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SLOVO NA ÚVOD
Milí čtenáři,
poslední číslo XI. ročníku je poněkud speciální – čekalo na vás ve třídě po
prázdninách a chybí v něm některé obvyklé rubriky. Zato se nám podařilo dát
dohromady články o výletech a dalších školních akcích, které se obvykle na
stránky časopisu už nedostaly. Snad vás ohlédnutí posledními měsíci školního
roku potěší a pobaví.
A co chystáme dál? V září se bude dávat dohromady nová redakční rada,
ve které budou chybět zdatní redaktoři Víťa Švestka, autor rubriky Tahák do
dějáku, a Jirka Vašulín, který zase kromě jiného působil jako sportovní redaktor.
Oba nám budou chybět, ale tak to v redakci chodí. Ostřílené redaktory musí
nahradit mladší, aby také jednou jako zkušení autoři odešli svou cestou někam
jinam.
Doufejme, že nová redakční rada bude plodná a bude pro vás psát zajímavé
články. Pokud si myslíte, že by vás tvorba časopisu bavila, rádi vás uvítáme mezi
sebou.
Vlasta Sokolová

BYLO NEBYLO

DEN DĚTÍ V ATLETICKÉM
KABÁTKU
Fotkami se vraťme ke sportovnímu dopoledni na školním hřišti, kde jsme
oslavili Den dětí. Tradiční třídní soupeření v běžeckých štafetách a přetahování
lanem bylo doplněno dalšími disciplínami, které skončily někdy očekávaným,
jindy překvapivým výsledkem. Upozorněním na jeden z našich současných
úspěšných sportů byla biatlonová štafeta, kterou mnozí absolvovali
z posledních sil. Diplomů a medailí bylo mnoho, ale na všechny se samozřejmě
dostat nemohlo. Pochvalu ovšem zaslouží všichni, kdo se sportování nezalekli
a byli ochotni poměřit své síly s ostatními spolužáky. To někdy bývá větší
vítězství než diplom s medailí.
Text a foto: Aleš Kadlec
Všichni bojovali
jako o život ...
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Někteří upoutali originálním
stylem, příště by to chtělo
ještě jednu disciplínu –
umělecký dojem.

Vítězů bylo tolik, že pod
nimi praskl stupeň vítězů.

ŠKOLNÍ REVUE XI/4
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SEDMÁCI POZNÁVALI
STŘEDOVĚKOU PRAHU
V úterý 24. května 2016 jsme jeli my,
7.A a 7.B, na dějepisnou exkurzi do Prahy.
Z Brna nás odvezl autobus Student Agency,
kde jsme měli k dispozici Wi-Fi, televizi
i záchod. Dál jsme cestovali metrem,
vystoupili jsme na stanici Hradčanská a dál
pokračovali pěšky. Prošli jsme zámeckou
zahradou od Belvederu kolem Míčovny
a „Domečku“, kde bydlívali dříve prezidenti,
až k Prašnému mostu.

Levá-pravá,
levá-pravá…

V areálu Pražského hradu
jsme si prohléhli nádvoří a čekali
jsme na výměnu stráží, která
trvala zhruba 15 minut. Díky
známostem tatínka jednoho
spolužáka se nám podařilo
dostat se na VIP místo – zatímco
stovky turistů na Hradčanském
náměstí „protékaly“ plotem, my
jsme stáli kousek od stráží
na nádvoří.
4
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Po výměně jsme se přesunuli do podzemí Pražského hradu na výstavu o jeho
historii, pak jsme si prohlédli chrám sv. Víta a volně si prošli Zlatou uličku.

Od Daliborky jsme sešli
ke Karlovu mostu, prodrali se davy
turistů na druhou stranu Vltavy
a úzkými uličkami jsme pokračovali
na Staroměstské náměstí, kde jsme
naše putování středověkou Prahou
zakončili za klinkání kostlivce
na Staroměstském orloji.

Foto do
památníčku…
ŠKOLNÍ REVUE XI/4

Potom jsme se již rychle přesunuli
na nádraží Florenc a „žluťásek“ nás
převezl do Brna. Náš vlak z Brna jsme
stihli sice jen taktak, ale stihli. Do Střelic
jsme přijeli unavení, ale spokojení a už se
těšíme na další exkurze.
Simona Švestková
a Tereza Štanglová, 7.A
Foto: Ondřej Chytrý, 7.B
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OSMÁCI TAKÉ JELI DO PRAHY
Ve středu 25. května 2016 jsme po sedmácích vyrazili do Prahy i my, ale to,
co měli na programu oni, to už jsme absolvovali před rokem, a tak nás čekala
cesta za památkami 19. a začátku 20. století. Sraz jsme měli brzy ráno na nádraží
ve Střelicích a jeli jsme vlakem do Brna, kde jsme přestoupili na autobus Student
Agency, kterým jsme do Prahy jeli asi dvě hodiny.

První památka, kterou jsme
navštívili, bylo Národní divadlo.
V divadle jsme prošli sklep a chodby,
poseděli jsme v jevišti i na horní galerii
a nakonec jsme vystoupali na horní
terasu, odkud byl nádherný výhled
na ulice, řeku i Hrad.

Jenom
představení
chybělo …
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Potom
jsme
navštívili
výstavu
o zkáze
Titaniku.
Dostali jsme porty a
během
prohlídky
jsme
poslouchali
povídání o historii
Titaniku, viděli jsme
krátký film a různé
věci, které z vraku
lodi vytáhli.
Vstupenka byla
současně i palubní
lístek se jménem
nějakého pasažéra a
na tabulích na konci
výstavy jsme si
mohli přečíst, zda
náš člověk přežil.
Dalším bodem programu bylo
Technické muzeum. Měli tam
staré automobily, motorky, letadla
a kola. Během prohlídky jsme plnili
úkoly na pracovních listech, a kdo
to měl dobře, dostal jedničku.

Nakonec jsme jeli na Václavské náměstí, kde jsme měli asi hodinu rozchod.
Po něm jsme se už vraceli domů, všichni plní zážitků a nových vědomostí.
Terezie Vašulínová, 8.B, foto: Aleš Kadlec
ŠKOLNÍ REVUE XI/4
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8.A V ADRŠPACHU
Naše 8.A vyrážela na školní výlet
jako první a naším cílem byl Adršpach.
V pondělí 30. května 2016 jsme měli
v šest hodin sraz na vlakovém nádraží
ve Střelicích. Čekala nás čtyřhodinová
cesta do Adršpachu, odkud jsme se
vydali rovnou do skal. Prohlédli jsme si
skály Zub a Milenci, které patří mezi
oblíbené turistické cíle.

Bez mobilu
by to nešlo?

Po patnáctikilometrovém pochodu jsme dorazili
do našeho penzionu s názvem Bischofein. Ubytovali jsme
se a šli na večeři.
U penzionu bylo krásné hřiště, na kterém jsme po
večeři hrávali frisbee. V deset hodin byla večerka.
8
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Druhý den jsme vyrazili do benediktýnského kláštera v Broumově. Pan
průvodce o něm povídal velice zajímavě, a proto se všem prohlídka moc líbila.
Dozvěděli jsme se, že v klášteře byla nalezena jedna slavná relikvie - Turínské
plátno, do kterého byl údajně po ukřižování zabalen Ježíš Kristus.
Třetí den jsme se vydali znovu do skal. Po návratu do penzionu jsme hráli
týmové hry, při kterých jsme byli rozděleni na holky a kluky.

Další den byla naším cílem
vojenská pevnost Dobrošov, jedna
z dělostřeleckých tvrzí, které byly
stavěny před druhou světovou
válkou na ochranu státních hranic,
ale bohužel nebyly využity. Prohlídka
tvrze nám trvala něco přes hodinu.
Během ní jsme se dozvěděli, k čemu
a jak sloužily prostory v tvrzi a také
něco o fungování železničních sítí
k dopravě potravin a zbraní.
Po skončení prohlídky nastal
čas odjezdu domů. Do Střelic jsme
dorazili v sedm hodin a tím byl náš
výlet u konce. Všichni se vrátili
šťastni a zdrávi.
Viktorie Kalovská, 8.A
Foto: Aleš Kadlec

ŠKOLNÍ REVUE XI/4
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JESENÍKY POPRVÉ – 8.B
V úterý 31. května 2016 bylo vidět na nádraží menší shromáždění. Toto
shromáždění jsme vytvořili my, žáci 8.B, a měli jsme se vydat na školní výlet
do Jeseníků. Cesta byla trošičku delší (asi 3 hodiny), ale jinak se obešla
bez komplikací. Naším cílem byl Šumperk, kde jsme navštívili muzeum
čarodějnických procesů. Podle mě byla tato výstava dost poučná a zajímavá.
V Šumperku jsme strávili asi půl dne a potom se naše výprava přesunula vlakem
na ubytovnu v Koutech nad Desnou. Tam jsme se zabydleli, poté jsme hráli
různé hry, dali si večeři a šli spát.

Tohle
patří
na OH!
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Druhý den jsme po snídani
hráli Cimrmanův „šestiapůlboj“.
Byl tvořen několika disciplínami,
např. házení těsta nebo kopání do
vysoko zavěšeného balónku. Bylo
to napínavé až do konce a já jsem
skončil poslední. Odpoledne
jsme navštívili přečerpávací vodní
elektrárnu Dlouhé stráně. Zjistili
jsme dost užitečných informací a
dostali se skoro až k turbínám
(nebylo ale moc příjemné mít nad
sebou 300 metrů skály). Pak nás
autobus převezl k dolní a pak i k
horní nádrži.
ŠKOLNÍ REVUE XI/4
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Třetí den jsme měli
celodenní túru na Praděd,
druhou nejvyšší horu ČR.
Těsně pod vrcholem jsme se
ocitli v mraku, takže naše
fotky z Pradědu byly skoro
nanic. A když jsme šli dolů,
tak nám ještě k tomu začalo
pršet, takže když jsme
dorazili na ubytovnu, tak
byli všichni promočení až
na kost.

Čtvrtý a zároveň poslední
den jsme jeli vlakem do
Velkých Losin, kde jsme se šli
podívat do ruční papírny (vážně
tam dělají papír ručně a stroje
se tam objevují jenom
minimálně). Potom jsme si dali
oběd a šup na vlak do
Šumperka a z Šumperka do
Brna a z Brna domů, do Střelic.

Výlet byl až na
počasí super a obešel se
bez větších komplikací.
Po celou dobu mezi
námi panovala velmi
dobrá nálada, a to jak
mezi kantory, tak mezi
žáky. Kdyby to šlo, tak
bych si ten výlet klidně
zopakoval.
Vítězslav Jurkovič, 8.B
Foto: Lenka Benešová

ŠKOLNÍ REVUE XI/4
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9. TŘÍDA V JIŽNÍCH ČECHÁCH
V úterý 7. června 2016 jsme vyrazili na výlet do Nové Bystřice. Ubytováni
jsme byli v Hostinci Bobas. Po krásném přivítání jsme se rozprchli na pokoje
(každý měl vlastní sprchu a záchod). Po zabydlení jsme si šli zahrát plážový
volejbal.
Druhý den jsme zahájili výbornou snídaní, pak jsme vyrazili do Nové Bystřice
(cesta byla dlouhá asi 3 km) a cestou hráli hru s názvem Vrah. V Nové Bystřici
jsme měli na náměstí rozchod, samozřejmě že hned jsme si šli všichni koupit
zmrzku, protože bylo velké teplo. Poblíž hostince se nacházel rybník Osika, ve
kterém jsme se po příchodu z města vykoupali. Potom jsme hráli plážový volejbal
a fotbal, dováděli jsme nebo jsme hráli různé karetní či stolní hry.
Třetí den jsme nasedli do
vlaku a jeli jsme až do Jindřichova
Hradce. Tam nám učitelé dali na
dvě hodiny rozchod a po něm
jsme měli krásnou prohlídku
tamějšího zámku. Do hostince
jsme se zpátky dopravili zase
vlakem.
Ten
večer
přišla
nejdojemnější chvíle výletu –
učitelé si nás shromáždili a pak
nás vpustili do jídelny. Byly tam
pro nás přichystány švédské stoly
a v televizi se promítaly fotky
z našich školních let a poté i video
z první třídy (byla to krásná
nostalgie). Když video dohrálo,
vyšli jsme ven, kde jsme dostali
šampaňské a odpálili ohňostroj.
Bylo to krásné zakončení
posledního výletu na základce.
Po objímání, brečení a dalších
dojemných chvílích jsme si
s učiteli sedli na lavičku a povídali
si až do půlnoci. Poslední den,
v pátek, jsme se vyfotili a odjeli
jsme domů.
Jiří Vašulín, 9.tř.
Foto: hotelypenziony.cz, m.infocentrum.jh.cz
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PROJEKTOVÝ DEN 6. TŘÍD

Koncem roku se žáci 6. tříd
v rámci projektových dní vypravili
„kolmo“ k řece Bobravě zkoumat její
vodu a vše, co v ní žije. Bádali,
pracovali s mapami a hráli hry. Jako
první jeli žáci 6. A a lepila se jim
smůla na paty – pršelo a rozpadlo se
jim jedno kolo. 6. B měla počasí o
něco lepší. Přes všechna úskalí vše
dobře dopadlo a žáci si užili pěkný
den v přírodě.
Vlasta Sokolová
Foto: Lenka Benešová

ŠKOLNÍ REVUE XI/4
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JESENÍKY PODRUHÉ – PÁŤÁCI
Od 13. do 17. června
2016 jsme jeli na školu
v přírodě do Jeseníků - do
Karlova. Ráno jsme se sešli
na střelickém nádraží a jeli
jsme vlakem do Brna, pak
do Olomouce a do Bruntálu.
V Bruntále jsme navštívili
zámek – byl velký a krásný.
Do Karlova jsme dojeli
autobusem a ubytování
jsme měli v penzionu
U Marků, místní kuchyně
byla výborná, pokoje krásné
a okolní příroda nádherná.

Byli jsme rozděleni do čtyř skupinek po
šesti. Skupinky se jmenovaly Hakacama,
Kokosáci, Šišouni a Karanaja. Během pobytu
jsme podnikli „cestu kolem světa“ – každý den
jsme navštívili jiný stát. Za jednotlivé soutěže
jsme dostávali glóbusy, celkem jsme měli
možnost nasbírat 18 glóbusů.

V úterý jsme vyjeli autobusem
na zastávku kousek od Pradědu.
Jelikož se rozpršelo a hřmělo, tak jsme
chvíli počkali na další autobus, tím
jsme zase sjeli zpátky do Karlova.
14
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Ve středu opět pršelo, a tak jsme jeli
do Bruntálu do bazénu. Měli tam
tobogán, plavecký bazén, divokou řeku,
vířivku i dětský bazének, moc jsme si to
tam užili.

Ve čtvrtek docela svítilo slunce
a my jsme se vydali na Petrovy
kameny. Protože se však zase
zhoršilo počasí, viděli jsme je jenom
z dálky a vrátili jsme se zpět
do chaty. Potom jsme hráli hry a
večer jsme opékali špekáčky.

V pátek jsme se už vraceli domů,
autobusem i vlakem.
S našimi paními učitelkami byla fajn
zábava a z pobytu jsme byli všichni
nadšení (jen to počasí má mínus).
Nela Ulbrichová, 5.tř.
Foto: Hana Buryšková

ŠKOLNÍ REVUE XI/4
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7.B V PODYJÍ

Náš školní výlet začal 13. června
2016 v 6.30 na střelickém nádraží.
Před budovou jsme naskládali kufry
do auta, které nám je odvezlo
na místo určení – do Vranova nad
Dyjí. Potom jsme nastoupili do vlaku
a jeli do Brna. Z hlavního vlakového
nádraží jsme šli na autobusové
nádraží na Zvonařce. Autobusem
jsme se dostali do Znojma, kde jsme
strávili několik hodin. Měli jsme
rozchod, podívali se na město
z radniční věže a pak jsme navštívili
Znojemské podzemí.

16

Odpoledne jsme přejeli do
Vranova nad Dyjí do penzionu Sport
club. V šest hodin jsme šli na večeři a
po ní jsme se rozdělili na čtyři skupiny
a hráli pantomimu. Po ní nás paní
učitelky trochu vyděsily, když nám
řekly, že se musíme evakuovat,
protože praská přehrada, ale pak
nám došlo, že se jedná o hru – balili
jsme evakuační zavazadla. Večerka
byla v 22:30.
ŠKOLNÍ REVUE XI/4
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V úterý ráno jsme vstávali
v 8 hodin a k snídani byl párek
s chlebem a kečupem. Po snídani jsme
dostali balíčky s jídlem a vypravili jsme
se na celodenní výlet na hrad Hardegg
do Rakouska. Nejprve jsme se museli
dopravit autobusem z Vranova do
Znojma a ze Znojma do Čížova.
V informačním centru jsme si
prohlédli výstavu o NP Podyjí, zastavili
jsme se u zbytků „železné opony“ z doby
totality a vydali se k česko-rakouské
hranici, kterou tvoří řeka Dyje. Přešli
jsme přes most a byli jsme v Rakousku.
Občerstvili jsme se v restauraci a nad
námi se tyčil mohutný hrad ze 13.
století. Ten jsme však nenavštívili,
protože nás tlačil čas a vydali jsme se po
české straně kolem řeky do Vranova,
museli jsme totiž stihnout večeři. Večer
jsme hráli další hry a večerka byla ve
stejnou dobu jako den předtím.

Ve středu jsme vstávali v 6 hodin, abychom si stihli sbalit věci, které nám
zase mělo vézt auto. Po snídani jsme šli k přehradě a od hráze jsme jeli parníkem
na hrad Bítov. Na Bítově nás nejvíce zaujala historie hradu a suvenýry. Ve vesnici
jsme poobědvali a pak jsme jeli s několika přestupy autobusem do Ivančic
a z Ivančic vlakem do Střelic, kde na nás čekali rodiče a zavazadla. Výlet byl
vydařený, ale bohužel krátký a další den už zase byla škola.
Text a foto Ondřej Chytrý, 7.B
ŠKOLNÍ REVUE XI/4
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JESENÍKY POTŘETÍ – ŠESŤÁCI
Ve středu 15. června 2016 jsme se
my, šesťáci, vydali na dlouhou cestu
do Jeseníků. Ráno byl sraz v 6.40
na nádraží ve Střelicích a chvíli jsme
čekali na vlak, který měl sice trochu
zpoždění, ale do Brna jsme už přijeli
včas. Po obtížném nástupu do vlaku
na Zábřeh (vlekli jsme zavazadla) se
všichni usadili a vlak se rozjel. Po cestě
rozhodně nuda nebyla, jelikož jsem
vzal kytaru a zpívalo se. Jenom tři
obyvatelé našeho kupé z 6. B moc
spokojení nebyli. (Pochopte – když
hrajete hry na telefonu, tak vás kytara
musí pěkně štvát). Ostatní si ale rádi
zazpívali, „zahráli“ a zablbli.

Po příjezdu do Zábřehu jsme museli přesednout na autobus náhradní
autobusové dopravy do Ramzové. Když jsme dorazili do chaty (konečně
po hodině v autobuse záchod) a ubytovali jsme se na pokojích, bylo nám
řečeno, že po obědě bude výšlap na Šerák, no výšlap, jeli jsme lanovkou nahoru
a těch 6 km pak dolů šli pěšky. A co horšího se mohlo stát, než že se spustil liják
– někdo to hold na výletě schytat musí – a tak jsme se celí promočení vrátili
na ubytovnu, kde jsme se usušili, navečeřeli, někteří chvíli poblbli a šli jsme spát.
18
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Nadešel druhý den. Po snídani nám
paní učitelky řekly: „Děcka, sbalte si
do batohu pití a něco k snědku a půjdeme
na výlet do Jeseníku.“ Popojet autobusem
do Lipové, dál pěšky do Jeseníku a potom
autobusem zpátky do Ramzové, to byl plán
naší túry. Po příjezdu do Lipové jsme tedy
vyrazili po svých, ale byl v tom malý háček –
místo toho, abychom došli do Jeseníku,
obešli jsme Lipovou kolem dokola, došlo
nám to až po delší době v místě, odkud jsme
vycházeli. Pak už se doopravdy šlo do
Jeseníku. Cesta byla docela náročná (11 km
plus tříkilometrová zacházka), ale nakonec
byli všichni vcelku spokojeni. Po návratu
a po večeři následovala ještě chvíle blbnutí
a pak už jen spánek.

Ráno jsme si museli sbalit věci, uklidit pokoj a kolem desáté hodiny se
vystěhovat. Ve dvanáct hodin se šlo na oběd a potom na autobus do Zábřehu, kde
na nás čekal vlak do Brna. Vagon jsme měli sice rezervovaný, ale jen do poloviny
a kupéčka tam nebyla, a tak se na kytaru již hrát nedalo. Vlak z Jeseníků měl při
příjezdu do Brna půlhodinové zpoždění, proto jsme i do Střelic dorazili později
proti plánu. Naši rodiče nás však o to víc nadšeně přivítali.
Václav Novotný, 6.A
Jooo, když v Jeseníkách prší, tak
holt prší, třikrát se to letos
potvrdilo.
ŠKOLNÍ REVUE XI/4

Foto: Monika Zatloukalová
a Monika Pernová
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PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE
Ve středu 22. června 2016 se přišli budoucí prvňáčci seznámit se svými
třídními učitelkami a budoucími patrony. Dopoledne proběhlo ve školní
tělocvičně, ve třídách i na školních chodbách. Děti si zahrály několik her,
namalovaly obrázky a prohlédly si školu. Akční dopoledne se vydařilo a děti
i jejich patroni si odnášeli spoustu hezkých zážitků.
Vlasta Sokolová, foto: Aleš Kadlec
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SLOŽKY IZS U HASIČKY
V pondělí 27. června 2016
se celá škola sešla na návsi u
hasičky. Žáci se zde seznámili
s prací hasičů, policistů a
záchranářů. Proběhla ukázka
toho, co se stane, když hasíme
olej vodou, ukázka práce
policie při fyzickém kontaktu s
lidmi, něco málo jsme si
zopakovali z první pomoci, děti
prolezly hasičské auto i sanitku,
navlékly na sebe nejrůznější
policejní oblečení a podržely
v rukou nefalšované policejní
zbraně. Program byl zajímavý a
žactvo bylo zase o dvě hodiny
blíž prázdninám.
Text a foto: Aleš Kadlec

ŠKOLNÍ REVUE XI/4
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ZÁVĚREČNÁ DISKOTÉKA
Ve středu 29. června
2016 připravili deváťáci
na rozloučenou pro sebe
i své spolužáky diskotéku.
Žáci
zrovna
nafasovali
učebnice na nový školní rok,
vyřešili všechny technické
a úřední záležitosti ve svých
třídách, a tak při tom
velkém čekání na poslední
školní den zbyl čas právě
na diskotékový taneční rej.
Text a foto: Aleš Kadlec

22

ŠKOLNÍ REVUE XI/4

BYLO NEBYLO

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ
ŠKOLNÍHO ROKU
Všechno jednou začíná, ale také končí. I školní rok vzal svůj konec a žactvo
i učitelstvo se sešlo 30. června 2016 v naší tělocvičně na slavnostním
shromáždění. Rozdávaly se odměny za úspěchy ve vědomostních i sportovních
soutěžích, květiny jako poděkování vyučujícím a deváťáci se s naší školou
rozloučili nacvičeným zábavným vystoupením. Nejedna slza ukápla, když se se
svými patrony loučili prvňáčci. Po společné akci přišlo na řadu rozdávání
vysvědčení ve třídách a škola se na dva měsíce vyprázdnila.
Vlasta Sokolová, foto: Aleš Kadlec

ŠKOLNÍ REVUE XI/4
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ZÁBAVA

PERLIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
ANEB
MOUDRA NAŠICH ŽÁKŮ
U.: Co využívají někteří ptáci při svém tahu na zimoviště?
Ž.: Magnetku a kompas.
U.: Co se nachází kolem magnetu?
Ž.: Hřebíky.

U.: Které kovy jsou feromagnetické?
Ž.: Písek.

U.: Co je to kompas?
Ž.: Kouzelné hodinky.

Karel IV. byl napůl Přemyslovec,
protože byl Otec vlasti.

Přemyslu Otakarovi II. se narodil
syn, a tak mohl s klidem zahynout.

Nejznámějším bojem Mikuláše byly
hrady v držení Vítkovců.

V politice se Mikuláš nevyznal, což
mu bylo doporučeno.

Synové Přemyslovců byli levobočci.
Z hlav žáků 6. a 7. ročníku

PÁR VTIPŮ NA ZÁVĚR
Jeden kouzelník pracoval na rekreační lodi, a jelikož se publikum
měnilo, mohl opakovat tytéž triky pořád dokola. Měl však jeden
problém – kapitánův papoušek viděl ta kouzla už tolikrát, že už
pochopil, v čem spočívají všechny ty triky, a začal narušovat show tím,
že je prozrazoval.
Křičel například: „Podívejte – to není ten samý klobouk. Pozor - má pod
stolem schované květiny. Cha - všechny karty jsou esa.“
Kouzelník zuřil, ale nemohl proti tomu nic dělat, protože papoušek
patřil kapitánovi. Jednou došlo k nehodě a loď se potopila. Kouzelník se
zachránil na kusu prkna spolu s papouškem. Dívali se jeden na druhého,
ale nepromluvili spolu ani slovo.
Přešly tak tři dny a čtvrtého dne papoušek promluvil jako první: „OK,
vzdávám to, nemůžu na to přijít. Kam jsi tu loď schoval?“
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Jede takhle pendolino
kolem staré babičky a
strojvedoucí se zeptá:
„Nechcete, babi, kousek
svézt?“
A babička odpoví: „Ne,
děkuji, dnes spěchám…“

Malý Jiříček se ptá otce:
„Proč je Tichý oceán
tichý?“
Tatínek se zavrčí:
„Nemůžeš se zeptat
na něco rozumnějšího?“
„Tak tedy jo. Jak vlastně
umřelo to Mrtvé moře?“

Paní učitelka dala dětem za úkol, aby vymyslely
větu se slovem PAKLIŽE. Vyvolá Aničku.
Anička povídá: „Květiny se musí hodně zalévat,
pakliže je velké sucho.“
„Výborně!“ pochválí ji paní učitelka a vyvolá
Pepíčka.
Pepíček se nadechne a říká: „Jeli jsme na hory
vlakem, vlak cuknul a na tatínka spadl batoh,
dva kufry a pak lyže!“
Paní učitelka se ptá dětí, co dostaly o Vánocích
pod stromeček, a vyvolá Pepíčka.
Pepíček: „Já jsem dostal PSP.“
„To je ta nová hra, že?“
„Ne, to jsou ponožky, slipy a punčocháče.“

Paní učitelka se ptá žákyně: „Anetko, ten úkol
jsi dělala sama?“
Anetka říká: „Ne, to dělal tatínek“
„A proč?“
„Protože maminka neměla čas.“

Pepíček má ve škole
skloňovat slovo „houska“.
„Kdo, co? Houska.
S kým, čím? Se salámem.
Komu, čemu? Mně!“

Přijde paní učitelka do třídy a povídá: „Děti, každé pondělí vám položím otázku,
a kdo správně odpoví, nemusí celý týden chodit do školy.“
A zadá první otázku: „Kdo ví, kolik kilogramů písku je na Sahaře?“ Ve třídě je ticho
– nikdo neví.
Další pondělí si paní učitelka po příchodu do třídy sedne za katedru a zaječí: „Kdo
sem dal tu chcíplou myš?“
Ládíček se přihlásí a povídá: „Já a nashledanou za týden!“

„Mami, kup mi
velblouda!“
„A čím bychom ho
krmili?“
„Kup mi toho ze
zoologické zahrady,
ten se krmit nesmí!“
ŠKOLNÍ REVUE XI/4

„Paní učitelko, můj
tatínek říkal, že
pocházíme z opice!“
„Pepíčku, já chci dnes
přednášet novou látku
a nemám čas řešit váš
rodinný problém!“

Pan učitel se v hodině
fyziky zeptá žáků: „Víte,
děti, jak pomocí vody
získat světlo?“
A Pepíček vykřikne:
„Stačí umýt okna, pane
učiteli!“
Vlasta Sokolová, zdroj: vtipy.cz
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AUTOŘI ČLÁNKŮ
Atletický Den dětí – Aleš Kadlec
Poznávání středověké Prahy – Simona Švestková a Tereza Štanglová, 7.A
Osmáci také jeli do Prahy – Terezie Vašulínová, 8.B
8.A v Adršpachu – Viktorie Kalovská, 8.A
Jeseníky poprvé – 8.B – Vítězslav Jurkovič, 8.B
9. třída v jižních Čechách – Jiří Vašulín, 9.tř.
Projektový den 6.tříd – Vlasta Sokolová
Jeseníky podruhé – páťáci – Nela Ulbrichová, 5.tř.
7.B v Podyjí – Ondřej Chytrý, 7.B
Jeseníky potřetí – šesťáci – Václav Novotný, 6.A
Předškoláci ve škole – Vlasta Sokolová
Ukázka IZS ve Střelicích – Aleš Kadlec
Závěrečná diskotéka – Aleš Kadlec
Slavnostní zakončení školního roku – Vlasta Sokolová
Perličky z naší školičky – žáci 6. a 7. ročníku
Pár vtipů na závěr – Vlasta Sokolová
Chyby a překlepy– skřítek Střelík

REDAKTOŘI, KTEŘÍ SE ZASLOUŽILI O VÍTĚZSTVÍ V KRAJSKÉM KOLE
SOUTĚŽE ŠKOLNÍCH ČASOPISŮ

