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Milí čtenáři,
Máte před sebou nové číslo našeho 
časopisu, tentokrát podzimní. 
Samozřejmě stěžejní událostí tohoto 
období jsou oslavy 100. výročí vzniku 
republiky. Proto i v  tomto vydání najdete 
články vztahující se k  této významné 
události. Jinak, co se týče složení naší redakce, trošku jsme omládli,  a to je dobře. 
Členové redakčního týmu jsou plni nadšení, s  elánem se pustili do práce, a tak zde 
najdete i nové rubriky. Myslím, že se máte nač těšit. Přeji vám krásné podzimní dny s  
naším časopisem.
  A k  zamyšlení přidávám text naší první, československé hymny….
  Takže, kde domov můj? Myslím, že tam, kde máme rodinu, přátele, kořeny, 
bohatou historii, ale také blízké sousedy na Slovensku ….

                                                                                                         Dagmar Dänemarková

1

Československá hymna

Kde domov můj,
kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!

Nad Tatrou sa blýska,
hromy divo bijú.
Zastavme sa bratia,
veď sa ony stratia,
Slováci ožijú. 



ŠKOLNÍ STŘÍPKY
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 Vítáme nové prvňáčky.....
V pondělí 3.září 2018 začal i v naší vesnici nový školní rok. Do české školy nastoupilo 
36 nových prvňáčků. V tělocvičně je přivítal pan starosta, vedení školy, všichni 
pedagogové, rodiče a hlavně ostatní děti. Naši nejmladší museli před všemi slíbit, 
že se budou pilně učit a deváťáci je odvedli do sluníčkových tříd, kde na čekaly malé 
dárečky.... přejeme jim hodně úspěchů, kamarádů, zážitků a ať se jim u nás líbí!
  

Adaptační pobyt
Žáci 6. tříd se jako každoročně 
zúčastnili adaptačního pobytu na 
chatě Studeničné. Letos se konal v 
době od 10. do 12. září. Počasí bylo 
skvělé, až na malou spršku při cestě 
na Gírovou přímo letní. Děti měly 
připraveny pestrý program. Soutěžily 
v různých sportovních disciplínách, 
plnily úkoly s nejrůznějším zaměření, 
prošly se na Gírovou. Samozřejmě nechyběl ani táborák a tradiční návštěva vyučujících 
2. stupně, na něž se děti vždy velmi těší.
V závěru pobytu pak žáci prezentovali výsledek projektu „Poznej svého spolužáka“.
Z pozdějších ohlasů všech zúčastněných je zřejmé, že letošní adaptační pobyt se 
nadmíru vydařil.

Exkurze - LEGIOVLAK
V pátek 21. září si žáci 9. tříd v rámci hodin dějepisu prohlédli “Legiovlak” ve Frýdku 
- Místku.Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si 
předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918 - 1920, kdy 
na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií.  Žáci nejdříve 
zhlédli krátký �lm, který je seznámil s problematikou čs. legií a poté se zúčastnili 
komentované prohlídky vlaku.
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ŠKOLNÍ STŘÍPKY

Wolfram - Libavá 2018
V pátek 21.9.2018 jsme se já (Patrik Mazur), Adam Szwarc, Raimund Sikora, Anna Gorylová 
v doprovodu pana učitele Jana Lubojackého sešli na autobusové zastávce ve Vendryni.   
Přibližně v sedm hodin jsme pak vyrazili speciálním autobusem na vojenské cvičiště Libavá. 
Cestou jsme doplnili autobus o další družstva z různých škol našeho regionu. Na Wolframové 
soutěži jsme absolvovali různé disciplíny, 
např.: zdravovědu, silový test, střelbu, běh přes překážky s plynovou maskou atd. Soutěže se 
zúčastnilo celkem 24 družstev a my jsme skončili na 7. místě. Moc se nám tam líbilo, vojáci nás 
svezli v starožitném vojenském autě, stříleli jsme z různých zbraní a mohli jsme si prohlédnout 
pro veřejnost nedostupná místa. Osobně jsem moc rád, že jsem se toho mohl zúčastnit.
Patrik Mazur (9. třída)

Projektový den - Vznik samostatného Československa
Ve čtvrtek 27. září si učitelé pro žáky druhého stupně připravili projektový den na téma “Vznik 
samostatného Československa”, jehož stoleté výročí jsme si  připomněli 28. října letošního 
roku. 
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Cílem projektového dne, jak již jeho název napovídá, bylo vyhledávání a zpracování informací 
ve formě plakátů ohledně událostí v  roce 1918. Žáci si např. našli informace o prvním 
prezidentovi Československé republiky T. G. Masarykovi, seznámili se s  dalšími významnými 
osobnostmi první republiky, s vývojem české vlajky, vyhledali si slova československé hymny 
nebo údaje o spisovatelích tehdejší doby. Kromě toho také žáci měli za úkol vytvořit vlastní 
de�nici pojmu „státní svátek“ a seznam svátků, které znají a porovnat jej se skutečností.

Druhým, neméně důležitým cílem bylo vzájemné poznávání a spolupráce žáků ve věkově 
nesourodé skupině, protože hned ráno se žáci rozdělili do devíti skupin namíchaných od 6. do 
9. třídy, ve kterých plnili jednotlivé úkoly projektového dne.

A aby si děti trochu od vyhledávání odpočinuly, byly pro ně připraveny dvě dílny. V  první 
dílně se formou prezentace seznámily s  českým písničkářem a hercem Karlem Hašlerem a 
zazpívaly si jeho píseň “Ta naše písnička česká”. V druhé dílně si vyzkoušely základní kroky 
tance charleston.

Celé příjemně strávené čtvrteční dopoledne jsme zakončili v  tělocvičně. Nejdříve jsme si 
ještě poslechli prezentaci o československých legionářích a legiovlaku, kterou si připravili dvě 
žákyně deváté třídy a nakonec si společně ještě zazpívali a zatančili charleston.

                                                                      Zdroj: www stránky ZŠ Vendryně
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  Náš úspěch ve 43. ročníku BESKYDSKÉHO AZIMUTU MLÁDEŽE
V letošním roce v září jsme se účastnili, jako už tradičně, orientačního běhu v Třinci. Tento 
závod, který se konal 3.10.2018, byl pro nás úspěšný v kategorii škol s počtem žáků nad 
150, kde jsme získali 1. místo. Počasí nám přálo a tak děti do toho závodu daly vše co 
mohly. Nejúspěšnější z nich byli hlavně prvňáčci, kteří obsadili jedny z prvních míst ve 
své kategorii. Moc gratulujeme těm, kteří si vybojovali pohár a byli slavnostně vyhlášeni   
před ostatními nejlepšími běžci v Třinci. Jsou to :
Michalka Svobodová - 1. místo
Eliáš Gorný                       -   3. místo
Matěj Dembický            -   4. místo
Táňa Sikorová                 -   2. místo
  
Dětem se moc líbí tato soutěž a už se těší na další ročníky.  

  ČESKÝ DEN S ČESKÝMI VLAJKAMI
U příležitosti 100. výročí vzniku republiky se naše škola zúčastnila projektu “ČESKÝ DEN 
S ČESKÝMI VLAJKAMI”, který pořádá Agentura Dobrý den Pelhřimov. Vyvěšením více než 
tří set vlajek jsme se chtěli zapojit do celorepublikového rekordu. Akce se konala pod 
záštitou školního parlamentu. 

Jsme malý národ s  velkou historií – vystoupení žáků školy u příležitosti 100. výročí 
vzniku Československa 

Ve dnech 25. a 26. 10. 2018 se v  sále Čítárny uskutečnilo vystoupení žáků školy u 
příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Nádherné představení, jehož vysokou 
úroveň ocenil nejen pan starosta, ale i většina přihlížejících, mapovalo stěžejní momenty 
založení samostatného státu a připomnělo také významné osobnosti a stavby našeho 
národa.

                                                                      Zdroj: www stránky ZŠ Vendryně
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Sněhurka na ledě
Hlavní role:
Princ: Tomáš Verner
Sněhurka: Ivana Buzková

Na ledě třinecké Werk areny v pátek 5.října proběhla předpremiéra Sněhurky na ledě, 
kde byl pozván první stupeň a šesté třídy, a 6.října v sobotu proběhla premiéra.

Neuvěřitelné piruety! A víte co bylo nejlepší? ŽÁDNÁ ŠKOLA!!

                                                                                             Aneta Fojciková, 5.A
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  100. výročí vzniku Československa

  Před pár dny jsme si připomněli 100. výročí vzniku Československa. Po několik 
dní jsme mohli sledovat v  televizi i přímo kolem nás mnohé oslavy tohoto výročí 
a jistě jsme se dověděli i spoustu nových informací, které nám dosud unikaly. V  
tomto příspěvku tedy chceme také připomenout ty nejdůležitější osobnosti, které 
se o vznik republiky zasloužily.

  Osobnosti první republiky aneb, bez nich by asi žádná oslava nebyla... 

  Tomáš Garrigue Masaryk 

...prezident osvoboditel - český státník, �lozof a pedagog, první prezident 
Československé republiky. 

TÉMA
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 Milan Rastislav Štefánik 
…slovenský politik, generál francouzské armády a také astronom. V letech 1914–1918 
organizoval československé legie v Srbsku, Rumunsku, Rusku, Itálii. Byl členem 
Národní rady v Paříži a v letech 1918-1919 československým ministrem vojenství. 

Edvard Beneš 
…druhý československý prezident v letech 1935–1948. Koncem října 1918 zúčastnil 
jednání zástupců domácího i zahraničního odboje v Ženevě o budoucí podobě 
státu. Po vyhlášení Československa byl jmenován ministrem zahraničí ve vládě Karla 
Kramáře. 
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  Karel Kramář 
… český a československý politik, za Rakouska-Uherska předák mladočeské strany, za 
světové války účastník odboje, po roce 1918 první ministerský předseda ČSR 

  František Soukup 
Jeden z pěti mužů 28. října... politik, novinář a publicista, povoláním právník. Působil jako 
poslanec Říšské rady, Revolučního nár. shromáždění a senátor Národního shromáždění 
ČSR. Na počátku existence československého státu zastával post ministra spravedlnosti. 
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  Vavro Šrobár 

Jeden z pěti mužů 28. října... byl slovenský lékař, politik, ústřední postava meziválečné 
slovenské politiky v Československu, od roku 1935 profesor Komenského univerzity v 
Bratislavě v oboru sociálního lékařství. 

  Jiří Stříbrný 

Jeden z pěti mužů 28. října... byl československý politik, novinář, účastník prvního 
odboje. Po roce 1945 odsouzen a vězněn. 
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Alois Rašín 

Jeden z pěti mužů 28. října... jeden z odsouzených v procesu s Omladinou, účastník 
1. odboje, první československý ministr �nancí a funkcionář Československé národní 
demokracie. Při atentátu v roce 1923 byl smrtelně zraněn. 

  

Antonín Švehla 

Jeden z pěti mužů 28. října... československý politik, který se stal předsedou tří 
československých vlád, předsedou agrární strany a hostivařským statkářem. 
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  Jsme malý národ s  velkou historií 
– vystoupení žáků školy u příležitosti 100. výročí vzniku Československa 

Ve dnech 25. a 26. 10. 2018 se v  sále Čítárny uskutečnilo vystoupení žáků školy u 
příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Nádherné představení, jehož vysokou 
úroveň ocenil nejen pan starosta, ale i většina přihlížejících, mapovalo stěžejní momenty 
založení samostatného státu a připomnělo také významné osobnosti a stavby našeho 
národa. Velké úsilí pedagogů a dětí, kteří se na tomto vystoupení podíleli, jistě stálo zato 
a v  mnohých divácích představení vyvolalo nefalšované dojetí a jistě také hrdost na to, 
co vše naši předkové dokázali. Za všechny můžeme ocitovat dopis rodičů, kteří neváhali 
a zaslali paní ředitelce toto poděkování:  

Vážená paní ředitelko,
dovolte, abychom Vám poděkovali za nevšední a krásný zážitek z dnešního vystoupení žáků 
k výročí vzniku republiky.
Opravdu nenacházíme slova, bylo to moc krásné, dojemné, moderní, vtipné.... a určitě to 
stálo mnoho úsilí, a proto  samozřejmě vyřiďte poděkování pedagogickému sboru a žákům, 
kteří vystoupení vymysleli, zorganizovali a nacvičili.
Parádní kousek, bravo!!!  

Ještě jednou díky.

rodiče
Marcela a Jaroslav Telecký
Karpentná

Eliška Hubáčková, 7.A



Eliška Hubáčková, 7.A
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Fotoreportáž z  představení a názory dětí,
které představení zhlédly

Show Raimunda Krause

Hodina dějepisu aneb co víme a nevíme o vzniku Československa?

Pejsek a kočička jako průvodci představením
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Představení všech našich prezidentů

Ach, synku,synku…. oblíbená píseň T.G. Masaryka
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                                                     Názory žáků z 6.,7., a 9. třídy
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Ptáme se našich spolužáků...
Připravily jsme si pro vás novou rubriku: Ptáme se našich spolužáků…
V každém čísle si vybereme několik žáků z různých tříd.Dnes jsme si vybraly žáky 6.A a 
6.B, protože jsou nováčci na druhém stupni.

Markéta Mrózková
Jaký předmět máš nejraději?
Matematiku.
Co jsi nestihla o prázdninách?
Já ani nevím.
Kdo je tvůj nejlepší kámoš/ka?
Kámoš nevím a kámoška Nikča,Bea a Šaja.
Čím chceš být?
Vědkyní.
Co tě baví a co tě nebaví?
Baví mě střílení z luku a nebaví mě učení.
Kde jste byli na dovolené?
Na chatě v Dolní Lomné.
Co se ti líbilo na adapťáku?
Výlet na Girovou.

Sára Franková
Jaký předmět máš nejradši?
Matiku,výtvarku a tělocvik.
Co jsi nestihla o prázdninách?
Jít s kámoškama na bazén.
Kdo je tvůj nejlepší kámoš a kámoška?
Terka, Janča,Šaja,Laura,Denča……..
A kámoš nevím.
Čím chceš být?
Zvěrolékařka.
Co tě baví a nebaví?
Baví mě chodit na koně a gymnastiku a nevím, co mě nebaví.
Kde jste byli na dovolené?
Na Pasohlávkách.
Co se ti nejvíc líbilo na adapťáku a proč?
Soutěže a nevím proč.

Sára vlevo.

ROZHOVOR
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Laura Šteffeková

Jaký předmět máš nejradši?
Výtvarku a dějepis
Co jsi nestihla o prázdninách?
Nevím.
Kdo je tvůj nejlepší kámoš a kámoška?
Šaja,Terka,Saja……..a kámoš nevím.
Čím chceš být?
Ještě nevím.
Co tě baví a nebaví?
Baví mě, když mě neotravujou bratranci a nebaví mě, když mě otravujou bratranci.
Co se ti nejvíc líbilo na adapťáku a proč?
Soutěže a nevím proč.

Denisa Věličková

Jaký je tvůj oblíbený předmět?
Výtvarná výchova.
Co jsi nestihla o prázdninách?
Dovolenou.
Kdo je tvůj nejlepší kámoš a kámoška?
Verča,Terka,Sára,Laura a Janča.
Čím chceš být?
Nevím.
Co tě baví a nebaví?
Baví mě spát a nebaví mě pondělí.
Kde jste byli na dovolené?
Nikde.
Co se ti nejvíc líbilo na adapťáku a proč?
Soutěže, protože mě nic jiného nenapadá.

Daniel Vělička

Jaký předmět máš nejradši?
Matiku,fyziku a dějepis.
Co jsi nestihl o prázdninách?
Zájezd na Slovensko.
Kdo je tvůj nejlepší kámoš a kámoška?
Víťa,Vojta ale kámoška žádná.
Čím chceš být?
Advokát.
Co tě baví a nebaví?
Baví mě miniházená a nebaví mě kreslení.
Kde  jste byli na dovolené?
Nikde.
Co se ti nejvíc líbilo na adapťáku a proč?
Výšlap na houby a protože rád sbírám houby.

                                                                                                                
                                                                                                                
                                                       Jana Pawlicová, Šarlota Tobolová, 6.A
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ROZHOVOR S...
Mgr. Marcelou Michálkovou,
učitelkou tělesné výchovy a pracovních činností

Prozradíš nám něco bližšího o sobě?
Bydlím v  Bukovci už od roku 1982. Jsem vdaná, mám dvě děti.

První postřehy z  nového pracoviště….
Všudy přítomný veselý humor, který dělá příjemnou atmosféru v  plném pracovním 
procesu.

Co je náplní Tvé práce?
Dělat děti šťastné, aby si vytvářely pozitivní vztah ke sportu a k  sobě samým. Nedílnou 
součásti je i učit děti úcty nejen k  dospělým, ale i ke svým kamarádům a spolužákům.

Co Tě překvapilo? 
Zatím mě překvapuje….to snad ani nemůžu napsat (smích), jak jsou děti ve Vendryni 
hodné…

Co tě potěšilo?
Těším se z  každého nového dne…vždycky se snažím hledat nějaká pozitiva a myslím si, 
že i to mě dělá šťastnou…

Jaké máš plány do budoucna?
Zůstat i nadále na této škole.

Jaké je Tvé motto, řídíš se nějakým rčením?
Ano. Řídím se latinským rčením CARPE DIEM, které poprvé použil římský básník 
Horatius. Každý den si snažím užít, i když to je někdy taky umění ( smích).

Bleskový dotazník… 
1. Černá, nebo bílá? 
Bílá
2. Kočka, nebo pes? 
Pes
3. Řízek, nebo salát? 
Řízek
4. Pivo, nebo víno? 
Víno
5. Blonďáci, nebo černovlasí? 
Černovlasí
6. Sport, nebo výstava? 
Sport
7. Moře, nebo hory?
Moře 
8. Teplo, nebo zima?
Teplo 

9. Hotel, nebo stan? 
Hotel
10. Pop, nebo rock? 
Pop
11. Peníze, nebo láska? 
Láska
12. Srdce, nebo rozum? 
Srdce
13. Zeman, nebo Havel? 
Havel
14. Vrabec v hrsti, nebo holub na střeše? 
Holub na střeše
15. Pravda za všech okolností, nebo milosrdná lež? 
Milosrdná lež

Uffffffffffff ?!                                          Dagmar Dänemarková
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ROZHOVOR S...
Danielou Mrázovou, asistentkou pedagoga v  1.A

Prozradíš nám něco bližšího o sobě?
Velice mě baví cestování-poznávání nových kultur, kuchyní...

První postřehy z  nového pracoviště….
Příjemné prostředí a fajn lidi.

Co je náplní Tvé práce?
Systematická asistence pedagogovi od A po Z.

Co Tě překvapilo? 
Přátelská atmosféra.

Co tě potěšilo?
Výborná spolupráce s učitelem ve třídě.

Jaké máš plány do budoucna?
Rozšířit si pedagogické vzdělání alespoň pedagog. minimem.

Jaké je Tvé motto, řídíš se nějakým rčením?
Přej a bude Ti přáno.

Bleskový dotazník… 
1. Černá, nebo bílá?                                           Černá.
2. Kočka, nebo pes?                                           Pes.
3. Řízek, nebo salát?                                           Salát.
4. Pivo, nebo víno?                                              Víno.
5. Blonďáci, nebo černovlasí?                         Černovlasí.
6. Sport, nebo výstava?                                     Výstava.
7. Moře, nebo hory?                                           Hory.
8. Teplo, nebo zima?                                          Zima.
9. Hotel, nebo stan?                                           Hotel.
10. Pop, nebo rock?                                            Rock.
11. Peníze, nebo láska?                                     Láska.
12. Srdce, nebo rozum?                                    Srdce.
13. Zeman, nebo Havel?                                   Havel.
14. Vrabec v hrsti, nebo holub na střeše?    Holub na střeše.
15. Pravda za všech okolností, 
      nebo milosrdná lež?                                     Milosrdná lež.
                                                                                            Dagmar Dänemarková
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BYLINY ČESKÉ REPUBLIKY

Kopřiva (dvoudomá)
Použití: Kopřiva se dá použít na mnoho způsobů, např. se z ní dá udělat kopřivový špenát, 
který má v sobě hodně železa a nebo si můžete uvařit kopřivový čaj, který pročistí krev. Jsou i 
další využití a není jich zrovna málo. Vlastně je kopřiva jednou z nejléčivějších rostlin Čech.
Můj názor: Je sice pravda, že je jedna z nejléčivějších rostlin u nás, ale pořád strašně pálí.

Zajímavost:Dorůstá výšky až 50-150 cm.Výjimečně může dorůst až do 2 metrů.
JITROCEL (kopinatý)
Použití: Stejně jako kopřiva je to velice užitečná bylina. Sirup z jitrocele pomáhá proti 
kašli a nachlazení, čaj z jitrocele je účinný na astma, a když vás popálí kopřiva a dáte si na 
popáleninu list z jitrocele, trochu vám uleví od bolesti.
Můj názor: Jitrocel je opravdu účinná bylina .Vždy, když jsem byla nachlazená, tak mi sirup z 
jitrocele alespoň trochu pomohl.

Zajímavost:jitrocel se může dožívat až 12 let.

Markéta Mrózková, 6.A
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VAŘENÍ S ROZUMEM
Možná se ptáte, proč s rozumem.Protože se s rozumem vařit musí, jinak byste měli  
například k obědu přesolenou polévku.
V době, kdy bylo Československo ještě mladé, se hlavně vařilo z toho, “co dům dal” . V té 
době lidé nevydělávali tolik peněz jako dnes. Proto se moc nevařilo z masa. Hlavní jídla se 
vařila hlavně ze zeleniny. Převážně z brambor. Vznikla tedy pro nás docela neobvyklá jídla a 
právě o těch je tento článek.

PLNĚNÁ CIBULE 
Odkaz celý:  https://www.napoleongril.cz/plnene-grilovane-cibule.html
Zkrácený odkaz:napoleon plněné grilované cibule
Můj názor : Je to asi ten nejneobvyklejší recept, jaký jsem viděla. Já bych to do pusy asi 
nedala, ale kdo ví, možná je to vážně dobré.

POLEŠNÍKY
Odkaz:1. https://polar.cz/porady/jak-smakuje-moravskoslezko 2.https://cz.tulona.com/
opinions/2502205/Polesniki-z-T%C4%B9%C5%A1%C3%ADnska
Zkrácený: 1. jak šmakuje moravskoslezsko 2. Polesniki z Těšinska
Upozornění: Jsou tu dva odkazy: 1.na sladké a 2.na slané polesniki 
Můj názor :Podle mě to bude vážně dobrota. Možná ale ne. Ještě jsem to totiž nezkusila, ale 
vypadá to lákavě. 

RYCHLÉ PLACKY
Upozornění: 1.Recept není na internetu, je to recept od mé babičky. 2.Pekly se na plotně 
nebo plotýnce, můžete je zkusit upéct na te�onové pánvi.
Ingredience:čtvrt litru vody,špetka soli,hladké mouky asi tolik, aby bylo těsto stejně husté 
jako na palačinky.
Příprava:Smícháme ingredience dohromady a bez tuku pečeme na jedné straně a potom 
na druhé.
ZAJÍMAVOST:Víte, že se v česku kdysi jednomu druhu bramborových placků říkalo 
pokroutky (od slova pochoutky)?                                      
                                                                    Markéta Mrózková, 6.A

https://www.napoleongril/
https://polar.cz/porady/jak
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Krásná místa Vendryně

V každém čísle Vám představím krásné místo Vendryně, které byste měli navštívit!

Pro budoucí geology nebo průzkumníky či dobrodruhy je jako dělaná Olše. 

Pro geology krásné kameny, pro průzkumníky tajemné kouty a pro dobrodruhy velké 
kameny a peřeje.K Olze můžete jít kamkoliv. Tady Vám dám tip:
Z vlakového nádraží jděte po cyklostezce směrem do Třince.
Když přejete most, dejte se vpravo. 
V první zatáčce se dejte dolů po trávě.
Jste-li pod kopečkem, dejte se vlevo a po kamenech zase vpravo. Pokud jste šli dobře, 
nacházíte se na kamenné pláži.
Můžete se vydat s proudem, prozkoumávat pláž či skákat po kamenech.

Ale pozor! Některé kameny kloužou!

A v zimě si můžete zabruslit na zamrzlé vodě.

Já osobně tam chodím často. Hlavně s pejskem. Těším se, až se tam někdy potkáme!

                                                                                    Aneta Fojciková, 5.A
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Vtipaři
Černý humor
Holčička: „Tatínku, já bych chtěla na Vánoce pejska.“
Tatínek: „Nevymejšlej kraviny. Bude kapr jako vždycky!“

„Haló, policie? Jel jsem autem a srazil jsem dvě slepice.“
„No tak je položte na krajnici. Ať je další auta nerozmažou po vozovce.“
„Ano, rozumím. A co mám udělat s jejich motorkou?“

Kdy tě škola nejvíce osvítí?
Když začne hořet.

Učitelka napsala žákovi do žákovské knížky:
 „Smrdí, umývat!!!“
  Otec odepsal:
„Učit, nečuchat!!!“

Kohout se dívá, jak se kuřata opékají na grilu a povídá:
„Jo, jo, solárko a kolotoč. Na to vás užije!“
                                                                                                 

O Pepíčkovi
Jednou paní učitelka řekne: ” Zítra si děti přineste tolik kamínků, kolikrát jste zlobili.”
Druhý den si děti přinesly kamínky. Anička si přinesla 2 kamínky, Honzíček 1 kamínek 
a Pepíček přijde pozdě na hodinu. A víte proč?? Protože jede bagrem s plnou lopatou 
kamínků.

Pepíček přijde do pekařství a říká: „Prosím 99 housek!“
A prodavač se zeptá:
„A nemůže jich být 100?“
Pepíček na to odpoví:
„A kdo by jich tolik snědl?”

O blondýnkách

Nespokojená blonďatá zákaznice v obchodě:
„To nemáte na hlavu něco menšího?“ “Tady bohužel ne. Musíte jít do obchodu s klobouky, 
my prodáváme stínítka na lampy.“

Blondýnka jede s instruktorem autoškoly. Ten náhle volá: „Objet!“ Ale slečna říká: „Ale já 
ještě nemám hlad...“  

Daniel Vělička, 6.A
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ZAPNI MOZEK

                                                                       Šarlota Tobolová, 6.A



DRBNA  STOLETÍ  ZASAHUJE □□□□□□
POZOR , NOVÉ  DRBY!!!!
Jeden kluk z 6.A chodí s holkou z 6.A.
Jedna holka z 4.A hraje v muzikálu Sněhurka na ledě.
Jeden kluk z 6.A chce chodit s holkou  z 6.A, ale ona už má jiného.
LÁSKA JAKO  TRÁM.

V KAŽDÉM  ČÍSLE NOVÉ  DRBY!!!□□

Marika Gaurová, 6.A



Kresba: André Zubíček, 7. A



Kresba: André Zubíček, 7. A
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