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Slovo úvodem
Naši milí čtenáři,
zima už nám skončila a všichni pomalu, ale jistě oprašují jarní modely, které přes 
zimu pěkně zahálely. Konečně už bude teplo!
A dnes se po několika týdnech vracíme zpět s naším poloprofesionálním, školním a 
hlavně velice lákavým časopisem POŠKOLÁK. Celé týdny jsme intenzivně střádali 
ty nejrůznější informace, abychom vám mohli sdělit nejrůznější novinky. V tomto 
čísle se můžete těšit jak na nějakou tu křížovku a vtípek, tak i na exkluzivní rozhovor 
a mnoho dalšího. Určitě si nenechte nic ujít! Je to přece jenom lákavé, nemyslíte? Tak 
ať se vám POŠKOLÁK líbí a přeji pěkné počteníčko!

S pozdravem vtipná redaktorka

Na další setkávání se těší tým redaktorů:

 Lucie Komárková 
 – šéfredaktorka časopisu

 Martina Bradová 6.B
 – asistentka šéfredaktorky

a externí spolupracovníci:

 

Barbora Pleyerová 6.B
– módní redaktorka

Kateřina Hejtmáková 6.B
– náš astrolog

Štěpán Holub 8.B
– investigativní žurnalista

Pavel Kudláč 9.A
– hudební redaktor

6.A

 Zdislava Nedvědová 9.A
– vtipná redaktorka

 Tereza Minaříková 6.A
 – poskok šéfredaktorky

Zuzana Dudkovičová 8.B
- fotograf



N a š e   k a u z a
Nečekané rozuzlení případu

Mrtvola v budově školy- Původ kostry odhalen! A známe i vraha!
 V minulém čísle jste se dozvěděli o nálezu kostry člověka na naší škole. Tým 
našich vyšetřovatelů zjistil, že vrahem není nikdo. Kostra byla totiž vykopána na blízkém hřbitově 
pro školní potřeby. Pachatele jsme dopadli. Se zděšením jsme zjistili, že viník je pan učitel Vavřík, 
který ji používal ve výuce přírodopisu. Když se před námi schoval do tělocvičny, prozíravě jsme 
umístili část vyšetřovacího týmu pod okna tělocvičny a druhou část k jejím dveřím.  Venkovní 
hlídka nečekala dlouho. Zavrzalo okno, z něhož vyletěla volejbalová síť a poté náš tým sledoval 
něco na způsob šplhu. Vyhlášený chemik a přírodovědec totiž šplhal hlavou dolů. Není se co divit, 
že se neudržel a spadl hlavou na zem. Tým k němu přiběhl a začal s výslechem. Jelikož byl pan 
učitel pádem omámený, ke všemu se přiznal a ani o tom nevěděl: „Klidně mě zatkněte, ale Martínka 
mi neberte!“. Tímto jménem nazývá pan učitel svoji milovanou kostru, která byla samozřejmě 
uložena zpět do rodinné hrobky. Jako trest bylo panu učiteli nařízeno, aby v odpoledních hodinách 
leštil kliky všech dveří, které se ve škole nacházejí. Shledáte-li, že někde tato práce nebyla kvalitně 
udělána, obraťte se přímo na pana učitele a ten ihned sjedná nápravu. Jestli máte pocit, že se na naší 
škole dějí záhadné věci, upozorněte naši redakci a my vše rozluštíme!

Vyjádření obviněného 
Dr. Martina Vavříka:

"Skutečně  nechápu,  proč  se  z  takové  hlouposti 
hned dělá případ. Ono těch kostlivců ve skříni je v 
budově naší  školy rozhodně více  a  k  didaktickým 
účelům byl  využíván pouze ten můj.  Mimo to,  jak 
jsem v archivu zjistil, pan Kosticzka, kterému kostra 
původně  patřila,  nikdy  oficiálně  neukončil  školní 
docházku na naší škole a proto bylo umístění jeho 
pozůstatků v naší budově zcela na místě!  Teď se 
musí  žáci  spokojit  s  nedokonalými  ilustracemi  ve 
schválených učebnicích..." 

Reakce žáků:
 „Jsem zděšená, do pana učitele Vavříka bych to nikdy neřekla.“ :o žákyně 6.tř.

 „To je neodpustitelné! Měli by ho zavřít až zčerná!“ žák 7.tř.

 „V hodinách přírodopisu raději sedávám v poslední lavici – člověk nikdy  neví...“ žákyně 6.tř.

 „Začínám se vážně zamýšlet nad jeho žertíky – možná se v nich skrývá smrtelné nebezpečí...“ žák 9.tř.

„Do přírodovědného kroužku si s sebou vždycky beru pepřák, člověk musí být připraven na vše“  žákyně 9.tř.

V příštím díle časopisu kauza 
„Tajné dveře ve sklepě.“



...Zeptali jsme se...
Mgr. Ivo Žaitlik

1) Na které škole jste dříve učil?

Na Schola-viva-Šumperk a na ZŠ v Bludově

2) Kolik let učíte?

 Sedmý rok

3) Byl jste někdy na nudapláži?

Ne

4) Spadl jste někdy ze stromu a kolik vám bylo?

Nespadl, jsem šikovný kluk a šplhat umím J

5) Umíte tancovat Zumbu?

Zumbu neumím, ale aerobic zvládám celkem obstojně.

6) Spíte s plyšákem a s jakým ?

Ano, jeden se jmenuje Bambula a druhý jméno nemá. Zatím…

7) Jaké jsou vaše oblíbené Hudební skupiny/zpěváci ?

Jan Hammer, Red Hot Chilly Pappers, Metallica, Nirvana, Karel Gott, Schelinger.

8) Brečel jste někdy u filmu a u kterého?

Ano-P.S. Miluji tě, 7 životů

9) Jakou nejdražší věc máte doma a proč jste si ji koupil?

Vanu-mám rád koupel plnou pěny, svíčky kolem a hudbu.

10) Čeho se bojíte a proč?
Bojím se nejvíc toho, že dostanu na prdel od paní učitelky Vavříkové za to že dobře a rád 
zpívám Káju Gotta.



 UFO a konspiracní teorie 
o Oblasti 51

Kvůli své tajnůstkářské povaze, nepochybné spojitosti s tajným leteckým 
výzkumem a sérii neobvyklých úkazů, se Oblast 51 stala centrem dohadů o 
UFO a různých konspiračních teorií. K neobvyklým aktivitám připisovaným 
základně v Oblasti 51 patří:

 * Skladování, testování a zpětné inženýrství havarovaných mimozemských 
vesmírných lodí (včetně materiálů údajně zachráněných v Roswellu), studium 

bytostí pocházejících z těchto lodí (živých i mrtvých) a také výroba leteckých strojů založených na bázi 
mimozemských technologií
 * Schůzky či komunikace s mimozemšťany
 Vývoj zbraní na bázi neobvyklých energií (pro použití v Systému strategické obrany SDI nebo ke kontrole zbrojení)
 * Vývoj technologií určených k cestování v čase
 * Činnosti spojené s údajnou tajnou celosvětovou vládou

Mnohé z těchto hypotéz počítají s podzemními prostory v Groom či v blízkém Papoose Lake a často také mluví o 
mezikontinentálním podzemním železničním systému, neviditelných vzdušných plavidlech (přezdívaných „Cheshire 
Airstrip“ podle Cheshirské kočky od Lewise Carrola), které lze krátce spatřit pouze v případě, že je jejich povrch 
postříkán vodou.

Robert „Bob“ Lazar, který na základně údajně pracoval od prosince 1988 po dobu pěti měsíců, v květnu 
roku 1989 vystoupil v televizi. Kvůli své bezpečnosti byl natáčen v šeru s pozměněným hlasem a jménem Denis. Uvedl, 
že americká vláda prováděla výzkumy na devíti kosmických strojích, které nemohly být sestrojeny na Zemi. Popsal 
údajné přísně tajné podzemní centrum S4, které se mělo nacházet poblíž jezera Papoose a kosmické lodě uvnitř. 
Nehodu, která se stala v roce 1979, si vysvětluje tak, že mimozemšťané zabili vědce a členy obrany ze základny. Lazar 
podle svého vyjádření pracoval ve skupině dvacetidvou inženýrů, kteří pracovali na pohonu kosmických lodí. Americká 
vláda všechny informace popřela, ale později se ukázalo, že Robert Lazar na základně skutečně pracoval.

Jednou z dalších hypotéz je, že Oblast 51 je místem, které má simulovat prostředí Měsíce. V letech 2000-2001 
vysílala Fox Television pořad o přistání Apolla 11 na Měsíci, v němž bylo naznačeno, že ono přistání mohlo být 
smyšlené a k jeho natočení možná došlo právě v Oblasti 51.

Jiní naopak tvrdí, že v polovině 90. let byla nejtajnější část výzkumu přesunuta z Groom do jiné oblasti, např. 
do Dugway Proving Ground v Utahu a že pokračující utajení v okolí Groom Lake není víc než úspěšná snaha odvést 
pozornost veřejnosti.

V průběhu července 1996 prohlásil muž jménem Victor v pořadu rádia Coast to Coast AM, že vlastní videonahrávku 
výslechu mimozemšťana, kterou zkopíroval a propašoval z Oblasti 51. Na nahrávce je vidět hlava mimozemšťana v 
tmavém pokoji, který nejspíš telepaticky komunikuje s armádními osobami a vědci. Záznam je dostupný v dokumentu 
nazvaném Area 51: The Alien Interview.

ˇ
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Štepán Holub   ˇ



Králicí  hop
Rozjíždíme nový seriál o králičím parkuru. 
Králičí parkur je celkem nový sport plný radosti pro králíky, skákání je jejich přirozený pohyb, při tomto sportu se více 
rozvíjí...Úžasné výkony králíků musí nadchnout každého majitele králíčka nebo milovníka zvířat.

Co je králičí hop?
Králičí hop je volnočasová a sportovní aktivita, která vznikla koncem sedmdesátých let ve Švédsku, kde byly pořádány 
první závody. Nejdříve se soutěžilo podle pravidel stejných jako při parkůru koní, ale v současnosti se již pravidla 
upravila pro potřeby králíků. Králíky tento sport velice baví, což je vlastně vidět i na jejich výkonech a světových 
rekordech. Rekord ve skoku do výšky je 99,5 cm a do dálky neuvěřitelné 3 metry. 

Já a králičí PARKUR:
Králičímu parkuru se s mým králičkem Kájou (nar.21.8.2008) věnuji něco přes rok a půl (s malými přestávkami...) Ze 
začátku Kája trénoval 3x do měsíce, poslední 2 měsíce však skáče každý den překážky 30-50cm. Kájův rekord ve skoku 
do výšky je  60cm a do dálky taky cca 60cm :)

Trénink:
Trénink parkuru je velice složitý a pokud pro něj králík nemá vrozený talent a nadšení (což poznáte, můj králík třeba 
nabere rychlost a jen tak ve volnosti se snaží vyskočit co nejvýš :D ) je trénink zbytečný, králík který nechce trénovat, 
buď překážku vůbec neskočí, anebo skáče nižší překážky (10-20cm). Jsou však ale králíci, kteří mají obrovské nadšení 
a jde to poznat i na jejich výkonech (viz. králičí rekordy). Na králičí parkur jsou různé postroje, nejlepší je holandský, 
ten je však vhodný pouze pro králíky, kteří jsou zkušení a pro vodiče, kteří jsou také zkušení, jinak by se králíček mohl 
vážně zranit. Také překážky musí být speciální, na kterých se králík nemůže zranit (tyto překážky jsou speciálně 
vyrobené a tak je může králík jednoduše shodit a nic se mu nestane, nezapíchne se mu něco do nožičky a pod...) cena 
těchto překážek je však vysoká, ale bezpečnost králíka je důležitější, pokud by se uhodil, mohl by se příště bát skákat. 
Pokud s králíkem budete skákat, budete potřebovat vitamínový liz, musli, granule, vitamínové pamlsky, seno nejlépe s 
mrkví a heřmánkem (já mám s těmito seny nejlepší zkušenost). Žrádlo musí být správně namícháno a nadávkováno 
nebo může mít králíček zdravotní problémy.

Vhodný králík:
Každý králík není vhodný pro králičí parkur. Samozřejmě každý králík dokáže skočit 20cm překážku (když to není 
tvrdohlavec, který si řekne ne a neskočí ji), ale jen někteří králíčci dokážou skákat 40-60cm do výšky a třeba i 2m do 
dálky :). V dalších číslech si výběr králíka rozebereme mnohem podrobněji, teď ale stručně: Králík domácí je těžký a 
tak bude překážky skákat hůř a většinou nemá ani důvěru lidí na nasazení postroje. Králík teddy není také moc vhodný, 
i když občas se nějaký talentík najde :) jeho malá drobná postava mu neumožňuje dobrý odraz a tak to má namáhavější.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Králičí parkur je pro začátečníky velice nebezpečný a namáhavý...
Na internetu najdete, že s králíkem můžete začít trénovat od 6ti měsíců, ale já osobně to nedoporučuji z vlastní 
zkušenosti, králíček si chce užít a v tak raném věku ho to nejspíš nebude bavit... Hlavně pokud chcete dělat králičí 
parkur, musí vám králík důvěřovat a nesmí se bát postroje. Pokud králíkovi nasadíte postroj a lehne si, sedne  nebo 
začně zběsile utíkat - bojí se postroje, a to je problém. Jestli se postroje bojí, může si hodně ublížit. Pokud vám králík na 
poprvé ani na podruhé překážku neskočí, je to normální, ale pokud neskočí na popáté, tak ho to nejspíš nebaví (viz. 
trénink). Pokud to králíčka nebaví, nemá cenu ho nutit,  tím si akorát pokazíte jeho důvěru. Bezpečné překážky jsou 
taky pravidlo!

Toť úvod, v příštím čísle bych se chtěla zaměřit na svého králíčka Káju a taky na něco o stravě králíků na mazlení... :)
Pokud chcete o králičím parkuru a o Kájovi vědět více, tak nás najdete na facebooku: Lucie Komárková a Kája

Nakonec něco o králičích skokanech z Poděbrad:
Mája
Mája je jedna z nejlepších skokanek z Hopu Poděbrad. Občas je náladová, ale jinak 
skáče výborně. Je to zakrslá beranička (beránek je králík s ušima dolů, bývají 
mohutnější než ostatní zakrslíci). Mája se narodila v březnu 2009. 
Její největší úspěch je: na Mistrovství Evropy se umístila na 3. místě v těžké třídě. 
Její rekord: 40cm do výšky

ˇ



 

Kytička
Kytička je dobrý skokan a taky velký rychlík. Je to kříženec zakrslého králíka.
A skákání ji baví zvláště venku na trávě, kde se může proběhnout a napapat.
Je narozena v únoru 2010. Její rekord ve skoku je 35cm.

Kessy
Nejmenší Hopařka v Poděbradech. Je velmi učenlivá, 
překážky skáče sama a bez vodiče (vodič - ten kdo vede 
králíka na překážku). Obsadila nádherné 5. místo na 
1. Mistrovství Evropy z početného startovního pole 
35 účastníků. Její rekord ve skoku je 50cm.

Ferda
Ferda je zakrslý siamský beránek. Je velmi zvědavý a komunikativní. Projevuje se tím,
že skáče s velkou rozvahou. Takže, požadovat od něj rychlost, je skoro nemožné, ale i 
přesto  je to dobrý skokan, který spíše než na rychlost, sází na svou sílu odrazu.
Narodil se 1.5. 2010. Jeho rekord ve skoku je 30cm.

Lucie Komárková  

 

T r o c h a   p o e s i e
***
Hříva vlaje svět se míhá,
Lucka tak tak rytmus stíhá.
Koník v plné síle,
Lucka ztrácí brýle.
Koník plný pěny,
Lucka ztrácí třmeny.
Naklání se pro ně,
Teď ztrácí i koně

***
Do ranní mlhy jsem plakala,
sama samotinká po louce běhala.
Hledala jsem to jediné,
to o čem bych mohla říci, že je mé... kobylka Jullieta

  



P o v í d k a
Ztracený deník vojína Hurta

Štěpán Holub

6. června 1944

            Tak je to tady, už vyplouváme výsadkové lodě praskají ve švech, vojáci zvrací, nevím, jestli  kvůli  
mořské nemoci nebo strachu. Blížíme se k ostrovu, k hlavní nacistické baště. Před očima se mi promítá celej život. 
Průzkumník hlásí, že zbývá už jen 50 metrů, padesát metrů, než se otevře pekelná brána…

8. června 1944

            Žiju, bože já žiju, nevezou mě v dřevěné krabici zpátky do Ameriky, ale to ještě není konec. Musíme se 
setkat s rotou Charlie na druhé straně ostrova a ještě najít nějakýho kluka. V boji mu zabili oba dva bratry, takže má 
volňásek domů. Zeptal jsem se poručíka Vernera, kdo je ten kluk vlastně zač, odpověděl, že prý Ryen, James Ryen ze 
101. výsadkové.

Přibližně v 15:35 jsme narazili na zrušený německý Radar, na který neštěkl ani pes. Mysleli jsme si, že je opuštěný.  
Mýlka! Radar ovládala 3 německá kulometná hnízda -  jo velký sousto, ale udělat jsme to museli. Radar jsme dobyli, 
ale za jakou cenu -   3 chlapy z toho Jimmy zdravotník,  tyhle dobrý lidi  jsme museli  dneska pohřbít  jenom proto, 
abychom měli kde spát. V radarovém bunkru bylo ještě dost munice a zdravotního materiálu. Bylo toho dost na to, 
abychom s tím hospodařili ještě týden. V bunkru jsme našli i knihu - no vlastně to byla německá bible - a v tu chvíli mi 
došlo, že i Fritzové jsou lidi a nebýt války, možná s nimi budeme i kamarádi. Ještě večer jsme rozjeli generátor a 
posvítili si. Rozdělili jsme se, prozkoumali bunkr. Měli i francouzské záclony, řekl jsem, když jsem našel roztrhanou  
francouzkou vlajku. Na střílně jsem našel i krabici a v ní asi patnáct tužek s monogramy A. H. , určené pro německé 
důstojníky.  Jednu jsem si vzal, kdyby náhodou, však víte.

9. června 1944

            Ráno  šestého dne je tady a z našeho praporu už zbylo jenom pět lidí. Nevím, jestli Ryana najdeme. 
Jsme  vyčerpaní  a  z bunkru  už  jsou  trosky.  Není  cesty  zpět.  Abychom  našli  Ryana,  musíme  zůstat  pospolu  a 
spolupracovat. John Dreyfus, kulometčík, kterému nikdo neřekne jinak než „žid Baribal“ (to kvůli jeho minulosti na  
začátku války to byl partyzánský voják, který je známý svým brutálním zabíjením skopčáků -  jak, to radši ani nebudu 
popisovat), tak zrovna tenhle je jeden z těch tří, co přežil. Naše četa ho našla v německém zajetí v západním bunkru. 
Chlapi jako takovíhle se nám moc hoděj.

10. června 1944

Setkali jsme se s rotou alfa - bravo 5 a kupodivu mají stejné rozkazy jako my - setkat se s rotou Charlie a najít 
vojína Ryana. Řekli, že je poslali jako zálohu, kdyby náhodou vyřadili nás...



Hudební revue 
Bon Jovi 

 - V Roce 2000 vdávají album Crush. O album nejde, jde spíš o jednu písničku z něj: It’s My Life. Tuhle hymnu diskoték zná asi 
každý.
- 2005 se nese s albem Have A Nice Day a rok 2007 s albem Lost Highway.
- V roce 2008 vystoupili v Madison Square Garden . Odtud také je pořízen záznam na DVD. 
- V roce 2009 vydávají zatím poslední novou desku The Circle . Zde najdete hymny jako We Weren’t Born To Folow a When We 
Were Beautiful. 
- 2010 vydání CD , 2 CD a DVD Greatest Hits.
- 2011 Do kin přichází koncert z tří nocí v New Jersey na novém stadionu. Toto na DVD bohužel nenajdete. Ale zážitek vidět je 
v kině s velikým obrazem a ohromným zvukem se vyplatí.

Pavel Kudlác

I’ll Be There For You

I guess this time you're really leaving
I heard your suitcase say goodbye
And as my broken heart lies bleeding
You say true love in suicide

You say you're cried a thousand rivers
And now you're swimming for the shore
You left me drowning in my tears
And you won't save me anymore

Now I'm praying to God you'll give me one 
more chance, girl

I'll be there for you
These five words I swear to you
When you breathe I want to be the air for you
I'll be there for you
I'd live and I'd die for you
Steal the sun from the sky for you
Words can't say what a love can do
I'll be there for you

I know you know we're had some good 
times
How they have their own hiding place
I can promise you tomorrow
But I can't buy back yesterday

And Baby you know my hands are dirty
But I wanted to be your valentine
I'll be the water when you get thirsty, baby
When you get drink, I'll be the wine

I'll be there for you...  (SOLO)

And I wan't there when you were happy
I wasn't there when you were down
I didn't mean to miss your birthday, baby
I wish I'd seen you blow those candles out

I'll be there for you...

Budu tady pro tebe

Myslím, že teď už odcházíš nadobro
Slyším tvé kufry říkat sbohem
a moje zlomené srdce krvácí.
Říkáš, že opravdová láska je sebevražda

Říkáš, žes vyplakala tisíc řek
a teď plaveš ke břehu
nechala si mě utopit v mých slzách
a už nikdy mě nezachráníš

Modlím se k bohu
aby si mi dala ještě jednu šanci, děvče.

Budu tady pro tebe
Těchto pět slov Ti přísahám,
když dýcháš, chci být vzduchem pro tebe.
Budu tebe pro tebe
Žil a zemřel bych pro tebe
Ukradl bych pro tebe slunce z nebe.
Slova nemohou říci co může dělat láska.
Budu tady pro tebe

Já vím a ty víš, že jsme měli hezké časy,
nyní hledáme jejich skryté místo.
Mohu Ti slíbit zítřek,
ale nemohu vrátit zpět včerejšek.

Baby ty víš, že mé špinavé ruce,
ale chtěl jsem být tvým Valentýnem
Budu vodou když dostaneš žízeň,
budu ti vínem až budeš opilá

Budu tady pro tebe...

Nebyl jsem tu, když si byla šťastná.
Nebyl jsem tu, když si byla na dně.
Nechtěl jsem pošvihnout tvé narozeniny, 
baby.
Kéž bych tě mohl vidět sfoukávat svíčky

Budu tady pro tebe...

- Vznik : 1983  Zpěvák Jon 
Bon Jovi napsal první singl 
Runaway který se dostal na 
39. pozici v hitparádě (nikdo 
nečekal takový úspěch).
- Od roku 1984 do 1988 vydali 
alba jako 7800* Farenheit, 
Slippery When Wet, New 
Jersey  a jezdili po světových 
turné. V těhle letech vydali 
MEGA – HITY jako : Livin‘ 
On A Prayer, Wanted Dead or 
Alive, Lay Your Hands On Me, 
You Give Love A Bad Name,
……..

- 90. léta jsou pro Bon Jovi 
zlatá. V roce 1992 vydali 
desku Keep the Faith která 
sklidila obrovský úspěch.
V rámci turné k této desce 
vystopili na jaře roku 93 
v Praze. V roce 1994 vydávají 
singl Always který je někdy 
hodnocen jako nejlepší 
milostná píseň.
- 1995 v červnu vystupují 
v Londýně ve Wembley na 
3 dny - odtud je i oficiální 
záznam koncertu. Zahráli tu i 
písničky z připravované desky 
These Days která vyšla o rok 
později. 

ˇ



M ó d n í   p o l i c i e:
Hana Žaitliková
Hana má bezvadné růžové tričko, které ladí k červenému 
obutí. Její sukně je pomačkaná , na konci se páře a hodí se 
tak na kostým čarodějnice. Vlasy má uvázané do culíku, 
který je OUT a Haně by slušely lépe volně rozpuštěné vlasy. 
Náušnice jsou laciný padělek o kterém si naše modelka 
myslí, že jsou pravé. Příště by si mohla na svém oblečení 
dát víc záležet.

Nikol Nováková
Nikola má rozpuštěné vlasy ve kterých jde občas vidět 
růžová úzká čelenka. Její volné modré tričko je velmi 
pěkné , přes něj si oblékla svetr, krerý se sice hodí barvou, 
ale jinak je docela vytahaný. Na krku má řetízek s 
čtyřlístkem. Se svrškem ladí  černé legíny. K oblečení se 
vůbec nehodí skandálně červené počmárané boty. „Měla by 
se inspirovat naší módní ikonou  Zuzkou“. Jinak k tomu 
nemám co dodat.

Buďte s námi „in“: (Co teď na našich školách frčí.)
* velbloud pro holky – pořiďte si velblouda! Je to skvělý kamarád i taxík do školy.Všichni vám ho budou závidět a 
díky němu se stanete hvězdou.
* lihovky pro kluky – pomalujte si lihovými fixy: mobil , aktovku , učebnice i sami sebe!!! Budete „ in“ a holky vás 
budou milovat. :D

N a š e  h o r o s k o p y
                            
                                   

                   

                                    

                                     

                   
                    

Nejezděte autobusem, může se 
vám to šeredně vymstít. Autobus 
prudce zastaví a vy spadnete na 
svou lásku. Bude z toho velký 
trapas.

Mějte se na pozoru, na chodbě 
číhá nebezpečí o kterém nemáte 
ani zdání. Raději nikam 
nechoďte sami!

Dejte si pozor !!! Někdo vám 
může ukrást čepici. Nakonec se 
ukáže, že to byl váš  nejlepší 
kamarád.

Dobře kontrolujte své chování, 
ať neskončíte v ředitelně !!! Jak 
tam jednou vkročíte, už se 
nevrátíte.

Tento týden budete mít  dobrou 
náladu. Zkazí vám ji váš třídní 
učitel, když vám nečekaně dá 
velkou písemku, nedostanete 
lepší známku než  čtyřku. 

Největší nebezpečí na vás čeká 
na doučování z matematiky. 
Obzvláště se pro jistotu 
vyhýbejte kružítku a lichým 
číslům.

Tento měsíc potkáte svoji 
osudovou lásku. Nejdřív vás sice 
nebude chtít, ale nenechte se 
odradit – nakonec všechno dobře 
dopadne.

Neskákejte do řeky!!! Tím svého 
partnera zpět nezískáte. Raději 
mu řekněte, co k němu cítíte.

Nepřibližujte se k medvědům, 
protože v tomto období nemají 
dobrou náladu. Raději běžte do 
školy, vaši učitelé se na vás už 
těší... a pozor na poznámky!!!

Moc mluvíte, chybí vám kázeň. 
Budete-li se příliš namáhat - ať 
ve sportu nebo ve fyzické práci, 
odstůněte to. 

Rodiče vám oznámí, že pokud 
se nezlepšíte, čekají vás velké 
nepříjemnosti... ale hlavu 
vzhůru, vy se určitě zlepšíte! 

Vyhýbej se písemkám, 
nemocem a záškoláctví. 
Neprospívá to tvému školnímu 
prospěchu.



F t í p k y
Bohatý strýček odepisuje na synovcův dopis: „Posílám ti těch 10 korun, o které 

    jsi mě prosil. A pro příště nezapomeň, že 10 se píše jen s jednou nulou a ne se 
           čtyřmi.“

   Novinářský nováček se ptá šéfredaktora: „Je pravda, že genialita je svým 
          způsobem choroba?“. „Je to možné, ale vy můžete být klidný,vy jste docela
          zdravý!“  

Pololetní ftip: Přijde Pepíček domů, rodiče stojí  
netrpělivě v obýváku a čekají na jeho vysvědčení. 
„Tak se pochlub!“, říká tatínek.
„Musíte počkat do pondělka, půjčil jsem ho na 
víkend Jírovi.“ 
„???“

 „On chtěl trochu postrašit rodiče.“

Synovce zastaví jeho stará teta a povídá: 
„Honzíku, víš, že jsi mi úplně podobný?“. 
„Já vím, teto, ale kluci nemusí být vždycky hezcí...“

Inzeráty
* Koupím stěrače na 
ponorku.

* Vyměním vysavač za 
flašku vína.
Zn.: Přestal jsem vysávat 
– začal jsem nasávat.

* Hledá se německý ovčák. 
Poznávací znamení: 
nemá zadní nohu, ocas a chybí 
mu obě uši. Slyší na jméno 
Štístko.

*Pomůžu Vám zhubnout. 
Sním za Vás vaše obědy a 
večeře.
Student filosofie Novák, tel. 777 123 456      

VAVŘOMOBIL 
– rodinný vůz

Do školy bezpečně a na plný plyn!

R e k l a m a



Q u i í z
1. Na které škole se nevyučuje Český jazyk ?

N) Na základní škole 

O) Na střední škole

P) V autoškole

2. Čím kdysi trestal  učitel žáky ?

K) Střílel  po nich z prachu 

L) Házel  po nich mokrou houbou

O) Používal rákosku

3. Kromě  školního  vybavení  je tabule také:

S) Indické zvíře, podobné krávě 

Š) Stůl s pohoštěním

T) Výraz pro přísně tajnou informaci

4. Co je to PEGAS ?

A) Neoblíbený pedagog

F) Vyděšený žák

K) Okřídlený kůň , symbol básnictví

5. Co nesmí  učitel ?

E) Vyvolávat žáky

O) Vyvolávat paniku

B) Vyvolávat duchy

6. Co některé  žáky nejvíc upoutá ?

R) Proslov ředitele ve školním rozhlase 

M) Dlouhý výklad učitele

L) Školní zvonek

7. Panu učiteli se také  říká :

B) Karton

Á) Kantor

W) Faktor

8. Jak se kdysi říkalo školní  lavici ?

V) šikana

K) Škamna

U) Škarpa

1 2 3 4 5 6 7 8

O m a l o v á n k y

by Lucie Komárková  

K. Hejtmánková


