
 
 
 
Je tady další měsíc, tentokrát 
duben. Konečně už máme opět 
krásné počasí a můžeme být 
dlouho venku. Toto číslo pro Vás 
připravila 8.třída. 
 

 
Tomáš – 2.třída 
Vítání jara 
První stupeň měl projektový den. 
Počasí sice nepřálo, ale i budova 
školy postačila k uskutečnění. 
Zapojili se i žáci 9. třídy a 
pomáhali na stanovištích. 
 

 

 

 
 
Křížovka 
1. Helsinky jsou hlavním městem? 
2. O jakém geometrickém tvaru hovoří 
Pythagorova věta? 
3. Kolik je u nás památek Unesco? 
4. Kdo napsal „Dušan a generál“? 
5. Značka kobaltu? 
6. Český král z nešlechtické rodiny? 
7. Otázka v němčině na 3. pád? 
8. Nejdelší kost v těle? 
9. Předpona v němčině u minulého času? 
10. Útočník SK Slavia Praha? 
11. Kdo je vyobrazen na sto koruně? 
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Je Svatého Máje a my se 
ptáme…Líbáte se s někým pod 
rozkvetlou břízou? 
Barča:S někým..s mamkou..  (smích) 
                                                       
Johny:Ne… 
                                                       
Ráďa:Ne..ale jo vlastně s ……. 
                                                      
Žanetka:Jistě 
  A s kým byste se rádi líbaly?                                                              
Barča: Tajemství..(tajemný úsměv na tváři)  
 Johny: neřeknu 
Ráďa: já nevím 
Žanetka:Noo … jeden by byl 
 A co alkohol na Máje??? 
 Barča:Já piju jen limču! 
 Johny:Co asi.. 
 Ráďa:Jáááá?... 
 Žaneta:Já?Já nepiju. 
Anketu pro Vás připravily      Žája,Barča  
 
                                                        
                                                                                

Vtipy  
 
 
Někdo mi ukradl 
auto. ,,Měl jsem ho pod plachtou.A vyklepal 
jste jí pořádně?“  
 
Dělník řve na šéfa. ,,Zlomila se mi lopata.“,, 
Tak se opři o míchačku. 
 
Stěžuje si blondýnka blondýnce. ,,No 
představ si , že jsem byla v restauraci a tam 
byly dveře s nápisem muži, tak jsem tam 
vběhla a za dveřmi byly jen záchody. 
 
Pepíček přijde za maminkou a říká. ,,Mami 
tatínek se oběsil na  půdě“. Mamka 
s Pepíčkem vtrhnou na půdu a Pepíček říká:,, 
apríl ve sklepě. 
 
Vzácná moudrost: Kdo to umí,ten to dělá. 
Kdo to neumí, ten to učí. Kdo to neumí,ten to 
řídí.   
 

Víte, proč blondýna vyměňuje svému dítěti 
plenky jednou za týden??? Protože na balíku 
je napsáno do 10 Kg. 
¨ 
 
Máme 1.Dubna (Apríla)… 
 Nachytal jsi někoho..? A koho ..? 
 Jirka: Jo..! Rodiče. 
  Mikli: Ano. Těch je.. 
  Sába: Ty dva  vzadu. (Měl namysli Zrůbka a 
Zdendu) 
   P.uč.Pojslová: NE 
 
Věděl jsi, že se může nachytat i posledního 
dubna..? 

 Jirka: Ne ..! 
 Mikli: Ne, ale nachytávám vždycky..! 
 Sába: Jo věděl.. 
 P.uč. Pojslová: Věděla, zažila!    
 
Hodláš(te) někoho nachytat..? 
    Jirka: Jo..! 
   Mikli: Nevím, když se mi to podaří… 
  Sába: Jo.. 
  P.uč. Pojslová: Ne..! 
 
 Nachytal vás (tě) někdo..? 
   Jirka: Jo..! 
   Mikli: Néééé.., jo vlastně jo Dominik  
  Sába: Mě ne .. 

   P.uč Pojslová: Jo, čtvrtá třída… schovala  
se na záchod, a na tabuli napsala. ,,Jeli jsme 
za Ondrou do nemocnice!“ 
 
Sabina pro Vás namalovala berušku 
 
 

 
 



DEN ZEMĚ 
Dne 22. dubna jsme měli celá škola 
projektový den. 
Žáci druhého stupně jej připravili pro 
žáky prvního stupně. Chodili s nimi 
společně po stanovištích, na kterých 
byli žáci 6. a 7. třídy. Den se vydařil. 
Na jednom ze stanovišť skládali obrázky 
z víček 
 

 
Na posledním stanovišti si všichni zasadili 
slunečnici. 

 

 
Také vyplňovali křížovku a třídili odpad. 

 
 

 
Dalším ze stanovišť bylo poznávání 
rostlin a stromů. 
 

 

Také prokázali fyzickou zdatnost na opičí 
dráze při třídění odpadu. 

 

 
 
Žáci při práci na prvních úpravách 
vzniku nové zahrady. 
 

 



České Budějovice 
28. dubna se žáci 6. 7. a 8. ročníku 
vydali na exkurzi do Jihočeského 
muzea ,  na výstavu věnovanou 
Karlu Klostermannovi  a na 
divadelní představení Jacka 
Londona, Bílý Tesák.                                                    
Kvůli zranění herců jsme viděli film 
Hvězdný prach, ale byli jsme 
spokojeni a líbilo se nám. 

 

 

 

Sport 
Hokejbal 
Starší žáci skončili na 3. místě 
Fyzikální olympiáda 
Petr Miklas – 2.-3.místo 
Pavel Sabadka a Dominik Vaněk 5.a 6. místo 
 
Barča Šulanová nakreslila komiks – 5.třída 

 
 

Léto 
Ivanka Horáková – 4.třída 
Dnes je ten den, 
co děti mají zase sen. 
Markéto, Markéto, 
přišlo sem léto. 
Volá Franta ze zahrádky, 
krmí kozy z jeho ohrádky. 
Markéta se usmívá, 
volá přitom holala. 
A pak běží za Frantou, 
že má kozu okatou. 
Děkujeme všem za příspěvky a těšíme se na další. 


