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Ve čtvrtek 24. června se redaktoři našeho školního časopisu a nejlepší 

sběrači papíru vydali navštívit naši adoptovanou pandičku červenou 

v pražské ZOO.  

I přes velkou návštěvnost si žáci i učitelé návštěvu zoologické zahrady 

užili. Pandičku sice nikdo neviděl, protože se schovávala, ale všichni 

potkali řadu jiných a krásných zvířátek. 

Díky sběračům starého papíru můžeme v adopci pandy červené nadále 

pokračovat. Snad se nám jednou poštěstí pandu potkat. 😊 

     Text: Pavlína, Foto: Eva Kůsová 
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Tábor Březová v Rokytnici nad Rokytnou je (nepřeháním!) opravdu 

obrovský. Není to ledajaký tábor, na jednom místě se nachází totiž 

hned několik táborů. Tábory mají různá témata a zaměření – např. 

Piráti z Karibiku, Stronghold Král Severu, Sportovní tábor Junior, 

Dance Camp, Artefakt, Angry birds, Warcraft, Škola čar a kouzel, 

Adrenalin camp, Pán prstenů. V resortu najdete lana, stáje, stěny 

na lezení, sjezdy do rybníka, bungee jumping, bazén, bludiště atd… 

Tábor Březová je nejnavštěvovanější tábor v ČR. Můžou ho 

navštěvovat děti od 5 do 18 let. Tento rok jsem tam byla už potřetí, 

poprvé jsem se zúčastnila Artefaktu, potom Dance campu a letos 

opět Artefaktu, bylo to opravdu záživné! Resort je možné navštívit  

i mimo letňáky, a to s rodinou nebo přáteli! Nejsem zrovna typ na 

tábory, ale tenhle Resort mě opravdu překvapil! Rozhodně zvažte, 

kam pojedete na tábor příští prázdniny! Rezervace na prázdniny 

2022 jsou již otevřeny.               

Text: Christen, Foto: www.brezova.istan.cz 

„Nepůjčil bys mi boty?” 

prosí kamaráda na táboře 

Matěj. 

„Jasně, ale radši si, než do 

nich vlezeš, svlékni ponožky. 

Jsou strašně špinavý!” 

Ráno na táboře volají: 

„Budíček.” 

Chlapec se podívá na 

stoleček: „Vždyť je tady, 

nikdo mi ho neukradl!” 

 

„Pane vedoucí, Karlovi 

ve stanu strašně smrdí 

nohy!” 

„Máte si vzít příklad  

z děvčat, kluci – vozte  

s sebou voňavky.” 

Zdroj: www.ivtipy.cz 
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V září nám začal turistický kroužek, do kterého se přihlásilo spoustu 

dětí. Jeho cílem je poznávat okolí a krajinu s řadou zajímavých výletů. 

Turisti vyrazili do města Říčany. Město Říčany má přibližně 16 000 

obyvatel, protéká zde říčka Rokytka a Říčanský potok, který je někdy 

nazývaný Říčanka. První zmínka o Říčanech pochází z roku 748. 

Zajímavostí je, že je to největší město, které začíná na písmeno Ř.  

Zeptala jsem se na pár otázek k výletu.            

         Text a anketa: Borovička, Foto: Tonda, 5.A 

             

Jaké bylo počasí? 
Monika: Trochu teplo, slunečno. 

Šimon: Jo, bylo slunečno. 

Co jste si koupili?  
Lucka: Nějaké dobroty. 

Ondra: Tak různě.  

Jak se vám to líbilo?  
Tonda: Bylo to dobrý, líbilo se mi to.  

Co se vám nejvíce líbilo?  
Vanesa: Mně se nejvíce líbila ta krajina.  

Kam byste chtěli vyrazit příště?  
Eliška: Já bych chtěla jít do nějakého 

krásného lesa. 

Šimon: Na přespávačku do Las Vegas.        

 

             

Povídá celník turistce na 

hranicích: „Paní, musíte 

si nechat prodloužit 

pas.” 

„Dobře, ale vejde se mi 

pak do kabelky?” 

„Můžu se tady, v téhle 

krajině vykoupat? 

Nepřepadnou mě 

lidožrouti?” 

„Nepřepadnou, ti se 

totiž bojí krokodýlů.” 

„Hele, Arnošte, mrkni se 

do mapy, kde teď 

vlastně jsme?” 

„Tak podle mapy jsme 

támhle na tom kopci! 

 

Zdroj: www.ivtipy.cz 
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Jméno Jaký dravec se Ti nejvíc líbil? Proč se Ti líbil? Jak se Ti celý program líbil? 

Míša Orel velký Měl velká křídla. Hodně. 

Maruška Sova Jak byla maličká. Bylo to docela dobré. 

Denča Orel, který byl malý. Byl takový roztomilý. Hodně dobré. 

Linda Orel Byl takový velký. Hodně pěkné. 

Šárka Sova Byla malá. Moc se mi to líbilo 

Anežka Orel malý Byl pěkný. Byl moc pěkný, líbil se mi. 

Dne 13. září jsme se s třídou přesunuli do átria. Šli jsme na dravce. Byl tam už připravený 

pán jménem Milan Zaleš a upravoval si mikrofon. Přivítal se s námi a pak donesl dravce, 

byl to … orel velký. Pan Milan nám řekl o každém dravci, kde žije, co loví a jak hnízdí. 

Všichni z toho byli němí, když nad nimi orel proletěl. Někdy i začali ječet. Poté letěl na 

smrk (ten orel, ne pan Milan 😊). Ten, kdo nejvíc ječel, nám tvrdil: ,,Já se vůbec 

nebojím.“. Pak to začalo být ještě zajímavější. Jak? Paní učitelky šly dravce chytat na 

rukavici. Bylo to legrační.  

O chvíli později jsme uviděli sovu – výra trpasličího. Pan Zaleš nám vyprávěl, že každá 

sova může otáčet hlavou, také dělal se sovou triky a pak nám všem ukázal sovu zblízka. 

Když jí spadlo pírko, tak se o něj všichni prali. Byla to krásná sova.  

Také nám ukazoval dravce, který měl čepičku. Měl ji, protože by jinak uletěl, taky měl 

na noze řetěz. Vypadal jako čert, který má křídla. Na konci nám už jenom o dravcích 

povídal. Už se určitě všichni těšíme na to, až k nám zase přijedou. 

     Text a anketa: Mary      Foto: Archiv školy 

Proč sova nedostala 

řidičák?  

Pokaždé někam 

zahučela. 

 

Víte, jaký je rozdíl mezi 

čápem a obzvláštěm? 

Čáp si staví hnízda ve 

výškách, obzvláště na 

komínech. 

Havran klovl druhého 

havrana do oka. 

Poraněný pták křičí: 

„Jestli to uděláš ještě 

jednou, už se nikdy 

neuvidíme!” 

Zdroj: www.ivtipy.cz 
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Nejlepší sběrači ze školy: 

místo žák kg 

1. Matyáš Trnka 7.B 488 

2. Zlata Salajová 5.B 467 

3. Miroslav Smolík 3.B 314 

  
 

Nejlepší sběrači ze školy – třídy: 

1. 7.B 1047,7 kg 

2. 2.A 1034,8 kg 

3. 5.B 952 kg 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve dnech 29. 9. – 6. 10. 2021 se po delší době na naší škole opět konal sběr starého 

papíru a kartonu. Podařilo se nasbírat pěkných 10 750 kg sběru. 

Všem, kteří se do této akce zapojili, moc děkujeme! Velké díky patří hlavně rodičům, 

kteří naší akci podporují a sběr pomáhají do školy dopravit. Děkuji také všem, kteří 

sběr nakládali.  Panu učiteli Macháčkovi a chlapcům z 8.C a 9. tříd. 

Díky sběru papíru může naše škola nadále pokračovat v adopci pandy červené 

v pražské zoologické zahradě. 

      Text: Martina Hampejsová 

 

NEJJEDNODUŠŠÍ POSTUP NA VÝROBU DOMÁCÍHO PAPÍRU, KTERÝ ZVLÁDNOU 

I DĚTI – JAK NA TO? 
1. Starý papír natrháme na malé kousky a namočíme do teplé vody, ideálně přes noc. 

2. Poté jej rozmělníme prsty či rozmixujeme tyčovým mixérem na kaši (dle požadované 

výsledné struktury). 

3. Vymačkáme přebytečnou vodu a kaši rozložíme na pevnou podložku, třeba plastové 

prkénko. 

TIP: Pro hladší povrch můžeme směs překrýt pečicím papírem a párkrát přejet válečkem. 
 

Takto připravenou papírovou směs necháme na teplém místě schnout. Jakmile je papír sušší 

a kompaktní, můžeme jej nechat dosušit mimo podložku, i ve svislé poloze (např. přichycený 

kolíčkem na sušáku na prádlo). A je hotovo, snazší to být opravdu nemůže!  

 
   Zdroj: https://www.samosebou.cz/2019/11/22/snadny-navod-jak-si-vyrobit-recyklovany-papir/ 

   Foto: Pinterest 
 

Koukání do sluníčka prý 

ničí zrak... a tak ho 

maminka zakázala svým 

dětem číst. 

„To je zajímavý článek,  

z čeho je?” 

„Z papíru.” 

Volající: „Haló, chtěla 

bych Mladou frontu.” 

Operátorka: „No dovolte, 

já jsem snad stará?!” 

Zdroj: www.ivtipy.cz 
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Letos se poprvé 6.B zúčastnila celostátní akce 72 hodin – dobrovolné 

práce. Tento rok jsme se zúčastnili se třídou akce trochu dříve, kvůli 

špatnému počasí. Jeli jsme do Klášterní skalice malovat čističku 

odpadních vod. Téma, které jsme měli na čističku znázornit, byl Vodní 

svět (ryby, vodní ptáky, žáby, rákosí, vodu atd…). Jako učitelský 

doprovod s námi jela paní ředitelka a paní učitelka Bílková. Když 

jsme autobusem přijeli s třídou na místo, nejdříve jsme se podívali, 

jak čistička vypadá a pak jsme se už mohli pustit do práce! 

Tužkou na stěnách jsme už měli motivy předkreslené od paní učitelky 

Bílkové, takže jsme dokreslovali pouze detaily a něco, co bychom tam 

chtěli přidat. Dali jsme do kelímků všechny různé barvy, do dvou 

kbelíků vodu a začalo se malovat! Každý měl nějakého živočicha nebo 

rostlinu, kterého měl „na starost‘‘. Asi v polovině malování nám pan 

starosta dovezl svačinu. Čistička vypadá super a my si to moc užili! 
 

    Text: Christen   Foto: Archiv školy 

Letošní projektový den 72 hodin využila 9.A ke zpestření hodin 

matematiky nejen pro sebe, ale i pro ostatní třídy 2. stupně. Vyráběli 

jsme totiž hry určené k procvičování různých matematických témat, 

třeba procent, zlomků nebo různých vzorečků. Hry se moc povedly a díky 

nim nás bude matematika bavit ještě víc! A abychom se dobře cítili 

i v okolí školy, natřeli deváťáci společně s osmáky vrata u školní družiny 

a vjezd na školní parkoviště – vypadají teď mnohem lépe!  

    Text: 9.A   Foto: Archiv školy 

Žáci třídy 8.B v rámci projektu 72 hodin vytvářeli vlastní plán 

činnosti s názvem Dar přírodě. Zaměření jejich aktivit bylo veskrze 

ekologického charakteru. První hodinu připravovali podklady 

k tématu ochrany přírody. Koncipovali důvody, proč máme chránit 

životní prostředí, jaký je přínos stromů. Po druhé hodině vyšli 

společně s třídou 8. C do areálu Staré Kouřimi a sbírali odpadky. 

    Text: 8.B, 8.C   Foto: Archiv školy 
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I projekt 8.A se jmenoval “Děti dětem”. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. 

První skupina pracovala venku a snažila se zvelebit prostor pro děti u školní 

družiny. 

Druhá skupina vyráběla učební pomůcky – pexesa a domina – do předmětů 

přírodopisu a chemie.          

        Text: 8. A    Foto: Archiv školy 

 

V pátek 15. 10. 2021 se naše 9.B sešla, aby přiložila ruce k dílu v projektu 

72 hodin dobrovolnických prací. Náš projekt nesl název „Více 

zeleně“.  Oblékli jsme modrá projektová trička, výstražné vesty a pracovní 

rukavice a vyrazili jsme sázet ovocné stromy podél silnice z Kouřimi na 

Dobré Pole, přitom jsme vysbírali i odpadky. Celá akce se uskutečnila za 

odborné a materiální podpory MěÚ Kouřim. 

Na konci nás čekala nemalá odměna, a to opékání buřtů a sladkosti, které 

pro nás obstaral MěÚ Kouřim. Celý projekt nám paní učitelka Hrebíčková 

důkladně zdokumentovala. Hlavní je, že to bylo pro dobrou věc, kde jsme si 

i užili společně ranec srandy. 

     Text: 9.B      Foto: Archiv školy 

 

V letošním projektu jsme dokončili výzdobu chodby 

v přízemí budovy II. stupně. Chodba je veselá, barevná, 

hravá. Prostě hezká. Den byl báječný a výsledek stojí za 

to!         

Text: 5.A    Foto: Archiv školy 

 

Lukáš se ptá Matyáše, Moniky 

a Elišky: „Máte na něco 

alergii?” 

Matyáš odpoví: „Na jablka.” 

Monika odpoví: „Na jitrocel.” 

A Eliška odpoví: „Na maso.” 

Lukáš odpoví: „Já na domácí 

úkoly.”. 

V hodině geometrie říká paní 

učitelka: „Kuželko, pojď k 

tabuli a udělej kruh. Výborně! 

A ve středu udělej křížek!” 

„Až ve středu? Vždyť je teprve 

pondělí...” 

Ze žákovské knížky: 

„Trvá na tom, že 

objevil Ameriku, 

protože ji na mapě 

našel dřív než 

Kryštof.” 

Zdroj: www.ivtipy.cz 
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Na podzim opět chodili žáci naší školy do 

Molitorova na golfové hřiště, kde se pod 

vedením zkušených instruktorů 

seznamovali s tímto krásným sportem. 

                 Text a foto: Archiv školy 

Kouřimská drakiáda se konala 2. října na louce u kapličky 

svatého Víta. Zúčastnilo se jí 91 dětí. Počasí bylo ideální, 

svítilo slunce a krásně foukal vítr. Na nebi létalo spoustu 

barevných a různě velkých draků. Někteří dráčci odletěli do 
teplých krajin, pár jich uvízlo v keřích a stromech. 

Nejen, že si děti mohly pouštět draky, ale také mohly plnit 

úkoly – házet brambory do košíku, zúčastnit se slalomu 

s vajíčkem na lžíci, hádat různé plodiny a rostliny. Za 

splněné úkoly děti dostaly sladkou odměnu a také se mohly 

ohřát teplým čajem a opéct si buřtíka na ohni. Moc se mi 

tato akce líbila a těším se na další rok. 

                    Text: Borovička   Foto: FB Spolku Rozmarýna 

Dne 25. října jsme uspořádali ve školní družině 
halloweenský den. Každé oddělení družiny mělo svou dýni, 

kterou jsme si podle své fantazie vydlabali. Také jsme 

vytvářeli strašáky z velkých plechovek, polepovali jsme je 

barevným papírem a ozdobili listy. Poslední součástí naší 

tvorby byl strašák vystřižený z papíru a pavouk. Naše výrobky 

jsme společně umístili na okna družiny a vyzdobili se  

i okenní tabule vystřiženými strašáky a pavouky. Tento den 

se velmi vydařil. Dětem se vše povedlo a z výzdoby měly 

velkou radost. 

                                  Text i foto: Magdaléna Krulišová 

Dnes je 

Halloween. Můžu 

vyrazit do ulic bez 

mejkapu. 

„Tati, koupil bys mi 

žárovku?” prosí Filip. 

„A k čemu ji potřebuješ?” 

„Paní učitelka říkala, že 

budeme dělat na 

Halloweena svítící dýni, 

tak aby svítila.” 

Na Halloweena najde 

matka s chlapečkem 

uprostřed ulice mrtvého 

kapříka. 

„Nemusíš mi nic 

nalhávat!” rozvzlyká se 

hoch ve strašidelné 

masce, „já vím, že se lekl 

mě!” 

Zdroj: www.ivtipy.cz 
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Děti se o tomto svátku převlečou do strašidelných kostýmů a pak chodívají od domu 

do domu s tradičním pořekadlem Trick or treat! Což ve volném překladu 

znamená „Koledu, nebo ti něco provedu!“. V každé domácnosti takto dostanou 

sladkosti a další dobroty. A jestliže ne, pak se lidé mohou “těšit“ na pomalované 

auto nebo domovní dveře, zubní pastu na klice nebo toaletní papír omotaný kolem 

keřů na zahrádce. Tyto zábavné pomsty se ale konají obvykle jen v Americe, v České 

republice není koledování o tomto svátku příliš rozšířené, jedná se spíše o výjimky. 

Naši rodiče např. o Halloweenu schovají po zahradě různé sladkosti a my je pak 

pozdě večer hledáme, svítí nám k tomu dýně, které vždy vyřežeme tak dva dny 

předem. Vždy to vyjde tak, že každý má stejnou hromádku sladkostí. Poté, co 

sladkosti najdeme, se jdeme většinou koukat na nějaký film. Halloween je můj 

nejoblíbenější svátek! 
Co se týče těch sladkostí, vždy nějakou velmi dobře schovanou sladkost v nějakém 

keři najdeme třeba až po dvou nebo třech dnech.           

A jak jste oslavili tento svátek vy?                  

Text: Christen 

Marvelovky nikdy nezklamou! 

Shang-Chi, jméno Čínského hrdiny tohoto příběhu. Nenápadný Shang-Chi je ve 

skutečnosti synem vůdce největší zločinecké organizace na světě. A i když se před 

tátou skrýval deset let, teď se musí vrátit do světa, před kterým tak dlouho utíkal. 
Rodinné setkání ale úplně radostné nebude a promluví do něj i bytosti, které nejsou 

z našeho světa… Shang-Chi a legenda o deseti prstenech ve své první půlce překvapí 

rychlým tempem, sympatickým hrdinou a skvělou akcí. Bohužel čím víc se blíží film 

ke svému závěru, tím víc se sází na triky a ukazuje se, že režisér Cretton si ukousl 

možná trošku velké sousto. Celkově jde o fajn marvelovku, která nabídne přesně to, 

co čekáte, když si na ni kupujete lístky.  

    Zdroj i foto: www.csfd.cz                   Christen 

Kersko najdete v okrese Nymburk, kousek od obce Sadská. Je to osada, 

která je opravdu nádherná, a stojí za to ji navštívit! Když se řekne osada, 

většina z nás si představí několik málo chat. Tady ale najdete hodně chatek, 

chat, domů i luxusních vilek, které stojí v lese. Procházka je tady krásná  

v každém ročním období, ale na podzim, s krásně barevným listím, to je 

ještě lepší! Můžete zde jezdit i na kole, uliček je tady dost a žádný kopec.  

V Kersku je také Hrabalova chata, která ale není bohužel přístupná pro 

veřejnost. Zato se tu nachází Naučná stezka Bohumila Hrabala, která má 

13 zastávek, kde se turisté dozvědí zajímavé informace o lese a životě v něm 

i o Bohumilu Hrabalovi. Bohumil Hrabal je jeden z nejvýznamnějších 

spisovatelů druhé poloviny 20. století, který vystudoval Karlovu univerzitu. 

Jeho díla byla také zfilmována a některé z nich jistě znáte, například 

Postřižiny nebo Slavnosti sněženek, které se tam také natáčely. Hrabal 

bohužel zemřel v roce 1997 pádem z okna. Pryč ale od smutných věcí  

a zpátky ke Kersku. Najdete tady také Svatojosefský minerální pramen. 

Minerálku z něj si můžete libovolně natočit. A když budete mít hlad, můžete 

zajít do jedné ze dvou restaurací, kde výborně vaří. Kersko je prostě 

nádherné, jeďte se tam podívat. 

     Text: Teena 
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Docela se mi líbí přístup 

učitelů, jsou hodní  

a dokážou vysvětlit látku, 

ale vadí mi to věčné 

stěhování každou hodinu 

do jiné třídy. 

  Týna 

Hrozně se mi líbí, že  

o informatice se učíme 

takovým způsobem, že 

např. programujeme, to je 

zábava! Zatím není nic, co 

by se mi nějak extrémně 

nelíbilo. 

  Séba 

Mám nové kamarády, ale 

štve mě, že máme třídu až 

ve 2. patře. 

  Marek 

Na druhém stupni mi vadí záchody! 

„Věci“ mimo mísu, rozbité dveře a zeď, 

ale ještě nevím, co se mi tady tak úplně 

líbí. Jsem tu jen krátce, takže nemohu 

posoudit. 

    Petr 

Všichni tam jsou hodní, 

bohužel ale musím počítat 

s tím, že to není a ani 

nebude lehké. 

  Nikča 

Líbí se mi, jakým způsobem se 

učíme, ale nelíbí se mi, že máme 

tolik hodin. 

             Dan 

Ptala se: Christen 

Začátek nového školního roku pro mne a moje spolužáky znamenal velkou 

změnu. Z prvního stupně ZŠ jsme se naráz stali „šesťáky“ – tedy žáky 

druhého stupně ZŠ. Již nemáme jen jednu paní učitelku. Učitelé se u nás 

ve třídě střídají po předmětech. Dokonce jsem je spočítala. V naší třídě se 

vystřídá za týden celkem deset učitelů! To je novina, protože jsme byli 

zvyklí na naši třídní paní učitelku, která nás učila většinu předmětů a byla 

s námi většinu času. Teď máme paní učitelku „třídní“ a to je novota, 

protože nás učí jen zeměpis a anglický jazyk. Trochu mi i mým spolužákům 

vadí, že máme docela dost učiva, ale na to si budeme muset zvyknout. Na 
druhou stranu je šestá třída fajn, už nejsme „mrňata“ a jsme dál od 

prvňáků a blíž k deváťákům. A hlavně je nás ve třídě víc. Přibyli nám čtyři 

noví kamarádi, to je taky prima. Těším se, co nám nový školní rok dá 

nového! 

      Text: Panda 

Dovolte, abych se Vám představila. Jsem krásná, nová, černočervená 

tříčtvrteční kytara s umělohmotnými strunami. Z továrny mě dovezli do 

velké prodejny, kde nás bylo moc a já stála docela v koutě. Ale jaký zázrak! 

Jednoho dne přišla holčička s tatínkem a řekla: „Tati, já chci tuto kytaru!“   

ukázala na mě. Holčička si mě dovezla domů a říkala mi: „Ty se mi líbíš, na 

Tobě se chci naučit hrát hezké písničky!“ Dokonce mne už ukázala svému 

panu učiteli v hudební škole. Tak se moc těším, že s ní budu chodit do té 

školy. Zatím se moje holčička naučila jen čtyři akordy a jednu písničku, ale 

už teď vím, že to s učením hry na kytaru myslí vážně a chce se skutečně 

naučit dobře hrát na kytaru. Pokaždé, když mne vezme do rukou, tak mne 

pohladí a já i ve strunách cítím, že mne má ráda. Proto i já jí ráda zahraju, 

co si bude přát. Jsem šťastná, že jsem se dostala právě k ní, budou z nás 

dobré kamarádky. Do-re-mi-lá... 

      Text: Panda 
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• Slimák má čtyři nosy. 

• Slepice byla dřív než vejce. 

• Alergií na vodu trpí okolo třiceti lidí na světě. 

• Každý den vznikne 275 milionů nových hvězd. 

• První Olympijské hry měly pouze jednu disciplínu – běh. 

• Nemůžete si olíznout svůj loket. 

• 90 % lidí si po přečtení předešlé informace zkusí olíznout 

loket. Jestli mezi ně nepatříte, zkuste to taky.       
          Zdroj: michal.skrabalek.cz     Christen 

Hlavními postavami knihy jsou Líza, Bulík  

a Profesor. Kniha je plná vynálezů, seznámíte 

se s prdicím práškem. Dočtete se o spoustě 

příhod, které jsou velmi legrační. V knize 

nechybí hrdinové, ale také záporáci, kteří se 

snaží pokazit plány Líze a Bulíkovi. Knihu bych 

doporučil všem, kteří mají rádi dobrodružné 
příběhy plné srandy a zábavy.  

     

                              Text: Miky 

Říká Verunka mamince: 

„Paní doktorka je celá  

v bílém, asi se bude 

vdávat.” 

Maminka: „Co to bylo 

za rámus?” 

Synek: „To bacil blesk.” 

Maminka: „Nelži, žádný 

takový bacil 

neexistuje!” 

„Co říkal, Radku, 

tatínek na tvoje 

vysvědčení?” 

„Vysvědčení se mu 

líbilo, ale nějak nebyl 

spokojený se 

známkami...” 

„Mámo, umí černé olivy 

chodit?” 

„To víš, že neumí, 

Pepíčku,” odpoví 

maminka. 

„Tak to jsem asi snědl 

švába.” 

Zdroj: www.ivtipy.cz 

http://www.skolakourim.cz/

