
Vtipy 

Co to znamená, když blondýnka stojí před 

zrcadlem se zavřenýma očima ? …Chce se 

podívat, jak vypadá, když spí. 

Ptá se otec sedmnáctiletého synka: „Kam 

jdeš? A proč si s sebou bereš tu baterku?” 

„Jdu na rande,” odpoví synátor. 

„To já ve tvých letech žádnou baterku nikdy 

nepotřeboval,” poznamená otec. 

„No, ale taky se podívej, co sis přivedl. 

A teď  ti, synku, povím, jak dobrým žákem 

jsem byl,” pravil otec. 

„Prima, tati,” lebedí si klučina, „mám rád 

pohádky. 

Babička zpívá večer vnukovi ukolébavku. Po 

chvíli se vnuk ozve: "Babi! Jdi si zpívat do 

kuchyně - chce se mi spát!" 

 

 

DEVÁTA TŘÍDA CHYSTÁ PRO ŠKOLKU DIVADLO 

BUDE SE CHYSTAT VÁNOČNÍ PROGRAM 

 



Divadlo Čarodějka 

Jeniffer  

Divadlo se konalo ve čtvrtek v Českých 

Budějovicích v malém divadle.  

Jmenovalo se Čarodějka Jennifer a hlavní 

postavy byly Elizabeth a Jennifer. 

Elizabeth potkala Jennifer na 

halloweenu(Halloween je anglosaský 

lidový svátek, který se slaví 31. října.) v 

strašidelném lese , kde na stromě uviděla 

Jennifer. Jennifer s ní šla do školy kam 

Elizabeth chodila. Byli tam ostatní 

teenagery převlečení do kostýmů. Dívky 

byly převlečené za baletku a motýla,kluci 

zase za mobilní telefon a zubní pastu. 

Elizabeth byla v trapném kostýmu šneka. 

A Jennifer? Neměla žádný kostým jen 

masku zombie. Jennifer řekla Elizabeth, že 

je čarodějka a Elizabeth  

 

 

 

 

 



Názor na nové šatny ? 

Nové šatny se mi líbí , je to útulný , ale je tam 

hodně malý prostor na boty a chybí nám jeden 

věšáček takže se tam těžko vejdem.Už tam 

bylo i pár menších problému,že se boty 

strašnou náhodou ztratily , ale později se díky 

Patrikovy všechno vyjasnilo.Boty dostali 

nožíčky a šli se projít ven . 

Matematická 

olympiáda 

Kategorie Z5,Z9 :  

první trojici úloh do 26.listopadu 2012 a 

druhou trojici do 7.ledna 2013 

KATEGORIE Z6 až Z9 : první trojici úloh 

do 7.ledna 2013 a druhou trojici úloh 

do 18.března 2013  

BÁSNIČKY 

ZIMA 

Zima je ledová a chladná,  

ale někdy může být přívětivá.  

V zimě je dobrá horká čokoláda,  

a potom zimní koulovaná.  

O Vánocích jsme se svou rodinou,  

hlavně s dobrou náladou.  

U stromečku rozbalujeme dárky  

a pak hop do pohádky.  

Po Vánocích jsou kalamity  

honem zpět do reality.  

    Bára Šulanová 

Zima  

Zima je tu zase,  

těšíme se na Vánoce,  

čert,anděl,mikuláš,  

přinesou ti co už znáš.  

Pokuď si byl pořád hodný,  

anděl ti něco poví,  

na Vánoce pomáhej,  

hlavně nebuď zlobivej.  

    Niky Žáků 

VÁNOCE  

Vánoce jsou tady , 

Vánoce jsou tady,  

Coca Colu si vychutnej.  

Kapra se salátem si pořádně ochutnej.  

Sněhuláka postav a Nový rok oslav.  

Dárky pod stromeček pečlivě zabal,  

A na Nový rok pár petard zapal.  

Školy se na chvíli zbavíme,  

ale ven se pořádně nabalíme.  

    Páťa a Jířa  

 

 



PŘESMYČKY  

ĚKSNÁUHL  

KURCOÍV  

CÁNOEV  

   Váša 

FOTKY z veletrhu 

Vzdělání a řemeslo v 

Českých Budějovicích   

 

 

 

 

 

8. třída navštívila 

v rámci vyučovacího 

předmětu čističku 

odpadních vod. 

 

 

 



 

 


