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Máme tu další vydání našeho, doufáme opět  
kvalitnějšího, časopisu Školáček. Vymyslet rubriky, 
aby se v každé někdo našel, je velké umění. Jak se 
nám to v tomto čísle podařilo, posuďte sami. 
Napíšete-li nám svoje připomínky, nápady, výtky či 
pochvaly, budeme rádi. A kam? Tady je naše  
mailová adresa: skolacekdb@seznam.cz. 
 
Aby časopis byl kvalitnější a líbil se více lidem, 
poskytla nám škola samostatnou místnost,  naši tzv. 
pracovnu  neboli klubovnu /za což moc děkujeme/, 
kde  vznikala převážná většina článků.  Doma se 
většina z nás  do práce moc  nehrne, raději sedneme 
k PC, zapneme QIP či ICQ  a už si to fičíme po síti. 
Jiní,  ti sportovněji založení, si zajdou na hřiště nebo 
třeba  k Bojance zaskákat si na skatu.. Zkrátka, 
raději děláme práci ve škole, než pak se s tím mořit 
doma. 
  
Co Vás v tomto čísle čeká?  Je toho dost. Aktuality z 
naší školy především, protože se pořád něco děje, 
dále výsledky zajímavé ankety, kterou jsme provedli 
nejen ve škole, najde se něco i pro sportovce, 
nechybí ani stránky pro mladší žáčky, o zábavu se 
postarali naši vtipálci, tedy především Přema 
Herka,někoho třeba zaujme rozhovor s Víťou 
Marčíkem /pamatujete si na něj, ne/ a pro případ 
ztroskotání na ostrově, ale i pro náš větší přehled se 
v rubrice Poučení dozvíte něco o tá-ty-tá ...tedy 
morseovce.   
 
Celý časopis je laděn už do příchutě prázdnin, 
protože ty se nezadržitelně blíží. Ty malé děti, co byly vyplašené, když poprvé stály před branami 
školy, se už „otrkaly“ a po prázdninách nastoupí do 2. třídy. Naše „velká mládež“ neboli deváťáci, 
už  po prázdninách nastoupí na jinou loď,na tu, jež je poveze za cílem, který se  mnohým již v dálce 
rýsuje. Žezlo po nich převezmou současní ještě osmáci a myslím, že se určitě máte na co těšit! 
  

Přeji Vám všem příjemné čtení! 
       Miroslava Rylková 9.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Naši školu navštívil „umělec“ Víťa Marčík, avšak doufáme, že tento článek nebude číst, neboť 
o sobě prohlásil, že není umělec, nýbrž komediant . 
 
 Zahrál u nás dvě hry. Pro první stupeň prince Bajaju a pro druhý stupeň Robinsona Crusoe. 
 
Jak jste se dostal k herectví ?  
Když jsem vystudoval střední školu, neměljsem práci. Můj kamarád mi nabídl práci v Českých 
Budějovicích v soukromém divadle. Abych vás ale neuvedl do omylu, tady jsem hrál já, nikoliv mé 
loutky. 
 
A jak jste tedy přišel k loutkám ? 
Po nějakých dvou letech mě přestalo bavit hrát, jak 
režisér píská, proto jsem změnil zaměstnání a od 83. 
jsem se amatérsky věnoval loutkovému divadlu. 
 
Kdy jste se tím „začal živit“ ? 
V roce 1993, kdy jsem nejprve objížděl školky a 
nabízel svoje hraní … 
 
 Pracujete sám, nebo je „vás víc“?  
Hraju sám, ale na některých hrách se podílí má rodina (nejstarší syn, nejstarší dcera a manželka) 
 
Kde nejdál  jste hrál ? 
Kanárské ostrovy, jinak každoročně jezdíme s rodinou na mezinárodní festival loutkového umění 
do Španělska. Má dcera umí výborně španělsky, takže překládá. Je to pro mě (nás) nádherný 

zážitek, když vidíme, že u nás už mrtvou kulturou, 
ale jinak ve světe rozšířenou,se zabývá spousta lidí. 
Dále také navštěvujeme festival na Sicílii. Zde mě 
zaujalo, že loutkaření se věnují celé rodiny (dědeček 
vyřezává, babička šije obleky a děti hrají). 
 
Přál byste si, aby hrály i vaše děti? 
Určitě bych byl rád, mám hodně dětí, tudíž je 
pravděpodobné,  že půjde někdo  v mých stopách. 
Ale nikoho do toho nutit nebudu. Proto doporučuji 

svým dětem jako střední školu gymnázium, neboť je podle mě  nesnadné  rozhodovat v patnácti 
letech o své budoucnosti. 
 
Závěrem...U vás ve škole se mi dobře hrálo, děti spolupracovaly, jak ty mladší, tak i ty starší. A 
proto to dělám -  pro dobrý pocit, že to někoho baví... 
 
 
 
Za školu v DB Lukáš Jakůbek a Přemysl Herka 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

V 6.B, v hodině občanské výchovy,  se nám stála pikatní příhodička. Pan učitel Veselka si povšiml 
špinavé tabule a chtěl ji utřít....Nevíme jaký mimozemský vliv to dopustil, ale místo hadru popadl  
ručník a začal se svou prací. 
Je u nás sice  nový, ale je mladý, pohledný, a proto si vědci NASA nedokážou vysvětlit, co to 
dopustilo. 
 
A jsou tu  další zprávy z domova. Ne důchodců, ale z domova školou povinných. 
Ministerstvo přírodopisného kabinetu , jehož  pobočku řídí paní učitelka Zálešáková, zaregistrovalo 
následující zajímavost: .Místo čnělky navrhli žáci termín čelenka. Z kabinetu literárního,  jehož 
pobočku vede p.uč  Čechovská , se ozývají stížnosti na to, že žáci přejmenovávají hlavní hrdiny 
některých knížek, např. místo don Quiote  slýchává don Chichot, don Kojot a tak podobně. 
 
                                                                                                                  Přemysl Herka 8.A 

 
 
 
 

 
 

Hodina němčiny v 9.ročníku 
 

Podívejte se, jak pracovali naši deváťáci v hodině německého jazyka. Fotodokumentaci pořídila 
paní učitelka Vaculíková. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Víte kdo to byl Samuel Morse ? Co vymyslel ? Víte, že jeho vynález pomáhá 
zachraňovat životy ? 
 
Samuel Morse byl vynálezce Morseovy abecedy zvané „morseovka“. Celé jméno uměleckého malíře a 
vynálezce je Samuel Finley Breese Morse. Samuel byl velmi chytrý chlapec, už jen to, že jeho otec byl 
zeměpisec,bylo dost důležité. Morseovka bylo jeho vrcholným dílem a byla také velmi žádaná. Morseovka je 
abeceda vyjádřená tečkami a čárkami. Ukázka Morseovy abecedy:  
 

Znak Kód Ukázka a pomůcka Znak Kód Ukázka a pomůcka 

A .- akát N -. národ, nástup 

B -... blýskavice O --- ó náš pán, ó náš háj 

C -.-. cílovníci P .--.

papírníci 

D -.. dálava, dálnice Q --.- kvílí orkán 

E . erb R .-. rarášek 

F ..-. Filipíny S ... sekera, sobota 

G --. Grónská zem, gnómóny T - tón, trám, tůň 

H .... hrachovina, holubice U ..- učený, uličník 

CH ---- chléb nám dává, chvátá k nám 
sám V ...- vyučený, vyvolený 

I .. ibis, ivan W .-- wagón klád, waltrův vůz, dvojté 
vé 

J .--- jasmín bílý, junácká hůl X -..- Xénokratés, Xénie má 

K -.- krákorá, království Y -.-- ý se ztrácí, ý se krátí, Ýgar mává

L .-.. lupíneček Z --.. známá žena, zrádná žena 

M -- mává, mlází    

 



 
                      
 
 
                                                                                   
Telegraf 
 
 

                          
Štěpán Kaňa 5.A 

 
 
 
 

Zmrzlina 
 
Zmrzlinu znají již velmi malé děti, protože zmrzlina, to je pochoutka nad pochoutky. Od jaké doby 
lidem zpříjemňuje život? A byla vždy taková, jak ji známe dnes? 
 
Původ zmrzliny je i dnes neznámý, přesné datum jejího vzniku neexistuje. Jisté však je, že zmrzlina 
chutnala již vládcům staré Číny, Indie a Říma. Měla podobu mléčné rýžové směsi (200 let př.n.l. v 
Číně) nebo chlazených ovocných šťáv. S chlazením to nebylo jednoduché, protože ještě nebyly 
vynalezeny ledničky. Základem však bylo sehnat sníh a led a v něm zmrzlinovou směs (podobně 
jako dnes) nechat ztuhnout. 
 
Zmrzlina se postupně 
zdokonalovala, experimentovalo 
se s různými surovinami, chutěmi. 
Snad se na jejím putování světem 
podílel i známý cestovatel Marco 
Polo (13.-14. stol.), který pobýval 
na dvoře čínských vládců a mohl 
ji přinést do Benátek. Z italské 
kuchyně se pak prý dostala na stůl 
francouzský a dále a dále, přes 
hory a doly, přes moře a oceány 
do celého světa. 
První zmrzlinový strojek, tedy 
zařízení opatřené klikou a na ruční 
pohon, k výrobě ztuženého zmrzlinového krému vynalezla v roce 1846 Nancy Johnson z New 
Jersey.  
A první zmrzlinový kornout? Ten spatřil světlo světa v roce 1904. K jeho „vynálezu“ přispěla 
náhoda. Představte si ulici amerického města  St. Louis, kde vedle sebe stojí stánky dvou 
prodavačů. Jeden prodává misky se zmrzlinou, druhý dorty a dortové oplatky. A když sousednímu 
zmrzlináři došly misky, cukrář Ernesto Hamwi pohotově sroloval teplou dortovou oplatku do 
kornoutku, nechal ji vychladnout a nabídl ji kolegovi. A vynález byl na světě. Nebyl sice převratný, 
ale těší se z něj dodnes miliony lidí 
                                                                                                připravila  Natálie Herková 9.A 

                              

 

 



Anketa 
 
Vydaly jsme se za našimi současnými i bývalými spolužáky, ale i učiteli a pracovníky školy s 
otázkou: „Jaké tři věci jsou pro vás v životě nejdůležitější?“  
Zkuste sami porovnat a ohodnotit jejich odpovědi a zapřemýšlejte nad tím, jak byste se vy na jejich 
místě zachovali – nuceni odpovědět během pár sekund, v deprimujícím tichu a s vědomím, že si vás 
někdo nahrává... /pozn.- na diktafon/ 
 
Zde jsou odpovědi podle věkových kategorií: 
Žáci I. stupně  /3. – 5. třída, věk 8 – 11 let/ 

1. sranda /byla, je a bude/, všecko, co máme doma, televize 
2. počítač, televize, plyšáci 
3. počítač, televize, notebook 
4. láska, pchopení, život 
5. láska, přátelství, zdraví 
6. počítač, zdraví, rodina 
7. počítač, mobil, hodinky 
8. rodiče, sourozenci, domov 
9. láska k rodině, rodina, moji kamarádi 
10. rodina, přátelství  

 
Žáci II. stupně /6.-9. třída, věk 12 – 15 let/ 

1. láska, jídlo, peníze 
2. rodina, zdraví, sport 
3. rodina, zdraví, přátelství 
4. rodina, kamarádi, škola 
5. kamarádi, rodina, můj kocour 
6. rodina, zdraví, kámoši 
7. domov, kamarádi, rodina 
8. peníze, zdraví, oblečení 
9. kamarádi, fenka Betynka, cigarety 

 
  Bývalí spolužáci / věk 16 – 18 let/ 

1. mezi Bojanovčákama je to na prvním místě víra v Boha, vlastní zdraví, něco, co možem 
udělat pro druhého 

2. rodina, přítel, zdraví 
3. rodina, víra v Boha, přátelství 
4. rodina, přátelství, škola 
5. láska, úspěch, zdraví 
6. rodina, vzdělání, kamarádi 
7. víra, láska, moje kolo 
8. zdraví, rodina, florbal 
9. vzdělání, dobré vztahy, dobrý život 

 
Učitelé 

1. rodina, přátelé, zdraví 
2. mít životní směr, umět ho žít, čas 
3. rodina, víra v Boha, pěkné vztahy mezi lidmi 
4. rodina, kamarádi, zdraví 
5. zdraví rodiny a mé vlastní, spokojenost v práci, dostatek financí 
6. rodina, zdraví, zájmy 
7. dobrý vztah s někým, s kým je mi dobře, dobré vztahy v práci, zdraví 



8. spokojenost v rodině, na pracovišti, zdraví 
 
Ostatní pracovníci naší školy 

1. rodina, vnoučata, zdraví 
2. zdraví rodiny, vnučky, peníze 
3. zdraví, rodina, peníze 
4. přátelství, zdraví, pohoda 
5. zdraví, rodina, pokoj 
6. rodina, pokoj v práci, zdraví 
7. zdraví, radost ze života, dobré vztahy v rodině a mezi přáteli 
8. rodina, přátelé, zdraví 

 
Anketu provedly: Klára Bačová, 7.A, Veronika Pazderková, 6.A 
  
 
 
 
Chytrý 
Bob, či 
popleten
ý boB? 
 
Žil byl jednou jeden prý popleta, jmenoval se Bob. Nosil zalátané boty a smál se, jak když mlčí 
hrob! Ponožky mu hrály všemi barvami, nosil je na rukou, na nohy každé ráno rval si rukavice, 
čepice místo kapes měl, šálu motal na kotníky,  kalhoty oblečené obráceně,  kapsy dozadu mu 
trčely, prázdné, vysypané celý rok byly.  
Hlavu měl v rukávu, druhý si dal za pásek, díru pro  hlavu na břichu měl -  to kdyby dostal hlad, ať 
má se čím najíst! Chodil po světě pořád doleva, a když tam cesta nebyla, sám si ji vyšlapal. Smál se, 
když plakat měl, plakal, když všichni kolem něj smíchem umírali. Spal, když ostatní pracovali, 
pracoval, když ostaní o světě nevěděli. Jedl, když žízeň měl, pil, když hlad ho sužoval. Když zdravý 
byl, kapky si dával, když nemocný byl, v ledové vodě se koupal. 
Byl to blázen? Ne, jen chudák, nevěděl, kdy je ráno a kdy noc, kdy pátek a kdy sobota. Jen tak 
postával a hleděl, do žádné práce se neměl. A jak mluvil! Světe div se! Místo á říkal bé, místo 
abecedy stébla trávy počítal.  
Když umřel, nikdo neplakal, nevěřili mu. Jen chodili okolo něj a čekali, kdy vstane. Čekali tři dny a 
nic se nedělo, pak sáhli mu na čelo. Zjitili, že ledové jej má, a pak místo do hlíny, do vody jej 
hodili. Byl popleta, co s ním? Určitě by si to tak přál, myslili si.. 

 
                                                                                                              Miroslava Rylková 9.A 
 

Příběhy naruby 
 
Ráno zakokrhal slepice a kohout snášel vejce. Máma se vzbudil a šel ven dojit prase. Těhotný pes ji 
viděl a nabral ji na rohy. 
 
Jakub Mrkva, 6. A 
 
Ve škole jsme psali na lavici, učebnice jsme roztrhali a vyhodili z okna. Bylo nám horko, tak jsme 
zapli topení. V přírodopise jsme se učili, že může voda téct nahoru. Tabuli jsme rozebrali a použili 
jako podlahu. Měli jsme mínus hodin. Šel jsem na oběd a pak jsem ho vypil. Nakonec jsme vyhodili 
školu až na Mars. Potom jsem vyšplhal na mrak, propíchl jsem ho a začalo pršet. Šel jsem domů a 



napsal jsem domácí budovu. Uklidil jsem v hodinách a v topení. Pařil jsem na kalkulačce. 
Poslouchal jsem papírové cédéčko. Nakonec jsem spal na střeše. 
 
Michael Kůr, 6. A 
 
Je odpoledne 7 hodin ráno. Venku je zima, že všichni chodí v plavkách. Naše vesnice většinou leží 
v poli obilí uprostřed rybníka. Ten rybník je největší moře na světě. Do naší hospody chodí plno lidí 
najíst se čerstvého piva s okurkami. Někdy se nás tam sejde dokonce 5. Doma se nejraději dívám na 
rádio a poslouchám syčení hrnce. 
 
Michal Zámečník, 6. A 
 
 

Ze světa : 
 

XXIX.Letní olympijské hry v Pekingu (8.až 24.srpna 2008)  
 

V červenci roku 2001 v Moskvě získal právo pořádat letní olympiádu v roce 2008 čínský Peking.
Na asijském kontinentu se letní hry uskuteční potřetí v historii. Peking 

navazuje na olympijské Tokio (1964) a Soul (1988). 

Už od přidělení her Číně bylo jasné, že tamní režim připraví opravdu 
impozantní hry. Od začátku se hovořilo o více jak 20 miliardách 

dolarů, které je třeba investovat do infrastruktury přelidněné čínské 
metropole.

Pořadatelé slíbili vystavět nové silnice, stadiony, parky a rozšířit síť 
metra. Kvůli olympijské štafetě se má dokonce vystavět asfaltový 

koberec až na Mt. Everest.

Ze školy: 

Pohár rozhlasu 2008 
Výsledky okresního kola - Kyjov 28.5.2008 – starší žáci 

poř. škola 60 m 1 500 m výška dálka koule 4kg 4x 60 m bodů 

1. 
Veselí Hutník 7,20 4:51,09 160 524 10,90 29,10 5 956 

2. 
Bzenec 7,70 4:34,93 160 507 12,26 29,90 5 771 

3. 
Kyjov Újezd 7,50 5:11,78 160 526 11,20 31,00 5 492 

4. 
D. Bojanovice 7,30 4:57,50 150 493 8,96 28,80 5 321 

5. 
Blatnice 7,10 5:06,02 160 523 10,45 32,60 5 094 



6. 
Vnorovy 7,80 5:26,34 155 495 10,55 31,50 4 883 

7. 
Hrozn. Lhota 7,50 5:15,56 150 478 9,05 31,10 4 766 

8. 
Vracov 7,70 5:17,81 155 496 9,98 30,70 4 734 

9. 
Strážnice Šk. 7,70 4:54,18 165 430 9,50 31,80 4 614 

10. Hodonín Van. 7,90 5:41,46 155 515 9,90 31,40 4 612 
11. Kyjov Kom. 7,90 5:37,96 160 489 9,60 31,40 4 499 

12. 
Velká nad V. 8,10 5:13,34 170 475 8,75 32,70 4 152 

Starší žákyně 

 

poř. škola 60 m 800 m výška dálka koule 3kg 4x 60 m bodů 

1. 
Veselí Hutník 8,20 2:37,21 148 375 8,56 32,60 5 619 

2. 
Kyjov Újezd  8,20 2:26,96 140 441 8,30 33,30 5 403 

3. 
Kyjov Kom. 8,20 2:34,87 145 373 9,04 33,20 5 266 

4. 
Hodonín Van. 8,30 2:44,78 135 406 9,20 34,20 5 166 

5. 
Bzenec 8,40 2:50,59 130 420 8,68 34,30 5 131 

6. 
Strážnice Šk. 8,60 2:40,59 130 363 5,08 35,80 4 422 

7. 
Hrozn. Lhota 8,80 2:51,93 130 410 8,22 36,00 4 398 

8. 
Vracov 8,60 3:10,06 135 375 7,78 35,40 4 186 

9. 
Vnorovy 8,60 2:58,52 130 390 7,58 35,70 4 181 

10. 
Blatnice 8,70 3:10,72 135 400 7,74 36,70 4 056 

11. 
D. Bojanovice 8,30 2:46,15 125 361 6,94 34,40 4 020 

12. 
Velká nad V. 8,60 3:00,90 130 378 6,28 35,10 3 990 

 

    Mladší žákyně 

 

poř. škola 60 m 600 m výška dálka míček 4x 60 m bodů 

1. 
Veselí Hutník 8,30 1:59,06 135 397 52,90 34,40 5 106 

2. 
Strážnice Šk. 8,20 1:50,06 135 405 44,10 38,60 4 723 



3. 
Kyjov Újezd 8,90 2:03,22 154 399 31,70 37,20 4 260 

4. 
Velká nad V. 8,80 2:08,56 135 372 40,50 37,70 4 192 

5. D. Bojanovice 9,00 2:08,16 130 394 36,40 35,20 4 128 

6. 
Hodonín Van. 9,20 2:01,15 130 369 40,80 36,00 4 061 

7. 
Žarošice 9,40 2:06,59 140 372 46,15 36,70 4 018 

8. 
Bzenec 8,60 2:12,72 115 388 38,90 34,90 3 825 

Pravidla pro opisování  

1. Být v učebně první a najít si nejlepší místo k opisování. Ve třídách,  kde jsou lavice spojené do 
řad a je jen jedna ulička vedle lavic, je zpravidla nejlepší místo v zadních lavicích u zdi. Super je, 
když za sebou máte ještě jednu řadu lavic, aby k vám nikdo nemohl. Když jsou lavice spojené k 
sobě, ale uličky jsou po obou stranách, tak je nejlepší sedět někde uprostřed. No a u klasického 
postavení lavic v řadách, kde jsou uličky mezi každou řadou, se musíme řídit postavením stolu 
učitele a zvyky učitele.  
 
2. Mít super souseda. Soused musí mít pro vaše opisování pochopení. Nesmí se bát opisovat a musí 
vám s opisováním pomáhat. Když něco umí, tak to není na škodu. Vy mu ale musíte taky pomáhat, 
protože jestli vás kryje, tak to musíte ocenit, a i za cenu toho, že vaše písemka nebude stoprocentní, 
mu musíte poradit. 
 
3. A poslední pravidlo je to, že to na vás nesmí být vidět. V tomhle oboru se totiž červenání nebere 
jako roztomilé. Je to nepřípustné, protože tak necháte vyhrát učitele, a to není dobré. A když už to 
na vás vidět je, tak to dělejte tak, aby vás nechytil. Jednou se naučte a zkuste nachytat učitele na to, 
aby si myslel, že opisujete. Podmínkou ale je, aby se šel alespoň jednou přesvědčit, jestli nemáte 
tahák. Když zjistí, že ne, máte pro příště vyhráno (proč si to ale tak komplikovat). 
 
4. Není pravidlem, že malý tahák -  dobrý tahák. Učitelé nejsou tak chytří, aby prokoukli, že vaše 
A4, kterou máte položenou na lavici, není papír, na který píšete písemku, ale nádherný tahák, na 
který se slabou tužkou zdatnému opisovateli podaří hravě zmáčknout celý sešit. 

Zajímavé rady sesbírala vzorná deváťačka Natálie Herková 

 

 



 

Taháky podle slavných 

Židle je pořát IN: David Beckham: Školu jsem moc nestíhal,protože už tehdy pro mě byl fotbal to 
nejlepší na světě. Učení byla pruda a dost jsem na něj kašlal. Bez taháku jsem proto nenapsal ani 
jednu písemku. Na druhou stranu jsem psaním taháků strávil tolik času, že jsem se to vlastně možná 
i naučil. A kam jsem je schovával? Úplně v pohodě jsem si je nalepil na opěrátko židle přede mnou. 
Super bylo, když na té  židli seděla holka s dlouhými vlasy. 

Školní lavice: Penélope Cruz: Kam jsem si psala taháky? Tak na 
to si moc dobře vzpomínám! Myslím,že jako většina mých 
spolužáků do lavice. Několikrát se mi dokonce stalo, že jsem nic 
psát nemusela, protože někdo zřejmě neuměl to samé, co já, a tak 
jsem v lavici už měla tahák napsaný. 

Zelené pravítko: Jared Leto: Měl jsem takové malé zelené 
poškrábané pravítko a to mi vydrželo celou školu. Vždycky jsem 
si napsal tahák na tenký proužek papíru a ten jsem pak nalepil pod 
čísla na pravítku. A nikdy mi na něj učitelé nepřišli! 

Vychytaná sukně: Allysa Milano: Kam s tahákem? Jasně pod sukni! Pod hodně krátkou, protože 
když bude až na zem, tak pod ní tahák fakt nenajdeš. Jo, krátké šatičky jsou fajn. Ale chce to mít 
hezké nohy, protože pokud náhodou učitel tahák objeví, určitě ti to promine. Jen bacha,abys 
nenarazila na závistivou úču... 

Ať žije ruka: Avril Lavigne: Nejčastěji jsem si psala taháky na ruku. Buď do dlaně, nebo na spodní 
stranu předloktí. To jsem ale pak musela mít tričko s dlouhým rukávem, které jsem vždycky 
nenápadně vyhrnula. Myslím, že to bylo tak, že v zimě jsem taháky schovávala pod tričkem a v létě 
do dlaně.Hlavně nenápadně.:-) 

Nenápadný penál: Jason Biggs: Taháky jsem si schovával do penálu. Od rodičů jsem totiž dostal 
super penál, který měl hrozně moc přihrádek, a tak jsem tam měl schovávané taháky na všechny 
předměty, které mi nešly. A že jich bylo dost! 

Super tužka: Enrigue Iglesias: Taháky jsem si často schovával do víček psacích per nebo jsem je 
průhlednou lepenkou přilepil na tužku. Že mi na to učitelé museli přijít? Tak to jste na omylu. 
Možná to nevíte, ale průhledná lepenka neni pod zářivkama nápadná. 

 



 

                                                                                           připravila Natálie Herková 9.A 
  
 
 
 
 
 
 
 

Dobrá rada 
 
Rada školáčka a Ministerstvo zdravého rozumu varují před rozepnutým cviklem! Tento přírodní, 
avšak zcela nepřirozený jev,  je děs. Proto varujeme žáky, aby raději používali knoflíky anebo dbali 
na zapnutí poklopce.Učitelů se tento problém týká také!!! Neboť i učitelovi to nemusí zrovna 
dvakrát držet ...Děkujeme.  /A to si představte, že někdo nemá spodní prádlo./ 
 

                                                                                Přemysl Herka 8.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Něco pro malé angličtináře 

 



 



 

 

Příběhy kocoura Garfielda : 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
Loučí se s námi....  9.A, 9.B  - 1999 - 2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 

REKLAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 

DĚKUJEME firmě, která sponzorovala 
toto číslo !!!! 

 
 
 
 
 

 
!!!! Vážení podnikatelé z Dolních Bojanovic !!!! 

! Zde může být i vaše reklama ! 
Přispějete tím na náš školní časopis 


