
 



HÁDANKY a VTIPY 

 Je to zelené, chlupaté, má to čtyři nohy. Je to na stromě,  

a když to na vás spadne, zabije vás to. Co to je? 

(Je to kulečníkový stůl.) 

 

 Jak pomocí vody získáme světlo? 

(Umyjeme okna!) 

 

 Víte, proč se hodně mluví o blondýnách?  

(No, aby brunety na ně žárlily!) 

 

 „Nováku, na vaší lavici je 7 much. 

Když zabijete jednu, kolik jich tam zbude?“ 

ptá se učitel. „Jedna, ta mrtvá. Ostatní 

uletí,“ odpovídá žák. 

 

 Student skládá zkoušky. Profesor se 

ptá: „Co nejvíce způsobuje pocení  

u člověka?" „Vaše otázky," odpovídá 

student. 

 

 Blondýna jde ke schránce. Podívá se do ní, 

zavře ji a jde zpátky do domu. Za chvíli k ní 

jde zase, podívá se do ní, zavře ji a jde 

zpátky. Opakuje to asi pětkrát. Sousedovi to 

už nedá, a tak se jí zeptá: „To asi čekáte 

nějaký dopis od dalekého přítele, že?” 

Blondýna řekne: „Ále, chodím se tam koukat, 

protože na počítači mám napsáno, že v poště 

mám novou zprávu.” 

Polášková Michaela, 7. A,  

Výstupová Pavlína, 7. A 



AHOJ! 

Předposlední číslo časopisu je tady a přináší Vám opět hodně 

zábavy a zajímavých informací. Hezké počteníčko! 

 

Důležitá data v kalendáři: 

1. 6. Mezinárodní den dětí 

5. 6. Světový den životního prostředí 

12. 6.  Mezinárodní den boje za odstranění  

  práce dětí 

14. 6. Světový den dárců krve 

17. 6.  Den otců 

21. 6.  Evropský svátek hudby 

26. 6.  Den proti drogám 

27. 6.  Den politických vězňů v ČR 

    

Světový den životního prostředí  

Valné shromáždění Organizace 

spojených národů v roce 1972 ustanovilo 5. červen Světovým dnem 

životního prostředí. Z pohledu ochrany a obnovy životního prostředí je 

oslava Světového dne životního prostředí považována za jednu  

z nejdůležitějších událostí v roce. Smyslem akce je rozšířit obecné 

povědomí o ekologických otázkách a upřít pozornost světové veřejnosti 

na zásadní ekologické výzvy současnosti. 

 Každý rok je věnován určitému tématu a oslavy tohoto den se 

konají každý rok v jiné zemi, v roce 2011 to byla Indie. Letos se již 40. 

Světový den životního prostředí koná v Brazílii a jeho ústředním 

mottem je „Zelná ekonomika: Týká se také Tebe?"  

 



HOROSKOPY 

V práci se vám bude dařit jen v případě, že věnujete pozornost 

detailům. 

V práci poběží vše hladce a většinu povinností snadno vyřešíte. 

Od rána budete plni síly. Jste připraveni podávat nevšední 

výkony, máte mnoho plánů do budoucna a energii na rozdávání. 

V pracovní oblasti se vám nyní bude vyloženě dařit.  

V oblasti vztahů vás hvězdy zalijí svým příznivým svitem. Okolí 

vám to dá najevo. 

Konečně se vám otevřou pracovní možnosti, o kterých sníte už 

velice dlouho. 

 Dnešním dnem vstupuje vaše vládnoucí planeta Merkur do 

znamení Býka. Pozor na hádky. 

Nejeden zrozenec bude jako na jehlách. Měli byste se věnovat 

práci, vy ale máte jiné spády. 

Vaše komunikace poplyne naprosto hladce a budete automaticky 

volit ta nejvhodnější slova. 

 Je pravděpodobné, že v pracovní sféře získáte nové příznivce, 

kteří rozšíří vaše dobré jméno. 

Budete v obecně dobrém rozpoložení, protože získáte lepší 

postavení v zaměstnání. 

Dnešek je skvělým dnem pro ujasnění si milostných avantýr.  

Sikora Tomáš, 7. A 



SPORT 

Tragédie na Rallye Český Krumlov. Po nehodě zemřel 

navigátor Zimolka. 

  Čtyřicátý ročník Rallye Český Krumlov 

poznamenala tragédie. V sobotu (26. 5.) večer 

zemřel devětačtyřicetiletý Aleš Zimolka. 

Navigátor Petra Pelecha podlehl zraněním z 12 

rychlostní zkoušky Malonty 2 v obci Cetviny.  

K nehodě došlo v sobotu po poledni, když Petr 

Pelech nezvládl řízení a narazil do kostela. Oba 

závodníci byli převezeni do českobudějovické nemocnice, kde Zimolka 

svým zraněním podlehl. Petr Pelech je mimo ohrožení života a zůstává 

hospitalizován se středně těžkými zraněními. 

 

Šafářová vstoupila do Roland Garros 

suverénní výhrou nad Jakimovovou 

 

Lucie Šafářová se úvodním kolem 

grandslamového Roland Garros moc 

nezdržovala. Běloruskou tenistku Anastasii Jakimovovovou zasypala 

vítěznými údery a po výhře 6:2, 6:0 si zahraje druhé kolo. V něm může 

narazit na krajanku Evu Birnerovou, kterou čeká souboj se Španělkou 

Maríi José Martínezovou. 

Pětadvacetiletá Šafářová, 22. hráčka světového žebříčku, 

splnila roli velké favoritky proti sté hráčce pořadí WTA. I když se 

dopustila osmi dvojchyb a jednou ztratila servis, v počtu vítězných 

úderů soupeřku jasně předčila a ve druhé sadě ji z Paříže vyprovodila  

s "kanárem". Šafářová startuje na Roland Garros poosmé, nejdále došla 

do čtvrtého kola v roce 2007. Poslední čtyři roky pro ni bylo konečnou 

vždy druhé kolo. 

Březina Jan, 9. D 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/autocentrum-pimes-sro-autoskola-6141648/6141648?rtype=V&rmain=0&ritem=6141648&rclanek=13299815&rslovo=419677&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/cerstveji-uz-to-nejde-10998370/10998370?rtype=V&rmain=0&ritem=10998370&rclanek=13299815&rslovo=480741&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/o-evropske-unii/6741921?rtype=V&rmain=0&ritem=6741921&rclanek=13299815&rslovo=420939&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/dejte-o-sobe-videt-11009255/11009255?rtype=V&rmain=7834361&ritem=11009255&rclanek=13299902&rslovo=421405&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/autoservis-pneuservis-skoda-praha-6-veleslavin/3493880?rtype=V&rmain=7827947&ritem=3493880&rclanek=13299902&rslovo=419119&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/objevte-pariz-historickou-romantickou-modni-i-sportovni/11008813?rtype=V&rmain=0&ritem=11008813&rclanek=13299902&rslovo=419166&showdirect=1


ZVĚŘINEC 

Kakariki - pro a proti 

 Je zcela nenáročný - má minimální 

nároky na velikost chovatelského 

zařízení, vybavení klece, partnery, 

budky, potravu.  

 

 Lze ho držet v zimním období i v našem klimatu v nevytápěných 

prostorách a dokonce i venku.  

 

 Snadno se ochočí - při dobrém zacházení rychle zkrotne a stane se 

z něj mazlíček zamilovaný do svého majitele. 

 

 I když se ochočí, nikdy se nezbaví 

nepořádkumilovnosti - obsah misky nahází na 

zem a následně rozhrabe jako slepice. 

 

 Klec musí být dlouhá. Život kakarika 

se odehrává na zemi, ne v korunách stromů. 

Vysoká klec jako pro jihoamerické papoušky 

není vhodná. 

 

 Hlasitý mečivý hlas některým lidem 

nemusí být příjemný, ale moc ho 

nepoužívá, jen když je v ohrožení nebo 

když se bojí. 

Zajímavost: Velmi rádi se koupou - 

dokonce i v těch největších mrazech, jaké 

byly třeba v lednu a únoru (-15°C). 

     

Hradilová Denisa, 8. C 



TEST 

Znáte dobře večerníčky? 

 
1. Jak se jmenovali skřítci 

z pařezové chaloupky? 

o Spejbl a Hurvínek  

o Křemílek a Vochomůrka 

o Pat a Mat 

 

2. Jak se jmenoval malinkatý 

kominíček s vrtulkou na 

cylindru? 

o Sazínek 

o Mochomůrka 

o Křemílek 

 

3. Jak se jmenovaly ženštiny, 

které si chtěly jen dva 

prstíčky ohřát a nakonec 

unesly Smolíčka 

Pacholíčka? 

o Polednice 

o Lichotnice 

o Jeskyňky 

 

4. Jak se jmenoval 

večerníčkový sněžný muž? 

o Arnošt 

o Hugo 

o Michal 

 

5. Jak se jmenoval zelený 

skřítek s velkýma ušima 

bydlící v rybníčku zvaném 

Brčálník? 

o Bramak 

o Haluzníček 

o Rákosníček  

 

6. Které malé černé zvířátko 

snilo o kalhotkách? 

o Štěňátko 

o Krteček 

o Medvídek  

Dvouletá Daniela, 7. C 



KAM ZA KULTUROU V UHERSKÉM HRADIŠTI 

Co bude v divadle: 

 Kdyby tisíc klarinetů 

 Rychlé šípy 

 Jak je důležité mít Filipa 

 Denní dům, noční dům 

 Hráči 

Co bude v kině: 

 3D Muži v černém 3 

 3D Avengers 

 3D Prometheus 

 3D Madagascar 3 

 Líbáš jako ďábel 

 Sněhurka a lovec 

 3D Doba ledová 4: Země v pohybu 

3D Doba ledová 4: Země v pohybu 

Do kin se po třech letech vrací oblíbená mamutí rodinka 

Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerunky Broskvičky, lenochoda 

Sida, šavlozubého tygra Diega a potřeštěného krysoveverčáka Scratta, 

aby prožili nové napínavé dobrodružství. Právě Scratt, se svou vášní pro 

žaludy a jejich ukrýváním, totiž způsobí katastrofu nevídaných 

rozměrů. Podaří se mu zasadit svůj žalud takovým způsobem, že 

pradávná Pangea začne praskat a lámat se na jednotlivé kontinenty  

a díky pohybu litosférických desek dojde i k rozdělení naší 

prehistorické party. Tři přátelé se tak musí dostat zpátky domů a při 

tom na ně čeká nejedno velké dobrodružství.  

Burešová Klára, 6. C, Šenkyříková Valerie, 6. D 



ANKETA  

(Ptáme se učitelů 2) 

 
1. Jak dlouho jste na této škole? 

 N – Myslím, že 120 let. 

 B – 5 let. 

 K – Jsem tady 28 let. 

 Z – 12 let. 

 

2. Máte rád/a svou třídu? 

 N – No, jistě. 

 B – Ano, určitě. 

 K – Ano, mám. 

 Z – Ano, ohromně. 

 

3. Koho ze své třídy máte rád/a nejvíce? 

 N – To se neříká. 

 B – Mám ráda všechny stejně. 

 K – Neprotěžuju nikoho. 

 Z – To se nedá říct. Všechny stejně. 

 

4. Kde jste byli se svou třídou na výletě  

    nebo kam pojedete na výlet? 

 N – Nepamatuju si to. 

 B – Pojedeme do Brna a do lanového 

  centra. 

 K – Byli jsme v Rožnově pod    

  Radhoštěm. 

 Z – Do Olomouce, do jeskyně a do  

     zoo. 

 

5. Kolik máte dětí? Kolik je jim let? 

 N – 0 – 1 (nevím jistě :-)). 

 B – Zatím žádné nemám. 

 K – Mám dva syny. Je jim 27 a 34 let. 

 Z – Mám dvě holky (8 let a 3 roky). 



6. Kolik jste dal/a ve vaší třídě  

    napomenutí nebo jiných výchovných  

    opatření? 

 N – Nevím, asi jedno. 

 B – Hodně, asi sedm. 

 K – Dala jsem 7 výchovných opatření. 

 Z – Asi dvě. 

 

7. Měl/a jste někdy ve svém dětství nějaké výchovné opatření? 

 N – Určitě. 

 B – Ne, nikdy jsem žádné neměla. 

 K – Asi ne. 

 Z – Nikdy! 

 

Odpovídali:  N – Alan Navrátil, B – Jitka Baná, K – Eva Koňaříková,  

   Z – Jan Zábranský 

 

Bednářová Veronika, 7. C 

 

CO MĚ VE ŠKOLE NEJVÍCE ROZESMÁLO 

 Jednou v hodině si spolužák tak dlouho hrál s propiskou, až se 

mu podařilo vdechnout inkoust a celou pusu (zuby i rty) měl pak 

modrou.   

 

 Vždy mě pobaví, když náš pan třídní učitel řekne: „Když jsem byl 

ještě mladý, krásný a inteligentní.“ 

 

 Když jsme byli se třídou navštívit naši nemocnou spolužačku, tak 

si náš pan třídní učitel sedl na židli, která se pod ním v ten 

moment rozpůlila na dvě části. 

 



 Když jsem byla v 5. třídě a měli jsme hodinu matematiky, tak 

nám paní učitelka chtěla ukázat, jak máme správně sedět 

v lavici. Jakmile si paní učitelka sedla, tak ta židle praskla a paní 

učitelka spadla na zem a tam zůstala ležet. Poté se paní učitelka 

zvedla a řekla: „No, tak správně sedět nemáte.“ 

 

 Jednou v hodině vyvolala paní učitelka našeho spolužáka k tabuli 

a tam ho zkoušela z látky, kterou moc neuměl. Nakonec mu paní 

učitelka dala dvě trojky. Spolužákovi se to ale moc nelíbilo,  

a tak protestoval. Paní učitelka mu na to řekla, že může být rád, 

že nemá dvě koule. Celá třída se samozřejmě v ten moment 

začala hrozně smát.    

(Zážitky žáků 7. tříd.) 

 

BULVÁR 

Rytmus si ocejchoval Daru. Prozradíme vám, co 

tajemný nápis na paži znamená. 

Tohle jste v televizi vidět nemohli. Patrik Rytmus Vrbovský (34) si 

během přímého přenosu sedmého finále Hlasu ČeskoSlovenska krátil 

chvíli zajímavou činností. V pauze mezi natáčením si pohrával s psacími 

potřebami a v jednu chvíli popsal levou paži své partnerky Dary Rolins 

(39) nápisem „Moj“. 

Tahle skutečnost nám nemohla 

uniknout, a tak jsme se zeptali přímo 

hlavní aktérky tohoto příběhu Dary 

Rolins, co tento majetnický  

a zároveň láskyplný vzkaz na kůži 

přesně znamenal. „No přece ’Moj 

miláčik’," stydlivě se směje 

ocejchovaná zpěvačka. „Děláme si 

http://www.super.cz/celebrity/patrik-rytmus-vrbovsky/
http://www.super.cz/celebrity/dara-rolins/


různé věci a překvapení. Patrik je hračička. Baví mě, že v něm stejně 

jako ve mně bydlí sto čertů. Nikdy se nenudíme," vysvětluje Dara. 

Popová diva se nikdy netajila tím, že má ráda vedle sebe muže, který se 

nebojí bouchnout do stolu a dokáže o ni bojovat jako lev.  

 

 

Zpěvačka Ewa Farná řídila opilá a bourala: 

Při děsivé nehodě odepsala auto 

 
 Nehoda se stala 23. 5. u obce Vedryně na 

Třinecku, kde z dosud nezjištěných příčin Ewa 

Farná sjela ze silnice. Naštěstí při děsivě vypadající 

nehodě neutrpěla žádná těžká zranění, ale pouze 

odřeniny a zhmožděniny. Při dechové zkoušce byl 

mladé zpěvačce naměřen alkohol v krvi, takže kromě otřesného zážitku 

pro ni bude mít nehoda ještě další nepříjemnou dohru. 

 Podle svědka měla Farná velké štěstí, bouračka prý vypadala 

hrozivě. „Je to zázrak, že z toho auta vylezla živá. Jela zrovna proti 

mně, když náhle sjela mimo vozovku a převrátila se přes střechu o sto 

osmdesát stupňů. To auto je na odpis,“ řekl muž, který o tom informoval 

jako první. 

 V současné době se 

Farná, která včera úspěšně složila 

maturitu a zřejmě se právě 

vracela z bujaré oslavy zkoušky 

dospělosti, podrobuje v třinecké 

nemocnici nezbytným vyšetřením. 

„Ano, to mohu potvrdit. K jejímu 

zdravotnímu stavu se ale 

vyjadřovat nebudu,“ řekla mluvčí 

nemocnice. 

 

Polášková Michaela, 7. A, 

Vavřiníková Denisa, 7. A 



MÓDA 

Začíná nám léto, a proto musíme vytřídit šatníky. Holky nahoďte 

lehké šaty nebo sukně. Nejlépe se teď k sukni, kraťasům a šatům hodí 

keltské botky s lehkými proužky. Pro kluky lehké 

košile a plandavé šusťákové kraťasy či tzv. 

„tříčtvrťáky“.  

Léto by mělo být 

v pastelových barvách, třeba žluté, 

světle zelené a oranžové.  V létě se 

taktéž budou hodně nosit klobouky, mašle a jiné 

různé nápadné okrasy do hlavy. Hodně in je nyní 

flitrové a jinak třpytivé oblečení. Návrháři se 

momentálně nechávají inspirovat podmořský životem. 

I vy se něčím inspirujte a užijte si pohodové  

a slunečné léto. 

 

Machálková Adéla, 7. A 



OPTICKÉ KLAMY 

Jsou čáry ve středu obrázku rovné? 

 

 

 

Kolik vidíš trojúhelníků? 

 

 

 

                                                               

                                                   

 

 

Sikora Tomáš, 7. A 



KOMIKS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Březina Jan, 9. D 

 



VTIPY NA POSLEDNÍ STRANU 
 

 Pan Novák navštívil galerii: „To je strašné, jaké ohavnosti 

nazývají uměním!" „Promiňte, pane, ale stojíte před zrcadlem.“ 

 

 Přijde manželský pár do čínské restaurace. 

Usadí se, přiběhne číšnice: „Co si dáte? 

Máme kočičí nožičky, psí steaky..." Žena se 

zhrozí: „Ježkovy oči!" „Výborná volba, 

madam."  

 

 „Hovoříte anglicky?" ptá se muž slečny  

v baru. „Ano, ale jen se slovníkem."  

„A s lidmi, to se stydíte?“ 

 

Kluková Denisa, 8. C 

Správné odpovědi testu:   

1) Křemílek a Vochomůrka, 2) Sazínek, 3) Jeskyňky,  

4) Hugo, 5) Rákosníček, 6) Krteček. 
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