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Delší dny a kratší noci, to je duben! 

Konečně nás opustila mrazivá 

zima     a naplno křičíme:  

„Jaroooooo je tady!“ 

Vytáhněte kola, kolečkové brusle, 

rybářské pruty, kopačky, tenisové 

rakety, badminton, deskové hry, deky 

a pojďte něco dělat ven . 

Komu nevoní sportovní klání, můžete 

vzít deku a udělat si venku piknik nebo 

si ugrilovat něco dobrého na zahradě. 

Naše redakce vám také vřele 

doporučuje, abyste zkusili jarní 

procházky. Je na vás, kudy povedou. 

Pro ty odvážnější a adrenalinově 

laděné dobrodruhy se s jarem otevírají 

nejen cyklostezky, ale také hory  

a česká příroda. Proč nezkusit obout 

pohorky a nevyrazit třeba na Brdo, 

hrad Buchlov, zříceninu Cimburk nebo 

i do větší dálky? Beskydy, Jeseníky, 

Vysočina – to všechno na nás už 

z dálky volá a láká nás na své lesní 

trasy.  

 

Váš Všeználek 
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Významné osobnosti 
 

MILOŠ FORMAN (1932 – 2018) 

 „V životě jsem vždycky dělal 

všechno pro to, abych vyhrál. Vůle 

k vítězství patří k mým 

základním hnacím silám. 

A protože se na vítězství vždycky 

dost namakám, hned druhá věc, 

která mi prolítne hlavou, je tato: 

Tak jsem vyhrál, fajn, ale tím celá 

sláva skončila. A příště to bude 

ještě těžší." 

 

Narodil se 18. února 1932. Vystudoval scenáristiku na pražské 

Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění. Za normalizace 

legálně odešel do USA, aby pokračoval ve své filmové tvorbě. Mohl tedy 

na svých filmech spolupracovat s českými filmaři a Amadea tak natočit 

v Kroměříži, Praze a okolí.  

Významného úspěchu u diváků dosáhl brzy v roce 1974 svým 

dalším filmem, adaptací románu Kena Keseyho Přelet nad kukaččím 

hnízdem. Tento film americká Akademie filmových umění a věd ocenila 

pěti Oscary, včetně ceny za režii a nejlepší film. I jeho další filmy byly 

úspěšné, některé z nich více u kritiky než divácky. 

Je považován za jednoho z nejvýznamnějších českých  

– a významných amerických a světových – filmových režisérů, 

úspěšných jak u diváků, tak kritiků po celém světě. Celkově zrežíroval 

14 filmů. 

Kubík Matyáš, VII. A 
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Co se stalo ve světě 
 

UDÍLENÍ OSKARŮ 2018 

90. ročník udílení Oscarů se konal 4. března 2018 v Dolby 

Theatre (dříve Kodak Theatre) v Hollywoodu v Los Angeles pod hlavičkou 

Akademie filmového umění a věd, která vybrala jednotlivé vítěze 

z 24 různých kategorií. Galavečerem provázel Jimmy Kimmel. Nejvíce 

nominací získal snímek Tvář vody, celkem 13. 

Absolutním vítězem se stal snímek Tvář vody, který si zároveň 

odnesl také nejvíce sošek - čtyři. Dunkerk si odnesl tři, Blade Runner 

2049 dva, Tři billboardy za Ebbingem a Coco dva. 

 

Nejlepší film 

The Shape of Water (Tvář vody) 

V utajované americké vládní laboratoři probíhají experimenty 

s podivuhodným obojživelným monstrem nalezeným v Amazonii.  

 

Nejlepší režie 

Guillermo del Toro  

Je mexický filmový režisér a scenárista. Věnuje se vědeckofantastickému 

a hororovému žánru. 

 

Nejlepší původní scénář 

Get Out – Jordan Peele (Uteč) 

Co na tom, že Rose je bílá jako stěna a Chris černý jako noc? Žijeme 

přece v jednadvacátém století, kdy je boj proti rasové nesnášenlivosti 

přece už dávno dobojovaný, a na smíšené páry se skrz prsty nedíváme. 
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Co se stalo ve světě
 

Nejlepší celovečerní animovaný film 

Coco 

Coco je americký animovaný hudební film 

z roku 2017. Příběh stojí za původním 

nápadem Lee Unkricha, který film zrežíroval 

společně s Adrianem Molinou.  

Dojemný, muzikálový i komický příběh o plnění 

si svých snů a nalézání opravdové rodinné lásky 

a rodinného pouta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vondrák Filip, VI. B 
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Co se děje ve škole 

DEN ZEMĚ V 7. ROČNÍKU 

Dne 11. dubna se žáci 

sedmých tříd vydali čistit Staré 

Město. Událost začala v 9.50, 

kdy společně opustili naši školu. 

Dvě skupinky se vydaly směrem 

k nákupnímu centru, třetí 

skupinka se s paní učitelkou 

Kašnou zaměřila na čištění 

Salašky. 

         Po úvodních pokynech paní učitelky Hájkové jsme se vybaveni 

pytli na třídění odpadu pustili do akce. Je neuvěřitelné, jak moc si lidé 

neváží přírody a města, ve kterém žijí. Nedokázali jsme pochopit, jak 

vůbec mohou některé věci vyhodit přímo venku. Náš okruh byl sice malý, 

ale náročný. Myslím, že jsme nasbírali nejvíc pytlů ze všech. Aby se nám 

lépe pracovalo, přijeli nás podpořit i pan starosta s panem 

místostarostou. 

        Jako bychom se předem domluvili a potkali se 

ve 12.00 se skupinkou paní učitelky Hájkové, společně jsme naskládali 

pytle na smluvené místo, pořádně si očistili ruce a vydali se směrem 

ke Klubku, kde pro nás byla připravena hostina! Na opékání špekáčků 

jsme se samozřejmě těšili nejvíce. A jak nám po takové práci chutnaly!  

Ve 13.30 jsme tábořiště pouklízeli a každý se vydal svou cestou. Celý den 

jsme si užili a všichni jsme z něj měli skvělý pocit. 

Horníček Zdeněk, VII. C 

http://www.zsstmesto.cz/wp-content/uploads/2018/04/IMG_2483.jpg
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Co se děje ve škole
 

DEN ZEMĚ V 6. ROČNÍKU 

Dne 20. 4. 2018  

se všechny třídy  

6. ročníku vydaly do 

Kunovského lesa oslavit 

Den Země. Měli jsme  

si utvořit týmy 

po čtyřech. Pak  

se postupně chodilo do 

lesa plnit přírodovědné 

úkoly, např. kolik 

obratlů má žirafa, 

poznávat různá zvířata podle obrázků, kolik vody se vleze do baobabu, 

jakou kůži má chameleon, která houba je jedovatá apod. Celkově jsme 

obešli čtyři vetší stanoviště na různá témata. Potom bylo vyhlášení třech 

nejlepších skupinek. Vyhráli Martin Hampala 6. D, Karel Hána 6. D, 

Martin Bilík 6. D, Šimon Hřib 6. D, Leoš Chrástek 6. B, Adam 

Jakubík 6. B, Vít Perníčka 6. B, Jakub Janoušek 6. B, David Hraba 6. A, 

Alex Dobiáš 6. A, Ondřej Viceník    6. A a Matěj Januška 6. A.  

Jakmile jsme odcházeli zpět do školy na oběd, tak nás vzali učitelé 

do obchodu na zmrzlinu. To byla skvělá odměna pro všechny! Tím končil 

celý Den Země. Všechny nás to bavilo a dozvěděli jsme se i nové věci, 

které jsme nevěděli. 

 

Jansková Eleanor, VI. D 
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Recept 
 

GRILOVANÁ KŘÍDLA A PALIČKY V MARINÁDĚ S PIRI PIRI KOŘENÍM 

INGREDIENCE: 

6 větších kuřecích křídel 

4 kuřecí paličky 

olej řepkový 

sójová omáčka 

koření Piri Piri dle chuti 

medvědí česnek 

10 malých brambor 

pažitka na opečené brambory 

 

POSTUP: 

Brambory očistíme kartáčkem. V předehřáté troubě na plechu 

s pečícím papírem je malinko pokapeme olejem, předpečeme 

v rozehřáté troubě na program „gril“ a uchováváme v teple. 

V misce smícháme olej, sójovou omáčku, sušený medvědí česnek, 

Piri Piri koření a uzenou papriku. Marinádu vmasírujeme do kuřecích 

paliček a křídel (i pod kůži) a necháme odpočinout cca 30 minut. Kuřecí 

křídla a paličky v marinádě vložíme na grilovací tácek do rozehřáté 

trouby a pečeme na program "gril“ za občasného otáčení. K masu 

přidáme ke konci i malé předpečené brambory. Vše grilujeme doměkka. 

 

Foret Kryštof, VI. B 
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Zajímavosti 
 

SYMBOLIKA BAREV 

červená 

význam: energická, prudká, sebevědomá, výstražná, často spojovaná 

s láskou, ohněm, krví, nebezpečím, změnami 

působení: dodání energie, zpozornění, povzbuzení aktivity a myšlení, 

dodání chuti k jídlu, povzbuzení emocí (někdy až rozčilenost, agrese) 

a  huti do života,  stupňování zážitků, člověk je hovornější a snaživější 

zajímavost: přednost jí dávají lidé sebevědomí, cílevědomí, tvořiví, ale 

také pruďasové se sklony k násilí; odmítání červené může být znakem 

nedostatku sil a vyčerpanosti či pasivity 

oranžová 

význam: radostná, slavnostní, optimistická, často spojovaná se sluncem, 

teplem, zlatem a bohatstvím, úrodou, ale také rozčilením, symbol 

sebedůvěry a nadšení 

působení: dodání energie, zpozornění, povzbuzení aktivity a myšlení, 

dodání chuti k jídlu, povzbuzení emocí (někdy až rozčilenost, agrese), 

pomáhá proti špatné náladě i depresím, nespokojenosti, pesimismu 

žlutá 

význam: povzbuzující, uvolňující, veselá, často spojovaná se souladem, 

harmonií, otevřeností, ale i s povrchností, symbol plnosti života, ale 

i ohlašování stáří  

působení: pocit o 2°C vyšší teploty, zahřívá, podporuje chápavost, 

schopnost kontaktu, pozitivně působí na paměť, podporuje chuť 

poznávat nové věci 
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Zajímavosti 
 

zajímavost: rádi ji mají lidé plní nadějí a očekávání, na nešťastné 

„beznadějné“ jedince žlutá působí pokrytecky 

zelená 

význam: barva přírody a vegetace, symbol růstu, nového začátku 

a hojnosti života, ale také zlých bytostí a duchů (představa 

mimozemšťanů, vodník…) 

působení: uklidňuje nervy, posiluje smysly, pocit klidu a zotavení, 

vzbuzuje důvěru 

zajímavost: zelené dává přednost ten, který se jen tak nezalekne 

překážek a umí si stát za svým, ten kdo pečuje o druhé nebo je má 

sklony ovládat, touží po obdivu a uznání 

modrá 

význam: uvolnění, rovnováha, soulad, uspokojení, klid, mír, barva touhy 

i víry, věrnosti, oddanosti i tradice, barva vody, nebe i vzduchu 

působení: zlepšuje vnímání, uklidňuje, ochlazuje, zlepšuje intuici a dojmy 

zajímavost: rádi ji mají lidé s bohatým vnitřním životem, romantikové 

a introverti; nevyhledávají ji naopak ti, kteří nejsou spokojeni 

se současnými vztahy 

fialová 

význam: změna, sjednocení opaků, barva inspirace, mystiky a magie, 

melancholická, osobitá, barva tajemství 

působení: vyvolává skromnost, znepokojení, střízlivost, sjednocuje 

duchovní a materiální myšlení 

Jansková Eleanor, VI. D 
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Ze světa sportu 
 

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL 

Plážový volejbal je míčový plážový sport, který se vyvinul z klasického 

šestkového volejbalu. 

 

Pravidla: 

Družstvo je tvořeno jenom ze dvou 

hráčů. Hráči hrají bosí a s odlišným 

míčem. Hřiště je vymezené páskou 

připnuté na zemi. Přijímá se spíše 

bagrem. Je zakázáno ,,ulívat míč“. 

Nejsou zakázané přešlapy do hřiště 

protihráče. Hřiště je menší velikosti (8 x 16 místo 9 x 18). Teče 

na bloku se počítají jako první dotek, smí proto následovat jen dva 

další doteky. Při prvním odbití družstva není při použití vrchního 

odbití prsty dovolen vícenásobný dotek míče, proto se toto odbití 

pro první úder zpravidla vůbec nepoužívá (neboť je typicky 

hodnoceno jako dvojdotek), výjimkou je příjem tvrdě udeřeného 

míče, při kterém je dovoleno míč na okamžik přidržet prsty. Útočný 

úder nesmí být hrán konečky prstů s otevřenou dlaní, případně míč 

usměrňovat uvolněnými prsty; obouručné čisté odbití prsty je sice 

při útočném úderu povoleno, avšak míč musí být odehrán jen kolmo 

na rovinu ramen, takže se takový útočný úder zpravidla nepoužívá. 

 

Kočendová Markéta, VI. D 
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Ze světa moderních technologií 
 

VÝHODY A NEVÝHODY MOBILNÍCH TELEFONŮ 

Výhody: 

 Komunikace kdykoliv a kdekoliv: pomocí mobilů může člověk zůstat 

v kontaktu se svou rodinou a kamarády. Děti mohou jen tak zavolat 

kamarádovi nebo své rodině, že se zpozdí nebo je mohou jinak 

kontaktovat. Zároveň je mohou rodiče zkontrolovat, co se s nimi 

právě děje nebo kde se nacházejí. 

 Více než jen telefon: mobily mají mnoho užitečných funkcí. Kromě 

telefonování, smskování a sociálních sítí je děti používají k poslechu 

hudby, na focení, na prohlížení internetu atd. 

 Mobil jako kousek soukromí: mobil bývá většinou osobním 

vlastnictvím dítěte, nemusí se o něj s nikým dělit a může si ho 

upravit podle svého vkusu. 

Nevýhody 

 Poplatky a náklady: i když je telefonování a sms dnes již poměrně 

levná záležitost, dětem se často stává, že nepostřehnou, kolik 

protelefonují.  

 Neustálá dosažitelnost: neustálé bombardování hovory nebo sms 

může být často i na škodu. 

 Nezvedání telefonu jako znak nezájmu: v současnosti, kdy jsme 

na telefonech všichni prakticky závislí, se může zdát, že pokud 

nám někdo nebere telefon, je na nás nahněvaný.  

Kubík Matyáš, VII. A 



 13 

Povídka na pokračování 
 

POSLEDNÍ KAPKA ŽIVOTA (24. ČÁST - BITVA) 

Alcesar nestihl zareagovat. Nestihl uhnout ani zvrátit útok meče, jež 

pevně svírala v rukou Lamunn, dívka, kterou před lety unesl nepříteli, 

aby ji vychoval jako vlastní, aby se tak pomstil ženě lidu dobrých elfů 

za to, že se odmítla stát jeho ženou. Ta dívka, kterou téměř osmnáct let 

vychovával jako bojovníka, který vraždí dobré elfy na potkání. Ona ale 

celou dobu věděla, že není z rodu zlých elfů, věděla, že její rodina není 

Alcesar, ale starosta vesnice dobrých elfů, moudrý stařec Modrbel, 

Lamunnin děd. Její meč nalezl cíl, Alcesar padl na kolena, oči se mu 

rozšířily bolestí.  

„Zabil jsi moje rodiče, že je to tak?“ Když se neměl Alcesar, vládce zlých 

elfů, k odpovědi, otázku zopakovala, tentokrát už ji ale skoro zavrčela. 

„Tak zabil?!“ Alcesar se zadíval do jejích černých očí, rozhněvaných 

a zároveň naplněných smutkem a nejistotou, obrátila přece svůj meč 

proti elfovi, u něhož žila tolik dlouhých let.  

„Akrio-“ začal zlomeně sípat zlý elf.  

„Tak? Můj únos nestačil? Musel jsi i prolít jejich krev? Chci teď slyšet 

odpověď, kterou mi dlužíš,“ po nejistotě v jejích očích nezbyla už ani 

kapka. Hlas jí zhrubl. Alcesar před ní klečel a tiskl si na krvácející ránu 

dlaně.  

I jeho oči potemněly. „Ano, zabil jsem je.“ Pak zachraplal a zakuckal se, 

padl ve smrtelné křeči k zemi, někteří jeho bojovníci k němu poklekli 

a snažili se mu zachránit život, bylo příliš pozdě. Proti Lamunn a jejím 

přátelům se začali rozbíhat vojáci. Obě Ghátiny kamarádky tasily svoje 

zbraně- Tyna své blyštivé čepele protáhlých dýk, Christia  luk a šípy. 
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Povídka na poračování
 

Gháta schovala své nejmladší děti za sebe a i ona vyňala z pochvy svou 

zbraň poznamenanou nejedním bojem. Lamunn, Lais a Eles zaujali 

i se svými ocelemi bojový postoj, věděli, že jejich šance na výhru nebo 

odchod z boje živi, je nulová, přesto se odmítali vzdát.  

Jeden z Alcesarových vojáků padl k zemi s Christianiným šípem v hrudi, 

jiný se vrhl na Laise, ten ho však s pomocí Eles zvládl rychle porazit, 

Gháta nyní bojovala s elfem ve špinavé zbroji, měl stejně tak špinavé 

i vlasy a obličej. Zčernalé zuby odkryl ve škodolibém úsměvu, když uviděl 

její výraz, poznala, že muž, se kterým nyní bojuje, je voják, co zabil jejího 

manžela. Navíc nečestně, v době, kdy mezi bojujícími stranami byl 

vyhlášen mír. Polil ji vztek a rychle mu vyvracela jeho výpady a snažila 

se ho zneškodnit. Lamunn právě zakopla, když uhýbala šípu jednoho 

z útočníků. Snažila se vyškrábat znovu na nohy    a přitom sebou škubala, 

aby ji netrefil žádný ze spršky šípů, která na ní pršela z luku elfa 

s rezavými, neupravenými vlasy a zacuckovaným plnovousem. Znala ho, 

byl to Efrodes, který ji jako malou holku učil střílet z kuše a luku. 

Na pomoc mu dorazil Miskeryl, který s ní trpělivě piloval techniku hodu 

sekyrou. Nyní už nebyla jejich zkaženým andílkem, jak jí říkávali, nyní 

byla jejich nepřítelkyní na život a na smrt. Efrodesův šíp konečně trefil 

cíl, Lamunn zavyla bolestí, když se šíp snažila vyprostit ze svého stehna. 

Pak si ale všimla, že nyní oba zlí elfové, kteří ji trénovali, klesli na kolena. 

Zamžourala očima do dálky za oba umírající elfy. Přibližovali se k nim 

s lehkým dusotem bílí asopi, na jejich hřbetech ve zbroji z bílé oceli seděli 

dobří elfové. Ještě nic není ztraceno, mihlo se jí hlavou a ohlédla se 

za sebe.  

Tam z posledních sil odrážel Lais útok hned tří vojáků naráz. Eles  
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Povídka na pokračování
 

krvácela řezná rána na ruce, malá Elvinnka s Ossem vyděšeně sledovali, 

jak jejich matka se svými přítelkyněmi bojuje s velkým houfem vojáků 

najednou. Lamunn nasměrovala pohled znovu na šíp, zabodnutý v její 

noze. Pokusila se ho ještě jednou vytáhnout, zasyčela bolestí a pak už 

viděla před očima jen mžitky, z bolestných křečí omdlela.  

Ačkoli bylo Alcesarovo vojsko obrovské, proti armádě dobrých elfů neměli 

šanci. Bitva skončila během několika hodin, ztráty na obou stranách byly 

obrovské, mrtví dobrého lidu se odváželi na velkých vozech tažených 

asopi do vesnice, aby mohli být s veškerou ctí a úctou pohřbeni.  

Zlí elfové se vzdali a dali na útěk, neměli teď vládce ani nikoho, kdo by 

nastoupil na jeho místo. Nikdo je nespojoval a oni bez vedení neměli za co 

bojovat. Jejich národ se rozkouskoval, jediné, co z nich dělalo nadále zlé 

elfy, byla nenávist k elfům dobrým.  

Lamunn se probudila ve světlém pokoji pod zlatavě prošívanými dekami, 

hlavu měla podloženou několika bělostnými polštáři. Cítila tupou bolest 

v poraněném stehnu, pod přikrývkou si po ráně přejela, pod prsty ucítila 

jemný obvaz a vůně léčivých bylin ji zašimrala v nose. Rozhlédla  

se po místnosti, muselo být hodně brzo ráno, do oken ještě neproudilo 

žádné světlo, protože venku ještě vládlo ranní šero. Vedle ní na židli 

pochrupoval stařec, jen málo se podobal tomu chudákovi schoulenému 

v Alcesarově kleci. Nyní byl umytý, oblečený v čistém starostovském 

rouchu, vousy měl učesané a tváře už neměl propadlé.  

Černovláska se pousmála a jemně mu stiskla ruku, již měl položenou  

na její posteli. Modrbel se okamžitě probral, spal velmi lehkým  spánkem, 
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Povídka na pokračování 
 

 
překvapeně se podíval na svou vnučku unaveným pohledem, pytle 

pod očima mu stále ještě nezmizely. Překvapení nahradil upřímný 

úsměv. 

„Dítě moje,“ zašeptal a sevřel ji v opatrném objetí. „Jsi opravdová 

hrdinka.“  

„Dědečku,“ tak dlouho se těšila, až bude moci tato slova vyslovit. Chvíli 

tak seděli a pak se odtáhli, jakmile do místnosti vklouzla malá blonďatá 

Elvinnka s ďolíčky ve tváři a za ní vešel o hlavu vyšší Osse, jeho pihovatý 

obličej se rozzářil, když uviděl, že je černovlasá dívka vzhůru.  

„Báli jsme se, že je po tobě, když ses tam tak svalila,“ vyhrknul 

bez přemýšlení Osse a Elvinn horlivě přikyvovala. Lamunn nemohla jinak 

než se usmívat. Ve dveřích se zanedlouho objevila hlava se světle hnědými 

vlasy rozházenými v neučesaném rozcuchu, Lais vešel spolu s Eles, jež se 

opatrně držel za obvázanou ruku. Oba se vesele usmívali, byli rádi, že to 

Lamunn nakonec zvládla. 
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Povídka na pokračování
 

 „Páni, vyrazila jsi nám 

dech,“ začal Lais. 

„Jsi ohromně statečná,“ 

dodala Eles a prohrábla si 

blonďaté vlasy. „Snad se 

nám brzo uzdravíš, stále 

jsme nenašli Kapku, 

pamatuješ?“ rozesmál se 

Lais. Místností se 

rozezvonil nejprve dětský 

smích a následoval ho pak i smích Modrbelův, Elesin i Lamunnin.  

Lamunn vyhlédla z okna, z hřbitova stoupal dým, pálila se těla 

zemřelých, i oni by měli vyrazit ven a uctít památku všech padlých 

bojovníků.  

Procházeli okolo truchlících rodin, většinou matek s dětmi, ale také 

stařen, co se opírali o své smutně se dívající muže. Nejedno dítko teď 

skončilo pod ochrannou rukou svých tet a prarodičů.  

Válka si oběti nevybírá…  

 

Pokračování příště…                                                    

Broklová Barbora, VIII. D 
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Hádanky 
 

Sedí panna na hrádkách v devatero kabátkách. Těm, kdo ji svlečou, slzy 

z očí tečou. 

………………………………………………… 

Dlouhá je a trvá krátkou chvíli, široká je víc než jednu míli, vysoká je, 

má sedmery schody, přec se vejde do kapičky vody. 

………………………………………………… 

Sedí pán na vršku, měkkou má podušku, často se smekne, nic se nelekne. 

………………………………………………… 

Šije mokrou nití, k zemi nebe stahuje, když dojdou nitě, tak se odstěhuje. 

………………………………………………… 

Kdo ho spatří, nechť ho potlačí; kdo ho chce chovati, musí se varovati; 

dáš-li mu masti, bude růsti, když naroste, bude krásti, všecko ti 

před očima pobere a z domu tě vyžene. 

………………………………………………….. 

Když se narodí černoušek, tak má černé tělo, černé ruce, černé nohy, 

černou hlavu a jaké má zuby?  

………………………………………………….. 

Horníček Zdeněk, VII. C 

 

 

 

 



 19 

 

Kam za kulturou?
12.5. - Rally Show 2018 v Hradci 

Králové. 

8.5. - Zahájení plavební sezony  

s přehlídkou lodí na Baťově kanálu - 

Baťákova regata. 

 

5.5. - Oslavy osvobození na Radyni. 

12.5. - Kostičkofest na zámku Nelahozeves. 

12.5. - Narozeniny knížete pána na zámku 

Kynžvart. 

26.5. - Archeologický den v Zeměráji. 

8.5. - Jak vznikají dějiny na zámku Plumlov. 

29.5. - Prague RiversideCross. 

19.5. - Empírový den na zámku Čechy pod 

Kosířem. 

15.5. - Svatojánské slavnosti Navalis 2018. 

27.5. - Mezinárodní festival živých soch 

v Kroměříži.      

 

    Vondrák Filip, VI. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/akce/archeologicky-den-v-zemeraji-(1).aspx
http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/akce/empirovy-den-na-zamku-cechy-pod-kosirem--1-.aspx
http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/akce/empirovy-den-na-zamku-cechy-pod-kosirem--1-.aspx
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Pro legraci 
 

Chuck Norris vyhrál Tour de France na rotopedu :D :D  

„Jean, je venku pěkně?“ ptá se lord. „Jistě,“ odpověděl Jean. „Tak mi 

doneste okno, chci se podívat na zahradu.“ 

98 % lidí na světě je hloupých. Naštěstí pro mě jsem zbylých 5 %. 

Rozhovor dcery s matkou: 

„Kdy přijdeš na Silvestra domů?“ 

„Až budu chtít.“ 

„Ale ani o minutu později!“ 

Ve škole se ptá paní učitelka: 

„Pepíčku, jak poznáš třešeň od jabloně?“ 

„Podle plodů.“ 

„Dobře, a když plody ještě nemají?“ 

A Pepíček: „Počkám.“ 

Horníček Zdeněk, VII. C 
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