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Ahoj holky a kluci, 
máme tu pro vás letní číslo Školáčka, kde najdete zase pestré čtení o různých akcích, 
například jak se měli sedmáci a osmáci na lyžáku, co prožili čtvrťáci a páťáci na škole 
v přírodě, jaký byl ples školy atd.

V rozhovorech jsme tentokrát vyzpovídali p. učitelku Salajkovou a p. asistentku Šva-
nygovou. Taky jsme položili několik zvídavých otázek našim ukrajinským žákům, určitě si 
nezapomeňte přečíst jejich odpovědi.  Hodně pěkných příběhů najdete v rubrice Ze 
slohových sešitů – např. vtipnou pohádku o Červené Karkulce. Nechybí samozřejmě ani 
něco na luštění, zajímavé recepty a vtipy.

Červenec už ťuká na dveře.  Moc přejeme všem krásné odpočinkové prázdniny.

redakční rada Školáčka

Prvňáčci na slavnostním pasování na čtenáře v knihovně

ÚvodníkÚvodník
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Eugenia, Angelina, Margaryta, Veronica, Anzhelika, Vlad. Od konce 
března se v naší škole postupně začalo vzdělávat 6 ukrajinských žáků. 
Každý z jiného města, každý s jiným osudem.

Všichni známe důvod, proč tu jsou. Také víme, že si tento scénář spolu se svými mamin-
kami nevybrali dobrovolně, ale byli k němu přinuceni státem, který porušil snad všechny 
mezinárodní úmluvy a zákony. Ze dne na den se tak ocitli v jiném státě s jiným jazykem, 
v jiném městě, jiném domově, jiné škole. Je těžké si to představit, ale měli bychom se o to ale-
spoň pokusit…. Byla to a stále je nová situace nejen pro ně, ale i pro nás - spolužáky, učitele, 
asistentky pedagoga či vedení školy.

Jsem moc rád, že adaptace těchto žáků probíhá v naší škole velmi zdárně. Naši noví žáci se 
postupně začleňují, zvykají si na naše školní pravidla, třikrát týdně mají individuální hodiny 
českého jazyka. Dvě ukrajinské čtvrťačky dokonce odcestovaly se svou třídou na týdenní 
školu v přírodě! 

Děkuji všem, kteří mají pro naše ukrajinské spolužáky pochopení, toleranci či  nabídku 
jakékoliv pomoci. Mám radost, že po půlročním azylu tří tříd ze ZŠ Moravská Nová Ves se 
u nás cítí dobře i naši noví spolužáci z Ukrajiny. Vypovídá to o atmosféře naší školy, o lidech, 
kteří v ní „žijí“ a kteří mají srdíčko na správném místě!

Ano, ne vše probíhá ideálně a bez potíží. Není to ale jen o ukrajinských žácích, ale i o nás 
– českých žácích a dospělácích, o našem přístupu a vůli. Děkuji těm, kteří to tak chápou. 

Přeji všem radostně prožité léto plné sluníčka, pohybu a zážitků.  Na všechny se ve zdra-
ví budu těšit ve čtvrtek 1. září . Teď ale ať žijí prázdniny!!!

Martin Maňas

O našich nových žácích (a nejen o nich)

Slovo ředitele školySlovo ředitele školy školní zprávičkyškolní zprávičky

Lyžařský výcvikový kurz 7. tříd
Tenhle rok se třídy sedmého ročníku zú-
častnily lyžařského kurzu. Byly ubytovány 
na chatě Soláňka v Beskydech. Pobyt trval 5 
dní a to od 2. do 7.1.

Jelikož jsme přijeli a na sjezdovce nebyl 
sníh, tak jsme museli jezdit na lyžařský are-
ál Synot Kyčerka, ale nikomu to nevadilo. 
Počasí na lyžování se moc nepovedlo, buď 
pršelo nebo sněžilo a nebo dohromady :D, 
ale i tak jsme to zvládli.

Ve středu 5.1. jsme měli odpočinko-
vý den, kdy jsme byli ve Vodním světě 
ve Velkých Karlovicích. Navečer nás ná-
vštěvou překvapily a potěšily paní uči-
telky – p. uč. M. Dvořáková, J. Buchtová 
a K. Javornická.

Ještě bych chtěla připomenout, že tam 
měli výborná jídla .

Děkujeme všem učitelům, kteří to pro 
nás tak hezky nachystali.

Zuzana Rebendová, 7.A

Lyžařský výcvikový kurz 8. tříd
Náš lyžařský výcvikový kurz se uskutečnil 
od 13. do 19. února. Odjížděli jsme v ne-
děli ráno od školy a cestou jsme si udělali 
svačinovou přestávku. Přijeli jsme na místo 
a učitelé podle vhodného počasí usoudili, že 
se hned po vybalení vydáme na svah. Byli 
jsme rozděleni do skupin podle lyžařských 
schopností a později jsme se při večerním 
programu dozvěděli také jiné rozdělení sku-
pin do SoláňCUPu. 

LYŽÁK 2022
Celé pondělí jsme strávili na svahu, mezi-

tím jsme si stihli odskočit na chatu na oběd 
a malý odpočinek. Po večeři jsme se sešli ve 
společenské místnosti a jelikož byl ten den 
Valentýn, někteří šťastlivci obdrželi valen-
týnky. 

Celé úterý jsme opět strávili na svahu.
Ve středu ráno na nejlepší skupinku če-

kaly běžky. Pořádně jsme se zapotili, ale za 
odměnu jsme si zašli do místní hospůdky na 
kofolu. Odpoledne jsme si pro naše spolužá-
ky, kteří se kvůli karanténě nemohli lyžáku 
zúčastnit, připravili pozdrav v podobě videa. 

Ve čtvrtek nám počasí nepřálo, proto 
jsme se vypravili do aquaparku. Po cestě 
zpátky jsme se stavili v malém obchůdku se 
suvenýry. Sice jsme zmokli, ale den jsme si 
moc užili!

V pátek ráno se skupinky B a C vypravily 
na běžky, to ale ještě nevěděly, že se večer 
uvidí v televizi. Zbytek žáků se naposled 
vypravil na svah. Večer jsme se převlekli 
do kostýmů a udělali jsme si karneval poté 
diskotéku na zakončení našeho úžasného 
lyžáku. Byly vyhlášeny nejlepší kostýmy 
a také výsledky SoláňCUPu a předány další 
ceny. 

Sobota ráno byla ve znamení balení 
a uklízení. Když byly věci naloženy, vydali 
jsme se na cestu. Po cestě domů jsme si zpí-
vali a zároveň vstřebávali všechny zážitky.

Moc děkujeme učitelům a panu řediteli, 
že nám umožnili jet na lyžák v 8. ročníku.

Nela Makuderová, Klára Blahová, 8.B
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Sedmáci

Osmáci

Ve dnech 29.- 31.3. se pod vedením Škol-
ního parlamentu na naší škole uskutečnily 
Barevné dny a Bláznivé dny.

Barevné dny byly určeny pro 1.- 4. třídu 
a žáci se v těchto dnech měli obléct v úterý 
do modré, ve středu do červené a ve čtvrtek 
do bílé barvy.

Bláznivé dny byly pro 5. - 9. ročník. Každá 
třída si na tyto dny předem určila tři témata 
převleků.

Účast každé třídy hodnotil jak na 1., tak 
na 2. stupni třídní učitel z vedlejší třídy. Do 
této akce se zapojilo nejen hodně žáků, ale 
také mnoho učitelů a dalších zaměstnanců 
školy. Podle účasti byli vybráni vítězové:

Dne 6. dubna se v tělocvičně hrálo diva-
dlo – pro 1. stupeň to byl Kolotoč pohádek 
v podání Jardy a Evy Marčíkových a pro 
2. stupeň hrál představení Robinson Crusoe 
Víťa Marčík. Bylo to zábavné, na jevišti se 
vystřídali i „dobrovolníci“ z různých tříd. 

Víťu jsme požádali o rozhovor:
Měl jste už od mala jasné, že chcete hrát 
divadlo? 
Neměl, když jsem byl menší, nesnášel jsem 
divadla. 
 
Jak vás napadlo začít s divadlem? 
Napřed jsem dělal muziku, ale pohádal jsem 
se s klukama a řekl jsem jim, že budu radši 
hrát divadlo než s nimi muziku. 

Barevné a Bláznivé dny

Divadlo Víti Marčíka u nás

Bláznivé dny:
1. místo - 8. A
2. místo - 9. A, 5. B
3. místo - 9. B

Barevné dny: 
1. místo - 1. B
2. místo - 4. B
3. místo - 2. B

Vítězné třídy dostaly za odměnu výborný 
dort a diplom. Vítězům gratulujeme a všem 
zúčastněným patří díky! Děkujeme také 
všem, kteří pomáhali s chystáním převleků.

Nela Makuderová a Klára Blahová, 8.B

Kolik let už hrajete? 
Začal jsem v roce 1985 a od roku 1992 
máme rodinné divadlo.  
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Jak dlouho trvá vymyslet jeden příběh? 
Ze začátku to šlo rychleji, ale jak člověk stár-
ne, tak je to pomalejší…  

Kdo vám pomáhá ve výrobě loutek?  
Naštěstí celá rodina, moje žena se o loutky 
hodně zajímá a je šikovná.
 
Kdo z vašich děti hraje divadlo? 
Máme s manželkou 6 dětí a z toho 4 hrají 
divadlo. 
 
Jak se vám líbí v Dolních Bojanovicích? 
Je to tu nádherné, už jsme tu párkrát byli 
a máme to tu rádi. Vždycky se sem těšíme.

připravila 
Martina Nováková 

a Valerie Damborská, 8.A 

Noc s Andersenem se uskutečnila v noci 
z 1. na 2. dubna. Byla zaměřená na spisova-
tele Jaroslava Foglara. Ve škole přespávali 
páťáci.

Nejdříve jsme si přichystali třídu a místa 
na spaní. Potom jsme hráli hru o Rychlých 
šípech, o kterých jsme už před tím mluvili 
v hodině čtení. Poté jsme šli do knihovny, 
kde jsme luštili morseovku a dozvěděli jsme 
se zajímavosti o J. Foglarovi a o knihovně.

Po večeři jsme se dívali na film Rychlé 
šípy, který nám udělal radost. Mezitím naše 
paní učitelky nachystaly stezku odvahy, kte-
rá se nám líbila. Potom jsme šli spát.

Ráno po úklidu a snídani jsme akci ohod-
notili, rozloučili jsme se a šli domů. Myslím, 
že se akce podařila.

Za přípravu této noci jménem žáků pá-
tých tříd děkuji p. učitelkám a p. knihovnici.

Matěj Straka, 5.A

Noc s Andersenem

I letos se konaly každoroční sběry papíru 
- 24. září a 7. dubna. Na podzim se na-
sbíralo 5,7 tun papíru a na jaře 7,2 tuny. 

Naši nejlepší sběrači
září
1. Řezáč Maxim, 5.B 312 kg
2. Červenka Vladislav, 5.A 303 kg
3. Staňová Adéla, 1.B 301 kg

duben
1. Řezáč Maxim, 5.B 626 kg
2. Vrbovský Matyáš, 6.B 465 kg
3. Konečný Samuel, 4.A 300 kg 

Jako každý rok se i tento rok 22. dubna 
u nás na škole uskutečnil Den Země. Pro 
žáky byly připraveny různé aktivity a pra-
covní listy. Každá z tříd se zapojila do úkli-
du areálu a okolí naší školy.

Sedmáci i osmáci vyrazili pouklízet od-
padky v obci.  Pro prvňáčky byla nachys-
tána ukázka canisterapie. Druhé až šesté 
třídy vyrazily do tělocvičny na projekci 
o znečišťování ovzduší.

A naši deváťáci zasadili na školní za-
hradě stromky. Jeden strom nám také 
vznikl ve vestibulu školy z našich rukou.

Myslím, že Den Země jsme si všichni 
užili a dozvěděli se něco nového o ochra-
ně životního prostředí.

Eliška Čapková, 7.A

Sběr papíru

Den Země

Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili. 
Pomohli jste naší planetě i naší škole. 

připravila Natálie Janečková, 9.A

Podzimní i jarní sběr vyhrála na 2. stupni 6.B
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V polovině května byli naši čtvrťáci na ško-
le v přírodě ve Velkých Karlovicích. To, jak 
se měli a co všechno prožívali, psali denně 
v hradních listech. Většinou měli stejný za-
čátek. Tady jsou úryvky:

1. den
Dojeli jsme v 17.15, vybalili si věci. Pak 
nás zavolaly učitelky, rozdělily do rodů a šli 
jsme na procházku ke Směšnému pařezu. 
Po návratu se řádilo na zahradě. A šlo se 
spát.

2. den
Po snídani kluci malovali štíty a holky dělaly 
čelenky, malovali jsme si na trička. Po od-

Dne 29. května jsme odjížděli 
na školu v přírodě, odjezd byl 
ve 14 hodin. Cesta byla dlouhá 
celkem 137 km a trvala přibliž-
ně dvě hodiny. Ubytovali jsme 
se v penzionu Školka ve Velkých 
Karlovicích.

Další den jsme šli na velkou túru 
na rozhlednu Miloňová, po které 
skoro všechny bolely nohy. Skoro 
každý den jsme chodili na různé 
procházky a plnili úkoly. Byli jsme 
i v muzeu, kde jsme si mohli zku-
sit kovat, a nebo se jen dívat, jak 
kovář kuje. Také jsme byli v aquaparku, kde 
jsme si užili nejen tobogány. Po cestě zpět 
jsme viděli dům známý ze seriálu Doktor 
Martin a navštívili jsme zoo Lešná. Někteří 

a nacvičovali scénky, které se předváděly 
u táboráku. Tak se zpívalo a opékalo.

5. den
V tento den jsme stavěli hrady, popisovali, 
kdo tam bydlí. Po obědě se jelo do Vodního 
světa (koupaliště). Cestou zpátky jsme pro-
šli kolem soch a stavili se na zmrzlině. Večer 
bylo vyhodnocení a balení.

A kdo to všechno psal? Rod Český meč, Mi-
stři dějin, Jožini z bažin a Železní vlci.

Aby to nebylo všechno, cestou domů 
jsme se stavili v ZOO Lešná. 

A jak jsme to viděli?
1. Jaká byla naše škola v přírodě: 16 x od-
pověď dobrá, zábavná, dobrodružná, sou-

Škola v přírodě čtvrťáci

Indiánská škola v přírodě – páťáci
poledním klidu se šlo na vycházku na roz-
hlednu. Umyli jsme se od pylu a převlekli do 
šatů (kostýmů). Po večeři se zpívalo, před-
stavovalo, tančilo a smálo se. Podepsala se 
rytířská smlouva.

3. den
Dopoledne jsme psali dopisy, soutěžili. Po 
obědě a odpočinku jsme jeli autobusem do 
muzea. Tam se nakoupily suvenýry. Potom 
nás čekala Kulíškova stezka. Následoval film 
a spánek. 

4. den
Dopoledne jsme šli hledat poklad se stez-
kou Pod pralesem. Po obědě jsme hráli hry 

pak odjížděli s obrovskými plyšovými hady 
kolem krku.  

Škola v přírodě byla suprová, děkujeme 
p. učitelkám, že ji pro nás připravily.

Josef Bartál, 5.A

těživá bolely mě nohy, dále slova super ně-
kolikrát, dobré jídlo, hezká, skvělá, úžasná, 
moc pěkná, náročná na túry, někdy i nudná, 
plná vzpomínek, tajuplná, srandovní, špat-
ná, hezké pokoje, únavná, dobré aktivity, 
o týmové práci 

2. Co mě nejvíc bavilo: fotbal, plavání, ZOO, 
jít na rozhlednu, odpolední klid, túry a vý-
šlapy do kopců, kino, bál, scénky, chození 
spát ve 22.00, rytířský slib, diskotéka, být na 
pokoji s holkami a plést čelenku, chodit na 
procházky, volná zábava, táborák, prolézač-
ky, stavění hradu z kostek a úklid, trampo-
lína, hry

Děti a celý tým byly super. 
Aneta Ištvánková
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ŠKOLNÍ PLES

DEN DĚTÍ

Letošní školní ples se konal v sobotu 28. května. 
Hrála kapela „Kanci paní nadlesní”. Po slav-
nostním zahájení odtancovali žáci 8. a 9. tříd 
polonézu, kterou tančili již ve čtvrtek na gene-
rálce. Naše nervy a strach byly už ale o hodně 
menší, protože jsme už věděli, do čeho jdeme. 
Ale i tak jsme byli nervózní. Obecenstvo nás 
ohodnotilo bouřlivým potleskem a my jsme 
byli spokojeni sami se sebou, že jsme mohli 
předvést to, co jsme tak dlouho nacvičo-
vali. Po odtančení jsme dostávali od kluků 
krásné růže a od p. učitelek stříbrné šerpy. 

Pak začalo „rodičovské sólo", kde jsme vyzva-
li naše maminky nebo tatínky na tanec, a tak jim 

Dne 1. června jsme se neučili, protože byl Den 
dětí. Program na téma řečtí bohové nám při-
pravili žáci ze Školního parlamentu a taky jim 
pomohli deváťáci. Plnili jsme různé úkoly - po-
máhali jsme například Prométheovi z řetězů, 
jelikož ho Zeus uvěznil za to, že mu ukradl pro 
lidi oheň. Nebo takový Poseidon, bůh moří, 
tomu jsme pomáhali naplnit rouru s kouskem 
mapy. Za každý splněný úkol jsme dostali 
kousek mapy a nakonec nás to zavedlo na farní 
hřiště, kde si s námi povídal Zeus (Otec Petr 
). Moc se mi to líbilo a chtěl bych poděkovat 
všem, co nám připravili tak hezký program.

Tadeáš Martínek, 4.B

mohli předvést, co jsme se naučili. Fotokoutek 
byl také hojně navštěvován, a myslím, že skvělé 
fotky jsou krásná památka na ples. Před půl-
nocí se deváťáci shromáždili u pódia a začalo 
vyhlašování tomboly. Poté jsme už museli ze 
sálu pryč, ale užívali jsme si do poslední chvíle. 

Letošní ples byl velmi podařený a my, devá-
ťáci, jsme si ho velmi užili. Děkujeme paním 
učitelkám Kuběnové a Ištvánkové, že s námi 
letošní nacvičování polonézy zvládly a že to 
nevzdaly, i když občas nebylo nejlehčí zklidnit 
40 pubertálních dětí. Také moc děkujeme 
paní Martině Tomšejové za krásnou výzdobu 
sálu i všem, kteří ples připravili.

Natálie Janečková, 9.A
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FLORBALOVÉ ÚSPĚCHY 
STARŠÍCH ŽÁKYŇ - 2. MÍSTO V KRAJI

Na jaře naše dívčí družstvo osmaček a deváťa-
ček mělo okresní kolo. Nejtěžší soupeřky byly 
z Velké nad Veličkou. Hrály jsme vyrovnaný 
zápas, nejdřív jsme dostaly gól, ale podařilo se 
nám to srovnat a bylo to 1:1. A protože jsme 
měly z předešlých zápasů víc nastřílených 
branek, mohly jsme se radovat z výhry.

Krajské kolo se konalo 10. června v Blan-
sku. Cestovaly jsme autobusem a vlakem. 
Po příjezdu jsme se dozvěděly, že týmy jsou 
rozděleny do dvou skupin. V té naší byl 
nejsilnějším soupeřem tým ZŠ Brno Horní, 
se kterým jsme vybojovaly výsledek 1:0. Po-
stoupily jsme do semifinále, kde jsme porazily 
Šlapanice 5:0. Dostaly jsme se do finále, kde 
jsme se opět setkaly s holkama z Brna. Zápas 
byl velmi vyrovnaný a bohužel nepadl žádný 

gól. Proto následovaly nájezdy, kde zvítězilo 
Brno 2:1. Všechny jsme byly smutné a zkla-
mané. Pro některé holky to byl poslední zápas 
za naši školu, tak byly smutné o to víc. I tak 
jsme si turnaj moc užily.

Reprezentantky: Valerie Damborská, Natálie 
Tychlerová, Viktorie Damborská, Romana 
Kapounová, Karolína Šimeková, Dorota Še-
bestová, Simona Grégrová, Natálie Janečková, 
Dominika Prčíková, Tereza Siwiecová, Elena 
Návarová, Veronika Strážnická

připravila Valérie Damborská, 8.A

Moooc holkám gratulujeme ke skvělému 
výkonu. Jsme na vás hrdí, že jste úžasný tým.

redakční rada
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Udělali jsme rozhovor s paní učitelkou Pav-
línou Salajkovou, Která učí od září na naší 
škole 7. třídy angličtinu.

Odkud pocházíte a kde bydlíte?
Naše rodina pochází z Rohatce, malé vesnice 
kousek od Hodonína. Momentálně bydlím 
s rodinou v Hodoníně, v části zvané Bažant-
nice.

Kdy jste se rozhodla pracovat jako asis-
tentka?
Od střední školy jsem pracovala s dětmi, jez-
dila jsem na letní tábory jako praktikantka. 
Později jsme založili oddíl a měli klubov-
nu. Už nějakou dobu jsem chtěla změnit 
zaměstnání a dělat konečně to, co mě baví 
a naplňuje. Asi jsem čekala na správnou 
chvíli a taky jsem měla malinko strach z ta-
kové velké změny. Ale zbytečně, do práce 
dnes chodím s úsměvem. 

Jak se Vám líbí ve třídě, ve které pracujete?
Tak to je otázka!  Budu upřímná, jsou hor-
ší a lepší dny, naštěstí převažují ty dobré. Je 
pravda, že má třída je jedna z těch živějších 
 každé dítko je originál a jedinečné, 
jsem s nimi ráda.

Chutná Vám v naší jídelně?
Jasně! Paní kuchařky by mohly povídat, talí-
ře jim vracím řádně vyprázdněné.

Jak trávíte svůj volný čas?
Většinou tvořením s dcerami, máme rodinný 
domek, zahradu a spoustu zvířat, takže pokud 
mi občas zbyde nějaký volný čas, jdu si zabě-
hat nebo zaplavat, do kina nebo vyrážíme na 
kolo do lesa, který máme hned vedle domu.

Taky miluji cestování, bohužel už to není 
tak často jako dříve, snad mi letos o prázd-
ninách konečně vyjde můj vysněný výlet do 
Portugalska.

Rozhovor s p. uč. Pavlínou Salajkovou
Rozhovor s p. asistentkou Ivou Švanygovouzeptali jSme Se za váSzeptali jSme Se za váS

tinu. Tehdy jsem nepřemýšlela proč, ale oba 
jazyky mě bavily. Později jsem si uvědomila, 
jak je úžasné domluvit se s kýmkoliv prak-
ticky odkudkoliv z celého světa „jen“ díky 
angličtině (němčině).

Co děláte ve volném čase?
Volný čas trávím většinou se svými dvěma 
dětmi. Podnikáme výlety různé akce s přá-
teli. Ráda si udělám pohodu u kávy nebo na 
zahradě.

Co Vás baví na Vašem povolání?
Na povolání učitelky mě asi nejvíc baví, že 
to, co já sama mám ráda, můžu naučit dru-
hé.

Kde jste studovala?
Protože pocházím z Přerova, chodila jsem 
na místní gymnázium. Na vysoké škole 
v Opavě jsem pak absolvovala obor učitel-
ství angličtina – němčina. Nejlepší školou 
života byl pro mě jednoznačně zahraniční 
pobyt v Německu na univerzitě ve Wartbur-
gu. Všem doporučuji, určitě někam vyražte!

Jaké je Vaše oblíbené jídlo?
Po několika letech na rodičovské dovolené je 
mé oblíbené jídlo to, které nemusím chystat 
já :D Jinak je to asi klasika – řízek s brambo-
rovým salátem.

Jaké naopak ráda nemáte?
Nemám ráda jídla ostrá anebo třeba buřt 
guláš.

Děkujeme paní učitelce za rozhovor.

Noemi Sládková, 7.A

Pracovala jste už někde jinde jako asistent-
ka?
Na praxi jsem strávila měsíc na Základní 
škole Vančurova v Hodoníně.

Co Vás na Vašem povolání nejvíce baví?
Baví mě hlavně to, že každý den je jiný než 
ten předchozí, upřímnost a energie vás dětí. 
Slovo NUDA už nemám ve slovníku. 

Jak vzpomínáte na Vaše školní léta?
S úsměvem, měla jsem štěstí na třídní ko-
lektiv, byli jsme prima parta. Mezi bývalými 
spolužáky mám životní přátele a ráda je po-
tkávám.

Máte nějakou vtipnou vzpomínku ze školy?
Mám jednu ještě ze základní školy. Když 
jsem byla se třídou na lyžařském kurzu, 
hned první den nás třídili do skupin. Já ne-
chtěla být v té nejhorší za žádnou cenu, stála 
jsem na lyžích sice prvně, vůbec jsem to ne-

Co Vás přivedlo do naší školy?
Přivedla mě náhoda. Po rodičovské dovole-
né jsem se poohlížela po práci, která by byla 
blíž domovu a místní škola byla pro mě ideál.

Co máte a nemáte ráda na žácích?
Obecně mám ráda optimistické, férové, ote-
vřené lidi, kteří jsou ochotní vyslechnout 
názor ostatních. To se vztahuje i na žáky. 
Někdy je potřeba zatnout zuby, aby se člověk 
někam posunul. Toto mi u některých bohu-
žel chybí. 

Proč právě angličtina?
Cizí jazyky mě zajímaly už na základní ško-
le, kde jsem chodila do jazykové třídy. Jako 
první jsem se učila němčinu, potom anglič-
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Heliova kometa Hela
Hela je toulavá kometa. Jako jediná navště-
vuje všechny planety, protože je moc zvěda-
vá. U nás byla naposled v roce 1986. Než ob-
letí všechny planety, to uplyne moře času. Je 
to doba dlouhá 75 let. Mezitím zvládne na-
vštívit všechny kamarády i mimozemšťany. 

Ne všichni jsou ale kamarádi. Jednou si 
Hela zaletěla na konec sluneční soustavy k 
oběžné dráze Pluta. Tam přebývají ostatní 
komety, které nemají to štěstí a nemůžou 
se toulat po sluneční soustavě. Je to proto, 
že nemají dost velký ohon, který je tvoře-
ný plynem a prachem. Jedna zlá kometa 
Žofka záviděla Heli její ohon a moc ji proto 
nesnášela. Když Žofka spatřila, jak se Hela 
blíží, začala sbírat meteority a shromaždo-
vala je blízko sebe. Jak se Hela přiblížila, za-
čala Žofka pálit meteority po jejím ohonu. 
Spatřily to ostatní komety a rychle udělaly 
ze sebe štít a krásný ohon Hele zachránily. 
Díky ostatním kometám nás může pravidel-
ně Hela navštěvovat. 

Měli bychom si všichni datum její příští 
návštěvy zapamatovat, bude to rok 2061, 
tak ať ji nepropásneme. 

Adam Kukol, 5.B

O nezbedné kometě 
Byla jednou jedna kometa, která cestovala 
po noční obloze. Tahle kometa byla něčím 
zvláštní, protože byla tak trochu namyšlená. 
Svítila jenom, když se jí chtělo a měla dob-
rou náladu. Hvězdnému skřítkovi Světýl-
kovi se to ale vůbec nelíbilo, protože děti, 
které kometu na noční obloze pozorovaly, 
ji zahlédly jenom krátce. Proto se skřítek 

ze Slohových Sešitůze Slohových Sešitů

Páťáci četli příběh o neposlušné kometě 
a měli pak o tom napsat vypravování:

uměla, ale byla jsem odhodlána být v první 
skupině. 

Měli jsme sjet malý kopec, rozjela jsem se, 
nabrala rychlost a neuměla jsem zastavit.
Všichni na mě křičeli, ať zastavím, ať spadnu 
a jiné rady, které jsem přes své šílené piště-

ní neslyšela. Vyvázla jsem bez šrámu, zato 
s přezdívkou PÍSKLE, oslovovali mě tak 
všichni včetně pana ředitele až do mého od-
chodu na střední.

Děkujeme paní asistentce za rozhovor.
Karla Šimková, 6.B 

Položili jsme pár zvídavých otázek našim 
ukrajinským  žákům. Nejdříve si můžete 
přečíst odpovědi Ženji a Anheliny ze 4. třídy 
a Vlada z 5. třídy.
1. Jak se vám líbí na Moravě?
Ženja a Vlad: Dobře. Anhelina: Jsou tady 
krásné lesy a milí lidé.

2. Jak se vám líbí naše škola?
Ženja: Trošku ano, trošku ne. Líbí se mi jí-
delna, nelíbí se mi tělocvik. Anhelina: Líbí 
se mi všechno. Vlad: Normálně, líbí se mi 
čeština, nemám rád matematiku.

3. Máte nějaké jiné předměty než my?
Všichni: Ano, máme ukrajinštinu a pracovní 
činnosti.

4. Našli jste si tu kamarády?
Všichni: Ano, hodně kamarádů.

5. Jak vám chutná v naší jídelně?
Ženja a Anhelina: Chutná trochu. Vlad: 
Chutná mi moc.

6. Nejlepší jídlo?
Ženja: Špagety, rýže, zmrzlina. Anhelina: 
Námořnické špagety, nechutná mi hrášek. 
Vlad: Mám rád všechno

A teď co odpověděly holky z 2. stupně – An-
želika ze 7. třídy a Rita a Veronika z 9. třídy:
1. Jak se vám líbí na Moravě?
Anželika: Mám ráda ČR, protože je tu dobře. 

Rozhovor s ukrajinskými žáky
Našla jsem si tu spoustu přátel, ale myslím 
si, že jsou tu nudní lidé. Rita: ČR se mi líbí, 
našla jsem si tu nové přátele. Veronika: ČR 
se mi líbí, je tu spousta krásných míst a měst.

2. Jak se vám líbí naše škola?
Všechny: Škola se mi líbí, ale nelíbí se mi 
školní řád, je velmi přísný.

3. Máte nějaké jiné předměty než my?
Máme předmět práce a zdraví, technika,  
obrana Ukrajiny.

4. Našli jste si tu kamarády?
Všechny: V ČR jsem našla mnoho přátel.

5. Jak vám chutná v naší jídelně?
Anželika: Nechutná mi. Rita: Jídelna je super, 
až na pár jídel mi chutná. Nemám ráda hrá-
šek s vejci. Veronika: Líbí se mi, jak vaří ve 
školní jídelně, ale ukrajinské jídlo je lepší. 

6. Nejlepší jídlo?
Anželika: Mám ráda ukrajinské jídlo 
a chipsy s krabí příchutí. Rita: Nejchutnější 
jídlo je ukrajinské jídlo, ale v Čechách mám 
ráda sladké. Díky za všechno. Veronika: Nej-
raději mám boršč, knedlík s bramborem. Za 
vaše jídlo i všechno ostatní moc děkuju.

Jsme rádi, že se jim všem na škole líbilo. Moc 
děkujeme paní učitelce Salajkové, která roz-
hovor zprostředkovala.

redakční rada

Světýlko rozhodl, že nezbednou kometu 
napraví. Řekl kometě, že jestli nebude sví-
tit pro všechny, tak na ni pošle hvězdného 
draka, aby ji odnesl do své sluje, kde bude 
svítit pouze jemu. Jenže nezbedná kometa 
měla z hvězdného draka velký strach, proto 
poslechla skřítka a od té doby už svítí pořád 
pro všechny lidi na noční obloze. 

Pavel Lekavý, 5.B  

O nezbedné kometě 
Byla jednou jedna kometa a ta jako malá 
byla hrozně nezbedná. Maminka jí pořád 
říkala: „Nedělej to, něco se ti stane.“ Ale ko-
meta ji neposlechla a pořád zlobila. Jak byla 
kometa starší, tak se jí za to sourozenci, ka-
marádi i všichni posmívali. Protože byla tak 
neposlušná, nikdo se s ní nechtěl kamará-
dit. Kometa si z toho vzala ponaučení a ni-
kdy to už nedělala. My si z toho taky máme 
vzít poučení: nebýt nezbední. 

Viola Šimková, 5.B

Pohádka o nezbedné kometě
Byl jednou jeden zajíc a ten měl rád noční 
oblohu. A proto si koupil velký dalekohled  a 
pozoroval noční oblohu, až najednou uviděl 
kometu, která létala tam a zpátky. Kometa 
uviděla zajíce a řekla mu „Ahoj.“ Zajíc řekl: 
„Ahoj“. Ale zatímco si kometa povídala  se 
zajícem,  točila se dokola tak rychle, že udě-
lala tornádo. Zajíc se rychle schoval s jeho 
velkým dalekohledem. Pak tam přiletěli ro-
diče komety, zastavili tornádo a nezbedná 
kometa dostala  zaracha. A zajíc pak každý 
den dál pozoroval noční oblohu.

Aleš Bařina, 5.B
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O kočkách a kocourech, 
kteří se proměňovali na lidi

Byli kočky a kocouři, kteří se proměňovali 
na lidi, když řekli tajné zaklínadlo: „Kočka, 
kocour, oko, ocas, dráp, ruka, noha, oko, 
člověk“. Tak se proměňovali na lidi den co 
den. Až když jim vládla královna Sofie II., tak 
to s nimi šlo z kopce, protože nebyla moc 
moudrá. A tak kvůli ní kočky a kocouři zapo-
mněli tajné zaklínadlo. 

Znala ho jenom stará babička, která cho-
vala kočky a kocoury. K té kočky a kocouři 
chodili i za vlády Sofie II. a nazývali ji kočičí 
babičkou. Ke kočičí babičce vedl ze světa ko-
ček tajný portál. Babička měla jen dvě vnou-
čata, která k ní nejezdila. Vše se ale změnilo, 
když k ní v létě přijela na prázdniny vnou-
čata, aby mohli rodiče odjet na dovolenou 
k moři. 

Děti ji měly moc rády. Tak jim babička 
řekla: „Děti, teď dobře poslouchejte, řeknu 
vám tajné zaklínadlo. To zaklínadlo zní Koč-
ka, kocour, oko, ocas, dráp, ruka, noha, oko, 
člověk.“ Děti zaklínadlo řekly dvěma kočkám 
Agátě a Tereze. Kočky se proměnily v lidi 
a řekly: „Děti, moc vám děkujeme.“ „To byla 
maličkost.“ řekly děti. Kočky pokračovaly: 
„Teď nám vládne královna Sofie II. a zakáza-
la používat zaklínadlo, abychom ji nemohli 
porazit.“ Celý den si takhle povídali. Jenže 
Sofie II. se dozvěděla, že dvě kočky Tereza 
a Agáta už znají zaklínadlo. Vyslala svých de-
set kocouřích špionů. „Běžte a zjistěte, co je 
na tom pravdy!“ řekla královna Sofie II. 

Kocouří špioni zjistili, že zaklínadlo oprav-
du znají, a také zjistili, že zaklínadlo znají 
i dvě děti. Kocouří špioni se vrátili ke králov-

ČERVENÁ KARKULKA 
trochu jinak
Byla jednou jedna holčička a jmenovala se 
dost divně – Karkulka. A protože byli chu-
dí, tak Karkulka měla jenom jedny šaty a to 
červené. Ostatní jí kvůli tomu říkali červená 
Karkulka. Protože ona s nimi chodila všude, 
např. do vinohradu nebo na pole. A protože 
nechodila do školy, tak s nimi vyráběla ná-
ramky. 

Jednou jí maminka řekla: „Karkulko, pů-
jdeš k babičce, ona má žloutenku, přineseš 
jí nějaké léky.“ A tak Karkulka šla. Po cestě 

Šesťáci ve slohu v rámci vypravování 
psali různé zajímavé příběhy – tady 

máte ukázku dvou:
ně Sofii II. a řekli: „ Vše je to pravda, krá-
lovno. Také jsme zjistili, že  zaklínadlo znají 
i dvě malé děti.“ Potom královna Sofie II. 
vyslala všechny své kocouří a kočičí vojáky. 
Ti přišli a vyčkali na noc. Když nastala noc, 
zajaly kočky Agátu a Terezu. Také zajaly obě 
dvě děti. Přivedli je ke královně Sofii a ta 
je nechala zavřít do vězení. Přišla za nimi 
a začala se jim vysmívat: „Už nikdo další se 
zaklínadlo nedozví a vy zůstanete ve vězení 
až do konce vašich životů.“ Děti a kočky pře-
čkaly jeden den a napadlo je utéct skrz sta-
rou zeď. Našli vyviklaný kámen. Kámen vy-
strčili ze zdi. Díky tomu vytvořili díru ve zdi. 
Touto dírou vylezli ven. Utekli pryč z vězení 
a díky kočkách Agátě a Tereze našli cestu do 
portálu ke kočičí babičce. 

U kočičí babičky se objevili v poledne tře-
tího dne. Královna Sofie II. se vypravila se 
svým kočičím a kocouřím vojskem na svět. 
Tam už na ni čekali děti a kočky. Když krá-
lovna přišla, děti ji chytili a zavřeli ji do kle-
ce. Potom děti řekly všem kočičím a kocou-
řím vojákům tajné zaklínadlo. Ti zase řekli 
zaklínadlo i ostatním kočkám a kocourům. 
Nakonec děti daly klec s královnou kočkám 
a kocourům. Ti královnu Sofii II. zavřeli  do 
vězení a zvolili si novou, hodnou a chytrou 
královnu Lucii III. V kočičím království se 
měli dobře a měnili se na lidi den co den. 
Díky dětem kočky a kocouři zase po letech 
začali používat tajné zaklínadlo. Ty děti byly 
nástupci kočičí babičky. Co když se zrovna 
vaše kočka, když se nedíváte, proměňuje 
v člověka???

Petr Prygl, 6.B

potkala vlka a ona mu říká: „Salámu ti na-
lámu, pěkně to sněz!“ A vlk ho celý sežral. 
A ještě se ptal: „Kde bydlí tvoje babička?“ 
Karkulka řekla: „Až vzadu.“ A Karkulka šla, 
ale než přišla k babičce, potkala znovu vlka 
a ten jí říká: „Mám rád malé holčičky.“ A po-
tom ji sežral. Naštěstí šel kolem myslivec, 
nabil si pušku a střelil. Poté si vzal nůž, roz-
sekal ho a našel v něm, babičku, která byla 
žlutá, a Karkulku, která byla červená. A po-
tom dali babičce léky, Karkulka si vzala mys-
livce za muže a vlka pověsili nad krb. A jestli 
neshořel, tak tam visí dodnes. 

Marián Herka, 6.A

Starověké Řecko
Chtěl bych žít ve starověkém Řecku. Určitě 
by si to vybrali i moji kamarádi. Je to koléb-
ka civilizace. Žil bych asi tak v homérském 
období. Rád bych si tam vyplul na lodičce 
a chytil nějakou rybu. Pak bych si ji upe-
kl na ohýnku a snědl. Určitě bych tam rád 
potkal nejlepšího vypravěče - Homéra a po-
slouchal bych staré řecké báje a pověsti. 

Eliáš Kaňa, 6.A

Mezopotámie
Přední východ jsem si pro svou práci vybrala 
proto, že zde vzniklo první zemědělství. Zají-
má mě chov zvířat a pěstování plodin. Jsem 
ráda v přírodě a hlavně se zvířaty. 

Lidé tu využívali úrodnou půdu kolem 
řek. Země byla suchá a moc nepršelo. 
V době záplav, dvakrát do roka, vodu chytali 
do nádrží a vymysleli systém zavlažovacích 
kanálů a přiváděli vodu na pole.  

Mezopotámie je řecké slovo, které v pře-
kladu znamená „země mezi řekami“ a ozna-
čuje pás země mezi řekami Eufrat a Tigris. 

Šesťáci měli v dějepise napsat, v jaké 
starověké zemi by chtěli žít a proč:

První známou civilizací zde byli Sume-
rové. Usadili se tu asi před 6000 lety. Ne-
známe ani jejich původ. V čele Sumerů byl 
místodržitel (něco jako král). Založili velká 
a významná města jako Ur, Uruk, Kiš nebo 
Lagaš. Sumerové věřili v mnoho bohů. Bo-
hové a bohyně představovali prvky přírody 
a světa. Stavěli chrámy podobné pyrami-
dám. Jmenují se zikkuraty. Jeden z nejzná-
mějších zikkuratů, Mardukův zikkurat, má 
název také babylonská věž. Na toto místo 
bych se velmi ráda podívala. Sumerové také 
vymysleli dva velmi důležité vynálezy: cihly 
ze sušené hlíny a kolo. Proto byly zikkuraty 
postavené hlavně z těchto cihel. 

Mezopotámie byla první civilizací, která 
vyvinula systém psaní. Klínové písmo mělo 
tvar klínů, psalo se na hliněné tabulky ráko-
sem. Tabulky se pak vypalovaly. Bez psaní si 
svůj život nedovedu vůbec představit a jsem 
ráda, že máme tolik druhů tužek, fixy a pas-
telky a píšeme na papír. 

Marie Košutková, 6.A
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Tak takovou otázku dostali osmáci v dějepi-
se. Co na to oni?

Většina lidí by bylo určitě negramotných, 
protože by se jim nedostalo patřičného 
vzdělání. Ti, kteří by nechodili do školy, by 
asi museli pracovat na polích nebo se na-
učit nějakému řemeslu. Muži by se museli 
naučit třeba pracovat se dřevem a ženy by 
se staraly hlavně o domácnost a děti. Mno-
ho vynálezů, co v této době máme, by bez 
povinné školní docházky ani neexistovaly 
a nebo by byly vynalezeny o mnoho let poz-
ději. Kdyby nebyla povinná školní docházka, 
tak bychom byli hloupí a nevěděli bychom 
skoro nic o našem světě, předcích atd. Po-

Jak by to vypadalo v naší zemi, 
kdyby nebyla povinná školní docházka?

dle mě na tom, že by nebyla povinná školní 
docházka, nic pozitivní není.

Amálie Bůšková, 8.A

Kdyby nebyla povinná školní docházka, 
zřejmě bychom neuměli číst ani psát ani 
počítat. Rozkazoval by nám nějaký cizí člo-
věk – bez jeho svolení bychom se nemoh-
li stěhovat nebo třeba ženit a vdávat. Byli 
bychom hrozně pozadu a byla by chudoba.  
Neexistovala by spousta věcí. Byla by jen 
práce na poli. Nejezdili bychom na dovo-
lenou. Nemohli bychom číst knížky nebo 
noviny. Internet by asi taky nebyl nebo by 
nebyl tak rozsáhlý.

Kryštof Vala, 8.B

hádanky a kvízyhádanky a kvízy

Najděte ve větách části lidského těla
1. Místo hoření bylo dohašeno hasicím přístrojem.

2. Cestující ve vlaku zdvihla vak a položila jej na polici.

3. Koupil si v bazaru kalhoty, kabát a taky klobouk.

4. Ze sněhuláka se při oteplení stala kopa tajícího sněhu.

5. Kukuřice byla na poli vyseta blízko, len, oves a řepka byly vysety o hodně 
dál.

Najděte ve větách zeměpisné názvy 
(města, řeky a státy)
1. Maminka koupila pařížský salát.

2. Moje sestra je přírodní blondýna.

3. Dub line svoji vůni kolem sebe.

4. Každý se někdy provinil.

5. Za chvíli to bude začínat.

6. Vyperu všechno prádlo.

7. Dnes uvařím oběd.

8. Vzadu najdete knihovnu.

9. Z úst vypouštějte vždycky pravdivá slova.

10. Hezky je všude, kde jsou kolem nás přátelé.

Řešení najdete na str. 23.

Pavlína Tomčalová, 8.B

SKRÝVAČKY

V pondělí 20. 6. se ve Vracově konal triatlon. Naši sportovci předvedli skvělý výkon. V mladších žácích 
se na prvním místě umístil Vojtěch Svoboda a v žákyních Stela Knotová. Vítězkou starších žákyň se 
stala Natálie Janečková a vítězem starších žáků, nejnáročnější trasy a držitelem putovního poháru se 
stal Štěpán Košutek. Získali jsme i druhá místa: Kryštof Svoboda, Valerie Damborská a Petr Bílík. Moc 
gratulujeme všem, že dokázali uspět i v tak náročné soutěži, jakou je triatlon.
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Stránky pro klukyStránky pro kluky

Doporučení na filmy
Během léta je dost volného času a to hlavně 
v době letních prázdnin a spousta z vás taky 
nějakou část tohoto volného času využije na 
sledování filmů. A pokud už nevíte na co se 
podívat, tak tady možná najdete nějaké filmy 
z roku 2021/22 které by vás mohly zaujmout. 
U každého filmu taky bude hodnocení, které 
je ze stránky ČSFD z května 2022.

Ježek Sonic 2
Druhý díl známého ježka Sonica , který je 
taky známý z her. V tomto díle se zpátky do 
Sonicova světa dostane zlý Robotnik, ale 
tentokrát s trochu větší hrozbou.

Délka: 2h 2m | 2022 | hodnocení: 70%

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství
Akční a trochu hororovější pokračování 
známého superhrdiny od Marvelu. V dru-
hém dílu se Doctor Strange vydává do para-
lelních světů, které jsou plné neznáma.

Délka: 2h 6m | 2022 | hodnocení: 72%

Zlouni
Zlouni jsou animovaný, dobrodružný a ko-
mediální film. Ve filmu je parta záporáků, 
kteří se po nezdařené akci musí kvůli doho-
dě stát dobrými. Většina to nemyslela vážně, 
ale někdo se možná už chce změnit.

Délka: 1h 40m | 2022 | hodnocení: 76%

Batman (2022)
Nový Batman ve kterém hlavní postavu 
Batmana hraje Robert Pattison. V městě Go-
tham se objeví nový zaporak jménem Rid-
dler a toho se snaží Batman najít. Taky ale 
narazí i na Catwoman s kterou začne spolu-
pracovat na případě Riddlera.

Délka: 2h 56m | 2022 | hodnocení: 80%

Toto jsou nějaké zajímavé filmy z poslední 
doby, ale určitě jich vyšlo mnohem víc jako 
třeba Spider-Man: Bez domova, DUNA, Zá-
topek, Fantastická zvířata a Brumbálova ta-
jemství, Uncharted, Encanto a další.

Tobiáš Turek, 8.B

Stránky pro holkyStránky pro holky

Letní móda 2022
V létě budou v kurzu minisukně a minikraťasy. Místo klasického denimu se více unosí jiné, 
barevnější látky. Stejně jako v roce 2021, i v dalším roce se setkáme s topy s vykrojením. 
Dále se budou objevovat i decentní modely s jemným vykrojením na zádech. Léto je plné 
barev, takže se nenechte držet zpátky. Pokud patříte mezi fanoušky žluté, v roce 2022 bude 
v kurzu, stejně jako fialová. Pokud preferujete tlumenější barvy, sáhněte po těch neutrálních 
a nenápadných tmavších odstínech zelené a hnědé. Nosit se však bude i bílá a její odstíny 
jako je slonovinová kost, krémová, perleť atd. V letních pařácích tyto kombinace oceníte, 
stejně jako oversized kalhoty z přírodních materiálů. Noste k nim oversized blůzy a košile. 
A samozřejmě kostýmky, ty pofrčí celý rok a pokud si je pořídíte ze vzdušného materiálu, 
unosíte ho i v létě.

Blahová K., Klubusová V., Makuderová N., 8.B
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ze Světa přírodyze Světa přírody

Komáři

Komárovití (Culicidae) je čeleď dvoukříd-
lého hmyzu, jejíž zástupci jsou běžně ozna-
čováni jako komáři. Samičky většiny z asi 
3000 druhů sají krev teplokrevných živoči-
chů. Přitom často přenáší velmi nebezpečné 
nemoci (zejména malárii), čímž každoroč-
ně nepřímo zahubí miliony lidí. Jednotli-

vé druhy se liší velikostí, ale jen výjimečně 
měří přes 16 mm. Komáři váží obvykle jen 
2 až 2,5 mg. Za noc dokáží urazit až 10 km a 
mohou létat až 4 hodiny bez přestávky rych-
lostí 1–2 km/h. Většina druhů je aktivní a 
shání potravu v noci, večer či ráno. Přes den 
se většina komárů schovává na chladných 
místech. Komár v letu vydává hvízdavý tón, 
způsobený chvěním křídel a také hlasivek, 
které jsou napjaté v hrudních průdušnicích. 

VTIP: Malý komár se právě vrátil ze svého 
prvního letu a nadšeně vypravuje mamin-
ce: "Mami, to ti bylo prima, představ si, jak 
jsem tak letěl, všichni mi tleskali!"

Adam Petrjánoš 8. A
Štěpán Kopiš 8. A

Ve škole při poslední hodi-
ně říká paní učitelka: „Kdo 
odpoví na moji otázku jako 
první, může jít domů.“
Honzík naschvál bouchne 
pravítkem o lavici.
Paní učitelka se ptá: „Kdo to 
udělal?“
Honzíček řekne: „Já... na 
shledanou.“

Učitelka se ptá Evičky:
„Řekni mi zvířátko na P.“
„Potkan.“

„A teď na D.“
„Dva potkani.“
Učitelka zakroutí hlavou:
„A na Ž?“
„Že by tři potkani…?“

Nová paní učitelka si chce 
ověřit znalosti z psychologie 
a tak se zeptá: „Kdo si myslí, 
že je hloupý, ať se postaví.“
Dlouho nikdo nevstává, pak 
se postaví Jeníček.
„Jeníčku, ty si myslíš, že jsi 
hloupý?“ 

„Ne, ale nechtěl jsem, abyste 
tu stála tak sama.“ 

Evička: „Tati, kdybych udě-
lala v životě nějakou chybu, 
napravíš jí?“
Otec: „Když budu moct, 
tak ano.“
Evička: „Chyba byla, že 
jsem nešla s košem.“

Evička: „Tati, víš, kolik pasty 
je v zubní pastě?“
Otec: „Nevím.“

vtipy a zábavavtipy a zábava

Evička: „Od umyvadla až ke 
gauči.“

Pepíček říká mamince:
Mami paní učitelka se mě 
ptala, jestli mám sourozen-
ce.
A cos řekl?
Že jsem jedináček.
A co ona na to?
DÍKY BOHU!!!!!! 

Žáci 4. třídy píšou písemku 
z matematiky. Franta pošep-
tá Pepovi: „Ten učitel je ale 
blb.“
Učitel zareaguje slovy: „Ne-
napovídej, Franto, Pepa na 
to musí přijít sám.“

Paní učitelka se ptá:

Děti, kde leží největší jeze-
ro?
Pepíček se hlásí, ale paní 
učitelka ho nechce vyvo-
lat, protože řekne obvykle 
nějakou blbost. Asi po půl 
hodině ho vyvolá a Pepíček 
říká:
Největší jezero teď leží 
pode mnou.

Manželka se zlobí na muže, 
že zase pije to víno. On na to:
Ale Pepík má přece za úlohu 
donést do školy 8 špuntů od 
vína, tak sedím doma a dě-
lám mu úlohu. 

Honza se ptá staršího brá-
chy: „Pepo, víš, co je to 
kamzík?“

„To je taková hloupá ryba.“
„Ale vždyť skáče po ho-
rách.“
„Tak vidíš, jak je hloupá.“ 
Přiběhne Pepíček za tatín-
kem a říká: „Tati, umíš psát 
po tmě?“ „Ano, proč?“ „Tak 
mi prosím podepiš žákov-
skou knížku.“

Ptá se malá myš maminky: 
„Co to je ten jed na myši 
?“ „Víš miláčku, to je něco 
jako kočka v prášku.“

„Nesnášel jsem běh, skoky 
a  ani jsem nevěděl, co je to 
parkur... Ale sousedův do-
brman ve mě včera objevil 
velký talent…“

připravila 
Linda Červenková, 6.A

Řešení skrývaček na str. 19:  ČÁSTI LIDSKÉHO TĚLA: 1. noha, 2. hlava, 3. ruka, 4. pata, 5. koleno
ZEMĚPISNÉ NÁZVY: 1. Paříž, 2. Londýn, 3. Dublin, 4. Nil, 5. Čína, 6. Peru, 7. Řím, 8. Dunaj, 9. Kypr, 10. Kyjev

Obrázek nakreslila Alžběta Polášková ze 4.B v projektu o pravěku
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receptyrecepty

M E L O U N O V Ý    K O K T E J L

T Ě S T O V I N O V Ý    S A L Á T 

Postup
Vyřízni z melounu dužinu a odstraň z ní pecky.
Rozmixuj melounovou dužinu s (kokosovým) mlékem a přidej 
šťávu z limetky.
Přidej drcený led.

Postup
Uvaříme těstoviny podle návodu.
Očistíme a nakrájíme na MALÉ kostky zeleninu (papriky, rajčata 
a okurek), sýr a šunku.
Zamícháme v hrnci těstoviny, zeleninu, sýr, šunku a tatarku..
Podle chuti posolíme a popepříme, můžeme přidat bylinky. 

Barbora Havlíková, 7.B

Ingredience
½ menšího melounu
½ hrnku (kokosového) mléka
1 limetka
drcený led

Ingredience
500 g těstovin 
velká tatarka
2–3 rajčata
1 okurek
1–2 paprika červená 
1–2 paprika zelená 
20 deka (v celku) sýra
20 deka (v celku) šunky
sůl, pepř (podle chuti)
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