
Milí pedagogové, milí žáci naší školy!

Přehouplo se nám pololetí do jara, ale do jara nějak rozpačitého: jakoby se mu nechtělo ani začít. 
Stojí rozkročeno mezi zimou a teplem a ne a ne se rozhodnout. Váhavost je příšerná vlastnost, navíc 
i proces, který by neměl být příliš prodlužován, protože skončí-li nakonec opravdu rozhodnutím, je to 
rozhodnutí předchozí nerozhodností nějak trvale ušpiněno. 
 
A tak my všichni tady v redakci doufáme, že u deváťáků skončilo rozhodování, na kterou školu si 
podat přihlášku, kde se v následujících letech ukotvit a čím se snad už stát, a že se rozhodli vědomě 
čistě. Myslíme na ně v následujících dnech, ať se jim daří při písemných testech na zvolených ško-
lách a současně si začínáme uvědomovat, jak málo času tu s námi stráví, jak už s nimi dobíháme do 
finále. 
 
Podíváte-li se na složení naší redakce, je jasné, že nám odejde podstatná část mužstva a tu je chvíle 
zamávat na letošní osmáky, aby se k nám výrazněji přidali, zamávat i na sedmáky, kteří tu nejsou tře-
ba vůbec a přitom určitě už umí něco podstatného sdělit, a povzbudit šesťáky, kteří, ač nejmenší, se 
už výrazným písmem do Zpráv z Trávy zapsali. Moc bychom si přáli, aby jim ta radost z tvorby nejen 
zůstala, ale stávala se více a více potřebou. Tak neváhejte, nerozhodujte se zbytečně dlouho a dejte 
o sobě a svých aktivitách vědět. Moc se na vás těšíme!

Za redakci Andrea Chrobáková

Úvodník

Zprávy
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Dne 14. a 15. března 2015 se v Brně konala soutěž ve skládání 
Rubikovy kostky (a dalších hlavolamů) – Brno Open.  Zúčastnit 
se mohl úplně každý, všechny věkové kategorie od nejmenších 
až po nejstarší, a zástupci všech zemí soutěžili dohromady. 
Takových lidí, kteří spolu svedli boj o diplomy a medaile, se našlo 
okolo šedesáti. Jejich kvalitu potvrzuje i fakt, že hodně z nich 
překonalo národní rekordy. 
Kromě vítězů z jednotlivých soutěží byl vždy vyhlášen i nejlepší 
Čech. 
Jednu cenu si odvezl i žák naší školy, Pavel Jelínek z 9.B, který 
poskládal Pyraminx (hlavolam podobný Rubikově kostce, ovšem  
ve tvaru jehlanu)  za neuvěřitelných 5,77 sekund. Pavel se
zúčastnil také skládání klasické Rubikovy kostky, kde byl jeho 
nejlepší čas 10,56 sekund, dostal se tedy až do 2. kola
(z celkově 3).  
Na závěr bych tedy chtěla Pavlovi pogratulovat a popřát nejen 
jemu, ale i ostatním fandům Rubikovy kostky, hodně úspěchů.

Helena Hegeďová, 9. B

Brno Open
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Letos už tradičně – jak jsme zapátrali už po deváté – se naše školní jídelna 18. března proměnila 
v hudební sál, kde se konala pěvecká soutěž Superstar.

Kategorie byly dvě – jedna pro první stupeň, další pro druhý. Maláči byli v převaze, celkem jich
soutěžilo dvanáct, z těch nejstarších jen osm. Bylo vidět, že se všichni poctivě připravovali, a asi 
nejhorší pro ně bylo, aby dobře zvládli trému před nabitou jídelnou. Některým se to nepodařilo vůbec, 
takže v zákulisí jsme zahlédli i slzy, někteří si to vyloženě užili s humorem sobě vlastním.
Pro ty nešťastné bychom chtěli vzkázat, že se přece hlavně jedná o to, mít radost z vlastní akce
a neutápět se  v depresi z něčeho nepodařeného, stejně jsme drželi palce hlavně jim! A klobouk dolů 
před jejich odvahou, to přece také na něco ukazuje.

A těm nejšťastnějším Superstar – Melanii Rýzové ze 4. A a Kamile Slováčkové ze 6. A, absolutním 
vítězkám ve svých kategoriích, vzkazujeme, že kdyby všechna zaměstnání v jejich životech nevyšla, 
tak jedno je jisté: jako zpěvačky se uživí vždy! A přitom porota (i profesionální hudebníci) byla drsná, 
neodpustila nic!

Superstar
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Dějepisná exkurze devátých tříd do Osvětimi
V pondělí 23. 3. 2015 se žáci devátých tříd vypravili společně s p.uč. Chrobákovou a Húšťovou do 
bývalého koncentračního tábora Osvětim (něm. Auschwitz) za poznáním událostí historie, které jsou 
všem dobře známé, ale ne všichni si tyto události dostatečně připomínají. 

Naši prohlídku celého komplexu jsme zahájili v první částí muzea Auschwitz I, která byla „lepší“ částí 
koncentračního tábora vzhledem k snesitelnějším životním podmínkám a k menšímu počtu usmr-
cených vězňů. Poté následovala prohlídka druhé části Auschwitz II - Birkenau. V této části jsme se 
dozvěděli, že zde byl celý tábor rozdělen na mužskou a ženskou část a taky část, v níž se spalovali 
židé, kteří byli shledáni jako práce neschopní. Průvodci se nám zmínili také o třetí části Auschwitz III 
- Monowitz, která byla z komplexu nejmenší a do dnešní doby se z ní nedochovaly žádné pozůstatky. 
Tato exkurze je tradičně velmi úspěšná, protože žáci naší školy se o tyhle události zajímají a chtějí 
poznat část historie 2. světové války.

Jakub Švagera, Matyáš Zbranek, 9. B

II. kategorie (2. stupeň): 

1. místo - Kamila Slováčková (6. A) - People help people (Birdy) 
2. místo - Daniela Propšová (9. A) - Impossible (Shontelle) 
3. místo - Vanda Bětíková (6. A) - Say something (Christina Aguilera) 

Cena poroty: Tadeáš Tomeček (8. C) - Radioactive (Imagine Dragons)

-red-

A teď přehled výsledků letošní Superstar:
I. kategorie (1. stupeň):  

1. místo - Melánie Rýzová (4. A) - Najednou (soundtrack Ledové království) 
2. místo - Tereza Janáčová (2. A) - Voda, voděnka (Hana Ulrychová) 
3. místo - Nicol Novosadová (4. A) - Sladké mámení (Helena Vondráčková) 

Cena poroty: Michaela Matošková (4. A) - Umět mít rád (soundtrack Ledové království)
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Apríl je den, kdy si můžeme vystřelit z kohokoli a jakýmkoli způsobem. 
I když to je americký svátek, tak se uchytil i u nás. Někdo je jeho větším 
příznivcem a někdo by ho naopak nejradši úplně vynechal. Ačkoli se občas 
některé žertíky povedou, některé více a některé méně. 

Jako například u nás na škole. Jedna nejmenovaná paní učitelka vymyslela 
bezva apríl. Pointa spočívala v tom, že se po škole vyslal vzkaz, aby se 
učitelé dostavili na mimořádnou poradu do sborovny ve 14:00. Všichni se 
nechali nachytat.
I po odhalení pravdy nám to připadalo velmi vtipné a někteří vyučující 
s námi souhlasili, některým to však nepřipadalo směšné. To je právě ten 
dvojí pohled na stejnou věc.
Snad to ale ustáli všichni, protože při aprílu by se měl člověk zasmát a 
dostat lepší náladu. 
Pár dalších tříd se jako každý rok schovalo na záchodech, nebo předstíraly 
jinou vyučovací hodinu. Více detailů o dalších aprílech se dozvíte v 8. C, 
neváhejte nás kontaktovat! Po aprílu jsme uskutečnili anketu týkající se 
ohlasů na apríl.
Sami si můžete přečíst pár názorů od žáků z 9. B:
„Tento rok jsme napálili 2 učitelky tím, že jsme nešli do hodiny. Pak jsme 
taky chodili do jiných tříd a říkali jsme vyučujícím, že mají okamžitě jít do 
ředitelny, a učitelé tam vždycky důvěřivě šli. Bylo to takové oživení dne.“

Hon na divočáky
Dne 1. dubna 2015 se třída 6. A zúčastnila honu na divočáky. Bohužel, nebo spíš naštěstí, žádný 
z žáků nic neulovil. Důvodů bylo hned několik. Třeba Michal Palát krmil divoká prasata svou sva-
činou, a to ta veliká a chlupatá zvířata přilákalo, ale když Zdeněk Katrušák a Pavel Žiga vylezli na 
suchý strom s tenkými větvemi, suchá větev pod nimi křupla a divočáci utekli. Asi o patnáct minut 
později jeden z žáků spatřil malé pruhované prasátko, které hledalo žaludy a rýpalo čumákem v roz-
bahněné zemi. Když zvědavě přišlo k nám, spolužák Jarda Cypris si chtěl to malé, nevinné mláďátko 
pohladit, ale nevěděl, že poblíž stojí prasečí maminka. Nevěděl ani, že na tohle jsou všechny zvířecí 
maminky agresívní. Přiběhla k němu a kousla ho do ruky. Kvůli tomuto zlobivému žákovi byl výlet zru-
šen a odvezli ho do nemocnice, aby v ráně nevznikl zánět. Druhý den se na něj všichni žáci zlobili.

Terezie Koňaříková, 6. A

REFLEXE
Apríl

„Apríl moc neprožívám, protože si srandu dělám každý den.“ 

„Apríl je fajn, člověk může kohokoliv napálit, ale nesmí se to přehnat. 
Určitě se hodí do školy.“

„Apríl je v klidu. Může být dobrý, když to nejde do extrému. Když si člověk 
udělá srandu z něčeho, tak nevidím problém, proč by musel být naštvaný, 
ale brát to s humorem.“

„Apríl neřeším, nemám žádný zážitek, ale letos se mě kámoška snažila 
nachytat, ale prokoukla jsem jí to, protože říct, že fandí Spartě, je i jako 
apríl blbé.“

Kristýna Manďáková z 8. B a Nela Čunková z 8. C
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Vážení příznivci Zpráv z Trávy!
V tomto čísle Vám přinášíme rozhovor, který je zaměřený na zná-
mou soutěž naší školy – Superstar. Duší Superstar je paní učitelka 
Zuzana Pavlůsková. Celou soutěž vymyslela, organizuje a řídí, pro-
to jsme se obrátili na ni s několika otázkami. V rozhovoru se ptáme 
i na nešvary, které – jak si myslíme - tuto soutěž kazí. Nechceme 
nic lacině kritizovat a jednostranně negovat, jen se otevřeně ptáme 
na věci, které se nám nelíbí. A oceňujeme, že se nám dostalo odpo-
vědi. 

Paní učitelko, jak jste byla spokojená s letošním průběhem 
Superstar?
Chtěla bych především pochválit všechny děti, které se Superstar 
zúčastnily, protože už to, že vůbec na jeviště přijdou s tím, co umí a 
jdou s kůží na trh, je velká odvaha. Že se někomu daří víc a něko-
mu míň – o tom ta soutěž je.

Jsou nějaké negativní jevy, které Vás na soutěži mrzí?
Publikum. Mělo by být slušné a spíše fandit, než projevovat nespo-
kojenost různými neidentifikovatelnými zvuky – to se přece nedělá. 
Také se mi nelíbilo závěrečné hodnocení poroty formou potlesko-
měru, když dvě dívky měly stejný počet bodů. Od toho bylo tajné 
hodnocení, aby se porotci rozhodli jasně a konkrétně. Probrala 
jsem to s nimi po soutěži a rozhodně se to nebude příště opakovat.

Je nezbytné, abychom platili na Superstar vstupné, když se 
jedná o akci naší školy?
Peníze za vstupné jsou potřeba k tomu, aby tato soutěž a další, 
které pořádáme, mohly existovat na takovém levelu a úrovni, na 
jaké za těch devět let jsou. Pořizují se za ně ceny, upomínkové 
předměty, jsou vypláceny honoráře. Po každoročním vyúčtování se 
za ušetřené peníze pořizuje hudební technika a vybavení do školy.

Na letošní Superstar se nám nelíbil Váš zásah do rozhodování 
poroty – porota navrhovala jiné řešení ohledně umístění soutě-
žících, ale to jste odmítla a porota se Vašemu názoru přizpůso-
bila. Myslíte si, že byla zachována nestrannost a objektivita?
Porota - ač měla možnost tajného hlasování a byla předem upo-
zorněna, že má vyhodnotit jedno první, druhé a třetí místo, a jedno 
zvláštní ocenění (kvůli koupeným cenám)- dala stejný počet hlasů 
druhému a třetímu místu. Dívky odmítly zpívat znovu. V tento 
moment jsem vstoupila do dohadování porotců s tím, že mají 
konkrétně rozhodnout o pořadí. Na to se dal slyšet jeden z porotců, 
že použijí tzv. „potleskoměr“- tím se vše rozhodlo. Dál jsem se do 
soutěže nevměšovala, ale rozhodně jsem se stylem hodnocení ne-
souhlasila, odborná porota je od toho, aby uměla jasně a konkrétně 
rozhodnout.

Proč vystupují žákyně, které zpívat evidentně neumí? 
Nikoho jsem do soutěže nenutila, ba naopak vždy konzultuji se 
slabšími zpěváky, zda ještě „nepocvičíme“ a neodsuneme vystou-
pení na později, nebo doporučím změnu písničky. Pokud se žák, 
nebo žákyně rozhodne jít do soutěže, je to vždy jeho svobodná 
volba.

Začala jste už s přípravou soutěže na příští školní rok?
Ano, mám radost, že už nyní malé děti chodí, že se chtějí přihlásit 
do soutěže na příští rok.

Děkujeme za rozhovor

Adam Zgabaj, Kristýna Vidlářová, David Lucbauer a 9. A

Zašli jsme si na první stupeň, abychom zjistili, co si 
myslí o Superstar naši nejmenší spolužáci. Oslovili 
jsme letošní vítězku Melánii Rýzovou (4. A):

Kolikrát jsi se zúčastnila Superstar? A kdy to bylo 
poprvé?
Poprvé jsem soutěžila ve druhé třídě, dohromady už 
třikrát.

Když jsi vstoupila na  pódium, měla jsi trému?
Poprvé ano, ale podruhé už tréma nebyla.

Jak jsi spokojená se svým výkonem?  Jak by ses 
ohodnotila na stupici od 1-10?
Ano, jsem velmi spokojená a dala bych si 8 bodů 
z deseti.

Jaká je tvá motivace a cíl?
Moje motivace je, že jsem chtěla dokázat, že na to 
mám. Můj cíl je se stát slavnou zpěvačkou.

Vystupovala jsi už někde mimo školu?
Sólově jsem mimo školu nevystupovala, ale ve sbo-
ru jsem zpívala i mimo školu.

Byli na tebe porotci přísní?
Porotci byli hodní a upřímní.

Jak dlouho před soutěží si se připravovala?
Připravovala jsem se dva měsíce před Superstar, 
ale příprava náročná nebyla. Ale tento rok byla Su-
perstar neúspěšnější, protože jsem získala 1. místo.

Děkujeme za rozhovor a přejeme další pěvecké 
úspěchy! 

Daniela Propšová, Adéla Kneblová a Adam Zgabaj
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ROZHOVOR S … Dagmar Macháčkovou
P. uč. Macháčková učí na naší škole matematiku a zeměpis, což jsou předměty patřící do skupiny 
těch náročných. Zeptali jsme se proto na několik věcí, které s její profesí souvisí.

Proč jste si vybrala kariéru učitele?
 
   Chtěla jsem studovat matematiku.  Ale co se samotnou matematikou? A taky mě nasměrovalo to, 
že jsem na gymnáziu pořád vysvětlovala spolužákům různé příklady. 
 
Chtěla byste v životě dosáhnout vyššího vzdělání?  
    ??? (vyšší než vysokoškolské?) 
 
Byla jste mezi spolužáky oblíbená? 
    Myslím, že ano.

Byl to váš sen učit matematiku(zeměpis)? 
   Jako dítě jsem neměla žádné vysněné povolání.  Rozhodla jsem se až ve čtvrťáku na gymnáziu. 
 
Pamatujete si na první den v této škole? 
   Ne.

Používala jste ve škole taháky? 
  Občas jsem si takový malý vyrobila do přírodopisu, ale k použití pak nedošlo, protože jsem se jed-
nak bála, a taky proto, že jsem se to při neustálém zmenšování a zdokonalování naučila. 
 
Nakupujete ráda? 
   Ne.

Máte v rodině nějakého vynálezce? 
   Přímo vynálezce, který má přihlášený nějaký patent? To ne. Ale zručné a šikovné lidi ano. 
 
Vaříte ráda? 
  Jak kdy.

Co nejraději děláte ve svém volném čase? 
  Záleží na počasí.  Když je hezky, tak trávím čas na zahradě
nebo se projedu na kole. Jindy si ráda přečtu dobrou knížku.

Děkujeme za rozhovor!
 
Matyáš Zbranek a Jakub Švagera, 9. B
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HÁDÁME
Poslední fotohádanka byla pro naše žáky
očividně velmi náročná.
Z žáků devíti tříd uhodlo pouze šest!
Ale i tak jsme výherce losovali, protože
oceňujeme jenom tři autory správné odpovědi.
Kdože to tedy na poslední fotce byl?
No přece pan ředitel!

Šťastnými výherci jsou Nikol Zeťová z 8. C, Nela 
Zajíčková ze 6. A a Barbora Tomanová z 8. C.

Blahopřejeme!

A teď vám předkládáme fotku další a prozradíme, 
že se jedná o pedagožku z naší školy.

Tak hádejte!
Nikola Tomaštíková

a Vendula Kavanová z 8. C

RECENZE
Daniel Pennac: Kamo a já. Praha (Meander) 2014.
Kniha pojednává o klukovi navštěvujícího devátý ročník francouzské základní školy a o jeho učiteli 
francouštiny Crastaingovi, který zadává každý týden sloh na téma rodina. Tato kniha je o jednom 
z těchto témat, které má hlavní hrdina vypracovat („Jednoho rána se probudíte se zjištěním, že jste 
dospělí. Celí vyděšení běžíte za rodiči do ložnice, ale oni se mezitím proměnili v děti. Pokračujte ve 
vyprávění.”), a které se změní ve skutečnost. Hlavní hrdina pomalu zjišťuje, že jeho nerudný učitel 
zadává tato témata, protože on sám žádnou rodinu nemá, od malička vyrůstal v dětském domově a 
chce zjistit, jaké to je, mít rodinu. Na konci příběhu se vrátí zase vše zpátky a učitel je nyní hodný a 
milý.

Hodnocení:

Kniha je celkem krátká, ale i přesto velmi obsáhlá a  zábavná. Mně osobně 
se líbilo zapracování čísel do textu ( př.: To byly poslední čtyři roky našeho 
dětství, šestá, sedmá, osmá, devátá. Šest hodin frániny týdně. Celkem 948 
hodin, 59 040 minut (ANO, padesát devět tisíc čtyřicet minut.)).
Na této knize se mi nelíbila nepřehlednost dialogů, v některých pasážích
se mi to docela pletlo. Tuto knihu bych ohodnotil 7 body z 10.
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TVOŘÍME
Próza
Vánoční pohádka

21. prosince byl pro Katy ten nejhorší den ze všech, její maminka si našla přítele a s Katyniným tatín-
kem se rozvedla, ale to není vše, ten mamčin přítel ji chce vzít na dovolenou do Dubaje. Když se to 
Katy dozvěděla, na jednu vteřinu přestala dýchat, když konečně začala dýchat, vyvrátila se. Mamka 
se polekala a hned se jí snažila pomoct, nakonec pomohlo polití studenou vodou. Katy otevřela oči a 
řekla: ,,Mami, to nemůžeš, mami, vždyť budou Vánoce!“ Maminka na to nic neřekla a odešla. 
22. prosince mamka Katy oznámila, že definitivně jede, a ona že zůstane u strýce Jamese. Katy sice 
strýce má velmi ráda, ale týden u něj ? Strýc James je totiž velmi chudý a Katy je z bohaté rodiny. I 
když hodně dětí říká, že mají nejlepšího strejdu, ale to jen proto, že jim na Vánoce koupí dárek za 
500 Kč. Katyn strýc je jiný. Je hodný tím, jaký je, Katy vše dovolí a je velmi vtipný.  ,,No nic, jdu se 
balit,“ Katy totiž už zítra odjíždí. Bere si s sebou moc věcí, nějakou kosmetiku, hodně oblečení a ce-
lou svou pokladničku, ve které má 5000 Kč.
23. prosince Katy odjíždí. Jede dvě hodiny. Když konečně dorazí, strýc James stojí před domem ve 
sváteční košili, aby na Katy udělal dobrý dojem. Katy vystoupí z auta, dá mamce dvě pusy a jde obe-
jmout strýce. Když strýc otevře dveře, Katy vejde dovnitř, je to tam stále stejné.
Vstoupí napřed do obývacího pokoje a slyší divný zvuk, něco jako: ,,Haf, haf, haf.“ Z kuchyně vyběh-
ne krásné štěňátko. Katy se k němu rozběhne a vezme ho do náruče. Strýc James to uvidí a diví se, 
že labrador vůbec neštěká. Katy se strýce zeptá: ,,Jak se to štěně  jmenuje?“ Strýc odpoví: ,,To je 
na tobě!“ Katy chvíli přemýšlí a potom řekne: ,,Max!“ ,,To je pěkné jméno,“ odpoví strýc a usměje se. 
,,Maxi, Maxíku, Maxíčku,“ Katy je radostí bez sebe. Pak jde do kuchyně sníst si svačinu. Na parapetu 
stojí kalendář a připomíná poslední vánoční den, kdy je ještě možné obstarat dárky.
 ,,Doprčic, co je?“ zeptá se James, když si všimne, že je Katy najednou nějak přepadlá. ,,Ale nic, to 
já jen tak!“ snaží se Katy rozptýlit strýcovu podezíravost. Ale v duchu už přemýšlí, co strejdovi honem 
ještě koupí k Vánocům. Zeptá se: ,,Strejdo, kdy pojedeme do města?“ ,,Mám pro tebe špatnou zprá-
vu, mám pokažené auto a do příštího týdne se na nákupy nedostanu.“ ,,A strejdo, máš nějaký papír?“ 
,,Ano, mám v pokoji, vem si!“odpoví. 
Katy jde do svého pokoje vyrobit nějaký dárek a ozdoby do pokoje. V noci, když strýc spí, vykrade se 
Katy do obýváku a ozdobí záclony a dveře. Ozdoby jsou z barevného i bílého papíru a je to nádhera. 
Je ráno 24. prosince, když se strýc vzbudí, sejde dolů a vidí všude kolem nádhernou papírovou výz-
dobu, je to vůbec poprvé, co má ozdobený byt, a zeptá se: „To jsi udělala ty?“ „Ano, já!“ odpoví Katy 
s úsměvem na tváři.
Večer jsou pak ty nekrásnější vánoční chvíle, James a Katy si mezi sebou podávají dárky. Katy dala 
strýci krásnou hvězdu z papíru a korálků, strýc je z toho nadšený a jde si to pověsit. James dá Katy 
malinkou, krásně zabalenou obálku a v ní je napsané ,,Tvůj dárek je Max!“ Když to Katy dočte, vy-
křikne a jde obejmout strýce. 
Když 29. prosince odjíždí Katy domů, zase obejme strýce a řekne: ,,JSI TEN NEJLEPŠÍ STRÝC NA 
SVĚTĚ!!“

Vanda Bětíková, 6. A
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SEN

Kamila Slováčková, 6.A

Včera večer na zahradě
spatřila jsem ufony,

kteří měli na své hlavě
blikající antény.

Tvorové jsou velmi malí,
barvu mají zelenou,
furt si něco povídali,

do práce se neženou.

Byli hodně zadumaní,
asi něco hledali,

najednou se dotkli dlaně
na balkóně přistáli.

„Jdou si pro mě, já to vím.“
„Ano, jdem si pro ni.“

Naštěstí se probouzím,
budík totiž zvoní.

Poezie
TELEPORT

Jaromír Cypris, 6. A

Dělám v klidu svoji práci,
nosím mnoho lidu.

Přenesl jsem velké množství,
pak udělám chybu,

nevšimnu si a přenesu 
jednu velkou rybu.

Strašně jsem to pohnojil,
sám prezident vám to byl.

Pěkně se mi odměnil,
to tak, že mě odpojil,

vyhodil mě na skládku,
mezi pěknou čeládku.

Bylo tam pár robotů,
co je dal též do šrotu.
Jeden zvláště zavilý,
opravil mě za chvíli.

Přenes jsem ho do paláce,
prezidenta, toho zrádce.

A za malou chviličku 
přines jeho hlavičku.

VYRÁBÍME
Kutil Adam
V tomto díle Kutila Adama si vyrobíme Formuli.
Budeme potřebovat: špejle, brčko, tavnou pistoli, kus kartonového papíru, 6 stejných víček od PET 
lahve, 2 CD a kapesní větráček.

Postup:

Vezmete si brčko, ze kterého ustřihnete jeden pěti a jeden sedmicentimetrový kus. Ty pak přilepíte 
tavnou pistolí na konce dvou špejlí. Poté vystřihnete z kartonového papíru obdélník rozměrů 4,5 x 3,5 
cm. Ten přilepíte na špejle na konci, kde je delší brčko. Teď si vezmete dvě cédéčka a přilepíte z kaž-
dé strany jedno víčko od PET lahve.

Do přilepených víček uděláte dírku, kterou prostrčíte špejli, ale musíte ji dát do delšího brčka, a pak 
přilepíte. Dopředu si vezmete zbylá dvě víčka, do kterých uděláte také dírku pro špejli, tu dáte do 
menšího brčka a také přilepíte. A jako poslední nalepíte kapesní větráček na karton.

Tak závodníci, na start!

Návod na další straně:
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SMĚJEME SE
Kladívko a pila se rozhodly, že pojedou autem na výlet. „Řídím já,“ povídá pila. „Ne, řídím já,“ nesou-
hlasí kladívko, „ty jsi pila!“

Syn si povídá s otcem: „Tati, koupíš mi opravdového velblouda?“„A čím bychom ho asi tam krmi-
li?“„Ale já chci toho ze ZOO! Jak je u něj napsáno, že se krmit nesmí!“

Dceruška účetního zakopla o kámen a zaklela: „Sakra, to bolí.“ Tatínek povídá: „Pokud už tohle ošk-
livé slovo nikdy neřekneš, dostaneš pětikorunu.“ Další den přiběhne holčička ze školy za tatínkem a 
nedočkavě vyhrkne: „Tati, mám nové slovo, které je nejmíň za dvacku!“

1 CD, 2 špejle, 3 víčka, 4 brčka, 5 karton, 6 větráček

V dalším díle si vyrobíme minikuš.

Připravuje Adam Hajda z 8. A

Muž v restauraci si zavolá vrchního a říká mu: „Pane vrchní, jestlipak víte, kdy jsem u vás byl napo-
sled?“„Nemohu si vzpomenout,“odpoví. „Já vám to tedy řeknu: DNES!“

Babička hubuje své malé vnučce: „Rozárko, moc zlobíš! Vzpomeň si na Karkulku, co se jí stalo, když 
neposlouchala!“ povídá babička. „A ty babi, si vzpomeň, koho vlk sežral jako první!“

Víte, proč chodí policisté do letadla v teplákové soupravě? Protože je tam cedule s nápisem: NO 
SMOKING.

Námořník vypráví přátelům o svých dobrodružstvích v Jižní Americe: „Co vám mám povídat? Bylo to 
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strašné! Indiáni vpravo, indiáni vlevo, indiáni všude kolem nás. Kam se člověk podíval, všude indiáni 
na svých lodích. Přirazili k naší Margaretě a už se houfem drali na palubu.“ „Proboha! Co jste dělali?“ 
ptají se ho přátelé. „Už bylo pozdě. Nedalo se nic dělat, a tak jsme od nich museli koupit pár výšivek, 
nějaké koberce, vyřezávané nože a masky.“

Přijde Pepíček domů a povídá: „Mami, představ si, že jsem dostal jedničku z matematiky.“ „Vážně?“ dívá se na něj vyje-
veně maminka. „Ale nééé, jenom si to představ.“

„Babi, nezdá se ti, že má táta nějak zapadlé oči?“ „Neboj se, až uvidí tvoje vysvědčení, tak je vyvalí!“

Víte, že budou stavět supermarket pro sklerotiky? Dostanou tam všechno, na co si vzpomenou!

Připravuje Adam Hajda z 8. A
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