
ŠKOLÁČEK

Časopis žáků Zš a Mš Dolní Bojanovice

SKOLÁCEK
prosinec 2014

XIV. ročník 1. číslo



ŠKOLÁČEK ŠKOLÁČEK

Obsah
 Úvodník .............................................................................................. 1

 Slovo ředitele školy ............................................................... 2

 Školní zprávičky ......................................................................... 3

 Zeptali jsme se za vás ....................................................... 9

 Ze slohových sešitů ............................................................. 10

 Ze světa přírody ........................................................................ 12

 Stránky pro kluky ................................................................... 13 

 Stránky pro holky ................................................................... 14

 Doporučujeme ......................................................................... 16

 Hádanky a kvízy ....................................................................... 16

 Vtipy a zábava............................................................................  17

 Recepty  ............................................................................................... 18

Redakční rada:

Lucie Horáková, Renata Matyášová, Zuzana Macháčková
a Vlaďka Bílíková – 6. A, Karolína Seďová,– 6. B, 

Daniela Bartálová, Karolína Benešová a Petr Hosaja – 7. A 
Magda Tlachová – 8. A, Adam Jakúbek – 9. A 

Tisk: Tiskárna Lelka, Dolní Bojanovice, prosinec 2014

1

Ahoj holky a kluci,

zdravíme vás v podzimním čísle Školáčka. Je to první číslo nového školního 
roku, ve kterém jsme pro vás připravili ohlédnutí za tím, co se na naší škole 
v prvních třech měsících událo - najdete tu informace o sportu, o divadle apod. 
Doufáme, že tu najdete to, co vás zaujme (je tu například rozhovor s novým 
panem učitelem nebo taky třeba článek o piraních). Věříme, že vás Školáček 
i pobaví - ani tentokrát vtipy nechybí a dobré jsou i crazy účesy.☺
Přejeme všem žákům i našim učitelům pohodové adventní dny a dobrou náladu – 
vždyť Vánoce a vánoční prázdniny už se blíží!!! ☺
Mějte se hezky.

vaše redakce
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Jeden z mnohých citátů Alberta Einsteina, nositele Nobelovy ceny za fyziku, zní: „Nee-

xistuje jiná rozumná forma výchovy než být příkladem, nelze-li jinak, tedy i odstrašujícím.“ 

Tento citát spatřil světlo světa v první polovině 20. století a platí dodnes. 

Mezi inspirativní vzory každého člověka by měli patřit jeho 

rodiče, prarodiče či sourozenci. V raném věku přichází každé 

dítě do školy, kde může nalézt učitele, který jej ovlivní v jeho 

chování, představách a názorech. Dalším velkým vzorem je 

představitel duchovního života - kněz. S přibývajícím věkem 

může člověk čerpat z příkladu výjimečného kamaráda, vyni-

kajícího sportovce, známého hudebníka či skvělého malíře, 

tanečníka. V dospělosti to mohou být vzory velkých myslite-

lů, fi lozofů, podnikatelů. K velkým morálním vzorům patřili 

i někteří naši bývalí prezidenti, jako třeba Tomáš Garrigue 

Masaryk nebo Václav Havel. To všechno jsou vzory, jež člo-

věka ovlivňují pozitivně, jsou to příklady, kterým se chce ale-

spoň trochu podobat či přiblížit.

Všichni se však můžeme učit i od odstrašujících příkladů. Ne tím, abychom po nich jejich 

nevhodné chování či vulgární slovník opakovali, ale abychom se toho naopak vyvarovali. 

Abychom nebyli jako oni. Mějme to prosím všichni na paměti, až přímo nebo z médií usly-

šíme vulgární výrazy, které do světa slušných lidí ani školního prostředí nepatří.

Přeji vám, milí žáci, abyste pod stromečkem našli alespoň něco z toho, co si moc přejete. 

Abyste i vy potěšili dárkem své blízké a kamarády, neboť i obdarovávat je radost. 

A konečně a především, abyste v životě potkávali více dobrých vzorů než těch odstrašují-

cích a dokázali je správně rozlišit…

Martin Maňas
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O VZORECH KLADNÝCH 

I ODSTRAŠUJÍCÍCH Sběr papíru se konal  v pátek 19. září. Tentokrát jsme nasbírali 6 413 kg. Velké díky 
všem, kteří se zapojili a také pomocníkům z 9. A Nejvíc toho nasbíraly třídy 4. A a 6. B.
Nejlepšími podzimními sběrači jsou Aleš Mizera - 6. B 455 kg, Radim Kovařík - 6. A 
240 kg a Daniel Červenka ze 4. A 203 kg. Kluci, jste borci!!! Užijte si pěkně odměnu.

Další dobří sběrači: Ivona Svobodová 7. A 190 kg, Denisa Duhajská 8. A 188 kg, Adéla 
Šedivá 7. A 145 kg, Petr Trávník 3. B 141 kg, Anežka Hanzalíková 4. A 130 kg a Ludmila 
Selucká 6. A 130 kg. 

redakční rada

SBĚR PAPÍRU
SLOVO ŘEDITELE ŠKOLYSLOVO ŘEDITELE ŠKOLY ŠKOLNÍ ZPRÁVIČKYŠKOLNÍ ZPRÁVIČKY
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Jak všichni víme, v naší škole funguje už několik let školní parlament. Už dříve byli zvoleni 

zástupci tříd a ti pak zvolili jako předsedu parlamentu zástupce z 9. třídy Adama Jakúbka. 

Každé setkání parlamentu probíhá stejně – začíná úvodními informacemi, pokračujeme 

malým pohoštěním a veselou hrou. Probíráme návrhy a názory různých tříd, které buďto 

odsouhlasíme, nebo rovnou zavrhneme. Zástupci tříd jsou tito lidé:

Terezie Frolcová – 5. A, Beata Urbánková – 5.B

Lucie Horáková – 6. A, Karolína Seďová – 6. B

Kateřina Bohunová – 7. A, Lukáš Uherek – 7. A

Tadeáš Račický – 8. A, Tereza Kopečková – 8. A

Patrik Geschwandtner- 9. A, Adam Jakúbek – 9. A

Letos vznikla nová nástěnka o školním parlamentu, je u ředitelny, tak ji nezapomeňte sle-

dovat.

Adam Jakúbek, 9. A

Nedávno se uskutečnily v naší škole, jako již tradič-
ně, školní volby. Uspořádali je sedmáci v rámci výuky 
OV, ve které se učili o volbách v naší republice. Mož-
nost volit měl celý druhý stupeň a všichni učitelé. Volby 
probíhaly následovně: V učebně AJ se úplně přesklá-
dal nábytek☺. Čtyři lidé si sedli za stoly u vchodu 
a zapsali všechny, kteří k volbám přišli. Voliči, kteří byli 
již zapsáni, pokračovali k zástěnám (které byly tvořeny 
skříněmi☺), u kterých stály 2 osoby a pouštěly další 
voliče. O vaše hlasy se ucházely tyto strany: Six good, 
5 moustaches , Volte nás, Error, Projekt ZŠ. 

První místo obsadila strana 5 moustaches a snad 
se jí podaří splnit její zajímavý volební program (např. 
utěrky na WC a kafe pro učitele ☺)

Volby se, doufáme, líbily všem a myslíme si, že se docela vydařily. Také chceme podě-
kovat všem voličům, kteří nás v jednotlivých stranách podpořili.

Daniela Bartálová, 7. A

školní volby
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Starší hoši
velký fl orbal
Ve středu 12. listo-

padu se u nás sešlo 5 
týmů starších kluků, 
aby poměřili své fl or-
balové síly v okrskovém 
turnaji. Po skvělých 
výkonech jsme zaslou-
ženě obsadili 1. příč-
ku a postoupili jsme do 
okresního kola. To se 
konalo 19. 11. V Hodoní-
ně. Kluci měli v okresním 
kole v hodonínské hale 
silnou konkurenci, ale 
i tak se jim podařilo vy-
bojovat pěkné 3. místo.
Gratulujeme.

Přespolní běh
Ve středu 24. září se v Hodoníně konaly závody 

v přespolním běhu. Naši běžci vydali ze sebe všecko 
a získali vynikající výsledky: Tonda Havlík ze 7. A
v kategorii mladších žáků v konkurenci 52 běžců 
zvítězil, Vojta Maděryč z 8. A obsadil mezi 57 
staršími žáky skvělé 3. místo. Celkově pak družstvo 
mladších žáků obsadilo suprové 2. místo z jedenácti 
škol, takže moooc gratulujeme!

NAŠE SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY

Nohejbal 
okrsek

V pátek 7. listopadu se 
v naší tělocvičně konalo 
okrskové kolo v nohej-
bale starších a mladších 
žáků. Protože naši hoši 
hráli dobře, vyhráli a po-
stoupili do okresu, kte-
rý se hraje 2. prosince. 
Tak držme palce, ať se 
klukům daří a přivezou 
medaili!

Velký fl orbal 
okrsek

Ve středu 5. listopa-
du se u nás v tělocvičně 
uskutečnil okrskový tur-
naj mladších žáků. Naši 
fl orbalisté bojovali, co 
to šlo a nakonec obsadili 
3. místo. Gratulujeme 

Holky
velký fl orbal
Ve čtvrtek 20. listo-

padu se v naší tělocvičně 
konalo okresní kolo fl or-
balu holek, ve kterém 
hrálo celkem 6 družstev. 
Naše hráčky šly do tur-
naje s velkým nasazením, 
vydaly ze sebe maximum, 
ale protože jim nepadaly 
góly, nepostoupily do fi -
nále, kde by se setkaly 
se Žarošicemi. Získaly 
bronzové medaile a pa-
tří jim naše sympatie.:-) 

redakční rada 
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Odkud pocházíte a učil jste už někde jinde?? 
Pocházím z asi 22 km vzdáleného Krumvíře a ško-

la v Dolních Bojanovicích je první, ve které působím 
jako učitel.

Chtěl jste být učitelem, když jste byl malý??
Stát se učitelem mezi má vyloženě vysněná dět-

ská přání sice nepatřilo, ale protože rád pracuji 
s dětmi, začal jsem se postupem času o tuto práci 
stále více zajímat.

Jaké máte koníčky??
Rád sportuji, poslouchám muziku, vinařím, trénuji 

malé chlapce fotbal a doma mě nejvíce zaměstnává 
moje boxerka ☺ (můj pes). 

Co říkáte na školu, žáky a učitele??
Škola v Bojanovicích se mi líbí moc, učitelský sbor je výborný. Jsem velmi mile pře-

kvapený, jak mě kolegové mezi sebe přijali. A co se týče žáků, až na vyjímky se mně 
s nimi pracuje dobře.

Jak se vám tu učí??
Jako tělocvikář si nemůžu vynachválit novou tělocvičnu i s jejím vybavením. Pro ma-

tematiku jsou tu podmínky také nadprůměrné, takže si nemůžu stěžovat.

Chutná vám v naší jídelně?? Jaké jídlo nejvíc?? 
Příjemně mě překvapilo, jak dobře se v naší jídelně vaří. Za dobu mého krátkého pů-

sobení jsem nenarazil na jídlo, které bych nesnědl do posledního sousta. Vybrat jedno 
konkrétní jídlo je pro mě nemožné. ☺

Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se vám tu líbí a dlouho tu vydržíte. ☺
Magda Tlachová, 8. A

OTÁZKY PRO NOVÉHO PANA UČITELE 
ONDŘEJE LUSKAČE

Divadelní představení Beatles

V pátek 7. 11. celý druhý stu-

peň vyjel do brněnského divadla 

Radost na představení Beatles 

aneb Žlutá ponorka. Hra nám 

představila dobu 60. let, dově-

děli jsme se tam nejen o skupi-

ně Beatles, ale i o výpravách do 

kosmu – že první člověk ve ves-

míru byl Jurij Gagarin, že první 

ženou ve vesmíru  byla Valenti-

na Těreškovová a že první při-

stáli na Měsíci Američané (Neil 

Armstrong). Také jsme se dově-

děli něco o válce ve Vietnamu 

a jiných zajímavostech.

Celým představením nás pro-

vázeli výborní herci, kteří nám 

zpívali a také tancovali a tím 

představení ještě zpestřili. Mys-

lím, že se jim to velmi povedlo, 

že to bylo zajímavé a že si z toho 

každý něco odnesl.

Veronika Bohůnová,  6. B

Na divadle se mně líbilo, že to 

ukázalo dobu 60. let a že jsme se 

o anglické skupině Beatles hod-

ně dověděli. Představení bylo 

pěkné a oceňuji snahu herců, 

kteří zpívali, tancovali, žonglo-

vali… Líbilo se mi to, ale bylo to 

krátké.:-)

Dušan Štětka, 6. B

9

ZEPTALI JSME SE ZA VÁSZEPTALI JSME SE ZA VÁS
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Soutěž o nejzajímavější pohádku

Otázky pro nové šesťáky z Poddvorova:
1. Jak se ti tu líbí?

Líbí se mi tu moc. /3/ Je tady hezky. 
/2/ Hodně. /1/ Hodně, ale stále píše-
me. ☺ /1/

2. Našel sis tu kamarády?
Ano, hodně. /4/  Ano. /3/

3. Který předmět tě nejvíc baví? 
Dějepis /4/, zeměpis/4/, angličtina 

/2/, výtvarka /2/, český jazyk /1/.

4. Jsou učitelé moc přísní?
Někdy ano /3/, nejsou přísní /4/,

5. Jak ti chutná ve školní jídelně?  
    (Pokud zde obědváš)

Chutná mi tu. /3/ Hodně mi tu chut-
ná. /2/ Ujde to. /1/

Moc, vaří tu jak v restauraci, nebo 
ještě líp. /1/

6. Jak se ti líbí v tělocvičně?
Líbí hodně, je hezká, a hlavně větší 

než v Poddvorově. /7/

7. Jak sis zvykl na dojíždění? 
Rychle, protože dojíždím se sestra-

mi. /1/
Zvykl jsem si. /3/ V pohodě. /3/

Lucie Horáková, 6. A

Prodám pokreslené lavice z učebny ČJ, 
cena 10 000 Kč/kus. 

Telefon: 512333069. Zn: Lavice mají vel-
kou hodnotu, takže jejich cena je výhodná. 
Také se na nich spoustu dozvíte a nemusíte 
si několik dnů kupovat noviny. 

Lucie Horáková, 6. A

Vyměním staré auto za nové. Zn: Spě-
chá, to staré už mi nejede.

Telefon: 702563842.
Sabina Jůvová, 6. A

Prodám boty se žralokem. 
Zn. Skoro nové.

Jiří Košutek, 6. A

Prodám tygra. Řve každé ráno a zajistí 
vám bezpečí domova. Cena je 1 000 000 
Kč. Zn. Před vyzvednutím si kupte hodně 
masa.

Telefon: 113 389 245.
Veronika Krejčí, 6. A

Vyměním bratra, co štípe, kouše a je 
otravný za sestru opačných vlastností. Te-
lefon: 605310706. Zn: Rychle, už se to 
nedá vydržet!   

Zuzana Macháčková, 6. A

Prodám tchoře, který vůbec nesmrdí, 
k tomu dárek skvělá plynová maska. To vše 
za výhodnou 5 Kč. 

Zn. Velmi výhodné (cenu klidně snížím, 
hlavně si ho kupte, protože už mi dochází 
peníze na ty plynové masky).

Veronika Bohunová, 6. B

Vyměním sekundové lepidlo za třísekun-
dové. Zn. Nestíhám lepit.

Adéla Dvoracká, 6. B

Mladý, pohledný, dobře zabezpečený 
muž s vysokoškolským vzděláním a dob-
rými kontakty. Mám dvě auta, rodinný dům 
a vilu v Karibiku. 

Zn.: Nic nehledám, jen se chlubím!
Karolína Seďová, 6. B

Koupím obličej nějakého siláka, měl by 
mít vykulené oči, vytahané uši, červený nos 
a nesmí mít beďáry!! Zn. Spěchá to, proto-
že můj obličej jsem prodal někomu jinému. 
Tel. 696 118 263.

Aleš Mizera, 6. B

Prodám trojnohého psa. Zn. Když čůrá, 
tak padá.

Jan Bohunský, 6. B

ZE SLOHOVÝCH SEŠITŮZE SLOHOVÝCH SEŠITŮ

Tato soutěž byla vyhlášena ve třídě 4. A. Vznikly tu různé pohádky a tu nejlepší na-
psal Daniel Červenka a vy si ji můžete teď přečíst.

JAK PRINC REINCHARD ODBLOKOVAL PRINCEZNU GOOGLE

Bylo, nebylo, v jednom městě Šunka 
a Sýr žil král, který se jmenoval Youtube. 
Ten král měl dceru jménem Google. Byla 
to krásná, laskavá a hodná modrooká prin-
cezna s dlouhými blonďatými vlasy.

Nedaleko tohoto města žil čaroděj, který 
se jmenoval Seznam. Bohužel čaroděj vedl 
neustálé hádky s Youtubem. Aby se králi 
pomstil, rozhodl se zaklít jeho dceru Goo-
gle a zablokoval ji.

Král Youtube byl moc smutný a vyhlásil, 
že kdo princeznu vysvobodí, dostane ji za 
ženu a k tomu půlku království a 500 giga-
bajtů k tomu. Rytíři až ze vzdálených zemí 
přijeli princeznu zachránit. Přijelo mnoho 
rytířů i obyčejných mužů, ale nikomu se ne-
podařilo princeznu odblokovat.

Až jednou přijel princ Reinchard, aby se 
pokusil princeznu vysvobodit. Při své cestě 
za odblokováním Google narazil na jedno-

ho starého nešťastného pána. Reinchard 
se s ním dal do řeči a zjistil, že trpí nedostat-
kem gigabajtů. Reinchardovi zbývaly už jen 
poslední gigabajty, které měl přesně rozpo-
čítané na zbývající cestu, ale nakonec se 
rozhodl, že se se starým pánem podělí. Ten 
starý pán se hned rozveselil a poděkoval. 
Jako výraz díků dal Reinchardovi flešku, 
která obsahovala plán tajného vchodu do 
čarodějova doupěte. 

Princ Reinchard hned využil informa-
ce, aby se dostal do čarodějova doupěte. 
Doplazil se tajnou chodbou za čarodějem 
a zeptal se, kde je princezna? Čaroděj se 
otočil a zaklel egrze grffuzrze a hned se 
přiřítil Trojský kůň. Princ Reinchard si ale 
už předtím všiml na flešce ještě něčeho. 
Byl tam napsaný kód na přivolání kouzel-
ných bytostí. Reinchard rychle použil jeden 
z kódů a na pomoc přispěchal anděl Nor-
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Přezdívka: Nymyv
Věk:          22 let
Narození:  5. 2. 1992
Výška:       174 cm
Váha:       64 kg

Narodil se v Mogi Das Cruzes São 
Paulu. V roce 1992 se s rodinou pře-
stěhoval do Sao Vicente, pak v roce 
2003 do Santosu, kde začal hrát 
v tomtéž roce fotbal za Santos FC. 
V sedmnácti podepsal plnou profesionální smlouvu se Santos FC.

V Barceloně
V dresu FC Barcelona debutoval 30. července 2013 v přátelském utkání v PGE 

Areně v Gdaňsku proti domácímu týmu Lechia Gdańsk.
První gól vstřelil 21. srpna 2013 v Supercopa de España, kde vyrovnával na 

konečných 1:1 s Atléticem Madrid. V posledním utkání skupiny H 11. prosince 
2013 vstřelil hattrick proti skotskému týmu 
Celtic FC a přispěl tak k drtivému vítězství 6:1. 
Byl to jeho premiérový hattrick v dresu Bar-
celony a zároveň se poprvé střelecky prosadil 
v evropské Lize mistrů O necelý týden později 
v 16. kole La Ligy sezóny 2013/14 zařídil dvěma 
góly výhru 2:1 nad Villarealem, dokázal tak opět 
střelecky nahradit zraněného klíčového hráče 
Barcelony Argentince Lionela Messiho. V lednu 
2014 se objevily informace, že Barcelona moh-
la za Neymarův přestup zaplatit až 95 milionů 
Eur (místo ofi ciálně zveřejněných 57 milionů), 
což by byl nejdražší transfer v historii fotba-
lu. Případ řešil španělský soud, který obdržel 
žalobu od zaměstnance Barcelony na klubového 
prezidenta Sandro Rosella za netransparent-
nost přestupu a zpronevěru. Rosell krátce nato 
odstoupil z funkce.

zpracoval  Petr Hosaja, 7. A

STRÁNKY PRO KLUKYSTRÁNKY PRO KLUKY

Neymar da Silva Santos jr.

zdroj wikipedie

PIRAŇA OBECNÁ
Piraňa obecná je dravá ryba z čeledi tet-

rovitých. Vyskytují se pouze v Jižní Americe.
Žijí v mohutných, líně se valících říčních 

tocích např. v Amazonce. Dorůstají délky až 
30 cm a váží okolo 3,5 kg.

Zatím nejsou ohroženy, do budoucna by 
ale mohly být kvůli kácení pralesů a postup-
nému znečišťování řek, v kterých žijí.

Potrava
Mladí jedinci se živí hmyzem a drobnými 

korýši. Dospělí loví ptáky, hlodavce, i další 
savce. Pro člověka jsou piraně nebezpeč-
né, jen pokud je nízký stav vody a málo při-
rozené potravy. Často pak dochází ke kani-
balismu. Větší kořist loví v organizovaných 
hejnech. Piraně nemohou potravu žvýkat, 
a tak vytrhaná sousta polykají vcelku. Při za-
kousnutí do kořisti obrátí vždy na bok, aby 
lépe odkrojily sousto. Dokáží také v něko-
lika minutách ze své oběti strhat všechno 
maso a nenechají nic než holé kosti. Piraňa 
obecná se živí výhradně čerstvým masem.

Rozmnožování
Piraně obecné se dobře a vcelku rychle 

rozmnožují. Samice piraň obecných mohou 
při rozmnožování naklást až 1000 jiker, ty 
připevňují na kořeny stromů ve vodě. 

Potěr se vylíhne přibližně za 10 dní, do 
té doby jsou jikry pečlivě hlídány oběma 
rodiči. Mladé piraně mají na bocích černé 
skvrny, ty se postupně ztrácí.

Zuzka Macháčková, 6. A 
a Karol Seďová, 6. B

ZE SVĚTA PŘÍRODYZE SVĚTA PŘÍRODY

ton, který má kouzelnou sílu, která požírala 
sílu Trojského koně.

Strhla se bitva na život a na smrt, ve které 
Trojský kůň přišel o křídlo. Vtom se čaroděj 
tak naštval, že použil nejhorší kouzlo, co 
mohl použít, a vyčerpal tím všechnu sílu, co 
měl. Všechnu sílu zamířil na Reincharda. 
Náhle před Reincharda vlétl anděl Norton 
a zachránil mu život. Bohužel Norton byl mr-
tev. „Nééééééé!“ křičel Reinchard. čaroděj 
upadl na zem, ale nebyl mrtev. Reinchard 

vzal meč a propíchl mu jeho zlé srdce. V té 
chvíli se zničil i Trojský kůň.

Princ Reinchard odešel prohledat čaro-
dějovo doupě, aby našel princeznu. Ta byla 
ukrytá v nejtemnějším místě doupěte. Ve 
chvíli, kdy zemřel čaroděj, se zrušilo i kouz-
lo, kterým byla princezna zablokovaná.

Reinchard odvedl Google ke králi Youtu-
bovi a vyzvedl si slíbenou odměnu. Konala 
se velká svatba a Reinchard s Google žili 
spolu šťastně až do smrti.
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HÁDANKY A KV ÍZY

 
Gumičky jménem Rainbow Loom (Du-

hový tkací stroj) se dostaly na trh 
v roce 2011, ale chvíli trvalo, než se 
staly skutečně fenoménem. Jejich 
tvůrce, pan Nga žijící v Americe, začal 
tím, že pro své dcery vyrobil prototyp 
tkalcovského stavu z dřevěné desky, 
připínáčků a zubních háčků. O něja-
kou dobu později, právě v roce 2011, 
už se výrobky prodávaly, nejdříve jen 
v Americe, dnes už celosvětově. 

Běžný set obsahuje stav, ministav, 
háček, 600 kusů barevných gumiček 
a 24 klipů ve tvaru C, kterými se ná-
ramky zakončují.

V roce 2012 už byla hračka Rain-
bow Loom nejvyhledávanější hračkou 
na Googlu. Prodávanost však nejvíce 
vzrostla až letos, v roce 2014, kdy se 
na veřejnosti objevila vévodkyně Kate. 
Její náramek byl v decentních tónech 
červené a šedivé. Poté však vzrostl 
prodej Rainbow Loom až o 300%. Od 
té doby jako by se zbláznil svět - lidé 
vyrábějí nejen množství náramků, ale 
i přívěšky, rukavice nebo dokonce šaty. 
Gumičkování je zkrátka všude.

Testy u některých napodobenin ori-
ginálu prokázaly výskyt velkého množ-
ství ftalátů, které jsou nebezpečné. 
Zatímco v produktech schválených 
Evropskou unií je maximální povolené 
množství ftalátů pouze 0,1%, v ně-
kterých gumičkách se vyskytovalo až 
40%, což už je množství, které může 
působit rakovinotvorně. Originální gu-
mičky Rainbow Loom jsou otestované 
a bezpečné.

Lucie Horáková, 6.A

Návod na základní náramek z gumiček:STRÁNKY PRO HOLKYSTRÁNKY PRO HOLKY
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VTIPY A ZÁBAVAVTIPY A ZÁBAVA

Paní učitelka se při hodině přírodopisu 
ptá Pepíčka: „Čím se živí vlci?“ Pepíček 
odpovídá: „No třeba Karkulkami…“

Tatínek si prohlíží žákovskou knížku 
svého syna, ve které je pětka. Otec se 
ptá: „To jsi nerozuměl otázce?“ „Ale ano, 
tati, rozuměl, bohužel učitel nerozuměl 
mojí odpovědi.“

Pepíček: „Tetičko, chutnal ti ten bon-
bón, který jsem ti dal?“ „Chutnal, Pe-
píčku.“ „No vidíš a náš zmlsaný Rex ho 
předtím vyplivl.“☺

Přijde Pepíček pozdě do školy a omlou-
vá se: „Promiňte, já jsem se opozdil, pro-
tože jeden pán na autobusové zastávce 
ztratil desetikorunu.“ „A ty jsi mu ji po-
máhal hledat?“ „Ne, já jsem na ní stál!“

Doběhne Pepíček za strýčkem a volá: 
„Strýčku, umí váš kůň kůřit?“ Strýček se 
rozkřikne: „Có, můj kůň a kůřit?!“ Kluk na 
to: „Tož to vám asi hoří stodola.“

Pepa dostal konečně ve svých 18 letech 
řidičský průkaz. A protože by se rád pro-
jel autem svého táty, tak ho o to požádal. 
Tatínek mu na to povídá: „Dobře, když 
si zlepšíš známky ve škole, když budeš 
číst Bibli a když se necháš už konečně 
ostříhat, tak si o tom můžeme spolu pro-
mluvit.“ Za dva měsíce přišel Pepa opět 
za svým tátou, aby mu předložil výsled-

ky svého snažení. Tatínek mu na to řekl: 
„Jsem, Pepíku, na tebe skutečně hrdý - 
známky sis skutečně zlepšil, viděl jsem, 
jak také studuješ Bibli, ale ty vlasy máš 
pořád dlouhé!“ „Tati, to je pravda. Dost 
jsem o tom přemýšlel. Ale Samson měl 
také dlouhé vlasy, Ježíš nosil dlouhé vla-
sy, Mojžíš a další Boží mužové také nosili 
dlouhé vlasy...“ Na to otec povídá: „To 
máš naprostou pravdu! A také chodili 
pěšky…“☺

Blondýnka si objednala pizzu. Číšník se 
ptá, jestli má pizzu rozřezat na šest nebo 
dvanáct kousků. Blondýnka na to: „Na 
šest, prosím, dvanáct kousků bych nikdy 
nesnědla.“☺

V parku uprostřed města pracují dvě 
blondýnky. Jedna vždy vyhloubí jámu 
a druhá, která jde za ní, ji zase vykopa-
nou hlínou zaplní. Pracují tak s vervou 
celý den bez odpočinku, jedna vyko-
pává díry, druhá je zahazuje. Jednomu 
kolemjdoucímu to nedá a po chvíli se 
jich zeptá: „Oceňuji vaši píli, slečny, ale 
byly byste tak laskavé a vysvětlily mi, 
jaký smysl vaše práce má? Vy vykopete 
jámu a vaše kolegyně ji zase hlínou zahá-
zí.“ První blondýnka se zastaví, utře pot 
z čela a povídá: „Víte, normálně pracuje-
me ve třech, ale kolegyně, která do těch 
jam sází stromky, je dnes nemocná.“

Když je vám tak jedenáct, může to být fakt opruz. 
A nikdo to neví líp než Greg Heffl  ey, protože se na-
jednou ocitl na škole, kde malí poseroutkové, jako je 
on, naráží každý den na chodbách do kluků, kteří jsou 
větší, silnější a holit by se mohli dvakrát denně. De-
ník malého poseroutky není jen tak obyčejný deníček. 
Greg tenhle sešit dostal od mámy. A to přesto, že de-
níky jsou přece jenom pro holky! Takže si nemyslete, 
že to bude nějaké „milý deníčku tohle a milý deníčku 
támhleto“. Kniha je velmi v  pně psaná a ilustrovaná, 
dokáže vás pobavit i v těch těžkých chvílích, kdy se 
vám třeba vůbec nechce do školy. ☺

zpracoval Adam Jakúbek, 9. A 

DENÍK MALÉHO POSEROUTKY

 

DOPORUČUJEMEDOPORUČUJEME

HÁDANKY A KVÍZYHÁDANKY A KVÍZY

Zuzka Macháčková, 6. A
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RECEPTY RECEPTY 

Po této sladkosti sáhnou rádi velcí 
i malí.

Přísady na těsto:
35 dkg másla
7 žloutků
2 lžíce vody
45 dkg hladké mouky

Nádivka:
7 bílků
35 dkg ořechů
35 dkg moučkového cukru
5 dkg vanilkového cukru SONNEN-
TOR

Postup:
Ze surovin vypracujete těsto a vy-
tvořte asi 100 – 110 kuliček, dejte 
na suchý plech, přikryjte utěrkou 
a nechte v ledničce nejlépe přes noc. 
Na druhý den zpracovávejte postupně 
po 10 – 15 ks (zbylé nechte ještě v led-
nici). Kuličky tence rozválejte na pla-
cičku do které dejte půl lžíce nádivky, 
složte do malého obdélníčku a pečte 
v troubě při 180 °C dozlatova.

Příprava nádivky: 
Ze sedmi bílků ušlehejte sníh, do kte-
rého lehce zamíchejte ořechy a cukr.

Renča Matyášová, 6. A

OŘECHOVÉ 
MELTAŠKY

A na závěr pro vás máme ukázku 

komiksů, které vytvořili žáci 5. A. 

Kdo se chce dozvědět, jak to do-

padlo ať navštíví chodbu u páťác-

kých tříd. 
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