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1. Držíš na Štědrý den půst, abys viděl zlaté prasátko?
2. Máš nějaké zvyky, které dodržuješ na Silvestra?
3. Jak si krátíš čekání na Ježíška?
4. Jaký nejlepší dárek jsi dostal pod stromeček?
5. Jaké vánoční tradice u vás dodržujete?

Majda, Terka



Máš rád svou ségru?
Jo, hodně.
Myslíš si, že jsi lepší než ona?
Ne.
Proč?
Protože sestra je chytrá a podle mě půjde na lepší školu než já.
Tvá oblíbená barva?
Černá.
Oblíbená značka auta?
Subaru.

Máš nějaké koníčky?
Florbal a počítačové hry.
Co děláš ve volném čase?
Jsem hodně venku, nebo trávím čas s rodiči.
Oblíbený seriál, nebo film?
Film Scary Movie 1.
Čeho se bojíš?
Někdy tmy.
Cítíš se mezi ostatními jako alfa?
Ne.
A kdo je podle tebe ve vaší třídě alfa?
Za mě asi Víťa Podrázký. 
Kdo je podle tebe ve vaší třídě nejpopulárnější?
Asi nikdo.
Co tě ve škole nejvíc baví?
Tělocvik.

Ségru mám rád.

Co tě nejvíc potěší?
Když dostanu dobrou známku.
Tvé oblíbené zvíře?
Pes.
Nejoblíbenější kamarád?
Jaromír Calta. 
Co bys dělal, kdybys vyhrál 150 miliónů korun?
Rozdělil bych se s rodiči, něco bych dal na charitu 
a pak bych si něco koupil.
Tvá oblíbená herečka?
Asi žádná.
Těšíš se na lyžařský výcvik?
Hodně.

Matyáš Daněk, Antonín Hrma

Někdy se bojím tmy.

Hezká
známka potěší.



1. Na co vás partner sbalil?
2. Jak vypadá vaše rande snů?
3. Kdyby vás chtěl někdo sbalit, co by měl dělat?
4. Co by v žádném případě dělat neměl?
5. Radši balíte, nebo se necháte balit?
6. Nejhorší zážitek na rande?

Blažena Kadeřábková
1. Na krásu.
2. V romantickém, klidném prostředí.
3. Být příjemný, dvořit se mi.
4. Neměl by být vulgární, neměl by

být proutník.
5. Raději se nechám balit.
6. Mnou zaplacený účet v restauraci.

Marcela Bartůňková
1. Sbalila jsem ho já, on moc nechtěl.
2. Být ve dvou sami, poté procházka, večeře, svíčky, romantika.
3. Musí mě upoutat jeho oči, musí být takový, jaký je.
4. Nepřetvařovat se, nelhat, nepovyšovat se.
5. Teď už nesmím, jsem vdaná, ale dříve jsem balila já.
6. Žádný není, nevím o ničem.

Kateřina Boučková
1. Byl ke mně hodný, pozorný,
trpělivý.
2. Dobrá večeře, procházka, kino.
3., 4. Už jsem zadaná, nejde dělat
nic, jsem nedobytná.
5. Nechám se balit.
6. Žádný, měla jsem jen dobrá
rande.

Anička Čížková



Ondřej Sůsa
1. Já bych neřekl, že mě žena sbalila, ale chodit jsem s ní začal proto, že mi

byla (a stále je) dobrým přítelem a že jsem se s ní nenudil.
2. Těch jsem měl tento rok hned několik. Víkend ve dvou bez dětí v cizím

prostředí, procházka, společná večeře, pak film, nebo dva a spousta
romantiky.

3. Být milá, zábavná a smát se očima.
4. Být arogantní, povyšovat se, pomlouvat, stěžovat si.
5. Celkem irelevantní otázka, mně už žena nedovolí randit. Ale asi je to

jednodušší, když je náklonnost vzájemná a vyjdete si naproti.
6. Když mi bylo o maličko víc než vám, pozval jsem svoji holku na večeři do

restaurace a ona v talíři našla dost velkou housenku. To se moc
nepovedlo.

Markéta Pecková
1. Na smysl pro humor.
2. Večerní procházka po pláži u moře.
3. Už jsem sbalená.
4. Neměl by být kuřák.
5. Obojí je adrenalin.
6. Nevzpomínám si na žádný.

Jiřina Jirsová
1. Seznámili jsme se na divadelním

představení Drákula.
2. Jít někam s partnerem na procházku.
3. Být sám sebou.
4. Neměl by se přetvařovat, tlačit na

mě.
5. Nechám se balit.
6. Já už si to nepamatuju, je to strašně

dávno, ale jednou jsme šli na
zábavu, já se namalovala, otec to
ale nemá rád, takže než jsem
odešla, dostala jsem pár facek,
musela jsem se dojít umýt, jinak
bych nikam nemohla, a můj partner
to všechno viděl.

Ondřej Sůsa
1. Já bych neřekl, že mě žena sbalila, ale chodit jsem s ní začal proto, že mi byla (a stále je) dobrým

přítelem a že jsem se s ní nenudil.
2. Těch jsem měl tento rok hned několik. Víkend ve dvou bez dětí v cizím prostředí, procházka, společná

večeře, pak film, nebo dva a spousta romantiky.



Ptáci jsou fascinující stvoření a předvádějí neuvěřitelné kousky. Chlapecká část naší redakce pro vás sestavila
přehled několika rekordů z ptačí říše a je to nanejvýš zajímavé čtení, tak se do toho pusťte.

Největší sova
Největší sovou světa je výr blakistonův. Měří 60 – 72
cm, váží až 4,6 kg a rozpětí křídel má až 2 m. Žije v
severovýchodní Asii a živí se nejvíce rybami. Jedná se
o velmi vzácný druh sovy, celkový počet je mezi 1500
až 3000 jedinců.
https://www.naturephoto.cz/blog/priroda/ptaci/205/vyr-blakistonuv-namluvy-
nejvetsi-sovy

Nejmenší sova
Kulíšek trpasličí žije v pouštích Střední a Severní Ameriky.
Dorůstá pouhých 12 – 14 cm, rozpětí křídel asi 27 cm, váží kolem
40 g. Hnízdí v kaktusech a živí se hlavně hmyzem.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kul%C3%AD%C5%A1ek_trpasli%C4%8D%C3%AD

Nejinteligentnější pták
V současné době se za nejinteligentnějšího ptáka
považuje vrána novokaledonská. Dokáže si vyrábět
nástroje, například pro získání potravy, mimo jiné třeba
hák, který by údajně nedokázal vyrobit ani šimpanz. Tyto
vrány rovněž prošly řadou náročných inteligenčních
testů. Je to jediný neprimát, který prokazatelně dědí po
předcích kulturu zhotovování nástrojů. Je to středně
velká vrána s délkou těla asi 40 cm.
https://www.tyden.cz/rubriky/veda/priroda/video-inteligentni-vrana-si-vyrabi-
hacek-na-chytani-hmyzu_367077.html

Největší rozpětí křídel
Největší rozpětí křídel má albatros stěhovavý, a sice až 3,7
m. Jeho tělo měří až 135 cm a váží až 13 kg. Žije na jižní
polokouli a živí se rybami. Většinu života tráví v letu a
přistává jen kvůli rozmnožování a krmení.

https://ebird.org/species/wanalb



Největší tučňák
Největší ze všech tučňáků je tučňák císařský. Dosahuje výšky až 1,2 m a
váží až 45 kg. Obývá Antarktidu, živí se rybami a korýši a dožívá se 15 –
20 let. Je to jediný tučňák, který se rozmnožuje v období antarktické
zimy a do hnízdních kolonií urazí po ledu vzdálenost až 120 km. To už je
pořádný pochod.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Aptenodytes

Nejdéle žijící pták
Nejvyššího věku se dožil sameček kakadu žlutočečelatého jménem
Cocky Bennett. Vyklubal se roku 1796 a zemřel v roce 1916. Bylo mu
tedy 120 let. Se svým pánem projel na lodi celý svět, ale samozřejmě
ho přežil. Několikrát změnil majitele, byl to miláček, údajně měl
spoustu přátel a byl nesmírně zábavný. Zemřel plešatý, poslední brko
mu vypadlo dvacet let před smrtí. Po jeho úmrtí mu majitel nechal
vytisknout parte.
Dalšími dlouhověkými ptáky jsou kromě papoušků také plameňáci,
albatrosi, kondoři a orli bělohlaví.

https://www.wildrepublic.com/product/sulphur-crested-cockatoo/

Nejdelší nohy
Absolutně nejdelší nohy má africký pštros (1,3 m z celkové výšky
2,7m), ale s délkou nohou v poměru k tělu vede pisila čáponohá,
zvaná též pisila rudonohá nebo tenkozobec čáponohý. Její růžové
nohy měří 24 cm, což je 60 % z celkové délky 40 cm. Je to hojný
druh brodivého bahňáka a vyskytuje se téměř po celém světě,
ovšem k nám zaletí jen zřídka.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pisila_%C4%8D%C3%A1ponoh%C3%A1

Nejdelší migrace
Nejvíce kilometrů nalétá rybák dlouhoocasý. Cestuje od pólu k
pólu. Rozmnožuje se na březích severního oceánu, když je na
severní polokouli léto, pak letí za létem na jižní polokouli. Zažívá
nekonečné léto a ze všech ptáků si užije nejvíce slunečního světla.
Nemůžeme nevzpomenout Ťuka a Bzuka, jak putovali za
sluníčkem. Za rok uletí 40 000 km, tedy jako by po rovníku obletěl
zeměkouli. Jelikož se dožívá zhruba 30 let, při putování za sluncem
nalétá za život asi milion kilometrů, což je zhruba trojnásobek
vzdálenosti od Země k Měsíci.
Vidíte? A vy mňoukáte, když máte vylézt dvě patra ze suterénu do
počítačové učebny.https://earthsky.org/earth/which-bird-migrates-the-farthest/



Nejrychlejší letec
Tohle se rozhoduje fakt blbě, věřte nám. Nejvyšší
rychlost dokáže vyvinout sokol stěhovavý, a sice až 390
km/h, ale jen při střemhlavém letu. Za nejrychlejšího
letce byl s rychlostí kolem 170 km/h považován rorýs
východní, ale jeho rychlost nebyla nikdy vědecky
ověřena. Nejrychlejším ptákem byl prohlášen rorýs
obecný s ověřenou rychlostí 111 km/h. Teď se ale
podržte! Absolutně nejrychlejším letcem vůbec není
pták, nýbrž netopýr tadarida guánová žijící na obou
amerických kontinentech. Dokáže vyvinout rychlost
přesahující 160 km/h.

https://www.birdspot.co.uk/bird-brain/is-it-true-swifts-cant-take-off-from-
the-ground

Byla by ale škoda nebavit se ještě chvíli o rorýsech. Jsou
to bezesporu jedni z nejlepších letců v ptačí říši. Mají
zakrnělé nohy, protože je skoro nepotřebují. Většinu
života tráví ve vzduchu, kde přijímají potravu, pijí, páří se
a dokonce i spí. Přistávají jen kvůli hnízdění.

https://www.youtube.com/watch?v=yKb_hZQFgKA

Nejhlasitější pták
Nejhlasitějším ptákem je zvonec bílý. Dokáže vohulit
volume až na 125 decibelů. Hlasitý řev většinou slouží ke
komunikaci na delší vzdálenosti, ale samečci těchto
ptáků si kupodivu šetří hlas na to, když je samička poblíž.
Je s podivem, že samička nepřijde o sluch, protože je to
jako by strčila hlavu do repráku na rockovém koncertě.
Pro zajímavost je přípustná hladina hluku v průmyslových
provozech 75 decibelů. Nárůst hlučnosti o 3 decibely
znamená dvojnásobný hluk. Hluk nad 120 decibelů může
způsobit okamžité poškození lidského sluchu.

https://www.bangkokpost.com/world/1778354/scientists-record-
worlds-loudest-bird-song

Nejhojnější pták
Pokud počítáme jedince jednoho druhu, je nejhojnějším
ptákem snovač rudozobý. Celkem jich je asi jeden a půl
miliardy (kam se hrabou na nás). Žije v Africe, je podobný
vrabci, tvoří obrovská hejna čítající miliony jedinců a
Afričané mu přezdívají opeřené saranče. Jeho nálety na
obilí jsou devastující a zemědělci v boji proti němu
používají i ohňové bomby.

https://ebird.org/species/rebque1?siteLanguage=cs



Nejmenší ptáček
Trpaslíkem ptačí říše je kolibřík kalypta nejmenší. Žije na
Kubě a samečci měří pouhých 57 milimetrů, z čehož
polovinu tvoří ocas a zobák. Váží jen 1,6 gramu. Pro
srovnání čajová lžička cukru váží 4 g. Má se za to, že je to
spodní váhový limit pro teplokrevného živočicha.
Největším ptákem je pštros, ale to vám asi došlo. Měří až
2,7 m a váží 145 kg. Má rovněž největší oči ze všech
suchozemských zvířat, a sice 5 cm v průměru.
https://www.westend61.de/en/imageView/RHPLF08237/a-wild-adult-male-bee-
hummingbird-mellisuga-helenae-attracted-to-hand-held-flower-near-playa-larga-
cuba-west-indies-caribbean-central-america

Nejdelší let na jeden zátah
Máme tu horký rekord, pochází ze září tohoto roku. Břehouš
rudý uletěl bez přestávky neuvěřitelných
13 000 km, což je více než z Evropy do USA a zpátky.
Cestoval z Aljašky na Nový Zéland a vzdálenost překonal za
10 dní, přičemž letěl průměrnou rychlostí 88 km/h. Břehouš
se před cestou pořádně vykrmí, takže polovinu jeho
hmotnosti tvoří tukové zásoby. Rovněž zmenší vnitřní
orgány, aby snížil tělesnou hmotnost. Během cesty nejí a
nespí.
https://temata.rozhlas.cz/brehousi-mistri-dalkovych-letu-7857108

Nejrychlejší mávání křídly
Nejrychleji mávají křídly kolibříci, ptáci, kteří dokáží ve vzduchu
stát na místě podobně jako naše poštolka. Nejrychlejší naměřená
frekvence je 80 mávnutí za vteřinu, tedy skoro pět tisíc za minutu.
Průměrně mávnou křídly 53 krát za vteřinu. Jejich srdce bije
rychlostí až 1260 úderů za minutu.
https://www.thespruce.com/annas-hummingbird-387220

Nejsilnější stisk
Nejsilnější stisk má harpyje pralesní. Je to jeden z
největších dravců a žije v Jižní Americe. Její drápy mohou
měřit až 13 cm a jsou delší než drápy medvěda grizzly.
Loví velkou kořist, například lenochody a vřešťany. V
pařátech vyvine stisk o síle 45 kg/cm2. Průměrný dospělý
muž má v ruce stisk zhruba 7 kg/cm2.
Jeden z nejsilnějších stisků v pařátech má i náš známý výr
velký, který vyvine sílu kolem 35 kg/cm2.
https://www.nationalgeographic.com/animals/article/saving-worlds-largest-eagle

Nejdelší zobák
Nejdelší zobák má pelikán australský, a to až 47 cm. Nejdelší
zobák v poměru k tělu má kolibřík mečozobec. S délkou až
11 cm je jeho zobák delší než celý zbytek jeho těla. Žije v
Andách na západě Jižní Ameriky.
https://www.flickr.com/photos/bird_charmer/45786960381



Nejhlubší ponor
Tomuhle se ani nechce věřit. Do největší hloubky se
ponoří tučňák císařský, a sice 564 m. Vědci pomocí
monitorovacího zařízení sledovali 93 tučňáků po dobu
tří let. Za tu dobu jen 0,2 % ponorů šlo do hloubky
přesahující 400 m. Pouhých dvanáct ponorů překonalo
hranici 500 m. A teď se podržte – všechny je měl na
svědomí jeden tučňák! Představte si, že by měřicí
zařízení nepřipnuli na nohu tomuto atletovi. To bychom
se to nikdy nedozvěděli. Je ovšem také možné, že se
mezi tučňáky najde ještě výkonnější atlet, který unikl
naší zvědavosti.
Moc informací? Sorry, ale tohle jsme prostě museli
napsat.

https://mymodernmet.com/paul-nicklen-emperor-penguins/

Tento tučňák vydrží pod vodou přes 32 minut. To je
nejdelší pobyt pod vodou v ptačí říši. Je to zkrátka
šampion a rád láme rekordy.
To bychom měli nelétavého ptáka. Z létavých ptáků se
nejhlouběji potopí alkoun tlustozobý. Byla mu
naměřena hloubka neuvěřitelných 210 m.
Tito ptáci se potopí až dvacetkrát za sebou a mezi
ponory odpočívají méně než minutu. Pod hladinou
vydrží přes tři minuty, pomocí křídel plavou rychlostí
2 metry za sekundu a ulovenou kořist polykají pod
vodou.
http://www.freenatureimages.eu/Animals/Aves%2C%20Vogels%2C%20Birds%2
0L-Z/Uria%20lomvia%2C%20Bruennich%27s%20Guillemot/index.html

Nejrychlejší běžec
Nejrychleji běhá pštros. Na krátkou vzdálenost dokáže
vyvinout rychlost 100 km/h, běžně sprintuje rychlostí 72
km/h a rychlostí 50 km/h vydrží klusat na dlouhé
vzdálenosti. Délka kroku ve sprintu je 3,7 m. Je to
nejrychlejší dvounohé zvíře.
Stříbrnou medaili drží s rychlostí 48 km/h australský emu,
bronz kukačka kohoutí s rychlostí 42 km/h, která je tak
nejrychlejším běžcem mezi létavými ptáky.
Nejrychlejší člověk na planetě, Usain Bolt, dokáže běžet
rychlostí necelých 45 km/h, a je tedy pomalejší než třeba
medvěd.

Kukačka kohoutí. https://ebird.org/species/greroa?siteLanguage=cs

Nejtýranější pták
Nejvíce si vytrpí kur domácí, známý též jako kuře, kuřecí
maso, nosnice, Happy Meal, nebo kyblík z KFC. Ročně jich
je zabito přes 66 miliard, u nás něco kolem 25 miliónů.
Naprostá většina těchto ptáků živoří v drastických
podmínkách velkochovů pod umělým osvětlením, bez
přístupu k čerstvému vzduchu, namačkána na sebe, a
často tyto podmínky nepřežije. Protože popravčí linky jsou
robotizované, rychlé a nedokonalé, mnoho jedinců končí
svůj krátký, čtyřicet dva dní trvající život utopením ve vařící
vodě.https://www.ciwf.cz/hospodarska-zvirata/slepice/kurata-na-maso/

To byly ptačí rekordy. Kdyby vás ještě něco zajímalo, napište nám dotaz do poradny.



Hele, ale já jsem tady jenom jako brigádník.
Jak dlouho jste před důchodem pracovala v 
jídelně?
Pětatřicet let a třináct dní.
Jaké jídlo jste žákům nejraději vařila?
U dětí byla oblíbená svíčková. A možná palačinky.
Co děláte ve volném čase?
Lítám s vnukama po okolí.
Bavilo vás tady vařit?
Určitě, protože jináč bych tady tak dlouho 
nevydržela.
Co vás přivedlo k tomu, že jste se stala 
kuchařkou ve škole?
Přestupovala jsem z mateřské školky z Nalžovic, 
takže po mateřské, a pak už jsem u toho zůstala a 
začalo mě to bavit.
Váš oblíbený film?
Mně je to nějak celkem jedno. Teď letí Slunečná, 
tak Slunečnou a jináč detektivky.
Stal se vám někdy v jídelně úraz?
Ne.
Ani jste se nepořezala?
Ne.

Co vám dělá největší radost?
Upřímně, když sem takhle zajdu, a i když to nebylo v 
tom koronaviru, že se ke mně ty děti, které dřív byly v 
mateřinkách, hlásí. Že nezapomněly.
Vaše oblíbené roční období?
Jaro.
Koukáte na seriály?
Spíš víc čtu. 
Vaše oblíbené jídlo?
Řízek.
Jezdíte někam do zahraničí?
Ne.
A chtěla byste se někam podívat?
Toužila jsem po Itálii, tam jsem byla ještě před 
důchodem, a jináč mi stačí naše české končiny.
Kde jste všude vařila?
Jenom tady a o prázdninách jsem patnáct, nebo 
šestnáct let jezdila vařit na dětský tábor na Častoboři.
Vařila jste někdy ve známé restauraci?
Ne a ani bych nechtěla. 
Máte nějaký sen, který byste si chtěla splnit?
Momentálně možná koupit si nějaké nové, lepší auto, 
ale to je fakt hudba budoucnosti.

Matyáš Daněk, Antonín Hrma

Nikdy jsem se neřízla.

Spíš čtu.

Otevíráme hlasování o nejpohlednějšího chlapce naší školy. Po Novém roce bude na chodbě opět
připravena krabička a hlasovací lístky. Pravidla jsou stejná jako u hlasování pro královnu krásy: Každý má jen
jeden hlas pro chlapce z prvního stupně a jeden hlas pro chlapce z druhého stupně. Zdvořile děkujeme, že
pravidla respektujete.



Při čekání na výsledky hlasování jste určitě byli celí napjatí a nedočkavostí jste
nemohli zamhouřit oka. S velkou slávou tedy konečně vyhlašujeme umístění a
vy se přes vánoční prázdniny můžete v klidu vyspat.
Královnami krásy Základní školy a Mateřské školy Chlum se ve školním roce
stávají tyto dívky:

První stupeň
1. Alma Vančátová
2. Natálie Novotná
3. Stella Miletičová, Eliška Klokočková, 

Adéla Bláhová, Ester Kolingerová

Druhý stupeň
1. Anna Mašková, Anna Čížková
2. Elen Kopecká
3. Tereza Hyťhová, Anežka Lochová,

Vanesa Jankovská

A zde jsou slíbené rozhovory v vítězkami:

1. Jaké to je být všemi milována?
2. Proč si myslíš, že jsi vyhrála Miss?
3. Dáš se na dráhu modelingu?
4. Sundáváš někdy tu korunku?
5. Jak reagovali tvoji příbuzní, když zjistili, že jsi Miss?
6. Miluješ své fanoušky?
7. Nepodplatila jsi svoje voliče?
8. Přinesla ti výhra hodně peněz?
9. Má o tebe zájem více kluků, když jsi Miss?
10. Budeš se teď s námi bavit, nebudeš namyšlená?

Alma Vančátová
1. Divné.
2. Protože mi dávaly hlasy všechny holky ze třídy.
3. Nevím, co to znamená.
4. Co?
5. Měli radost.
6. Co?
7. Ne.
8. Nevím.
9. Nevím.
10. Namyšlená nebudu ani náhodou.



Anna Mašková
1. Nikdo to ještě neví, takže žádné.
2. To sama nevím, překvapilo mě to.
3. Ne.
4. Ne.
5. Ještě to neví.
6. Nejvíc na světě.
7. Možná jo, možná ne.
8. Ani korunu!
9. Ne, nikdo to neví.
10. To si pište!

Anna Čížková
1. Ještě nevím, ale snad se to dozvím.
2. Netuším, nečekala jsem to vůbec.
3. Jakoby nechystám se na to.
4. Nikdy!
5. Neví to, ale doufám, že to oslavíme.
6. Ano, jsou to lásky.
7. Já? Nikdy.
8. Bohužel nic.
9. Ještě ne.
10. Budu pořád stejná jako doteď.



Jak se těšíte na střední školu?
Ještě pár let počkej a poznáš to sám.

Když si na Vánoce koupím živého kapra a pustím ho, má šanci přežít?
Má. Dej si pozor, ať není potlučený, nemá otevřené rány a je čilý. Kapr, který je evidentně polomrtvý, velkou 
šanci na přežití nemá.. 

Nechcete nám poradit, jak sbalit holku?
Intenzivně pracujeme na monumentální sérii instruktážních videí. 

Proč je to hlasování pro královnu krásy?
Snažíme se vás zaměstnat a pobavit. 

Řešíte problémy, nebo průsery?
Průsery řešit neumíme. Ovšem vaše problémy jsou důvodem, proč děláme tuto poradnu. S důvěrou se na 
nás obraťte.  

Bude zase časopis?
Pracujeme na tom. 

Proč máme slané obědy?
Máš radši sladké?

Jak poznám, že je mi hodně?
Až tě přestanou napadat takový nejapný dotazy.

Vzpamatují se někdy deváťáci z křivd utrpěných v minulosti?
S největší pravděpodobností ne. Budou to v sobě nosit do konce života a každý rok se ozvou a připomenou 
vám, jak jste jim ublížili.  A to žraní provázků nám bude ležet v žaludku ještě dlouho. 

Proč je Fanda tak divnej?
Úplně nevíme, o koho jde, ale divný může znamenat zajímavý, netuctový. Třeba ho málo znáš.

Má člověk na těle stejný počet chlupů jako šimpanz?
Má, a přesto je to nahá opice. Naše chloupky jsou totiž ve srovnání s šimpanzem titěrné a téměř neviditelné. 
Jestli se chceš zabavit, zkus je spočítat. Jen dej pozor, ať se nespleteš. 

Proč je tato poradna?
Abychom vám vylepšili život.

Je pravda, že kravské mléko obsahuje hnis?
Ano, na jeho obsah v kravském mléce existují zákonné limity. V Evropě je to 400 miliónu buněk na litr, v USA
750 miliónů buněk na litr. To znamená, že v Americe můžete za své peníze dostat skoro dvojnásobné
množství hnisu. Zkrátka téměř neomezené možnosti. V Austrálii žádný limit není, tam se můžete cpát
hnisem, co hrdlo ráčí. Zajímavé je, že v USA jsou výrobci povinni naměřené množství hnisu (Somatic Cell
Count – SCC) uvádět na balení. U nás ne.

tuto rubriku připravuje hlavně Majda

Jak se máte, co děláte ve volném čase?
Pracujeme na rubrikách do časopisu.

Budou další díly Prostřeno?
V plánu jsou nyní jiné velkolepé projekty, ale třeba na to jednou dojde.

Jsou míčové hry o tělocviku důležité?
Rozhodně, bez míčových her to přeci nejde. 

Je mi dvanáct. Myslíte, že si mám začít holit nohy?
Tvoje nohy jsme neviděli, takže to nedokážeme posoudit. Udělej si samotest: Zlehka si přejeď dlaní po noze 
zdola nahoru, a jestli to drhne, je čas se začít holit. Není zač a klidně se ptej dál. 

Kde bydlí Ježíšek, když nejsou Vánoce?
V Berlíně, prý je tam dobře. 



Videopříloha: Manželská poradna
Vztahy bývají komplikované a někdy se vyplatí vyhledat 
odbornou pomoc. Přesvědčte se sami:
https://youtu.be/fMkumUj4Wv4
Poznámka: Pokud je odkaz neaktivní, stáhněte dokument do 
počítače. 
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Do jakého věku je možné nacpat dítě do babyboxu?
No, dokud není člověk tak starý, že už ho neunese. Takže tak kolem 55 let. 

Mají Kanaďani odklápěcí hlavy?
Ano, všichni. A prasečí očka.

Jak dlouho vydrží pan učitel pod vodou?
Tvrdí nám, že minutu a půl, ale nikdy jsme mu to neměřili, takže kdoví, kde je pravda.

Mají učitelé ve sborovně černou listinu?
Od anonymního zdroje jsme se dozvěděli že ano, ale kdo na ní visí, to je nám záhadou. Kdo se na ni dostane,
ke konci školního roku záhadně zmizí.

Proč je mléko bílé?
Hroší je růžové.


