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Podzim  

Co jsi představíte když se řekne podzim ? Já asi toto:  kouzelné roční období ve kterém pouštíme draka, píšeme Ježíškovi a 

další zábavné aktivity.  Je to období plné barev. Vždy když vidím venku hromadu listí, mám chuť do ní skočit a dělat listové 

andělíčky.  Vždy,  když zafouká vítr, ze všech stromů padá krásné barevné listí, chtěla bych  v něm tancovat jako nějaká lesní 

víla. Také je úžasné, když jdeme s rodiči sbírat kaštany, žaludy a listí a potom z něho vyrábíme různá zvířátka nebo betlémy. 

Ale k podzimu patří k Mikuláš , den,  kdy vždy na večer chodí po ulici spoustu  Mikulášů, andělů a Čertů, kteří dávají  

dětem, které se odvážily vyjít ven, spoustu sladkostí. Tak takhle si já představuji podzim.  

Adéla Koblížková 

Hm… Zavřete oči a zamyslete se nad slovem „podzim“. 

Představíte si žluto-červené kopce, nádherně vybarvené 

stromy a mnoho zábavy v listí? Ano? Nebo snad ne? Tak 

co si tedy představíte? Povídejte mi o tom! Nebo víte co? 

Něco vám povím já! Jde o podzimní příhodu… Všelijaká 

zábava v listí a dovádění je hlavním tématem. Při 

pěstitelských pracích, v úterý, se někteří žáci naší třídy 

rozhodli, jednoduše řečeno, neposlouchat. A co takové 

neposlouchaní znamená? Možná jen drzé chování a od-

mlouvání, ale při hrabání listí něco naprosto jiného! 

Skákání do velkých hromad krásně zbarveného listí, zá-

měrné rozhrabávání těchto hromádek a přidělávání práce 

všem ostatním žákům. Ono vás velice potěší, když uklidíte 

celý chodník, uděláte hromádku a jeden šotek do ní skočí. 

Asi si to dokážete představit. Tak to by byla naše „školní 

podzimní příhoda“ v listí. Ještě bych vám všem chtěla 

popřát hezké podzimní dny a mnoho zábavy třeba v listí!  

Eliška Roháčová 

Vítej, podzime 

Když se zamyslím nad slovem podzim, představím  si ba-

revné roční období- žlutá, oranžová, hnědá, červená a tro-

chu zelená .Už se začínají  nosit čepice a i někdy  rukavice, 

prostě teplejší oblečení . Stromům usychají a padají barev-

né listy. Sklízí se většina úrody . Stromy ztrácejí listí. Dny 

se krátí, ochlazuje se, více prší. V době podzimní rov-

nodennosti, kdy je opět světlo a tma v rovnováze. Ten-

tokrát už ale přibývá stále více tmy. Už během babího léta 

víme, že něco končí  a začínáme pozorovat náznaky přichá-

zející zimy. Září je měsíc babího léta, čas sklizně a prvních 

příprav na zimu. Říjen je měsíc barevných listů. Listopad 

je měsícem podzimních plískanic, větrů na strništích a 

prvních mrazíků. 

Toušková Vanessa 

Podzim.  Začíná 23. září. Každý podzim na všelijakém 

kontinentě je nějak zajímavý. Dokonce i u nás v Čechách! 

Myslíš si, že ne? Zkus se takhle jednou sám nebo 

s kamarády projít v lese, u vody nebo v parku a všímej si 

přírody kolem sebe. Uvidíš, jak hejna stěhujících se ptáků 

zaplňují oblohu, každý list má jiných odstín barvy, tráva 

už pomalu usychá, kolem tebe vane mrazivý vítr, i když 

sluníčko pořád hřejivě svítí, jak malé děti pouští papírové 

draky, chodí s aktovkami na zádech svižným krokem do 

školy, každý druhý je tím dál víc navlečený teplým 

oblečením, všude bohatá sklizeň, u kotníků tě míjí 

mračná mlha, je větší zima, sychravo a hlavně deštivo 

nebo různá zvířata se uchylují ke spánku.  Tohle všechno 

můžeš vidět, zkoumat a přitom se náramně bavit.  

Tak co? Už jsi změnil svůj názor? Neváhej a dočti se víc 

v novém čísle „Kamínku“. 

Tereza Tůmová 



 4 

 

14/2012 
 

Svět není jen černobílý.  

Monika Fišerová   

9.A    15 let 

Mé záliby jsou tanec, hudba, volejbal, cizí jazyky, móda. 

V redakci jsem, protože mě baví psát články a vím, co se 

kde děje.   

Natalie Juhaszová  9.A.   15 let 

Mezi mé hlavní záliby patří tanec, hudba, badminton, 

zpěv, počítač, cizí jazyky, bruslení na ledě, móda a 

spánek. Ve školní redakci jsem,  protože se chci naučit 

komunikovat s lidmi a psát různé zajímavé články. 

Ahoj, jsem  Klára Pravdová  chodím do 8.A   

Je mi 13 let. 

 Mezi moje koníčky patří   kytara,  klavír, sbor, tanec, a 

různé sporty. 

Na školní časopis jsem se přihlásila, protože  jsem od 

malička chtěla pracovat v redakci. 

Kateřina Desenská    

9.B. 14 let 

Mám ráda zvířata, poslouchání  

písniček. Mezi mé záliby patří  

jízda na koních. 

Do redakce jsem se přihlásila, protože 

jsem chtěla vyzkoušet něco nového. 

Lucie Vabroušková 

Chodím do  9.B. a je mi 14.let. Mám ráda poslouchání 

písniček, zpívání  

a chození ven s kamarády. 

Do redakce jsem se přihlásila, protože mě baví  

psát různé články. 

Jiří  Kořen  9.B  14let Hraji stolní tenis a ve školní 

redakci  jsem, protože je to nejlepší volitelný předmět! 

Vojtěch Hubatka  9.A   15let 

Rád píšu, hraji na PC, jezdím na kole a chodím na dra-

matický kroužek! Chodím do š. redakce, kvůli 

zkušenostem s psaním článků. 

Jan Gennert  9.A a je mi 15let 

Mám rád sporty a nejraději fotbal. 

 

 

Jmenuji se Andrea Schönová. 

Je mi 14 let. 

Chodím do 8.B. 

Mezi moje záliby patří: florbal, fotbal, basket. 

Do školní redakce jsem se přihlásila, protože moc ráda píšu 

slohové práce. 

Kristýna Líbalová  

Chodím do 9.B, je mi 15 let.  

Svůj volný čas trávím s kamarády venku,u počítače,u tele-

vize nebo v posteli.Vůbec mě nebaví se učit, jsem poměrně 

líný člověk.  

Ahoj, jmenuji se Terka Prokůpková.  

Je mi 13 let a chodím do třídy 8.B  

Svůj volný čas trávim většinou venku se svými kamarády. 

Mezi mé nejoblíbenější koníčky patří – florbal, fotbal a 

basketbal. Na časopis jsem se přihlásila kvůli paní učitelce 

Skálové.  

Ahoj, jmenuji se Eliška Mášová. 

Je mi 13 let  a chodím do 8.B  

Ve svém volném čase chodím na Aerobik a Gymnasti-

ku.Občas zajdu ven s mými velmi dobrými přáteli  a i do 

školního klubuJ.Často sedím i doma u počítače a nerada se 

učím.  

Ahoj, jmenuji se Terka Ploszová. 

Je mi 14 let, a patřím do třídy 8.B 

Třikrát týdně chodím tancovat,  trávím čas s přáteli, moje 

oblíbené sporty jsou florbal a tanec. Ráda poslouchám 

písničky, učení není mojí oblíbenou činností. 
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Adéla Koblížková 

6.B 11let 

Mezi mé záliby patří aerobik, klavír, gymnastika, poslouchá-

ní hudby,  lyžování, kolo, bruslení na ledě. 

 

Adéla  Holečková   

6.B  11 let 

Zajímám se o korfbal, klavír, čtení, 

sbor, jízda na kole, keramika,  kolečkové brusle 

 

Mé jméno je Václav Šťastný, chodím do 7.B a je mi 12 let 

Zajímám se o karate a hasičinu. Rád jezdím na čtyřkolce a 

hraji ping-pong. 

 

Vanessa Toušková   

6.A.  11let 

Jízda na koních, hraní florbalu, Ráda čtu, kreslím  a chodím 

se psy  ven. 

 

Martin  Jakubec  

6.A.  11 let 

Hraji fotbal za Junior Děčín a rád hraji na počítači. 

 

Natálie  Jaborová    

6.A . 11Let  

Atletika, florbal, čtení a zvířata, 

 

Tereza  Juhaszová   

6.A 11 let 

Ráda zpívám, čtu, hraju florbal  

 hraju si s naší kočičkou Maggie.  

  

Kateřina Dvořáková  

6.A 11 let 

ráda čtu, zpívám, hraju florbal  

 hraju si s mým pejskem Charlím 

 

Ahoj, mé jméno je Eliška Roháčková, jsem 12-ti letá 

žákyně třídy 7.B. 

Mou největší životní láskou jsou kočky. Co se zálib týče, 

mám ráda badminton, stolní tenis, basketbal, ráda jezdím 

na kole. Čas od času napíšu nějakou tu básničku nebo 

příběh. Příběh o pubertálních dětech, změně chování. Prostě 

o všem, co se nás nyní týká. 

 

Ahoj, mé jméno je Hynek Špaček chodím do 7.B a je mi 12 

let 

Mám rád kočičky. Baví mě kajak a rád jezdím na kole. Hraji 

badminton a počítačové hry. 

 

Ahoj, jmenuji se Michaela Petrboková a chodím do 6.B. 

Je mi 11 let. 

Mé zájmy jsou: tanec ,hudba, sbor, malování, sbor , korf-

bal , keramika. 

 

Radim Vršitý   

6.B  12 let  

Skládání puzzle, stavění z dřeva, 

Někdy učení ,kreslení obrázků 

korfbal, vtipy, fotbal. 

 

Ahoj, jmenuji se Filip Rosulek a chodím do 7.B 

Je mi 13 let 

Mými koníčky jsou: kytara, hudba, redakce, zvířata, móda, 

výtvarné činnosti, a samozřejmě spánek a relax, rád chodím 

na různé exkurze , zámky a hrady 

  

Ahoj jmenuji se Eliška Kramerová je mi 12 let a chodím 

do 7.B  

Do mých koníčků patří sportovní hry a kreslení. Mými zá-

libami jsou především zvířátka, hudba ,klávesy , redakce 

 

Simona Plechatá  

7.B 13let. 

Mezi moje hlavní záliby, zájmy a koníčky se zařazuje  jízda 

na bruslích, jídlo, kamarádi, domácí mazlíčci 

 

Ahoj, jmenuju se Tereza Tůmová, je mi 12 let a chodím 

do 7.B. 

Mezi mé hlavní záliby patří četba, kreslení a občas si napíšu 

nějaký ten příběh. Témata moc nestřídám. Píšu spíš, jak se 

říká „ Dívčí romány.“ Sport však ke mně taky patří. Vždycky 

jsem měla ráda vodu, takže pochopitelně plavu. V létě 

jezdím na kole a v zimě ho vyměním za lyže.  Ohledně mých 

kroužků mám jenom dva. Kroužek angličtiny a koně, na 

které jsem začala chodit nedávno.  

 

Klára Šidlofová 

7.B 12. let . 

Do mých zálib a koníčků patří anglický jazyk , chození ven 

s kamarády a chov mého morčete . 
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Malý velký kamarád  
Projekt Malý velký kamarád už je na naší škole poměrně dlouho.  Na začátku školního roku si dva prvňáčci vyberou svého 
patrona, který se o ně bude celý rok starat.  
Deváťáci jim ukáží, jak vše ve škole probíhá. V projektu jsou zařazeny i výlety do kterých se po celý rok budou zapojovat. 
V říjnu už se se účastnili prvního výletu do ZOO, 
vše vyvrcholí na konci roku školou v přírodě. 

Adaptační pobyt šestých tříd 
Žáci šestých tříd se zúčastnili pětidenního 

adaptačního pobytu v Kytlicích, zaměřeného na 

seznamování a utváření třídního kolektivu. Děti 

se zde dozvídaly informace o obci Kytlice, 

zasportovaly si a zatančily na diskotéce. Neminu-

la je ani stezka odvahy na hřbitově, túra přes 

Polevsko a Klíč,  v lesním divadle v Mlýnech si 

zahrály úryvky z filmů, pohádek a reklam, psaly 

si vzájemně vzkazy na trička. Všechny aktivity 

spolu s učiteli vedla  školní psycholožka, takže 

bylo vše opravdu cílené a promyšlené.  Dětem se 

zde moc líbilo, více se poznaly a doufejme, že vše 

nové zařadí do běžného života svého třídního 

kolektivu. 

 Malý velký kamarád- Výlet do ZOO  

Mezi jedním z výletu projektu malý velký kamarád byla i 

ZOO.   Když jsme dorazili k ZOO, všichni si rozdělili své prv-

ňáčky. A začala stezka po poznání zvířátek. Dostali jsme pro 

prvňáčky listy na vypracování různých úkolů, které jsme po 

cestě vyplňovali. Prvňáčci byli ze zvířátek velice překvapení, 

protože viděli zvířátka z jiných koutů světa. Někteří deváťáci 

byli z výletu trošku vystrašeni, protože pár prvňáčků nebylo 

zrovna nejhodnější. Ale i tak si myslíme, že si všichni do jed-

noho si výlet užili.   
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Projektový den Volby 

Volby do školní žákovské rady proběhly 27.9.2012. Celý den 

probíhal, tak že se každý žák musel představit a stát se kan-

didátem do školní žákovské rady. Nabyli nových znalostí a 

zjistili jaké to je být voličem. Děti jsi zahrály na dospělé, a 

zvolily jsi svého zástupce, který bude reprezentovat svojí 

třídu a prosazovat jejich názory. 

 

Zástupci tříd: 

2.A- Šárka Štěpánková 

2.B-Jakub Tůma 

3.A-Veronika Nehasilová 

3.B-Filip Blažek 

4.A- Petr Vondráček 

4.B- Jaroslav Kiniv 

5.A- Lucie Theilová a Vladimír Diviš 

5.B- Karolína Kopecká a Marek Manojlín 

6.A-Anna Horkuličová a Pert Kunc 

6.B- Adéla Koblížková a Patrik Vysoký 

7.A-Richard Malý a Tomáš Klemák 

7.B- Eliška Roháčková a Tereza Tůmová 

8.A- Jana Stránská a Markéta Předotová 

8.B- Andrea Schӧnová a Pavel Rýdl 

9.A- Natalie Juhaszová a Jan Gennert 

9.B- Jana Volavková a Tomáš Bašta 

 

Předseda: 

Jana Volavková 

Místopředseda: 

Jan Gennert  

Den mimořádných událostí 

Mimořádné události, to je název projektového dne, který 

se koná na naší škole každý rok. A mimochodem, víte, 

jak se zachovat při různých nebezpečných situacích? 

Požáru, záplavách nebo při výbuchu elektrárny?  

Dne 24.10. jsme si toto všechno vyzkoušeli a dozvěděli se 

víc. Hned ráno byl vyhlášen hlasitý poplach. Na hřišti 

jsme se sešli v rekordním čase! Po pár minutách se všich-

ni vrátili zpět do školy. První stupeň probíral zdra-

vovědu, bezpečnost na silnici a internetu. Některé třídy 

plnily úkoly po budově školy, vyráběly evakuační 

zavazadla, zkoušely si první pomoc a resuscitaci. 

Druhý stupeň měl na programu zdravovědu, návštěvu 

hasičů nebo policie. Některé ročníky zůstaly ve škole, 

např. sedmé třídy měly připravený program od žáků 

střední zdravotnické školy a deváté třídy, které zůstaly 

také ve škole, dostaly těžký úkol. Musely připravit pro-

gram pro první, druhou a třetí třídu. Šesté třídy se podí-

valy k hasičům, osmé měly program u městské policie. 

Doufáme, že se do těchto situací nikdy nedostaneme a 

nebudeme muset čelit takovému nebezpečí. 

  Misky v děčínském útulku 

byly naplněny 

Jako každoročně se naše škola zapojila do 

sběru krmiva a pamlsků pro zvířátka 

v děčínském útulku, pořádaném  4. října 

ke  světovému Dni  zvířat. Vybraní žáci 

a pan ředitel dne 11.10. navštívili městský 

útulek a krmivo předali. Všechna zvířátka 

měla ze sesbíraných pochoutek ohromnou 

radost. I kočičky se rozštěkaly a pejsci 

rozmňoukali. Podobnou akci zopakujeme 

v letošním roce ještě jednou-před Vánoci. 
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Počasí  

Typické  počasí podzimu je déšť, velmi nárazový vítr, proto hodně často padá listí, velice vlhké prostředí, hodně srážek.. 

Mění se čas (rovnodennost) -> Vstáváme do školy o hodinu později. 

Kvůli chladnějšímu počasí by jsme se měli tepleji oblékat. 

Barvy krásného Podzimu 

Na světě existují 4 roční období. Jaro, léto, podzim a zima. Nám se 

zdá, že podzim je jeden z nejhezčích ročních období. Podzim je plný 

barev. Mezi pár z nich patří např.: oranžová, žlutá, červená. Ale 

podzim si s nimi umí vyhrát. Podzimní krajina vypadá nádherně, 

když vidíte, jak listnaté stromy krásně změnili svou barvu ze stan-

dartní zelené do překrásných pestrobarevných listů.  

Barvy oblékání 

Listí stromů se barví do krásných barev, jako je oranžová, 

červená, hnědá a žlutá. Oblečení žen je nejčastěji červené, 

hořčicové, či smaragdové. Nesmíme také zapomenout na 

svítivě růžovou, žlutou a výrazné barvy. Ovšem největším 

trendem tohoto podzimu je bílá barva! Pokud bychom chtě-

li barvy kombinovat, nejlepší kombinace je zlaté a černé 

barvy. 

Móda podzimu 
Letošní podzim frčí kabáty. Nebojte se také zvýraznit rame-

na, tuto sezónu se to smí. Sukně pod kolena jsou také tento 

rok TOP. Koženými bundičkami, koženými sukněmi, nebo i 

botami chybu také neuděláte. Pokud máte něco s krajkou, 

nebojte se a vezměte si to! Barevné pláštěnky, barevné ho-

línky a barevné deštníky k tomuto podzimu to prostě patří!  

Líčení podzimu  

Make-up v podobě bronzového nádechu  

Červené rty  

Oční linky  

Barevně kouřové oči  

Výrazné obočí 
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Draci mohou být z papíru, plastu nebo tkaniny. Nebo vlastně z čehokoli, pokud vytvoříte dostatečnou plochu, do které se 

může opřít vítr. 

Co  si pořídit : 

tenký bílý papír nebo hedvábný papír 

dvě dřevěné laťky 

barevné papíry nebo krepový papír (na ocas) 

provázek 

silonová struna, rybářský vlasec nebo dlouhý špagát (na pouštění draka) 

tužka 

nůž 

nůžky 

lepidlo na papír  

barvy (vodové), fixy 

kolíčky (obyčejné na prádlo) 

Postup:  

Kostra: Nejdříve musíte vyrobit kostru draka. Vezměte proto dvě dřevěné latě že jedna z 

latí bude o 1/3 delší, druhá kratší. Obě laťky pevně svažte provázkem. Tímto způsobem získáte kostru draka. 

Tělo draka: Roztáhněte papír a na něj položte kostru draka, kterou jste si vyrobili Cca 2 - 3 cm od kraje latěk kostru na 

papíře obkreslete. Musíte počítat s přesahem 2 - 3 cm. Obkreslený  tvar vystřihněte. Vystřižený papírový obrys přiložte 

na kostru draka, přesahující okraje natřete lepidlem, poté je ohněte a přilepte na provázek lemující kostru draka. Při-

lepené okraje ještě přichyťte kolíčky a nechejte pečlivě zaschnout. 

Vzhled draka: Záleží je na vkusu každého z nás. 

Ocas: Ocas draka vyrobte pomocí cca 1 m struny, vlasce, lanka nebo provázku, který ozdobte různými mašličkami z kre-

pového papíru. Fantazie si meze neklade. Vše záleží opravdu jen na vás. Poté připevněte lepidlem. 

Vodící lanko: Přivažte provázek na konce kratší i delší laťky. Provázky (celkem 4) veďte po přední straně draka. Jednou 

rukou chyťte provázky a draka vyvažte. V místě, kdy je drak vyvážen, provázky svažte uzlíkem dohromady a na toto 

místo připevněte vodící lanko nebo provázek namotaný na cívce nebo dřevěném kolíku. 

Zavařování: 

Sklenice a víčka umyjeme, a to i nová, poté je vyvaříme a necháme okapat. 

Naplníme sklenice a zavíčkujeme. 

Na horní dno zavařovacího hrnce vyskládáme sklenice. Chceme-li zavařovat v páře, nalijeme vodu jen pod sklenice. Při 

zavařování ve vodě zalijeme sklenice do čtvrtiny až poloviny. Použijeme-li teplý nálev, může být voda v hrnci horká. Hrnec 

přiklopíme poklicí a vodu rychle uvedeme do varu. Sledujeme teplotu a čas podle druhu zavařovaných surovin. 

Poté sklenice vyskládáme na podložku, která nesmí být studená, aby sklenice nepraskly. Až nyní zcela dotáhneme ještě 

horké sklenice se šroubovacím uzávěrem. 

Po zchlazení sklenice obrátíme dnem vzhůru, čímž zjistíme, zda-li nám víčka těsní. Poklepem by měla vydávat dutý zvuk. 

Vydlabávání dýně: 

Nejprve ostrou a velkou lžící vydlabejte z dýně dužinu. Otvor musí být dostatečně velký 

(asi jako 2/3 dýně), kvůli snadnému vydlabávání i pozdějšímu vkládání svíčky. Řez veď-

te kolem stonku. 

Pro vlastní vyřezávání jsou nejlepší tenké a ostré, dobře nabroušené vykosťovací nože. 

Vyžaduje pomoc rodičů! 

Dýním můžete vyřezat nejrůznější obličeje, veselé i děsivé. 
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Jako každý  rok k nám nastoupili  noví žáci a my jsme se jich zeptali na pár otázek, abychom zjistili jak 

se jim u nás líbí.  Tentokráte naše dotazy mířily na nově příchozí žáky 6. tříd a žáky 1. tříd 

 6 žáků hlasovalo pro matematiku 

 2 žáci hlasovali pro Český jazyk 

 2 žáci hlasovali pro prvouku 

 2 žáci hlasovali pro tělocvik 

 1 žák hlasoval pro hudební výchovu 

 1 žák hlasoval pro výtvarnou výchovu 

  

4 žáci hlasovali pro p. uč. Tomsu 

6 žáků hlasovalo pro p. uč. Nováka 

4 žáci hlasovali pro p. uč. Chovance 

1 žák hlasoval pro p. uč. Andrlíka 

1 žák hlasoval pro p. uč. Zemanovou 

1 žák hlasoval pro p. uč. Durdincovou 

Celkem hlasovalo 17 žáků 

Pro naší školu hlasovalo 13 žáků z 13 dotázaných. 9 žáků odpovědělo, že přechod na 2. stupeň byla velká 

změna. 

3 žáci nebyli ochotni odpovídat, pouze cosi nesmyslné-

ho řekli, tudíž je jejich hlas neplatný. 

Celkem  odpovědělo 12 žáků. 
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Naši redaktoři též položili 

několik otázek žákům z 1. 

třídy 

Co se nejraději učíš?  

Co se ti na naší škole nejvíce líbí? 

Jakého máš kamaráda?  

       1.A 

Lucie Krolichová 

Hudební výchova 

Bufet 

Mojí sestřenici, je hodná  

Nikola Krolichová   

Výtvarná výchova 

Naše třída 

Kubu, je hodný 

Kuba Vilacký  

Prvouka 

Knihovna 

Hodného    

Vojta Kuric   

Matematika 

Obědy, jídelna 

Srandovního, pořád mě lechtá       

Pavel Vilman 

Tělocvik  

 Bufet 

 Hezkého                           

 1.B 

Tereza Klapáková  

Matematika 

Psaní  

Legračního a hodný  

Tereza ??? 

Matematika 

Paní učitelka 

Hodného 

 

Daniel Markalous 

Matematika 

 Psaní 

 Legračního 

Lukáš Zálecký 

 Matematika 

 Povídání si o hodině s kamarádem 

 Hodného, je to prostě kamarád 

Jitka Buncová  

 Matematika 

 Tabule 

 Chytrého 

 1.C 

Tadeáš Behla 

 Prvouka  

 Šatna  

 Deniska a Anetka, jsou hodné 

Denis Lučko 

 Český jazyk  

 Interaktivní tabule 

 Je to dobrý kamarád 

Kuba Zelinger 

 Český jazyk 

 Třída 

 Vojtu Vorla, je srandovní  

Dominik Vaněk  

 Tělocvik  

 Bufet 

   Srandovního 

Všem dotazovaným děkujeme za VELICE BOHATÉ 

odpovědi.  
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Hádanka 

Sluníčko ještě trochu svítí, 
 pomalu odkvétá kvítí. 

 Občas i leje, 
 sklízíme, nesejeme. 

 A škola volá, 
 hola, hola! 

 Co je to za měsíc? 

Doplň 

Na podzim se dívá z výšky 
 na střechy i na kočičky. 

 Vždy pozdraví vlaštovky, 
 nakoukne broukům na krovky. 

 Po obloze pluje mrak, 
 pod ním se směje pestrý ________. 

1) Co si užíváme před podzimem? 

2) Co následuje po prázdninách? 

3) Kam chodíme po škole s radostí? 

4) Jaký je 1. Podzimní měsíc? 

5) Co následuje po podzimu? 

6)  Co se nosí na Halloween?? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Přijde vlk do porodnice podívat se na syna. Prohlíží ho a celej se rozplývá: "Jaký 

má krásný očíčka, a ten čumáček. A jaký má malinký zoubky, a ty ouška. Ty ouška? 

Ty uši!!! No počkej, zajíci!!!" 

Víte kolik zubů má mít správná tchýně? 

Dva. Jeden na otvírání piva a druhý aby ji pořádně bolel 

Víte jak zaměstnáte blondýnku na celý den? 
Vezmete jí do kulaté místnosti a řeknete jí ať si najde místo v rohu a sedne si. 

Pepíček: "Tatínku, dnes jsem ušetřil 10 korun!" 
"Jo, a jak?" 
"Běžel jsem celou cestu do školy za autobusem."  
"Tak zítra běž za taxíkem, ušetříš dvě stě!"  

Tak, co jste dnes dělali ve škole, Pepíčku?" 

"Stáli na jedné noze." 

"Jako čápi?" 

"Ne, jako blbci!" 

Co udělá lidojed když ho pálí žáha? Sní hasiče. 

Chuck Norris jednou nakopl koně do brady. Jeho potomci jsou dnes známí jako 

žirafy.  

Některé hmoty se určitou chemickou cestou mění v plyny. Znáte nějakou tako-

vou?? „Sím, pane učiteli, fazole.“ 

Sedí takhle vyhladovělí studenti na koleji a fantazírujou :  „Co takhle začít chovat 

prase?“ „Ti hrabe, ne? Co ta špína? A ten smrad?“  „Si zvykne….“ 

Báseň 

PODZIMNÍ DÁREK 
Podzim má zámek 

se zlatou věží 
a v něm je krámek, 
co přehlédneš stěží. 

 
Podzim má krámek 

za lesní tůní, 
koupím tam dárek 
s podzimní vůní. 

 
V měňavém výkladu 
všechno se blýská, 

peříčku ze sojky 
po větru se stýská. 

 
Slunce je zakleté 
v poháru vína, 

z krajkových pavučin 
je tu krinolína. 

 
Náramek z jeřabin 

bude asi pravý, 
trnkové korálky, 

dva prstýnky z trávy. 
 

Jelení troubení 
a lesní vůně, 
kapičky rosy 

tomu, kdo stůně. 
 

Šípkové knoflíky, 
bramborový dým, 
mechové koberce, 

barevný stín. 
 

Už podzim můj dárek 
do mlhy balí, 

zavírá krámek, 
tichem ho halí. 

 
Až okno otevřeš 

na mé tiché volání, 
v balíčku objevíš 

podzimní vyznání 
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1.  Šutříkovi skončila škola, odhodil tašku a přemýšlel, co 

bude  dělat se spoustou volného času o prázdninách . 

3. Šutřík se o prázdninách rozhodl že si vyjde na horu Smrťák. Cesta byla velice nebezpečná.  

2. Další jeho cesta vedla do města, ale  

2. 1. 

3. 

Jupí škola                       

končí!! 



 14 

 

14/2012 
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3. Nakonec se ještě vydal do lesa, jenže nevěděl, jaké houby má sbírat. Už se také přiblížil podzim a byl 

nejvyšší čas se vrátit domů. 

3. 
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