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Vážení čtenáři,
je tu léto a s ním přichází poslední číslo našeho časopisu
časopisu. Chtěli bychom všem čtenářům
poděkovat za přízeň, kterou nám během tohoto školního roku věnovali. Naše práce byla
oceněna i v krajském kole soutěže Školní časopis roku 2019, kde jsme získali krásné 4. místo
za tištěný časopis a 3. místo za webový magazín. Přejeme vám krásné prázdniny a těšíme se
na vás opět na podzim v novém školním roce 2019
2019-2020.
2020.
Redaktoři Laby
Labyrintu
rintu
P. S. Nezapomeňte
ezapomeňte sledovat náš časopis i na webu.
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1. HLAVNÍ ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY
P&P má půlku představení za sebou!
Milí spolužáci, dne 13. 5. 2019 jste se mohli na škole setkat se skupinou P&P v plné sestavě:
Petr Hobza, Petr Kunc, Ondra Vinter a Matěj Trmal. Celý den se naše skupina věnovala
mladším spolužákům a učila je spolupráci, jak v normálním životě, tak v oblasti hudby.
„Do programu jsme zapojili celkem 9 tříd a to není všechno, protože druhý stupeň nás teprve
čeká", uvedli členové skupiny. 4. a 5. třídy měly možnost zhlédnout hru kapely v praxi a
hudebníci i improvizovali, což děti bavilo nejvíce. Jsme rádi, že pozitivní ohlasy nebyly jen z
řad spolužáků, ale dokonce i z řad pedagogů :-). Druhý stupeň přijde na řadu v druhé
polovině června a podle toho, co kluci chystají, to bude něco, na co jen tak nezapomenete!
Petr Hobza, 9. A

Okresní přebor v házené
V pondělí 27. 5. a v úterý 28. 5. 2019 se konal okresní přebor v házené. Házená se hrála v
Netvořicích na venkovním hřišti místní základní školy. Klučičí tým hrál v pondělí 27. 5. a
umístil se na krásném druhém místě.
Holčičí tým jel do Netvořic v úterý 28. 5. Po slavnostním nástupu jsme hrály náš první zápas
proti jednomu z největších favoritů, domácímu týmu z Netvořic. Ten jsme vyhrály 3:1. Druhý
proti týmu ze ZŠ Karlov zápas byl nejtěžší. Ten jsme bohužel prohrály těsně 2:3. Další zápasy
proti týmům ze ZŠ Jiráskova a ze ZŠ Krhanice jsme vyhrály 8:2 a 5:2.
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I my jsme se umístily na druhém místě. Pro náš tým je to úspěch, protože jsme spolu byly na
takovém turnaji poprvé a některé z nás si i poprvé zahrály házenou. Za druhé místo jsme
získaly pohár a diplom. Karolína Mezerová z našeho týmu byla oceněna jako nejlepší hráčka.
Myslím, že jsme si to užily a získaly nové zkušenosti na příští rok.
Šárka Neuwirthová, 8. A

Exkurze 9. ročníků do Malé pevnosti Terezín
V pátek 10. 5. 2019 se 9. ročníky za doprovodu pana učitele Šťovíčka a
paní učitelek Švarcové a Houdkové vydaly na prohlídku bývalého
shromažďovacího tábora nedaleko židovského ghetta Terezín. Kromě
dlouhé cesty autobusem na žáky čekala prohlídka celého komplexu.
Studenti měli možnost zhlédnout cely, sprchy a další místnosti a
poslechnout si zajímavý výklad o životě a zacházení s vězni zde v Malé
pevnosti. I když se celou exkurzí táhla dosti stísněná atmosféra,
všichni jsme si ji užili.
Petr Hobza, 9. A

5

Osmáci v Sázavském klášteře
Každý rok jezdí osmé třídy do Sázavy a letos tedy vyšla řada
na nás. Naše třída 8. A spolu s paní učitelkami Blankou
Vrkoslavovou a Zuzanou Tyrnerovou vyrazila ve čtvrtek 30.
května 2019. Sešli jsme se před školou, kde jsme nejdříve
vyplnili pracovní listy o Sázavě a poté jsme se odebrali na
vlakové nádraží, odkud jsme osobním vlakem vyjeli směr
Sázava. Jako první nás čekala prohlídka vnitřních prostor
kláštera. Viděli jsme fresky, sochy a dozvěděli jsme se
spoustu zajímavých informací o historii kláštera. Vyslechli
jsme si i legendu, která říká, že když člověk najde tři hvězdy
na každé světové straně věže zvonice, splní se mu do roka a
do dne přání. My jsme to také zkusili a někteří z nás opravdu
všechny tři hvězdy našli. Jestli se nám naše přání vyplní,
uvidíme za rok. Naším dalším úkolem bylo také nakreslit
nějakou část Sázavského kláštera a vyplnit pracovní list na
základě informací z prohlídky. Dále následoval už jen rozchod na náměstí a cesta zpátky do
Benešova.Výlet jsme si užili a získali i spoustu informací.
Šárka Neuwirthová a Vlasta Horáková, 8. A

Němčináři v Rakousku
Dne 31. 5. 2019 se konala exkurze do Rakouska pro žáky osmých a devátých tříd, kteří si jako
svůj druhý jazyk vybrali němčinu. Zájezd vedly paní učitelky Houdková, Tyrnerová, Vlkannova
a paní průvodkyně Obrová. Odjíždělo se autobusem v šest hodin od školy. Protože cesta byla
dlouhá, udělali jsme si krátkou přestávku na „benzínce“ na hranicích. Dále jsme pokračovali
přes Linz a Hallstatt do Obertraunu – Dachstein k Obří ledové jeskyni. Když jsme po několika
hodinách dojeli na místo, dostali jsme lístky a lanovkou se vyvezli na první zastávku. Odtud
jsme pěšky vystoupali několik set metrů ke vchodu do Obří ledové jeskyně. V jeskyni jsme
viděli spousty zajímavých ledových útvarů, obří pohyblivou sochu medvěda a obrovskou,
devět metrů vysokou ledovou stěnu. Vše bylo doprovázené hudbou a světelnými efekty. Po
prohlídce jeskyně nás lanovka vyvezla na druhou zastávku - Krippenstein. Odtud jsme měli jít
na vyhlídku Pět prstů, ale protože tady nahoře byla hustá mlha, přes kterou nebylo nic vidět,
na vyhlídku jsme nešli. A tak nás lanovka svezla zase zpátky dolů, odkud jsme autobusem
dojeli do městečka Hallstatt, které leží vedle stejnojmenného jezera. Tady jsme dostali
rozchod, během kterého jsme si mohli koupit suvenýr, zmrzlinu nebo se jít jen tak projít. Kdo
chtěl, mohl navštívit kostnici, kde se nacházela sbírka lidských lebek a kostí. Na závěr jsme
navštívili zámek na jezeře. Po krátké prohlídce jsme pak jeli zpátky do Benešova. Cestou
nechyběla ani zastávka v McDonaldu. Výlet jsme si moc užili.
Vlasta Horáková, 8. A
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FOTOGALERIE K EXKURZI:

Účastníci exkurze před lanovkou

Obří ledová jeskyně, Dachstein

Led, v roce 1972 3 m, nyní 9 m

Kostnice
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Pohlednice z Litvy
Před velikonočními prázdninami posílali ruštináři z osmých tříd pohlednice svým
projektovým kamarádům do Litvy, aby jim popřáli v ruském jazyce veselé Velikonoce a
hodně jarního sluníčka. Předtím si vyměňovali vánoční přání s partnery z Lotyšska a těšili se,
zda jim i z Litvy dorazí stejně krásné pohlednice, jako byly ty vánoční lotyšské. A zklamaní
rozhodně nebyli! Litevské děti vyrobily některá přáníčka vlastnoručně, na pohlednice
přikreslily veselé obrázky, a hlavně napsaly našim osmákům krásné velikonoční pozdravy.
Rádi bychom se s vámi o ně podělili:
Ruštináři 8. AC a 8.BC
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Panenky UNICEF
Některá děvčata ze třídy 5. B a ze sedmých tříd se zapojila do výzvy UNICEF ČR „Adoptuj
panenku a zachráníš dítě“ a zúčastnila se soutěže pro žáky základních a středních škol
Středočeského kraje „Miss panenka junior“. Každá panenka představuje skutečné dítě, které
bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti 6 hlavním
smrtelným dětským chorobám. Cena jedné panenky bude 600 Kč, což odpovídá nákladům na
očkování pro 1 dítě. Pro každou panenku děvčata vyplnila rodný list, v němž uvedla stručný
popis panenky a vymyslela jí jméno. Třída 5. B uspořádala třídní soutěž, kde všichni žáci
hlasovali v tajném hlasování pro nejhezčí panenku. Vyhrála panenka Lilia, jejíž autorkou je
Karolína Bubáková. Odborná porota z řad vyučujících vybrala ze všech panenek vítězné tři,
které postoupí do finále. Z finalistek bude prostřednictvím on-line hlasování na internetu
zvolena nejkrásnější „MISS PANENKA“.
Děkujeme děvčatům za jejich odpovědný a aktivní přístup a panenkám držíme při adopci
palce!
Třídy 5. B, 7. A - D a Mgr. J. Uhrová a RNDr. K. Mikešová
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Přípravka u hasičů
Děti z přípravné třídy se 7. května
2019 zúčastnily Dne otevřených dveří
stanice HZS Benešov. Děti si prohlédly
hasičské vozy, výzbroj a výstroj hasičů,
viděly ukázku hašení ohně. Vyzkoušely
si oblek, helmy a prozkoumaly
hasičský člun. Nejvíce je zaujalo
vyprošťování člověka z havarovaného
auta a s údivem sledovaly, jak hasiči
auto rozstřihávají. V areálu byly
k vidění i další záchranné složky –
policie a lékařská záchranná služba.
Dopolední program se dětem velmi
líbil a hasičům patří velké díky za trpělivost a možnost nahlédnout za bránu jejich areálu.
Mgr. Lucie Dušková
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2. PROJEKT ZEMĚ 100X JINAK
Dnes jsem si pro vás připravil statistiky k tématu „Národnostní složení a doprava“:
Slovensko
Slováci (85,8 %), Maďaři (9,7 %), Romové (1,7 %), Češi (0,8 %), Rusíni (0,4 %), Ukrajinci (0,2
%), jiní a neuvedeno (1,4 %)
JAR
Podle sčítání z roku 2014 černoši tvoří 80,2 % obyvatel země. Mezi ně patří Čwanové, Zulové,
Khosové, Matabelové, Sutové, Svazijci, Vendové a jiní. Běloši se na složení obyvatelstva
podílejí 8,8 %, míšenci 8,4 % a Indové nebo Asiati 2,5 %. Kromě toho v zemi žijí také Sanové
(dříve označovaní jako křováci).
USA
Podle odhadu z roku 2005 tvoří 74,7 % obyvatelstva běloši, 12,1 % černoši, 4,3 % Asiaté,
indiáni a eskymáci pak 0,8 % a jiné rasy celkem 7,9 %.
Čína
Chanové (Číňané) 92 %, Čuangové 1,4 %, Mandžuové 0,9 %, Chuejové 0,8 %, Miao 0,7 %,
Ujguři 0,6 %, Tchu-t'ia 0,5 %, Mongolové 0,4 %, Tibeťané 0,4 %, ostatní 2,3 %.
Dopravní infrastruktura
Slovensko
Slovenská dopravní síť je dobře rozvinutá, na kterékoli místo na Slovensku se dopravíte nejen
po vlastní ose, ale i veřejnou dopravou (i když na západě a středu Slovenska je to jednodušší
než na východě). Funguje tu silniční, železniční, lodní i letecká doprava.
Silniční doprava
Pravidla silničního provozu jsou na Slovensku podobná jako v ČR. Povrch slovenských silnic je
srovnatelný s českými, spíše je o něco kvalitnější. Nově se na Slovensku buduje dálniční síť.
Dálniční známky se vydávají roční, měsíční a týdenní Pro vozidla do 3,5 tuny stojí roční
známka 50 €, měsíční 14 € a desetidenní 10 € (2015).
Železniční doprava
Rovněž železniční síť je poměrně hustá a spojuje všechna významná místa na Slovensku,
spoje však jezdí i do malých vesniček. Využívá se jak pro přepravu nákladů, tak i osob.
Cestování po železnici je příjemné, Slovensko se snaží zkvalitňovat osobní dopravu. Rovněž
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ceny jízdného jsou o něco příznivější než u nás. Těm, kteří nejezdí vlastním vozem, mohu
cestu po železnici doporučit. Celková délka železniční sítě je 3500 km. Od 17. listopadu 2014
platí 100% sleva na jízdném pro některé skupiny občanů EU. Na bezplatné cestování až na
výjimky ve všech vlacích na Slovensku mají nárok děti do 15 let, studenti denního studia,
senioři nad 62 let, jakož i ti, kteří pobírají například starobní, invalidní nebo sirotčí důchod.
Pro uplatnění jízdného zdarma je zapotřebí mít vystavený průkaz - zdarma vám ho vystaví na
počkání každá pokladna ŽSR. Pro vystavení se doporučuje předložit jednu fotografii, potom k
takové průkazce není zapotřebí předkládat občanský průkaz. Pro vlastní jízdu je nutno si na
pokladně vyzvednout jízdenku zdarma (neplatí pro Tatranské železnice).
Lodní doprava
Využívá se především řek Váhu a Dunaje pro dopravu nákladů i pro turistickou přepravu a
také ploch velkých přehradních nádrží. Největší přístavy jsou v Bratislavě a Komárnu, zde
byly postaveny i velké loděnice. Pokud byste vodu chtěli využít jako turisté, pořádají se
vyhlídkové plavby v Bratislavě po Dunaji, ve Štúrovu rovněž po Dunaji, v Piešťanech po Váhu
a Síňavě a také na vodních dílech Gabčíkovo, Zemplínska Šírava, Liptovská Mara a Oravská
priehrada. Na tradičních vorech anebo na raftu se můžete svézt po řece Dunajec v
Pieninském národním parku.
Letecká doprava
Vzhledem k velikosti země nemá příliš velký význam. Zajišťují ji Slovenské aerolinie. Téměř
všechny mezinárodní spoje přistávají v Bratislavě. Největší letiště jsou v Bratislavě a v
Košicích, další civilní letiště najdete ještě ve Sliači, v Piešťanech a také v Popradu.
JAR
Železniční doprava
Základem jihoafrického dopravního systému jsou státní železnice, sloužící především k
dopravě surovin a výrobků. Tři čtvrtiny již byly elektrifikovány, ostatní tratě zabezpečují
dieselové lokomotivy.
Lodní doprava
Lodní doprava je omezena na námořní, protože jihoafrické řeky nejsou splavné. Námořní
doprava je rovněž ve vlastnictví státu a největším osobním přístavem
Letecká doprava
Kromě státních Jihoafrických aerolinií je v zemi mnoho soukromých leteckých společností.
Pravidelné spojení má téměř 40 letišť. Místní automobilová doprava Při cestách autem se
doporučuje držet se hlavních cest, cestovat vždy jen v uzamčeném autě a okna auta spouštět
jen do poloviny. Nedoporučuje se zastavovat na opuštěných místech nebo cestovat po
vedlejších silnicích po setmění. Pro oddech a občerstvení po cestě je dobré využít služeb
čerpacích stanic. Není bezpečné zastavovat stopařům nebo u porouchaného auta (porucha
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může být fingována). V Jihoafrické republice se jezdí vlevo a je vyžadován mezinárodní
řidičský průkaz.
USA
Železniční doprava
Délka železničních tratí v současnosti je o třetinu kratší než v roce 1930. Železnice
zabezpečují zejména přepravu surovin a potravin. Přeprava osob převažuje zejména v
městských oblastech. Většinu vlaků osobní dopravy provozuje státní společnost Amtrak.
Nejvíce nákladních vlaků provozují dvě největší společnosti USA, Union Pacific Railroad a
BNSF, které mezi sebou neustále konkurují.
Silniční doprava
USA se může pochlubit nejrozsáhlejší silniční sítí na světě. Osobní automobil tu je
preferovaným dopravním prostředkem na krátké a středně dlouhé vzdálenosti. Počet
osobních aut přesahuje 140 milionů.
Vodní doprava
Většina říčních vodních cest je ve východní části země. Nejvýznamnější jsou na Mississippi a
Velkých kanadských jezerech. Námořní doprava se soustřeďuje do východních a jižních
pobřežních oblastí. Největší obrat zboží má přístav South Louisiana.
Letecká doprava
Letecká doprava má prvořadý význam v přepravě osob. V přepočtu na osobokilometry
značně překonává všechny ostatní druhy dopravy. Světově největší z téměř 15 tisíc letišť v
USA podle počtu přepravovaných osob jsou v městech Chicago, Atlanta, Dallas a Los Angeles.
Neustále rostoucí ceny ropy však nutí zemi přehodnotit všechny dopravní systémy, jejichž
závislost právě na této surovině je značná – Američané, tvořící cca 5 % světové populace,
spotřebovávají čtvrtinu celosvětově vytěžené ropy a ze tří čtvrtin jsou závislí na jejím dovozu.
Petr Hobza, 9. A
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3. CO NÁS BAVÍ
OUTUBEŘI 21. STOLETÍ
YOUTUBEŘI

Interez
Slovenský kanál, který se ve svých videích zabývá vědou, fakty,
historií nebo zeměpisem. Tato témata autoři rozeberou
velmi stručně ((maximálně
maximálně 10 minut) s příjemným hlasem
tak, že obsah pochopí každý člověk. Pokud vás
nějaký z těchto oborů zajímá, určitě skenujte QR kód.

DVTV
DVTV působí hlavně na webové stránce Aktuálně.cz,
ale svůj azyl má i na YouTube, kde nahrávají ústřižky především
ze svých rozhovorů. Do svého studia
si zvou zajímavé hosty z řad politiků, vědců, gastronomů,
zemědělců… Jen občas je pod videem hodně palců dolů.
Není
ení to kvůli vizuál
vizuální
ní kvalitě, ale proto,
proto že diváci
váci ne vždy sdílí stejný
názor jako host.

Matěj Kačenga,
Kačenga 9. B
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DIY – Roztékající se sliz/oobleck
Dnes jsem si pro vás připravila další jednoduchý
recept. Na přípravu budeme potřebovat bramborový
nebo kukuřičný škrob a vodu. Škrob si nasypeme do
misky a vodu přidáváme dle toho,
toho, jak to chceme mít
tuhé. Když pak sliz uchopíte, měl by držet tvar, ale
když ho pustíte, rozteče se.. Je z toho velký
nepořádek, ale na nějakou oslavu nebo akci, kde jsou
děti, je to skvělé a zábavné.

Nela Kačengová, 5. D

Tip na knihu – Nikdyuš: Zkoušky, jež podstoupila Morrigan Crowová
Nikdyuš: Zkoušky, jež podstoupila Morrigan Crowová je román, který napsala Jessica
Townsendová. Hlavní postavou je Morrigan Crowová, která
se narodila v ten nejnešťastnější den a je prokletá. Nikdyuš
je země, do které se dostane, aby zlomila prokletí. V den
předkládání
ředkládání nabídek dostane nabídku od Jupitera Northa,
který je z kouzelné země Nikdyuš. Jupiter vlastní hotel
Deucalion, ve kterém je Morrigan ubytována. Jsou celkem
čtyři zkoušky, ve kterých bude soupeřit s jinými dětmi,
které si někdo z Nikdyuše
Nikdyuše vybral. Na poslední zkoušce musí
každé dítě, které se dostalo přes tři zkoušky, předvést svůj
grif (talent). Morrigan se ptá neustále Jupitera,
Jupitera zda ona má
nějaký grif. Jupiter jí to řekne, až před jejím „vystoupením“.
Pavučinová dráha, kouzelné deštníky, zajímavý lustr,
obrovská kočka, stanice Bitevní ulice jsou jedny
z nejdivnějších věcí, dostupných pouze v Nikdyuši. Román
má 464 stránek a všechny vás budou bavit.
bavit. 
Tereza Hrobská, 5. D
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Ze školního kalamáře – Popletená pohádka
V šestém ročníku se s žáky zabýváme tzv. „nonsensovou literaturou“, tedy literaturou, která
„nemá smysl“. Je žertovná a pohrává si se slovy. Žáci se inspirovali ukázkou z čítanky a sami
vytvořili „popletené“ pohádky. Jednu z nich pro vás máme k nahlédnutí:
Červená karkulka
Byla jednou jedna červená sukýnka a ta ráda nosila červenou holčičku a Karkulku, začali jí
říkat Červený čepeček. Jednoho maminka řekla dne: „Narozeniny Karkulka má dnes babičku.
Vezmi si bábovku, do ní dej košíček, víno a květinu. Půjdeš babičce popřát.“ Cesta se vydala
na Karkulku. Les musel jít hlubokou Karkulkou.
Ve vlkovi potkala Karkulka les. Karkulka se zeptala: „Kam jdeš, vlku?“ A vlk odpověděl: „Jdu
k narozeninám a nesu jim košík v bábovce, protože má babičku.“
Když došla chaloupka do Karkulky, postel ležela v babičce. Babička se podívala na Karkulku a
ptala se: „Oči, proč máte tak velkou babičku?“ „To abychom tě lépe viděly!“
„Uši, proč máte tak velkou babičku?“ „To abychom tě lépe slyšely!“
„A zuby, proč máte tak velkou pusu?“ „To abychom tě lépe snědly!“
Najednou zuby chramstly a bylo po vlkovi. Zuby usnuly hlubokým spánkem.
Kolem myslivce šla chaloupka a zaslechla hlasité chrápání. Chaloupka vešla do myslivce a na
vlkovi viděla spát
postel. Břicho mělo
obrovského vlka a
babičce došlo, že
v myslivcovi
není
chaloupka. Přiskočil
k břichu
a
rozřízl
vlkovi postel.
Z postele
vyskočily
chaloupka a babička.
Vlk dal myslivci do
kamení břicho a zašil
mu ho.
Nakonec vše dobře
dopadlo.

Autor: Ondřej Vondrák, 6. D, obrázek Anna Chlupáčová 6. D
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4. OKÉNKO DO VYUČOVACÍCH HODIN – VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Za výběr obrázků do tohoto čísla děkujeme paní učitelce Mgr. Evě Fišerové – téma CESTOVÁNÍ.
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5. RECEPTY
Citronová limonáda
Připravil jsem si pro vás osvěžující recept na horké letní dny.
Ingredience:
9 citronů
230 g krupicového cukru
pár lístků máty
pár kostek ledu
Postup: Do mísy vymačkáme ze všech citronů šťávu (jeden můžeme rozkrájet na plátky, aby
to dobře vypadalo). V hrnci uvaříme půl litru vody s cukrem. Až se cukr rozpustí, dáme hrnec
vychladnout. Smícháme citron a cukrovou směs do sebe, zamícháme a nakonec přidáme 2
litry vody a mátu a led. Dobrou chuť!
David Šmajstrla, 7. D

6. ROZLOUČENÍ ŠÉFREDAKTORA
Poslední tečka
Toto číslo je pro mne významné. Proč by taky nebylo, když je to moje poslední. Dosud
pamatuji na Davida Veselého v naší třídě s dotazem, zda by měl někdo zájem působit
v časopise Labyrint.
Zrovna o Davidovi si myslím, že byl a stále je důležitá osoba pro Labyrint. Neustále ho
posouval směrem vpřed svými nápady, projekty a aktivitami. Je pravda, že občas nám dával
do těla, ale s odstupem času to chápu. Jeden z jeho největších projektů je Dukla má TALENT,
který se koná každý rok v naší tělocvičně. V tuto dobu v redakci působila ještě jedna velmi
důležitá osoba, a to paní učitelka Kamila Stolařová. Paní učitelka byla vždy pozitivní a vstřícná
novým nápadům, a proto v té době Labyrint zažil největší rozkvět. 2. místo a následný rok 1.
místo v celorepublikovém finále hovoří za své. Poděkování směřuji dále paní učitelce
Houdkové a Vlkannova, vím, že to s námi nebylo vždy jednoduché. Nesmím zapomenout na
vedení školy a další redaktory, je hezké, že o práci v časopise je zájem a každý rok přicházejí
noví žáci. Poslední dík patří i vám, že nás pravidelně čtete a přeji vám krásně prožité letní
prázdniny a šťastný další školní rok.
Doufám, že náš časopis sloužil vždy ke čtení a ne jako munice o přestávkách.
Matěj Kačenga, 9. B
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7. VTIPY
Přijde pa
paní
ní učitelka do třídy a ptá se: „Děti,
„Děti, kdo si myslí
myslí,, že je hloupý, ať si stoupne.“Všichni
stoupne.
sedí, jenom Pepíček se postaví.
postaví. Paní učitelka se ho ptá: „„Pepíčku,
Pepíčku, ty si myslíš,
myslíš, že jsi hloupý?“
Pepíček: „„To
To ne, ale je mi trapný vás nechat stát samotnou!“
Co dělá sedmnáct blondýnek před kinem? Čekají, až přijde ještě jedna, protože film je
přístupný až od osmnácti.

Pepíček dostane od tety krásné autíčko
autíčko a maminka mu připomíná: „Co se říká?“ „Nevím!“
„Co říkám
íkám ttatínkovi,
atínkovi, když přinese výplatu?“ „„Aha - neříkej, že to je všechno!“
Jde blázen po ulici a táhne za sebou na vodítku ccihlu.
ihlu. Vidí ho policista a říká si: „Udělám si z
něj legraci.“ Přijde k němu a povídá: „Jé,
„ , vy máte ale hezkého psa.“ Blázen mu odpoví:
odpoví „Jste
normální, vždyť je to cihla!“ Naštvaný policista odchází. Blázen
Blázen se otočí na cihlu a říká: „To
„
jsme ho ale vypekli,
vypekli viď Alíku?“

Zdroje:
Matěj Kačenga,
Kačenga 9. B
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GRATULUJEME VÍTĚZŮM Robertu Ernestovi
Ernestovi,, Davidu Faltýnkovi a
Antonínu Martínkovi za nejlepší odhad v tipovací soutěži. Fotografie
naší školy z minulého čísla pocházela z 8. dubna 2019. 
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