
Ahoj všichni!

Vítáme Vás u dalšího čísla našeho školního časopisu a děkujeme za ohlasy na první číslo. Jsme 
rádi, že jsme překvapili a zaujali, když to slyšíme z více stran, tak to fakt zahřeje u srdce. Hodně jste 
si chválili články Tomáše Dohnala o seberevoltě a my slibujeme, že se v každém čísle objeví něco 
podobného, co Vás chytne. Rozhodně tedy nepřeskočte Fantoma opery od Terky Barošové a kdo 
ví – třeba ve Vás její zážitek probudí zájem o divadlo. Lucka Matošková zase je zářnou ukázkou 
toho, jak lze být dobrá ve sportu i ve škole současně a jak lze obojí s přehledem zvládat. U některých 
redaktorů se projevil v tom nejlepším slova smyslu kritický duch, což poznáte v reportáži Nikoly Pa-
látové a Terky Zychové. O technické amatéry se postarali osvědčení Ondra Skalský a Adam Hajda, 
hlubší zamyšlení nad problémy, které ještě ani zdaleka čas neodvál, přináší rubrika Přemýšlíme…  A 
ono nám to opravdu začíná jít. Zveřejňujeme i krásné literární pokusy Terky Koňaříkové a Verčy Faj-
kusové a rozhovor s paní učitelkou Vařejkovou.Tentokrát máme i něco pro nejmenší z prvního stup-
ně: snad se nebudou bát! A nakonec velmi děkujeme za návrhy nového loga. Bylo toho moc a dařilo 
se – nakonec se podařilo vybrat i to nej. Víc už neprozradíme a hurá do čtení!

Vaše redakce

LUCKA MATOŠKOVÁ Z 9. B
A to je věc, kterou jsme si nemohli nechat jako 
redaktoři školního časopisu ujít. Lucka plave za 
plavecký oddíl TJ Alcedo a na konci loňského 
roku si „zařádila“ na mistrovství dorostenek a žen 
v Plzni. Největší úspěch bylo plavání 200 m prsa 
(zlato), ale to nebyl jediný start, který byl úspěšný: 
stříbrnou medaili získala na 100 m prsa, 4. místo 
na 50 m prsa a 6. místo v celkovém pořadí.

Lucko, jak dlouho se věnuješ plavání?

Závodně asi 8 let.

Jak často trénuješ?

Většinou 6x týdně.

Jakého největšího úspěchu jsi dosáhla?

Nejspíš titul mistra ČR.

Považuješ se za vrcholovou sportovkyni? 

ÚVODNÍK

Doplavala si pro titul mistryně republiky!
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Ne, za vrcholové sportovce považuju lidi, kteří tomu podřizují svůj život a jezdí na světové sportovní 
akce, což se mi zatím nepodařilo.

Chtěla by ses plaváním v budoucnu živit?

Asi ne, protože chci být trenérkou biatlonu, nejlépe norského týmu.

Jaká je tvá vysněná dovolená?

Ve Švýcarsku!

Máš domácího mazlíčka?

Nemám, nevydržela bych se o něj starat.

Třídíš odpad?

Jasně!

Lucce gratulujeme a přejeme jí do budoucna hodně plaveckých i osobních úspěchů!

Matyáš Zbranek a Jakub Švagera, 9. B

Napřed je třeba říci, že se sešlo tolik neo-
třelých návrhů, že jsme se ocitli v opravdu 
těžké situaci. 

Vybrat z toho množství jeden - to byl nad-
lidský výkon.Mazaně jsme nechali napřed 
vybírat 

SOUTĚŽ O
NOVÉ LOGO 
ZPRÁV Z TRÁVY

zkušené výtvarné oko paní učitelky Jirkov-
ské, a když se při následném výběru i naše 
výtvarná oka (nezkušená) zastavila většinou na 
stejném logu, bylo vymalováno.

Absolutním vítězem se stal Adam Křenek z 6. A. 
V tomto oboru mu předpovídáme velkou budouc-
nost. Gratulujeme a s odměnou se co nejdříve 
dostavíme! 

A ty ostatní? Podívejte se aspoň na malou ochut-
návku. Poznáte ty své?

Vaše redakce
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Práce na logu vypadaly takto:
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1. Jaký obor jste vystudovala?
Jsem absolventkou Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, obor biologie-chemie.
2. Na jakých jiných školách jste ještě učila?
Po vysoké škole jsem nastoupila na základní školu v Ludgeřovicích u Opavy, kde jsem učila jeden 
rok, pak jsem se přestěhovala do Vsetína a začala „krotit divokou zvěř“ na trávnické škole. Dva roky 
jsem vypomáhala s chemií a angličtinou i na Základní škole Integra.
3. Jak dlouho učíte na ZŠ Trávníky?
Příští rok to bude 20 let.
4. Proč jste si vybrala zrovna tuto školu?
Když jsem si, jako zájemce o místo, o naší škole zjišťovala informace, byla mi doporučena mými zná-
mými jako nejlepší, s hodnými žáky a dobrým kolektivem učitelů a učitelek.
5. Jste spokojená s povoláním učitelky?
Tohle povolání jsem si vybrala dobrovolně, učím ráda.
6. Jaké máte koníčky (záliby) mimo školu?
Ráda relaxuji v přírodě, mám ráda hory, louky a les, sbírám a pěstuji bylinky, ze kterých si míchám 

různé čajové směsi. Mým dalším 
velkým koníčkem je divadlo.
7. Máte doma zvířata?
Teď mám doma už jen kočku, kte-
rou jsme si vzali z útulku jako malé 
hubené nemocné kotě a vypiplali ji 
do krásné tříbarevné kočičí slečny. 
Můj zvěřinec začal někdy v mých 
deseti letech, kdy jsem si pořídila 
prvního křečka. Pokračovalo to 
bílou myší, vodní želvou, morče-
tem, papouškem, dále u nás bydlel 
gekon, housenky a taky několik 
pulců.
8. Který je Váš nejhorší učitelský 
zážitek?
Takovým situacím se snažím před-
cházet, ale vzpomínám si na to, jak 
mi při jednom chemickém pokusu 
hořel stůl a při dalším vyletěla ple-
chovka s vodíkem tak vysoko, že 
srazila kryt zářivky osvětlení. Pro 
mne to bylo dost děsné, ale žákům 
se tato hodina velmi zamlouvala.
9. Kde jste byla nejdál od Vsetí-
na?
Asi nejdál jsem byla ve Španělsku 
nebo na ostrově Djerba u tuniské-
ho pobřeží.
10. Chtěla byste ve svém životě 
něco změnit, pokud ano, co by 
to bylo?
Nelituji ničeho, co v mém životě 
bylo nebo se stalo, ale možná bych 
chtěla nakouknout do minulosti, jak 

ROZHOVOR S … Radanou Vařejkovou

a kudy by se ubíral můj život, kdybych vystudovala medicínu, jak 
jsem měla původně v plánu.
11. Kde pracuje váš manžel?
Učí na základní škole v Luhu tělocvik a chemii.
12. Kterou třídu máte nejradši?
Každou takovou, ve které jsou žáci, kteří nemají kyselé a znudě-
né obličeje, ale jsou zvídaví a nadšení a taky třídu, která mi 
umožní v klidu a v pohodě učit.
13. Je pro vás důležité vycházet se žáky?
Ano, vzájemná důvěra je hodně důležitá, ale samozřejmě vím, 
že platí pravidlo, že ať děláš, co děláš, nikdy se nezavděčíš 
všem. Vztah mezi učitelem a žákem je křehká záležitost, tráví-
me spolu ve škole hodně času, zažíváme různé situace a obě 
strany by se měly snažit, aby nám tady bylo fajn.

Děkuji za rozhovor!
Nikola Tomaštíková, 8. C
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Ke konci října jsme se s rodinou již tradičně vydali na výlet do Prahy spojený s návštěvou muziká-
lového představení. Po zkušenostech z loňských let, kdy jsme byli všichni spokojeni s obsazením 
zpěváků, výkony herců i s tématem, jsme se těšili, co nás tentokráte čeká. 
Již název muzikálu  -  Fantom opery byl tajuplný. Představení se odehrávalo v GOJA Music Hall, což 
bylo také první, co mě večer překvapilo  - a to pyramidový tvar budovy. 
 
Už při vstupu do sálu nás vítali uvaděči ve starém francouzském obleku, byli jsme nadšeni, protože 
jsme si připadali, jako bychom vcházeli do Pařížské opery. Lístky jsme měli do poslední řady úplně 
navrchu celého sálu, což by některým mohlo vadit, nás však uchvátil výhled na sál, pódium, již při-
pravené kulisy a především na obrovský zakrytý lustr, který byl dominantou celého představení. 

Muzikál vznikl podle románu Gastona Lerouxe, hudbu složil slavný skladatel Andrew Lloyd Weber. 
Poprvé byl uveden v Londýně, kde se hraje dodnes. Avšak českému producentu Františku Janečkovi 
trvalo dlouhých 20 let, než tento muzikál poprvé uvedl na české hudební scéně. 

FANTOM  OPERY

Pamatuji si velmi živě, jaké to bylo, když jsem Fantoma opery uviděla poprvé: vysoký, charismatic-
ký a hlavně s krásným hlasem. Silná atmosféra příběhu mě pohltila, vždyť téma lásky a nenávisti je 
věčné. Hudba, největší devize Fantoma opery, mě strhla přesně tak, jak by si Andrew Lloyd Web-
ber přál, velká zásluha patří vynikajícímu orchestru. Sboru bylo dobře rozumět, stejně tak sólistům. 
Architekt Daniel Dvořák stvořil vskutku úchvatnou scénu, díky které jsem se ocitla napřed v Pařížské 
opeře, posléze i v katakombách.  Během celého představení je scéna nesmírně živá a neustále se 
pohybuje. V ději se vyskytuje hodně operních prvků a také dokonalé baletní vystoupení. Mě nejvíce 
ze všeho zaujaly nápadité kostýmy představitelů, z těch rozmanitých barev mě přecházel zrak.
Za sebe zhlédnutí určitě doporučuji. Jsem ráda, že Fantom dorazil do Prahy ...

Tereza Barošová, 9. A
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JAK PŘEMÝŠLÍME! 
TENTOKRÁT … O TOM, CO ZNAMENALO 
PRO POLITICKÉ VĚZNĚ 20. STOLETÍ
ZACHOVÁNÍ SEBEÚCTY

Je sebeúcta hnacím motorem života? Mohlo její 
systematické pokořování v sovětských gulazích 
a nacistických koncentračních táborech zničit 
člověka?

Gábina Švagerová, 9. B:
„Sebeúcta je pro člověka velmi důležitá, protože 
když si člověk sám sebe neváží, tak to pro něj 
musí být utrpení. Nevážit si ničeho, co ve svém 
životě dokáže. Myslím si, že když někdo něko-
mu podryje jeho sebeúctu, tak klesne na dno. Je 
mu jedno, co dělá, jak se chová, nemá se za co 
stydět. Když má člověk sebeúctu, má i nějaký 
sen, nějaký cíl, protože v sebe věří a jde si za tím 
a jeho život má smysl. Tento člověk je spokojený. 
Nemá-li jeho život smysl, tak si ho někdy i vez-
me.“

Ondra Malý, 9. C:
„Já – když bych se dostal do koncentračního tá-
bora, nebo do gulagu – a měl bych rodinu, určitě 
bych se snažil vše nějak přežít. Jedno, jestli by 
mě sráželi na kolena, sebeúcta by klesala, nebo 
ještě něco horšího. Stále bych věřil, ne na něco 
mocného, andělíčka strážného, ale na to, že vše 
bude v pořádku. Rodina, přátelé, všichni se mají 
dobře. Má sebeúcta by stále klesala, když bych 
přežil – byl by ze mne blázen. Věřím, že by mi mí 
blízcí pomohli se vrátit do stavu, ve kterém jsem 
byl předtím, než jsem odešel. Každopádně je to 
důležité a doufám, že v budoucnosti se nic tako-
vého už odehrávat nebude.“

Johanka Havlíková, 9. B:
„Když tu otázku převedu právě na gulagy… lidé, 
co mají sebeúctu, se snaží. Snaží se udržet na-
živu, protože jim záleží na vlastním životě. Takže 
když to zakončím – ano, asi je sebeúcta hnacím 
motorem života. Protože bez ní skončíme jako 
trosky. A to není ten pravý život!“

Adriana Kašparová, 9. C:
„Je hrozné, co si lidé v totalitě prožili. Já osobně 
si to nedokážu představit. Že za mnou najednou 
někdo přijde a odvleče mě od mé rodiny, přátel, 
domova. Když si představím, že tam jsem a proží-
vám to, co oni… Hrůza! Pro mě by jediná možnost 
byla smrt. Když si vezmu, že bych nevěděla, co je 
s mou rodinou, tak myslím, že bych se zbláznila. 
Zpráva, která by mi oznámila, že je rodina mrtvá… 
zhroutila bych se. V té situaci bych neměla proč 
žít a vzala bych si život.“

Vendula Ondrová, 9. B:
„Kdybych si představila sebe, jak bych dopadla 
v „koncentráku“, nebo by mi stačilo i vězení v té 
době, tak bych během krátké doby umřela. Ti lidé 
to museli mít ohromně těžké, nechápu, jak to moh-
li vydržet. Ta doba byla strašná a jsem ráda, že se 
to změnilo.“

Adéla Kovářová, 9. C:
„Podle mě je lidská sebeúcta, důvěra v sebe a 
důstojnost to nejdůležitější, co vlastní člověk. Pro 
člověka je nejhorší ji ztratit. Když je člověk bez 
důstojnosti, je jako bez duše.“

Katka Besedová, 9. B:
„Když jíte rukama, ze země, když ani nevíte, co 
jíte, člověk tu sebeúctu rychle ztratí… Potom už 



nejste člověk, ale zvíře, které bojuje o přežití. Představte si, že je vám neskutečná zima a na zemi 
najdete kus oblečení na někom, kdo už je dávno po smrti. Pokud mu ho vezmete, v tu chvíli nemáte 
už žádnou sebeúctu, ale jde vám jen o přežití… A stojí to za to?“

Richard Kosina, 9. C:
„Ano. Já si myslím, že kdybych se dostal do koncentračního tábora, tak jsou dva způsoby. Někteří by 
nepřežili a spáchali by sebevraždu. Ale kdybych dostal např. 20 let v gulagu a přežil to, tak by bylo 
všecko jiné – za 20 let se svět změní, a když je člověk zničený jak fyzicky, tak psychicky, tak je pro-
blém udržet se na vlastních nohou.“

Pavel Jelínek, 9. B:
„Myslel jsem si, že člověk, který vyšel z gulagu, byl rád, že se odtamtud dostal, že začal nový život 
atd. … Ale takhle to bohužel nebylo, člověk v tu chvíli, co byl propuštěn, ztratil schopnost věřit, ztratil 
vše, jako je opora atd. … protože v gulazích nepřišel jen o fyzickou zdatnost, ale hlavně o psychiku.“

Zaslal Matyáš Zbranek, 9. B
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A je tu zase další číslo našeho časopisu. V minulém čísle jste měli k uhodnutí paní učitelku Vařejko-
vou, strefovali jste se dost dobře, takže jsme nakonec museli ze správných odpovědí losovat. 

HÁDÁME

Vyhráli tito žáci:

Matěj Včelica
Katka Adámková

Matěj Koňař

Čeká na ně sladká odměna.

Opět je to někdo z našich pedagogů.

Celá redakce časopisu bude ráda za vaši aktivitu a drží palce při tipování!
Nikola Tomaštíková, 8. C

Losování výherců  z 1. čísla šéfredaktorem 
Adamem Zgabajem
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TVOŘÍME
Poezie

NECHTĚJTE BÝT MIMONĚM

Překrásný sen včera se mi zdál,
že jsem se najednou člověkem stal.

Když jsem se vzbudil, tak všechno zmizelo
a to mě celý den trošičku mrzelo.

Však zahlédl jsem kamarády, 
hned rozběhl se k nim
a vyprávěl jsem o tom, 
o čem už dlouho sním.

Že na lidi chtěl bych si hrát,
však jak jsem to dořekl, 

začali se smát.

A pak jsem zůstal sám
a nevím už, jestli nějaké kamarády mám.

Avšak najednou se ozve hlásek
teňoučký jak konipásek:

„Já taky chtěla bych být člověkem,
ale každý se mi směje

a teď jsem hrozně zoufalá
a hrozně smutno mně je.“

A tak jsme se spřátelili,
hrajeme si na lidi 

a nic si z toho neděláme,
když nás někdo uvidí.

Dám vám radu, pozemšťané,
nechtějte být mimoněm,

buďte rádi, že jste lidi
řešte všecko s rozumem.

Terezie Koňaříková, 6. A
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Próza
Pane Cartere, s dovolením!

Trrrr, zazvonil mi budík. Vstala jsem a šla jsem si vyčistit zuby. Najednou se podívám, rozhlédnu se a 
… kde to vlastně jsem? Ocitám se v úplně jiné době, vidím tolik lidí, každý něco dělá.
„Haló, pane, můžu se vás zeptat, kde to jsem?“ Nic, nikdo mi neodpovídá.
„Co se to děje?“ polekala jsem se. Vidím kolem sebe pyramidy. „Jsem v Egyptě?“ Jéje. No, jednou 
jsem byla v Praze na egyptské výstavě, ale tohle jsem si nikdy nedokázala představit. Viděla jsem i 
dokument, kdy se v roce 1922  Howardu Carterovi podařil objev století. Našel hrob egyptského fara-
ona Tutanchamóna, ale jeho mumii teprve o tři roky později. 
Počkat… To teda znamená, že jsem v roce 1925? Stojím vedle Cartera (!!!) a dívám se, jak se dostal 
do jedné z hrobových místností. Svíčka mu osvětluje zlaté sochy, vozy, lodě a spoustu dalších věcí. 
Vše ze zlata a perleti. Nic tak krásného jsem ještě neviděla.
„Pane Cartere, jsme opravdu v hrobce?“ „Ano, jsme. Toto jsem hledal dlouhá léta.“ 
Vstupujeme dovnitř. Volám: „Podívejte, je tu spousta kreseb a hieroglyfů!“ 
„Tohle je bůh slunce, jmenuje se Aton, a tohle je Anubis, bůh mrtvých,“ vysvětluje pan Carter. Při-
stupujeme k sarkofágu. Je velký, těžký, víko se ani nehne. Co teď? Jak ho otevřeme? Za pomoci 
pěti lidí, různých kladek a zvedáků se nakonec podařilo víko sundat. Spatřili jsme zlatou posmrtnou 
masku faraóna Tutanchamóna.
Crr crr crrr… slyším budík? Jsem v koupelně? Takže se mi to nezdálo? No, dočistím si zuby a půjdu 
do školy.

Veronika Fajkusová, 6. A

REPORTÁŽ
„Inspekce“ ve školní jídelně
Ahoj všichni!
Chtěly bychom v tomto článku zhodnotit službu, kterou skoro všichni denně využíváme – školní jídel-
nu. Začneme napřed tím, co nás mrzí, co bychom rády, aby zmizelo:

1. Vadí nám, že se okýnka zavírají příliš brzy. Ve dnech 3. - 7. 11. 2014 jsme kontrolovaly zavírací 
dobu ŠKJ. Uzavření okýnek ani jeden den nesouhlasilo. Myslíme si, že pokud má jídelna fungovat do 
14:00, musí být všechno k dispozici stejně, jakoby bylo teprve poledne (v obchodě, kde mají do šesti, 
vám taky nevytírají podlahu deset minut před zavřením). Když se zdržíme při úklidu třídy, můžeme 
přijít klidně ve 13:45 – ano, najíst dostaneme, ale při jídle začneme mimoděk spěchat, protože si 
připadáme blbě, že nějak zdržujeme. O přidání nášupu nemůže být ani řeč. Zavřená okýnka působí 
výhružně.
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Správné zavření ŠKJ - 14:00

Pondělí 3. 11. 13:50
Úterý     4. 11. 13:46
Středa   5. 11. 13:52
Čtvrtek  6. 11. 13:50
Pátek    7. 11. 13:48

2. Dalším problémem studentů je brzké odvážení příborů a pití. Pokud si nevezmeme pití hned, jak si 
odneseme tác ke stolu, po jídle už nemáme šanci. Býváme tedy často žízniví.

3. Taky bychom chtěly podotknout, jestli by paní kuchařky nemohly nosit čepice, protože v našich 
obědech občas nacházíme vlasy.

Nechceme ŠKJ nějakým způsobem poškodit, protože má i nějaké světlé stránky a tím je například 
zavedení čisté vody mezi nápoje každý den (tím se dostáváme ještě k jednomu problému: kde je 
pitná voda díky označení poznáme, u ostatních už jen hádáme). Myslíme si ale, že bychom se měli o 
něčem, co nám vadí a co si myslíme, že je možné vylepšit, otevřeně bavit.
Během „inspekce“ nás napadlo, že by každá třída 2. stupně mohla v jednom týdnu navrhnout jeden 
oběd, který považuje za mňamku, a přitom splňuje zásady zdravé výživy. Co vy na to?

Nikola Palátová a Tereza Zychová, 9.A

Digitální hodiny
Zařízení, které doma určitě všichni máte, jen ve ,,vývojové“ podobě. Jsou to digitální hodiny, jejímž 
srdcem je hodinový krystal (32,768 kHz) a dělička 4060 na 2 Hz, tenhle kmitočet se pak dále dělí 
buď děličkou 7490 (je nevhodná, nutnost použít spínací tranzistor nebo verzi 74L90 nebo 74LS90, ty 
jsou daleko méně úspornější, a tak stačí i nízký proud z 4060) nebo nějakým jiným IO, záleží na vás. 
Poté jsou použity dopředné čítače s vestavěným dekodérem na 4026, nemusí se tak používat čítač a 
dekodér na display zvlášť jako dříve. Ty počítají jedno hertzové impulsy vteřinu po vteřině až do 24h, 
a pak zase znovu. Celé zapojení je doplněno o další generátor (NE555, zhruba 2Hz), který umožňuje 
nastavování času (minuty + hodiny). Hodiny jsou docela přesné a srovnatelné s normálními.

VYRÁBÍME
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Součástky mají hodnotu asi 100 Kč (bez nepájivého kontaktního pole) a při troše cviku a podrobným 
naplánováním lze postavit i za 2 hodiny, mně to ale trvalo asi 7, protože jsem musel všechno předě-
lávat a hledat způsoby, jak vyřešit problémy. Pokud byste se rozhodli ke stavbě, tak zajděte do 9. A, 
nebo mi napište na ondrejskalsky@atlas.cz.

Ondra Skalský, 9. A

Dnes si vyrobíme „parníček“.
Budete potřebovat: krabici od džusu Relax, čajovou svíčku, nůžky, tavnou pistol, plechovku a 2 brčka.

Postup: 

Vezmete si krabici od džusu, kterou rozstřihnete na půl. Z druhé poloviny uděláte kabinu tak, že ustři-
hnete polovinu, do které vystřihnete okna (obrázek č. 1). Z plechovky vystřihnete obdélník, asi 10x 14 
cm. Obdélník přehnete napůl z té delší strany a dáte na jednu stranu ty dvě brčka kloubem blíž a sle-
píte a utěsníte tavnou pistolí (obrázek č. 2). Na polovinu krabice od džusu přilepíte kabinu, za kterou 
vystřihnete malou dírku pro brčka, které tam zasunete po klouby, tu utěsníte tavnou pistolí a zbytek 
brček nasměrujete dozadu lodi a přilepíte. Obdélník neboli boiler nakloníte pomocí kloubů dozadu. 
Pod boiler přilepíte svíčku. Aby parník plul, dáte ho na vodu a zapálíte svíčku. Ta zahřeje boiler, ve 
kterém se začne tvořit tlak a ten v podobě bublinek bude hnát parník vpřed.
Přeji šťastnou plavbu.

Kutil Adam

Návod:

č. 1 kabina, č. 2 krabice od džusu, č. 3 boiler, č. 4 svíčka, č. 5 brčka
V dalším díle si vyrobíme formuli.

Adam Hajda, 8. A
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Obchodník s automobily přesvědčuje lakomého Skota: „To auto je pro vás jako stvořené, spotřebuje 
jenom lžíci benzinu na 100 kilometrů!“ „Polévkovou, nebo kávovou?“

Víš, co je to maximální hloupost? Koupit si za poslední peníze peněženku.

Letí dva chlápci na rogalu a jeden se ptá. „Tak, co mám udělat teď, pane instruktore, když chci při-
stát?“ „Cože? Já myslel, že instruktor jste vy!“

Tatínek se ptá Jendy: „Tak, jak bylo?“ „Čtyři jedničky a jedna pětka.“ „Opravdu?“ Tatínek otevře žá-
kovskou knížku a tam je napsáno: „11. 11. Matematika 5.“

Pan Novák se u veterináře ptá: „Co mám dělat, pane doktore? Naši psi honí lidi na kole!“ Doktor chví-
li přemýšlí a pak odpoví: „Tak jim ty kola seberte!“

Syn železničáře přijde poprvé ze školy, hodí aktovku do kouta a mudruje: „Pěkný podfuk! Prý první 
třída, a mají tam tvrdé a dřevěné lavice!“

Pepíček říká učiteli: „Tu pětku na vysvědčení jsem si nezasloužil!“ „To vím také, ale horší známku 
naše zákony bohužel nepovolují!“

Na školním výletě přespává třída v tělocvičně. Učitel večer rozmístí holky na jeden konec tělocvičny a 
kluky na druhý, uprostřed nakreslí čáru a všechny upozorňuje: „Za každé překročení této čáry účtuju 
deset korun!“ Z davu kluků se ozve: „Můžu si koupit permanentku?“

Mezi myslivci: „Karle, žiješ?“ „Jo!“ „Pepo, žiješ?“ „Jasný!“ „Díky bohu… tak to chlapci vypadá, že jsem 
dneska prvně zastřelil divočáka!“

Jde babička se svým pětiletým vnoučkem a ukazuje na projíždějící auto: „Podívej, Martínku! To je 
“brmbrm“!“ „Babi, to není “brmbrm“! To je sedan BMW se čtyřválcovým motorem o obsahu 1,9 litru.“

Připravil Adam Hajda, VIII. A

SMĚJEME SE



Chtěli bychom Vás poprosit o pomoc: od začátku roku jsme v naší škole potkali celou řadu strašidel 
(FAKT! Žijí ale výhradně ve škole). Podařilo se nám u některých zachytit jejich podobu, tu teď vidíte 
před sebou. Potřebovali bychom je ale nějak pojmenovat a popsat, co přesně vyvádějí, jak jsou ne-
bezpečná, odkud přišla a co na ně platí. 
Pomůžete nám? Poproste o pomoc i vaše paní učitelky, určitě budou vědět, jak na to!
Nejlepší fabulátory opět odměníme!

Texty sbírá Nikča Palátová a Terka Zychová z 9. A.

Vaše redakce

Ahoj, naši malí kamarádi!
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