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Vážení dámy a pánové, žáci a žačky!!!!!!!!!!!!!!

Druhé číslo Školního Časáku je zde. Dočtete se o rozhovoru s herečkou Barborou Hrzánovou, 

o přírodě, o zemi jménem Chorvatsko, o zvířatech, budou zde i vtipy a křížovky a nebude 

chybět ani slavná osobnost. Když si časopis přečtete, možná se dozvíte něco zajímavého. 

Doufám že se vám časopis bude líbit.

Šéfredaktor Antonín Padevět
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Úvod do léta

Ti z vás, co si myslí, že by se mělo učit pouze o prázdninách a o víkendech – dokonce 

jen o přestávkách, by si asi ale nemysleli, že je dobré zameškat léto a vánoce ve škole.  

I když čas je nepřítel všech žáků a udělá frrrrrnk, načež je 1. září, tak za těch 62 

dní, což je téměř 9 týdnů letních prázdnin, se zase dá něco zažít.

Je to jednoduché, vezmeme to od jarních prázdnin:

březen – do školy vlezem

duben – ještě tam budem

květen – co si tam počnem

červen – už vylezem.

A to doslova. Ale je tu ještě jedna překážka: vysvědčení, na kterém je bohužel 

kdovíco. V téhle škole ho naštěstí smíme například spálit.

Nechci vás opět zatahovat do matematiky, ale když si to spočítáte, tak prázdniny 

tvoří více než čtvrtinu kalendářního roku.   

A stejně:

Teď si čtete, to je čeština – čtení

Na dovolené možná nerozumíte cizím slovům, ale kdybyste neuměli číst, tak 

nerozumíte ani těm českým.

Mám dost peněz na zmrzlinu? Kolik času zbývá do odjezdu vlaku, stihnu předtím 

napsat pohled? I tohle nás zatahuje z prázdnin a dovolené zpátky do školy, chtěj nebo 

nechtěj.

Dítěti by měli dát šanci všechno učivo vykouřit z hlavy,

aby se to mohlo znovu naučit,

aby to mohlo zase nechat vykouřit z hlavy,

aby se to mohlo znovu naučit,

aby to mohlo zase nechat vykouřit z hlavy

text: M. Šafránek
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Pablo Ruiz Picasso
Pablo Ruiz Picasso byl španělský malíř a sochař. Jeho celé jméno je Pablo Diego José 

Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima 

Trinidad Ruiz y Picasso. Narodil se 28. října 1881 ve 

městě Maláha ve Španělsku. Za svůj život vytvořil přes 

147 800 děl. Je jednou z nejvýznamnějších osobností 

umění ve 20. století. Picassův otec, José Ruiz, byl 

malířem realistické zobrazení ptáků a který byl většinu 

svého života profesorem umění na škole řemesel. Picasso 

už jako dítě měl cit pro kresbu. Jeho matka tvrdila, že 

jeho první slovo bylo,,piz“ což je zkrácenina od,,lapiz“, 

španělsky tužka. Otec vyučoval Picassa různým 

technikám, např. kresbě a olejové malbě. Picasso studoval 

i na Akademii umění v Madridu, ale studia nedokončil a po 

roce ji opustil. Po studiích v 

Madridu se vydal do Paříže, centra umění v Evropě. 

V Paříži bydlel s Maxem Jacobem, který mu pomohl 

naučit se francouzsky. Picasso pracoval hlavně v noci. 

Hodně z Picassova děl se muselo spálit kvůli teplu. V roce 

1901 založil Picasso v Madridu společně se Solerem 

časopis Arte Joven. První číslo celé ilustroval sám. Byl 

dvakrát ženatý a měl čtyři děti se třemi ženami. V roce 

1918 si Picasso vzal balerínu Olgu Chochlovou, která mu 

představila život ve vyšších vrstvách společnosti. Měli 

spolu syna Paula, ze kterého se později stal motocyklový 

závodník a také řidič svého otce. Po osvobození Paříže

roku 1944 se Picasso dal dohromady s mladou studentkou umění Françoise Gilotovou. 

Měli spolu dvě děti – Clauda a Palomu. Jako jediná z Picassových žen Gilotová Picassa 

roku 1953 opustila, údajně kvůli hrubému zacházení a nevěře. Další Picassovou láskou 

byla Jacqueline Roque, která pracovala v hrnčířské dílně Madoura, kde Picasso 

vytvářel a maloval keramiku. Vzal si ji roku 1961 a byli spolu až do konce Picassova 

života. Picasso byl známá osobnost a lidé se zajímali jak o jeho dílo, tak o jeho osobní 

život. Byl všestranným umělcem, dokonce účinkoval i ve filmu, například se objevil ve 

filmu Orfeova závěť. Pokaždé, když se Picasso 

objevil ve filmu, hrál sám sebe. Pablo Picasso 

zemřel 8. dubna 1973 v Mougins ve Francii

během oběda s přáteli. Jeho poslední slova byla 

„Připijte si na mě, na mé zdraví, víte, že já už pít 

nemohu.“ Byl pochován na zahradě zámku 

Vauvenargues, ve Vauvenargues. Tímto skončil 

krásný a velice dobře prožitý Pablův Ruizův 

Picassův život. Pablo Picasso zemřel ve Francii 
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Pablo Ruiz Picasso

text: A. Padevět

Narození
25. října 1881

Málaga, Španělsko

Úmrtí
8. dubna 1973 (ve věku 91 let)

Mougins, Francie
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AGAMA VOUSATÁ
říše – živočichové               

kmen – strunatci   

podkmen – obratlovci            

třída – plazi                

řád – šupinatí             

podřád – ještěři             

čeleď – agamovití             

podčeleď – australské a novoguinejské agamy

      rod - agama

   druh – agama vousatá                                                                                                                    

      Agamy patří mezi malé a středně velké ještěrky. Obývají tzv. Starý svět – Afriku, 

Asii, Austrálii, a zasahují také do Jižní Evropy. Uvádí se počet 373 druhů zařazených 

do 56 rodů. Nevyskytují se v celé Americe a na Africkém ostrově Madagaskar, zde je 

nahradili Leguáni.

     Já mám doma Agamu vousatou a o té Vám napíšu. Agama vousatá pochází 

z Austrálie. Živí se hmyzem, ovocem, zeleninou a různými rostlinami.   

Teraristika

Pro jednu agamu by terárium mělo                   být  přes 130 cm dlouhé. Protože to je  

pouštní ještěrka, měla by mít v teráriu      písek a dostatečnou teplotu 35°C ze    

žárovek. Také je dobré do terária  

naaranžovat různé kameny a klacky a   

poličku ze sádry posypanou pískem.

Růst

     Jako každý plaz se agama vousatá 

po čase růstu svléká. Svlékání nastává, 

když dosud elastická kůže je pro 

rostoucí tělo malá a těsná. Tyto agamy 

se svlékají po malých kouscích. Jestli 

je to kluk nebo holka pozná jen 

odborník podle pórů na ocase. Tyto 

Agamy jsou mezi teraristy oblíbené díky jejich ochočitelnosti a nenáročnosti.

text: P. Ježek
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KOBRA KRÁLOVSKÁ

Kobra královská je druhem jedovatého hada z čeledi korálovcovitých, který žije v 

oblasti jižní a jihovýchodní Asie, od Indie po Filipíny a Jávu. Je považována nejen za 

nejdelší kobru, ale i za nejdelšího jedovatého hada světa. Dorůstá délky až 5,7 metru 

a může vážit až 9 kg. Tělo kobry je olivově zelené s příčnými pruhy. Její uštknutí, 

pokud nedojde k podání séra, bývá pro člověka smrtelné v 50-60 % případů. Její jed 

je neurotoxický, způsobuje tedy paralýzu nervového systému. Přesto dochází k 

poměrně málo úmrtím, neboť hadi nejsou příliš agresivní, je jich relativně málo a ne 

vždy vypouští při kousnutí jed. Kobra královská se specializuje na lov jiných hadů . Její 

nejoblíbenější kořistí je užovka černá. Zabíjí i další hady, včetně jedovatých druhů a 

příslušníků vlastního druhu. Doplňkovou kořistí jsou plazi, ještěrky, ptáci a hlodavci. 

Kobra nutně nevypouští jed při každém útoku, někdy svou kořist udusí podobně jako 

hadi škrtiči. Zabité hady polyká od hlavy. Díky svému pomalému metabolismu nemusí 

kobra přijímat potravu i několik měsíců.Samice klade v období od dubna do června asi 

20 až 50 vajec do dvoukomorového hnízda, 

které sama staví. Je to jediný had, který si staví 

hnízda. V horní části hnízda zůstává po celou dobu 

inkubace, tedy 60 až 80 dnů. Vylíhnutá mláďata 

indické a jiné menší hady. mají délku okolo 50 až 

60 cm. Ve volné přírodě se dožívá obvykle okolo 20 

let. Kobra královská stojí na vrcholu potravního 

řetězce a má jen minimum nepřátel. Spíše 

mladých jedinců se může zmocnit promyka, 

která se ale zaměřuje hlavně na kobry Kobra královská disponuje prudkým 

neurotoxickým jedem, kterého má velké množství. Přesto nepatří mezi tzv. velkou 

čtyřku nejnebezpečnějších indických hadů (kobra indická, zmije řetízková, zmije paví, 

bungar modravý). Není totiž příliš hojná, v případě nebezpečí preferuje útěk a ne vždy 

vypustí do kousnutí jed. Přesto je zaznamenáno každoročně několik uštknutí. Důležité 

je podat co nejdříve sérum. Kobra se do kontaktu s lidmi dostává nejčastěji tak, že 

pronásleduje jiné hady, kteří v blízkosti lidských obydlí vyhledávají krysy, potkany a

jiné hlodavce.      

text: A. Padevět
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Rozhovor s Barborou Hrzánovou
Připravil Antonín Padevět

Foto sip.denik.cz

Barbora Hrzánová je česká herečka a 
zpěvačka. Naši rodiče ji  znají z Národního 
divadla, Divadla Na zábradlí a jiných nejen 
pražských divadel. Hrála v mnohých 
filmech pro dospělé a za některé role 
dostala významná ocenění. My, děti, ji také 
známe z filmových pohádek: například Čert 
ví proč, Modrý tygr a Fišpánská jablíčka. 

Poslední z nich hrajeme v tomto pololetí na dramatickém kroužku. Barbora Hrzánová 
zpívá ve skupině Condurango, pro kterou i skládá vlastní písně. Na takovém koncertě 
jsem dostal příležitost se Báry Hrzánové zeptat na několik otázek.

Čím jste chtěla být jako malá ?

Jako malá jsem původně chtěla být krotitelkou opic v cirkuse a nebo jsem chtěla 
pracovat v ZOO, protože mám ráda zvířata. Potom jsem v deseti letech v Českých
Budějovicích v divadle (já jsem tam bydlela v hereckém domě s babičkou a s dědou) 
stála na jevišti, a od té doby jsem chtěla být jenom herečkou.

Když jste chodila do základní školy, jaká jste byla žákyně ?

Já jsem měla tedy samé jedničky, ale měla jsem špatné chování. Protože za našich 
dob nás učili samí komunisté a my jsme nebyli komunisté, tak já měla problémy s 
učitelkami, protože jsme doma vždy říkali pravdu. Já měla problém s tím že neumím 
lhát a ti komunisté pořád lhali a já jsem věděla, že nějaké věci nesmím říkat ve škole, 
jenom doma, a někdy se mi to nepovedlo. Takže jsem měla takový problém, že mě ty 
učitelky většinou neměly moc rády, ale žákyně jsem byla dobrá.

Jak a kdy jste přišla na to, že chcete být herečkou ?

To bylo právě, když jsem poprvé stála na jevišti a hrála jsem tam takovou malou 
dětskou roli. Potom jsem všechny ostatní plány zrušila a zjistila jsem, že na tom 
jevišti mě to baví úplně nejvíc ze všeho. Tak od těch deseti let jsem už chtěla být jen 
herečkou.

Co je podle vás nejdůležitější umět, když se člověk chce stát 

hercem nebo herečkou?

Tak nejdříve musí mít od Pána Boha talent. To je první, bez toho to nejde. A když má 
talent, a zjistí, že má talent- to znamená, že publikum              nějakým způsobem 
zajímá, tak potom člověk musí být strašně moc pilný, strašně moc pracovat, protože 
jak říkali naši učitelé na škole, tak vlastně součástí toho talentu je práce na tom 
talentu. Potom se musí strašně moc pracovat a naučit se mluvit, dýchat, to je 
nejdůležitější, aby člověk mohl na tom jevišti vůbec vystoupit. A pak je ještě prima, 
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když ten člověk je hodný, dobrý nebo se o to aspoň snaží, aby lidem mohl přinést 
radost. Myslím si, že je nejdůležitější, aby herci a zpěváci přinášeli lidem radost.

Hrajete ráda v pohádkách?

Strašně ráda hraji v pohádkách.

Jaké role v pohádkách hrajete nejraději?

Nejradši hraji postavy, co nejsou lidé. Buď to jsou vodníci, skřítci, bahenní víly, 
čarodějnice…, protože těm rozumím víc než lidem.

Co vás na tom baví?

Mě baví to, že vlastně můžu oživit ty bytosti, co se kolem nás vyskytují, jen my už je 
třeba nevidíme. Dospělí je většinou nevidí. Děti je vidí a mě baví je zhmotnit, ukázat, 
že je znám a že kdyby se lidé pořadně dívali, tak je také zahlédnou. 

Je těžké naučit se text? Jak se to učíte? Co vám k tomu pomůže?

Na to se lidé ptají a mají pocit, že to je to nejtěžší. Přitom je to to nejjednodušší. To je 
taková ta práce, jako když se učíš slovíčka v nějakém cizím jazyce, nebo se učíš nějaké 
matematické vzorečky. To se to prostě učíš a učíš úplně normálně. Ale to je jenom to 
první, protože potom ta slovíčka musíš umět oživit. Musíš jim vdechnout život, aby to 
vypadalo, že ta slovíčka, která napsal nějaký autor, jsou tvoje a že ty si je myslíš a že 
je žiješ. Jinak to nemá smysl. Když to někdo nedokáže a jenom ta slovíčka říká, tak to 
diváky nepotěší. 

Jak dlouho trvalo natáčení filmu Modrý tygr?

No, já to nevím úplně přesně, ale myslím, že asi tak měsíc a půl. Ale to není celé. 
Protože tam samozřejmě dodělávali ty animované věci a to se dělalo daleko déle. To 
byla asi největší práce. To, co dělali výtvarníci, kteří oživovali obrázky. Takže my jako 
herci jsme točili tuším tak měsíc a kousek.

Máte trému, když se díváte do kamery?

Do kamery ani ne. Mě to moc do té kamery nebaví. Já mám radši, když hraji divadlo, 
protože tam mám živé lidi a vidím jejich oči a vidím, jak reagují. Tím pádem se můžu 
přiblížit a přizpůsobit svoje hraní tomu, co lidé očekávají, čím bych je mohla potěšit. 
U kamery člověk poslouchá režiséra a čeká až bude světlo, až nebude světlo, až bude 
sluníčko, až nebude sluníčko, až se všechno nastaví- je to vlastně taková úmorná 
práce. Takže tam moc trému nemám, protože hraješ do skla.

Bojíte se, že zapomenete, nebo si spletete text?

To se bojí každý. To není taková tragédie. Když je člověk uvnitř postavy  a vezme jí za 
vlastní, tak dobří andělé, co jsou kolem nás, vždycky pomůžou. 

Co pak s tím?

Člověk se na chvilku zastaví, v duchu poprosí, aby ho někdo zachránil- to trvá 
vteřinku- a mne vždycky zachránili ti andělé moji. Takže i když vlastně řeknu úplně 
něco jiného, tak to tam vlastně pasuje. Neměla jsem nikdy takový strašlivý průšvih, že 
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bych tam zůstala úplně němá viset a koukat do lidí, protože mě vždycky ten anděl 
zachránil.

Hrálo se vám dobře s dětmi?

Moc dobře. Protože byli úžasní- oba dva- byli to kolegové. Oni byli naprosto 
připravení, profesionální. Navíc to byly velice milé a vychované děti. Strašně slušní a 
byla s nimi legrace. Nebyly to takové ty zhýčkané dětičky, co dělají reklamy . Takže to 
byly nesmírně pokorné, slušné a talentované děti. Byla to radost s obrovskou fantazií.

Dočetl jsem se, že ve filmu Modrý Tygr hráli dva tygři, protože ten první 

mezitím vyrostl. Jak se Vám s nimi hrálo?

Oni teda vyrostli oba. Byli dva - když byl jeden unavený, druhý za něj zaskočil. 
Protože unavený tygr, i když vypadá jako malá kočička, tak má packy větší než je 
hlava dospělého. A ty drápy jsou tak velké! A oni ti tygři byli na začátku malincí. To 
bylo prima- to byly koťátka, no- v uvozovkách koťátka- a pak vyrostli za tak krátkou 
dobu! Ve scéně, kdy tatínek toho kluka přijde na to, že tam jsou nějaká zvířátka a 
myslí si, že je to pes, ale já říkám:,, to není pes, to je tygr- se podivej“, tak to už ten 
tygr byl tak velký a byl tak naštvaný, že úplně rozdrápal takový divan (pohovka-
poznámka autora). A pana Hartla- ten hrál toho tatínka- kousnul do zadku. Docela 
ostře. A ty děti byly tak hubeňoučký! A já jsem fakt stála k němu zády a trnula celou
dobu, že máchne tou obrovskou packou s těmi drápy a ta holčička bude vejpůl. A pan 
Berousek (majitel cirkusu Berousek- pozn. aut.), který se o ně staral- to byli jeho tygři-
už byl úplně nervama hin (byl nervozní- pozn. aut.), už jenom koukal, kdy nás tam ten 
tygr sežere. Ze začátku to koťátko, no- nebezpečné koťátko- bylo takové pokojnější, a 
potom jak šlo do puberty, tak si dovolovalo čím dál víc a už ho to fakt nebavilo. Na 
natáčení není nic zajímavého. Takže ten tygr jen dával najevo co si myslí a už to bylo 
opravdu nebezpečné.

V čem je pro Vás divadelní hraní jiné než filmové?

V divadle se potkávají živí lidé na jevišti s živými lidmi v publiku. Vzniká vztah, který 
navodí herec na jevišti a reaguje na to, jak se lidé v hledišti chovají. Jestli vysílají k 
tomu herci nějakou energii. Povinností herce je vysílat takovou energii, aby se 
publikum mělo dobře. Je moc pěkné, že každé představení je v něčem jiné. Nikdy nevíš, 
kdo ti do hlediště přijde. Někdy to bývá takové tužší, když ti lidé jsou třeba smutní, 
nebo nešťastní, nebo jsou jenom naštvaní, tak trvá dlouho, než je rozveselím. Jsem 
ráda když děti chodí do divadla, protože stačí že se zasměje jedno dítě a je to jako 
mávnutí kouzelným proutkem. Najednou se to celé rozsvítí a já už se nasměruji na to 
dítě a hraji pro to dítě, protože vím, že mi pomůže z té pekelné situace. Když jsou lidé 
otrávení a naštvaní, tak vím, že to dítě mě může zachránit. Energie mezi jevištěm a 
hledištěm může být hodně silná. Když jsou lidé moc smutní, třeba že jim někdo umřel, 
nebo mají strach, že přijdou o práci nebo z nějaké nemoci, tak je moc pěkné, když se 
najednou uvolní a smějí se a smějí a jsou šťastní. A to mě baví ze všeho nejvíc a proto 
dělám tu práci, kterou dělám. 
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Vybíráte si role, nebo vám je přidělují?

Dlouho jsem si nevybírala role, protože jsem byla v angažmá. To znamená, že jsem 
měla pevný pracovní závazek. Nejdřív jsem hrála v Národním divadle, pak v Divadle 
Na zábradlí- tam co dostaneš, to hraješ. A teď jsem už od roku 1999 na takzvané volné 
noze. To znamená, že jsem svobodný člověk. Mohu si vybírat nejen co budu hrát, ale 
hlavně s kým budu hrát. Já už si jenom říkám: „kdo tam hraje tenhle, tenhle, tenhle…-
jó, to jsou veselý, jasný, průzračný lidi- s těma já budu hrát.“ Ale to je v tomto oboru 
velké štěstí. Ráda hraji s talentovanými, hodnými lidmi, kteří kolem sebe šíří dobrou 
náladu, lásku a pohodu.

S kým hrajete ráda?

Zaplať pánbůh mám kolem sebe spoustu kolegů, se kterými se mi hraje dobře. Znám 
pár kolegů, se kterými prostě odmítám hrát. Protože jsou temní, černí a jsou to bubáci. 
Tak s těmi prostě nehraji. Protože nemusím. To mi za to nestojí, ani za velké peníze mi 
to nestojí.

Jaký máte pocit, po představení? 

Záleží na tom, jak se to představení povedlo. Jestli dojde k souznění mezi lidmi v 
hledišti a námi na jevišti. A když se to povede, tak lidé jdou z divadla rozzáření, 
spokojení a to já poznám, že měli hezký večer a že mi děkují za to že to bylo fajn. Že si 
odpočinuli a zapomněli na svoje starosti a bolesti. Někdy to bývá trochu dřina. A 
někdy se to nepovede, no tak co, tak se další den hraje dál, třeba to vyjde příště.

Na jaký váš dabovaný večerníček nikdy nezapomenete?

Mám strašně ráda „Jak to chodí u Hrochů“. Jirka Lábus hrál mého dědečka hrocha a 
já toho malého hrocha a vymýšleli jsme si„afričtinu“. To jsem měla moc ráda. A pak 
takový krásný večerníček, který se jmenuje „Čarodějné pohádky“ podle Josefa Štefana 
Kubína (1864-1965, sběratel lidových pohádek- pozn. aut.). Tak to mám také ráda. 

Je těžké skládat hudbu a text k písničkám?

Když už mě to napadne, tak je to pak rychlé. Mám výhodu, že nejsem profesionální 
zpěvačka- že se tím neživím. To znamená, že nezáleží na tom, jestli napíšu jednu 
písničku za rok, nebo za dva roky, nebo třeba tři písničky za půl roku. Je to jedno. 
Nejsem na tom závislá. Když to prostě z toho vesmíru přiletí, tak to napíšu.

Co považujete na své práci za nejtěžší a co za nejzábavnější?

Nejtěžší asi už je překonat únavu. Někdy je člověk opravdu unavený a té energie nemá 
moc. Tak vlastně nastartovat tu energii, abych odevzdala to, co chci odevzdat lidem. A 
nejzábavnější je, když to vyjde. Když se diváci propojí s jevištěm a já to cítím, jak tam 
proudí ty stříbrné nitky mezi námi, ta energie, a jak vlastně jeden druhému dáváme . 
Myslím, že to je nejzábavnější.
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Zdroj fotografie: http://modrytygr.ceskatelevize.cz

   Autor: Františka Padevětová

Je to snadné přičítání,

tři přičítám hravě. 

Přičtu čtyřku nebo pětku,

mám to všechno v hlavě.           
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Vtipy

Pan učitel se ptá:,, Jaké zvíře je nejpřítulnější?".

Pepíček se přihlásí:,,Kobra, ta když vás obejme tak do smrti nepustí."

-

Martine , kde leží Tro'ja? 

Mezi dvo'jou a čtýrou.

-

Ptá se otec na třídní schùzce :,, Je to pravda, že náš syn mívá originální nápady ?"

,, Ano , " přisvědčuje učitel ,, zejména v pravopise ."

-

Kárá učitel žáka : ,, Vopičko, zase jdeš do školy poslední a ještě k tomu pozdě ! '' ,, Já 

vím, není ovšem dùležité být první, ale zúčastnit se. ''

-

Davide, co znamená  vzorec H2SO4?

Paní učitelko mám to na jazyku. 

Tak to honem vyplivni protože je to kyselina

-

Žák: "Pane učiteli, zapomněl jsem si žákovskou." 

Učitel: "To už je potřetí. Dej mi ji na stùl, napíšu ti do ní poznámku!"

-

Učitelka k žákovi:,,Časuj nám sloveso chodit!" 

"Chodím.... chodíš.... chodíme...." 

"Rychleji!" pobídne ho učitelka. 

"Běžím.... běžíš.... běžíme..."

-

„Vstávej ,synku, musíš do školy!" 

„Maminko, já tam nechci, oni mě tam vùbec neberou, smějí se mi, střílejí po mně z 

praku, dělají si ze mě legraci... Opravdu tam musím jít?" 

„Musíš, musíš, vždy� jsi učitel."

-

Děti vymyslete větu se slovem pakliže. 

Anežko? 

Květiny se musí hodně zalévat, pakliže je hodně sucho. 

Tome? 

Jeli jsme vlakem, vlak cuknul a na tatínka spadl batoh a pak lyže

-

Paní učitelka se ptá Cyrila: 

Proč je slovo hrad tvrdý vzor? 

Protože je z kamene! zpracovala: Kristýna Andrlová
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KŘÍŽOVKY

1. Zkuste nakreslit tohle jedním tahem:

2.Ve škole jsou tři kamarádi, o kterých je známo, že:

První    mluví vždycky pravdu.

Druhý  vždycky jednou mluví pravdu, jednou lže, mluví pravdu, 

lže…

Třetí    vždycky lže.

První říká:

,, Davidovi je 18 let, Adamovi víc než 14 a Janovi víc než 

Davidovi.“

Druhý říká:

,, Janovi je o 4 roky víc než Davidovi, Adamovi je 15 a

Davidovi 18.“

Třetí říká:

,, Janovi je o 6 let víc než Davidovi, Adamovi je víc než 16 a 

Davidovi 19.“

Kolik let je Davidovi, Janovi a Adamovi?
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3. Osmisměrka:
S  P  A  R  D  O  K  A  R  M  C  A  D  I  A AKROBAT               NORSKO

 R  T  R  Ů Ž  O  V  Ý  B  E  O  N  A  H  D ANNA                     NOVÝ

 U  T  O  K  Č  Í  V  R  B  A  I  N  L  A  A BROKOLICÍ             OHRADA

 O  Ž  Z  K  K  O  O  A  L  E  P  A  K  V  R HAVRAN                 OKNO

 C  Í  T  U  N  K  R  K  A  M  S  S  O  R  H KAPELA                   OKLIKA

 O  L  O  K  O  V  T  I  P  A  O  L  P  A  O KINO                        OKRASA

 K  E  M  L  R  A  S  L  R  R  S  L  A  N  Á KLAS                        OSTROV

 O  Í  I  A  S  L  O  K  O  M  O  T  I  V  A KMÍN                       POKLAD

 N  C  L  R  K  I  O  O  Á  N  L  K  U  N  Y KOCOUR                 PROKOP

 Í  N  Á  V  O  T  E  T  K  L  A  S  O  D  N KOLO                       PRSA

 K  O  U  Y  T  A  B  O  R  K  A  S  R  P  T

KONÍK                      

ROZTOMILÝ

KRKNUTÍ                 RŮŽOVÝ

KUKLA                     SKÁLA

Tajenka 

je vtip.

KUNY                       SLANÁ

KVALITA                  SLOVA

LARVY                      

TETOVÁNÍ

LOKOMOTIVA        VÍČKO

LOSOS                      VRABEC

LOTR                        VRBA

MRAKODRAP

   

Na plese:

Opilý mladík přijde k hezké dívce:

,,Nešla bys tancovat?“

,,Ehm…ano,“ odpoví zmateně dívka.

,,Tak běž, nemám (tajenka) .“

       Tajenka z minulého čísla:

1. Snad jste to dali, tady neporadím.

2. Co by mi řekl ten druhý, kdybych se ho zeptal: ,,Za kterými dveřmi je 

poklad?“

3. Kuky se vrací

4. Avatar

5. trajekt, ježek, strom, prase, jaro

připravil: M. Šafránek
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SKATEBOARDOVÉ HŘIŠTĚ

Byl jsem v Praze 10 u ZŠ Gutova v skateboardovém hřišti. Jezdí se tam na 

koloběžce, skateboardu a na kole. Jsou tam různé skokánky, U-rampy a ďoury. A 

různě se skáče a jezdí. Opravdu to není sranda. Sám jsem si vyzkoušel jak je povrch 

tvrdý. Ale ten pocit, že si projedeš U-rampu za to stojí. V tomto mají kluci a holky 

výhodu, ale přesto se tu máme líp.

TAK TAKY MŮŽETE PŘIJET NA GUTOVKU.

text: J. Šváb
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CHORVATSKO

Moderní Chorvatsko se skládá ze Středního Chorvatska s Chorvatským 

Přímořím (Záhřeb a okolí až k řece Ilově na východě ,Karlovacká oblast 

,Rijeka a okolí,oblast Liky až k řece Zrmaji)(přrozený centrum je Záhřeb 

a na Chorvatském přímoří pak Rijeka),Dalmácie bez Kotoru, ale s územím 

bývalé republiky Dubrovník),Slavonie na východě země)od řeky Ilovy na 

východ, ke Slavonii však historicky náleží  také Sremský  okruh v dnešní 

Srbské autonomní oblasti Vojvodině), přirozeným centrem je Osijek,z 

většiny bývalého markrabství Istrie,tj. Istriského poloostrova na západě 

Chorvatska,centrem je město Pula. Dále pak k Chorvatsku patří ještě  

původně uherské oblasti Mezimuří  a jižní části Baranje.

POčET OBYVATEL: 4 290 612

HLAVNÍ MěSTO: ZÁHřEB  56 542 KM

ROZLOHA: 123. NA SVěTě

Z TOHO 0,01% VODNÍ PLOCHY

NEJVYŠŠÍ BOD:  SINJA 1831 M N. M.

JAZYK:  CHORVATŠTINA

MěNA: KUNA

PREZIDENT: IVO JOSIPOVIČ

text: Filip Havlík Tesák

foto z dovolené
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Stromy 

zpracoval: A. Padevět

Poznáš tyto listy? Napiš  na tečky název z jakého stromu 
jsou.

………
……

……

………. ……….
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omalovánka
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komiks



21

AHÓÓÓJ!

Náš redakční tým Vám přeje hezké 

prázdniny!

Na shledanou v příštím školním roce!




