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Úvodní slovo 

Milí spolužáci, 

jaro uteklo jako voda a za dveřmi je léto-čas prázdnin, dovolených; čas pro 

nejrůznější radovánky. Někdo se rád ponoří do vody, jiný se vystaví 

slunečním paprskům nebo ten čas stráví nějakou pěší turistikou. Každý ho 

prožije po svém. 

Nás však ještě čeká Zahradní slavnost, na kterou se všichni pilně 

připravujeme. Program v letošním roce bude opět bohatý. Kromě vystoupení 

jednotlivých tříd se můžete těšit i na trhy, zajímavé hry, občerstvení. 

Důležitou tečkou celé Zahradní slavnosti bude ceremoniál, kdy letošní osmáci 

budou pasováni na budoucí deváťáky a letošní deváťáci se stanou absolventy 

roku 2017/18. Doufáme, že nám bude přát počasí, a že si den společně 

užijeme stejně jako loni. 

Michaela Sloupová, 8.A 
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Úvaha - Co je to láska? 

 Toto téma jsem si vybrala proto, že láska je pojem, o kterém se 

neustále mluví. Je to pojem či cit, který je mi velice blízký a myslím si, že se 

mi o něm bude dobře psát. Láska je všude kolem nás, obklopuje nás téměř 

neustále.  

Láska je především akt vůle. Mnoho lidí si ji pletou s počáteční touhou. 

Ale láska může být o vztahu dvou osob, nebo vztah k Bohu, věci, k místu a 

vlasti, nebo k nějakému hnutí či ideji. Opravdu to tak je? V některých 

případech se ovšem slovo láska někdy používá i pro jednostranný vztah pouhé 

chtivosti, mocenské či hospodářské. Z psychologického pohledu je láska 

primární lidskou potřebou, proto je také jedním z nejrozšířenějších námětů 

v umění.  

Co vlastně znamená láska pro mě? Myslím si, že láska je určitý cit, 

pocit, nebo nějaký vnitřní vjem, který nám zamotá hlavu, a pak děláme věci, 

které bychom třeba za normálních okolností nedělali. Když se tak nad touto 

větou zamýšlím, napadají mě další a další otázky. Existuje vůbec láska? A je 

nějaký orgán, kde se láska ukrývá? Srdce? Co když právě to si myslí lidé a 

ono to tak není? Začínám mít pocit, že otázek k lásce je více než odpovědí, 

protože kdo to ví a je si tím jistý?  Je někdo takový? Domnívám se, že bych 

si mohla klást otázky do nekonečna, ale přesto se pokusím dostat k tomu, co 

láska je. Lásku vnímáme už od samého narození, kdy se nás týká hlavně láska 

mateřská, což je první kontakt s ní. Každý z nás potřebuje cítit lásku ze 

strany rodičů – dostávat ji, ale i ji dávat. Myslím si, že je mnohdy těžké 

věnovat někomu lásku, ale každý by to měl alespoň zkusit. Láska je také o 

tom být v blízkosti s tím, koho milujeme. Někomu může být jeho láskou zvíře, 



 

někomu zase cestování, někomu práce, co jednomu vyhovuje, nemusí vyhovovat 

druhým. Ale je to tak správně? Neměla by být láska jednotná? Neměla by 

znamenat pro všechny to samé? Asi se, když se tak nad tím zamyslím, byl by 

asi celý svět stejný, jednotvárný a o tom to přeci není. Každý má právo na 

to, aby považoval za lásku to, co je pro něho důležité a bez čeho nemůže být. 

Myslím si, že láska je, když se na něco, nebo někoho každý den těšíte, buší 

vám srdce a vy víte, že to je právě láska, že to je ten jedinečný a nepopsatelný 

stav.  

Myslím si, že láska je ze všech citů nejnáročnější, člověk se v ní nevyzná 

a zároveň nám ovlivňuje mozek, srdce a smysly. Domnívám se, že je lepší se 

nešťastně zamilovat nežli lásku neprožít. A co s tím, když někdo na lásku 

nevěří? Nevím, ale myslím si, že takový člověk není hoden ji v plné síle poznat 

a nést za ni následky. Když je člověk zamilovaný žije z okamžiků a budoucnost, 

ani minulost ho nezajímá. Možná proto se říká, že „láska je slepá“, ale existuje 

to? Řekla bych, že ano. Zjistila jsem, že je to pocit, který ovládá naše tělo 

a mysl, a tudíž nejsme schopni myslet a konat reálně.  

                                                                    M. Petrová, 8. A 
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VIP zprávy 

 

 

 

         

 

 

 

Jak se těšíte na prázdniny a co budete dělat? 

  

  

Johanka Poláková,3.A:,,Na prázdniny se velice těším, těším se hlavně na to, 

jak budu pomáhat rodičům na zahradě!“ 

Natálka Hálová,2.A:,,Pojedu k babičce a budu jí pomáhat se zvířátky.“ 

Adéla Držková,2.A:,,Těším se moc ,pojedeme k moři.“ 

Kája a Nelinka 2.B:,,Strašně moc se těšíme, nemůžeme se dočkat! Už aby 

byly!“ 

                                                 

 

 

 

Aneta Šmatová, Vanesa Erbanová 8. A                     
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Co se bude nosit letos v létě?  

Léto je za dveřmi a s ním ruku v ruce i nové módní trendy udávající směr le-

tošní žhavé sezóně. V létě je jedinečná příležitost ukázat kousek kůže, tak 

proč této možnosti nevyužít a nepřidat do svého šatníku nové módní kousky? 

Letošní letní kolekce vám rozhodně mají co nabídnout! Pokud i vy chcete 

v horkých měsících zaujmout, přilákat pozornost, cítit se přitažlivě a sexy, 

ale zároveň mít dostatek pohodlí, přečtěte si dnešní článek, který pro vás 

bude inspirací v otázce letní módy, se kterou rozhodně vybočíte z řady! Jste 

připravené udělat dojem? 

Je libo trochu romantiky? 

Jak již bylo řečeno v úvodu léto si žádá odhalenou 

kůži. V bílém, něžně laděném topu s mašličkou per-

fektně vynikne opálená pokožka, navíc je tento sty-

lový kousek sázkou na jistotu pro všechny slečny a 

dívky, které chtějí působit roztomile a žensky. Top 

se dá šikovně kombinovat například s černými legí-

nami, skvěle bude vypadat i v páru s klasikou v po-

době džínů. 

 

Štěstí přeje odvážným! 

Kraťasy jsou neodmyslitelnou součástí léta, a proto 

by minimálně jedny takové neměly chybět v šatníku žádné z vás. Bílá je již 

mimo hru a trefou do černého jsou úžasné metalické kraťasy, které svým 

vzhledem upoutají vaši pozornost. Kdo se nestydí ukázat nohy v celé parádě, 

měl by vsadit na tenhle módní kousek.  V tomto případě je kombinace celko-

vého outfitu velice snadná, ke kraťasům se stříbrným metalickým vzorem si 

můžete obléknout prakticky cokoli a v jakékoli barvě  

        

. 



 

Rozverná móda, aneb kdo si troufne? 

Zelené šaty s třásněmi jsou roztomile 

rozverné, a tak trochu připomínají 

dálný východ. Vsaďte letošní léto na 

nespoutaný styl 60. let a věřte, že vás 

v tomhle kousku rozhodně nikdo nepře-

hlédne! Tyhle šaty působí dojmem, že 

si žijí svým vlastním životem, s každým 

pohybem své nositelce propůjčují ener-

gii a šmrnc. Zelená je navíc barva léta! 

Kolik důvodů pro přidání těchto šatů do 

svého šatníku ještě potřebujete? 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Vojta Hamerský a BookTubing 

BookTuber Vojta Hamerský je podle svých slov „pětadvacetiletý snílek se 

svými ideály, který má chuť do života a velké plány. Vášnivý pisálek se 

zálibou k tlustým knihám, dobrým filmům, energické muzice a tanci!“ 

 

 

 

 

 
 

Jak se jmenuje tvůj BookTube kanál a jak dlouho se booktubingu věnuješ?  

Můj BookTube kanál se jmenuje EclecticReader. Vystupuji také obecně pod 

přezdívkou EclecticGuy. Pod těmito přezdívkami mne lze najít na platformách 

jako Facebook, YouTube nebo Instagram. BookTubu se věnuji od roku 2013, 

tedy nějakých pět let. 

Čím tě „chytil“ zrovna booktubing?  

Tím ideálním spojením knih a obrazu. Ano, knihy jsou primárně textová 

záležitost, ale tím, že se i normálně setkám s člověkem, který mi o nějaké 

knize přesvědčivě řekne, že si ji musím přečíst, donutí mě to se po knize 

podívat víc, než když bych si to pouze přečetl. A takhle to chci dělat taky. 

                                            

 

 

 

 

 
 

Na kterém nejneobvyklejším místě ses fotil, natáčel video?  

Já obyčejně natáčím v domácím prostředí. Jednou jsme akorát společně 

s dalšími mými známými natáčeli u Špilberku u nás v Brně, kde se neustále 

pohybovali lidé. 

Na booktubingu tě baví víc knihy, jejich propagace, nebo zviditelnění sama 

sebe? 



 

Komunita. Bude to znít povrchně, ale komunita lidí, kteří se točí okolo knih, 

je úžasná a plná skvělých lidí. Není nic lepšího se s takovými lidmi občas 

potkat naživo a na chvíli se nedívat jen na videa či fotky, které dávají na 

internet. 

Knihy, se kterými se fotografuješ, natáčíš – opravdu vždy i čteš?  

Všechny rozhodně ne. Většinu se sice chystám číst, ale knihy, které 

například fotím na svůj instagramový účet, se snažím prezentovat s nějakou 

pravidelností. A je podle mě dobré knihy promíchat tak, aby se objevovaly 

ty přečtené nebo i ty, které si teprve chci přečíst. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dá se booktubingem uživit? 

Nepochybuji, že v zahraničí s největší pravděpodobností ano. Nicméně u nás 

není komunita tak vyzrálá a celý ten princip spolupráce mezi booktubery a 

nakladatelstvími není na takové úrovni, aby to bylo v současnosti reálné. Ti 

nejlepší u nás určitě můžou počítat s desítkami či stovkami korun, ale na 

klasický výdělek to stále není. 

Kam bys to chtěl v tomto směru dotáhnout?  

Aby si mě nacházeli lidé, kteří mě budou chtít sledovat. A aby mě právě tím 

posouvali dál. Nedělám to pro slávu nebo peníze. Já chci pouze lidi bavit a 

informovat o tom, co podle mě stojí či nestojí za přečtení. A doufám, že 

o to bude i v budoucnu ze strany mých sledovatelů zájem. 

 

 

 

 



 

Vojta Hamerský a knihy 

 

 

 
                                                                                                

Kdy a jak ses stal knihomolem?  

Vím, kdy jsem se stal čtenářem knihovny. Pokud to lze považovat za stejný 

mezník, jako stát se knihomolem, tak můžu říct, že jsem se jím stal v první 

třídě, kdy jsme šli do knihovny a dostali jsme možnost zřídit si tehdy ještě 

klasickou papírovou kartičku. 

Tvé oblíbené literární žánry?  

Rozhodně fantasy a sci-fi. To jsou žánry, které v mé hlavě probouzí 

tvořivost a obrazotvornost na nejvyšší možné obrátky. Nepohrdnu ani 

kvalitním humorným románem či thrillerem. Nesmí chybět ani komiksy či 

skvělé dětské knihy. Myslím si, že tím se vysvětluje ta narážka na moji 

přezdívku, jsem vyloženě eklektický čtenář. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Co se ti vybaví, když se řekne – knihovna…  

Nepřeberné množství knih a stejně smýšlejících lidí. Místo, kde mě lidé za 

pultem chápou a moje touha přečíst hromadu knih je více než vítaná. 

Preferuješ „papírové“ knihy nebo e-knihy? Proč?  

Stále u mne vedou klasické knihy. Dřív jsem se e-bookům dost bránil, ale 

nyní vidím jejich pravou výhodu, tudíž si občas „nacpu“ čtečku před nějakou 

dovolenou a nemusím s sebou tahat třeba pět knih, které přečtu. 

Jaké máš další zájmy, koníčky, kromě četby?  

Škola (zní to strašně šprťácky, ale studuji opravdu skvělý obor), chození do 

kina, hudba, tanec, občas nějaký ten sport, a pokud se to počítá, tak i moje 

přítelkyně. 

 



 

Stále se něco děje… 

Písek - Ve středu 11. dubna se v ZŠ T. Šobra v Písku uskutečnilo Listování 

s Lukášem Hejlíkem a Alanem Novotným. 

 

Vystoupili u nás se svými představeními Kvak a Žbluňk, kterého se zúčastnili 

žáci mateřské školy a žáci 1.-3. třídy, Dobrodružství strýčka Ludvíka, 

kterého se zúčastnili žáci 4.-6. tříd a Můj příběh: 9.58 (Usain Bolt), který 

se hrál pro 7.-9. třídu. Na představení přišli také žáci ze ZŠ E. Beneše. 

 

 

 

 

https://pisecky.denik.cz/galerie/listovani-s-lukasem-hejlikem-pi1804.html?photo=1&back=2668392852-1254-28


 

 
26. 4. 2018 se konala na naší škole stejně jako v loňském školním roce 

Čarodějnická noc.  

 

Děti si v tomto tematickém duchu užily spoustu legrace, zábavy a také se i 

trochu bály. 

 

 

 

 

 



 

 

V březnu se zúčastnili rodiče a budoucí prvňáčci akce s názvem Školička před 

školou, kde si vyzkoušeli, jaké je to být žákem 1. třídy. 

                                                                         L. Chalupová 

 

                       

http://zs-svitkov.cz/prvnaci


 

Pro chytré hlavičky a šikovné ručičky 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

                                     Karolína Vachtová 8. A, A. Stropnická 8. A 

 



 

Omalovánky 

 

 



 

Naši nejmenší 12. MŠ 

 

                    

                                                    

 

 

                      

Michaela Petrová, Zuzana 

Nováková 8. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti ve školce jsou na léto připraveny. Mají krásné a veliké hřiště, na 

kterém mohou dovádět nejen před obědem, ale i po spinkání. Na hřišti mají 

krásné rozkvetlé stromečky, na kterých mají ptačí budky, do kterých sypou 

zrní. Na zadní straně školky si děti připravují místo, kde zasadí různé druhy 

kytiček. 

Na léto se děti moc těší a předškoláci se nemohou dočkat nástupu do školy. 

 

 
 

 



 

Tipy na výlet 

Adrenalin na Zadově – Šumava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanová dráha 

Čtyřsedačková lanová dráha Zadov-Kobyla je ideální dopravou k rozhledně, 

která Vás vyveze z 952,3 metrů nad mořem do horní stanice ve výšce 1 

105,1 metrů nad mořem. Pod lanovou dráhou je k dispozici velké bezplatné 

parkoviště, dětské hřiště a v provozu je i občerstvení. 

Rozhledna Zadov 

Rozhledna z roku 2015 je naprosto unikátní stavbou, jelikož se nachází v 

útrobách bývalého skokanského můstku, který přestal sloužit svému účelu již 

v polovině 90. let minulého století. Rozhledna nabízí výhled na Šumavu a Po-

šumaví od západu až po jihovýchod Zadova a na své jihozápadné straně na-

bízí horolezeckou stěnu. Vyhlídková plošina se nachází ve výšce 1 109 metrů 

nad mořem a k jejímu vrcholku vede 158 schodů. 

Lanový park 

Areál nízkých a vysokých lanových překážek umístěných až ve 12metrové 

výšce. Překážky vytvářejí dobrodružnou dráhu, a to přímo v korunách stromů 

nádherné šumavské přírody. Lanoví instruktoři dohlédnou na hladký průběh 



 

lezení a rádi vám pomohou s prvními krůčky po vratkém laně. Začnete nevy-

soko nad zemí, s každou překážkou to půjde lépe. Vystoupáte po žebříku a 

pak už jen... lezení, přechody, přejezdy a spousta skvělé zábavy. 

Babovřesky – po stopách filmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhý ze dvou okruhů za víkendovým zážitkem a venkovskou pohodu 

na kolech. Výlet nejen pro fanoušky filmu Babovřesky Zdeňka Trošky, ale 

všem milovníkům cykloturistiky, pohybu, krásné přírody a památek 

v Turistické oblasti PodKletí. Zavedeme vás nejen na místa natáčení tohoto 

divácky úspěšného filmu. 

Putování po místech natáčení filmu Babovřesky nabízí dva okruhy. Jeden 

na historická Zbudovská Blata, dlouhý asi 54 km a druhý kratší, asi 40 km 

do podhůří Blanského lesa. Oba okruhy vedou po stávajících značených 

cyklotrasách, převážně po komunikacích III. třídy, místních a výjimečně 

i II. třídy, nenáročným terénem. Jsou tak vhodné pro rodiny s dětmi, méně 

zdatné turisty i seniory. Na trasách je řada možností občerstvení. 

 

 



 

Adrenalin na Monínci 

 

 
 

Uprostřed nezkažené přírody Jistebnické vrchoviny naleznete místo, kde 

splní všechna vaše přání. Areál Monínec nabízí adrenalin ve dvou lanových 

parcích a dalších atrakcích i odpočinek v přírodním koupališti nebo wellnes. K 

tomu výlet pro celou rodinu po okolí, kde objevíte nečekané – třeba bizoní 

farmu nebo poštovnu, která stála na vrcholu Sněžky. 

Kudy se toulat 

 Autem na Monínec, kde si můžete dosyta užít adrenalin 

 Na vrchol Javorové skály vás vyveze lanovka 

 Po zelené značce se dostanete do vesnice Ounuz, kde se natáčela 

Pyšná princezna 

 Na vrcholu Javorové skály si prohlédnete starou dřevěnou Poštovnu ze 

Sněžky 

 Po žluté značce dorazíte ke skalnímu útvaru Čertovo břemeno. Balvan 

tu prý ze zlosti pohodil čert, který nestihl kvůli kohoutímu kokrhání 

zničit kostel v nedalekém Nadějkově 

 Ve vesnici Cunkov navštívíte Ranč Y proslavený chovem huculských koní 



 

 Potkáte se s bizony na Farmě U bizona, kde si v místní restauraci mů-

žete dát něco dobrého 

 Žlutá značka vás dovede zpět na Monínec 

Medvědí stezka 

 

Nejstarší naučná stezka v jižních Čechách (2. nejstarší v ČR), procháze-

jící CHKO Šumava. Pěší turistická trasa šumavskými lesy s množstvím zají-

mavých skalních útvarů a také zastávkou u Schwarzenberského plavebního 

kanálu. Na jednom místě vzpomeneme na posledního šumavského medvěda, 

podle kterého nese stezka své jméno. 

Stezka spojuje železniční zastávky Ovesná a Černý Kříž na trati Český 

Krumlov – Volary. 

Naučnou stezku je možné absolvovat v obou směrech. Nejvýhodnější je začít 

cestu z Černého Kříže, která je fyzicky nejméně náročná, jelikož vede 

z kopce. Je možné si projít i zkrácenou variantu z Jelení do Ovesné, na 

které navštívíte ty nejkrásnější skalní útvary na stezce. Do Jelení se dá do-

jet autem, je zde i parkoviště. 

Stezka vede po žluté turistické značce. Převýšení trasy je 330 m a 

je dlouhá 14 km, zkrácená trasa vedoucí z Jelení do Ovesné měří 7 km.  

  



 

Práce našich žáků 

 
L. Loukotová 8.A, fotografie L. Dunovský 6. A 

 
 

Úvaha o smrti 

Vybrala jsem si tohle téma, protože jako u jediného z daných témat jsem si byla 

jistá, že něco napíšu. 

Smrt není pro většinu z nás úplně veselé téma. Každý smrt vnímá jinak. Stejně 

jako jsem to psala v minulé úvaze: „Pro každého znamená smrt něco úplně jiného.“ 

Pro některé je smrt úplný konec, někdo, jako třeba já, věří na reinkarnaci. To 

znamená, že duše zemřelého těla se znovu „vtělí“ do těla jiného. Pro některé 

může být smrt i vysvobozením, jsou dokonce tací, kteří si smrt přejí, jenže ona 

nepřichází. Tito lidé k tomu mají většinou dobré důvody. Například se nemůžou 

dlouhodobě vyléčit z nějaké vážné a bolestivé nemoci. Není vůbec příjemné, když 

vám na nemocničním lůžku vypráví, že chtějí zemřít, že se moc těší, až uvidí 

světlo na konci dlouhého tunelu, o kterém mimo jiné vědci tvrdí, že je to součástí 

umírání a mají na to důkazy. Jsou ale bohužel i lidé, kteří spáchají sebevraždu 



 

kvůli nějaké hlouposti, jenže pro ně je to tak velká ztráta nebo bolest, že se 

s tím nedokážou smířit, tak skočí z mostu nebo si podřežou zápěstí. 

Já osobně se smrti nebojím. Je zbytečné se bát toho, co je nevyhnutelné. Čeho 

se ale bojím je to, že zemřu třeba při autonehodě nebo nějakou nečekanou 

náhodou. Rozhodně bych nechtěla zemřít dříve než moji rodiče. Teď to zní 

možná trochu tak, jako bych smrt mým rodičům přála, ale tak to vůbec není. Spíš 

si myslím, že je daleko horší přijít o dítě než ztratit rodiče. Samozřejmě pokud 

na „to“ mají věk. Já věřím na osud, věřím na to, že se nic neděje náhodou a 

domnívám se, že právě smrt je součástí osudu každého z nás. Ráda přemýšlím i o 

posmrtném životě, přijde mi to velmi záhadné. Existuje několik důkazů o výskytu 

duchů a mě to docela baví zkoumat. Samozřejmě, že každý v to nevěří a mohl by 

se mi i vysmát, ale já na to věřím a stojím si za tím. Nedávno jsem četla jeden 

citát a musím ho sem napsat: „Člověk musí chtít zemřít, aby věděl, jakou cenu má 
život.“ 

Téhle slohové práce jsem se docela bála, hlavně kvůli tématu, aby text nebyl celý 

negativní, ale myslím, že se mi psaní docela povedlo a člověk si v něm najde i pár 

pozitivních věcí. Stačí se jen srovnat s tím, že jednou konec prostě přijde. 

 

 
Michaela Sloupová 8. A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Škola v přírodě  

Škola v přírodě se blíží, 

každý z nás rád do ní míří. 

Rozcvičku si ráno dáme 

a potom se nasnídáme. 

Učení, ach běda, 

nebude to žádná věda. 

Odpoledne spoustu her, 

uteče nám rychle den. 

Do postelí potom padnem. 

Vzbudíme se nad ránem. 

Je to zkrátka paráda, 

když je dobrá nálada. 

                                                                                         David Stropnický 5. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola v přírodě 19-26. 5. 2018 



 

Rady pro šikovné ručičky 

 

 

 

 

                                                                    V. Ebelová 8. A 

 

 

 

                    

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fragaria_Fruit_Close-up.jpg


 

S úsměvem jde všechno líp….. 

 

 

 

 

Přijde paní do obchodu a chce vše zabalit. Prodavač je už z toho na nervy. 

Když už to trvá asi půl hodiny, paní chce ještě koště a prodavač se ptá: 

„Chcete ho též zabalit, nebo na něm rovnou odletíte?“ 

 „Pepíčku, učil ses vůbec?“ 

„Ano.“ 

„A proč máš v domácím úkolu tolik chyb?“ 

„Protože chybami se člověk učí.“ 

 

Co se stane se zlatou rybkou, když zbankrotuje? 

Bude z ní bronzová. 

 

 

 

Pán jede tramvají se psem a vedle sedí elegantní paní. 

https://vtipnice.eu/category/obrazky-kreslene-vtipy/


 

Ta po chvíli povídá: „Jděte s tím psem pryč, už cítím, jak po mně skáčou 

blechy.“ 

„Azore! Jdeme pryč, paní má blechy.“¨  

 

Víte, jak se pozná hodný od zlého souseda? 

Hodný soused nemá heslo na Wi-Fi.  

 

Má to čtyři nohy a je to nejlepší přítel člověka. 

Postel. 

 

Honzík se ptá maminky: Mami, víš, kdy pípne kuře naposledy? 

Maminka odpoví: Ne, nevím. 

A Honzík řekne: No přece, když ho ohřeješ v mikrovlnce! 

 

„Pane doktore! Jsem neviditelný!“ 

„Kdo to mluví?“ 

 

Chuck Norris doma neuklízí. Špína se bojí překročit práh jeho domu. 

 

„Tati, já jsem si vyrobil housle, a docela sám.“ 

„Ty jsi ale šikovný kluk. A kde jsi vzal struny?“ 

„Vytáhl jsem ti je z kytary.“ 

 

Pacient u lékaře: „Pane doktore, poslední dobou si nic nepamatuji.“ 

„A od kdy to pozorujete?“ 

„A co?“ 

Ve škole se ptá paní učitelka: 

https://cz.depositphotos.com/stock-photos/kreslen%C3%BD-pes.html


 

„Pepíčku, jak poznáš třešeň od jabloně?“ 

„Podle plodů.“                                         

„Dobře, a když plody ještě nemají?“ 

A Pepíček: „Počkám.“ 

 

Proč vždycky v hororech říkají: „Je tu někdo?!“ To si jako myslí, že jim vrah 

odpoví: „Jo, jsem v kuchyni, chceš namazat chleba?“ 

 

 

 

 

Martin Švec, Marek Jaroš 9. A 

 

…a na závěr 



 

Zbývá než popřát všem krásné letní prázdniny. Pořádně si užijte volné dny 

bez učení, úkolů a školních povinností a vyrazte třeba někam k vodě! Můžete 

se jet podívat na nějaký ten zámek nebo hrad, poznat nová místa naší 

krásné Země; ale hlavně pořádně odpočívejte! 

Deváťákům přejeme šťastný nástup na střední školy a těšíme se společně 3. 

září opět ve škole!!!   

 

 

Michaela Sloupová, 8.A 

 

 

 

 

 

http://www.vykupto.cz/dovolena-u-more
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