
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vytáhnuto  

z hodiny Koumák Amos 
 

 

 

Vtipy 
 Jak budeme 

 vzpomínat 

 

 

 

Anketa Na skok 

  Sedmičky  

  na exkurzi 

Z jiného úhlu pohledu  

- H. Vlasáková 

- K. Mlsová 

- P. Benda 

- P. Staňková 

- S. Novotná 

 



 

2 

Sedmičky v Mořském světě 

Ve středu 14. 12. jely třídy 7. B a 7. C s paní učitelkami Ivanou Šulovou a Jiřinou 

Urbanovou na exkurzi do Mořského světa v Praze.  

Po veselé cestě vlakem jsme se zanedlouho ocitli před budovou 

Mořského světa, kde to vonělo solí rybinou. Když jsme vešli 

dovnitř, všechny děti žasly nad krásou ryb a akvárií. Nejhezčí bylo 

druhé patro, ve kterém jsme mohli zhlédnout video o rybách a 

mořských živočiších, kteří jsou k vidění také v této budově.  

Od paní učitelek jsme dostali pracovní listy, do nichž jsme 

zaznamenávali informace o původu a výskytu nejrůznějších obyvatel moří a oceánů. Dali 

jsme se ihned od práce, abychom to všechno za tak krátký čas stihli.  

Kdyby bylo více času, asi bychom si exkurzi užili více, ale i tak to byl pěkný zážitek! 

 

Tereza Novotná a Tereza Holubová, 7. B 

 

Na skok 

První lednový den bývá spojen nejen 

s příchodem nového roku, ale také s plány a 

cíli, jichž chceme v následujícím roce 

dosáhnout. Většina z nás si nějaké 

předsevzetí dává a právě toho se týkala naše 

dnešní anketa.  

 

Jaké předsevzetí si na rok 2012 dáváte? 

Michaela Skalová, 4.A: Abych měla delší vlasy. 

Eliška Zahrádková, 9.B: Dostat se na školu. 

Michaela Hamplová, 6.B: Zlepšit si známky. 

Miluše Kučírková, učitelka: Pracovat tak, abych se mohla dostat do světa. 

Petr Benda, učitel: Být co nejspravedlivější ke druhým a hodnější k sobě. 

Daniel Hrčkulák 7.C: Abych nepropadl. 

Sára Kocourková 8.C: Přijde mi zbytečné dávat si předsevzetí. Nechávám to náhodě. Co se stane, 

to se stane. 

Jan Dvořák, 8.A: Chodit s jednou dívkou, zlepšit si známky a docílit toho, aby se mi všechno pod 

rukama nerozpadlo. 

Petr Prošek, 2.B: Zlepšit své chování a nezlobit, aby mi rodiče koupili kuličkovku. 

Pavel Srp, 9.A: Zlepšit vztah s paní učitelkou Vlasákovou. 

Gabriela Rychtaříková, 9.B: Nebýt tak držkatá, moc nevybuchovat a být milejší. 

Sára Pajmová, 7.C: Udělat si licenci na koně a odjet alespoň jedny závody. 

 

Budeme vám všem držet palce! 

 

Tereza Soukupová (9.B), Tereza Hardtová a Anna Nováková (6.A) 
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Devítka v Blesku – zpestření před pololetním vysvědčením 

Leden bývá tradičně ve znamení pololetních písemných prací a závěrečného zkoušení. 

Třída 9. A si však od stresových chvilek před tabulí odpočinula, když 19. ledna vyrazila 

spolu s paní učitelkou Mgr. Barborou Černou na výlet do vydavatelství Ringier Axel 

Springer, které vydává deníky Blesk, Sport a Aha, časopisy ABC, Reflex, Blesk pro ženy, 

Svět motorů a spoustu dalších. 

Cesta z holešovické zastávky nám netrvala déle než 15 minut. Došli jsme 

ke zrekonstruované budově bývalého pivovaru, v němž dnes vydavatelství sídlí.  

U vchodu nás přivítal jeden ze zaměstnanců a zavedl nás do zasedací místnosti, kde na 

nás čekala i fotografka deníku Sport. Dostali jsme k přečtení aktuální vydání nejrůznějších 

titulů a vyslechli jsme si výklad o historii a současnosti vydavatelství. Poté se slova ujala 

paní fotografka, která přiblížila klady i zápory své práce, ukázala nám vybavení, jež 

s sebou běžně nosí na zádech v batohu, když vyráží do terénu fotit nejrůznější sportovní 

akce. Její vyprávění bylo poutavé, zaujal nás především příběh o fotografování hokejisty 

Jaromíra Jágra.  

Když fotografka zodpověděla všechny naše dotazy, přesunuli jsme se do tzv. 

newsroomu, kde na nás již čekal šéfredaktor deníku Blesk, pan Pavel Šafr. Stoupli jsme si 

k bílému oválnému stolu a pan Šafr začal vyprávět o práci redaktora v deníku, o skladbě 

redakce, o procesu tvorby jednotlivých vydání a o kvalitách, které od novináře vyžaduje. 

I on ochotně odpovídal na naše dotazy.  

Mohli jsme vidět opravdové redaktory, jak pracují na svých článcích, prošli jsme si místa, 

na které se jen tak někdo z nás nedostane. Bylo to zpříjemnění před pololetním 

vysvědčením, paní učitelka měla výborný nápad, že nás tam vzala! 

 

Nela Doróková, 9. A 

Jak budeme vzpomínat 

Školní rok se nám přehoupl do druhého pololetí a pro některé z nás je tohle závěrečný 

půlrok na Komendě. Žáci devátých ročníků si na konci června přijdou pro své poslední 

vysvědčení. Čas strávený na Komendě budou mít navždy spojený se spolužáky, 

kamarády, ale také s učiteli, kteří se je (někdy naprosto marně) snažili něco naučit. Jak 

budou na své kantory vzpomínat? 

 

Benda Petr: Působí tajemně, nikdy nepoznám, jakou má vlastně náladu. Hraje dobře na 

piano. Naučil mě chápat hudbu trochu jinak.  

 

Brdová Marie: Nezdá se, ale je přísná. Stačí jen rozcvička a mám pocit, že jsem se právě 

vrátila z olympiády. :) Je to příjemná paní učitelka. Nezapomenu, jak „paří“ na Chuana, 

obdivuju, co ve svém věku dokáže. 

 

Černá Barbora: Je to anděl s duší ďábla, umí udělat srandu. Řadí se k lidem, kteří mi 

uvíznou v paměti na dlouho. Dobře vysvětluje látku a dá se s ní o všem mluvit. Vždy si 

vzpomenu na její fakt povedený smích a na to, jak vždycky našpulí pusu, když někdo 
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něco udělal. Je fakt super na škole i mimo školu. Dokáže být přísná a dost tvrdá, ale ve 

skutečnosti je milá, usměvavá a hodná. 

 

Hájková Zdena: Velmi pečlivá učitelka se smyslem pro pořádek, vždy si vzpomenu na 

vtipné poznámky. 

 

Hartlová Jana: Je na všechny hodná a vyjde žákům vstříc. Její hodiny mě baví a nikdy 

nezapomenu na její hlášky, např.: „Soused to má stejně špatně, své hlavě důvěřuj.“ Na 

„žákovku“ si vzpomenu i v důchodu :) Umí moc hezky vyprávět. 

 

Hermanová Michaela: Usměvavá učitelka, skvěle poradí. Má fajn hodiny AJ a dobrý 

přístup k žákům. 

 

Kořínková Václava: Učila mě od 3. do 5. třídy a nikdy na ni nezapomenu. Vím, že má 

krásného papouška :) 

 

Kučírková Miluše: Silná žena, která vždy stojí za svou třídou. Nikdy se nevzdá. Je velmi 

akční, obdivuji její energii a zapálení pro věc. Na první pohled na mě působila přísně až 

nepřátelsky, ale ve skutečnosti taková vůbec není! Je hodná, ale v hodinách umí být 

přísnější, jsem ráda, že jsem ji mohla poznat i mimo hodiny. Na exkurzích a různých akcí 

se s ní dá moc dobře povídat. Líbí se mi její úsměv. 

 

Mlsová Kateřina: Zvídavá, možná spíš zvědavá učitelka :) Kreslí šťastné obrázky, vidí 

umění skoro ve všem, je úžasně kreativní, má dobré nápady. Neskutečně trpělivá, snad 

nikdy se nerozčílí. 

 

Moravec Lukáš: Pohodový chlapík, žáci ho mají rádi, s každým se rád pobaví. Je fakt 

super a vtipný, často se s ním zasmějeme. Je ochotný látku vysvětlit několikrát. Učí fyziku 

tak, aby i ten méně chytrý žák látku pochopil. Je bezvadný, takový náš „Krakonoš“, mám 

vzpomínky na řadu veselých zážitků. Líbí se mi, že vše (třeba naše průšvihy) se snaží 

vyřešit s rozumem. Vždy poznáme, jakou má právě náladu. Zaručeně si ho získáte 

čokoládou. 

 

Rynt Pavel: Pohodový muž, který měl zábavné hodiny, je to prostě borec. Je hodný a 

nápomocný, nezapomenu na zážitek s kšandami :) Škoda, že už nás neučí. 

 

Soukupová Šárka: Když se směje, vypadá jako rozzářené sluníčko, velmi ráda si povídá. 

Nezapomenu na tu seminárku, kterou jsem psala 14 dní! Umí být rázná, je tvrďák, ale na 

druhou stranu i strašně pohodová učitelka. Na hodiny je vždycky dobře připravená, ráda 

vypráví o své rodině. 

 

Šulová Ivana: Velmi hodná, jako výchovná poradkyně s námi probírá naše problémy, dá 

se s ní hovořit o všem. Snaží se pro nás cokoliv udělat, dokáže pomoct.  
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Urbanová Jiřina: Působí velmi skromně, má pochopení. Je vážně zapálená do přírody, 

hodně toho ví. Je velmi trpělivá, na exkurzích se vždy rozzáří jako sluníčko. 

 

Vlasáková Hana: To je prostě číslo :) Je skvělá, každý z ní má respekt, je přísná, občas 

řekne něco, kdy se všichni zasmějeme, má vážně vtipné připomínky. Hodně se od ní dá 

naučit.  

 

Vlk Jiří: Z dálky vypadá jako tvrďák, ale v nitru je to dítě jako my – hravé a zvídavé. 

Říkáme mu „Kouč“, je to takový usměvavý mladík. Je srandovní, strašně sympatický, líbí 

se mi, že se nad nikoho nepovyšuje a je na něj spolehnutí. Je vážně prima. Nikdy jsme ho 

neviděli se špatnou náladou. 

 

Votavová Pavla Marie: Hodná učitelka, podle mě snad nejhodnější. Látku dobře vysvětlí 

a myslím, že nás toho dost naučila. Je suprová, usměvavá a hodně chytrá, působí hned na 

první pohled mile. Je s ní velká legrace a dokáže se s námi zasmát. Umí být vtipná. 

 

Vaše stránka 

V rubrice Vaše stránka rádi otiskneme nejen vaše obrázky, básničky nebo povídky, ale 

také vzkazy pro kohokoliv ze školy. Této možnosti využili kluci ze 6. A Tomáš Humhej a 

Pavel Hrdlička, kteří napsali vzkaz pro 9. A. 

 

Ahoj třído 9. A! 

Velice se nám líbilo první pololetí s vámi. Doufám, že vám taky. Viď, Eidame, Luboši, ty dobře 

yoyuješ, Fialko, máš dobrou ruku (on ví). 

Doufáme, že to, co bylo na konci roku 2011, bude zase pokračovat. Adame, doufáme, že nás budeš 

zase prohánět po chodbách. Jinak budeme rádi, když budete ve stejné náladě jako v roce 2011. 

Zdravíme vás, 

Tomáš Humhej a Pavel Hrdlička ze 6. A 

 

Vytáhnuto z hodiny 

Žáci dokážou vážně překvapit. Opravdu originální práci odevzdali David Fiala a Luboš 

Michovský z 9. A paní učitelce B. Černé v hodině slohu, kdy si opakovali popis 

pracovního postupu. Posuďte sami, jakou známku by si zasloužili. 

 

Vajíčko. 

Zajedeme do Ředhoště. 

Koupíme krásnou, mladou a silnou slepičku. 

Dáme ji do papírové krabice. 

Odvezeme domů. 

Ale pozor, ještě nepouštíme. 

Necháme ji v krabici a dáme se do stavění kurníku. 

nařežeme si prkýnka na stejné rozměry. 
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Poté sestavíme kurník. 

Teď oplotíme předem vyhrazený prostor pletivem.  

Připravíme obilí a vodu, aby se slepička měla hezky. 

Na řadu přichází slavnostní vypuštění slepičky. 

Slepička nadšeně vyběhne. 

Hned běží k misce s obilím a nazobe se. 

Navečer zaleze do kurníku a usadí se do papírové bedýnky. 

Nastává noc a naše slepička vyprdne vajíčko. 

Ráno jdeme nakrmit slepičku a nahlídneme do kurníku. 

kromě trusu v papírové krabici leží hezké šišaté vajíčko. 

Vajíčko sebereme a uchováme v chladu. 

 

 Pokud i vy máte nějaký podobně zajímavý úlovek, neváhejte ho předat paní učitelce 

Černé. 

 

Návštěva pražské jízdní policie 
 

V rámci Malé policejní akademie se téměř celá naše třída vydala začátkem dubna do 

Prahy, aby zhlédla výcvik koní jízdní policie. Docela jsme se těšili, protože jsme se 

nemuseli poslední den před prázdninami učit. Na rozkaz paní učitelky byly vybrány 

souhlasy s exkurzí. Bohužel naše kamarádka Bára zapomněla onen souhlas doma a 

musela se tedy neprodleně vydat do školy.   

Cesta vlakem do Bubenče utekla celkem rychle, prošli jsme Stromovkou na Císařský 

ostrov až k sídlu jízdní policie. Nejprve jsme si vyslechli krátkou přednášku o práci jízdní 

policie, o nárocích na tuto profesi a také jsme si mohli vyzkoušet chrániče a různé části 

výzbroje. Po prohlídce stájí pro nás policisté připravili ukázku výcviku koní. Největší 

ohlasy sklidilo cvičení s dýmovnicí a s ohněm. Nezapomeneme také na okamžik, kdy 

jsme si zahráli na demonstranty a narušitele veřejného pořádku. 

Na zpáteční cestě jsme se na chvíli zastavili na hřišti ve Stromovce a užili si slunečného 

počasí. Celá exkurze byla velmi zajímavá a doufáme, že se ještě někam vydáme. 

Kolektiv 7. B 

 

Koumák Amos 

 
Dokázali byste si tipnout, které ze známých zvířat je 

nejpomalejší? Určitě by spousta z vás zkusila hlemýždě. Ten 

je v pomyslném žebříčku „antirychlíků“ a svými třemi metry 

za hodinu druhý. Na prvním místě se vyhřívá mořský koník, 

který je s 2,5 centimetry za minutu jednoznačným vítězem.  

 

Nejvíce vypije velbloud jednohrbý. Ten dokáže žíznit i 4 dny. Poté během půl hodiny 

vypije až 130 litrů vody! 
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Pavučina patří k nejodolnějším materiálům na světě - je pětkrát silnější 

než ocel a o 30 procent pružnější než nylon. Kdyby bylo vlákno 

pavučiny silné jako tužka, zastavilo by i profi americkou stíhačku. 

 

Největší knihkupectví na světě se nachází v 

kanadském Torontu v ulici 20 Edward St. Majitelem je společnost 

Indigo Books and Music. Tento primát budova získala v roce 1978, 

kdy byla přestavěna z původního bowlingového centra. O svůj 

rekord se knihkupectví přetahuje s konkurenty Barnes and Nobles z 

New Yorku. Američané mají sice největší prodejní plochu, v Kanadě 

ale nabízejí nejvíce knižních titulů. 

 

Tento rok uběhne 100 let od ztroskotání nejslavnější lodi historie. Titanic se potopil ke 

dnu během své první plavby v noci ze 14. na 15. dubna 1912. Při tragédii zahynulo kolem 

1500 cestujících a členů posádky. Film inspirovaný touto katastrofou, jež byl uveden do 

kin v roce 1997, získal celkem 11 Oscarů. 

Největšími jedlíky jsou lev a tygr. Oba totiž po lovu dokáží spořádat až 35 kg potravy - 

maso včetně kostí. Když se takhle najedí, několik dní pak nežerou, ale jen odpočívají a 

tráví. 

 

Z jiného úhlu pohledu 

Oblíbená rubrika je zpátky. Jako každý rok je i letos pro učitele připravena várka otázek, 

díky nimž můžete své pedagogy poznat o něco více. V tomto čísle se vám představí Hana 

Vlasáková, Kateřina Mlsová, Pavla Staňková, Simona Novotná a Petr Benda. 

             

1) Které roční období máte nejraději a proč? 

H.V.: Jsem spokojena s pravidelným střídáním ročních období. Mému organismu pouze vadí 

nečekaný příchod jara, když má být podle kalendáře sníh a mráz. 

K. M.: Rozhodně léto, je teplo, spousta sluníčka, dlouhé dny. Tohle roční období bych klidně 

vydržela po celý kalendářní rok. 

P. S.: Když se povede podzim – „babí léto“. Mám ráda les a s tím souvisí nejrůznější vůně, 

barevné listí, houby... 

S. N.: Nejraději mám léto. Mohu se věnovat mnoha koníčkům (plavání, jízda na kole, 

kolečkových bruslích, výlety do přírody). 

P. B.: Jaro a podzim (nemám v lásce extrémy). 
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2) Co byste dělali, kdybyste neučili? 

H. V.: Strašně ráda bych se někde toulala. Asi bych se mohla stát průvodkyní po památkách a 

v přírodě. 

K. M.: Asi bych seděla někde v muzeu a restaurovala, nebo bych dělala bytovou textilní 

designérku. 

P. S.: Jistě něco jiného, to ale není nejlepší odpověď, že? Možná by mě bavila loutkařina. Nebo 

pracovat v cestovním ruchu. 

S. N.: Asi bych pracovala jako redaktorka. 

P. B.: Byl bych spisovatel (hudební skladatel). 

 

3) Můžete strávit jeden den se svojí oblíbenou hvězdou. Kdo by to byl a jak by váš 

vysněný den probíhal? 

H. V.: Hvězdy, celebrity moc nemusím. Nerada obtěžuji. Tak by mně stačil pouze poslech 

moudrého vypravování někde v sále. Takové pohlazení na duši. 

K. M.: Kdyby to měla být současná hvězda, tak asi George Clooney. Když bych se ale mohla 

vrátit do minulosti, tak bych se chtěla setkat s Vincentem Van Goghem a pozorovat, jak míchá 

své úžasné žluté a modré odstíny. 

P. S.: S hvězdou by mi asi nejlépe nebylo. Ať si zůstane na plátně. Můj vysněný den by byl 

s dobrými přáteli při plavbě na moři. 

S. N.: Vyloženě svojí oblíbenou hvězdu nemám. Ale reálně bych mohla strávit jeden den s Lucií 

Bílou. Jsme skoro sousedky, Otvovice jsou malé. 

P. B.: Byl by to jistě houslista Josef Suk, chtěl bych si s ním zahrát houslová duetta. 

 

4) Žáci dnes vyvádějí pěkné neplechy a mnohdy si vykoledují poznámku či 

kázeňský postih. Na jaký průšvih ze školních let si vzpomenete vy? 

H. V.: Na gymnáziu jsme šli párkrát kolektivně za školu anebo jsme se vymlouvali na zpoždění 

vlaku. Profesoři byli velmi chápající a vždy nás bez dlouhých cavyků pouze potrestali 

odpoledním náhradním vyučováním. 

K. M.: Za celou školní docházku jsem dostala jen jednu poznámku, a to hned v první třídě: 

„Odmítá šplhat, schovává se za spolužáky a myslí si, že ji nevidím.“ 

P. S.: Na základní škole opravdu žádný. Vlastně ani na střední, když pominu, že jsem sem tam 

předstírala nevolnost, abych nemusela do školy, ale průšvih to nebyl. 

S. N.: Asi v šesté třídě na základní škole jsme se spolužákem při přetahování se o dveře zničili 

kliku. 

P. B.: Školních průšvihů moc nebylo, žádný konkrétní osobní si nevybavuji. 

 

5) Každého občas přepadnou chmury, jaký máte recept na špatnou náladu? 

H. V.: Zalezu domů, nebo se rozhýbu v tělocvičně, na kole a procházkách. 

K. M.: Receptů na dobrou náladu mám spoustu. Třeba dobré jídlo, koupit si nějakou drobnost 

pro radost, nálada se mi zlepší při jakémkoliv tvoření nebo jen sedět někde v zeleni. 

P. S.: Hudba a sport. Nebo ruční práce. 

S. N.: Kafe s kamarádkou a sport. 

P. B.: Dobrá hudba, dobrá knížka, dobrý kamarád. 

 



 

9 

6) Kterou zemi byste chtěli navštívit a proč? 

H. V.: Pár evropských zemí jsem navštívila. Po ničem exotickém netoužím. Jsem patriot, 

vlastenec. Ráda cestuji po naší zemi. 

K. M.: Již od dětství je mým snem podívat se do vesmíru. Jinak bych se ráda podívala třeba do 

Mexika za mayskou architekturou. 

P. S.:  V mnoha zemích jsem již byla, popravdě mě to nikam netáhne. Jen bych si ráda 

odpočinula někde u moře. 

S. N.: V létě bych se chtěla podívat za sluníčkem a kulturou do Řecka. 

P. B.: Severské země – panenská příroda. 

 

7) Prozraďte nám svůj oblíbený citát či přísloví. 

H. V.: 1) Vlídnost a laskavost je vlastní jen těm, kteří skutečně něco dokázali.“ 2) Přátelé jsou 

jako hvězdy, nevidíš je, a přesto existují.“ 

K. M.: První, co mě napadlo po přečtení otázky je Werichovo: „Když už člověk jednou je, tak 

má koukat, aby byl. A když už kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, 

jak to v mnoha případech je.“ 

P. S.: Nedovol, aby ti strach z neúspěchu zabránil zúčastnit se. 

S. N.: Nikdy neříkej nikdy. 

P. B.: Pochopil jsem tu podstatnou věc, že je především nutné vybudovat loď, vystrojit 

karavanu a vystavět chrám, který je trvalejší než člověk. (A. de Saint-Exupery) 

 

Zajímavá matematika 

Matematika bývá obávaným strašákem nejen dětí školou povinných, ale i dospělých, kteří 

školní lavice již dávno opustili. Že lze matematiku hravě zvládnout, dokazují výsledky 

našich žáků v nejrůznějších soutěžích. 

Tou první z nich je Matematická olympiáda, která probíhá již od listopadu. Úlohy 

prvního kola řeší žáci doma, v lednu probíhá okresní kolo pro žáky 5. a 9. tříd, žáci 6. až 

8. ročníků se ho zúčastnili 11. dubna. Ze 6. třídy za nás v okresním kole bojovaly Anička 

Beránková, Anička Nováková a Natálka Ondráčková, ze 7. tříd postoupili Tomáš Sedlár, 

Matěj Tichý a Tereza Tichá. 

Za zmínku stojí také Klokan, celosvětová matematická soutěž, která proběhla 16. března 

s účastí všech žáků naší školy v těchto kategoriích: Cvrček (2. a 3. třídy), Klokánek (4. a 5. 

třídy), Benjamín (6. a 7. třídy), Kadet (8. a 9. třídy). Nejvýraznějším úspěchem byl plný 

počet bodů u Alžběty Měkotové ze 3. A, která vyhrála i následující okresní kolo. 

Pythagoriáda je určena žákům 5. až 8. tříd, kdy po dobu 60 minut řeší žáci 15 úloh 

odpovídajících osnovám matematiky příslušného ročníku. Nejúspěšnějšími řešiteli byli 

žáci 5. tříd, kteří postoupili do okresního kola. V něm obsadily krásné 4. – 5. místo 

Barbora Vinczeová a Veronika Elznicová. 

Zajímavou online soutěží je Finanční gramotnost, v níž družstvo naší školy obsadilo 

3. místo. 
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Celé Česko čte dětem 

Třída 1. B se v březnu zúčastnila soutěže 

„Plakát celé Česko čte dětem 

2012“. 

Všem dětem se plakát velmi 

povedl, nejvíce však Pavlíku 

Kášovi, jehož obrázek získal 

2. místo v této celostátní 

soutěži a byl vybrán nezávislou 

šestičlennou komisí z celkem 

1322 zaslaných obrázků. Pavlík 

byl za své dílo odměněn pěknými 

cenami. 

  

Připravované akce 

Ve čtvrtek 31. května proběhne v malém sále KD Vltava vernisáž výstavy 

výtvarných prací žáků školy na téma Hudba a vše ostatní s hudbou 

spojené.  

Program zahájí v 16.30 hodin pěvecký sbor Hvězdičky, od 17.00 hodin bude 

navazovat tradiční koncert Hrajeme a zpíváme pro radost.  

 

 

Výstup na Komendu – 4. ročník 

kde? zadní dvůr ZŠ Komenského  

kdy?  v sobotu, 16. 6. 2012 

dopoledne – kategorie 10-15 let 

prezence:  8.30 hodin 

soutěž: 9.00 hodin 

odpoledne – kategorie 15 let a starší 

prezence: 13.30 hodin 

soutěž: 14.00 hodin 

 

více info:  (FB) Lezecká stěna Kralupy 
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Osmisměrka 

Pouze život, který žijeme (tajenka). 

 

P D R A T S  A B U O R Š 

R O O S  Y N T K  K  B A A 

A CH M E L A Ř Í Á I N D 

R L T C Á M T N C L A R 

N O E I N S T E I N D E 

C Í J L A O R D K  I E N 

S  I T A U O A Á S  N S  A 

J Í F P M J S N Ž A A L 

T N A R O B A L Z  K  A I 

T K  Á Ž A R D Á N O A N 

Použité výrazy: 

adrenalin, aleluja, anály, anketa, bastard, cifra, chmelař, laborant, major, nádeník, 

nádražák, obilnina, osman, palice, sedan, skicák, srážka, šroub, trasa. 

 

Nikdo se nemůže cítit zároveň (tajenka). 

 

O O K  U R K  A J A K  U B 

D P H P O E C Á R P A V 

P O E A Ě B A S  T A R D 

K  O K  M C T S  O B L B Z 

L D T S  A I N T D I I E 

I I A O I S E E N C L J 

P L R Ý Z L K  N T E M D 

S  O L O K  I A A D A A O 

Z  O U M O N O K  L A P F 

A V  Ý P L A T A S  L Ý M 

Použité výrazy: 

bastard, blbost, hacienda, hektar, izotop, Jakub, jásot, kletba, klips, kolos, libra, lidoop, 

maska, monokl, odjezd, okurka, palice, patent, práce, skalisko, slina, výplata. 

 

Vyluštěné tajenky napište na papír a spolu se svým jménem a třídou vhoďte do 

připravené krabice před kanceláří do 30. dubna. Tři úspěšní luštitelé budou odměněni. 
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Vtipy 

„Jak se nazývá člověk, který bez přestání mluví, i když jej nikdo neposlouchá, Pepíčku?“ 

„Učitel?“ 

Pan učitel se ptá žáka: „Viděl jsi už datla?“ 

„Ano, doma v televizi.“ 

„A co v lese?“ 

„My televizi do lesa nenosíme!“ 

Pepíčku co udělal Karel IV., když nastoupil na trůn? 

Prosím, sedl si na něj. 

„Představ si, mami, Mirek včera přišel do školy špinavý a paní učitelka ho za trest poslala 

domů.“ 

„A pomohlo to?“ 

„To se ví, dneska přišla špinavá celá třída.“ 

Učitel k žákovi: „Časuj nám sloveso chodit!“ 

„Chodím… chodíš… chodí…“ 

„Rychleji!“ pobídne ho učitel 

„Běžím… běžíš… běží…“ 

Učitel vykládá žákům „Kyslík byl objeven roku 1781…“ 

Přihlásí se Pepíček: „A co dýchali předtím?“ 

Ve škole všichni píší písemnou práci na téma „Co bych dělal, kdybych byl generálním 

tajemníkem“ 

Pouze Pepa sedí a nedělá nic. Na dotaz, proč nepíše, odpoví:  

„Čekám, až jak rozhodne představenstvo!“ 

Žák: „Pane učiteli, zapomněl jsem si žákovskou.“ 

Učitel: „To už je potřetí. Dej mi ji na stůl, napíšu ti do ní poznámku!“ 

 

Ze školního archivu 

 

Zajímavý obrázek naší školy 

namalovala Jindřiška Halířová.  


