6.týždeň 2011

Vieš čo...

1. číslo

Tunel
Tak a je to tu, ja a jeden nemenovaný šachový veľmajster sme sa rozhodli vylepšiť (alebo naopak
zhoršiť?) stránku našej triedy septimy. Po prvýkrát sa zhosťujem úlohy napísať text
zodpovedajúci žánru úvodník. Stávam sa spoluredaktorom tejto stránky a redaktori jednoducho
takéto veci robia.
Úvodník by mal mať hlavu aj pätu no ako vidím, už sú za mnou 4 riadky a ešte stále nevidím
svetlo na konci tunela. Presne tak ho nevidím ani na konci tohto týždňa, ktorý bude pre nás
strastiplný a plný písomiek. Mám pocit, že budeme za naše nie pravidelné učenie pykať ako
Pikachu v 17-tom diele prvej série animovanéhu seriálu Pokémon.
Takže vám, milí spolužiaci, radím aby ste sa na tento týždeň poriadne pripravili a hlavne
konečne odstránili chyby v základných numerických výpočtoch, lebo pán profesor Balko bude
zúrivý ako by ho z reťaze pustili.
Taktiež myslime na to, čo bude na konci roka. Hoci ešte teraz nevidíme to spomínané svetlo na
konci tunela, ono si nás to počká. Keď začneme 5, 5, 4, 5, tak nemôžeme čakať, že na konci roka
bude 2. Čo je naším najväčším problémom? Ako Vlado M. pravidelne hovorí: lenivosť. Tak
bojujme skôr, ako s profesormi vykopeme vojnovú sekeru. A vedzme, že tento boj prehráme. Oni
na to majú totiž iné páky.
Spomeň si na moje slová na konci roka! Zatiaľ dovidenia!

Matúš Kvas, šéfredaktor

Komentáre:

Marosko: tweety, chvalim je to velmi pekne napisane. som rad ze sme nasu stranku obohatili o taketo
literarne okienko.
Peťko: Konečne nebudeme navštevovať túto stránku len s dôvodu našej lenivosti a chýbajúcich poznámok
ale budeme sa tešiť aj na najnovší príspevok od tweetyho, tešiť sa na najnovšie kultúrne povzbudenie od
nášho kamaráta. Parádny nápad.
Viktor: Aj ked sa budem snazit pridat nejaky peticko umelecky odkaz myslim ze moji kolegovia vystihli
presnu podstatu tohto napadu. Som velmi spokojny s tymto napadom a bude sa coraz viac vylepsovat. Gratz!
:)
stevo: Zdá sa, že článok má zaujímavý účinok - všetci sa tak pekne, nefalšovane podpisujú a Peťko dokonca
písal aj s diakritikou. A všetci si dali záležať na veľkých písmenách na začiatku svojich mien :D Teda, tweety,
zahral si na city
TheOddin: Števo, veru máš pravdu ... Matúš zahral na city :D ... mňa skôr ale zaujalo to že toho kultúrneho
pozdvihnutia sme sa nechytili my, čo sme sedem rokov spolu .. ale niekto ako je Matúš ... čo už, taký sme ...
každopádne, chválim nápad :)
stevo: nuž, kto zaváha nežere. Tak Tweety nezaváhal a má v novinách najvyšší plat, a hlavne najvyššiu
stoličku. Zapojiť sa však môžeš aj ty :)

