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Valentýna Vránová

SOUTĚŽ - HLEDÁ SE HUGO
Nakresli nebo namaluj obrázek, jak si představuješ, že vypadá maskot našeho školního časopisu
HUGO.
Tato soutěž bude probíhat dva měsíce a mohou se do ní zapojit žáci jak prvního, tak i druhého
stupně. Po skončení soutěže naše redakce školního časopisu vybere tři nejlepší výtvory a ODMĚNÍ
JE.
Soutěží se například o helmu na kolo a spoustu dalších zajímavých odměn, tak neváhej a pošli nám
svůj výtvor na email školního časopisu: skolni-casopis-zskol.ji@email.cz.
Hodně štěstí v soutěži ti přeje redakce školního časopisu Hugo.
S.Neruda 8.B, D.Bláhová 8.A

BAZAR
Nabízím (věnuji) balení Party konfet.
722 778 011, koblizek.db@seznam.cz
Denisa Bláhová, 8.A

Veškeré informace o školním bazaru naleznete na nástěnce v každém patře hlavní budovy.

Lukáš Tomala, 7.A

Nepřekonatelným strachem z výšek dlouho už trpím,
a přesto každý rok nahoru vystoupit zkusím.
Zbývá mi už jen pár klikatých schodů,
pak něco stane se a já nemůžu ano dolů.
Zmocňuje se mě panika a strach,
dolů slezl bych, na mou duši, rád.
Konečně nějakým zázrakem dostanu se dolů,
říkám si, že nikdy nepůjdu už nikam vzhůru.
Za rok neodolám a půjdu znova,
a tak to půjde pořád dokola.
I když celý rok zůstanu raději na pevné zemi,
tady padat můžu jedině, když jdu domů z hospody.
Mária Volmanová 8.B

ADVENT
S adventním obdobím je spojena celá řada lidových i moderních tradic.
Kromě adventních věnců se vily i prosté věnce bez svící z různých rostlin, které měly symbolický
význam. Většinou měly zajistit svému majiteli štěstí, lásku, zdraví a bohatství. Samotný adventní
věnec se v dnešní době svojí podobou vzdálil od podoby původní, stále má ale vyjadřovat
zastavení, radost a očekávání. V kostele bývala pod adventním věncem umístěna kasička, do které
mohli věřící vkládat vánoční dary pro opuštěné děti a sirotky.
Na svátek sv. Barbory, tzn. 4. prosinec, se vžila
tradice řezání "barborek", tj. větviček jakýchkoli
stromů a keřů, které mohou do vánoc rozkvést,
nejčastěji třešňových, ale i z jiných ovocných
stromů, kaštanu, "Barborka", která rozkvetla o
vánocích, přinášela do domu štěstí a děvčatům na
vdávání předpovídala svatbu. I svatá Barbora
přinášela v předvečer svého svátku dárky,
podobně jako svatý Mikuláš odměňovala hodné a
kárala zlobivé děti.
V předvečer svátku sv. Mikuláše podle tradice obchází sv. Mikuláš ve společnosti anděla a čerta
rodiny s dětmi, děti jsou tázány, zda jsou hodné, mohou přednést básničku nebo zazpívat písničku.
Hodné děti dostávají sladkosti, v poslední době stále častěji i věcné dárky, zlobivé děti pouze uhlí,
brambory a jiné produkty, které symbolizují původ dárku "od čerta".
V době adventu si lidé rádi zdobí svoje domovy jmelím, které má podle tradice přinášet štěstí a
požehnání do domu, podle Keltů také plodnost. Políbení pod větvičkou jmelí má zajistit vzájemnou
lásku až do příštích vánoc.
V zemích s Keltskou tradicí se k adventní a vánoční výzdobě používá také cesmína a břečťan, které
mají chránit domov před čarodějnicemi a zlými duchy.

VÁNOČNÍ ZVYKY
Půst
Na Štědrý den se držel až do večeře přísný půst. Ti, kteří ho zachovali, měli
vidět zlaté prasátko. Ke společné večeři se pak zasedlo poté, co vyšla první
hvězda.
Zvyky u štědrovečerní večeře
- připravil se o jeden talíř navíc, pro náhodného hosta
- pod talíř se schoval zlatý penízek nebo šupinky z kapra, aby se nás držely
peníze
- od slavnostní večeře se nesmělo vstát, ani kdyby někdo bušil na dveře, protože ten, kdo
vstane, do roka zemře.
Krájení jablka
Po večeři se nožem přepůlí jablko kolmo ke stopce. Pokud jádra vypadají jako pěticípá hvězda,
sejdou se všichni za rok ve zdraví. Pokud mají
tvar kříže nebo čtyřcípé hvězdy, pak někdo z
přítomných těžce onemocní nebo zemře.
Lití olova
Nad plamenem se v kovové nádobce roztaví
kousek olova. Olovo se pak naráz vlije do nádoby
s vodou. Vznikne odlitek, podle jehož tvaru se
pak hádá, co koho čeká.
Pouštění lodiček
Budoucnost se dá předpovídat i z plujících skořápek se
zapálenými svíčkami. Majitele skořápky, která vydrží nejdéle
svítit a nepotopí se, čeká dlouhý a šťastný život. Pokud se
skořápka drží při kraji nádoby, její vlastník bude také spíše
sedět doma. Jestliže ale skořápka pluje ke středu nádoby,
vydá se do světa.
Zvyky pro svobodné a nezadané dívky
Svobodné dívky klepaly střevícem na kurník. Když se ozvala slepice, dívka zůstala i v novém roce
svobodná. Ale když se ukázal kohout, čekala ji svatba. Ty, kterým nevyšel pokus s kurníkem,
mohly hodit doma v pokoji střevíc za hlavu - když byl po dopadu obrácený patou ke dveřím,
zůstaly příští rok doma. Když se ale obrátil špičkou ke dveřím, značilo to, že se provdají a
odejdou.
Nezadané dívky zase chodily třást bezem a v domě, u kterého začal jako první štěkat pes, bydlel
jejich nastávající.
Marek Urbánek 6.B

VÁNOČNÍ ANKETA

Jaké Vánoce prožívají učitelé???...................... to se hned dozvíte 
A)paní učitelka Dagmar Kostková
B)paní učitelka Martina Parmová
C) paní učitelka Taťána Brhlíková

1) Jaký dodržujete vánoční zvyk?
A) Lijeme olovo a házíme pantoflí.
B) Házení botou, krájení jablíčka.
C) Nemáme stromeček, ale na dřevěný trám vážeme velikou jedlovou větev. Zdobíme ji
různými andílky a háčkovanými vločkami. Každoročně kupuji jmelí - říká se, že přináší štěstí a
lásku. Na Valašsku jsem se dozvěděla, že: "Kolik je na jmelí kuliček, tolik dostaneš hubiček."
Máme ho zavěšené na lustru a také nad dveřmi. Na adventním věnci zapalujeme svíčky,
pečeme cukroví ....

2) Co máte na vánoční tabuli?
A) Kapra s bramborovým salátem.
B)Řízek z kapra, salát
C)Na stůl dáváme háčkovaný ubrus po prababičce, vysoký skleněný svícen... pokládáme na něj
také jedlovou větvičku se třemi výhonky pro lásku, zdraví a štěstí. Večeři máme klasickou bramborový salát a řízky (i celerové pro vegetariány). Po večeři popíjíme punč a čekáme, až
zazvoní Ježíšek

3)Kdy nakupujete dárky? Na poslední chvíli nebo máte v říjnu zabaleno.
A) Konec listopadu, začátek prosince.
B) V prosinci.
C) Něco mezi tím. Hodně dárečků vyrábím a k nim postupně dokupuji. Pak si pustím nějaký
hezký film a celý večer dárky balím a zdobím.

4) Na jaký nejlepší dárek z dětství vzpomínáte?
A) Plyšový medvěd.
B) Kočičku.
C) Těch dárků bylo tolik, že těžko můžu říct jeden. Velkou radost mi udělala kytara, kterou jsem
před 40 lety pod stromečkem objevila.

5) Už se těšíte na Ježíška???
A) Ano. 
B) Na celou atmosféru Vánoc a na překvapení, která pod stromečkem budu mít. 
C) Ano, mám Vánoce ráda. 

Denisa Bláhová 8.A

Něco málo o zvířatech… GEPARD
O gepardovi se mluví jako o chrtovi mezi kočkovitými šelmami. Ploché, štíhlé tělo, dlouhé nohy,
malá kulatá hlava - to vše svědčí o tom, že je předurčen k rychlému běhu. Je to sprinter, jak se
patří, mezi savci je vůbec nejrychlejší. Na krátkém úseku dokáže běžet rychlostí přes 110 km/hod.
Svou kořist vyhlíží z nějakého vyvýšeného místa, pak prudce vyrazí a spoléhá na moment
překvapení. Nepodaří-li se mu oběť dostihnout, nechá ji být.
Gepard byl v minulosti rozšířen ve velké části Afriky a také Asii. Perští indičtí vládcové s oblibou
chovali na svých dvorech ochočené gepardy, zvlášť cvičené pro chov gazel. Dnes jsou gepardi v Asii
s největší pravděpodobností vyhubeni. V Africe žijí hojněji už jen v jihozápadní a východní části
světadílu. Ani tady to nemají lehké a přes zákonnou ochranu je pronásledují zejména farmáři.
Gepardi jsou samotáři, jen občas loví v párech. Samice mívá ve vrhu 3-6 koťat. Malí gepardi mají na
krku hřívu, která postupně vypadává. V 6. týdnu už jsou schopni následovat matku a více než rok a
půl se pod jejím vedením učí lovit.

NERUŠIT!!!
ŽENU SE
ZA
KOŘISTÍÍÍÍÍÍ
Í.

Denisa Bláhová 8.A

Něco málo o zvířatech … TYGR
Velikost: je to největší druh kočkovitých šelem, měří 140-180 cm.
Ocas: 60-110 cm.
Hmotnost: 100-300 kg, jeden tygr v ZOO dokonce 473 kg.
Stav ochrany: ohrožený druh.
Rozšíření: dříve se dostával až do Turecka, ale dnes se nachází především v oblasti jihovýchodní
Asie (Mandžusko, Korea, Mongolsko, Čína) a na Sibiři. Někdy vystupuje až do výšky 3000 m.n.m.
Vydrží teplotu až -30 °C.
Potrava: výhradně masožravec.
Živí se divokými prasaty, někdy dobytkem, nepohrdne rybami, opicemi, ptáky, plazy ani
zdechlinami. Na místě může zkonzumovat až 40 kg masa a k větší kořisti se vrací 3-6 dnů. Tygři v
severozápadní Indii se při útoku na jeleny sambary vřítí do jezera a kořist utopí. Byli také viděni, jak
dokázali ulovit i krokodýla.
Tygr je většinou samotářské zvíře, ale můžete je někdy vidět konzumovat potravu se samicí nebo
putovat krajinou ve společenství. Jelikož žije v lesích a musí se prodírat křovinami, tak je spíše
štíhlý a má krycí pruhované zbarvení. Toto výrazné zbarvení se v pralese jeví jako šedé. Má rád
vodu a je schopen uplavat až10 km.

Já ti říkal,
abys
nepoužíval
to SAVO!!!

Denisa Bláhová 8.A

Historicky zajímavá místa naší vlasti
2. díl
Devět křížů
Úvod
Určitě už jste jeli kolem výjezdu z dálnice D1 kousek od Brna. Jestli ano, určitě jste tam viděli po
straně silnice devět dřevěných křížů.
Přemýšleli jste někdy o tom, proč tam těch devět křížů vlastně je? To se budeme muset vrátit o
nějaký ten rok zpět.
Příběh devíti křížů

V roce 1539 putoval lesní cestou, co stojí nyní devět křížů, koňský handlíř z Uher do Čech. Cestou se
mu udělalo nevolno a zůstal ležet na zemi. Jel kolem sedlák z Hlubokého, z Velké Bíteše domů a
viděl člověka ležet na zemi, naložil jej na vůz a dopravil domů.
Tento sedlák měl velmi hezkou dceru, která handlíře ošetřovala a po uzdravení se mu zalíbila.
Sedlák toho zpozoroval a hleděl tohoto muže se zbaviti. Bylo však pozdě, neboť tito dva si již slíbili
věrnost. Handlíř pravil, že se musí vrátit domů, aby dal do pořádku své věci, vydělal si nějaké peníze
a za rok že si pro svou milou přijde a za manželku ji pojme. Ona tomu byla velice ráda a slib mu
opětovala, že ho bude očekávat. Během roku však čelila od svých rodičů nátlaku, aby si hocha
jiného, bohatšího vzala. Handlíř se nevracel, a tak nakonec podlehla.
Handlíř se vrátil přesně po roce, jak slíbil a ještě než za nevěstou druhý den ráno vyrazil, zastavil se
v hostinci, aby pojedl, osvěžil, odpočinul si a druhý den za svou láskou přišel. Přisedl si k hajnému,
od kterého se zlou zprávu dozvěděl, že jeho milá jde druhý den do Velké Bíteše s jiným k oltáři.
Lesní panáček handlíři vše barvitě líčil a jeho zklamání a nenávist umně podporoval, neboť sám byl
jedním z nápadníků, kteří si na sedlákovu dceru - handlířovu milou mysleli, nadbíhal jí, ale
mnohokrát odmítnut byl. To ale handlíři zatajil. Slovo dalo slovo a oba zhrzení milenci osnovat plán
strašlivé pomsty počali. Pomocník hajný nabídl se k opatření střelných zbraní a společně
nejvhodnější místo k činu vybrali, tam co stojí nyní devět křížů. Handlíř svému pomocníkovi na
srdce kladl, aby nevěstu nezabíjel.
Sedm svatebčanů se na druhý den z Velké Bíteše z kostela vracelo, když na ně oba muži na cestě na místě dnešních vztyčených devíti křížů páliti začali. Pomocník hajný nedbal handlířových slov o
nevěstě, které nesmí být ani vlásek zkřiven a z osobní msty jako odmítnutý nápadník také ji
nemilosrdně zamordoval.
Když handlíř v tom krveprolití nevěstu mrtvou viděl, pomocníka zastřelil, pak zbraň i proti sobě
obrátil a na místě i svůj život ukončil. Na tomto místě je pochováno všech devět zúčastněných.
Nevěsta leží uprostřed a po stranách jsou oba ženiši.
Kříž levý často uhnívá a musí být obnovován. Pověst praví, že na tomto místě leží vrah, a proto kříž
uhnívá.
Kříže se světí jednou za sto roků a dávají všechny nové. Uhnije-li prostřední dříve, vymění se nový
špalek a kříž stojí celých sto let.
Lesy těmito silnice vede a cestující, kteří po ní jedou nebo jdou, při vzpomínce na vyprávění se
strachy zachvějí z hrůzného činu tohoto, který výsledkem veliké a nenaplněné lásky jest.
Lukáš Tomala 7.A

NEJSLAVNĚJŠÍ SVĚTOVÉ UDÁLOSTI
1. díl
POTOPENÍ TITANICU
Co to vlastně Titanic byl?
Titanic byla 269 metrů dlouhá loď, nejluxusnější, nejmodernější a největší loď té doby. Dnes
je to asi nejslavnější loď.

Vyplutí
Je 10. dubna 1912. Titanic vyplouvá z přístavu v Southamptonu. Na palubě je 2 356 lidí.
Všichni společně s Titanikem plují do New Yorku.

Popis ztroskotání
Je 15. dubna 1912 něco málo po půlnoci. Hlídka ve vraním hnízdě, což bylo sledovací místo
na prvním stožáru, začala zvonit na zvon. Spatřila ledovec přímo před lodí. Kormidelník na
rozkaz, který se později ukázal jako chybný, začíná kormidlem rychle otáčet doleva. Díky
chybějícím dalekohledům ve strážní věži bylo příliš pozdě srážce zabránit.
Titanic naráží z boku do ledovce a ostré boky ledové hory uprostřed moře začínají prorážet
vodotěsné komory lodě. Během chvilky je hned šest vodotěsných komor pod vodou. Přesto
se pasažérům srážka s ledovcem zatají.
Titanic pluje ještě asi deset minut dál. Poté se loď začíná zvolna potápět.
Když už je celá příď ve vodě, posádka začíná spouštět do vody záchranné čluny naplněné
lidmi. Ovšem záchranné čluny poberou sotva polovinu lidí na palubě.
Titanic proto začíná vystřelovat signální světlice a vysílat telegrafické volání o pomoc. Marně.
Volání o pomoc zachytily jenom vzdálené lodě.
Přesto jedna loď byla skoro na dohled. Dopravní loď Californian. Její jediný kapitán už měl po
službě a spal. Vystřelování světlic si posádka lodi Californien vysvětlila jako zábavu boháčů.
Titanic se rozlomí na dvě půlky. Příď se postupně zaplňuje vodou, druhá polovina se ještě na
chvíli zastaví v pozici kolmo nad hladinou. Potom Titanic bezmocně klesá ke dnu.
Z člunů, které odpluly dál od lodě, se vrací jen jeden. Lidé na něm marně volají a hledají
živého člověka. Zbytečně. V ledové vodě Severního Atlantiku, která měla pouze 4°C se nedalo
vydržet déle než pár minut. Nikdo neodpovídá.
Z více jak dvou tisíců lidí na palubě se zachránilo asi sedm set. A tito lidé si ponesou
nepříjemný zážitek až do smrti.

Lukáš Tomala, 7.A

DO SVĚTA ČESKÝCH HVĚZD 2
TATIANA VILHELMOVA ( HEREČKA )
Narodila se 13. Července v Praze. Od deseti
do devatenácti let se věnovala baletu,
zpěvu a recitaci. Její hlavní divadelní scénou
je Dejvické divadlo v Praze 6. Byla
nominována i na různá ocenění (cena
Thálie, cena Alfréda Radoka, Neviditelný
herec a sedmkrát byla nominována na
Českého lva). Sedmá nominace na Českého
lva byla vítězná roku 2006 za výkon v hlavní
ženské roli ve filmu Štěstí. Tatiana hrála i
v pohádkách Jak vyženit z pekla štěstí a
Červený kamínek.

Jak se jmenuje český film režiséra Jana Svěráka natočený v roce 2007,
kde hraje Tatiana Vilhelmova roli Helenky?

Z minulého čísla: Jak se jmenuje český pohádkový film Hynka Bočana natočený v roce 1984,
ve kterém hrál Ondřej Vetchý roli Janka? S ČERTY NEJSOU ŽERTY
Výherci: Kateřina Joklová 8.A a Stanislav Neruda 8.B

Denisa Bláhová 8.A

Kolo
Postupem času stále více využívané…
Kolo postupem času našlo mnoho možností využití.
Např.:
1. Jednoduchý stroj – kolo na hřídeli (tyči)
2. Řemenice je kolo pro přenos síly řemenem
3. Vodní kolo je jeden z nejstarších pohonů, bylo dřevěné, po obvodu opatřené
lopatkami

4.
5.
6.
7.

Ozubené kolo je součást převodů, které zaručují stálý převodový poměr
Železniční dvojkolí tvoří pevný celek hřídele a dvou kol s nalisovanými okolky
Automobilové kolo je obvykle lisované z ocelového plechu, s ráfkem pro pneumatiku
Kolo motocyklu je nejčastěji drátové, při menším průměru také lisované, případně z
umělé hmoty
8. Kolotoč je vodorovná kruhová plošina, která se otáčí kolem svislé osy a vozí
návštěvníky
9. Ruské nebo také obří kolo je zábavní zařízení, veliké drátové kolo o průměru 50 až
200 m, která se otáčí kolem vodorovné osy a má na obvodu sedačky pro návštěvníky

10. Kladka je kolo s drážkou po obvodě pro opásání lanem
Ladislav Kašpárek 8.B

CO JSOU TO VIDEO BRÝLE?
Video brýle umožňují spuštění různých aplikací. Jsou vybaveny miniaturní kamerou
a dataprojektorem, který se stará o přenos obrazu.
Brýle můžeme rozdělit podle užití např.:
1. Herní brýle: jsou už nějaký čas na trhu, jejich úkolem je přenést hráče pomocí obrazu
do fiktivní reality.
2. Google glass: jsou druhým typem brýlí, umožňují spouštění různých aplikací jako je
třeba Facebook nebo Twitter. Jednoduše jsou určeny k používání „googlovských“
aplikací.

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2416488,00.asp
3. Epson Moverio BT-200 jsou to brýle určené pro každodenní život. Dle mého názoru
jsou nejlepší. Mohou se na nich spustit kromě „googlovských“ aplikací také internet,
upravené je využívají piloti, zdravotní sestry nebo stavbaři. Jejich cena se pohybuje
okolo 19 000 Kč.
Ovládání probíhá pomocí multidotykové plochy.

Ladislav Kašpárek 8.B

Ve starověkém Řecku a Římě byly tresty hodně kruté.





Římané trestali například tak, že do sudu natloukli čtvrt metru dlouhé hřebíky.
Posadili do něj odsouzence a zatloukli víko. Sud pustili z kopce. Au!
Pokud Říman zavraždil svého otce, čekal ho speciální trest. Vykonavatel trestu vzal
velký pytel, dal do něj psa, mladého kohouta a opici. Potom k nim přidal otcovraha. A
pytel hodil do řeky Tibery.
Jestliže některý voják utekl z boje, ubili ho k smrti,
Utekla-li celá jednotka, zabili každého desátého muže. O to, kdo zemře, losovali.

A teď pár řeckých trestů.





Ten kdo nabádá lidi, aby nevěřili ve staré bohy, bude otráven. Takto skončil i
Sokrates.
Ženu, kterou přistihli na olympijských hrách, svrhli z útesu.
Jestliže otrok ohrožoval svobodného občana, dostal 100 ran bičem.
Každý zloděj byl popraven. Popraveni jste mohli být i za krádež zelí nebo jablka.
Člověka bylo možné popravit i za lenost.

Maria Volmanová 8.B

V jedné malé zemičce žily dvě sestry. Už
ani nevím, kde to bylo, poněvadž z jejich
rodné vesnice zbyla jen hromádka
kamenů. Když vyrůstaly, měly se rády. Až
později začala starší sestra být na tu
mladší zlá. Nutila ji, aby dělala těžké
práce. Zatímco ona si užívala radovánek.
Její srdce bylo jako z ledu. Jako by to ani
nebyla ona. Její smích zněl řezavě a
chladně. Měla ráda jenom sama sebe.
Jeden dobrý čaroděj se na to už nemohl
koukat. Zaklel ji, ale ještě než pronesl
zaklínadlo, řekl: „ Svého prokletí se zbavíš
jedině tehdy, když budeš litovat svých
činů. Jedině za téhle podmínky tvé srdce
roztaje a ty budeš zase normálně žít. Ale
do té doby budeš bloudit jako stín po
kraji a kam přijdeš, tam zemi zachvátí
mráz a chlad jaký je ve tvém srdci.“ Jak řekl, tak se stalo.
Venku zafoukal vítr a dívka se rozplynula v průhledný stín a vylétla oknem. Nikdy nelitovala
toho, co udělala, litovala jen sama sebe. A kudy její stín prošel, napadl sníh a všechno zmrzlo.
Alespoň někomu vykouzlila úsměv na tváři, a to byly děti, které se těší vždy v zimě na sníh. A
když se dobře zaposloucháte, možná ji uslyšíte naříkat v komíně, anebo uvidíte procházet její
stín po zasněženém poli.
Mária Volmanová 8.B

SOUTĚŽ
Tato soutěž se bude konat v každém čísle školního časopisu. Ze správných odpovědí
vylosujeme dva výherce, jednoho z prvního a jednoho z druhého stupně.
Jak se zapojit do soutěže:
Vyplňte křížovku a pošlete tajenku na email: skolni-casopis-zskol.ji@email.cz a do předmětu
napište slovo soutěž. Příklad, jak by to mělo vypadat:
Komu:

skolni-casopis-zskol.ji@email.cz

Předmět:

Soutěž

Text:

Jméno: Jan Novák
Třída: 9. B
Tajenka: KOLLÁRKA
Výherci z minulého kola V.Kašpárek 5.B, L.Tomala 7.A

Soutěží se o hodnotné ceny!

Stanislav Neruda 8.B

DÍL PRVNÍ………………….. ČAJOVÉ PŘÁNÍČKO 
Budeme potřebovat:
čtvrtku A4,
barevný papír(červený) 4x4 cm,
barevnou čtvrtku(žlutou)10x10 cm,
čajový sáček,
tužku,
nůžky,
barevný centropen (červený),
pravítko,
lepidlo,
glitterové lepidlo
a lesklá srdíčka na dozdobení.

1) Ze čtvrtky si vystřihneme obdélník 24x12cm a přeložíme na polovinu.

2) Šňůrku čajového sáčku přestihneme asi v polovině.
Na polovinu přehnuté čtvrtky nalepíme žlutou čtvrtku(10x10cm)a na žlutou
čtvrtku nalepíme čajový sáček.

3) Na papírek4x4cm nakreslíme srdíčko, vystřihneme jej a nalepíme na konec
přilepeného čajového sáčku. (aby bylo srdíčko symetrické, můžeme papírek
přeložit)

4) Nakonec přáníčko
dozdobíme podle libosti (Nápisem,
lesklými srdíčky, a glitterovým lepidlem- při použití lepidla je lepší nechat
zaschnout dva dny)

Na jaké téma byste chtěli další tvoření??? Napište na náš mail a my se
pokusíme dané téma splnit.
Denisa Bláhová 8.A.

S otázkami do přípravky

1. K čemu slouží peníze ?
Áda: Abych mohl na narozeniny dostat dárek.
Anežka: Aby mohli maminka a tatínek něco koupit dětem, třeba lízátka.
Matěj: Abychom mohli žít.

2. K čemu slouží pošta ?
Vendulka:Když si něco objednáš tak ono to přijde na poštu a pošťáci ti to donesou.
Áda: Aby mi mohli poslat lego.
Anežka: Barák, ve kterém bydlí pošťáci.

3. Proč má žirafa dlouhý krk?
Áda: Aby mohla vyhlížet a jíst jablka.
Anežka: Aby mohla koukat nahoru.
Vendulka: Aby mohla okusovat stromy, nebo opisovat od sousedky a to by
potřebovala hlavně Anežka.

"Pepíčku, učil ses vůbec?" - Ano." - "A jak to, že máš v domácím úkolu tolik chyb?" - "To
nevíte, že chybami se člověk učí?"

Tati, přeložili mě do zvláštní školy. Výborně,synku, když na to máš, tak studuj.

Proč nosí smrtka kosu? Protože neudělala papíry na kombajn.

Hádají se:
Wikipedia: „Já vím všechno!“
Google: „Já najdu všechno!“
Facebook: „Já znám všechny!“
Internet: „Beze mě jste všichni namydlení!“
Elektřina: „Tak se uklidníme, jo?!“

Řidič poslouchá v autě rádio:
„Upozorňujeme na auto v protisměr, dejte si na něj pozor!“
„Cože?! Vždyť tady jedou v protisměru všichni!“

Pokud chceš mít svůj vtip ve školním časopise, napiš nám ho na email: skolni-casopiszskol.ji@email.cz a do předmětu napiš: vtip
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