KULIOČKO
Školní časopis žáků MZŠ Ždánice
1. číslo

listopad 2012
Milí čtenáři,
opět k Vám po prázdninách přichází nové číslo Kuliočka. V tomto
školním roce Vás v časopise čeká kromě již známých rubrik také jedna
úplně nová – Příběh na pokračování. Chceme do psaní tak trochu zapojit i
Vás. V každém čísle najdete námi vymyšlený nedokončený příběh.
Vaším úkolem bude pokusit se toto vypravování dokončit. Doufáme, že
Vás zaujmeme, a těšíme se na spolupráci. Přejeme Vám hodně zdaru, a to
nejen při psaní.
Redakce Kuliočka

Ředitel školy
Studenti Obchodní akademie Písek sestavili 14 největších bolestí moderního člověka. Oslovili školy v České
republice, zda by jejich žáci nenapsali životní příběh popisující jednu z bolestí. Do projektu se můžete zapojit i
Vy. Informace jsou zveřejněny na nástěnce ve vestibulu hlavní školní budovy. Zmiňuji se však o něm z jiného
důvodu.
Tyto bolesti mohou postihnout v různé míře každého z nás. Teprve až se dostaví, pak si uvědomíme
malichernosti, které považujeme za neřešitelné problémy, drobnosti a zbytečnosti, jimiž obtěžujeme spolužáky,
rodiče, učitele. Nedovedeme se radovat třeba z toho, že nás nepostihly dále uváděné bolesti.
Bolestné kameny představují tyto životní situace:
1. smrt blízkého
4. ztráta zaměstnání 7. opuštěnost 10. závist
13. rozchod partnerů
2. nemoc
5. rozpad rodiny
8. zrada
11. vyloučení 14. opuštěnost
3. násilí a nenávist 6. deprese
9. málo lásky 12. výčitky svědomí
Znovu zde musím připomenout i drobné bolesti, které způsobujeme sami svým spolužákům rodičům, učitelům,
starým nebo postiženým lidem. Jsou to různé ústrky, posmívání, vyhrožování, schválnosti, fyzické ubližování,
ale i neschopnost poskytnout drobnou pomoc, vyhovět, učinit dobrý skutek. To už ani nemluvím o agresívním
chování některých žáků ve škole nebo na ulici, o ničení školního nebo veřejného zařízení, nekázni ve škole, o
přestávkách, … Mnohdy mám pocit, že naši žáci chodí do školy nikoliv proto, aby se něco dověděli, udělali něco
užitečného, někomu prospěli, ale že navštěvují školu ze zcela opačných důvodů – provokovat, dělat naschvály,
rušit ostatní při práci, něco poškodit, někoho zarmoutit. Když se pak zeptám: „Děláš totéž doma ?“, tak se téměř
diví položené otázce.
V říjnu proběhla v 5. – 9. třídách „Anketa ke školnímu stravování“. Odpovídalo v ní 100 žáků školy na 10
otázek. Vybírali ze čtyř možností: a) spokojen, b) spíše spokojen, c) spíše nespokojen, d) nespokojen. Výběr
prvních dvou možností lze považovat za kladné hodnocení, další dvě odpovědi svědčily o nespokojenosti. Jaké
byly výsledky ?
a)

b)

c)

d)

1.Jak hodnotíte kvalitu obědů od začátku šk. roku ?

16

64

16

4

2. Jak jste spokojeni s nabídkou hlavních jídel ?

37

46

14

3

3. Jak jste spokojeni s prostředím školní jídelny ?

61

28

9

2

4. Jak jste spokojeni s přístupem kuchařek při výdeji ?

50

41

7

2

5. Jak jste spokojeni s velikostí porce ?

29

35

26

10

V návrzích na zlepšení se nejčastěji objevovaly tyto připomínky:
málo místa v jídelně, nevařit z polotovarů, jídla nerozmrazovat, ale vařit, rychlejší výdej stravy, možnost
skutečného výběru stravy, možnost objednat si jídlo předem.
Závěrem události, které přinesly uspokojení. Během uplynulých dvou měsíců připravili učitelé školy pro naše
žáky 14 akcí v době mimo vyučování. Byly to zájezdy do divadel, na filmová představení, na plavání, výlety do
přírody. Zúčastnilo se jich 451 žáků. Je jenom škoda, že je učitelé musí k účasti mnohdy přemlouvat. Přitom
mají autobus téměř zdarma, učitelé se jim věnují ve svém volném čase, sami žáci se nemusí o nic starat.

F. Markus
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OKÉNKO DO
ŠKOLY
HURÁ DO KINA!!!
Dne 19. 9. se 6. A a 6. B vypravily do kina v Kyjově na
filmové představení s názvem Rebelka. Film v 3D provedení je všechny vtáhnul do děje, až se zdálo,
že příběh hrdinky prožívají také. Všem se výlet do kina moc líbil, takže podobnou akci určitě brzy
zopakují.
Děti z prvního stupně se zase vydaly do kina ve čtvrtek 27. 9. Na plátna se totiž po třech letech
vrátila oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida,
šavlozubého tygra Diega a potřeštěného krysoveverčáka Scratta, aby prožili nové napínavé
dobrodružství ve filmu Doba ledová 4.

DRAKIÁDA
Nejenom učitelé organizují ve volném čase pro žáky spoustu akcí. Také paní vychovatelky se snaží
nabízet pro děti v družině různé aktivity. Kdo 4. října vzhlédl k obloze, mohl na ní spatřit mnoho draků
různých barev, velikostí a tvarů. Stejně jako v předchozích letech i letos se konala oblíbená drakiáda.

Nikola Blatná a Tomáš Uhýrek (8. B)
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Z naší tvorby
S Mladým zahrádkářem do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Všechno to začalo neobyčejným dopisem, který jsem dostala 20. září.
V něm jsem se dočetla, že Český zahrádkářský svaz zajistil pro nejlepší
účastníky národního kola soutěže Mladý zahrádkář na 4. října prohlídku
prostor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR spojenou s návštěvou
výstavy „Zahrádkáři se představují “. Po přečtení dopisu mi hlavou míjela myšlenka. Co
s tím? Nakonec jsem se rozhodla, že poprosím o doprovod paní učitelku Zajdákovou, která
mě připravovala na letošní i minulé soutěže Mladý zahrádkář. Ta souhlasila, a tak jsem se
těšila na výlet do Prahy.
Do našeho hlavního města jsme se vydaly již o den dříve, abychom si ho prohlédly
důkladněji. Vyrazily jsme už brzy ráno, takže jsme se stihly ubytovat a po zbytek dne jsme se
toulaly po Praze. Viděly jsme mnoho známých památek, prošly nejkrásnější místa. Moc se mi
líbila Valdštejnská zahrada, Karlův most, zvonkohra na Loretě a orloj na Staroměstské
radnici. Jelikož zná paní učitelka Prahu skvěle, měla jsem vše ještě s odborným výkladem a
dozvěděla jsem se mnoho nových informací.
Druhý den jsme se sešli s ostatními účastníky akce na předem určeném místě, kde také
čekala organizátorka akce paní ing. Zdeňka Jankovičová. Pozvání využilo jen 20 dětí
s doprovodem, mezi nimi jsem měla i kamarády ze soutěže. Na začátku prohlídky nám pustili
film, který pojednával o historii vlády na našem území. Poté jsme šli do reprezentačního sálu,
tam nám odborný pracovník sněmovního infocentra vysvětlil, jak to v Parlamentu ČR funguje
a představil nám poslance a místopředsedu zemědělského výboru PSP ČR ing. Jiřího Papeže,
který nás celou dobu doprovázel. Dostali jsme se i do míst, kam se běžné prohlídky
nedostanou. Úžasné bylo, že jsme mohli vejít i do jednacího sálu a podívat se, kde který
poslanec sedí. Prošli jsme si i sál zemědělského výboru, moderní tiskové centrum a velký
zájem u nás vzbudily kopie vzácných listin české státnosti. Všichni jsme si ještě prohlédli
nádherně barevnou a pestrou výstavu věnovanou plodům našich zahrádek uspořádanou k 55.
výročí založení ČZS. Na závěr jsme odměnili průvodce i pana poslance velkým potleskem.
Celá prohlídka byla skvělá. Jsem ráda, že mi tato akce byla nabídnuta, a doufám, že tento
rok zase uspěji v soutěži Mladý zahrádkář. Odměna totiž byla velmi zajímavá.

Jiřina Horáková, žákyně 9. ročníku
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Věříš si?
V úterý 4. září jsem se vydala s celou třídou do studia České televize v Brně. Jela jsem povzbudit
spolužáka Martina, který měl potvrzenou účast v soutěži „Věříš si?“
Vše probíhalo podle plánu do té doby, než jsme přišli do studia. Tam nás čekala šokující zpráva.
Jedna ze soutěžících nepřijela! Hledá se náhradník z našich řad! Jaké bylo překvapení, když jsem byla
svými spolužáky vybrána já. Byla jsem v šoku. V hlavě mně v tu chvíli vybuchla spousta otázek.
Zvládnu to? Budu umět odpovídat? A hlavně - věřím si? Já mám stát před televizními kamerami jako
nějaká herečka nebo hlasatelka ? Lehce jsem znervózněla, ale zároveň rostla zvědavost, jaké to asi
bude.
Zavedli nás do šatny, kde proběhlo losování barvy trička. Na mě zůstala modrá. Jupí! „Modrá je
dobrá!“ Následovalo rychlé poučení o průběhu soutěže a po chvíli se z reproduktorů
ozvalo:„Začínáme!“ Nadechla jsem se a šla jsem do toho.
Soutěž probíhala v poklidu, jenom mně se zdálo, že ten čas utíká nějak rychle. Než jsem se nadála,
byl konec předposlední soutěžní disciplíny a já jsem byla na předposledním místě. Tak co teď?
Vsadit vše na jednu kartu? Jsem soutěživý typ, hrát se má až do konce! Na poslední soutěž jsem
vsadila vše. A vyplatilo se. Domů jsem odjížděla s novou herní konzolou a s tím, že si konečně mohu
říct: „Věřím si!“
Kateřina Buchlovská, žákyně 8. B

,,Věříš si?“
Před prázdninami jsme se dozvěděli, že jeden náš
spolužák se už podruhé chystá do známé televizní soutěže „Věříš si?“ Hned poté však přišel druhý
šok, a to když nám paní učitelka oznámila, že naše dvě osmé třídy ho pojedou povzbuzovat. Začala
doba očekávání a těšení se. Prázdniny utekly jako voda, jak by řekl náš pan ředitel: „63krát jste se
vyspali a je to tady.“
Když jsme do televize přijeli, zjistili jsme nemilou skutečnost, že jedna ze čtyř soutěžících
nepřijela, a tudíž jsme byli nuceni přistoupit na krizové řešení - museli jsme vybrat jednoho
soutěžícího z řad nás - osmáků. První dotaz padl od paní učitelky směrem ke mně, jenže moje myšlení
se rozhodně neslučuje s mottem soutěže - věříš si? A tak jsem odmítl. Později jsem toho litoval. Jako
soutěžící byla vybrána naše spolužačka Katka.
A už to vypuklo. Přešli jsme do studia a usadili se na tribuny. První kolo soutěže spočívalo
v odpovídání na moderátorkou kladené otázky z různých oblastí života. Martin byl po této soutěži na
3. místě, Katka však nezískala žádné body. Nastal triatlon, kde se mělo ujet 200m na veslovacím
trenažéru, poslepu odemknout branku a vyřešit hlavolam. Tuto soutěž Katka suverénně vyhrála, ale
Martinovi se bohužel nedařilo. Poté následovalo další kolo otázek, v němž jsme se prvotně radovali, že
Katce dobře vylosovali téma, jelikož oblast náboženství jí je velmi blízká. Radost ale brzy pominula,
Katka bohužel znovu nevěděla téměř žádnou odpověď a skončila na 4. místě, daleko za ostatními,
Martin pak na pěkném 2. místě. Poslední soutěž spočívala v ovládání videohry, kterou Katka vyhrála
a Martin tentokrát nezabodoval.
Nakonec Katka celou soutěž vyhrála a domů si odvezla herní konzolu. My jsme prožili krásný den,
protože se každému jen tak nepoštěstí zúčastnit se natáčení v televizním studiu.
Michal Procházka, žák 8. B
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Naše cesta k vítězství
Když jsme se přihlásily do nové asociace, vůbec nás nenapadl takový konec sezóny.
Zvláště když jsme v základním kole skončily na 4. místě. I tak jsme ale postoupily na MČR.
Jaké potom bylo překvapení, když nám řekli, abychom si nastoupily na vyhlášení. Znamenalo
to tedy, že jsme mezi třemi nejlepšími v ČR. A tak jsme spolu s holkami z Jaroměře a z
Jeseníku stály na podiu a čekaly. Byly jsme smířené s třetím místem, i když v hloubi duše
jsme doufaly, že budeme alespoň druhé. Opravdu jsme to nečekaly. A tak když vyhlásili, že
Defeldová Denisa a Mašindová Lenka jsou na 1. místě a získávají titul Mistryně ČR, byly
jsme velice zaskočené a nemohly jsme tomu uvěřit. Ještě dlouho po vyhlášení nám to jaksi
nedocházelo. Mistryně ČR a postup na ME ve Francii? To pro nás byl ještě před týdnem
jenom sen. Teď to byla skutečnost. A tak jsme začaly trénovat a trénovat.
Konec srpna se blížil a my jsme pořád trénovaly, aby byl náš výkon víc než 100%. Jenže
čas nejde zastavit, takže než jsme se nadály, byly jsme ve Francii. Byla to cesta dlouhá a
namáhavá, ale měly jsme skvělého pana řidiče, který nás ve zdraví dovezl tam i domů.
Neděle 2. září – náš velký den v kalendáři, kdy se mělo vše rozhodnout. Když jsme viděly
holky z jiných zemí, došlo nám, že tady nemáme šanci. Byly to totiž mažoretky na úplně jiné
úrovni s jinými pravidly soutěže, kostýmy a hudbou. A nejhorší na tom bylo, že porotcům se
právě tenhle jejich styl líbil. Takže naše sebevědomí kleslo k nule. I přesto si myslím, že náš
výkon byl skoro 100%. No co, říkaly jsme si, i když neuspějeme, je pro nás úspěch to, že jsme
se sem vůbec dostaly. A tak jsme si užívaly. Byla tam úžasná atmosféra. Všechny české týmy
si navzájem fandily a podporovaly se, navíc jsme poznaly spoustu nových mažoretek a
celkově nám bylo skvěle. Při vyhlašování jsme si měly spolu s dalšími 12 páry nastoupit do
řady. Vyhodnocování probíhalo od posledního místa. 13 párů - no tak budeme rádi, když
budeme v první desítce. Dívky na posledním místě si vzaly diplom a odešly. Stejně tak
předposlední a tak to šlo až do pátého místa. A my pořád nic. Holek pořád ubývalo, ale my
mezi nimi nebyly. Když přišlo na řadu 4. místo, zavřely jsme oči a doufaly. Ne, nebyly jsme
to my. Znamenalo to tedy, že jsme dokonce mezi 3 nejlepšími v celé Evropě. „ Třetí místo a
titul II. vícemistryně Evropy pro rok 2012 putuje k mažoretkám Dejna Kyjov!“ Do očí nám
vhrkly slzy a třepala se nám kolena. To přece nemůže být pravda! Když nám nesli medaile,
ani jsme nedýchaly. Tohle nás nenapadlo ani v tom nejbláznivějším snu. Z celé české výpravy
jen 2 medaile a ta jedna byla naše!
Ostatní skupiny se divily, že jsme jely do
Francie jen kvůli 3 minutám. Ano, byly to
nejdražší 3 minuty v našem životě, ale já
myslím, že stály zato! Tohle bylo opravdu
nejlepší zakončení sezóny, jaké jsme si jen
mohly přát. Velký dík patří našim
maminkám, ale i tatínkům a bratrům, kteří
pro nás byli nejen velikou oporou, ale i
skvělým fanklubem. Konečně se nám splnil
náš velký sen, i když tomu pořád nemůžeme
uvěřit.
Lenka Mašindová, žákyně 8.B
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Podzim
Žáci 4. třídy

Podzim k nám už přichází
a léto nám odchází.
Vlaštovky už odlétají
a prázdninám sbohem dají.

Nový školní rok je tady,
jsme zas zpátky s kamarády.
Každý den se učíme,
úkoly si plníme.
A když už jsou hotové,
poběžíme na pole.
Tam si draky pouštíme,
vesele se bavíme.

Vyhodnocení tipovací soutěže vyhlášené v posledním čísle Kuliočka
z minulého školního roku
Před prázdninami jsme vyhlásili soutěž, v níž jste si měli tipnout mužstva, která se střetnou
ve finále EURA 2012, a pokusit se odhadnout skóre zápasu.
Ze 22 tipů nikdo neurčil oba správné finalisty – Španělsko a Itálii.
Nejčastější tip: Španělsko X Německo - 12x
Itálii jako finalistu odhadli jen 2 soutěžící – Simona Boušková a David Horňák
Španělsko jako vítěze tipovalo 6 soutěžících – Tomáš Hanák,
Tomáš Komárek, Ondra Koutný,
Terezka Pavézková, Angelika Santlerová
a Staňa Stodůlka
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Něco z historie
Husitské zbraně
Husitské zbraně byly inspirovány většinou tím, s čím husité uměli zacházet
nejlépe – tedy zemědělskými nástroji. Vyvinuly se z nich ale obávané a
nebezpečné zbraně. Husité také jako jedni z prvních v Evropě používali
hromadně palné zbraně. Tady je pár ukázek:
Zbraně pro boj zblízka:

řemdih

Řemdih – jedna z nejobávanějších husitských zbraní – okovaná koule na dlouhém řetěze přikovaná k
dřevěné násadě; někdy se nazývala prostě koule na řetěze
Kopí s hákem – obyčejné kopí s hákem ke stahování jezdců z koní
Šídlo – zbraň s protáhlou špicí na dřevěné násadě, sloužila k bodání do protivníků
Sudlice – sečná i bodná zbraň na dřevěné násadě; jedním druhem sudlice je sudlice ušatá, u které
jsou uši tvořeny bodáky po stranách
Kropáč – vlastně řemdih, na kterém byla koule přímo na násadě (bez řetězu); nazývala se podle toho,
že se s ní kropili protivníky
Okovaný cep – nejobávanější husitská zbraň – cep s bodáky
Halapartna – sečná i bodná zbraň na dlouhé násadě, obvykle se vytvořila přivázáním kosy souběžně s
násadou; užívala se i v pozdějších dobách, značně dokonalejší
Válečná sekera – obyčejná, ale těžší a pádnější sekera
Palcát – krátká úderná zbraň, sloužila k boji zblízka; byl to také odznak moci táborských hejtmanů
Zbraně na dálku:
Kuše – obyčejné kuše, husité z nich stříleli ze svých vozů
Prak – pruh kůže, který se roztočil nad hlavou a ze kterého puštěním jednoho
konce vylétl kámen; praky používala hlavně práčata, děti bojující v armádě
Houfnice – polní dělo opatřené podstavcem na kolech; název podle užívání u houfů
Bombarda – těžké obléhací dělo s nepojízdnou lafetou
Tarasnice – další dělo, tentokrát s neobvykle malou ráží; při střelbě často
explodovalo
Dělo – sloužilo ke střílení na hrady
Hákovnice – ruční palná zbraň s hákem, který se používal k tlumení zpětného rázu
Píšťala – předchůdce pušky (pistole), s dřevěnou nebo kovovou pažbou (stvol);
název podle tvaru – byla dlouhá a úzká
sudlice

David Valenta (7. A)
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NĚCO PRO NEJMENŠÍ
Najdeš cestu z bludiště?

SOUTĚŽ POKRAČUJE !!!
Znáte Šmouly?
1. Jakou barvu mají skřítci jménem Šmoulové?
a) fialovou
b) modrou
c) zelenou
2. Jak nejčastěji začíná větu Šmoula Mrzout?
a) „Mrzí mě to….“
b) „Nemám rád… “
c) „Mrzne, až praští… “
3. Který Šmoula nosí kytičku na čepici a zrcátko?
a) Fintil
b) Fešák
c) Zahradník

Vymaluj si obrázek

4. Šmoulí slečna, která miluje květiny a nosí šaty a boty na podpatku, se jmenuje:
a) Sašetka
b) Šimonka
c) Šmoulinka
Správné odpovědi napište na lísteček a vhoďte do krabičky ve vestibulu školy! Nezapomeňte připsat
jméno, příjmení a třídu. Můžete přimalovat i obrázek.
Viktorie Novotná a Vendula Rozsypalová (6. B)
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Příběh na pokračování
Olda a Zdenda
Ahoj holky a kluci. Jmenuju se Olda Kotrba. Přistěhoval
jsem se z nedalekého města Bodlákov do vesnice
Trávníčkov.
Můj první školní den v Trávníčkově byl hrozný. Hned
v autobusu, kterým jsem měl každodenně jezdit do školy,
na mě všichni zírali. Sedl jsem si na nepohodlnou sedačku
a poslouchal, jak si o mně všichni špitají.
Autobus zastavil a my vystoupili před mohutnou
stavbou, která vypadala jako vězení. Vězení to však
nebylo. Bylo to něco horšího. Škola! Seskupovaly se před
ní houfy žáků, kteří čekali na roztřídění tříd. Náš kolektiv
dostal třídu naproti ředitelny, takže nikdo nadšením
neoplýval.
Při seznamování se spolužáky se mě každý vyptával, odkud a proč jsem se přistěhoval
právě do Trávníčkova. Ve třídě se mi líbila jedna holka, měla světlé husté vlasy, modré oči a
štíhlou postavu. Ale dívala se na mě, jako bych byl nejtrapnější člověk na světě. Ani u kluků
jsem moc velký úspěch neměl. Na uvítání mi rozházeli učebnice po celé třídě. Bylo na první
pohled znát, že mě berou jako konkurenci. Zřejmě se ta holka líbila úplně všem.
Konečně odeznělo poslední zvonění. Všichni šli znaveni domů. Byl jsem kousek od školy,
když najednou vidím své nové spolužáky, jak si dovolují na nějakého mladšího kluka. Co teď?
Na čí stranu se mám postavit? Nebo mám dělat, že nic nevidím? Vykročil jsem směrem
k nim…

POZOR!!!!! ÚKOL PRO VÁS!!!!!!
Jak bude příběh pokračovat, záleží na vás. Máme pro vás úkol - pokuste se toto
vypravování dokončit. Můžete pracovat ve skupinkách nebo individuálně, pomoci vám
mohou rodiče nebo starší sourozenci, můžete společně (celý třídní kolektiv) dopsat příběh
v hodině slohu.
Texty odevzdávejte na 1. stupni třídním učitelům a na 2. stupni p. uč. Halačkové.
MOC SE NA VAŠE VÝTVORY TĚŠÍME A NĚKTERÉ (možná i všechny) UVEŘEJNÍME V PŘÍŠTÍM
ČÍSLE KULIOČKA!

Lubomír Jedovnický (8. B)
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Podzimní rozhovory
Pro první rozhovory v letošním školním roce jsme si vybraly dívky z osmé třídy - Lenku
Mašindovou a Katku Buchlovskou.

Lenka Mašindová se zúčastnila koncem prázdnin mistrovství Evropy mažoretek v kategorii
,,duo“. A umístila se na krásném 3. místě.
1. Jaké to bylo ve Francii?
,,Jedním slovem úžasné. Prostředí, atmosféra… Prostě skvělé.“
2. Jaké byly tvé pocity před mistrovstvím ?
,, Asi jako u každého soutěžícího před soutěží. Tréma, tréma a zase
tréma.“ :D
3. Co jsi cítila, když jsi stála na stupních vítězů?
,, Obrovskou radost. V očích jsem měla slzy radosti, třepala se mi kolena a nemohla jsem tomu
uvěřit.“
4. Měla jsi při vystoupení trému ?
,, Ano, velkou. Ale pak to ze mě všechno spadlo a vystoupení jsem si velmi užila.“

Katka Buchlovská se nečekaně zúčastnila televizní soutěže ,, Věříš si?“ A vyhrála.
1. Chtěla ses někdy zúčastnit této soutěže ?
,, Přemýšlela jsem o tom, ale neměla jsem odvahu se přihlásit.“

2. Která disciplína tě nejvíc bavila ?
„ Nejvíce mě bavil triatlon a virtuální hra.“

3. Věřila sis ?
„Ani ne, měla jsem spíše trému.“

4. Bylo pro tebe těžké překonat superfinále ?
„Bylo, protože jsem šipky nikdy nehrála.“

Jana Dolínková (8. A) a Kateřina Buchlovská (8. B)
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Vtipy
Pepíček se ve škole chlubí učitelce, že jeho sestra má žloutenku. Učitelka ho poš le domů, aby to děti
nedostaly. Za týden ho potká a ptá se: „Tak co, Pepíčku, jak se daří sestře?" „Jó, to já nevím, paní učitelko.
To víte, než sem dojde z Austrálie další dopis, tak to chvíli potrvá."

Paní učitelka se ptá dětí, čím by chtěly být. Pepíček zvedne ruku a říká: „Já bych chtěl být hracím
automatem.“ Paní učitelka: „ A proč právě hracím automatem?“
„Protože automat nic nedělá a jenom bere peníze“
Během návštěvy v blázinci se ptá návštěvník ředitele, podle jakých kritérií bude rozhodnuto, zda někdo bude
zavřen, nebo ne?
Ředitel vysvětluje: „No, my napustíme vanu vodou, dáme kandidátovi lžičku, hrnek a kýbl a poprosíme ho, aby
vanu vyprázdnil."
Návštěvník povídá: „Aha, rozumím, normální člověk vezme kýbl, aby to šlo rychleji, že?"
Ředitel: „Ne, normální člověk vytáhne špunt... Chcete pokoj s balkonem nebo bez?"

V hodině zpěvu vyvolá paní učitelka Pepíčka, aby vyjmenoval bicí nástroje. Pepíček odpoví: „Tak to
je rákoska, vařečka a řemen!“
Pepíček přijde ze školy a říká mamince: „Mami, dneska jsme psali nejkratší písemku!"
Maminka se diví: „Cože?“
„Jen jsem začal, už jsem byl v koncích.“

Prodavač se ptá Pepíčka: „Opravdu tě poslali koupit čtyři kila bonbónů a dvacet deka brambor?"

Popletená přísloví
Tiskařský šotek popletl všechna přísloví. Zkuste je opravit.
Kdo jinému jámu kopá, tomu není pomoci. _____________________________________
Pes, který štěká, nesmí do lesa. ______________________________________________
Kdo pozdě chodí, má za tři. ________________________________________________
Ranní ptáče, holé neštěstí. _________________________________________________
Kdo se bojí, nekouše. _____________________________________________________
Líná huba břehy mele. ____________________________________________________
Kdo šetří, sám sobě škodí. _________________________________________________
Komu není rady, sám do ní padá. ____________________________________________
Tichá voda dál doskáče. ___________________________________________________
Martin Duroň (8. A)
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