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Dne 21.9.2012 na naši školu zavítal zkušený cestovatel                          

a dobrodruh, pan Zajíček. Cihláček popadl mikrofon a šel pana 

Zajíčka vyzpovídat: 

 

Cihláček: Pane Zajíčku, na které z Vašich cest se vám líbilo 

nejvíc? 

Pan Zajíček: V Peru. 

Cihláček: Jak Vás napadlo, že budete takhle cestovat? 

Pan Zajíček: Jednou jsem jel s kamarády a tak se mi to zalíbilo, 

že jezdím pořád. 

Cihláček: Jaké zvíře byste chtěl na těchto cestách potkat? 

Pan Zajíček: Viděl jsem tygří stopy, ale tygra ne a je mi to celkem 

líto, takže tygra. 

Cihláček: Jaké další kouty světa byste chtěl navštívit? 

Pan Zajíček: Nejspíš Chile. 

Cihláček: Vy jste vyučeným zoologem? 

Pan Zajíček: Ne, mám vystudovanou střední školu zemědělskou. 

Cihláček: Děkujeme Vám za rozhovor. 

(Markéta Žáková, Nikola Žmolíková,7.A) 

 
 

Dne 14.10.2012 se Cihláček opět chopil mikrofonu, aby udělal 

rozhovor s paní Kateřinou Motani, která spolu se  svým 

manželem panem Milošem Motani navštívila Madagaskar                   

a vytvořila o něm ,,Diashow“: 
 

Cihláček: Kolik času vám zabere příprava jedné ,,Diashow“? 

Kateřina Motani: No to je několik měsíců, v podstatě tři měsíce 

jenom to skládání, to se ještě předtím musí nachystat, vybrat 

hudbu, vše sestříhat, udělat text atd. 

 
 

Cihláček: Jsou vám děti příjemnými diváky? 

Kateřina Motani: Jo, reaguji na vše, jak mají. 

 

Cihláček: Na kterou část světa byste se rádi vrátili? 
Kateřina Motani: Všude, kde jsme byli, bychom se chtěli ještě 

jednou vrátit, protože to jsou všechno úžasné krajiny. 

 

Cihláček: Dá se prostřednictvím fotografie zachytit kouzlo krajiny?  

Kateřina Motani: Někdy to nejde, to je tak úžasný kraj, že to nejde nacpat do té jedné fotografie. 

 
Cihláček: Kam se chystáte příště? 

Kateřina Motani: Teď je to Mexiko, to pojedeme teď v zimě a potom je na řadě Asie a Indie. 

 

Cihláček: Byli jste již v televizi? 

Kateřina Motani: Byli jsme v rakouské televizi, v české sice ne, ale nabízeli nám to, jenže nemáme čas. 
                                                                  (Markéta Žáková,7.A) 

 
 

 



 

 
 

 
O Černé Karkulce 
 
   Bylo nebylo, za devatero horami a devatero řekami byla jedna 

malá vesnička, ve které žila Černá Karkulka. Černou Karkulku 

nebavilo žít v malé vesničce a proto se vydala do světa.  

Cestou do velikého města Psovody uviděla rybník a z něj vyskočil 

Rákosníček. Černá Karkulka se Rákosníčka velmi lekla a začala 
řvát o pomoc, ale Rákosníček ji uklidnil, že je mírumilovná bytost, 

která přiletěla z planety Mars.  

   Rákosníček pravil, že tady v lese řádí divoký Shrek s opičí sílou. 

Černá Karkulka poděkovala za informaci a šla dál do hlubokého 

lesa. V lese uslyšela zvuky: ,,Křup, prásk, bum !'' a za sebou 

uviděla velkého Shreka. Shrek ji popadl svou velkou prackou. 
    Náhodou jel kolem princ Bajaja. Princ Bajaja vytáhl svůj 

udatný meč a bodl Shreka přímo do zad. Shrek ránu přežil a klekl 

si na kolena a prosil prince Bajaju o milost, ale Bajaja byl 

nemilosrdný a usekl Shrekovi hlavu.  

   Princ Bajaja byl rád, že Černá Karkulka přežila a požádal ji o 
ruku. Odjeli do města Psovody a tam byla velká svatba. Pozvali 

rodinu i známé a potom se šli ženich s nevěstou převléci.  

Kněz pravil:,, Všichni jsme se tady sešli, abyste se vzali.“ A pak pokračoval: „Princi Bajajo, berete si 

Černou Karkulku za ženu?"  

,,Ano."  

,,A vy, Černá Karkulko, berete si prince Bajaju za muže?" 
,,Ano."  

A tak spolu žili šťastně až do smrti, a pak zazvonil činel a pohádky byl šlus. 

 

Autoři: Michal Hájek, Martin Svoboda (5.B) 

Ilustrace: Terezka Krejčí (5.A) 

 

 

PRÁZDNINOVÁ BÁSNIČKA 

 

Slunce svítí, voda volá:  

dneska už nám končí škola. 
Vyrazíme na prázdniny, 

teď z nás bude někdo jiný. 

Nebudem psát úkoly, 

nemusíme do školy! 

Prázdniny už skoro končí, 

léto už se s námi loučí, 
zase začne škola, 

a my budem sedět doma! 

 

Autor: Lucie Zapletalová (8.A) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

PRÁZDNINOVÉ TRABLE 

 

Začalo to kolem prvního července, 

kdy přemýšlela jsem jen o jedné myšlence. 
Jak rychle nám vše uběhne 

a ve škole učit se zas budeme. 

 

Tak jít proti času mě napadlo, 

ihned jsem nasedla na letadlo. 

„Už vidím moře!“ zakřičel kdosi, 
mě zatím otravovaly jenom ty vosy. 

Skvělá jídla, studené bazény, 

zase jsem spálená,  

krémy vstupují na scény. 

 
Bylo toho moc, 

tábor, tanec, zábava. 

Prosmáli jsme celou noc, 

ráno začali od znova. 

 

Sluníčko nevidím, 
končí časy pohody. 

K té myšlence se vrátím, 

ŠKOLA UŽ JE ZASE TADY !

                           Autor: Pavlína Koutecká (9.B) 



                                                                   
 

 

 
 

●Vtipy 
 
 

Učitel se v hodině českého jazyka ptá: „Prosím, jaký je to čas, když řeknu, byl jsem 
nemocný?“ 
Vyvolaný žák odpovídá: „Prosím, krátký.“  
 
„Pepíčku, řekni dvě zájmena.“ 

„Kdo? Já?“ 
„Správně, Pepíčku.“ 

 
 

●Perličky ze školních lavic 
Učitel: Dej mi na stůl žákovskou! Už toho mám dost! 
Žák: A proč??? 

Učitel: No tak třeba za tohle:  
Ty pořád dáváš pozor, jestli já dávám pozor, a když si myslíš, že 
nedávám pozor, tak ty taky nadáváš pozor! 

A nebo za toto: Díváš se na mě skrz černé průsvitu pravítko. A pak 
se mi směješ, že jsem černá! 
                                                    

Žákyně: Dobrý den, pane učiteli. Já se omlouvám, že jdu pozdě, ale 
byla jsem na pohřbu své babičky … 

Učitel: To je dobré, ale jak to, že tu byla včera tvoje babička, které 
jsi byla na pohřbu minulý týden?  
 

 

                                           ●Ze žákovských knížek 

Každý ji jednou dostal a vždycky byla nějaká divná 
Tady je většina nejsrandovnějších poznámek: 

 
-Hodil po učitelce houbu, a ta po dopadu na zem udělala loužičku. 
-Při vyučování bouchá pytlíkem. 

-Bez dovolení padá ze židle. 
-Pravidelně hodí do školy nepravidelně. 
-Leze do pěti metrové výšky na dvoumetrový strom, aniž bych mu to dovolila. 

-Svým zpěvem úmyslně ruší zpěv! 
-Pořád se hlásí, a už mi s tím leze na nervy! 

-Vědomosti vaší dcery se rovnají nule. Pro postup do vyššího ročníku je třeba, aby je 
minimálně zdvojnásobila.(0*2=0) 

 



 

pštrosi strkají hlavu do písku, protože hledají vodu 

 
kočka má v každém uchu 32 svalů 

 

netopýři vylétávají z jeskyně vždy doleva 
 

kudlanka nábožná je jediný hmyz, který umí otočit hlavu 
 

oči některých ptáků váží více než jejich mozky 

 
emu a klokani jsou na uniformách australské armády proto, že 

neumí couvat 
 

 

•Lu + [ (mládě psa) – ě ] + í 
 

Najdi cestu z bludiště ven!                   Dostaň auto do města bez zastavení na stopkách! 
 

 

● Tajemství ze světa zvířat 
 
 

 
 

 Víte, že…                                                         ? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
● Hádanky 
Do šatů mě nabíráš, 

pak přede mnou zavíráš, 

v teple pro mne slzí oči, 
vše se za mnou venku točí, 

beru z hlavy klobouky, 

nepouštěj mne do mouky. 
Kdo jsem?  

 
Běžím, běžím, 
nemám dech. 

Přitom ležím na zádech. 
Kdo jsem? 

 

Jedna hlavička, 
jedna nožička. 

Hlavička když zčervená, 
konec nožky znamená. 

 

Bílá jako mléko je, 
tichem všechno přikryje. 

Auto, domy, stromy, lidi nikdo neuvidí. 
 

(Simona Walowiczová, 5.A)  
(Řešení hádanek v dalším čísle) 

•Básničky pro nejmenší 

 
(Pamela Heráková, 7.A)  



 
  

Úkoly pro žáky 1.stupně – Doplň název večerníčku: 

 

1. Manka a …………………………………….6. Čert a …………………………………. 

2. Štaflík a ……………………………………..7.Štaflík a ………………………………. 
3. Pat a ………………………………………....8.Jen počkej …………………………... 
4. Maková panenka a …………………….....9. Bob a ……………………………... ... 

5. Křemílek a ………………………………….10. Jů a ………………………………….. 
 

Úkoly pro žáky 2. stupně – Vyber správnou hlášku: 

 
1.„Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil.“ 

E a)Zlatovláska M b)Pyšná princezna   A c) Princezna se zlatou hvězdou na čele 

 

     2.„Když já myslel…..“„Ticho! A hlavně nemyslet! Nebo z tebe udělám žížalu!“ 

     Á a) S čerty nejsou žerty É b) Hrátky s čertem   Í c) Čertův švagr 

 
3.„Já jsem malej, ale šikovnej.“ 

Š a) Princezna ze mlýna Ž b) Z pekla štěstí   Ř c) Peklo s princeznou 

 

4. „Tajtrlík..? Zaprvé nevím, co to je, a za druhý mě to uráží.“ 

Y a) pekař císařův O b) Pyšná princezna T c)  Byl jednou jeden král 

 
      5.„Chleba s tvarohem nebo život!“ 

O a) Lotrajdo a zubajda J b) Princ a večernice   K c) O princezně Jasněnce a lítajicím ševci 

 

      6. „Kubo, stal se zázrak, představ si, že na našich sosnách rostou jitrnice.“ 

B a) Hrátky s čertem   D b) Dařbuján a pandrhola O c)Krkonošské pohádky 
 

7.„Vidím, i když spím.“ 

O a) Šíleně smutná princezna   Y b) Honza málem králem   S c) Tři oříšky pro Popelku 

 

8.„Pořád králíka! Ani Piňďa už to nežere!“ 

C a) Slunce seno a pár Facek   B b) Slunce seno a jahody   A c) Trhala fialky dynamitem 
 

      9.„Ležel tam na pláži jak vyvržený vorvaň.“ 

 N a) Rodinná dovolená   Ř b) Účastníci zájezdu   M c) Vratné láhve 

 

     10. „My máme blechy,heč...!“ 
     E a) Na samotě u lesa   A b) Pod jezevčí skálou   H c) Jak vytrhnout velrybě stoličku 

 
     Tajenka:.............................. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správné odpovědi vkládejte 

do schránky  před jídelnou . 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

…pokračování příště… 
(Nicolas Stokes, 4.A) 


