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     Přicházíme k vám s prvním číslem 
časopisu Labyrint v letošním školním roce.                                                                                                                                                                                     
Doufáme, že zde najdete mnoho nových 
zajímavých rubrik. Toto číslo je věnováno 
nejen  podzimu, ale i všemu, co k němu 
patří. 
      
                            Vaše redakční rada  
      
V. Kočí, M. Ludanyi, P. Podholová, A. 
Bártová, A. Vondráčková, R. Chmel, D. 
Klíma, S. Zikmundová, K. Budáková, D. 
Šejstal, P. Vosická, J. Kroupa, L. Kroupa, 
Š. Marek, V. Zoubek a R. Harčarik                                                                            
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1. Anketa: Naši prvňáčci  
  (A. Vondráčková) 
2. Toulky po Čechách –  
   Historie Třebešic 
  (P. Podholová, V. Kočí) 
3. Ze života zvířat –  
    ADAX 
  (Š. Marek, V. Zoubek) 
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Obrázek na titulní straně nakreslila 
L. Šimonová (7.B) 
 

 
 
 
 
 
 
9. Neobvyklé sporty – 
    KORFBALL 
   (L. Kroupa, D. Šejstal) 
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                                             L. Jedlan (8.B)
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    Anketa: 

     NAŠI PRVŇÁČCI                                      2. Máš už ve škole nějaké kamarády? 
     Zeptaly jsme se za vás těchto  žáků:    
                                                                                     ZH: Ano, mám. 
       Zuzka Holánková 1.A (ZH)                                    
       Eliška Hálová 1.A (EH)                                       EH: Ano, znám tu všechny. 
       Vlastík Sahula 1.A (VS)  
                                                                                     VS: Ano, ale chci jich poznat ještě víc.              

  1. Jaký předmět máš nejraději?                              3. Líbí se ti ve škole? 

  ZH: Prvouku.                                                              ZH: Ano. 

  EH: Tělocvik.                                                             EH: Ano. 

  VS: Matematiku.                                                        VS: Ano. 

                                                                                                             (Alžběta Vondráčková, Anna Bártová) 
                       

 

     A. Štruplová (8.B) 
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2. Toulky po Čechách – 
          Historie Třebešic 
 
    V místě, kde se dnes říká 
v Ohradách, stála ve XIII. století tvrz 
zvaná Třebešice a kolem ní  byla ves 
Debrník. Nedaleko odtud na západ 
stál kostel v románském stylu.Ves 
dostala název podle léčivé byliny 
Debrník, která zde hojně rostla. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Zde byla 
původně 
tvrz postavena 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Nejstarší známí vládci na tvrzi 
jsou Jan a Jaroslav z Třebešic.V 
husitských dobách stáli rytíři po 
boku Jiřího z Poděbrad při dobytí 
Prahy. Rod rytířů vymřel XV. 
století. Roku 1544 se stal majitelem 
tvrze rytíř Václav Záhora ze Záhoří. 
Záhorové opustili tvrz a začali 
budovat hrad poblíž kostela.  
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            Kostel v Třebešicích                                    
                                                                                            

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     Nový hrad i kostel dostal název 
Třebešice a na původní název 
Debrník se zapomnělo. Vystřídaly se 
zde i další rody např.  Lukavečtí 
z Lukavce. Roku 1603 zdědil ves 
Václav Věžník, který zde postavil 
pivovar. 
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    Roku 1651 byla ves a okolní 
polnosti prodány Tomášovi 
Schierovi z Windmülhle, měšťanu 
pražskému, který zde začal budovat 
zámek Třebešice. Roku 1704 zde 
panovala Judita Alžběta. Roku 1752 
se stal majitelem Columbám David, 
zástupce  Emauzského kláštera, 
který zde postavil první dřevěnou 
školu. Zámek vlastnil do roku 1924. 
Ve vsi byl v tu dobu postaven 
lihovar. Roku 1865 byl rozšířen 
kostel a roku 1865 byla postavena 
zděná škola. 
     Roku 1924 získal zámek 
František Šesták. Zámek je 
v současné době v havarijním stavu 
a vstup je jen na vlastní nebezpečí. 
         
    Současná fotografie zámku                   
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 Vjezd do zámku    
                                        

Symboly na erbu obce jsou: 
hlava psa věžníka, korunky 
v červeném poli a opatská berla . 

 
 

Další památky, pomníky a             
zajímavosti ve vsi jsou: 

 
Památník obětem 1. světové války.     
Kaple u vjezdu do zámku. 
     
     Obecní úřad – bývalá škola.                     
Bývalé schody do dřevěné školy. 

 
( P. Podholová - vlastní foto, 

www.hrady.cz) 
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3. Ze života zvířat 
 
Adax 
 
Addax (nasomaculatus) 
Třída: savci, Řád sudokopytníci, 
Čeleď: turovití  
    Žijí v Africe. Dnes hlavně na  malém 
území v Nigeru. Najdeme je hlavně v 
poušti a polopoušti, kde obývají i  
nejsušší oblasti  Sahary.  
    Nejčastější obživou pro tyto 
sudokopytníky jsou rostliny. 
Rozměry: délka těla 1,2-1,8m, délka  
ocasu 25-30cm, hmotnost 80-125 kg, 
výška v kohoutku 105 cm, délka rohů až 
109 cm.  
Rozmnožování: Samice rodí po 257-264 
dnech březosti jedno mládě. 
Zajímavosti: Staří Egypťané chovali adaxy 
jako  domácí zvířata, ale dnes je tento 
živočišný druh na pokraji vyhubení.  
 
 

                                                                                                      
(Štěpán Marek- P. Auda, Encyklopedie 
zvířat)                                                                                                                                                                              
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4. ZPRÁVY ZE ŠKOLY 
 

Zájezd do Anglie 
 
 

 
                                    (foto: www.zsben.cz) 
 
     Ve dnech 28.9. – 3.10.2008 žáci 8. a 9. tříd 
ze Základní školy Benešov, Dukelská vyrazili na 
zájezd do Velké Británie.  
     V neděli za doprovodu paní ředitelky H. 
Procházkové a p. učitelek V. Brabcové a H. 
Kramperové jsme se vydali autobusem přes 
Českou republiku, Německo a Belgii do 
Francie, odkud nás trajekt z Calais dopravil do 
Velké Británie. 
     V pondělí dopoledne jsme navštívili hrad 
Dover, odpoledne pak katedrálu Canterbury. 
Večer si nás vyzvedly hostitelské rodiny, ve 
kterých jsme byli ubytováni. 
     V úterý následovala první část prohlídky 
Londýna. Měli jsme možnost spatřit Londýnské 
oko, Westminsterský palác, výměnu stráží u 
Buckinghamského paláce, Trafalgarské  a 
Leicesterské náměstí, muzeum Madame 
Tussaud´s. 
     Ve středu nás čekal výlet do Portsmouthu a 
prohlídka královského loďstva. Ve čtvrtek jsme 
se svezli autobusem do stanice Greenwich a 
odtud nadzemní dráhou do City a pěšky přes 
Tower bridge do Toweru. 
     Večer jsme se vydali na cestu do České 
republiky. V pátek odpoledne jsme se za 
deštivého počasí vrátili šťastně domů. Tato 
zkušenost byla pro nás velmi cenná, protože  
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jsme si mohli v praxi ověřit naše znalosti a 
vědomosti z anglického jazyka. 
                                                                    
(Petra Vosická, 8.A – redakční rada časopisu 
Labyrint) 
 
 

O pohár rozhlasu 

     8.10. 2008 zvítězili na umělé trávě naši 
mladší žáci ve fotbalovém turnaji O pohár 
ředitele MSZ Benešov. 

     Vítězné družstvo ve složení: Patrik 
Vyhlídal, Petr Eliáš, Tomáš Vycpálek, 
David Vaingát, Dominik Vlasák, Aleš 
Strnad, Radek Veselý, Jan Hrdý, Jakub 
Sadílek, David Cvrček, Tomáš Boťa a Petr 
Srdínko přivezli domů putovní pohár. 

 

     Dařilo se i starším žákům. Tým ve 
složení Vojta Zmek, Lukáš Lán, Martin 
Tabulka, Lukáš Daniel, Lukáš Kroupa, 
Jakub Kroupa, Dominik Šejstal, David 
Svojanovský, Jan Kubálek, David Šahin, 
Vašek Hradec a Petr Vachtl obsadil krásné 
druhé místo. 
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Díky za skvělou reprezentaci naší školy. 

(Jakub Kroupa, Štěpán Marek –text i fota 
www.zsben.cz) 

 
 
 
 

Atletika 

Úspěch v okresním  i 
krajském kole 

     2008 dosáhli naši žáci a 
žákyně krásných úspěchů na závodech 
Atletické všestrannosti ve Vlašimi. 

    V kategorii 8. a 9. tříd skončilo na 
prvním místě družstvo chlapců ve složení: 
Petr Vachtl, Dominik Šejstal, Ondra Hanš, 
Daniel Lukáš a Marcel Cikánek.  

     Toto družstvo zároveň získalo 23.10. 
2008 krásné  5. místo v krajském kole 
v Kladně. 
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    V kategorii 8. a 9. tříd se družstvo dívek 
umístilo v okresním kole na pěkném 
druhém místě  a to ve složení: Petra 
Štěpánková, Karolína Remešová, Tereza 
Dlasková, Valerie Beznosová a Tereza 
Wiedermanová. 

     Velkou radost nám udělala i Tereza 
Vejvodová, která zvítězila v atletickém 
čtyřboji a odvezla si z Vlašimi zlatou 
medaili. 

     Všem atletům děkujeme za úspěšnou 
reprezentaci školy. 
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Středočeská inline brusle 
2008 

     1.10.2008 se v Konopišti (u přírodního 
divadla) konal závod v jízdě na 
kolečkových bruslích. Naši školu 
reprezentovali: 
kategorie A - nejmladší žáci  
- Lukáš Smutný (3. místo) 
kategorie B - nejmladší žákyně 
- Lucie Rendová (2. místo) 
kategorie C - mladší dívky 
- Magda Slavíková (1. místo) 
- Adéla Bejblová (3. místo) 
kategorie D - mladší chlapci 
- Zdeněk Havelka (1. místo) 
- Nik Macoun (2. místo) 
     První 3 z každé kategorie postupují do 
krajského finále v Benátkách nad Jizerou, 
které proběhne 7.10.2008. 
Blahopřejeme a přejeme hodně dobrých 
výsledků v krajském finále. 
                                                                                              
 
 
 

 
 
(Magda Slavíková – 1. místo) 
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Turnaj v malé kopané 

     9.10. 2008 se na umělé trávě v 
Benešově konal turnaj žáků benešovských 
škol 1.-5. tříd v malé kopané. 

     V obou kategoriích (1.-3. třídy, 4.-5. 
třídy) obsadila družstva naší školy 3. 
místo. 

                              Gratulujeme k úspěchu. 

 

  (J. Kroupa, Š. Marek - texty i fota 
sportovních zpráv: www.zsben.cz ) 
 
 
 

5. INDIÁNI 
 
                                                                  

Apačové 
(Apache)  
  Apači je společný název pro několik 
kulturně spřízněných národností původních 
indiánských obyvatel Severní Ameriky:                            
Západní Apače, Navahy, Čirikávy, Mescalery, 
Jikarilly, Lipany a Apače z planin. Všechny 
národy hovoří jihoathabaskými jazyky. 
     Apačové v minulosti sídlili v jihovýchodní 
Arizoně, v Novém Mexiku, jižním Coloradu, 
západním a středním Texasu, Oklahomě,  
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Kansasu, jižní Nebrasce a v severním Mexiku, 
kam přišli společně s příbuznými Navahy ze 
severní Kanady někdy mezi lety 1200 a 1500. 
     Apači se vyznačovali velkou silou a 
bojovností a žili v neustálém nepřátelství s 
bělochy, kteří na jejich území pronikli na 
počátku 16. století. Jako většina kmenů byli 
nakonec poraženi a zatlačeni do rezervací.  
     Během vzájemných bojů americká armáda 
shledala, že Apačové jsou divokými bojovníky a 
zkušenými stratégy. Obvykle je ve většině 
pramenů udáváno, že konečná kapitulace 
Apačů přišla v roce 1886, kdy byli Čirikavové 
deportováni na Floridu a do Alabamy, kde byli 
uvrženi do armádního vězení. Avšak pravdou 
je, že menší skupinky i osamocení bojovníci 
vedli boj s Američany a Mexičany ještě ve 30. 
letech 20. století. 
         Apačové v současnosti žijí v Arizoně, 
Novém Mexiku a v Oklahomě v počtu přibližně 
pěti až šesti tisíc osob. V roce 1982 potvrdil 
nejvyšší soud USA práva Apačů na daň z 
produkce ropy a zemního plynu na jejich 
území.  
 

 
     Slavným apačským náčelníkem z kmene 
Čirikavů byl vytrvalý bojovník proti bělošské  
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invazi Geronimo  (narodil se asi roku 1821-25 
a zemřel roku 1909). Náčelník a šaman 
Geronimo, indiánským jménem Goyathlay  
nebo Gokhlayeh, Ten, který zívá, zkráceně 
Zíval, se narodil na pomezí Arizony a Nového 
Mexika bedonkohejským rodičům, bojovníku 
Taklishimovi, Šedivému, a ženě, kterou známe 
jen pod španělským jménem Juana. Byl údajně 
čtvrtým dítětem z celkem osmi sourozenců, 
čtyř chlapců a čtyř dívek.  
     Taklishim zemřel na neznámou vleklou 
chorobu v době, kdy byl Geronimo ještě malý 
chlapec. Jeho žena Juana se pak už nikdy 
nevdala.  
      První Geronimovou ženou byla Alopé. Po 
její tragické smrti měl ještě nejméně osm 
manželek (Chee-hash-kish, Nana-tha-thtith, Zi-
yeh, She-gha, Shtsha-she, Ih-tedda, Taz-ayz-
Slath a Azul). S Chee-hash-kish měl náčelník 
syna Chappa a dceru Dohn-say, se Zi-yeh 
dceru Evu a s Ih-teddou, kterou v roce 1885 
unesl z okolí meskalerské rezervace, dceru 
Lennu a syna Roberta. 
      Ačkoliv se Goyathlay účastnil všech 
významných bitev Čirikavů, známějším se stal 
až v 70. letech 19. století a úplně se proslavil 
až v letech 1885-86, kdy s hrstkou bojovníků 
unikal několika tisícům amerických a 
mexických vojáků. 
      Náčelník zemřel 17. února 1909 na zápal 
plic. Způsobil si ho sám, neboť značně opilý 
spadl z koně do ledové vody a nastydl. Když 
Geronimo umíral, držel ho za ruku synovec Ace 
Daklugie. Ten se pak stal strážcem strýčkova 
odkazu a do značné míry i tvůrcem jeho 
legendy. 
 (P. Vosická- www.dobrodruh.sk/indiani/pravda 
o  geronimovi) 
 
6. Recenze na knihu: 

Kočičí holka  
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napsal: Thomas Brezina 

přeložila: Michaela Škultéry 

stran: 304 

děj: Chudá patnáctiletá Katie žije se 
svou babičkou a strýcem na anglickém 
ostrůvku st.Jeremy. Jednoho dne začne 
pozorovat změny na svém těle, lépe 
vidí ve tmě, rychleji běhá...Nejbohatší 
obyvatel ostrova je nalezen mrtev a z 
vraždy je obviněna právě její babička. 
Navíc jí přijde video- nahrávka od 
údajně mrtvých rodičů. Katie si ji se 
svými kamarády poslechne a  zjistí, že 
jde o varování před změnami, které se 
v poslední době staly s jejím tělem a 
které si nedokáže vysvětlit. 

      Tuto knihu jsem si  vybrala, 
protože má spletitý děj.  

  (Alžběta Vondráčková) 

 
Kozí příběh             

Režie: Jan Tománek 
 Hrají: hlasy: Jiří Lábus  (Koza), Matěj  Hádek (Kuba),  

Mahulena Bočanová (Máca), Michal  Dlouhý (Matěj), 
Petr Pelzer  (mistr Hanuš) a další 

 
     Děj se odehrává za vlády Karla IV.  
Stavba Karlova mostu je pro celé české 
království ohromná  událost.  Z celé země 
se do Prahy sjíždějí povozy naložené  
vejci, která se přidávají do  malty. Mezi 
nimi je se svým  vozíčkem plným vajec i 
Kuba a jeho věrná kamarádka  Koza,  kteří 
se do Prahy vydávají hledat své štěstí. 
Kuba dokonce  dostane na  stavbě 
proslulého mostu práci a potká protřelou   
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městskou holku Mácu, do níž se,  přes 
žárlivou nevoli Kozy,  zamiluje. To je 
ovšem jen začátek dobrodružství  plného 
zábavných  i strašidelných příhod ve víru 
pověstmi opředeného velkoměsta,  které 
Kubu, jeho Kozu a Mácu potkají... 
 
     Dobrý nápad, skvělý příběh, příjemná 
atmosféra! 
                   (Anna Bártová – INTERNET) 

 
7. Ze školního kalamáře 
                 Tajemný příběh 
 
     Hustě pršelo a starou neosvětlenou 
ulicí kulhal muž, který byl černě oblečen. 
Kapky se tříštily o vše, kam dopadly. Do 
tohoto deštivého bubnování byl zřetelně 
slyšet klapot jeho dřevěné nohy. Šel 
chvatně. Jeho černý ošuntělý kabát, který 
měl rozepnutý, za ním vlál. Prošel bez 
zájmu řadu domů, až se zastavil u 
starobylého domku. Staré oprýskané 
dveře odpuzovaly svými pavučinami. Muž 
však na to nedbal, rázně vzal za klepadlo 
a ozvaly se tři duté údery. Po chvíli se za 
dveřmi ozvaly šouravé kroky a v nich stála 
stará, vrásčitá žena. 
     Zamračil se a tvrdým hlasem řekl: 
,,Koukej mi je okamžitě navalit!" 
I přesto, že působila velmi křehce, 
statečně se postavila muži do cesty a s 
nevinným hlasem řekla:,,Nechápu, co tady 
hledáte. Já zde nic nemám!" 
Muž se zachmuřil, vytáhl kolt a namířil ho 
na ženu. 
     ,,Nevadí, najdu si je sám!" Naštvaně ji 
odstrčil. Nečekal žádný odpor a toto ho 
velmi popudilo. Rázně vešel do omšelého 
domu. Halu v přízemí sjel bystře očima a 
hbitě se vydal po schodech do prvního 
patra. Prošel ponurou chodbou, až se 
dostal k těm nejtemnějším dveřím. 
      Vzal za kliku a dveře se se skřípotem 
otevřely. Váhavě vešel dovnitř. V šerém 
koutě, kde bylo nejvíce prachu, stála stará 
černá dřevěná truhla.  
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     Najednou se jeho obličej rozjasnil. 
Hbitě k ní přistoupil. Srdce mu tlouklo 
nedočkavostí. Váhavě ji otevřel ... Byly 
tam!!! S nefalšovanou radostí vytahoval 
jednu po druhé, staré černé gramofonové 
desky! 
     Tolik let snil o této chvíli a teď byla jeho 
dušička na vrcholu blaha. 
     Pokud máme nějaký sen, běžme si za 
ním.  
                 (P. Vosická – 8.A) 
 

 
                                    
LABYRINT 
 

 
Labyrint je náš, 

a ty ho hned poznáš. 
Můžeš ho mít klidně rád, 
vždyť je to tvůj kamarád. 

Doufám, že tě hodně 
potěší, 

nebudeš mít smutek na 
duši. 

Přečteš si ho za chvilku, 
zjistíš další novinku. 

Příště si ho zase kup, 
přece nebudeš hňup. 

 
(K. Budáková 8.A.) 

 
 
 
 



 
 
STRANA 11 

 
8.Hudba 

Skupina KABÁT  

     Skupina Kabát byla založena v 
Teplicích v roce 1983. Zpočátku 
skupina fungovala pouze v Teplicích a 
okolí jako regionální rocková skupina. 
Zlomovým bodem pro další vývoj byl 
rok 1991, kdy jim vyšla první deska 
s názvem: „Má ji motorovou“ a 
vzápětí „Živ ě“  . 

 

 

Skladby: 

 Opilci v dějinách 

Máš to už za sebou 

Kdyby ženský nebyly 

Bahno 

Teta 

V pekle sudy válej 

Starej bar 

Bára 

Ber 

Moderní děvče 

Děvky ty to znaj  
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ČLENOVÉ: 

Josef Vojtek-zpěv 

Tomáš Krulich-kytara, sbory 

Milan Špalek-baskytara, zpěv, sbory 

Radek Hurčík-Alias Hurvajs bicí  

Ota Váňa-kytara, sbory 

V této sestavě kapela funguje od roku 
1990 dodnes. 

 

(R: Chmel. D. Klíma –www.kabati.cz) 
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9. Neobvyklé sporty 
 
Korfball 

                

   

 

    Dvě tyče o délce 3,5metru, dva 
ratanové koše a míč. Tak  vypadá 
vybavení Korfballu. Samotná hra je 
jednoduchá  - stačí dát koš , který je 
zavěšený  na tyči. Korfball hraje osm 
hráčů na každé straně. S míčem se 
nesmí běhat ani driblovat, nesmí se 
odebrat tomu, kdo jej má a bránit 
může vždy jen jeden hráč proti 
jednomu. 
     Zajímavostí je, že tento sport 
nerozlišuje mužská a ženská 
družstva. Je totiž jedním z mála, ve 
kterém hrají spolu kluci a holky. 
               
(L. Kroupa, D. Šejstal – časopis  Junior) 
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10. Orientální tanec 
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Orientální tanec 

 
 
     Orientální tanec je tanec původem ze 
Středního východu. V současné době je ve světě 
velmi rozšířen a těší se velké popularitě. V ČR se 
také nazývá břišní tanec, v Americe ho nazývají 
bellydance, ve Francii dance du ventre, v Řecku 
cifte telli a v Egyptě zase Raqs Sharqi. 
Existuje několik druhů orientálního tance. Tyto 
styly se liší hudbou, na kterou se tančí, kostýmy i 
jednotlivými tanečními prvky.  
 
 
 
Obecně 
     V orientálním tanci se střídá několik 
základních figur, které se pak různě     kombinují. 
 V tanci na sebe plynně navazují, aby tanec 
nevypadal jako cvičení aerobiku.  
     Pro začátečnice bývá často obtížné provést 
některé prvky, protože tělo je ještě ztuhlé a 
nepoddajné. Po cca 3-4 měsících se ale svaly 
začínají postupně protahovat a uvolňovat. 
 
 
 
 
Zdravotní účinky 
     Orientální tanec je určen pro všechny ženy a 
muže bez rozdílu věku, váhové kategorie či 
úrovně pohybového nadání. Tanec je vhodný 
dokonce i pro těhotné.  
     Orientální tanec přináší pozitivní účinky jak 
na fyzickou kondici, tak na psychiku. Tady je 
třeba zdůraznit správné provádění prvků. 
Například špatný postoj u tance může způsobit 
bolesti bederní páteře.  
 
 
 
 
Historie 
     Původně se jednalo o tanec plodnosti či tanec 
rodiček. Orientální tanec se učily dívky již od 
velmi útlého věku, aby si posílily svaly na 
budoucí porod. 
     Některé prameny uvádějí, že tento tanec 
rodiček má svůj původ v Africe. Jisté ovšem je, 
že tanec vznikl před tisíci lety př.n.l. a že zvláštní 
důraz se při tomto tanci klade na břicho jako 
symbol plodnosti. 
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Styly 

 
� Egyptský styl 
� Americký Tribal  
� Perský styl 
� Turecký styl 
� Arabský styl a další... 

 
 
                        
 
Kostýmy 
     Profesionální tanečnice nosí na vystoupení 
kostýmy, které se styl od stylu liší. Nejčastěji je 
jejich součástí zdobená podprsenka, sukně a 
zdobený pás přes boky. Jako doplňky slouží 
různé závoje přes obličej, rukavičky, čelenky, 
šátky na hlavu nebo široké rukávy na paže. 
Nedílnou součástí kostýmu jsou šperky–výrazné 
náušnice a náhrdelníky, nákotníčky a náramky. 
Kostýmy jsou často velmi pestré a zdobené 
penízky, korálky, flitry nebo výšivkou.  
 
Mužský orientální tanec 
     Přestože bývá orientální tanec považován za 
výsostně ženskou záležitost, můžeme se po 
celém světě setkat i s mužskými tanečníky. Mezi 
ženským a mužským orientálním tancem je ale 
několik rozdílů. Mužský styl zahrnuje 
propracovanější krokové variace. Z hlediska 
historie bylo úkolem mužských tanečníků chránit 
ženy. 
(S. Zikmundová – http://orientalni-
satky.rovnou.cz) 
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                                         (V. Hrušková 6.C) 
 
 
 
 

1.Vtipy 

• Co je to 90-50-90? 

Jízda městem kolem policisty nebo radaru. 

 

• Proč má vrtulník vrtuli? 

Aby pilotovi nebylo horko. 

 

• Učitelka se ptá ve škole: „Děti, 
kde žije Bůh?” 
Anička: „Nahoře v oblacích.” 
„To jsi řekla moc hezky. A co ty, 
Pepíčku?” 
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„Já to náhodou vím přesně - Bůh žije u 
nás na záchodě.” 
„Ježíši, chlapče, jak jsi na to přišel?” 
„No, to táta vždycky když jde na 
záchod, tak říká: Pane Bože, to tam 
ještě jsi?!” 

 

• Víte, co znamená označení, které 
nosí policajti na náramenících? 

1hvězdička.....Policajt umí číst. 

2hvězdičky.....Policajt umí číst i psát. 

3hvězdičky.....policajt zná někoho, kdo                                                                            
umí telefonovat. 

(D.Klíma , R. Chmel- kniha: 

Nůše plná vtipů ) 

 

 

 
 
                                                           
                               (K. Budáková 8.A)                 
 
                                                
 
 
 
 
 
 


