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Milí čtenáři,  
 
Přejeme příjemné čtení a nezapomeňte se zapojit do soutěží o ceny.  
 
                                                                                                                           Redakce SchoolMagazine 
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Školní okénko 

 

Celostátní soutěž školních časopisů 

 

 

V listopadu nám paní učitelka Němečková 

oznámila, že SchoolMagazine byl vybrán 

do závěrečného finále celostátní Soutěže 

školních časopisů za školní rok 2010- 2011, 

a tak jsme byli pozvání se tohoto finále 

v Brně zúčastnit. Jet jsme chtěli 

samozřejmě všichni, i když jsme si 

uvědomovali, že postoupení do finálového 

kola byla zásluha dřívějších redaktorů, kteří 

časopis tvořili. Rozhodnout, kdo si zaslouží odjet do Brna, když to mohou být pouze tři, byl 

nelehký úkol. Jeden zástupce byla Kája, neboť ta časopis dělala i v loňském roce. A ještě dva 

ostatní? Paní  učitelka rozhodla, že budeme losovat. Zdeněk vylosoval dvě jména, byla jsem 

to já- Jíťa a pak Daniela. Účast na finále, kterého se účastnilo kolem 250 žáků z jednotlivých 

redakcí a konalo se na Střední škole polytechnické v Brně, se mně líbila. Prohlédli jsme si 

tady vystavené školní časopisy jiných škol. Některé nás zaujaly, u jiných jsme si řekli, že náš 

časopis je lepší :-). Účastnili jsme se různých povídání, např. jak tvořit školní časopis, jak má 

vypadat grafika časopisu a také jsme se dozvěděli, jak vypadá běžný den redaktora novin. Po 

obědě proběhlo vyhlášení vítěze Školní časopis 2011. SchoolMagazine tento titul nezískal. 

Ale jeden diplom jsme si přece jen odváželi. Byl to diplom Článek měsíce listopad, který 

získala Kája Sedláčková. Porotě se líbil její článek, který jste si mohli přečíst v rubrice Příběh 

v 1. čísle SchoolMagazine.    
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69% 

31% 

Ano 

Ne 

 

Beseda o kosmonautice 

Z besedy o kosmonautice si většina v naší 

třídě dělala legraci. Padaly otázky: „Přijede 

k nám Remek, nebo kdo?“ „Budeme si 

moci vyzkoušet let do kosmu?“ a podobné 

další. Po příchodu přednášejícího do třídy 

jsme byli překvapeni, a to jeho vizáží. 

Drobný, štíhlý, černovlasý muž, který se 

rozhodně neshodoval s představou 

namakaného a pohledného astronauta, kterou 

jsme většina až do té doby žili. Vždyť se také ukázalo, že to žádný letec do vesmíru není, že 

je to „pouze“ novinář na volné noze, zabývající se lety do kosmu a vším kolem nich.  

Po krátkém představení hosta začala beseda, tedy spíše prezentace doprovázená slovním 

komentářem. Nazvala bych ji „O dobývání a boji o vesmír mezi USA a Sovětským svazem“. 

Dozvěděli jsme se totiž spoustu nových, chvílemi i trochu pikantních věcí o pokusech při 

dobývání vesmíru, při kterém měli navrch Sověti, o amerických útrapách kolem letu na Měsíc 

a o ruské zoufalé snaze dosáhnout toho cíle jako první. Zajímavý komentář k promítaným 

snímkům a ony pikantnosti přispěly k tomu, že se nám beseda líbila a po právu byla 

odměněna potleskem.                                                                                       Jítˇa, Kája 

Anketa 

Změna jména? 

Měnit či neměnit název školního časopisu? Kdo lépe 

by o tom mohl rozhodnout než naši čtenáři! Proto 

jsme se zeptali: „Líbí se ti název SchoolMagazine?“  

A  jak vidíte, 69% dotázaných je s názvem časopisu 

spokojeno, proto jméno našeho časopisu zůstává bez 

změny.                                                                                                                 

Daniela, Mája, Áďa 
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Rozhovor s Milanem Fialou, žákem 6. A 

 
 

V kolika letech jsi poprvé seděl na své motorce? 

Ve třech letech. 

Kdo tě přivedl k motokrosu? 

Taťka. 

Kdy jsi začal závodně jezdit? 

V pěti letech. 

Jaké byli tvé začátky? 

No, tak průměrně na pátém, šestém místě. 

Vzpomeneš si na svůj první pohár, za jaké bylo místo? 

Nevzpomenu si. 

Kdo tě trénuje? 

Taťka, Mirek Kučírek a Petr Kuchař. 

Jak často trénuješ? 

Dvakrát do týdne na motorce a mezi tím kondiční cvičení. 

Kolik máš pohárů? 

Přes šedesát. 

Jaký je tvůj nejcennější pohár? 

Z Ostravy za 1.místo v halovém motokrosu, je skleněnej a má modrou barvu. 

Máš nějaký velký vzor? 

Petra Kuchaře, Mirka Kučírka a Stefana Evertse 

Čeho bys chtěl v motokrosu docílit? 

Mistrovství světa. 

Máš nějakého sponzora? 

Jo, kolem 30 sponzorů. 

Jaké například? 

Řeznictví František Fiala, Vrbas, Cormen, Hakr, Go race!!!, Avkom s.r.o., Čermák rekreační 

středisko.  

Měl jsi někdy nějakou nehodu? 

Ano. Měl jsem jednou zlomenou ruku. 

Jak trénuješ v zimě? 
V superkrosové hale trénuji na motorce, což mě moc baví. A pak každých čtrnáct dní máme 

soustředění s Mirkem Kučírkem, kde nás učí jak zvýšit fyzickou kondici, kterou v motokrose 

moc potřebuji. 

Děláš i jiný sport? 

Ano, dělám judo. 
Děkujeme za rozhovor! 

Přejeme jízdy bez nehod a splnění motokrosového cíle! 
Adéla, Mája, Daniela 
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„Za dveřmi je tygr!“ 
 

Výkřik se rozlehl celou budovou 

Základní školy V Kocourkově. Všichni 

okamžitě trhli hlavou k ohnisku hluku. 

Učitel vyběhl ze třídy, žáci slyšeli 

práskání dveří a zmatený šepot, což je 

utvrdilo v tom, že nejde o skupinovou 

halucinaci z mimořádně gumových hub, 

které dnes plavaly v polévce, pokud se 

tak dá nazvat ta špinavá voda. Dále 

zahlédli, jak ředitel, zavalitý muž, který 

tygra připomínal sám o sobě, proklusal 

kolem tak, že i staré parkety jen zaúpěly. 

Jakýsi čahoun z poslední lavice to po 

chvíli nevydržel a ráznými kroky vyrazil 

z učebny. Když už odešel jeden, hned to 

všem dodalo kuráž a celá devátá bé se za 

okamžik přesunula do horního patra. Tohle 

bude mnohem zajímavější než nudná hodina dějepisu!  

Celá škola stála před učebnou chemie, ze které se ozýval… Ze které se ozýval šílený smích a 

také tajemné vrčení. Ředitel odněkud vyhrabal starou brokovnici a s výrazem Jacka 

Rozparovače mířil na dveře. To ovšem jen do chvíle, než se přiřítila přírodopisářka 

s rybářskou sítí, do které by se dal chytit plejtvák obrovský. Střelci začala nadávat a 

odkazovat na učebnici přírodopisu pro osmou třídu, kde je jasně napsáno, že tygři jsou 

chránění. „Tak DÓÓST!“ zařval ředitel a všichni sebou polekaně škubli. „Kolego Výbušný, 

jste-li ještě naživu, otevřete dveře!“ Ze třídy se ozval hromový řev a dnes již druhý výkřik: 

„Nedrážděte ho!“ Byl to hlas popleteného chemikáře, profesora Výbušného.  

Nastalo sklíčené ticho, které protrhla píseň Yellow Submarine od Beatles. Začínající uřvané 

tóny naštěstí ředitel včas utnul, jakmile svůj iPhone zvedl a pak s úlevou hlesl: „Vomáčko! Co 

se to tam děje?“ a pohotově pustil hovor hlasitě, takže všichni slyšeli hlas vylekaného 
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mutujícího osmáka: „Sím, to je všechno nedorozumění!“ „Teď není čas na ty tvoje vtípky, 

Vomáčko!“ „Ale, sím, to není vtip! Žádný tygr tady není! Teda, vlastně je, ale ne šelma  

kočkovitá! Tygr je člověk! Ale ne člověk!“ „Děkujeme, Vomáčko, za pohotovou hru na 

chytrou horákyni! Jak to, proboha, myslíš?“ „Je to…“  

Prásk! Prásk! Buch! Nastala obrovská exploze. Ze třídy dveřmi proletěl chemikář Výbušný a 

někteří ještě oknem zahlédli letící tygrovanou raketu, mizící v oblaku smrdutého dýmu.   

Co se vlastně ve škole odehrálo, je předmětem vyšetřování. Jisté ale je, že zmizelo dvacet 

žáků osmé třídy a veškeré školní zásoby vysoce hořlavého plynu, vhodného pro přípravu 

bomby. Po připomínce preventistky, že se jí onoho dne zdálo, že v polévce místo hlívy 

ústřičné plavou lysohlávky a po lékařské prohlídce 

všech účastníků je ovšem nejpravděpodobnější, že šlo o 

skupinovou halucinaci.  

Pro nás všechny z toho plyne ponaučení, že ve škole 

nikdy není nic tak, jak se zdá.          

Kája 

Ilustrace: Jája, Nataša 
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dobrý 

den 

Ahoj, to je supr, že jste přišly. 

Mám nového králíka a  hlavně 

vám musím něco říct. Pojďte 

sem! 

Komiks na pokračování 

 

 

 

 
 

 

  

 

Tak povídej  

Potřebuji, abyste mně 

s něčím pomohly.   

Je Erika 

doma? 

Od toho nás máš, 

jak jsi se nedávno 

už přesvědčila! 

Ahoj 

marode! 

Ahoj 

Doufám, že bude 

Erika  ráda,  že ji  

navštívíme. 

Ještě aby nebyla, 

když jí přineseme 

čokoládu! 

Ahoj 

holky 

Je doma, 

pojďte dál.  

Sbírám kešky. No a tenkrát jsem šla právě 

pro ni. Teď kvůli noze nemůžu, a tak  

kdybyste tam pro ni  zašly. Koukejte, tady 

vám to ukážu podrobně, ať víte, kde ji máte 

hledat.  

Ty se teda vyznáš! 

Hm, to bych si 

nemyslela, že ty sbíráš 

kešky.  Už se těším, to bude  

dnes ještě zábava! 

To je dobré! 

Adéla s Danielou jdou navštívit Eriku, která se po třech dnech vrátila domů  z nemocnice ... 



SchoolMagazine, číslo 2., školní rok 2011/ 2012 

 8 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co je? Pozor!  

hele to je ta keška Erika 

bude určitě koukat 

Víš, kudy teď?  Jak 

to říkala?  

Pořád asi tímto 

směrem. Ještě tak 

15 minut a měli 

bychom tam být.   

Čau, pádíme to 

prozkoumat! 
Tak ahoj a my se 

zase stavíme. 

Čau a díky. Snad 

budete mít štěstí a 

bude tam.    

Doufejme, že to 

najdeme. To by Eriku 

určitě potěšilo.   
No, myslím, že teď 

ještě chvíli rovně a 

pak do kopce.  

Hele, támhle už 

to musí být.  

Jsem zmrzlá až 

na kost a pořád 

nic nemáme.  

Já se ještě 

kouknu sem.  

Jejda! Je to tady 

nějaké hrbolaté.   

Áááá, zakopla ...! 

Holky hledají kešku už hodinu a stále ji 

nemohou najít... 
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  Sára, Daniela, Adéla 

 

 

 

 

 

 

Ty jo, ty jsi fakt 

něco našla?!  

No jo, to je asi ta 

keška.  

Jo, hurááá máme ji!!!  

Podíváme se, co je 

uvnitř?  

Pokračování příště 
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Historie 

Leden v historii 

1. leden 1993 – den vzniku samostatné České a Slovenské republiky. Po referendu v roce 

1992 se tak rozpadlo Československo.  

2. leden 1492 – během reconquisty, opětovného dobývání Pyrenejského poloostrova 

z muslimské nadvlády, došlo k obsazení poslední maurského (muslimského) království a tím 

pádem definitivnímu vytlačení muslimů z Pyrenejského poloostrova.  

3. leden 1795 – po období polského úpadku došlo k poslednímu, třetímu dělení Polska, během 

kterého si Marie Terezie, rakouská císařovna (vládla 1740 – 1780), Friedrich II. Veliký, 

pruský král (1740 – 1786) a Kateřina II., ruská carevna (1762 – 1796), rozdělili polské území 

mezi sebe a tím pádem Polsko vymazali z mapy Evropy.  

5. leden 1968 – začátek tzv. Pražského jara, během kterého se čeští komunisté v čele 

s Alexandrem Dubčekem snažili v Československu prosadit „komunismus s lidskou tváří“. 

Přímým důsledkem těchto událostí bylo obsazení Československa sovětskými vojsky a 

normalizace.  

6. leden 1584 – na území Českého království se přestal používat juliánský kalendář, který 

zavedl Julius Caesar a přešlo se na kalendář gregoriánský, který používáme dodnes a podle 

kterého bylo 17.ledna.  

7. leden 1558 – Francouzi dobyli Calais, které bylo poslední anglickou državou v Evropě, a 

tím Brity vytlačili z pevniny.  

10. leden 1946 – v Londýně se uskutečnilo první Valné shromáždění Organizace spojených 

národů, která se stará o celosvětový mír. Mezi jeho prvními členy bylo i Československo. 

13.leden 845 – Ve východofranské říši přijalo čtrnáct českých knížat jako první křesťanství.  

16.leden 27 př.n.l. – v Římě byl první císařem jmenován Octavianus poté, co dostal přízvisko 

augustus (vznešený). 

18.leden 1778 – kapitán James Cook objevil nové souostroví, které pojmenoval Sandwichovy 

ostrovy, známé jako Havajské ostrovy.  

20. leden 1612 – uplynulo čtyři sta let odúmrtí Rudolfa II., krále českého, uherského a 

chorvatského a také nepříliš silného panovníka, milovníka umění a vědy, trpícího záchvaty 

šílenství. 

20. leden 1942 – ve vile ve Wansee bylo předními představiteli nacistického Německa 

rozhodnuto o „konečném řešení židovské otázky“. Následkem tohoto rozhodnutí mělo být 

zabito šest milionů Židů a z toho jich zemřely dva milióny. Děsivou zajímavostí je, že 

schůzka trvala 90 minut a její účastníci se sešli v sále vedle kuchyně, aby se jim občerstvení 

dostalo teplé. 

21. leden 1862 – v tento den uplynulo sto padesát let od úmrtí Boženy Němcové, významné 

české spisovatelky a ženy moderních názorů. 

23. leden 1960 – batyskaf (druh ponorky, určený k ponorům do extrémních hloubek) Trieste 

dosáhl rekordní hloubky v Mariánském příkopu – 10 916 m. 

25. leden 1924 – na nejvyšší hoře Evropy, Mont Blanc, byly zahájeny první olympijské hry. 

27. leden 1973 – v Paříži došlo k podepsání mírové dohody, ukončující válku ve Vietnamu 

(1964 – 1973), ve které proti sobě bojoval Jižní Vietnam a jeho spojenci (USA, Austrálie, 

Nový Zéland, Jižní Korea, Thajsko, Filipíny) proti Severnímu Vietnamu.  

28. leden 1986 – 73 vteřin po vzletu explodoval raketoplán Challenger, zahynula celá 

sedmičlenná posádka.  

30. leden 1933 – německý prezident Hindenburg jmenoval Adolfa Hitlera říšským kancléřem 

a po této události došlo k obrovskému vzestupu nacistů v Německu. 

                                                                                                                                          Kája 
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Příroda 
 

Fretka domácí 

Fretku domácí znám velmi dobře, protože ji máme doma. Je to 

velmi roztomilé zvířátko, které dorůstá velikosti 40 až 50 cm a 

váží do 1,5  kg. V případě, že se fretka cítí ohrožena, tak 

z pachové žlázy nacházející se vedle konečníku může 

vystříknout páchnoucí výměšek, a proto ji mnozí lidé považují 

za zvířátko, které smrdí. Pokud ale fretku budete chovat 

v čistotě, tak vás toto přirovnání ani nenapadne. Dožívá se přibližně 6 až 8 let. Naší fretce 

jsou 4 roky a pořád je velmi hravá. A tak doufám, že si s ní ještě užijeme spoustu zábavy!  

Teddy králík 

Lidé ho obvykle chovají jako domácího mazlíčka, a tak je 

tomu i u nás doma. Náš králík je můj velký kamarád a 

jmenuje se Zendík. Je ochočený a dá se vycvičit k různým 

sportovním výkonům. Takového králíka pak můžete např. 

přihlásit na soutěž Králičí hop, kde králíčci přeskakují různé 

překážky. Pokud budete mít tohoto králíka doma, pak ho také 

snadno naučíte, aby využíval jedno místo jako svůj záchod, 

naučil se pít z pítka, a tak vám doma neudělá žádný nepořádek. Určitě je dobré králíka česat, 

aby jeho až pět centimetrů dlouhé chlupy nevytvářely chuchvalce a byly jemné. Náš Zendík 

podobně jako i ostatní králíci rád jí seno, v létě takovému králíčkovi také můžete dát mlýče, 

ale pozor jen asi dva, neboť by se mu mohlo nafouknout bříško. Od šesti měsíců mohou už 

jíst také ovoce a zeleninu. Někteří králíčci si pochutnají i na ovesných vločkách.  

Teddy králíka je dobré dvakrát ročně očkovat proti koxidioze, mixidioze a králičímu moru. 

Našeho Zendíka jste také mohli vidět o pouti na výstavě v Olešnici . Králíček je zatím bez 

čipu v oušku, a proto na výstavě nemůže být hodnocen. Náš Zendík je pohodář a jsem ráda, že 

ho doma máme. V létě Zendík rád běhá venku na volno i na postroji. Pokud chcete Teddy 

králíka vzít ven v zimě, pak je dobré ho dát do kabelky, neboť by mu mohla nastydnout či 

dokonce zmrznout ouška. Náš pohodář Zendík si zimní procházky užívá v žluto-oranžové 

kabelce.  

                                                                                                                   Anna, Jíťa, Adéla 
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Avril Ramona Lavigne 
 

Avril Ramona Lavigne, narozená 27. září 1984, je 

kanadská rocková zpěvačka a držitelka ceny Grammy.  

Avril má mladší sestru Michelle a staršího bratra 

Matta. Se zpěvem začala již ve dvou letech v místním 

kostelním sboru. V tomto sboru zpívala do svých 

deseti let. Krátce poté, díky svému pěveckému nadání 

vyhrála hlavní cenu v soutěži místní rozhlasové 

stanice.  

Ve 13 letech začala psát své vlastní písně a hrát na 

kytaru. Brzy poté nahrála na videokazetu své hudební 

výkony a poslala je několika nahrávacím 

společnostem. Všiml si ji šéf nahrávací společnosti Arista Records Antonio L.A. Reid, který 

z ní chtěl udělat popovou zpěvačku klasického formátu. Ona však chtěla být jiná, chtěla být 

umělcem, který je spojen s tvořením písní, jež zpívá. Proto se Avril rozhodla odjet na západní 

pobřeží do Los Angeles. Zde se spojila s vydavatelstvím Nettwerk Managementem a 

producentem Cliffem Magnessem. Texty si  Avril tedy píše sama. Spolu s Cliffem dokončili 

singl Complicated, který se stal okamžitě velkým hitem. Tento úspěch byl obrovský a Avril 

nazpívala debutové album "Let Go". Pět týdnů po vydání se stalo platinovým a jeho úspěch i 

nadále rostl. 

V roce 2010 vedle hudby Avril spolupracovala se společností  Disney a vytvořila pro ni 

kolekci oděvních designů inspirovaných filmem Tima Burtona Alice in Wonderland (Alenka 

v říši divů). Pro film napsala píseň a tak vznikla skladba Alice, která ve filmu zazněla při 

závěrečných titulcích.  

Avril se také objevila na koncertu v rámci závěrečného ceremoniálu  zimních olympijských 

her 2010 ve Vancouveru, kde zazpívala své písně My Happy Ending a Girlfriend.  

V lednu 2011 vydala zpěvačka první singl z Goodbye Lullaby s názvem What the hell. 

Dalšími singly z alba Goodbye Lullaby jsou píseň Smile a Wish you were here. 

Nyní Avril pracuje na novém albu, které by mělo vyjít v tomto roce.  

 

                                                                                                                                     Adéla 

 

http://www.osobnosti.cz/la-reid.php
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/dovolena-v-recku-za-babku/3346646?rtype=V&rmain=0&ritem=3346646&rclanek=10982398&rslovo=433197&showdirect=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Disney
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tim_Burton
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Alice_in_Wonderland&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=XXI._zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%A9_hry_2010_ve_Vancouveru&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=XXI._zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%A9_hry_2010_ve_Vancouveru&action=edit&redlink=1
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Soutěž o ceny 

Zapojte se do soutěží!  

1) Použijte následující slova a vytvořte vyprávění, příběh, povídku, 
fejeton, báseň, píseň, či jiný literární útvar... 

Slova: Farma, minecraft, ovce, ,,běží“, les, pouzdro, kámen, fotograf 

 

Na ukázku vám otiskujeme práci Vlastimila Teplého z 6. A, který vytvořil krátké vyprávění 

ze slov:   

,,už jde“, pan učitel Holubec, spolužačka, poznámka, zvonit 

Zazvonil zvonek na hodinu a po chvíli jsem řekl:  ,,už jde‘‘. Ale do třídy vstoupil někdo jiný. 

Jmenuji se pan učitel Holubec“, zvolal radostně. Spolužačce spadla tužka na zem a učitel 

zařval: ,,Koho je ta tužka?!“ Spolužačka se nesměle přihlásila a pan učitel Holubec jí napsal 

poznámku do žákovské knížky. Po chvíli zazvonilo na konec hodiny. Pan učitel pronesl: 

„příští hodinu vás mám zase.“ A spolužačka se rozbrečela. 

2) Dopište příběh do konce  
 

Začátkem února v nížinách konečně napadl první sníh. Zima si dala letos na čas, ale o to 

silněji udeřila. Mráz kreslil na okenní tabulky květinové obrazce a děti se klouzaly na 

rybnících, dokud je maminky nezavolaly domů k večeři. A právě ten večer se nad městem 

objevila zvláštní záře...  

 

Jak tento příběh pokračuje? To se chceme dozvědět od vás! Vaším úkolem je dopsat příběh do 

konce a vymyslet mu název. Pokud máte fotoaparát, pošlete nám spolu s příběhem i nějakou 

pěknou fotografii, která se k němu váže. 

Váš text by měl mít maximální délku 1 strany A4 psanou velikostí písma 12. 
 

Své práce označte vaším jménem, třídou a odevzdávejte redaktorům 

SchoolMagazine, paní učitelce Němečkové nebo posílejte na adresu 

schoolmagazine@email.cz 

Uzávěrka soutěže je 28. února  

                                                                                                                                   Áďa, Daniela, Sára 
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Pro zasmání 

Vt ipy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychiatr vyšetřuje pacienta a ptá se ho: 

„Co by se stalo, kdybych vám uřízl jedno 

ucho?“ „Neslyšel bych.“ Psychiatr si vše 

pečlivě zapíše a pokračuje: „A co by se 

stalo, kdybych vám uřízl druhé ucho?“ 

„Neviděl bych.“ „Jak to?“ podiví se 

psychiatr. „Spadly by mi brýle.“ 

 

 

 

 

 

Říká zloděj synovi: „Až se někdo ve 

třídě bude chlubit co má doma, tak si 

nepamatuj, co má, ale kde bydlí!“ 

 
 

Blondýnka se vrátí nečekaně domů  

a najde svého muže s jinou v posteli. 

Okamžitě se vrhne do zásuvky pro 

pistoli a namíří si ji na hlavu. Muž 

vylítne a křičí: „Prosím nedělej to!“ 

„Ty mlč, taky na tebe přijde řada!“ 

 

„Ty Karle, kde jsi byl posledních 

patnáct let?“  „Ale, v base.“ „Prosím tě a 

kvůli čemu?“ „Kvůli slepicím.“  „To 

mně neříkej,  já za jejich krádež dostal 

jen půl roku.“ „Když ony ty potvory 

vyhrabaly starou.“ 

 
Jeden blázen byl klidný pouze když 

četl scénáře divadelních her. Jednou 

však vyhořela knihovna a blázen byl 

celý bez sebe a nedal se uklidnit. 

Ředitel si s ním už nevěděl rady, a 

tak mu dal ke čtení telefonní seznam. 

Blázen se brzy uklidnil a když ho 

ředitel asi po týdnu potkal na 

chodbě, tak se ho ptá: „Tak jak se 

vám to líbí?“ „K vlastnímu ději jsem 

se ještě nedostal, ale to obsazení je 

prostě výtečné!“ 

 

 

"K vlastnímu ději jK vlastnímu ději 

jsem se ještě nedostal, ale to 

obsazení je prostě imponující!" 

 

sem se ještě nedostal, ale to obsazení 

je prostě imponující!" 

 

 

První třída byla na exkurzi na policejní 

stanici. Policajti jim všechno ukázali. 

Pepíček uviděl na stěně obrázky. „Co to 

je?“ „No to jsou fotografie zločinců, 

které všude hledáme.“ „Proč jste si je 

tady nenechali, když jste je fotili?“ 

Dceruška účetního zakopla o kámen 

a řekla: „Sakra, to bolí.“ Tatínek 

povídá: „Pokud tohle ošklivé slovo 

už nikdy neřekneš, dostaneš 

pětikorunu.“ Za pár dní přiběhne 

holčička ze školy za tatínkem a 

nedočkavě povídá: „Tatí, mám nový 

slovo, který je nejmíň za dvacku!“ 

„Hele, stará, už si někdy viděla slepici 

štěkat? “ 

Tak se podívej do zrcadla.“ 

 

„Taky chce po tobě tatínek, ať se před 

jídlem modlíš?“ „Ne, naše mamka vaří 

docela dobře.“ 

 

 

„Tati, přeložili mě do zvláštní školy.“ 

„ Výborně synku, když na to máš, tak 

studuj.“ 

Zdenkošlap, Sára, Nataša, Jája 
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