs!“ Vrchní rádce si vzpomněl, že v
každé pohádce vysvobodí princeznu Honza. A tak z městečka pod zámkem zavolali
Honzu, aby princeznu vysvobodil. Honza si zabalil do ranečku jitrnice a vyrazil k
zámku. U zámecké brány potkal draka. Pořádně si ho prohlédl a poznal, že není zlý.
Rozbalil raneček a vytáhl jitrnici. Vyhládlému drakovi to náramě zavonělo a mlsně se
po Honzovi podíval. Honza neváhal a drakovi jitrnici nabídl. Zanedlouhop snědli
všechno, co bylo v ranečku. Dostali žízeň a Honza povídá: „Víš co, nech princeznu
princeznou, stejně je to určitě pyšná blondýna, která není zdaleka tak dobrá jako
jitrnice.“ Drak souhlasně zakýval hlavou a šli s Honzou do hospody.
Petr Liška: O Sněhurce
Když Sněhurka dospěla, její nevlastní matka jí vyhnala z domu. Protože měla ráda
přírodu, šla do lesa, kde objevila srub, kde žilo sedm ekologů. Sněhurku si hned
všichni oblíbili. Macecha zjistila, že Sněhurka bydlí v lese a je šťastná. Šla a otrávila
nedaleký rybníček chemikáliemi. Sněhurka s ekology to však brzy zjistili a rybníček
vyčistili. Macecha měla vztek, že se jí to nepovedlo, vzala motorovou pilu a šla kácet
vysoké zdravé stromy. Ekologové ji viděli a zavolali policii. Přijel mladý policista a na
první pohled se do Sněhurky zamiloval. Macechu zavřeli a Sněhurka s policistou se
stali správci lesa.

HYMNA ŠKOLY
Mnozí z vás se podíleli na jejím vzniku.
Uvádíme ukázky, které se sice do konečné verze hymny nedostaly, ale stojí za
přečtení. Jsme rádi, že v nich převažuje kladný vztah k naší škole. Našli se
samozřejmě i tací, kteří se nevyjadřovali zrovna nejlépe, ale jak jistě uznáte, hymna
je olsavná báseň, takže nevhodné příklady neuvádíme.
Dobina je naše škola,
kdo ji nezná
jeho škoda.

Naše škola Dobiáška,
chodíme tam rádi.
Potkáváme pětkrát v týdnu
naše kamarády.

Škola - to je velký dům,
plný dětí ke stropům!
Tam je holka, tam je kluk,
všichni budem jeden klub.
Němčina je těžká velmi,
to bych radši cvičil šelmy.
Škola to je velká věda,
holky, kluci, běda, běda!
Naše škola v Liberci
nemá žádnou konkurenci,
je to stará Dobiáška,
kvete v ní i první láska.
Žlutá naše škola je
Dobiášova se jmenuje
plavky si tu nosíme
do bazénu chodíme.

Jó naše škola,
je velká hora,
přes 600 lidí,
sem denně chodí.
Dobinu má každá rád,
je tam samý kamarád.
Máme tu pár tělocvičenjednu, druhou, třetí
a v ní plno usměvavých dětí

Když zazvoní, úča spustí
nevybalím ani sváču,
novou látku do nás hustí
a pak na těláku skáču.

Učitelé jsou tu hodní,
učitelky zase módní,
všichni jdou nám příkladem,
abychom v budoucnu nechodili kanálem.

Ať jsi holka, nebo kluk,
při hodině nesmíš dělat hluk.
Když se doma naučíš,
ve škole se netrápíš.
Naše škola se jmenuje Dobiášova,
občas to tam vypadá jako část Kocourkova.
Každý všední den do ní musíme chodit,
aby se z nás chytří lidé mohli zrodit.

Naše škola je hustá, skvělá, bombastická!
Kdo ji nemá rád, tak ať se jde zahrabat!
Jsou v ní skvělí lidi se skvělou fantazií.
Naše škola Dobina,
není žádná blbina,
Učíme se číst a psát,
ale hlavně sportovat.
Na druhém stupni slavíme,
když učitele prudíme.

Angličtina, francouzština,
všechno v nich je hodně prima.
Dějepis a zeměpis,
mohl by nás bavit víc.
Čeština a matika,
někdy se nás netýká.
A když dojde na písemku,
co se vlastně stane?
Píšeme, co nejvíc víme,
občas oslníme.

Škola základ života?
To není žádná novota.
Proto hurá do školy,
plnit všechny úkoly.
Nikdy se mi do ní nechce,
ráno nevstává se lehce.
Když už sedím za lavicí,
snažím se mít „pod čepicí“.
S tělákem jsem kamarád,
chodím na něj hrozně rád,
fyzika a matika,
to je dřina veliká.
Kamarádi k tomu patří,
jsme ve třídě jako bratři.
O přestávce po práci,
užijem si legraci.

Hymna ZŠ Dobiášova
1)
Pod Ještědem v kotlině,
scházíme se v Dobině,
žáci učením se baví,
my jsme tady všichni hraví.
Učíme se pro sebe,
přijdem za to do nebe.

2)
Učitelům těm to pálí,
dobrou známkou nás pochválí,
angličtinu, bižuli
zkouší nás před tabulí,
matiku i chemii,
do hlavy nám nalijí.

Dobi a Dobi a Dobina,
jsme jak velká rodina,
Dobi a Dobi, hej, hej, hej,
my jsme prostě
nej, nej, nej
3)
4)
Florbal v hale trénujeme
Ničeho se nebojíme,
a soupeře válcujeme,
se vším si hned poradíme,
vybíjenou, atletiku,
výhru máme vždycky v kapse,
dáváme tu bez povyku,
každý zápas zvládnem hladce,
ve vířivce na bazénu,
Dobiáška sportem žije,
spláchneme ze sebe trému.
sportovní tu srdce bije.

