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Milí učitelé, spolužáci... 
 

Tak jsme po prázdninách zase zpět s vaším oblíbeným časopisem. 
I letos se dozvíte, co naše třídy podnikly.  Něco o mimoškolních 
aktivitách, výletech. Pokusíme se Vás pobavit perličkami ze školních 
lavic, vtipy a zařadíme i plno dalšího...  

Pokud byste měli nějaké výkresy nebo fotografie, můžete se obrátit 
na Láďu Vajsochra z 8. třídy a Terezu Bürgerovou z 9. třídy. Se svými 
literárnimi, slohovými a dalšími pracemi se můžete obrátit na naše 
šéfredaktory: Veroniku Šimčíkovou, Terezu Bürgerovou z 9. třídy či 
Terezu Havlíkovou z 8. třídy. Na školním časopisu a psaní článků se 
podílejí žáci naší základní školy - z 8. třídy: Lukáš Cibulka, Pepa 
Krásný, Kristýna Lávičková, Tereza Havlíková, Láďa Vajsochr, Alena 
Zmrhalová, Nikola Holá a Karolína Šerá. Z letošní 9. třídy jsou to: 
Michaela Jelínková, Martina Zajíčková, Veronika Šimčíková, Marek 
Juráš, Petr Kucharčík, Karolína Kardošová a Tereza Bürgerová. Na 
všechny žáky, co jsou tu napsaní, se můžete kdykoliv s nějakým 
dotazem, nebo čímkoliv jiným ohledně Kameňáčku, obrátit. 

Všichni pevně doufáme a možná i věříme, že se vám letošní vydání 
Kameňáčků budou líbit!  

 
Vaši redaktoři Kameňáčku 
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  Rozhovor s panem ředitelem 
 
Na jaké sporty byste se rád zaměřil a rozvíjel na okresních soutěžích? 
Do školy přichází plno nabídek s přihláškami do soutěží a nejen sportovních. Vždy se ke každému 
žákovi jejich nabídka dostane a budu rád, když se jich budou žáci zúčastňovat a ti úspěšnější se i 
umístí. Zviditelní se tak nejen žák samotný, ale i celá škola. 
 
Už jste byl ředitelem na jiné škole? 
Ne nebyl, tohle je premiéra. 

 
Těšíte se na lyžařský výcvik? 
Těším, tedy pokud se přihlásí a lyžařské kurzy se uskuteční, jelikož v dnešní době to není nejlevnější 
záležitost. Poznám žáky i z j iného pohledu a navíc mám lyže, snowboard a celou zimu rád. 
 
Pane řediteli, jak dlouho děláte tuto práci? 
Práci ředitele měsíc a půl, práci učitele 20 let. :) 
 
Pane řediteli jak to, že jsou zkrácené přestávky? 
Plno let se o tom na této škole mluvilo a chtělo udělat, ale nemohlo, jelikož to žádná vyhláška 
nepovolila, až letos. Hlavní důvod ale jsou dojíždějící žáci a začátky různých kroužků v ČB, na které 
nyní všichni pohodlně stihnou autobus. 
 
Pane řediteli, co zamýšlíte se školou? 
Mým přáním je j i vést tak, aby tu byli spokojení žáci, zaměstnanci a rodiče. 
 
Proč jste se rozhodl pro naši školu? 
Školu znám dobře, jelikož jsem na ní už učil. Jinam bych nešel. 
 
Jak se vám tu líbí? 
Líbilo se mi tu, j inak bych se nevrátil. :) 
 
Jaký je váš názor na výlety do zahraničí? 
Výlety do zahraničí jsou fajn, ale jako školní akci bych je z mnoha důvodů asi nepodpořil. 
Zodpovědnost za žáky je totiž velká. 
 
Jaký je váš oblíbený sport? 
Kopaná, florbal, tenis, volejbal, … nedělám rozdíl mezi sporty, hraju všechno rád. 
 
Měl jste nějaké ocenění? 
Jestli myslíte sportovní tak ano měl, ale to už je dávno. :) 
 
Když jste studoval, byl jste pilný žák? 
Rozhodně jsem pilný jako včelka nebyl, ale problémy jsem neměl. 
 
Jaký je váš oblíbený předmět? 
Jasně že tělesná výchova a i přírodopis, tzn. ty, které učím. 
 
Co říkáte na školní kuchyni, jaké j ídlo byste přidal? 
S kuchyní problém nemám, sním všechno. To je totiž nejlepší odměna pro kuchaře nebo kuchařku. 
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AKCE TŘÍD 

Činnost člověka za mimořádných situací 
1. A a 1. B 

„Zkoušeli jsme si obvazování končetin. Učil i jsme se důležitá telefonní č ísla. Pak jsme si povídali o 
dopravních nehodách. Nakonec jsme šli na Štilec, kde jsme si hráli.“ 

2. třída 

„Šli jsme si hrát na Štilec.“ 

3. třída 

„Šli jsme s 2.třídou na Štilec, kde jsme hráli hry.“ 

4. třída 

„Byli jsme ve třídě, kde jsme zkoušeli evakuaci a pak jsme šli na plavání.“ 

5. třída 

„Připravovali jsme soutěže pro nižší ročníky a pak jsme šli na plavání.“ 

 

 

 

Autor: Hromadová T.6.r 
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Činnost člověka za mimořádných situací VII. a IX. třídy 

Dne 27. 9. se VII. a IX. třída zúčastnily přednášky dobrovolného záchranáře Michala Svobody 
a ukázky práce s pejskem Norisem. Pan Svoboda nám řekl, co by takový záchranářský pes měl 
vykonávat, co by měl umět, co všechno dělají, kterých soutěží se zúčastnil i a které soutěže je čekají. 
Že spolu chodí na cvič iště a že s ním musí mít velkou trpělivost. Ukázal nám i jak s Norisem cvičí a 
menší sestavu, kterou mají připravenou na další soutěž. Co dělá, když se někdo ztratí a potom ho 
hledají. Teď už víme, co takový záchranářský pes musí umět, jak zareagovat a postupovat při akci. 
Bylo to zajímavé a poučné.    

A byl to skvělý nápad pozvat je sem. 

Autor: Stoličková K. 7.r 

Přepsal: Kucharčík P. 9.r 

Foto: Soukromý archiv M. Svobody 
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Počítačová hra OPEN Arena 
 

Vybraní žáci 8. - 9. ročníku se zúčastnil i ve středu 26. 9. 2012 akce pořádané SOŠ strojní a 
elektrotechnickou Velešín. Byly to turnaje a vědomostní soutěže.  Jednalo se o počítačovou hru 
OPEN Arena, což je vědomostní soutěž z oblasti ICT. Žák 8. ročníku – Tomáš Hlach - získal ve 
vědomostní soutěži z oblasti ICT 3. místo. Blahopřejeme! 
 
 

Kvalitní akční 3D střílečka, která vychází z oblíbené hry  Arena. Hra disponuje velmi 
zajímavými mapami a lze j i hrát i jako multiplayer po Internetu.  

Hraní OpenAreny je obdobné jako hraní Quake III Areny – získáváním fragů se snažíte 
vyhrát za použití nabídky zbraní určených pro různé situace. Herní módy jsou populární 
Deathmatch, Team Deathmatch, Tournament a capture the flag. Všechny módy jsou také v původní 
hře. Od verze 0.6.0 je možné hrát proti botům. V roce 2010 byla poslední verze 0.8.5. 

K OpenAreně existují nezávisle vyvíjené mody a také další hry, které běžely na 
OpenAreně. Mezi takové mody patří Defrag, české FPScore a další. OpenArena je kompatibilní s 
některými Quake 3 mody. 

Hra je vybavena i velmi slušnou grafikou a zvuky. 

 

 
 

Autor: Krásný J., Hlach T., 8. r. 
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AKCE PRO ŽÁKY 2.TŘÍDY  
V říjnu přijeli do naší školy herci z Malého divadla. Hráli nám představení, které se 

jmenovalo Čert a Kočka. Bolo to o dvou částech vesnice, které se mezi sebou nedokázaly 
dohodnout. Musel přijít čert, aby je rozsoudil.  Chvíli jsme se báli, chvíli jsme se smáli, také jsme 
zpívali. Bavil i jsme se moc a už se těšíme na další představení. 

  

Bruslení 
 

Dne 11. 10. jsme byli se třídou bruslit. Jeli jsme autobusem do Českého Krumlova. Na ledě 
jsme dělali dřepy, jezdili po jedné noze, učili se brzdit a jezdili jsme slalom. Občas jsme padali jako 
hrušky. Na pomoc nám přijeli i někteří rodiče. Bruslení bylo moc prima. Rádi bychom jeli znova.  

 

 

Dům umění 
Dne 9. 11. jela naše II. třída do Č. Budějovic do domu umění! Výstava se jmenovala Světlem 

napsané. Procházeli jsme šest místností, v každé svíti l neonový nápis v j iné barvě. V každé barvě 
vás napadala různá slova a věty a měli jsme jiné pocity. Nakonec jsme ještě namalovali svítící 
obrázek. Bylo to moc zajímavé a vrátil i  jsme se úplně nadšení. 

Žáci 2. třídy a paní uč. Lipertová 

Přepsal: Juráš M. 
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HALLOWEEN 
Dne 29. října 2012 si IX. třída připravila pro žáky z třídy III., IV , V.A, V. B a VI. celkem 6 

různých stanovišť, kde děti plnily různé úkoly od kousání jablek až po„ létání na koštěti. “ Po splnění 
všech úkolů jsme vyhlásil i a ocenili nejlepší výkony ze třídy. Odměnu si vysloužily i nejlepší kostýmy 
z každé třídy.  

Na prvním stanovišti si děti vyzkoušely disciplínu tzv. pojídání jablek. Děti si přinesly svá 
vlastní jablka z domova, která byla zavěšená na provázku. Úkolem bylo zavěšené jablko co nejdříve 
ukousnout, aniž by si kdokoliv z nich pomohl rukou.  

Na druhém stanovišti žáci předvedli svoji odvahu a zručnost. Museli strč it ruce do tajemné 
krabice a poznat, co to je. A poté si vyzkoušeli složit Halloweenské  puzzle, které mělo 2 obtížnosti. 
A to těžší dělalo problém skoro každému . 

Na třetím stanovišti si děti mohly vyzkoušet svoji přesnost v hodu tenisovým míčkem. 
Terčem se stalo krásné, vlastnoručně vyrobené strašidlo. Mnozí byli šikovní a tento úkol zvládli, ale 
byli také tací, kteří se třeba netrefi li  ani jednou. Obtížné to bylo v tom, že kdo by dal velkou ránu a 
terč rozbil, okamžitě je oznámkován známkou pět, tudíž se skoro všichni snažil i.  

Na dalším stanovišti žáci přiřazovali anglická slovíčka k obrázkům s tématikou Halloweenu. 
Některá slovíčka byla zapeklitá, ale objevovala se i tak jednoduchá, že by se nenašlo žáka, který by 
tak známou věc neuměl anglicky pojmenovat. 

U dalšího stanoviště si děti mohly zkusit ,,létání“ na koštěti a skákání v pytlích, které 
pobavilo nejenom žáky, ale i některé učitele. Upřímně - vidět některé žáky, jak se povalují na zemi 
kvůli nezkrotnému pytli, bylo opravdu zábavné.  

Poslední stanoviště vyžadovalo od žáků manuální zručnost a pozornost. Vystřihli si 
z předlohy kousek kočičky a museli vytvořit tělo, které se udělalo z kousku papíru, který se složil do 
tzv. harmoniky. Někteří si kousky nejdříve vybarvil i a poté až lepil i, ale j iní postupovali přesně 
naopak. Ale ať se to udělalo jakkoliv, vždy vzniklo něco jedinečného. Hlavní bylo, že se žáci snažili.  

Po strašidelném dnu a odebrání posledních žáků ze stanovišť jsme uklidil i svá stanoviště a 
někteří s radostí sundali své kostýmy či převleky. Tento den si užil každý z nás a deváťáci pociťovali 
j istou únavu, ale ten den za to určitě stál.  

 Autor: Buštová J. , Petrová Z. 9.r 

 

Foto:  Petra Kohoutová     Foto: Paní učitelka Veselská 
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Bojové umění: 
 

Rozhovor s 1. stupněm 
Líbila se Ti ukázka? 

Jo, bylo to dobrý. 
V čem si myslíš, že by mohlo bojov é umění pomoci? 

Myslím, že v sebeobraně, ale určitě to má více smyslů se tomu učit. 
Děláš taky nějaké bojové umění? 

Ne.  
Co se ti na ukázce líbilo nejv íce? 

Myslím, že ty sestavy a obleky.  
Autor: Rožboudová K., 4. r 

  

Rozhovor s účinkujícími 
Karate: 
Co tě na Karate bav í nejvíc? 

Nejspíš to budou zápasy. 
Jak často trénujete? 

Asi 4 krát do týdne. A 1 hodinu a čtvrt. 
A jak často se konají turnaje o pásky? 

Asi jednou do roka. 
Jakou barv u máš pásku? 

Zelenou. 
Jak jdou po sobě barv y pásků? 

Bílá, žlutá, zelená, 2x fialová, 3x hnědá a 10x černá. 
Co v šechno v yžaduje tréning na zdokonalení bojového umění? 

Sílu a trpělivost. 
 Autor: Kadlecová L., 4. r 

 
Taekwon-do: 
Jaký je rozdíl mezi karatem a taekwon-dem? 

Je jiný zakladatel a karatisté nepřerážejí. Karate má dvakrát omotaný pásek. 
Kolikrát do týdne trénujete? 

Průměrně 3x týdně, 2 hodiny. 
Jakou barv u pásku máš?  

Černou. 
Jak často máte záv ody? 
Jedenkrát za 2-3  měsíce. 

Autor: Sluka D., 8. r 
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Rozhovor s paní učitelkou Jitkou Prachařovou 
Líbila se v ám ukázka? 

Jo, jo obě dvě. 
Jaký si myslíte, že tato ukázka má v liv na děti? 

Myslím, že velký, plno dětí si vzalo přihlášku. Takže si myslím, že je to zaujalo. 
Doporučila byste dětem nějaké bojové umění? 

Určitě. Obrana se vždycky hodí. 
 

Rozhovor zpracovaly: Holá N., Zmrhalová A., 8. r 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Mixed martial arts 
 

Mixed Martial Arts (česky: smíšená bojov á umění) je syntéza různých bojových stylů, jako jsou 
například: Muay Thai (Thajský box), Savate (La canne-Francouzský box), Taekwon-do apod. pro boj v 
postoji. Za nimi následují Judo, Zápas (řecko-římský a volný styl), Sambo (Ruský zápasnický styl z poč. 
20. stol. podobný Judu) pro zápasnickou techniku a pro přechody na zem a za nimi Brazilské Jiu Jitsu pro 
boj na zemi. 
  
Druhy bojov níků 
1.Striker - ten se brání strhům na zem (take-down), rád bojuje v postoji a chce zápas ukončit K.O. 
2.Wrestler- který strhává na zem a boj zakončuje údery na zemi. 
3.Groundfighter-  boj přenáší na zem a tam si vynutí vzdání soupeře pomocí submission techniky. 

Napsal: Juráš M, 9. r 
Nakresli la: Kardošová K., 9. r. 
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  Florbal 
 
Historie 
 

I když florbal vznikl původně v USA, je vznik považován ve Švédsku. Zde se v 70. letech 20. 
století začal, pod názvem innebandy hrát organizovaně a rychle si získal obrovskou popularitu. Další 
zemí, kde si hra brzo získala popularitu, bylo Finsko (pod názvem salibandy) a Švýcarsko 
(unihockey). S rozdílnými názvy se také mírně lišila pravidla, největší rozdíl byl ve švýcarské verzi, 
kde i brankář používal hokejku. Ke sjednocení pravidel došlo v roce 1986 v souvislosti se založením 
Mezinárodní florbalové federace. 

 
 
 

Florbalový míček v dnešní podobě paradoxně nevyvinuli florbalisté, ale baseballisté. Plastový 
děrovaný míček podobných rozměrů totiž slouží k tréninku baseballových pálkařů. 
 
Jakse hraje 
 
Na hřišti 40×20 metrů, které je ohraničeno 50 cm vysokými mantinely, proti sobě nastupují dvě 
družstva s pěti hráči v poli a brankářem. Většinou se hraje na tři útočníky a dva obránce. Branky jsou 
160 cm široké, 115 cm vysoké, hluboké 65 cm v dolní části a 40 cm v horní části, mají měkkou 
obvodovou a chytací síť. Hraje se na 3×20 minut (tento limit platí u elitních soutěží, u mládeže a v 
nižších soutěžích se časy liší), přestávky mezi třetinami jsou 10 minut (v elitních soutěžích). Juniorky 
hrají třikrát 15 minut č istého času s přestávkou 5 minut. 
 
Hráči v poli mohou míček odehrát pouze florbalovou holí, zároveň však není přípustné hrát holí nad 
úrovní kolen. Míček lze odehrát nebo zpracovat i nohou, ale přihrávka nebo vstřelení gólu kopnutím je 
porušením pravidel. Kontakt mezi hráči už není zakázán jako v počátcích hry – hra tělem se toleruje. 
Hra hlavou nebo rukou je zakázaná, stejně jako výskok. Brankář hokejku nepoužívá a může míček 
odrazit kteroukoliv částí těla nebo chytat do rukou, pokud se jakoukoliv částí těla nebo výstroje dotýká 
velkého brankoviště. Dále brankář nesmí dostat nahrávku od spoluhráče, tzv. "malou domů" a při 
výhozu nesmí přehodit půlící čáru. 
 
 
 
Já chodím na florbal do Českého Krumlova 1,5 sezony. Za rok platíme 2500kč. 

Autor: Vajsochr L., 8. r 
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Taneční skupina NG Crew 
Je taneční skupina. Která se zabývá pouličním tancem (street dance) j iž od roku 1997. 

Vedoucím skupiny a zároveň i manažerem je Daniela Kupčáková. 

V současnosti má okolo 420 členů v 18 - ti skupinách. Každá skupina se zabývá jiným stylem 
hudby, tance. Mezi nabízené patří: Hip hop, Hype, Lockin, Poppin, House dance a mnohé další. 

Je to soutěžní skupina, takže se zabývá hlavně Hip hop choreografiemi a jezdí na různé 
taneční soutěže. Zabývají se i j inými např. Break Dance (nejen pro kluky). Snaží se, aby se lidé, děti i 
j iná generace odreagovala, nebo jen ze sebe vydala přebytečnou energii tímto příjemným způsobem, 
než aby se poflakovali po ulici a tak se setkávali s drogami, násilím a jinými nežádoucími vlivy. Tanec 
je podpořen osobitým způsobem motivace, která nabádá tanečníky k nejlepším výkonům a zároveň je 
odrazem volnosti pohybu a specifického životního stylu. Pro mnohé z nich je to život, jejich duše a umí 
se do toho hlavně vžít. Lektoři tanečních skupin jsou: Danča Kupčáková, David Krátký, Lucie 
Klimovičová, Erika Eliášová, Štěpán Veselý, Míša a Nikča Hruškovi, Klárka Smolenová, Jiří 
Hamberger, Anička Skřečková. 

www.break-beat.cz Stránka s obsahem, kde se dozvíte více.  Jsou tam i starší údaje - teď se to 
odehrává v budově Slávie. 

Autor: Bürgerová T., 9. r 
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  LIDOVÉ TANCE 

Výraz lidové tance, běžný v dnešní době, se v historii tance objevuje poměrně pozdě. 
Teprve ve 12. století se začínají tance rozlišovat podle toho, kdo je tančí - odděluje se tanec 
vládnoucí vrstvy (tance dvorské) od tance poddaných. Jde především o odlišení stylu tance, i když 
samozřejmě vznikají nové tance určené pouze vznešené společnosti, těžko předpokládat, že od 12. 
století tančí šlechta zásadně a vždy něco jiného - u obou vrstev totiž zůstaly v oblibě tance řetězové, 
z nichž se vyvinuly brány, a tanečníci z řad měšťanstva a lidu neurozeného se zase snažil i 
odkoukávat, co je v tanci nového.  

Branový tanec 

Řetězový tanec 

  Autor: Jelínková M., 9. r 
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Zpívání – sbor Jitřenka 

 

 
Pěvecký sbor byl založen v roce 1966. Je rozdělen podle věkové hranice:   5-8 let  -

Modřinky,   8-10 let-Doplňovací sbor –(Hvězdičky), 10-15let -Jitřenka a 15-18let  -Komorní sbor. 
Umělecký vedoucí- MgA. Otakar Dubský, a Sbormistryně-Mgr. Elvira Gadžijeva. Pan MgA. Otakar 
Dubský je momentálně již v důchodu.  

Sbor zkouší 2x týdně. Členové sboru: 231 zpěvaček a 16 zpěváků. Na rok se platí cca 
650,- Jitřenka spolupracuje s operou Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, vystupovala i na 
koncertech spolu s Jihočeskou komorní fi lharmonií. 

Koncerty: Podzimní, Vánoční, Jarní, Předprázdninový. Probíhají v Metropolu nebo ve 
Filharmonii. Starší sbory jako Jitřenka a Komorní sbor odjíždějí každoročně zpívat do ciziny. 
Loňský rok jsme my - Jitřenka i Komorní sbor byli spolu v Belgii. Letošní rok jede do Chorvatska jen 
Jitřenka. Jinak Modřinky navštěvují Prahu a Doplňovací sbor Olomouc. Jezdí se i na soutěže třeba 
do Krumlova nebo podobně! Koncerty jsou velmi oblíbené. Lístky se zakupují alespoň měsíc 
dopředu. 

 

Lávičková K., 8. r 
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Výlet na Hlubokou s Ivčou 
 

 

 
Je hezký den, 

tak jsme jeli ven. 
Jeli jsme na koni, 

dorazil i po poledni. 
Při cestě na zámek, 
 dali jsme si párek. 

Prohlídku jsme zahájil i v 
kuchyni, 

průvodce byl velmi aktivní. 
Koupili jsme si prohlídku bé, 
čekali jsme do půl druhé. 

Prohlídka začala, 
a děcka plakala. 

Byla to nuda, 
než z okna vyskočil Ruda. 

Ruda spadnul na zem, 
zachránka přijela rázem. 

Smrt to byla j istá, 
zavolejte Krista. 

Přijeli černí havrani 
a byli tuze naštvaní. 

Nebyla to žádná rvačka, 

naložil i ho a strhla se 
rvačka. 

Skončilo to dobře, 
sedli jsme na naše oře. 

A to je konec, 
zazvonil zvonec. 

 

Kohoutová P., 9. r. 

Tipy na výlet 

KELTSKÉ OPPIDUM 

    Termín oppidum je převzatý od Římanů, kteří takto nazývali opevněná místa, zpravidla v těžko 
dostupných polohách. Tento termín není svázaný jen s opevněními Keltů, ale i j iných starověkých 
národů.

 
   Keltské oppidum se nachází poblíž Zlaté Koruny (Štěkře). Našel jsem ho, když jsem byl na 
procházce se psem. Hledal jsem podrobnosti na internetu, ale nic jsem o tom nenašel. Jenom to, že 
je to krásné keltské oppidum. Jsou tam krásně vyryté postavy do kamene, doporučuji se tam jet 
podívat.  

Vajsochr L., 8. r. 
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Hádanky a přesmyčky 

Hádanky 

1. Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr.  

2. Heboučké je jako z vaty, kožíšek má mourovatý.  

3. Všechny barvy duhy mají, jejich tuhy.  

4. Má to klobouček, jednu nožičku, pěkně si sedí v mechu v lesíčku.  

5. Má to oči jako kočka, ocas jako kočka, mňouká to jako kočka a není to kočka.  

6. Kdo unese svůj domeček?  

7. Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze.  

Přesmyčky 

1. eekrtčk  

2. níčekárkos 

3. aoepplk 

4. aioččkk 

5. spe 

6. mmaanki 

7. íaekttn 

8. erýbl 

9. íražop 

10. emahl 

11. otáánřoek 

12. ňaachkp 
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  Vtipy 
Při hodině biologie se ptá Max učitelky: 
Max: "Co je to - má to šest noh, v elké oči a je to chlupaté?!" (Pav ouk) 
Učitelka: "Nev ím, Maxíku." 
Max: "Škoda já taky ne, ale sedí v ám to na hlav ě." 

 

Učitelka se ptá Pepíčka: "Co nám můžeš pov ědět o v laštovkách?" 
"To jsou v elice moudří ptáci - jak začne škola, odletí do teplých kraj in." 

 

Při zkoušce z matematiky se brání student: 
"Já jsem otázku pochopil, pane profesore. Nemohu ale za to, že v y jste nepochopil 
moj i odpov ěď!" 

 

Kdy tě škola nejv íce osvítí? 

.  

.  
Když začne hořet. 

 

Proč si kantorky nemohou hrát na schov áv anou?  
.  
.  
Nikdo by je nehledal. 

 

"Řekni mi, Honzíku, kolik noh má blecha?"  
"Propánajána, paní učitelko, v aše starosti bych chtěl mít." 

 

"Čím chceš být, Vašíku?" ptá se učitel.  
"Automobilov ým záv odníkem."  
"A proč j ím chceš být Vašíku?"  
"Protože mám rád šampaňské." 

 

 

Zdroj: www.pitevna.cz 
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Výtvory žáků  

BARVY, LISTÍ, SKLIZEŇ, BRAMBORY, DRAK, HOUBY, SAD, JEŽEK, SLUNCE  
 - úkol: Vymyslete na tato slova báseň. 
 
Podzim 
Ježek schovává se v l istí, 
za ním slunce zapadá. 
Sady mají krásně barvy, 
to je teda paráda 

Autor: Staněk J. 4.r 
 
Podzimní básnička 
Byl první podzimní den, 
l istí padalo na zem. 
Ježci po něm dupali 
a děti s drakem běhaly. 
Pes se vyhříval na slunci 
a já byla venku do noci. 

Autor: Kadlecová L., 4. r 
 

Autor: Cibulka L., 8. r 
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Šnek rychlík 
Jednou se rozhodl šnek, že poleze na strom. Všechna zvířata v lese se mu smála, dokonce i 

slepice na vsi o tom kdákaly. 

Šnek byl odhodlaný, každé ráno cvičil, inu, povím vám, že se plazil 5 metrů za 3 roky. Když 
nastal den D, připlazil se šnek k mohutnému dubu. Dub říká: „Cha-cha-cha, nikdy na mě nevylezeš.“ 
Šnek udělal první krok, všichni jsou napjatí. 

Za sedm let šnek spadne a praví: „Práce kvapná málo platná.“ 

Autor: Vávra L., 6., r 

Přepsala: Lávičková K., 8. r 

 

 

 

 

Zima 
Už je skoro zima, začíná se ochlazovat, 

za chvíli už budeme stromeček ozdobovat. 

Přijde Ježíšek a dostaneme dárky, 

děti budou vytahovat sáňky. 

 

Z venku se budou ozývat rolničky, 

na louce už nepokvetou kytičky.  

Hlavu sněhulákovi budeme koulet, 

od sněhových koulí budeme mít boule. 

 

 

Autor: Havlíková T., 8. r 

Přepsali: Hlach T.,Krásný J., 8. r 
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Žáci 7. třídy, psali při hodině slohu na téma bezdomovec 

Bezdomovec, šťastlivec 

Byl jednou jeden bezdomovec, který žil velmi skromně. Jeho jméno zní Josef Bota, ale 
jeho přátelé mu říkali Pepa Boťák. Jak jsem již zmiňoval, žil skromně, ale co jiného byste od 
,,bezďáka‘‘ čekali. No, a víte, jak si vydělával? No, to je snadné. Měl starou harmoniku, a tak na ni 
hrával. Občas mu někdo hodil dvacetikorunu, někdy víc, ale někdy taky nic. No ale nějaký ten 
peníz za to dostal, a tak, když měl peníze, šel si něco koupit. Víte, on nebyl úplně obyčejný 
,,bezďák‘‘, nešel si hned koupit láhev rumu nebo něco takového. Kupoval jen nezbytné, jako jídlo, 
oblečení a další důležité věci, ale tento týden nasbíral hodně peněz, a tak si řekl, že si něco jen tak 
pro radost koupí. A víte, co si to koupil? Ne? Tak já vám to povím. No prostě si vsadil Sportku. 
Řekl si, že by to mohlo vyjít, a tak to zkusil. A heleďme se. Ono to vyšlo. Když se to Pepa 
dozvěděl, vypadal, že samou radostí vyletí do nebe. Vyhrál opravdu veliký balík, ale po tolika 
skleničkách rumu si to ani nepomatoval. Hned si koupil vilu, několik aut, bazén a spousty dalšího. 
Ale bohatství mělo i své stinné stránky. Začaly mu chodit dopisy, ve kterých mu lidé vyhrožovali a 
chtěli peníze. Náš Pepa se toho lekl a řekl si, že se těch peněz zbaví. A jak? Koupí za ně azylové 
domy pro bezdomovce. 

 Autor: Žůrek R., 7. r 

Z hůry pod hladinu 

Byl jeden chlap ten chlast měl moc rád. Též automaty rád hrál, jak hlupák okrádat se 
nechával. Na závody koní vsázel každý den, peněz mu ubývalo jen. Nakonec neměl peníze, které 
by vsadil, tak auto i dům založil. Na hloupost svou doplati l chlap, teď každičkou noc trýzní ho 
chlad. Kde dříve spal on, teď spí někdo jiný. Dříve jedl steak, teď kost od zvěřiny. Už nemá, proč žil 
by dál, tak k noze kámen si uvázal. Na místě, kde používal prut značkový, pod hladinou navždy 
spí. Ovšem než se rozloží. 

Autor: Vladyka T., 7. r 
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Moje první pusa 
 Tento příběh se odehrál, když jsem byla ve „školkových“ letech a občas na něj ráda 
vzpomínám.“ 

 Stalo se to jednoho krásného dne, kdy jsem měla jít na maškarní. Byla jsem převlečená do 
svého oblíbeného kostýmku berušky, který tvořila krásná tykadla, sukýnka a tričko s puntíky. 
Doopravdy mi to slušelo.  

 Když jsem uviděla všechny ty masky, chtěla jsem mít dlouhé blýskavé šaty pro princezny. 
Chvíli jsem trucovala, ale nakonec mě to omrzelo a šla jsem se bavit, s ostatními dětmi. 

 Po nějakých těch hrách a tanci se objevil on. Krásný kuchař s lízátkem a  bílou čepicí. 

Nějakou dobu jsme si hráli a pak se to stalo. Dali jsme si pusu. Byl to úžasný pocit. Nakonec jsme si 
rozbalil i  l ízátko a užil i si poslední chvíle na maškarním spolu. 

 Byl to krásný den, na který nikdy nezapomenu. 

Autor: Císlerová I., 9. r 

Přepsala: Havlíková T., 8. r 

 

Autor: Krylova Z.6r 
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Autor: Hromadová T., 6. r 
 

Prohibice 
 

Prohibice není žádná věda, 
radši do sebe kopni ruma. 

Všichni bychom ji chtěli změnit, 
ale nevím, jestl i se to všem bude líbit. 

 
Prý je to kvůli metanolu, 

asi to bude z toho alkoholu. 
Nevíme, proč se to děje, 

asi se zase něco kryje. 
 

Poslanci se nemůžou shodnout, 
to bude tím, že se nemůžou pohnout. 
Prezident se na to už nechce dívat, 

tak si prostě začne zpívat. 
 

Autor: Kucharčík P., 9. r

Moje první pusa 
Byly letní prázdniny a všechny děti byly u svých babiček. Samozřejmě já jsem mezi nimi 

nechyběl. Do vesnice, kde má babička bydlela, se přistěhovali noví l idé – muž, žena a nádherná 
dceruška. 

Hned když jsem ji viděl venku skákat panáka, vytáhl jsem svoje nadupané kolo. Začal jsem 
se projíždět, úplně náhodou v místech kde si hrála Anička, správně jmenovala se Anička. Byl jsem 
největší frajer v obci, protože už jsem neměl přídavná kolečka. Aničku to samozřejmě ohromilo a 
okamžitě na mě promluvila. Já největší frajer ve vesnici, jsem zrudnul jak rajče a dokázal jsem ze 
sebe vypustit pouze:  „Ahoj, jak se máš?“ Pak mě naštěstí zachránila babička volající mě na oběd. 
Po klasickém poobědním  spánku jsem sebral všechnu odvahu a pozval jsem Aničku na projížďku. 
Za 2 minuty jízdy jsme se celí zadýchaní zastavil i u lesa. Oba jsme položil i kola, chytli jsme se za 
ruce a dali si velkou pusu. Bohužel za 5 dní po tomto osudovém dnu odjela zpátky do města a už 
jsem ji nikdy neviděl.  

Autor: Kotalík V., 9. r 
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DETEKTIVNÍ PŘÍBEH  

ZÁCHRANA ŽIVOTA  

Byl zimní den jako každý jiný. Paní Cartneyová vstala brzy ráno, jelikož se jí zdálo, že ji někdo přepadl. 
Hrůzou celá vyděšena vstala z postele a šla se uklidnit, během okolo zdejších lesů.  

Po hodinovém běhu se paní Cartneyová šla osprchovat pořádně ledovou vodou, aby byla svěží do své 
důležité práce, pro kterou žila. Když se osprchovala, šla se nasnídat. Poté šla do garáže a nasedla do svého 
luxusního auta, které jí bylo přiděleno jako ředitece zdejší nemocnice. 

Cesta do práce jí trvala necelou hodinu, a protože jela dříve, měla možnost si okolí této klidné vesnice 
pořádně prohlédnout. Váhala, jestl i má natankovat teď, anebo až cestou z práce. Zvoli la druhou možnost. 

V práci jí to šlo ve všech ohledech skvěle a ostatní pracovníci nemohli uvěřit vlastním očím, co tato 
žena dokázala a j istě velice dokáže. Každý den své pracovníky překvapovala svými novými a novými nápady, 
které se daly označit slovem úžasné nápady. A jak jí to šlo, tak jí 10 hodinová směna utekla raz dva.  

Cestou domů se paní Cartneyová stavila v pekařství. Po kousku cesty si vzpomněla, že má skoro 
prázdnou nádrž. Zajela k benzínce a všimla si tam velké spousty nákladních vozů a kamionů. Natankovala a 
šla zaplatit, ale jako většina řidičů nezamkla své vozidlo, které by bylo mnoha zlodějům vysněným cílem. 
Nasedla do auta, natankovala a byla šťastná, jak má skvělý život.  

Vyjela, ale nechvátala domů. Po chvilce si všimla, že za ní jede kamion, který viděla j iž na benzínce. 
Po chvíli uviděla, jak na ni kamion neustále bliká. Žena přišlápla plyn a předjížděla auta, ale kamion se jí stále 
držel a blikal. Žena zpomalila a udělala si objížďku kolem lesa, ale stále viděla ve zpětném zrcátku, že za ní 
jede kamion a že na ní stále blikán. Žena přijela ke svému domu, vzala klíče a utíkala do svého domu, který 
celý pozamykala. Podívala se z okna a uviděla kamion, ale řidič zůstal v kabině. Zvedla sluchátko a zavolala 
policii. Než přijela policie, nic se nedělo. Když přijeli, muž z kabiny rychle vyběhl a řekl, ať se podívají paní 
Cartneyové do zadní části vozu. Muž řekl: „Viděl jsem, že nějaký muž proklouzl na benzínové pumpě ženě do 
vozu. Vydal jsem se za ní a vždy, když jsem zablikal, dával jsem paní Cartneyová znamení, aby se podívala do 
zpětného zrcátka a tím ten muž nemohl zaútočit, protože by ho zahlídla.  

Policie po vyšetření dala hlášení, že ten muž byl vrah, kterého už roky hledají. To znamená, že kdyby 
nebylo muže z kamionu, tak by Cartneyová, velmi talentovaná ředitelka, mohla ten den přijít o život. 

I malá pozornost dokáže zachránit někomu život, tak dávejme, prosím, pozor nejen na sebe, ale i na 
ostatní. 

Autor: Zuzka Petrová, přepsala: Jelínková Michaela, i lustrace: Kateřina Janošťáková 
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Autor: Hromadová T., 6. r 

 

 

 

Autor:  Ondřich V., 6. r
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Autor:  Krylova Z., 6. r 
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Autor: Šestáková K., 4. r 
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