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Jako každý rok tu pro vás máme díl zaměřený čistě na deváťáky, kteří
nás tento rok již opustí. Tím navážeme navíc na téma minulého
Cihláčku – mezilidské vztahy. V tomto díle se dočtete, jak naši deváťáci
odpověděli na zajímavý dotazník a jak pokračuje dobrodružství Cihlomana.
Dále na vás čekají rubriky Představa versus realita a samozřejmě i vtipy. Tímto
se s vámi loučíme a doufáme, že se vám na středních školách a učilištích bude
dařit.
,

Určitě znáte ten pocit. Zítra píšete test, a nic nevíte. Chcete se učit, ale najdou
se mnohem zajímavější věci….

Šokující reportáž!
Na středních školách vypukla epidemie.
Ještě před čtením tohoto článku vás varujeme! To, co si přečtete, může být velmi
znepokojující a doslova nakažlivé.
Tento problém započal již v dávných dobách, jenže v tomto roce epidemie
vyvrcholila. Žáci totiž chytli blbost. A ta se přenesla i na učitele. Tím pádem hrozí, že
ministerstvo školství zavede desátou třídu.
Jakmile se tato zpráva rozšířila mezi budoucími absolventy deváté třídy, vypukla vlna
ozbrojených konfliktů (ozbrojených pouze urážkami a účty na sociálních sítích). Spekuluje se
o možném zásahu speciální jednotky absolventů univerzit, u kterých není jasné, jestli blbost
chytnou taky. Jestli si tenhle článek pročítá i velitel již jmenované revoluce, prosíme o
okamžité ukončení těchto konfliktů.
Naštěstí existuje lék, který by mohl vyřešit všechny problémy. Jedná se o pouhé
učení. Aplikace tohoto léku se zdá ale poněkud obtížná, jelikož žáci i studenti se učit
odmítají nebo se učit ani neumí. Odborníci stojí při všech nakažených lidech a doufají, že se
všichni bezpečně uzdraví.

Jelikož naši deváťáci letos odcházejí, zeptali jsme se jich na jejich budoucí
plány.
1. Čím chceš být?
2. Jaké důvody tě vedou k volbě tohoto povolání?
3. Kolik chceš vydělávat?
Helena Synková 9. A
1. Chtěla bych být programátorka nebo IT technička v nějaké
společnosti. Později bych chtěla pracovat z domu.
2. Na počítači jsem většinu svého volného času, ale začíná mi
docházet, že i tak o tom moc nevím. Přijde mi zajímavé jak
programování, tak hardware, software a další věci o počítačích. Zkoušela jsem si to sama,
ale došlo mi, že to asi úplně nepůjde, takže mě napadlo jít na střední školu, kde bych se tyto
věci mohla naučit a později si tím i vydělávat.
3. Ze začátku bych chtěla vydělávat něco mezi 20-30 tisíci, později i více.
Remešová Kateřina 9. B
1. Chci pracovat jako voják v české armádě.
2. Tahle práce mě baví. Už jsem se přihlásila na střední vojenskou školu v Moravské
Třebové.
3. 40-50 tisíc.
Štos Lukáš 9. A
1. Chtěl bych být buď programátorem, nebo automechanikem.
2. Programátor – Baví mě dělat s počítači. Automechanik – Chtěl bych mít jednou vlastní
autodílnu.
3. Okolo 16tisíc Kč.
Ilnický Tomáš 9. A
1. Automechanikem někde v dílně.
2. Mám rád prostředí s auty, motorkami a čtyřkolkami.
3. Kolem 15-20 tisíc Kč.
Vojta Frank 9. B
1. Chtěl bych být basketbalistou, ale spíše budu
strojařem ve známé firmě.
2. Strojař může být různorodá práce a můžu se naučit cizí jazyk a potkat nové lidi.
3. 40 – 60 tisíc Kč, někdy i 80 tisíc Kč.

Radim Hanák 9. B
1. Chtěl bych pracovat v autosalonu.
2. Zajímají mě auta.
3. Zhruba od 40 tisíc Kč.
Jaroslav Zajíc 9. B
1. Masérem.
2. Chci pomáhat lidem od bolesti zad, nebo lidem po operaci.
Mám totiž vlastní zkušenosti.
3. Kolem 20 tisíc Kč.
Adam Makowetz 9. B
1. Zubařem.
2. Chci pomáhat lidem a zubař je velmi žádaný.
3. 50 tisíc Kč.

Tereza Krausová 9. A
1. Chtěla bych být učitelka.
2. Mám ráda děti. Chci si s nimi hrát. Práce učitele
mě vždycky hodně zajímala.
3. Ze začátku bych chtěla vydělávat 12 až 15 tisíc Kč.

Eliška Látalová 9. A
1. Chtěla bych pracovat u Policie České republiky.
2. Už odmala jsem obdivovala policii. Vždy se dívám na kriminálky a čtu detektivky.
Ráda řeším různé záhady a případy.
3. 20 až 30 tis. Kč.

Paní učitelka: „Pepíčku, co se dělo za války?“
Pepíček: „Nevím.“
Na konci školního roku dává paní učitelka domácí úkol,
Paní učitelka: „Pepíčku, kdo způsobil válku?“
že když řeknou sprosté slovo, tak
Pepíček: „Nevím.“
donesou jeden kamínek.
Paní učitelka: „Pepíčku, bude třetí světová válka?“
1. Září
Pepíček: „Nevím.“
Paní učitelka se ptá, kolik kamínků donesli?
Paní učitelka: „Zeptej se tatínka a zítra mi to řekneš.“ „Kolik jsi donesla, Aničko, kamínků?“
Doma:
„Já jsem donesla 3 kamínky.“
Pepíček: „Tati, co se dělo za války?“
„A kolik jsi donesl kamínků ty, Honzíku?“
Tatínek: „Padaly bomby.“
„Já jsem donesl 5 kamínků.“
Pepíček: „A tati, kdo způsobil druhou světovou válku?“
„A ty, Pepíčku?“
Tatínek: „Hitler.“
„Kde je Pepíček?“
Pepíček: „A bude třetí světová válka?“
Paní učitelka jde ven.
Tatínek: „To nikdo neví.“
Pepíček povídá: „Pozor, vezu štěrk!“
Ve škole:
Paní učitelka: „Pepíčku, co se dělo včera u vás doma?“
Pepíček: „Padaly bomby.“
Paní učitelka: „Pepíčku, kdo je tvůj otec?“
Pepíček: „Hitler.“
Paní učitelka: „Pepíčku, máš vůbec mozek?“
Pepíček: „To nikdo neví.“

Jiří Mazal 4. B

Co popřát deváťákům na závěr?

Ať se vám v životě daří.
Buďte šťastní a zdraví.
Cihelní škola ve vás věří.
Dosáhněte svých cílů.
Energii věnujte.
Frustrace ať vás mine.
Gratulujeme.
Hodně jedniček vám přejeme.
Chaos v hlavě ať nemáte.
Inteligenci si pěstujte.
Jazyky dobře ovládejte.
Karmu si nepokazte.
Lásku najděte.
Maminku vždy poslouchejte.
Nezapomeňte si někde hlavu.
Občas si na základní školu vzpomeňte.
Pomoc lidem neodmítejte.
Quattro formaggi ochutnejte.
Rodinu vždy na prvním místě mějte.
Řehtejte se.
Sladký život si užívejte.
Šťastní buďte.
Trapasům se vyhýbejte.
Ťululum nikdy nebuďte.
Úmluvy dodržujte.
Volbám se nevyhýbejte.
X kamarádů mějte.
Zážitky jen hezké si odnášejte.
Život vždy pod kontrolou mějte.

