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Školní rýmování

Červen
Zvonek zvoní, škola končí,
začínají prázdniny.
Všechny děti poskakují,
těší se na volné dny.

Děti jedou na tábory, 
s tátou, mámou na hory.
A z tohoto výletu,
pošlou pohled pro tetu.

Eliška Mikušová, IV.B 

Červen
Co se děje v červnu?
Ven se z domu hrnu.
Škola končí, slunce svítí, 
radovánky začínají.

Vysvědčení už se chystá, 
snad mě táta nepotrestá.
Maminka mě pochválí,
vezme mě do cukrárny.

Dovolená před námi, 
poletíme letadly.
Pláže už se chystají
a děti se radují.

Co se děje v červnu?
V září vám to řeknu. 
A když se v létě potkáme, 
zážitky si sdělíme.

Vanessa Jančová, IV.B

Červen

V červnu je horko, špatně 
se učí, 
písemky ve škole pořád 
nás mučí,
prázdniny konečně už se 
nám blíží.

Na naší zahradě třešně 
zrají,
vosám se na ně sliny 
sbíhají.
Když nedáš pozor, žihadlo 
ti dají.

Martin Pfeifer, IV.B
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Srpen

Srpen, srpen krásný je to měsíc,
žhavé slunce pomalu odcházející.
Srpen velmi ráda mám, protože v něm své narozeniny 
slavívám.
Dobře vím, jaký měsíc po něm přichází,
to mě ale nemrzí.
Naplno si ho užívám a pak ještě
dlouho na něj vzpomínám.

Natka Borková IV.B 
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1) Kdy začnou letní prázdniny v roce 2017? 
a) v pátek 30. června                                        R
b) v sobotu 1. července                                    J
c) v pondělí 3. července                                   K 

2) Která známá zpěvačka zpívá píseň „Holiday“?
a) Rihanna                                                        O
b) Lady Gaga                                                    A
c) Madonna                                                       E

3) Doplňte text Jaroslava Uhlíře z refrénu písně 
Prázdniny u babičky:
„Prázdniny u babičky, prázdniny v Čechách, krásné jak ____ na horkých střechách...“

a) holubičky                                                       T
b) korouhvičky                                                   R
c) kavárničky                                                     N

4) Jak dlouho trvají letní prázdniny v ČR?
a) 40 dní                                                             E 
b) 8 měsíců                                                         C 
c) 2 měsíce                                                         U 

5) Co nejčastěji v létě děláme?
a) plaveme                                                          K
b) lyžujeme                                                          L
c) chodíme do školy                                            F

6) Kdo zavedl letní prázdniny?
a) prezident T.G. Masaryk                                A
b) Marie Terezie                                               O
c) Jan Amos Komenský                                    I

Letní kvíz proti nudě
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7) Které z těchto pojmů nejlépe vystihují léto? 
a) čepice, rukavice, lyže                                    M
b) plavky, sandály, bazén                                   N
c) deštník, aktovka, škola                                   S

8) Co dělají v létě učitelé?
a) chodí do školy uklízet                                     D 
b) mají volno celé 2 měsíce                                V
c) mají dlouhé volno, před koncem prázdnin chodí do 
školy kvůli přípravě na další školní rok               E

9) Kdy půjdeme po prázdninách poprvé do školy? 
a) v pátek 1. září 2017                                        V
b) v pondělí 4. září 2017                                     C
c) v úterý 5. září 2017                                         P

10) Jak se jmenuje román Julese Verna?
a) Dva roky prázdnin                                          Š
b) Prázdniny v Římě                                           L
c) Senzační prázdniny                                        P 

11) Za léto je označováno období měsíců:
a) květen, červen, červenec                                A
b) duben, květen, červen                                    G
c) červen, červenec, srpen                                  K

12 Kdy je v roce 2017 letní slunovrat? 
a) 21. června                                                      O
b) 22. června                                                       I
c) 23. června                                                       B
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13) Co nejčastěji o prázdninách jíme?
a) teplou polévku                                                 D
b) zmrzlinu                                                           L
c) citrusové plody                                                Z

14) V jakých měsících nejčastěji jezdíme na 
dovolenou?
a) září, říjen                                                          A 
b) listopad, prosinec                                             I
c) červenec, srpen                                               Y 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        
                                 Krásné prázdniny přeje Jan Kalisz
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Ve hře Life is Strange má Brook v první epizodě triko se 
třemi barevnými pruhy, které mají představovat světelné 
meče ze Star Wars.
Celou Hru BioShock Infinite hraje tajná zpráva 
zakódovaná v soundtracku.
Na stránce www.virustotal.com si můžete ověřit, jestli 
váš soubor obsahuje virus.
38% všech hráčů jsou ženy.
V Half-Life 2 měl hráče doprovázet malý mimozemšťan.

                                            Zdroj: YouTube: NejFake
Tomáš Zajíc, V.B

Herní fakta

Sám doma 2
Když Kevin utíká před bandity a roztrhne korálky, je jich 
podstatně méně, než když na ně vběhnou právě bandité. 
V hotelu Plaza se Kevin ptá pána (schválně, jestli jste si 
všimli, že ten pán je Donald Trump), kde je recepce, pán 
odpověděl: „Pořád rovně a pak doleva.“, Kevin ale zatočí 
doleva a přesto je tam recepce. Nevím přesně kolik váží 
cihla, ale řekněme 4 kila. Když se podíváme, z jaké 
výšky ji Kevin hodí Marvinovi na hlavu, tak se mi nechce 
věřit, že by se jenom odrazila od Marvinovy hlavy a nic 
mu neudělala.

                                                            Zdroj: YouTube, 
Televize RELAX

Tomáš Zajíc, V.B

Chyby ve filmech
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Člověk se plazí po poušti z posledních sil a najednou 
vidí studnu. Zařve: „Vooodaaa!!!“ Ze studny se ozve: 
„Kdeee???“ 
Druhý den dovolené se ptá letní host jednoho dítěte 
ze vsi: ,,Poslyš chlapče, jak dlouho tu už prší?” ,,To já 
nevím, mně je teprve deset let.”
Pan Kalianko nedá přednost na křižovatce a nabourá 
do jiného auta. Řidič vyletí: „Proboha, jsi snad slepý?” 
„Proč - vždyť jsem se trefil přesně doprostřed!”
V nemocnici jsou tři pacienti, přijde k nim doktor a ptá 
se prvního: „Prosím Vás, co se Vám stalo?” „Já mám 
motorku Suzuki. A jednou si to takhle hasím 180 a 
najednou zatáčka, tu jsem nevybral a narazil jsem do 
stromu.” „A co se stalo Vám?” ptá se doktor druhého. 
„No já mám Hondu a jednou jsem jel 230 a najednou 
zatáčka, tu jsem nevybral a narazil jsem do stromu.” „A 
co Vy?” ptá se třetího. „No já mám Babetu. Jel jsem asi 40 

a najednou 
kolem mě 
projeli tyhle 
dva, tak jsem 
si myslel, 
že stojím 
a sesedl 
jsem.”

Vytvořil: 
Jan Kalisz

Letní vtipkování
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Měsíc (hádanka)

Měsíc, který mám moc ráda, 
je plný her, slunce, koupání, 
batoh nemusím dát na záda, 
nejdu do školy – no prostě „flákání“.

V tomto měsíci slavím 
své jmeniny i narozeniny, 
těším se na dovolenou, 
ať už k moři nebo do hor, 
hlavně, že jsem se svými přáteli
a členy rodiny.

Kdo mě zná, už to ví,
než bys řekl švec,
že můj nejoblíbenější z měsíců
je měsíc červenec.

Martina Katrňáková, IV.B
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Naši čápi
Každý rok k nám na komín přilétají čápi. První do hnízda 
přilétá sameček a poté samička. Po zimě musí opravit 
hnízdo, které je zničené. V hnízdě byla čtyři vejce. Jedno 
se nevylíhlo a jedno vajíčko záhadně zmizelo. Na vejcích 
seděli, i když bylo škaredé počasí.Teď jsou tam dvě 
mláďata a rodiče. Ekotým vyhlásil soutěž, kdo vymyslí 
nejhezčí jména pro čápa a čápici. Zvítězila jména Evžen 
a Julie. Na chodbě máme namontovanou novou televizi 
a u hnízda je kamera. Tak můžeme čapí rodinku stále 
sledovat. Doufáme, že se k nám zase za rok vrátí.

                                        Michal Pokorný, IV.A
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Ráno ve 4:27 hod. jsme vyjeli do Prahy. Jeli jsme Leo 
Expressem a čekala nás příjemná cesta, protože ve 
vlaku byla Wi-Fi a obsluha. Když jsme přijeli na hlavní 
nádraží v Praze, tak jsme pokračovali v cestě na hřbitov 
Slavín, který je na Vyšehradě. Odtud jsme pokračovali 
na rozhlednu Petřín, ze které jsme viděli na celou Prahu. 
Další kroky vedly na Pražský hrad, ve kterém zrovna 
byl pan prezident Miloš Zeman. Viděli jsme vyvěšenou 
státní vlajku. Obdivovali jsme Chrám sv. Víta, který se 
nám hodně líbil. Pozdní oběd nás čekal v McDonald´s, 
kde jeden kluk ztratil batoh. Poté jsme šli na Karlův 
most, na kterém jsme měli 10 minut rozchod. V závěru 
nás čekalo už jen Staroměstské náměstí, kde jsme měli 
rozchod 30 minut a Václavské náměstí, kde končila naše 
cesta. Domů jsme se vrátili ve 20:08 a byli jsme příjemně 
unaveni.

Marek Popelka a Ondřej Koubek, V.C

Páté třídy v Praze
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Víte, že,……..nanuky vznikly úplnou náhodou?
Nanuky vznikly díky 11 letému Frankovi Eppersonovi. 
V roce 1905 si připravil limonádu z prášku. Prášek 
smíchal s vodou a zamíchal dřevěnou tyčkou, ale 
limonádu omylem nechal venku přes noc a ta zmrzla. 
Po 11 letech se ke svému nápadu vrátil a na pláži začal 
zmrzlou limonádu prodávat a tadáá nový zázrak je na 
světěJ
Víte, že…….. první brambůrky byly myšleny jako 
odplata?
Kuchař Jorge Crum byl prý hotový mistr. Dokázal 
připravit oběd pro krále, i když jste před něj dali jakoukoli 
potravinu. V roce 1853 si jeden z hostů stěžoval na 
vysmažené brambory, že prý byly moc chudé a chtěl 
novou porci. Jorgovi Crumovi se kritika ani trochu 
nelíbila, tak se rozhodl hostovi pomstít. 
Nařezal brambory na tenké plátky a smažil je tak dlouho, 
že se pak na napíchnutí na vidličku rozpadly. A aby toho 
nebylo málo, tenhle skvost ještě schválně přesolil. Myslel 

si, že host bude naštvaný, ale 
jemu to kupodivu chutnalo a 
objednal si další porci. Nový 
vynález Jorge Cruma se velice 
rychle rozšířil a on si brzy 
otevřel vlastní restauraci. J 

Zdroj: YouTube 
Vytvořil: Viktor Nuc 

Oblíbené vynálezy
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Ekohraní 
Dnes 24. 5. 2017 měly třídy 3.B a 2.A první hodinu 
Ekohraní.
Ekohraní jsou hry rozdělené do devíti stanovišt. 
Na prvním stanovišti byla zvířata a my jsme je spojovali 
se správnými názvy.
Na druhém stanovišti jsme poznávali rostliny.
Třetí stanoviště bylo poznávání hub.
Čtvrté stanoviště tvořily potravní řetězce a dávaly se 
hádanky.
Stopy zvířat jsme hádali na pátém stanovišti.
Na šestém stanovišti jsme poznávali vůně.
Na sedmém stanovišti jsme přikládali plod ke správnému 
stromu a dostávali jsme hádanky.
Na osmém stanovišti jsme poznávali podle hmatu věci.
Poslední stanoviště byla poznávačka semen a také jsme 
museli vytřídit z misky kukuřičná semínka .

Maruška Bartková, III.B 
Baru Sprinzlová, III.B
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Potřebuješ: brčko, 1 prázdnou pet lahev, nějakou limonádu, 
tyčový mixér, vidličku, misku, ledničku, mrazák a skleničku 
nebo kelímek.
Postup:
Nalij půlku limonády do prázdné pet lahve, nech to 
zmrazit a druhou dej do ledničky. Na druhý den vytáhni 
ledovou limonádu z mrazáku a něčím uřízni hrdlo. Vyndej 
led do misky a rozdrť vidličkou. Poté to zalij vychlazenou 
půlkou limonády. Promíchej tyčovým mixérem - asi 10 
min. Potom už jenom nalij do skleničky nebo kelímku, 
zapíchni brčko a můžeš pít. :D
PS: Kdyby ti toho zbylo hodně, tak to buď rychle vypij, 
nebo dej do nádoby, kde je okolo -1°C s mícháním a 
nebo to dej do mrazáku a co 1 minutu míchej.

Vytvořil: Jan Kalisz

Honzovo a Bářino kuchařské okénko

Jogurtovo- borůvková zmrzlina
Ingredience:
375 g borůvek
3 lžíce moučkového cukru
2 lžíce citronové šťávy
420 g vanilkového jogurtu
Borůvky, cukr a šťávu dejte do hrnce a na vysokém 
plameni přiveďte k varu. Vařte asi 12 minut nebo dokud 
borůvky nezměknou. Sundejte z plamene a nechejte 
úplně vychladnout. Do borůvkové směsi přimíchejte 
jogurt. Vlijte do formiček a dejte do mrazáku zamrznout.
Dobrou chuť!                                                           Barča□

Ledová tříšť



20


