
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozhovor 

 
 

Tereza Hurtíková, Kateřina Danielová 

Rozhovor se zaměstnancem školy 

 

 

 
Jak dlouho učíte na této škole? 
Už 33 let.  
 
Děláte nějaké sporty? Jaké? 
Při pěkném počasí jezdím na kole, když je 
čas, tak posiluji, běhám a denně chodím se 
psem. 
 
Kdybyste se dostala na pustý ostrov, co 
byste chtěla mít s sebou? 
Oheň, jídlo, vodu a nějakou knihu. Pokud by 
byla možnost vzít si i osobu, tak i manžela. 
 
Jakou posloucháte hudbu? 
Nemám vyhraněný hudební styl, ale při 
cvičení poslouchám rock, skupinu Kabát a 
relaxační hudbu. 
 
Kdy jste naposledy brečela smíchy? 
Před dvěma týdny u filmu nebo u pořadu 
Jana Krause. 
 
Co vás letos nejvíce pobavilo? 
Výroky některých žáků při hodinách a teď 
rozhovor s našimi redaktory. 
 
Pokud byste mohla na naší škole cokoliv 
změnit či vybudovat, co by to bylo? 
Minimálně další dvě učebny, ty nám moc 
chybí. 
 
Co Vám udělá největší radost? 
Když z každého našeho žáka vyroste slušný 
člověk. 
 
Jak si představujete ideální večer? 
V rodinném kruhu, s červeným vínem a 
nějakým dobrým mlsáním a pochopitelně 
s rodinou.

Jak si představujete ideální dovolenou? 
Někde mimo republiku, kde nemusím nic 
dělat, a hlavně bez telefonu. 
 
Na jaké místo na zemi byste se chtěla 
nejvíce podívat? 
Na ostrovy Bora Bora. 
 
Myslíte, že jsme ve vesmíru sami? 
Ne, určitě nejsme ve vesmíru jediní. 
 
Setkala jste se někdy s nadpřirozenem? 
Ano, ale nebudu konkretizovat.  
 
Co máte na našem časopise nejraději? 
Informace konkrétně se vztahující k naší 
škole. 
 
Kdybyste se zasekla ve výtahu, koho nebo 
co byste chtěla mít s sebou? 
Určitě nějakého dobrého přítele či přítelkyni 
na „pokec“. 
 
Jmenujte některé své oblíbené interprety. 
Kabát, Abba a Queen. 
 
Na co se tento rok nejvíce těšíte? 
Jestli se povede postavit mateřskou školu. 
 
Co na světě nejvíce nesnášíte? 
Lidskou blbost a aroganci. 
 
Jaké filmy máte ráda? 
Komedie, akční filmy a dokumenty. 

Jméno: Jaroslava Procházková 

Bydliště: Dublovice 



Kultura 

 
 

Glosa 

Kateřina Danielová 

Radek Čanda 
Coco 

Coco je americký animovaný hudební film z roku 2017. 
Příběh stojí na původním nápadu Lee Unkricha, který 
film režíroval společně s Adrianem Molinou. Malý 
Miguel sní o tom, že se stane uznávaným hudebníkem, 
jenže to má hodně těžké. V jeho báječné rodině, která 
ho má jinak nadevše ráda, stojí všichni nějak proti. 
Může za to nezodpovědný prapradědeček, který kdysi 
opustil svou ženu i dceru Coco, aby se věnoval hudbě, a 
už se nikdy nevrátil. Prababička Coco zanevřela na 
všechno, co se muziky týče, a doma z úcty k ní s ní 
všichni drží basu. Malý Muguel se ale nevzdává. V Den 
mrtvých se nečekaně ocitne v záhrobí, kde se setká se 
svým zesnulým předky.   
 

https://www.csfd.cz/film/66830-coco/prehled/ 

 
 
 
 
 

Padesáté výročí upálení Jan Palacha 

 

Chtěla jsem napsat pár slov o Janu Palachovi, protože v téhle 

době se najde nemálo těch, kdo nevědí, kdo Jan Palach byl, 

nebo co udělal. Pokud o něm lidé vědí, tak si spousta myslí, 

že to byl sebevrah, nebo člověk, který nepřemýšlel. Podle 

mého názoru byl Jan Palach hrdina, byl to opravdový 

vlastenec, žádný sebevrah. On chtěl zpátky navrátit svobodu. 

Sám v nemocnici prohlásil větu: „Musím věřit, že budu žít“. 

Jenže opak je pravdou a Honza 19. 1. 1969 v 15:30 

v nemocnici upadá do kómatu a následně umírá. 

 https://www.novinky.cz/veda-

skoly/426475-palach-chtel-

vyburcovat-lidi-z-lhostejnosti.html 
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Ekologické okénko 

 
 

Tomáš Komárek Neplastuj 

Připojujeme se k internetové výzvě  #NEPLASTUJ a přinášíme pár základních principů, jak 

omezit produkci plastového odpadu: 

1. Místo igelitek používejte bavlněné tašky 

V posledních letech jsou velkým hitem papírové a bavlněné tašky. Jsou mnohem lepší v tom, 

že se dají používat neustále dokola. Kdežto igelitová taška se snadno roztrhne a pak už je na 

vyhození. Nejen že se v ní pečivo dříve zkazí – zplesniví, ale igelitové tašky jsou neekologické. 

Přeci taková bavlněná taška s nějakým tím potiskem není vůbec špatným módním doplňkem. 

A co více – jsou ekologické a dají se využívat stále dokola.  

2. Místo plastových brček používejte papírové nebo žádné. 

Dalším velkým problémem jsou plastová brčka, do kterých se v oceánech zamotávají zvířata. 

Úplně nejlepší by bylo brčka nepoužívat. K čemu to je? Není snad lepší se napít rovnou ze 

sklenice, než nápoje nasávat přes plastovou trubičku?  

3. Ovoce a zeleninu nakupujte do frusaků 

Frusaky jsou látkové pytlíky. Můžete si je koupit, získat v obchodě za nasbírané body, nebo 

pokud jste dost manuálně zruční, můžete si je doma ušít například ze starých záclon. Název 

vznikl spojením slov fruit a sack, tedy pytlík na ovoce.  

4. Nepoužívejte odpadkové pytle 

Místo igelitových pytlů na odpadky je lepší použít staré noviny. Můžeme jimi vystlat 

odpadkový koš, aby se nezašpinil od odpadků. Na rozdíl od igelitového pytle jsou noviny 

ekologické. 

5. Pořiďte si lahev na vodu 

Namísto PET lahví je lepší pořídit si skleněnou. V přírodě se sice rozloží za zhruba 10 000 let, 

ale je vyrobena z přírodních látek. Kdyžto PET-lahev, která se v přírodě rozloží o dost dříve, je 

vyrobena z chemických látek. A to přírodě moc neprospívá. Můžeme ji používat pořád znovu 

a znovu, kdežto petka skončí pokaždé zmačkaná v popelnici.  



Rozhovor 

 
 

Jakub Chlasták Rozhovor s deváťákem 

 

 

 

Jak vypadalo tvé novoroční předsevzetí? 
Já nemám novoroční předsevzetí, nikdy bych 
je nevyplnila.  
 
Co na světě nejvíc nesnášíš?  
Nudu. Nuda je to nejhorší na světě. 
 
Co bys chtěla mít s sebou, kdyby ses zasekla 
ve výtahu? 

Telefon s písničkami a jídlo. Nikdy nevíte, jak 
dlouho tam budete. 
 
Co nejlepšího se ti v životě stalo?  
Pravděpodobně to, že jsem od tatínka dostala tři nejúžasnější kobylky, které mám už krásných 5 let. 
 
Jaké vymyšlené zvíře bys chtěla mít? 
Jedno? Jenom jedno? Nooo… Pravděpodobně Kočkoveveráka a hypogrifa. V dalším případě Fénixe, 
okamii, draka, hrabáka a spoustu dalších, protože kdybych měla možnost, u jednoho bych nezůstala. 
 
Kdy jsi naposledy brečela smíchy? 
Pravděpodobně každou přestávku ve škole, kdy probíráme naprosto skvělá témata.  
 
Který film tě poslední dobou nejvíc pobavil? 
V poslední době koukám spíše na seriál, ale co se filmu týče, 
posledně jsem koukala na This means war!, což je podle mě 
jeden z nejlepších filmů. 
 
Jaký je tvůj největší koníček? 
Já jsem profesionální jedlík! Nebo také veliký filmový a 
seriálový maniak, čtenářský nadšenec a milovník zvířátek. 
 
Kdybys ztroskotala na pustém ostrově, co bys chtěla mít 
s sebou? 
Jídlo! To je velice důležité! Vše ostatní je vedlejší… Potom by 
se tam hodila taková Katniss Everdeenová, Oliver Queen či 
Robin Hood… S nimi bych na tom ostrově určitě přežila! 
 
Na co se v tomto roce nejvíce těšíš? 
Na letní prázdniny, asi jako každý.  
 
Co máš na této škole nejradši?  
Všechno! Učitele, spolužáky, tu skvělou pohodu… 

Jméno: Tereza Hurtíková 

Bydliště: Dubliny 

Věk: 15 



Rozhovor 

 
 

 
Jeden z tvých koníčků je jízda na koni, jaká byla největší nehoda, co se ti s koněm stala?  
Měla jsem dvě větší nehody. Ta nejhorší byla asi ta, když jsem letěla pod kopyta koně. Měla jsem 
veliké štěstí, že mě kobyla nekopla do hlavy. Naštěstí mám pouze sedřený pravý bok. 
 
Jaký byl tvůj největší trapas vůbec?  
Nemám tušení, je jich tolik, že je raději zapomínám.  
 
Kam bys chtěla jít po dokončení základní školy? 
Na nějaké gymnázium, pravděpodobně do Příbrami či do Sedlčan. 
 
Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo? 
Nejoblíbenější jídlo? Miluju jídlo, jídlo je můj život, nemůžu bez něj žít, natož vybrat nejoblíbenější. 
Špatná otázka. 
 
Máš nějaké životní moto?  
Neberte život příliš vážně. Živí se z něj nikdy nedostanete. 
 
Kdyby sis mohla vybrat, chtěla bys raději křídla, nebo žábry? A proč? 
To je jako zeptat se anděl, nebo žába… Vypadám snad jako žába? 
 
Šla bys radši do pekla, nebo do nebe? A proč? 
Já budu peklu pravděpodobně vládnout, ale to by si odporovalo s předchozí odpovědí. Jak by vypadal 
anděl v pekle? 
 
Jaký si myslíš, že je tvůj největší životní úspěch? 
Pravděpodobně to, že jsem dočetla Eragona. 
Víte, jak tlustá a místy nudná bichle to je?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. https://www.aidedd.org/dnd/images/hippogriff.jpg  
2. https://res.cloudinary.com/teepublic/image/private/s--Sx5xK5_u--
/t_Preview/b_rgb:fffefe,c_limit,f_jpg,h_630,q_90,w_630/v1488826406/production/designs/1294773_1.jpg 
3. http://nd04.jxs.cz/047/603/204117e689_68823796_o2.jpg  
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Seriál 

 
 

Tereza Hurtíková 

Skřítek kuchtík a ztlacený jednoložec 

 Kateřina sklíčeně sedí opřená o stěnu a přemýšlí nad tím, jak všechny zklamala… Své 
přátele, rodiče, ale hlavně, hlavně zklamala svého jednorožce. Poté si uvědomila, proč tu 
vlastně je, a odhodlaně se zvedla ze země s tím, že tento hon na starého skřítka vyhraje! 
 Potichoučku se opět vplížila do kuchyně a žasla. Je tu opět uklizeno! Skřítek je pryč! A 
co je mnohem, mnohem horší, JEDNOROŽEC ZMIZEL!!!! Kateřinu přepadne obrovský 
smutek, padne sklíčeně na kolena a nedokáže uvěřit tomu, že její miláček zmizel z povrchu 
zemského!  
 „Dlahá Mániško, čopak še ti děje?“ ozve se z dálky pištivý hlas, který by člověka 
probral z bezvědomí. Zvedla hlavu, podívala se na toho mrňouse a zamračila se, jako nikdy 
před tím. „Kde je můj JEDNOROŽEC?“ zařve mocně, až se zatřesou základy této budovy. „Ty 
ši myšlíš, še ti toho ubožáška jen ťak dám? Chňa, chňa, chňaaaa!“ zasměje se skřítek a za ním 
se objeví třínohý potkánek. 
 „No to mi ho navalíš, JÁ CHCI SVÉHO JEDNOROŽCE!!“ Zapištěla tak, že popraskalo pár 
skleniček v kuchyni. „Jaja, jednoložec mi žíkal, že š tebou neče být!!“ Oponoval skřítek. 
 „Hale, je mi úplně putna, co ti říkal, já chci svého ňuňu!“  vztekala se vznětlivá 
blondýnka. Skřítek se zahihňal a řekl: „Juuuu? Ty byš ráda jednorošce? Tak to blé!“ Vypláznul 
skřítek jazyk a běžel pryč z jídelny směrem na chodbu. Kateřina se za ním ihned rozeběhla. 
Od stěn se odrážely hlasy skřítka, které hlásaly: „Mě nechytíš. Blé, blé, né né…“  
 Kateřina běžela po chodbě dál a dál, zdála se nekonečná. Neviděla konec, a když se 
otočila, ani začátek chodby nebyl k vidění. Byla to prostě prázdná chodba, kde se ozývaly 
hlasy podlého skřítka. Běžela dál, nyní už byla doopravdy vystrašená, protože se chodba 
začala zmenšovat, doopravdy zmenšovat. Konečně zahlédla dveře, ovšem jak běžela, musela 
se postupně shýbat k zemi, až se ke dveřím doplazila. Vzala za kliku, velikou asi jako pružinka 
od propisky a otevřela.  

Z ničeho nic začala padat volným pádem kamsi do neznáma a kolem ní se začaly 
promítat jakési obrazy, které po chvilce poznávala. Ńuňu!!!! Její milovaný jednorožec! Tento 
obraz je z jeho prvních narozenin! A támhle má na sobě koupený obleček víly! Uuu, támhle 
zase obleček draka! Jé, a támhle jede ve svém barbie cabrioletu! Tolik vzpomínek! 

Pod naší hrdinkou se najednou objeví země. Moment, země!!! Kateřina začne křičet, 
jako kdyby jí na nože brali a máchat rukama jako kdyby se tučňák snažil létat, ovšem to 
nepomohlo, protože spadla na zem. 

 



Příspěvky prvního stupně 

 
 

Pohádky od druháků 
 

Naši kamarádi z druhého ročníku napsali krásné pohádky a my je v našem časopise 
otiskujeme.  
 

Adéla Bláhová: O koťátku 

Byla jednou jedna farma, žilo tam spoustu 

zvířátek. Ovečky, kravičky, prasátka, slepičky, 

králíci, kozy a pejsek Rex. A jednoho dne si pán a 

paní Jiráskovi pořídili koťátko. Bylo šedé a mělo 

bílé pruhy, tak mu říkali Mourek. Koťátko se šlo 

spřátelit se zvířátkama. Ale zvířátka nevěděla, že 

mají na farmě nové koťátko a myslela si, že je cizí, 

zatoulané. A tak mu prasátko řeklo: „Ty k nám 

nepatříš.“ Koťátko byl smutné a přespalo ve 

stodole na slámě.  

Ráno se probudilo a odešlo hledat nové přátele. 

Ztratilo se v hlubokém lese a nemohlo najít cestu 

ven. Dva dny bloudilo lesem, až přišlo k cestě, 

která vedla ke stodole u farmy. Dírou ve vratech 

prolezlo koťátko do stodoly. Spatřilo další tři 

koťátka, jak si spolu hrají. Koťátka si Mourka 

všimla a jedno z nich, celé černé, zavolalo na 

Mourka, ať se k nim přidá. Stali se z nich 

kamarádi. Černé, zrzavé a bílé kotě se na farmě už 

narodili a proto znali ostatní zvířata. Přestavili 

Mourka zvířátkům a od té doby je Mourek 

kamarád i ostatních zvířátek. Mourek je šťastný, 

že se z lesa vrátil a že má na farmě kamarády, jaké 

si přál.  

 

Jáchym Miletič: Dinosaurus 

Byl jednou jeden dinosaurus, 

který jedl lidi. Jednoho dne však 

nerazil na obra. Tentokrát obr 

chtěl sníst dinosaura. Dinosaurus 

obrovi řekl, že jeho maso je moc 

tuhé, protože je příliš starý. 

Dohodli se, že mu přinese 

dinosaur maso lidské. Obr 

souhlasil, jelikož byl skoro 

bezzubý. Dinosaur mu přinesl 

hromadu lidí. Žili spolu a hodovali 

až do smrti.  

 
Rami Boutara: Jak piráti 

oslavovali nový rok 

Piráti se rozhodli, že poplují 

daleko do oceánu. Když dopluli 

na místo, začala velká oslava. 

Tančili, pili víno, zpívali a skákali 

do vody. Připlul k nim jeden pirát. 

Jack ulovil žraloka a dali si ho 

k večeři. O půlnoci vystřelili 

kanony a měli se rádi.  

 

František Novák: O čarodějovi 

Byl jednou jeden čaroděj, který žil sám ve svém hradu. Jednoho dne se rozhodl, že bude 

čarovat se zajícem, ale neměl ho. A tak šel do lesa hledat zajíce, ale tam ho nenašel. 

Čaroděj šel do vesnice, aby se zeptal, kde zajíce najde. Ve vesnici mu řekli, že je zajíc 

v hlubokém lese. Čaroděj hledal a hledal, až zajíce našel. Pak šli do hradu čarovat, zajíce 

to moc bavilo. Čaroděj se zajícem byli nakonec nejlepší kamarádi.  

 



Příspěvky prvního stupně 

 
 

Vít Mandovec: O divokých 

prasatech 

Já Víťa, Váša, taťka, Fána a děda jsme jeli 

do lesa. Já s taťkou jsme se šli podívat po 

trochu dříví na oheň. Váša zůstal sám u 

cesty. Taťka uviděl stádo divokých 

prasat. Taťka začal křičet na Vášu, Vášo! 

Taťka a já jsme se báli o Vášu a tak jsme 

se k němu rozběhli. Váša stál u stromu a 

ani se nehnul. Poslední divoké prase se 

zastavilo tři metry od něj a po chvíli 

běželo dál. Všichni jsme byli rádi, že se 

nikomu nic nestalo.  

 

Andrea Kodetová: O Růžence a 

Janovi 

Byla jednou jedna holčička a ta se 

jmenovala Růženka. Růženka měla 

mladšího bratra Jana. Jednou v zimě si 

chtěli jít zabruslit na rybník. Při cestě 

k rybníku se zastavili v lese, kde přinesli 

zvířátkům nějaké jídlo. Potkali tam 

myslivce, který také přinesl zvířátkům 

něco dobrého. Pak už šli bruslit. Když už 

se začalo stmívat, tak jim přišli naproti 

maminka s tatínkem a šli spolu domů.  

 

Marcel Kostan: Pes, který cestuje 

Když jsem byl ještě malé štěně, tak mě 

pojmenovali Max. Tak jsem toužil cestovat. Až 

jednoho dne mě vzali na letiště, ale nastoupil 

jsem do špatného letadla! Konečně můžeme 

cestovat! Pak jsem si koupil krávu a na ní 

zvonec, pohádky je konec.  

 

Kristýna Čutková: Punťa a 

jeho dobrodružství 

Punťa šel se svou paničkou na 

procházku. V tu chvíli ucítil zajíce, a 

protože nebyl uvázaný na vodítku, 

tak běžel za tou vůní. Za chvíli mu 

zajíc utekl a Punťa už neviděl 

paničku. A nevěděl, kde je, a byl 

hodně smutný. A hledal cestu 

domů. Schoval se v lese pod dubem 

a usnul. Ráno se vzbudil. Vyšel na 

kopec, z dálky uviděl svůj domov a 

vydal se domů. Běžel, co mu síly 

stačily. Za chvíli už byl se svou 

paničkou.  

 

Veronika Maletych: Tři koťátka 

Žili byli tři koťátka. Jmenovali se Mourek, Kája a Micinka. Koťátka se měli rádi. Celý 

den si spolu hrála na zahradě a usnuli únavou. Večer jejich maminka objevila, že se 

jedno koťátko ztratilo. Byla to Micinka. Maminka je celou noc hledala, až najednou 

slyšela mňoukání. Rychle běžela za hlasem a našla tam koťátko zapadlé do díry. 

Maminka skočila do díry a vytáhla Micinku. A všechno dobře dopadlo, koťátka byli 

spolu.  

 



Příspěvky prvního stupně 

 
 

Třeťáci píší o zvířatech 
 

Co ještě nevíme o motýlech 
 
Na světě je známo kolem 150 000 druhů motýlů. Ale pozor! Někteří motýli jsou jedovatí. 
Například monarcha. Housenka lišaje má oči na straně, kde má nohy. Někteří otakárkové 
svým zbarvením napodobují jedovaté druhy, jako jsou monarchové rodu Danaus.  

 
Kvíz o motýlech: Najděte odpovědi na tyto otázky 

1. Jak se rozmnožují motýli? 
2. Jsou motýli samec a samice? 
3. Je více jedovatých monarchů? 

 

 

 

 

O ježcích 

Ježek je všežravec, vyskytuje se v celé Evropě, Africe i Asii, patří ale mezi ohrožené druhy 
zvěře. Je hodně druhů, jako třeba ježek západní, ježek východní a ježek ušatý, ale jsou i jiné 
druhy ježka.  
 

 
Ježčí kvíz. Otestuj své vědomosti o ježcích: 
 
1) Když se ježek bojí, schoulí se do kuličky? 
2) Je pravda, že na podzim se ježci schoulí do hromady listí a spí přes zimu? 
3) Myslíte, že každý ježek má stejný počet bodlin?

http://www.bigsurcalifornia.org/monarchs.html 

 

Vali, Bláža a Mája  

Vali, Bláža a Mája  

http://www.bigsurcalifornia.org/monarchs.html
http://www.bigsurcalifornia.org/monarchs.html


Zábava 

 
 

☻Vtipy/Fórky/Zábava☺/Kuriozity 

Vtip o doktorech 
Muž, který dostal výpověď z práce, si dlouho 
hledal novou, ale žádnou nenašel. Jednou ho 
napadlo, že si založí svoji ordinaci. Před 
dveře této ordinace dal ceduli, na které 
stálo: Vyléčím každou nemoc za 500€, 
v opačném případě vám dám 1000€. Jde 
kolem doktor a říká si, že to je dobrá 
příležitost, jak si vydělat 1000€, a tak tam jde 
a říká, že úplně ztratil chuť. Nový doktor se 
zamyslí a říká: „Sestři, přineste vzorek č.14 a 
kápněte pánovi kapku na jazyk.“ Sestra 
udělá, jak jí doktor řekl a kápne pánovi 
kapku na jazyk. Ten začne všude kolem sebe 
plivat a říká: „Fuj, vždyť to je benzín.“ Doktor 
říká: „Gratuluji, právě se vám vrátila chuť, 
bude to stát 500€.“ Rozzlobený pán dá 
doktorovi 500€ a odejde. Za 3 dny se vrátí a 
říká, že se mu vymazala paměť. Doktor se 
zamyslí a potom říká sestře: „Sestři, přineste 
vzorek č.14.“ Pán řekne: „Ale vždyť to je 
bezín.“ Doktor mu odpoví: „Gratuluji, právě 
se vám vrátila paměť, bude to stát 
500€.“ Hodně rozzlobený pán zaplatí a 
odejde. Za další 3 dny se vrátí a říká: „Pane 
doktore, já jsem oslepl.“ Doktor říká: „No tak 
na tuto nemoc nemám žádný lék, vezměte si 
1000€,” ale podává mu jen 500€. Najednou 
pán řekne: „Ale vždyť to je jen 500€”. 
„Gratuluji, právě se vám vrátil zrak, bude to 
stát 500€.” 

 

Vtip ze života 
Do firmy nastoupí nový šéf. Je o něm známo, 
že je to tvrďák. Poprvé prochází kancelářemi 
a vidí muže, který nic nedělá, opírá se o zeď 
a jen kouká. Říká si, že ukáže názorně všem 
ostatním, jak naloží s takovými, kteří se 
flákají. Jde k onomu muži a nahlas se 
důrazně ptá: "Jaký máš plat?" Muž na to, 
trochu překvapeně: "30.000 Kč měsíčně, 
proč?" Šéf vytáhne peněženku, podá mu 
15.000 Kč a zařve: "Tady máš dvoutýdenní 
plat a teď vypadni a už se tady neukazuj!" 
Muž vezme peníze a odejde. Šéf má dobrý 
pocit, že všem ukázal, jak v žádném případě 
nestrpí lenochy a přitom se ptá: "Může mi 
někdo říct, co tu vlastně dělal tenhle 
budižkničemu?" A jeden zaměstnanec mu s 
klidem odpoví: "Dovezl nám pizzu..."  
 
Vtip o mužích 
Žena přijde ráno domů a tvrdí manželovi, že 
spala u nejlepší kamarádky. Manžel pak 
zavolá jejím 10 nejlepším kamarádkám a 
zjistí, že u žádné z nich nespala. Muž přijde 
ráno domů a tvrdí, že spal u nejlepšího 
kamaráda. Když manželka vezme telefon a 
zavolá jeho 10 nejlepším kamarádům, zjistí, 
že spal u 7 z nich a 3 jí odpřísáhnou, že tam 
ještě spí! 
 
  

Martin Peterka  



Komiks 

 
 

Tři vtipy o Chucku Norrisovi  
Kalendář Chuck Norrise po 31. březnu pokračuje přímo na 2. duben, protože z Chucka si 
nikdo apríl dělat nebude. 
 
Chuck Norris už je deset let po smrti, ale smrt se mu to neodváží říct.  
 
„Víš, kolik Chuck Norris udělá kliků?“ 
„Nevím. Kolik?“ 
„Všechny.“ 

 
Kuriozity 

      

 

 

 

 

 

 

Rodině se ztratil kocour. Za více jak rok se vrátil vykrmený ze skladu kočičího 

žrádla. 

V prosinci roku 2014 se rodině z britského 

Nottinghamu ztratil devítiměsíční kocour 

Clive. Nikdo už ani nedoufal v jeho návrat, 

když se o čtrnáct měsíců později zázračně 

objevil znovu na scéně. A přišlo s ním i 

několik kilogramů navíc. 

 
 
Zdroje:  https://ntx.cz/vtipy/  
http://extrastory.cz/kuriozity.html?page=1  
 
 
 

Pejsek denně kreslí obrazy. Majitelům 

vydělává slušné peníze. 

Třeba i vy máte doma šikovného výtvarníka, a 

ani o tom nevíte. Dvojice Kanaďanů objevila 

umělce ve svém pětiletém psu Hunterovi  

https://ntx.cz/vtipy/
https://ntx.cz/vtipy/
http://extrastory.cz/kuriozity.html?page=1
http://extrastory.cz/kuriozity.html?page=1


Komiks 

 
 

 

Martin Krejča, 4. ročník  



Komiks 

 
 

 

 
 
 
 
 
 


