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Ahoj holky a kluci, 
zdravíme vás v adventním čase. Je tu po dlouhé době nový Školáček. Co v něm 

najdete? Jako vždy jsou tu zprávy o tom, co se na škole dělo, nechybí zajímavé 
rozhovory s novými p. učitelkami a p. asistentkou, najdete tu oblíbené vtipy 
i recepty. 

Školáček je tentokrát zaměřen na youtubery, dělali jsme na 2. stupni anketu, 
jaké youtubery sledujete a proč, je tu zajímavý rozhovor s Amy’s world, taky 
něco z historie internetu a další články k tomuto tématu. Samozřejmě platí to, 
že internet je dobrý sluha, ale špatný pán, tak si fakt hlídejme každý čas, který 
na mobilu nebo počítači strávíme. 

Přejeme všem pěkné počtení a krásné Vánoce prožité ve zdraví a radosti.

redakční rada Školáčka

Třeťáci navštívili Obecní úřad.

ÚvodníkÚvodník
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Školáček Školáček

Nemohu svůj úvodník do tohoto čísla věnovat jinému tématu, než je 
koronavirus… Předně ale doufám, že ho všichni ve fyzickém i psychic-
kém zdraví přečkáme, ba co víc, časem porazíme! 

Celou společností hýbe téma očkování proti covidu. Odborníci i laici se předhánějí v dů-
vodech, proč je dobré očkovat, nebo naopak, proč v žádném případě ne. Slyšel či četl jsem už 
tolik „zaručených“ informací, co vše očkování způsobí, nebo naopak nezpůsobí. Nechci zde 
vyjadřovat svůj osobní postoj, ani někoho přemlouvat. Chci vám sdělit něco jiného.

Vedeme žáky k utváření vlastního názoru, ale zároveň i k toleranci názorů jiných, pokud 
se nejedná o názory podporující např. rasismus či násilí. Byl bych tedy moc rád, aby nám 
názorové rozdíly v postoji k očkování nenarušily vzájemné vztahy v naší škole. Aby se 
i nadále ve třídě kamarádil nenaočkovaný s očkovaným, neposmíval se či nenadával je-
den druhému. 

Ano, současná vláda zvýhodňuje určitou skupinu lidí. Opět nechci polemizovat proč 
a zda je to v pořádku. Škola je organizací vytvořená státem, a jako taková dodržuje státní 
nařízení a opatření. Proto v naší škole nosíme na chodbách respirátory, dezinfikujeme si 
ruce, větráme třídy, testujeme. 

A všichni si oddechneme, až to nebude nutné. Bude to totiž znamenat, že v boji proti viru 
taháme za delší konec provazu. Pokud se ale do té doby lidstvo nepokouše navzájem samo. 
Věřím, že ne, alespoň v naší kamarádské škole .

Přeji nám všem pevné zdraví, dobrou imunitu i psychickou odolnost v této složité době.

Martin Maňas

O (ne)naočkovaných vztazích

Slovo ředitele školySlovo ředitele školy školní zprávičkyškolní zprávičky

ADAPTAČNÍ KURZ 6.A
Ve dnech 6. a 7. září 2021 proběhl adaptační 
kurz pro 6.A. Akce probíhala v areálu ško-
ly – počasí nám přálo, tak se mohla většina 
aktivit uskutečnit venku. 

Z Brna k nám přijeli tři animátoři, kteří 
celý kurz řídili. Sídlo jsme měli ve cvičné ku-
chyňce, kde jsme si povídali o naší třídě, jak 
se správně chovat ke spolužákům a jak spo-
lu vycházet. Hráli jsme spoustu her a učili 
jsme se, jak spolu správně komunikovat. 
Večer nás čekal táborák, kde jsme si opékali  
špekáčky a zpívali písničky. Po táboráku ná-
sledovala noční hra, po které jsme se ode-
brali – holky do kuchyňky a kluci do šaten, 
kde jsme nocovali. Ráno program pokračo-
val až do 14.00 hod. Myslím, že si to šesté 
třídy moc užily. 

Adriana Jordánová, 6.A

ADAPTAČNÍ KURZ 6.B
Ve dnech 8. a 9. září měla naše třída 6.B 
adaptační kurz, abychom se lépe poznali 
a vytvořili dobrý tým. Přijeli  tři instruktoři, 
měli pro nás nachystaný zajímavý program. 
Hráli jsme hry v kuchyňce i venku např. há-
zení balonků, seřazování na laně, šátkovaná 
atd. Hry byly zábavné a soutěživé. Měli jsme 
i táborák a potom noční hru se světýlky. 
Než jsme šli spát, tak jsme si vykládali vtipy 
a sny. Ráno jsme měli snídani, dopoledne 
jsme hráli ještě hry, pak jsme si sbalili věci, 
šli na oběd a potom bylo slavnostní zakon-
čení. Moc jsme si to užili.

Kája Šimková, 6.B

ADAPTAČNÍ KURZ 
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V září 2021 se uskutečnil na škole sběr papí-
ru. Účastnila se většina žáků, někdo přinesl 
víc někdo míň, ale bohužel někdo vůbec nic. 
Minulý rok se sběr nemohl uskutečnit kvůli 
pandemii, ale tenhle rok se to povedlo a byl 
úspěšný – nasbíralo se skoro 6 tun papíru.

Nejlepší sběrači
1. místo Max Řezáč (5. B) – 312 kg, 
2. místo Vladislav Červenka (5.A) – 303 kg,
3. místo Adéla Staňová (1. B) – 300,9 kg.

Letošní drakiáda se konala v úterý 26. října 
za naší školou. Ani letos nefoukalo, ale to  
nevadilo, i tak děti a rodiče v hojném počtu 
dorazili. Všichni se snažili vznést malé i velké 
draky do oblak. Každý dostal malou sladkost 
a nechyběly ani opečené špekáčky. Děti si 
odpoledne hezky užily.

redakční rada

Dne 12. října 2021 ráno jsme měli na fotba-
lovém zadním hřišti ukázku práce s dravci. 
Byla tam celá naše škola a předškoláci. Po-
stavili nás do velkého kruhu kolem dravců. 
Spočítala jsem si, že nám představili přibliž-
ně 18 druhů ptáků, to je docela velké číslo. 

První jejich mluvčí představil jestřáby, 
pak orly, za třetí sovy a potom další ptáky. 

Sběr papíru 2021 Drakiáda

Dne 25. a 26. října sedmáci a osmáci sáze-
li  stromky v naší obci. Pod dohledem pana 
místostarosty Tomáše Makudery a dalších 
pracovníků OÚ zasadili různé druhy stro-
mů – např. třešeň, hrušeň, švestku…Malou 
odměnou byl dobrý teplý čaj a taky radost 
z vykonané práce. Doufejme, že stromky 
nikdo neponičí a hezky porostou. Byla to zá-
bava a zároveň se pomohlo životnímu pro-
středí, takže super. 

redaktorky z 8.B

Sázení 
stromků

Děti naší školy se těšily po roční pauze na 
návštěvu opravdového Mikuláše a jeho dru-
žinu. A on skutečně přišel. V doprovodu an-
děla a čerta navštívil děti na prvním stupni 
v jejich třídách. Anděl odměnil všechny děti 
sladkostí, čert si zase poznačil zlobivé děti, 
snad se do příštího roku napraví!

Děkuji žákům 9. A třídy, kteří se podíleli 
na této akci.

p. družinářka Pavková

Mikulášský 
denS e i f e r o s

Rozhovor s výhercem Maximem Řezáčem
Kolik ti je? – Je mně 11 roků.
Do jaké třídy chodíš? – Chodím do 5.B.
Kdo ti pomáhal se sběrem? – Děda, protože 
děda vozí noviny.
Jak dlouho jsi to sbíral? – Zhruba rok.
Koho pozdravuješ ze třídy? – Adama Kukolu 

připravil Štěpán Kopiš, 8.A

Mohli jsme si pohladit výra velkého. Dávali 
nám nějaké otázky a za odměnu jsme mohli 
získat třeba pohlednici sovy nebo pírko. Pak 
vybrali Noemi ze sedmičky jako dobrovol-
níka, které pak pod nohama proletěl luňák. 
Potom nám ukázali, jak chytá sova pálena 
a jak loví luňák. Pak zavolaly ty, co správně 
a první odpověděli na otázky. A těm, co od-
pověděli správně, tak jim půjčili rukavici pro 
ptáky a luňák jim letěl z podstavce na ruku. 
Akce byla hodně zajímavá, ale byla nám vel-
ká zima. 
3 příklady, co jsme dozvěděli o dravcích: 
• Mají duté kosti a měkké peří.
• Nespí, kdyby spali, tak by je někdo ve 
spánku ulovil jako kořist.
• Supi jsou nejchytřejší dravci.

Barbora Havlíková, 7.B 

V pátek 1. 10. 2021 jsme v tělocvičně měli mobilní planetárium. Byla to promítací kopule 
a byli tam čtvrťáci až šesťáci. Dověděli jsme se hodně zajímavostí o Slunci, Měsíci, planetách 
a celkově o vesmíru. Hodně se nám to líbilo.                     redaktorky ze 6.A

Planetárium
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Ve dnech 4. a 5. 11. proběhla na naší škole 
Výtvarná dílna s Denisou. Zájemci z prv-
ního i druhého stupně si v ní mohli vyrobit 
náramky z korálků či minerálů a dárkové 
balení mořské soli do koupele. Někteří udě-
lali radost sobě, jiní si odnášeli dárky, který-
mi chtějí potěšit své blízké. Děti si vyrábění 
moc užily a už se těší, co zajímavého si vy-
robí příště.

Kája Šimková, 6.B

Dne 9. 11. se na naší škole konal florbalový 
turnaj. Přijely týmy z Hodonína, Ratíškovic 
a Rohatce. Nejlepší z týmů byl Očov Hodo-
nín. Dolní Bojanovice nakonec vybojovaly 
3. místo.

Reprezentovali nás: Petr Bílík, Jakub Tom-
čala, Jeňa Bohun, Kristián Janeček, Matyáš 
Vrbovský, Víťa Kašík, Tomáš Bartál, Ondra 
Klubus, Marian Herka, Eliáš Kaňa, Jonáš 
Fatěna, Tobiáš Buchmann. Jsem rád, že jsme 
si mohli po tak dlouhé době poměřit síly 
s jinými školami.

Jakub Tomčala, 6.B

notlivých povolání. Tyto složky byly vysklá-
dány ve dvou velkých regálech, ze kterých si 
je žáci mohli brát k prohlédnutí. Každá složka 
obsahovala informace k povolání a taky to, na 
jakou školu by bylo nutné jít, abychom toto 
povolání získali. 

Během toho, co si většina listovala právě 
těmito složkami, jiní vyplňováním několika 
otázek zjišťovali, jaké povolání by pro ně 
bylo nejvhodnější. A že vycházely výsledky! 
V příštích letech se tak můžete těšit na skvěle 
vyučené a vystudované odborníky. 

za deváťáky Terezie Hedvika Bačová

Veletrh vzdělávání
Dne 20. října jsme se my, žáci devátého roč-
níku, vydali do Hodonína na Veletrh vzdělá-
vání, který se konal v kulturním domě a trval 
dva dny. Mnoho středních škol, nejen z Ji-
homoravského kraje, přijelo představit své 
školy. Některé z nich předváděly, co se žáci 
naučili – např. prezentovali různé zákusky 
nebo koktejly, které si mohl kdokoli vzít. 
Dokonce jsme měli možnost vidět módní 
přehlídku, také jsme mohli vidět ukázku se-
beobrany od maturantů ze Střední odborné 
školy ochrany osob a majetku a další. Do-

Úřad práce
Dne 29. 9. 2021 žáci devátých tříd navštívi-
li Úřad práce v Hodoníně. Poté, co se tam 
autobusem dopravili, první překážkou byly 
schody až do devátého patra. Když se úspěš-
ně pobili s touto zapeklitou výzvou, došli do 
cíle. 

Ten představovala kancelář, kam je násled-
ně usadila slečna, co je měla na starosti. Žáci 
se poté z půlhodinové prezentace dozvěděli, 
jaké nástroje jsou třeba k jednotlivým povolá-
ní, v jakém prostředí se práce nejčastěji dělá, 
s čím se při ní můžeme setkat... Nakonec jim 
slečna vysvětlila, jak se zachází složkami jed-

Výtvarná dílna s Denisou

Okrskové kolo ve florbale - Mladší žáci Akce deváťáků

FLORBALOVÝ TURNAJ - starší žáci

Očov. Nastoupili jsme s největším nasaze-
ním a bojovali jsme až do poslední chvíle. 
Bohužel jsme prohráli 1:3, ale aspoň jsme 
dali jeden gól. Zápasy jsme si velice užili 
a snad příště s námi budou moct hrát i ti, 
co nemohli.

Sestava: Ondřej Matyáš, Štěpán Košutek, 
Kryštof Žurek, Šimon Vymyslický, Patrik Fa-
těna, Štěpán Kopiš, Šimon Frolec, Adam Petr- 
jánoš, Lukáš Bohůn

Kryštof Žurek

První dva zápasy jsme měli volno, tak jsme 
tento čas využili k rozběhávání se a pak to 
přišlo. První zápas byl takový tvrdý ranní 
budíček. Nakonec jsme tento zápas vyhráli 
2:1. Poté jsme měli jeden zápas volno a pak 
jsme zase hráli. Takto to šlo dvakrát za se-
bou. Všechny tři zápasy jsme vyhráli. Ale 
to nebylo vše, čekal nás nejtěžší soupeř, 

Konečně skoro po dvou letech jsme si mohli 
zahrát turnaj i s jinými školami. Samozřejmě 
se to neobešlo bez testování na covid-19. 
Tím nám bohužel odpadli dva hráči a třetí 
onemocněl ještě pár dní předem. Naštěstí 
nám vyšla sestava alespoň na dvě lajny. Přijely 
všechny týmy, které byly pozvány, čímž jim 
tímto děkujeme. 
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stali jsme spoustu letáčků, kde byly uvedeny 
webové stránky škol a dny otevřených dveří. 
Akce se nám líbila. 

za deváťáky Natálie Janečková

Exkurze ve firmách
Jako deváťáci jsme letos navštívili naši tis-
kárnu Lelka a autoopravnu Bílík, protože nás 
čeká rozhodování o tom, co bychom chtěli 
v budoucnu dělat, jaké si zvolit povolání. 

Nejdřív jsme byli v tiskárně. Tam se nás 
ujal velmi hodný pán a celou tiskárnou nás 
provedl. U všech strojů nám popsal, k čemu 
co slouží. Mě zaujalo, jak se dává barva na 
etikety pro vína a taky se mi líbilo vidět gra-
fiky, kteří vytvářeli nové návrhy pro své kli-
enty. 

V autoservisu bylo zajímavé zjistit, jak 
velké škody umí udělat jedna sražená srnka. 
Potom jsme se taky dozvěděli, kolik aut mu-
seli opravovat po kroupách, které letos v létě 
poškodily hodně aut.

za deváťáky Natálie Janečková

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
počítali s rytířem, četli z pergamenu a učili 
se zaklínadlo. Básničkou, kterou společ-
ně nacvičili, pak přivolali vysvobozenou 
princeznu s pokladem. Odměnou pro děti 
byly nové slabikáře, ze kterých měly velkou 
radost.

Dne 1. prosince byli prvňáčci pasováni na 
čtenáře. Už umí číst a psát první písmena 
a to jim pomohlo k záchraně zakleté prin-
cezny. Museli získat 5 klíčů k jejímu osvo-
bození. Skládali slova ze slabik, procvičovali 
si ruku při zdobení šatů pro princeznu, 

Odkud pocházíte a kde by-
dlíte?
Pocházím a bydlím v Mu-
těnicích. Můj předek bydlel 
v Dolních Bojanovicích.

Kdy jste se rozhodla být 
a pracovat jako asistentka?
Můj děda byl učitelem na ZŠ 
v Mutěnicích. Já sama mám 
dvě děti a baví mě s dětmi 
pracovat.

Jak se vám líbí ve třídě, ve 
které pracujete?
Ve třídě se mi moc líbí.  
Pracuji v 2.B, je zde skvě-
lý kolektiv žáků a příjemná 
paní učitelka.

Chutná vám ve zdejší jídelně?
Ano, ve zdejší jídelně mi 
chutná.

Od minulého školního roku 
na škole přibyla nová paní 
učitelka přírodopisu Jana 
Buchtová. Abychom ji tro-
chu lépe poznali, položili 
jsme jí pár otázek: 

Co vás přivedlo do naší 
školy? 

Rozhovor s asistentkou Jindrou Vaculovičovou

Rozhovor s p. uč. Janou Buchtovou

Jak trávíte svůj volný čas 
a jaké máte koníčky?
Svůj volný čas ráda trávím 
jízdou na kolečkových brus-
lích, kole nebo plaváním.

Mám ráda legraci, takže 
jsem ráda obklopena veselý-
mi lidmi. Také ráda pracuji 
na zahrádce.

Na naší škole působíte tře-
tím rokem. Pracovala jste 
už někde jinde jako asis-
tentka?
Pracovala jsem jako asistentka 
na OÚ, ale jako asistentka pe-
dagoga pracuji tady v Dolních 
Bojanovicích třetím rokem.

Máte nějaké motto, kterým 
se řídíte?
• Těžko na cvičišti, lehce na 
bojišti.

S nabídkou učit na škole 
v Dolních Bojanovicích mne 
oslovil pan ředitel.

Proč jste si vybrala příro-
dopis? 
Původně jsem se chtěla stát 
lékařkou, nakonec ale zvítě-
zila druhá možnost, učitel-

zeptali jSme Se za váSzeptali jSme Se za váS

• Co nemáš rád sám, nedělej 
druhým.
• Úsměv nestojí nic, ale při-
náší mnoho.
• Ráno moudřejší večera.
• Moudrý ví, co říká, hloupý 
říká, co ví.
Děkujeme za rozhovor.
E. Čapková a N. Sládková, 7.A

ství. A biologie s chemií byly 
jasná volba. 

Co vás na vašem povolání 
nejvíce baví? 
Baví mne práce s dětmi. Ka-
ždý žák je jiný, každý den je 
plný překvapení.
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Anketa na 2. stupni

Co vám vadí na žácích? 
Nemám ráda, když se někdo 
snaží pořád na něco vymlou-
vat. A také když neví, kde je 
hranice legrace. No a jed-

no aktuální téma: žvýkání 
a houpání v hodinách.

Odkud pocházíte? 
V současné době bydlím 
v Prušánkách, ale pocházím 
z Ivančic. 

Co děláte ve volném čase? 
Volný čas trávím se svými 
dětmi. Jezdíme na kole, hra-
jeme deskové hry.

Jaké je vaše oblíbené jídlo? 
Mám ráda ryby.

Jak vzpomínáte na vaše 
školní léta? 
Na základní školu i gymná-

zium vzpomínám v dobrém. 
Jsou to pěkné vzpomínky.

Máte nějakou vtipnou 
vzpomínku ze školy? 
Na gymnáziu mne učili pro-
fesoři, kteří dřív učili i mé 
rodiče, tety, strýce. Ze zvyku 
mne všichni oslovovali rod-
ným příjmením mé matky. 
A náš profesor informatiky 
mi říkal “uličnice”, protože 
bydlel v naší ulici.

Děkujeme za rozhovor a pře-
jeme samé hodné žáky. 

připravila Z. Rebendová 
a N. Podrazilová, 7.A

Od minulého školního roku 
na škole přibyla nová paní 
učitelka občanky a dějepisu 
Veronika Dvořáková. Aby-
chom ji trochu lépe poznali, 
položily jsme jí pár otázek: 

Co vás přivedlo do naší 
školy? 
Do naší školy mě přived-
la asi trochu shoda náhod. 
Na konci školního roku 
2019/2020 pan ředitel sháněl 
někoho, kdo by odučil pár 
hodin dějepisu. Po “náhod-
ném” rozhovoru s panem 
učitelem Dvořákem přišel 
s nabídkou, zda bych těch 
pár hodin neučila já. Ráda 

Během října proběhla na 
2. stupni anketa o sociálních 
sítích a youtuberech. Položili 
jsme čtyři otázky, odpovědi byly 
anonymní. Tady jsou výsledky: 

1. Které sociální sítě použí-
váš? 
6. A
1. Youtube
2. TikTok
3. Instagram 
6. B 
1. WhatsApp 
2. Youtube 
3. Messenger 
4. Instagram 
5. Facebook  
7. A 
1. Messenger 

Rozhovor s p. uč. Veronikou Dvořákovou 
jsem souhlasila, krásně se mi 
tak propojilo studium a pra-
xe na základní škole, za což 
jsem velmi ráda.

Proč jste si vybrala dějepis? 
Dějepis je láska. Na gymná-
ziu mě tento předmět velmi 
bavil, psala jsem z něj i semi-
nární práci, a protože jsem 
měla k historii blízký vztah 
i díky rodinným osudům ba-
bičky a dědečka, volba byla 
jasná. A nelituji.

Co vás na vašem povolání 
nejvíce baví? 
Zatím to nemůžu asi ade-
kvátně zhodnotit, ale za tu 

2. YouTube 
3. Instagram, Snapchat (oba 
stejný počet žáků) 
4. TikTok, WhatsApp (oba 
stejný počet žáků)  
7. B 
1. Messenger 
2. Youtube 
3. Instagram  
4. Facebook 
5. WhatsApp  
8. A 
1. YouTube  
2. Messenger  
3. Instagram  
4. TikTok 
5. Twitch 
8. B 
1. Instagram 

dobu, co učím, se mi na uči-
telství líbí právě rozmanitost. 
Každá hodina v různých tří-
dách je naprosto jiná, speci-
fická, ale o to větší výzva to 
je. 

Co vám vadí na žácích? 
Nevím, co by řekli žáci, ale 
sama u sebe vnímám, že mi 
vadí, když žáci hodně hlučí. 
Na druhou stranu je to asi 
lepší varianta, než když žáci 
nejeví zájem vůbec, kdy je 
těžké je zaujmout, vtáhnout 
do hodiny nebo učiva. 

Odkud pocházíte?
Pocházím z krásného měs-

2. Messenger 
3. Youtube 
4. Spotify 
5. Snapchat 

9. holky
1. Instagram
2. YouTube
3. TikTok

9. kluci 
1. YouTube; 2. Instagram 
3. Messenger; 4. Facebook 
5. Twitch 
2. Sleduješ youtubery – po-
kud ano, koho nejvíc (max 
3)? 
6. A 
1. Stey 12
2. Moon
3. FIZI

ta Třebíče, prožila jsem tam 
celý dosavadní život, chodila 
na gymnázium, sportovala. 
Přijeďte, je tam krásně. 

Co děláte ve volném čase? 
Někteří možná ví (nebo mě 
vidí), že ráda běhám. Atle-
tice se věnuji už přes deset 
let, konkrétně běhám 100 m 
překážek. Abych vykompen-
zovala sportování, tak moc 
ráda čtu nebo ráda trávím 
čas v přírodě. 

Jaké je vaše oblíbené jídlo? 
Cokoli, co uvaří moje skvělá 
maminka. Ale i jako sporto-

vec musím přiznat, že si dám 
ráda pizzu, svíčkovou nebo 
špagety. 

Jak vzpomínáte na vaše 
školní léta? 
Pořád jsem ještě ze studij-

ních let úplně nevyšla, ale 
pokud budu mluvit o zá-
kladní škole nebo gymná-
ziu, tak vzpomínám opravdu 
ráda, přestože hlavně kvůli 
sportu to bylo někdy nároč-
né. Ale nutno říct, že jsme 
se ve škole rozvíjeli mnoha 
směry, byli jsme se školou 
v divadlech, na sportovních 
kurzech, mnoha exkurzích, 
účastnili jsme se nespočetně 
(nejen) sportovních soutěží, 
takže toto jsou vzpomínky, 
které na školu mám.

připravila Z.Rebendová 
a N.Podrazilová,7.A
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Se zpožděním, které způsobila pandemie, ale přece , otiskujeme zajímavé dopisy vý-
znamným osobnostem od páťáků – tedy dnes už sedmáků.

Milý Václave Havle. 
Vybral jsem si Vás, protože jste byl nespravedlivě pět let ve vězení, poslední československý 
a první český prezident, spisovatel a dramatik, psal jste divadelní hry a znal Vás celý svět. 
A moc by mě zajímalo, jaké to je, když tisíce lidí volají: Havel na hrad! Vím, že jste se narodil 
5. října 1936, deset dní od mých narozenin, ale slavily se narozeniny jinak? Jak moc jste 
neměl rád komunismus? Bojoval jste rád za lidská práva? Prosím, odpovězte mi na otázky, 
abych pak písemku napsal správně. 

S pozdravem Tomáš Zelinka

Dobrý den, Marie,
chci se Vás zeptat na pár otázek. Třeba proč se používá jenom Marie Terezie, když celé 
vaše jméno je Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna, převedeno z němčiny. A taky se Vás 
chci zeptat, jak jste zvládla tolik věcí, třeba být arcivévodkyní Rakouska v rodu Habsburků, 
královnou Uherska a Česka, markraběnkou… no Vy víte co, a prostě tolik věcí najednou… 
jako žena? To bych nedokázala. Ještě nevím, jak jste ve všech těch starostech mohla porodit 
16 dětí. A když jste porodila Josefa II., a on trochu vyrostl, pomáhal Vám pak i v něčem? 
A jak jste docílila toho, že jste byla jedinou vládnoucí ženou na trůně. Už nadešel čas ukončit 
otázky. Pokud odepíšete, budu ráda.

Na shledanou Zuzana Rebendová

Dobrý den, paní Milado Horáková,
jsem rád, že Vám můžu napsat dopis. Vybral jsem si Vás do školního projektu Dopis význam-
né historické osobnosti, protože jste silná žena a u soudu jste byla všemi deseti proti komu-
nismu. Chtěl bych se vás zeptat, jestli jste se nebála toho, že budete oběšena kvůli vašemu 
vypovídání? A bránila jste se proti vaší smrti? Doufám, že mi tam shora odpovíte na moji 
otázku, moc by mě potěšilo zjistit pravdu.

S pozdravem Jiří Tlach

Milý pane králi Karle,
chtěla bych Vás s občany ulice Slunečné poprosit o novou cestu v této ulici. Tato cesta je roz-
bitá a několik dětí i koňů si na ní poranilo nohu. Zároveň bychom vás chtěli jako občané No-
vého města pražského poprosit o nový most přes Vltavu. Juditin most se včera pod vlivem 
silné vody zřítil a nikdo nemůže jít na sobotní trh. Rozhodli jsme se, že v pátek vykonáme 
sbírku na opravu nebo na nový most. 

Budeme Vám vděční, pokud tyto věci vykonáte. 
S pozdravem Eliška Čapková a občané Nového Města pražského

ze Slohových Sešitůze Slohových Sešitů

Dopisy významným osobnostem 

6. B 
1. Moon 
2. Ment 
3. Anna Šulc  
7. A 
1. MaTTem,  
2. Stay12,  
3. StudioMoonTV (všichni 
stejný počet hlasů)  
7. B
1. Ment 
2. Aik a Johanka 
3. Moon 
4. ZEK 
5. Tv Twix  
8. A 
1. Moon 
2. Herdyn 
3. Morry   
8. B 
1. Ducklock 
2. Farnost Dolní Bojanovice 
3. Anna Šulc, Amy's world, 
Agrealus (všichni stejný po-
čet žáků) 

9. holky
1. MoonTV; 2. Anna Šulc
3. Sofinka Skalkos

9. kluci 
1. Mety games; 2. Moon, 
3. Múpi  
3. Co se ti na jeho/jejích vi-
deích nejvíc líbí? 
6. A 
1. jsou vtipné
2. všechno 
6. B 
žádné odpovědi 

7. A 
1. Zábavnost videí, zlepšují 
náladu 
2. Vlogy, cestování 
3. Vaření, recepty  
7. B 
1. Kreativita; 2. Tvorba 
3. Humor; 4. Gameplay  
5. Pohled na věci   
8. A  
1. Originální tvorba 
2. Zábava  
3. Dobré názory  
4. Humor  
5. Dobrý kontent   
8. B 
1. Jeho edit videí a humor, 
kontent, kvalita 
2. Líbí se mi naše on-line 
mše :) 
3. Hezky upravená a sestří-
haná videa, její upřímnost, 
originalita, styl oblékání, pů-
sobí sympaticky 
4. Její upřímnost, styl oblé-
kání, zajímavá videa, origi-
nalita, předává nápady a pů-
sobí jako fajn člověk 
5. Jeho humor  
9. kluci 
1. Humor
2. Zábava 
3. Komentace  
4. V čem tě inspiruje? 
6. A 
1. ve vaření; 2. styl oblékaní
3. ve všem 
6.B 
žádné odpovědi

 7. A 
1. Pečují o sebe 
2. Styl života/ oblékání 
3. Lépe a pozitivněji vnímám 
svět 
4. Takové perličky z odpově-
dí mých spolužáků na tuto 
otázku: Že je ještě větší mou-
la než já. Mají horší poznám-
ky ze školy než já.  
7. B 
1. Není falešný/á 
2. Vše je možné 
3. Nemají strach  
4. Ve zpěvu  
5. Pozitivní myšlení   
8. A 
1. Jít za svým snem  
2. Být svůj 
3. Říkat svoje názory  
4. Neztrácet čas a užívat si 
život 
8. B 
1. Ve streamování, jeho pozi-
tivní energií, v gamingu 
2. Mše jsou hodně inspira-
tivní samy o sobě:) 
3. V tom, jak je kreativní, styl 
života a oblékání 
4. Styl života, oblékání, 
v produktivitě 
5. Jeho pozitivní energií  
9. kluci 
1. Nálada
2. Motivace  
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POPIS DĚJE

SOUTĚŽ O NEJVTIPNĚJŠÍ INZERÁT
v šestých třídách

Současní páťáci měli ve slohu téma popis 
děje. Měli napsat zajímavý popis svého ko-
níčku. Že se jim to povedlo, můžete posou-
dit sami:

Můj trénink karate
Než vyrazíme, tak si do tašky nachystám 
chrániče, kimono a pití. Když dorazíme, jdu 
do šatny a převleču se. S trenérem a ostat-
ními se sejdeme v rohu tělocvičny a nejdřív 
se rozcvičíme. Pak si zkoušíme agility dráhu, 
to je něco jako překážková dráha. Když za-
čne soutěž v agility, tak nás trenér povzbu-
zuje, abychom přidali na tempu. 

Pak následuje kumite balon. Je to balón, 
na který děláme údery, kopy a jiné techniky. 
Další disciplína je kihon ido. Musím zacvi-
čit pět technik dopředu a pět bloků zpátky. 
Moje poslední soutěž je kumite beginner 

Prodám hroznou spolusedící. Sedím s ní už 
5. rok. Patří do starého železa, ale na sběrném 
dvoře bylo zavřeno, tak jsem se slitoval a roz-
hodl jsem se, že ji dám imigrantům do otroctví. 
Nejlépe do Afghánistánu nebo do Sýrie. ZN. Už 
ji tady nechci. Tel. 690 690 960.

Marián Herka 6.A

Prodávám školu v Dolních Bojanovicích, novou, 
celkem 18 tříd, 353 židlí, tělocvična velká 500 
m2, sad s 25 stromy a ještě mateřskou školkou. 
Mobil: 784 723 470. ZN: Rychle, než ji zapálím!  
Za týden píšeme z matiky 52 testů. Opravdu-
*******šílené!!!!!!!!!! CENA: 1 Kč, Adresa: Šre-
kova bažina 13, e-mail: srekjeborec@gmail.com

Tobiáš Buchman 6.A

Prodám akné, bolí to a je to hnus. Cena 250Kč. 
Volejte mobil: 703 369 340. ZN. Spěchá to, zítra 
je polonéza.  

Červenková Linda 6.A

Hledám nějaké mafiány. Naše politika je jako 
obilí. Potřebuje pořádně vymlátit. Vybavení 
můžu poskytnout. Cena dohodou. ZN. Prosím 
co nejrychleji, není to dobré. I Svarta spadl 
a je z toho na prášky. Tel. 745 284 379. Adresa: 
u Shreka doma neboli Shrekova bažina 69

Lukáš Zelinka 6.A

Prodám moji  sestru, má 12 let. Je to moje dvoj-
če. Bije mě, nadává mi a pořád mě otravuje. Už 
mě hodně štve. ZN. Rychle, za chvíli bude poz-
dě. Tel. 720 832 945.

Liliana Nováková 6.A

Věnuji vařečku, kterou mi mamka dává výprask. 
ZN. Spěchá. Dneska jsem dostala tři pětky 
a k tomu poznámku. Být vámi, tak si pospí-
ším, nebo se brzy zlomí!!!!!! Tel. 111 222 333, 
e-mail: prodamvarecku.nebodostanuvyprask@
seznam.com

Helena Blažková 6.A

– zápasíme dva proti sobě a naznačujeme 
techniky tak, abychom se nedotkli soupeře.

Nakonec se vyhlašují vítězové. Pak se 
rozloučíme, jdeme se převléct a odjíždíme 
domů.

Antonín Polášek, 5.A

Můj trénink na koních
Na začátku si vždy zopakujeme teorie o ko-
ních z předchozích hodin. Potom uklidíme 
výběh a stáje a nanosíme věci, které bude-
me potřebovat. Koním nasadíme ohlávku 
a připneme vodítko. Vyčistíme je a nasadí-
me jim uzdu, podsedlovku a sedlo.

Pak jdeme do jízdárny nebo na vyjížďku. 
Nakonec koně odsedláme, unovu vyčistíme 
a odvedeme je do ohrady.

Lucie Salajková, 5.A

Můj taneční trénink 
Trénink mám každou středu a čtvrtek od půl 
třetí do čtyř hodin v ZUŠ. Rovnou ze školy 
jdu do baletu, tam se převléknu a jdu do 
sálu. Jako první se rozcvičíme a potom tan-
cujeme choreografii, kterou vymyslí paní 
učitelka. Taky se naučíme pár nových cviků 
a ke konci hrajeme většinou taneční hry. 
Nakonec se převlečeme a jdeme domů.

Barbora Vodičková, 5.A

Prodám dva caprisony s plastovými brčky za 50 
000 000 Kč. Tel: 987 654 321 ZN. Rychle,  než 
budou zabrané.

Petra Kučerová 6.A

Prodám ruský mobilní telefon. Cena dohodou. 
Tel. 737 586 996,
e-mail: mobilnitelefon.jakokrava@gmail.com
ZN. Při rychlém jednání podvozek zdarma. 

Eliáš Kaňa 6.A

Vyměním sekundové lepidlo za pětisekundové. 
Zn. nestíhám lepit. TEL.123 456 777. 

Barbora Sůkopová 6.B

Prodám spolusedícího, potřebuji se něco na-
učit! Zn. Spěchá to, zítra píšeme písemku z pří-
rodopisu a nic neumím. Volejte+420 520 620 
720 

Eva Vraňanová 6.B

Prodám rybu, bohužel zemřela, snad nevadí.
Gmail: kubakulicka.com TEL.: 123 835 010 

Jakub Tomčala 6.B

Prodám sestru, pořád řve, že má hlad. Zn. Lev-
ně, mlátí s ní puberta.

Hynek Šebesta 6.B

Prodám paní učitelku. Zn. Pořád nám dává pí-
semky. Mobil:862 533 428. Volejte co nejdřív.

Petr Bílík 6.B

Prodám 20 kg cigaret. Zn: Spěchá to, policie je 
u mě doma a já sedím ve vaně a doufám, že mě 
nenajdou. TEL 776 665 554.

Matyáš Hassa 6.B

připravila Linda Červenková a Kája Šimková 

Milý T. G. Masaryku,
chtěl jsem Vám napsat, protože jsme se o Vás před nějakým tím týdnem učili.

Je škoda, že jste se nenarodil o něco později. Teď byste byl v naší politice užitečný. Hlav-
ně teď, na podzim. To byly zrovna volby. Určitě byste to v té vládě trošku uspořádal a už 
by nebylo tolik podvodů a jiných věcí. Ale nemáme si na co stěžovat. Alespoň, že už není 
komunismus. Pro Vás to muselo být těžké, když byl komunismus se dívat z nebe na tu naši 
republiku, jak nevzkvétá. 

Tak na shledanou, těší mě, že jsem Vám mohl napsat. 
S pozdravem Vojtěch Svoboda
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hádanky a kvízyhádanky a kvízy

Tajenka: Která sociální síť má přes 1, 000 mil. účtů? _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pavlína Tomčalová a Viktorie Klubusová, 8.B

Kvíz😊😊😊😊 
1. Která sociální síť má na ikonce bílého ptáčka? 
2. Na které sociální síti se dají psát zprávy a posílat videa, a jeho ikonka je 

modrofialová? 
3. Slovo nadřazené ke slovu youtube? 
4. Na které sociální síti se dají pouštět filmy? 
5. Která sociální síť má žlutou ikonku s obrázkem ducha? 
6. Na které sociální síti se dají vyhledávat informace? 
7. Na které sociální síti se dá telefonovat, má ikonku s bílým telefonem a 

fialovým pozadím? 
8. Jak se jmenuje síť, na které se dá také volat a posílat zprávy, ikonku má 

zelenou. 
9. Čím se ovládá počítač? 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 
Tajenka: Která sociální síť má přes 1, 000 mil. účtů? _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Pavlína Tomčalová  

Viktorie Klubusová, 6. B 

1. Která sociální síť má na ikonce bílého ptáčka?
2. Na které sociální síti se dají psát zprávy a posílat videa, a jeho ikonka je modrofialová?
3. Slovo nadřazené ke slovu youtube?
4. Na které sociální síti se dají pouštět filmy?
5. Která sociální síť má žlutou ikonku s obrázkem ducha?
6. Na které sociální síti se dají vyhledávat informace?
7. Na které sociální síti se dá telefonovat, má ikonku s bílým telefonem a fialovým pozadí?
8. Jak se jmenuje síť, na které se dá také volat a posílat zprávy, ikonku má zelenou?
9. Čím se ovládá počítač?

Stránky pro holkyStránky pro holky

Amy’s world
v Adobe Premier, což je pla-
cený program.

Kdo byl tvým vzorem, kvůli 
kterému jsi začala natáčet?
Jediný můj vzor byla moje 
sestra ve stylu oblíkání, ale 
že bych měla nějaký vzor 
u slavnější youtuberky, to 
jsem asi nikdy neměla. 

Vždycky jsem si šla tak ně-
jak podle svého…

Co děláš ráda ve volném 
čase?
Ráda tancuju, fotím fotky 
a točím videa. Taky aktuálně 
pracuji na jednom projektu, 
který už brzy odhalím.

Napadá tě ještě něco, co bys 
chtěla dodat?
Chtěla bych dodat, že když 
mi lidé píšou do komentářů: 
„Ty máš tak strašně pozitivní 
život. Ty jsi tak šťastná. Tebe 
nic netrápí...“ Tak bych jim 
chtěla říct, že to není vůbec 
pravda, že jsem úplně nor-
mální člověk, co taky řeší 
problémy, akorát to nedá-
vám na sociální sítě.   

připravily Nela Makuderová, 
Klára Blahová, 8.B

jak někdo může natáčet je-
nom kvůli penězům a slávě... 
Já jsem do YouTube šla kvůli 
tomu, že mě ty videa strašně 
baví natáčet a stříhat. Je to 
prostě můj koníček.

Jaká věková kategorie tě 
sleduje?
Tak asi z 90 % holky a z 10 % 
kluci a věková kategorie asi 
10–17 let.

Když jsi začala natáčet, vě-
děli o tom tvoji rodiče?
Chtěla jsem začít natáčet 
už od 10 let, protože jsem 
se v tom fakt našla už asi 
v 9 letech, ale rodiče pořád, 
že mám jako počkat. Na-
konec mi to dovolili v těch 
12 letech a všechny videa, 
co vydávám, vidí prvně oni. 
Takže rodiče o tom ví a pod-
porují mě v tom a za to jsem 
ráda.

Co se od tvých prvních vi-
deí výrazně změnilo?
Myslím si, že jsem se hodně 
zlepšila i ve stříhání a kvalitě 
videa, protože jsem ze začát-
ku točila na můj iPhone 4 
a stříhala jsem ve free pro-
gramu na mobil. Teď mám 
vlastní kameru a stříhám 

Dnes jsme si pro vás připra-
vily rozhovor s úspěšnou in-
fulencerkou Amélií Hrabá-
kovou, která se na sociálních 
sítích jmenuje Amy’s world. 

Mohla bys nějak popsat 
Tvoji tvorbu na YouTube?
Tvořím spíše kontent pro 
holky především vlogy, 
beauty tipy, hauly.

Od kolika let natáčíš?
Natáčím od 6. třídy, to mi 
bylo asi 12 let. Začala jsem 
natáčet koncem prázdnin, 
teď už jsou to 4 roky.

Baví tebe osobně to, co na-
táčíš?
Strašně mě to baví. Nechápu, 
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Stránky pro klukyStránky pro kluky

Na Youtube figuruje od roku 2010 se spe-
cializací na tvorbu záznamu počítačových 
her let'splay. Působí také na serveru Twitch.
tv, na němž je v českých končinách produ-
centem s nejvyšším počtem předplatitelů. 
Finanční příjem se podle Fišarových slov 
z prosince roku 2019 momentálně pohybuje 
kolem půl milionu korun měsíčně

Agraelus je také známý svou charitativ-
ní činností. Sám organizoval charitativní 
streamy pro útulek Dogpoint nebo spolek 
Teplické kočky, na kterých se vybraly částky 
přesahující 200 000 Kč. Jeho zatím nejúspěš-

nější charitativní stream se konal 27. září 
2020, kde spolu s herním vývojářem Dani-
elem Vávrou u hry Mafia: Definitive Edition 
na charitu Dejme dětem šanci vybral částku 
770 000 Kč. Tímto streamem také stanovil 
český rekord platformy Twitch pro nejsle-
dovanější stream, na který se dle serveru 
TwitchTracker dívalo v jednu chvíli více 
než 54 000 diváků, čímž překonal předcho-
zí rekord 28 tisíc diváků, který sám stanovil 
o několik dní dříve, taktéž u hry Mafia: De-
finitive Edition.

připravil Šimon Blažek, 8.B

Agraelus
Pravé jméno: Vojtěch Fišar

zajímavoStizajímavoSti

ze Světa přírodyze Světa přírody

Historie sociálních sítí

Zimní spánek

První sociální síť se objevila už v roce 1997. 
Tato první sociální síť se jmenovala Sixde-
grees.  Sixdegrees umožňoval vytvořit si 
profil a přidávat si přátele, vytvářet skupiny 
a prohlížet si profily přátel. I když na této 
první sociální síti nebylo tolik funkcí jak na 
dnešních sociálních sítích, tak tato sociál-
ní síť měla přes 3 500 000 uživatelů. V roce 
2000 tuto sociální síť vypli a po několika le-
tech ji znova spustili. 

Pak v roku 2002 byla založena další sociál-
ní jménem LinkedIn. Je to největší profesní 
sociální síť.  Umožňuje vytvořit si profil, taky 

Zimní spánek neboli hibernace je specifická 
reakce u živočichů na zimní období. Často 
se jim říká zimní spáči. Ti ve klidovém sta-

k profilu přidat životopis a přes tuto sociální 
síť si hledat zaměstnání. Taky umožňuje zalo-
žit seznamy zaměstnání a hledat zaměstnance. 
LinkedIn funguje i dodnes a za tu dobu tuto 
sociální síť použilo přes 690 milionů uživatelů.

Potom v roku 2003 byl založen Myspace. 
Ten umožňuje založit si profil, přidávat si 
přátele, chatovat, sdílet videa atd.

 O rok později v roce 2004 byl založen 
Facebook, který je známý a populární do-
dnes. V roce 2005 byl spuštěn Youtube, který 
taky funguje a je populární dodnes.

připravil Tobiáš Turek, 8.B

vu s pokleslou tělesnou teplotou a bez po-
travy přečkávají zimní období ve vhodném 
úkrytu. Vždy se před zimou vykrmí a potom 
upadnout do zimního spánku, aby omezili 
spotřebu energie. Zimní spáči při zimním 
spánku udržují svou tělesnou teplotu mírně 
nad nulou, ale existuje několik zvířat, u kte-
rých klesne teplota až na -3 °C.

Existuje i nepravý zimní spánek, který 
je skoro stejný, jen se živočichovi nesnižu-
je teplota. Dokonce existuje i letní spánek. 
Zimní spánek/nepravý zimní spánek je zná-
mý u netopýrů, křečků, syslů, medvědů, je-
zevců, ježků atd.

Určitě by se líbil i mnohým lidem, člověka 
se ale netýká. 

připravil Tobiáš Turek, 8.B
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receptyrecepty

Včelí úly s kakaem

Čokoládový mugcake

Postup
Suroviny na těsto promícháme v míse a rukama prohněteme do 
vláčného těsta.
Zabalíme ho do potravinářské folie a dáme na hodinu do lednice.
Suroviny na náplň promícháme metličkou do hladka.
Z odpočinutého těsta vytvarujeme kuličky úměrné velikosti 
formičky a obalíme je v moučkovém cukru.
Kuličky vtlačíme do formičky a uvnitř uděláme obrácenou 
vařečkou důlek, který naplníme náplní.
Přiklopíme piškotem a vyndáme z formičky.

připravila Barbora Herková, 6.A

Postup
Do hrnečku dáme všechny ingredience a pořádně promícháme.
Hrneček s těstem vložíme péct do mikrovlnné trouby  
na 2 až 3 minuty.
Nepečte víc než 4 minuty!
Mug cake podáváme ještě teplý jako lahodný dezert. Dobrou 
chuť.

Zuzana Rebendová a Noemi Sládková, 7.A 

Těsto
 100 g rozdrcených piškotů
 80 g změklého másla
 10 g kakaa
 1  lžíce tuzemáku

Náplň
 50 g změklého másla
 25 g moučkového cukru
 2  lžíce tuzemáku

Dokončení
piškoty a moučkový cukr

Ještě potřebujete
potravinářskou folii, formičky 
na včelí úly

Na 1 porci
1 špetka soli
4 lžičky  hladké mouky
2 lžičky  cukru
2 lžičky  kakaa
1/4 lžičky  kypřicího prášku 
 do pečiva
2 lžičky  oleje
5 lžic  mléka

Vtipy vánoční 
pro všechny 
„Tati, víš který vlak má největ-
ší zpoždění?!“ „Nevím.“ „Ten, 
co jsem si loni přál k Váno-
cům…“

Na Vánoce křičí malý Filípek 
přes celý obývák na mamin-
ku v kuchyni: Mamííí, stro-
meček hoří!“ „Říká se svítí, 
a ne hoří,“ poučí ho matka. 
Chlapeček za chvíli opět kři-
čí: „Mamííí, záclony už taky 
svítí!“

„Pane doktore, o Vánocích 
vždy na určitých místech 
ztloustnu, co mám dělat?“ 
Doktor na to: „Nechoďte na 
ta místa!“

Pane šéf, můžete mi dát zít-
ra volno?” ptá se v práci pan 
Urbánek. „Manželka chce, 
abych jí pomohl s vánočním 
úklidem.” „Z takového důvo-
du vám přece nebudu dávat 
volno!” rázně odmítne ředi-
tel. „Děkuji,” oddechne si za-
městnanec, „věděl jsem, že 
je na vás spolehnutí.”

Ptá se matka svého syna: 
„Kdo tě naučil říkat slovo za-
traceně?!" „Ježíšek.“ „Nelži, 
Pepíku!“ „Přísahám, mami. 
Když na Štědrý den nesl dár-
ky do pokoje, praštil se o stůl 
a řekl právě tohle.“

Jdou dvě blondýnky do lesa 
pro vánoční stromek. Po 
dvou hodinách hledání se 

ptá jedna druhé: "Tak co, 
máš něco?" 
"Ne nemám," odpoví druhá, 
"a co ty?" 
"Já taky ne, tak víš co, vez-
meme i nějaký bez ozdob!"

„Mami, můžu mít na Vánoce 
psa?“ „Na to zapomeň, budeš 
mít kapra jako ostatní.“ 

„Tatínek mi na Vánoce slibo-
val hory, doly…“ říká Pepí-
ček. „A splnil ti přání?“ ptá 
se učitelka. „Ano, koupil mi 
atlas světa…“

Neposedný pětiletý chlape-
ček se ptá maminky: „Mami, 
mami, co dostanu letos na 
Vánoce?" „No, to máš tak, 
zlobil jsi a nedostaneš vůbec 
nic. Leda že bys napsal Je-
žíškovi, že budeš celý příští 
rok hodný." Tak chlapeček se 
zavře do pokoje, a začne psát: 
„Milý Ježíšku, slibuji ti, že 
budu celý příští rok hodný..." 
Chvíli se na to kouká, pak to 
roztrhá a začne znovu: „Milý 
Ježíšku, slibuji ti, že budu celý 
příští měsíc hodný..." Zase to 
roztrhá a tak pokračuje ke 
dni, půldni, hodině až nako-
nec rezignuje. V neděli jde 
s maminkou do kostela a tam 
ukradne sošku Panny Marie. 
Přijde domů, položí před sebe 
sošku a začne psát: „Ježíši, 
jestli chceš ještě někdy vidět 
svou matku, tak...“

Vtipy z Instagramu 
pro starší žáky
Dnešní doba si žádá nová pří-
sloví:
1. kdo se moc ptá... málo Googlí
2. Co na srdci... to na Face-
booku
3. Všude dobře... s Wifi nejlíp
4. Tak dlouho se chodí s otáz-
kou na Seznam... až se zajde 
na Google
5. Kdo chce kam... nabourá 
se tam
6. Darovaným titulkům na 
hrubky nehleď
7. Bez Facebooku... nejsou 
přátelé
8. Přišel... viděl... vyfotil... ne-
sdílel

Žádný internet není tak rych-
lý,  jako drby u nás ve škole. 

Nesnáším, když jím něco křu-
pavého a neslyším kvůli tomu 
televizi.

Víš, co nejvíc miluju v zimě? 
Když končí.

Já před sprchou: Vůbec se mi 
tam nechce.  Já ve sprše: Teď 
tady bydlím.

Já: Chci cestovat daleko. Náš 
bankovní účet: Jako třeba na 
balkón?

Koupila jsem si legíny s ma-
lými sedmikráskami. Oblékla 
jsem si je, a najednou jsou 
z toho takové obludy sluneč-
nice.

redakční rada

vtipy a zábavavtipy a zábava
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