
ČASOPIS   

Základní školy 
Bohumila Hrabala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V tomto čísle najdete například: 
 
 

Čert a Mikuláš                                     Vánoční koncert 
 

 

 
 
 



Úvod 
 
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
dovolujeme si Vám představit první číslo nového Časopisu 
Základní školy Bohumila Hrabala. Časopis se bude skládat 
ze dvou částí. První z nich bude přinášet shrnující informace 
toho, co se za měsíc na naší škole událo. Ta druhá, je věnována 
zábavné části časopisu nazvané „Černá groteska“. Časopis bude 
vycházet jako měsíčník a jeho sekce se budou v průběhu roku 
měnit. 
Naleznete zde nejen rekapitulaci událostí, ale také například 
rozhovor s učiteli z naší školy, básničky, zajímavosti nebo 
dokonce tipy na akce, které lze v Praze navštívit.  
Na dalších stránkách objevíte obrázky, výrobky či výtvory 
z různých vyučovacích hodin. 
 
  
Celý tým by Vám chtěl popřát, krásné prožití svátků vánočních 
a hlavně hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti a úspěchů 
do nadcházejícího roku 2018! 
 

 
Naši autoři: 

Hallsová Adéla 7. C 
Nová Agáta7. C 

Poláková Anna 7. C 
Harvanová Sofia 7. C 

Zimmermannová Katrin 7. C 
Weidenmannová Jana 7. C 

Novák Martin 8. A 

 
Pod vedením: 

Bc. Kateřiny Lískové 
Bc. Šimona Plašila 
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Čert a Mikuláš 
 
Pro každé dítě ať malé či velké jsou blížící se Vánoce časem 
napětí a očekávání. Každé z nich se těší na množství dárečků, 
které nalezne pod vánočním stromečkem. Dlouhé čekání jim 
mnohdy zpříjemní návštěva tří postav: Mikuláše, čerta a anděla. 
Tato trojice je symbolem odměny a dárku pro hodně děti 
a symbolem trestu a strachu pro ty zlobivé. Tradice sv. Mikuláše 
se v českých zemích traduje již od 13. století a je dodržována 
dodnes. 
Čert, Mikuláš a anděl navštěvují nejen rodiny, ale také děti 
na základních školách. Ani Základní škola Bohumila Hrabala 
nebyla výjimkou. Žáci devátých tříd se zhostili těchto důležitých 
rolí a s knihou hříchů vyrazili mezi své spolužáky. Z každé třídy 
byly vybrány děti hodné, které anděl ozdobil andělskými 
třpytkami, a děti zlobivé, které čerti označili pekelnou špínou 
a černotou. Nakonec byla každému žákovi věnována sladkost 
za odměnu.  
Žáci si mohli z této akce odnést ponaučení a samozřejmě 
napomenutí svého chování a školního prospěchu. Přece nikdo 
z nich nechce být příští rok označen pekelnou špínou. 
Do kostýmu čertů a anděla se převlekli také někteří učitelé, 
kteří chtěli dětem tuto atmosféru dokreslit a zpříjemnit… 
Sv. Mikuláš 
Mikuláš bývá oblečen v červeném, někdy v bílém a dokonce 
i ve zlatém plášti, na hlavě mívá biskupskou mitru a v ruce 
biskupskou berlu, celý kostým většinou doplňuje bílý plnovous. 
Mikuláše podle tradice doprovází éterický anděl celý v bílém 
s bělostnými křídly, symbol dobra. Poslední postavou v trojici je 
čert, který děti straší svým hrozivým vzhledem a je symbolem 
zla. Čert většinou nosí řetěz, kterým hrozivě chrastí a pytel, 
aby si v něm mohl zlobivé děti odnést do pekla. 
Svatý Mikuláš byl reálná historická postava. Narodil se někdy 
kolem roku 270 na území dnešního Turecka a stal se biskupem.  
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Byl velmi štědrý a rád lidem pomáhal. Legenda vypráví o třech  
dcerách chudého muže, které aby si vydělaly na věno, byly  
nuceny k prostituci. Mikuláš je ale zachránil tím, že jim tajně 
vhodil do pokoje valouny zlata, jimiž jejich otec nejen splatil 
dluhy, ale ještě zbylo na věno.. 
V té době ale docházelo k velkému pronásledování křesťanů, 
kteří byli zavíráni do žalářů a mučeni. Tomuto osudu 
se nevyhnul ani Mikuláš a 6. prosince byl umučen k smrti. Právě 
na toto datum proto připadá jeho svátek. 
V minulosti bývaly děti obdarovány jen na Mikuláše, nikoli 
na Štědrý den. Dostávaly jablka, oříšky, marcipánové figurky 
Mikuláše, čerta nebo jiné sladkosti. Děti před Mikulášem dříve 
nerecitovaly básničku jak je tomu v dnešní době, ale musely 
se pomodlit, například Andělíčku můj strážníčku… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://mikulas92.webnode.cz/o-sv-mikulasi/ 
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Básničky 
 
Mikuláš je hodný pán, který sladkosti rozdával- 
Anděl a čert chodí s ním, a spolu jsou dobrý tým. 
Mikuláš je velmi štědrý, čertík nás jde pozlobit, 
Andílek má krásná křídla, a moc hezký bílý styl.      
                                                                               
                                                                               Jana Weidenmannová 
 
 
Mikuláš je milý pán, který radost rozdával, 
Je to starší šťastný pán, který nás má všechny rád, 
Rozdává nám sladkosti, ze štěstí a radosti. 
Po levém boku je s ním čert, 
A pak tu je anděl s námi, který svítí,….oh no páni!    
                                                                  
                                                                       Katrin Zimmermannová 
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   Vánoční koncert školy v kostele sv. 
Vojtěcha v Libni 

 
V neděli 3. prosince 2017 jsme zažehli první svíčku 
na adventním věnci a otevřeli tak vánoční čas. Celý prosinec je 
naplněn množstvím mší a koncertů, 
které nás pomalu dovedou až k 
významnému křesťanskému 
svátku – Štědrému dni. Jeden 
takový koncert si uspořádala také 
Základní škola Bohumila Hrabala. 
Od září letošního školního roku se 
začali žáci v naší škole scházet v 
nepovinném předmětu nesoucí název SBORCHESTR. Tento 
předmět není, jak název napovídá, ani sborem, ani orchestrem. 
Někteří žáci zde hrají na hudební nástroje a někteří jen zpívají. 
Právě oni se stali hlavními účinkujícími na vánočním koncertu 
v kostele sv. Vojtěcha. Svým spolužákům zazpívali a zahráli 
skladby spojené s vánočním časem. Všichni žáci základní školy 
se mohli zaposlouchat do skladeb s vánoční tématikou nebo 
do spirituálů. 
 
Náš malý SBORCHESTR a žáci, kteří se toužili přidat k malým 
zpěvákům, však nebyl sám, kdo vytvořil příjemnou vánoční 
atmosféru. Jako host zde vystoupit jihoafrický dívčí sbor 
Paarl Choir, který patří mezi ty profesionální a celý koncert 
doplnil nádherným zpěvem. 
Obrovská pochvala patří našim žákům, kteří se nezalekli 
tak velké konkurence a předvedli překrásný výkon 
pod vedením sbormistryně Mgr. Kateřiny Tůmové. 
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Sportovní akce 
 

V říjnu, listopadu a prosinci se naše škola účastnila mnoho 
sportovních akcí. Ve fotbale se naše dívky umístily na 4. místě a 
chlapci na 7. - 9. místě. 
Ve floorballe byly zastoupeny všechny kategorie. Mladší i starší 
chlapci se umístili na 9. - 12. místě. Mladší dívky přivezly pohár, 
a to za 3. místo. Starší dívky z floorballu dopadly nejlépe, také 
přivezly pohár za krásné 2. místo. 
Basketbal reprezentovali jen starší chlapci a dopadli 
na 10. místě. 
V únoru bude reprezentace v házené, a to 6. a 7. Také budeme 
reprezentovat volejbal za chlapce i dívky a atletiku. 
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Lovci mamutů trochu jinak  
 

Není mamut jako mamut. Ten náš neměl čtyři metry, ale jen dva, 
a na rozdíl od pravěkých lovců jej měli ti naši lovci pěkně 
chyceného v jámě. Stačilo ho jen ulovit. Jako symbolickou zbraň 
používali žáci 6. A a 6. C, míčky se suchým zipem, které házeli 
přímo na srdce v podobě terče. Mezi žáky byla uspořádána 
soutěž o to, kdo si nahází více bodů a ukáže tak svou zručnost a 
šikovnost. Každý z nich se mohl přesvědčit o tom, zda by 
dokázal mamuta ulovit.  
Této hodině předcházela příprava strategie v jazyce 
PRAČLOVĚKA (gesta a posunky) a kresba jeskynních maleb 
podobných těm, které jsou k vidění ve slavné Altamiře. 
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Konstantinopol podlehla Turkům – 
PODRUHÉ! 

 
A pak, že se historie neopakuje! 
V roce 1453 bylo hlavní město Byzantské říše Konstantinopol 
dobyto Turky a tím zničena obrovská říše. Tu samou situaci 
si mohli vyzkoušet žáci sedmých tříd také, ale v roce 2017. 
Během hodin dějepisu neseděli jen v lavicích, ale zahráli si 
na armádu bojovníků. Aby si žáci jen tak neházeli na terč, byla 
tato aktivita spojena s ústním zkoušením. Pravidla byla jasná: 
Podle počtu trefených míčků jim byla položena otázka dané 
obtížnosti. Žáci si mohli vybojovat buď otázku lehkou (2 nebo 
3 míčky), nebo otázku těžkou (1-0 míčků). V této hodině tedy 
nestačili pouze vědomosti, a především šikovnost a motorika. 
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Rozhovor s paní  
učitelkou Krajákovou 

 
• Těšíte se na Vánoce?  
o Ano, těším se. 
 
• Máte již nazdobený stromek? 
o Ano, mám. Do zlaté a stříbrné barvy. 
 
• Pečete cukroví? 
o Ano, obvykle vyrábím 12 druhů.: rohlíčky, pracny, perníčky, 
vídeňské rohlíčky atd. 
 
• Co vy a váš volný čas? 
o Můj volný čas věnuji z větší části svým dětem, jinak také 
chodím ráda běhat a ráda si čtu knížky. 
 
• Jaké jsou vaše oblíbené aktivity? 
o  Svých oblíbených aktivit mám více.: spánek, jídlo, divadlo, 
koncerty, čtení, masáže a manikúra. 
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Práce žáků z IT 
 
 
 
 
 
 

Bartošová 5.A 

 
 
 
 
 
 
 
 

Špinková 6.A 
 

 
 
 
 
 
 

 
Švalbová 6.A 
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Fakta 
 

Mysl a paměť  
 
1. Pokud nemůžete usnout, znamená to, že jste 
nejpravděpodobněji ve snu někoho jiného.  
2. V noci se nám může zdát až sto snů, ale většinu z nich si 
nepamatujeme. 
3. Spaní na levé straně, by vás mělo dělat pozitivnějšími. 

 
Zvířata  
 
1. Psi vidí barevně v omezené míře asi 
tak jako barvoslepý člověk.  
2. Pes umí vydávat zhruba 10 zvuků, 
kočka 100. 
3. Srdce myší bije 550krát za minutu. 
4. Netopýr je jediný savec, který létá. 

 
Zajímavosti 
 
1. Mona Lisa nemá obočí. 
2. Váš zrak je lepší, když máte strach. 
3. Měsíc se pomalu vzdaluje od Země. 
4. Eiffelova věž vyroste zhruba o 15 cm, 
když je teplé počasí. 
5. Děti mají více kostí, než dospěli lidé. 
6. Pokud opakovaně budete opakovat 
jedno slovo pořád do kola, po chvíli vám 
přestane dávat smysl. 
7. Průměrný člověk má za den zhruba 70 
000 myšlenek. 
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Leden – Akce 
 

Pokud byste si chtěli prodloužit vánoční náladu 
ve Valdštejnském paláci, probíhá do 7. 1. výstava vánočních 
betlémů. K vidění tu jsou desítky vánočních betlémů. Uvidíte 
betlémy vytvořené dříve než před sto lety, ale tvorbu 
současných umělců 
• Vstupné je zdarma 
• Výstava je denně otevřená od 10 hodin do 16 hodin 
 
Vánoce našich prababiček   - Toulcův Dvůr 
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti od 3 let a senioři – 30 Kč 
Denně od 13:00 - 17:00 
 
Výstava betlémů u Panny Marie Sněžné – Praha 1, 
Jungmannovo náměstí 18 
Termín: 2. 12. 2017 až 3. 1. 2018 
 
Nejpoutavější je mechanický betlém pana Jiřího Votruby, v 
současné době již 4,5m dlouhý, a betlém postavený podle 
Třešťských betlémů s historickými figurkami řezbáře 
Boudného, který se svými rozměry 3x2,5m patří k největším 
betlémům v Praze. 
 
Bruslení na ledě je poměrně oblíbená zimní činnost, a proto je 
zde krátký seznam některých kluzišť v Praze: 

- Kluziště pod žižkovskou věží – vstupné placené 
- Kluziště na Letné - vstupné zdarma 
- Kluziště galerie Harfa – možnost půjčení bruslí - vstupné 

50 Kč 
- Kluziště Centrum Černý Most – možnost půjčení lyží – 

vstupné 60 Kč 
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- Kluziště na koupališti v Ládví-Děti do 150 cm ZDARMA, 
Děti nad 150 cm 30 Kč/150 minut, Dospělí 40 Kč/150 
minut 

 
• Seznam všech kluzišť a informace o nich naleznete na 
webové stránce Kudy z nudy -
https://www.kudyznudy.cz/Kam-pojedete/Praha.aspx 

 
Muzeum smyslů je velmi interaktivní muzeum, ve kterém je 
nad 50 exponátů, zakládajících se na našich smylech. Najdete 
tu třeba Hlava na talíři, Místnost vzhůru nohama, Zvuková 
zóna nebo i Lože z hřebíků a spousta dalších optických klamů, 
které vám zamotají hlavu. 

• Kde muzeum najdeme? – V ulici Jindřišská 20 
• Kolik to stojí? – Dítě 170 Kč a Dospělí 290 Kč 

 
Grévin - muzeum voskových figurín. V tomto muzeu najdete 
mnoho českých i světových celebrit, které jsou vytvořeny z 
vosku. V jedné části si můžete vytvořit návrh na svoji vlastní 
figurínu a poslat si ji na email. Je to skvělá zábava a to mohu 
doporučit i z vlastní zkušenosti. Muzeum stojí v Celetné ulici a 
vstupné je o něco dražší, Děti: 249 Kč  Dospělí: 369 Kč 
 
Výstava: Praha Karla IV. - velkolepé staveniště Evropy 

Muzeum hlavního města Prahy: Dům U Zlatého prstenu 
Adresa:  Praha 1, Týnská 6 Termín: 13. 12. 2016 až 31. 12. 

2020 
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Veselé Vánoce! 
 
Vánoční čas se konečně přiblížil! Celý prosinec byl naplněn 
neuvěřitelným množstvím akcí, koncertů a zážitků. Ulice města 
se zaplnily světýlky, na každém náměstí svítí překrásný vánoční 
strom a obchody se začaly plnit zákazníky – Ano, Vánoce jsou 
tu! 
Vánoční atmosféra na nás dýchá 
odevšud, kam se jen podíváme. Z 
kuchyně voní vánoční cukroví, v oknech 
svítí světýlka a my už se těšíme na 
odpočinek a vánoční pohodu. Vánoční 
atmosféru se snažili také vytvořit všichni 
učitelé na naší škole. Pokud se projdete 
chodbou, uslyšíte z hodin hudební 
výchovy zpěv vánočních koled a pokud 
se zastavíte v některé z tříd, naleznete 
krásně ozdobené vánoční stromečky a 
vyzdobené třídy.  
Jeden z takových stromečků je k vidění i ve třídě VII. A. 
Na tvorbě stromečku se podíleli všichni žáci sedmých tříd 
(VII. A, VII. B, VII. C, VII. D). Vytvořili ozdoby na stromeček, 
které se nesou v duchu probíraného učiva, tedy románského 
slohu. Ozdobičky nepředstavují nic jiného než nejznámější 
románské stavby, tedy rotundy. Aby byl stromeček veselý a 
pestrý, zvolili si žáci různé barevné kombinace na své 
„rotundičky“. Do tvorby vánoční atmosféry se zapojit tedy 
opravdu každý. 
Chtěli bychom Vám všem popřát krásné a pohodové svátky 
vánoční, které budou plné radosti a smíchu. Především však 
šťastný nový rok, který bude jistě naplněn úspěchem, štěstím, 
pohodou, pevným zdravím a láskou! 
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Básnička Vánoce 
Už jsou tu zas Vánoce, 
Konečně zas po roce. 

Ozdoby jsou všude kolem, 
Zdobím stromek honem, honem. 

Ozdobeno teď já to mám, 
Komu letos dárky já dám? 

Katrin Zimmermannová 
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Pranostika 

 
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 
 

Akce leden 
 
5. 1. 2018 Vzdělávací program PLANETA ZEMĚ 3000 (5. 1. 
2018)  
Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. 12. 2017 a trvají do 
úterý 2. 1. 2018. – Začátek výuky – 3. 1. 2017 
19. 1. 2018 Ukončení docházky 
31. 1. 2018 – Vysvědčení 
2. 2. 2018 – Pololetní prázdniny 
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CERNÁ GROTESKA

nuda

 !! časopis všech pirátů na Korábě !!

v aktuálním čísle najdete:

- seznámení - komix -                             
- křížovka - rozhovory - vtipy - 
- příběh “Čtyřka z korábu” -



 

 

Milé spolužačky a milí spolužáci, 

toto je časopis pro všechny, kteří se 

chtějí pobavit, a dokonce se něco 

dozvědět. Nese název „Černá 

groteska".  

V tomto časopise Vám budeme 

přinášet strany na kterých se budete 

moci pobavit, přemýšlet u křížovek a 

kvízů. Dále si můžete přečíst příběh na 

pokračování a rozhovory.  

Budeme rádi, když se Vám bude tento 

časopis líbit a podpoříte nás při vzniku 

dalších čísel časopisu. 

 A teď Vám představím naši 

šéfredaktorku a naše novináře: 

 

 

 

 

 

                            Naše šéfredaktorka  

                                Adéla Májková 

Naši novináři: 

 

 

 
     

Linda 

Bartošová 

Nela  

Steinmannová 

Alena 

Jolova 

Eva 

Loneková 

Martin  

Chytil 

Michaela 

Fafková 



 

 

Dnešní rozhovor je s panem Romanem Petrusem, starostou 

Prahy 8.  

Dobrý den pane starosto, moje první 

otázka: 

Čím jste chtěl být, když jste chodil na 

základní školu? 

Tak, já jsem hrozně rád četl 

nejrůznější knihy, opravdu hodně 

moc a proto jsem chtěl být 

knihkupcem. To se mi povedlo. 

Vystudoval jsem to, ale už během 

studia jsem si uvědomil, že to není 

věc kterou bych chtěl dělat 

dlouhodobě i z toho pohledu, že to 

není finančně zajímavé. To znamená, 

že jsem se rozhodl dělat jiné věci, a 

tak jsem se dostal k politice. 

A kolik knih jste přečetl týdně? Týdně to asi neumím přesně říct, ale řekl bych že jsem 

přečetl 120 knih do roka. 

Politiku jsem začal dělat už v osmnácti, kdy jsem vstoupil do politické strany ČSSD a vlastně 

hned jsem věděl, že chci dělat komunální politiku. Jsem zastupitelem patnáct let, takže už 

čtvrté volební období.  A postupně jsem vystřídal úplně všechny funkce od opozičního 

politika po toho starostu. Takže ten starosta vlastně z toho vyplynul. 

 



Rozšiřujete přírodu na Praze 8? 

My se spíš soustředíme na to, aby ta zeleň, která tady je byla trošku nová, aby se lépe 

opečovávala, aby v tom městě byly věci, které tam patří. To znamená, že některé stromy 

nejsou vhodné, aby stály ve městě a ty stromy vlastně trpí, takže postupně se nahrazují těmi 

stromy, kterým to nevadí. Zároveň jsme se pustili do toho, aby takzvaně veřejné prostory což 

většinou bývají náměstí tak abychom je dali dohromady, aby se tam lidi cítili líp. Už minulé 

volební období se začalo s Karlínským náměstím teďka je náměstí Doktora Holého a bude se 

revitalizovat Ládví. To jsou taková obrovská místa a pro spoustu lidí, protože třeba sídliště 

Ďáblice má necelých 30 000 obyvatel, to znamená, že to je normálně velké město a nemá 

svoje náměstí. Takže to chceme dělat a zároveň chceme, pokud jde o lesy a další 

věci abychom je trochu vice obhospodařovali, i přesto že nám to nepatří. Abychom je 

ochraňovali, aby je nikdo neničil. 

Budete kolem škol Bohumila Hrabala renovovat? 

Pokud jde o Zenklovu, tak v celé ulici bude  probíhat rekonstrukce osmnáct měsíců. Bude to 

velmi náročné. Na druhou stranu jsou tady nejstarší koleje v Praze, ty koleje by se měly 

vyměňovat po patnácti letech a tady už jsou asi osmnáct až devatenáct let. Problém je, že se 

nám v létě ohýbají koleje, někdy mohli mít spolužáci problém, že se nemohli dostat tramvají 

do školy, hlavně v létě, takže červen a září, kdy se to skutečně stalo několikrát a nebo se 

rozpadají a tak to není úplně bezpečné. A proto se to dělá ale když už se to dělá tak k tomu 

bude připojena technická správa komunikací, která bude dělat silnice, chodníky se budou 

dělat nově ale bohužel to trvá strašně dlouho, a navíc tady byla strašně stará kanalizace, 

takže se bude dělat kompletní kanalizace pod tím. A to celé bude trvat osmnáct měsíců. Pak 

by to mělo vypadat úplně jinak tramvajová zastávka by měla být u školy. Náhradní doprava 

bude zařízená autobusy, bez toho to nejde. 

 

Co přejete čtenářům do nového roku? 

Určitě hezké svátky, ať všichni dostanou to, co si přejí. A do nového roku hodně trpělivosti, 

protože ta oprava u Zenklovky bude asi složitější. 

 



 

 

 

 

ČTYŘKA Z KORÁBU 

Tak tohle je naše čtyřka z osmé třídy. Amy, Jon, 

Mia a Luke. Seznamte se. 

Amy: nešikovná modrooká blondýna, smolařka. 

Nesnáší nudu, je s ní vždycky legrace. 

Mia: hnědooká zrzka s culíky, miluje zvířata a 

všeho ostatního se bojí. I vlastního odrazu 

v zrcadle. 

Luke: frajer, černé vlasy. Bez kožené bundy se neobejde. 

Jon: Šprt. Prostě ten chytrej. Nikdy nedostal pětku a vždycky musí být po jeho. 

A nakonec nenápadný přírůstek do naší party. Ferda… 

 

KAPITOLA 1: 

Při chemii jednoho dne spadl do Lukeova ne 

úplně přesvědčivého pokusu docela malý pavouk. 

Mia začala šílet, protože zvířata milovala. 

Pavouka vylovila z láhve pomocí rukavice. Toho 

pokusu se totiž štítila stejně jako ten pavouk. 

Pavouka tedy vzala a 

položila pod lavici. 

Další hodiny proběhly docela normálně, celý zbytek 

týdne taky a vypadalo to, že bude klid i nadále. Ale 

nebyl. Když přišli v pondělí ráno do školy, všude 



běhali zmatení učitelé. Před školou stála 

policejní auta a záchranka z Bulovky. Děti od 5. 

do 9. třídy stály seřazené na hřišti. Amy se 

snažila sehnat nějakého učitele, ale marně. To 

už si je ale všechny učitelka zavolala na hřiště a 

snažila se jim něco vysvětlit. Vyšlo z ní ale jenom 

vystrašené: „Vraťte se domů, škola dnes není.“ 

Ze hřiště se ozvalo hlasité: „huráááá“ a 

děti se rozběhly domů. Jen naše čtyřka 

ne. Protože tihle čtyři se rádi vždycky do 

něčeho zapletli. Užuž se blížili ke škole, 

aby zjistili něco víc, ale v tu ránu k nim 

přiběhl školník a poslal je domů. Všichni 

se tvářili tak sklesle, že byste čekali, že si 

to školník rozmyslí, ale to se nestalo. 

 Nezbývalo jim tedy nic jiného než se 

vrátit domů. Rozhodli se, že půjdou k Amy domů, aby tu záhadu pořádně 

dořešili. Amy měla moc starostlivé rodiče. Bylo před Vánocemi, tak každý dostal 

krabici cukroví. A začala porada… 

 

…pokračování příště…  

 

 



 

      

 
1. Dinosauří mláďátko se ptá své maminky: „Maminko, až umřu, 
také půjdu do nebe?“ Maminka odpoví: „Ne, synku, do muzea!“ 

 

2. „Tati, co je to kamzík?“ Tatínek odpovídá: „To je taková hloupá 
ryba.“ „Ale tady se píše, že skáče po skalách!“ 

„No vidíš, jak je hloupá!“ 

 

3. Maminka se ptá Pepíčka:“ Proč krmíš slepice čokoládou?“ A 
Pepíček odpoví: „Aby mi snesly Kinder vajíčko!“ 

 

4. Pepíček říká mamince: „Mám jednu dobrou a jednu špatnou 
zprávu, jakou chceš slyšet dřív?“ „Tak třeba tu dobrou.“ „Mám 
jedničku.“ „To je super, a ta špatná?“ „Že to není pravda!“ 

 

 

 



 

 

 
Byla jednou jedna třída a v ní byl jeden Prankař. A ten chtěl napálit 
paní učitelku, ale zatím nevěděl jak. 

Jednou děti odevzdávaly 
čtvrtletní práci a paní učitelka 
oznámkoval práce razítkem. 
Potom ho napadlo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
    

 
 
Děti vešly do třídy, sedly 
do lavice a zazvonilo 

na hodinu. 

. 
 

Po škole vyměnil razítko, které 
dávalo místo pětek jedničky. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všichni přišli domů, potom ukázali to tatínkovy a mamince, kteří byli hodně překvapení.  
 
 

Od té doby všichni 
žáci měli samé 
jedničky až do Vánoc  

I když žáci měli diktát na pětku, 
razítko dávalo jen jedničky.   

Všichni dostali své diktáty a šli 
domů. 
 

KONEC 



            Co na srdci to na …… 

      k   Zvíře které vyskytuje v našich lesích 

              Manželka Bořivoje  

  y             Zimní sport 

          Hlavní město Francie 

x 

p         Lepicí ….. 

            Advent má čtyři …… 

          Zvíře které žije na jižním pólu 

          Opak začátku 

    t   Opak zimy 

                Oblíbený předmět 

          Sportovní klub 

        k   V jaké zemi je velké teplo 

            Kolikáteho se slaví Mikuláš  

 

 

Ň Z H P M N B A L E T K A Mikrovlnka 

E R V B U B E N H T D M U Dostihy 

Š E M K D L A P M A H U J Květina 

E  C N M P V C L U Z X W I Letadlo 

Ř V X I Y K L E T A D L O baletka  

T O V K E Y E G U F U A O kaktus  

Q Q V R X H H C G M N B K Třešeň 

Z I M O O U A I H I R L O Košile 

I W I V Z P L K T Ý A I Š Brýle 

C E D L H D I Ě L S H H I Palma 

J J T N Y S V E V J O N L Buben 

A C U K P K H D B L O D E Ovce 

A M L A P N K A K T U S A 

 


	C:\Users\user\Desktop\časopis\komplet\ČASOPIS (1) (1).pdf
	C:\Users\user\Desktop\časopis\komplet\STROMEK.pdf
	C:\Users\user\Desktop\časopis\komplet\groteska noviny titulka.pdf
	C:\Users\user\Desktop\časopis\komplet\černa groteska.pdf

