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  DEN DĚTÍ 

Den dětí jsme se letos na prvním stupni rozhodli oslavit činností, kterou jsme dlou-
ho dělat nemohli – společným výletem do přírody. Dvojice tříd se spojily a společně 
si zahrály šipkovanou. Jedna třída vždy volila trasu a vymýšlela úkoly, druhá je plni-
la. 
1. a 2. třída den zahájily netradiční svačinou – opékáním buřtů. Pak druháci zavedli 
své mladší spolužáky na Pasíčka, kde se pozdravili se zvířátky. Třeťáci zamířili do 
lesa na Borkách a po šťastném nalezení schovaných spolužáků a mnohonásobném 
překonání „rozbouřeného vodního toku“ se společně spokojeně vrátili do školy. 
Čtvrťáci značili páťákům cestu lesem k Posekanci. I oni byli nakonec nalezeni a 
všichni se tak vrátili na dobrý oběd do školní jídelny. 
Den se vydařil, konečně nám přálo i počasí, a tak jsme si ho všichni báječně užili. 
                                                                                                       Mgr. Věra Stoklasová 
 
 
                             Den dětí z pohledu žáků 3. A: 

Den dětí 

Byl Den dětí a místo učení jsme hráli šipkovanou. Naše třída dělala šipky a dávala 

úkoly 3. B. V cíli cesty jsme se schovali a přepadli 3. B, která našla truhlu s pokla-

dem. Pak jsme se vraceli do školy. Paní učitelka nám nabídla, jestli se chceme vrá-

tit stejnou cestou nebo jít jinou. Zvolili jsme si druhou trasu plnou potoků, takže 

jsme šli mokrou cestou. Pak jsme se vrátili do školy. Cesta se mi líbila, ale byl jsem 

hrozně unavený. 

                                                                                                Martin Košňar, 3. A 

 

Nejlepší den na světě 

Bylo 1. června a byl Den dětí. Byla jsem s dětmi v lese a hráli jsme šipkovanou. Pro 

3. B jsme připravili plno zajímavých úkolů, které museli splnit. Dali jsme si svačinu 

a málem nás dohnali. Museli jsme makat a hodně jsme u toho běhali a smáli jsme 

se. Nakonec jsme se jim schovali. Děti z 3. B našly poklad a v něm bylo plno slad-

kostí! Měli jsme velikou radost. Na zpáteční cestě jsme přeskakovali jeden velký 

potok. Ale bylo to velmi zábavné a legrační. Dávám tomu tisíc z deseti a děkuji pa-

ní učitelce ta takhle skvělý den dětí. 

            Justýna Řebíčková, 3. A 

 

Den dětí 

1. června jsme se neučili, ale byli jsme v lese. Tam jsme dělali úkoly a šipky pro 3. 

B. Když jsme všechno schovali, nasvačili jsme se a šli jsme se schovat. Paní učitel-

ka se schovala za balvan v cestě, já, Honzík a Justýna jsme šli na kopeček za ká-

men. Pepa, Dan, Šimon a Tami šli do křoví a Vanda, Martin, Rozálka a Eliáš ke 

kamenům.  

Když  nás našli, vraceli jsme se do školy. Šli jsme mockrát přes jeden potok. Ve 

škole jsme šli rovnou na oběd. 

              Mikuláš Dvořák, 3. A 
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Nejlepší den v roce kromě Vánoc 

Bylo 1. června, tedy Den dětí. Do školy se všichni moc těšili. Ráno nám paní učitel-

ka vysvětlila, jak den bude probíhat. “Dobré ráno, měli bychom si pospíšit. Dnes 

půjdeme na Borka a přitom budeme dělat šipkovanou třídě 3. B”, řekla paní učitel-

ka. Vyšli jsme ven a a šli jsme rovnou šipkovat žlutou křídou. Šipkovala jsem já a 

Rozálka. Úkoly byly u Muzea dýmek, Sokolovny,u informační tabule, za kůrou 

stromu, u závory, u potoka a na kamenu u stromů. Pak jsme se 3. B schovali. Paní 

učitelka bafla na Jakuba a Daniela. 3. B našla poklad, který podle mě schovala paní 

učitelka. Rozdělili jsme si ho, Potom jsme si vybrali cestu přes vodní toky. Skákali 

jsme přes potoky, pak jsme zjistili, že to byl pořád ten samý. Když jsme došli do 

školy, šli jsme na oběd, bylo kuře. Tenhle den se vydařil!                                                                                                                        

                                                                                                      Tamar Klímová, 3. A                                                                                                  
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I žáci 2. třídy nám vylíčili své zážitky: 
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 V úterý 1. června i děti na 2. stupni naší školy oslavily svůj svátek. Dárek od učitelů 

dostaly v podobě zkrácené výuky, učily se totiž jen 

první dvě hodiny. Pak již měla každá třída na zby-

tek dopoledne svůj program. 

A jak tento volný čas děti trávily? Někde začaly 
stolními společenskými hrami, následovaly různé 
sportovní aktivity, a to samozřejmě venku. Pro ně-
které třídy si paní učitelky připravily různé venkov-
ní hry. Jiní se vydali do přírody na poznávací vy-
cházku s návratem až k obědu. Často nechyběla 
ani zmrzlina či nějaká sladkost. 
Zkrátka všichni společně prožili příjemné dopoledne, kdy alespoň na chvilku zapo-

mněli na běžné školní povinnosti.                                                             

 

                                               Mgr. Zdeněk Pecina          
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                       EKOLOGIE LETEM SVĚTEM 

Dne 2. 6. proběhl na 2. stupni naší školy projektový den Ekologie ,,letem světem”. Jed-
notlivé třídy si připravily program na zvolené téma z oblasti ekologie. Během dopoled-
ne se tak žáci mohli navzájem seznámit například s vývojem lesů v ČR, stavem vodních 
toků, rybníků a přehrad. Zopakovali si také druhy obnovitelných zdrojů energie a se-
známili se s přírodou v blízkém okolí Proseče. 

Přestože příprava probíhala ještě částečně distančně, program všech tříd byl moc hez-
ky zpracovaný a všichni si celé dopoledne užili. 

Mgr. Andrea Boháčová  
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                  BESEDY V OSMÉ A DEVÁTÉ TŘÍDĚ  
 
V pátek 11. 6. 2021 se v naší škole uskutečnily hned dvě besedy. Do osmé třídy přišel 
pan farář V. Novák a devátý ročník navštívil pan 
farář L. Klíma. Vzhledem k tomu, že se v tradič-
ním termínu kolem Vánoc tato setkání nemohla 
uskutečnit, zvolili jsme téma nadcházejících stát-
ních svátků, a to 5. a 6. července. 
Oba faráři zajímavým a poutavým způsobem při-
blížili dětem význam osobností spojených s těmi-
to svátky a rozšířili tak jejich poznatky z našich 
národních dějin. 
Děkuji p. farářům L. Klímovi a V. Novákovi za 
jejich vstřícnost a ochotu. 

                                                                                                                              Mgr. Zdeněk Pecina 

 

                                    ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA 

Pro deváťáky byla určena ještě jedna zajímavá beseda, a sice v  pátek 18. června. 
Lektorkou byla paní  Markéta Juzová z Centra pro rodinu a sociální péči, z. s. - Os-

trava. Seminář obsahoval např. témata Pohled sám na sebe a vztah já a ty, Plodnost 

v životě dvojice - úvahy o možnosti plození dětí, Plánované rodičovství atd.  
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     POHÁDKY PRO RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO 
 
Je hezkou tradicí v naší škole, že druháčci bývají slavnostně pasováni na Rytíře řádu 

čtenářského. Deváťáci pak pro tyto naše malé čtenáře vytvoří knihu pohádek, kterou 

jim  slavnostně předají. Letos tato akce proběhla ve čtvrtek 17. června, kdy žáci 9. třídy 

přišli druháčkům předat knihu plnou krásných pohádek, které pro ně napsali. Nejprve 

přečetli zástupci 9. třídy 2 vybrané pohádky,  druháčci pak odpovídali na připravené 

otázky. Nakonec jsme se všichni společně vyfotili.  

Naši knihu pohádek najdete na webových stránkách školy.  
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A JAKO OCHUTNÁVKU PŘINÁŚÍME JEDNU POHÁDKU I VÁM: 

      

                      POHÁDKA O STRAŠIDELNÉ ŠKOLE 

                                         Matyáš Novák 

 

Za devatero horami a devatero řekami, v hlubokém lese stál starý hrad. V tomto 
hradu nebydleli král s královnou nebo snad loupežníci, jak by asi každý čekal. Napros-
to překvapivě - byla v něm škola. A to ne jen tak nějaká ledajaká škola, ale pořádně 
strašidelná! 

Tak třeba její ředitel – ten měl tři hlavy. A to si to představte, když většinou normál-
ní ředitel neví, kde mu hlava stojí, tak co teprve měl říkat tenhle náš ředitel se třemi 
hlavami! No a učitelé – to byli bubáci, učitelky čarodějnice! A žáci a žákyně? Ani ti na 
tom nebyli jinak. Jakmile se k této naší škole jenom přiblížil nějaký člověk, hned hrů-
zou zkameněl. 

Jednoho dne si na kraji lesa hrál známý poškolák a hrubián Matěj. Děti ho neměly 
rády, protože jim nikdy neudělal nic dobrého. A ani v lese se nechoval hezky. Bavil se 
tím, že lámal větve stromů, kopal do hub, mravencům klackem rozhrabal mraveniště a 
svým křikem plašil všechna zvířátka. Jak tak chodil a přitom škodil, víc a víc se vzdalo-
val od kraje lesa… 

Až najednou stál před tajemným hradem. A protože byl navíc i moc zvědavý, vešel 
dovnitř. 

Všude byla velká spousta pavučin s ohromnými pavouky, po zemi běhaly velké 
krysy a chodbami se proháněli netopýři. Matěj se tu vůbec necítil dobře. Moc se bál. 

Najednou se to všude kolem něj začalo hemžit podivnými bytostmi. Strkaly do se-
be, pošťuchovaly se, nadávaly si, tahaly se za vlasy a praly se. Ty bytosti vypadaly 
opravdu děsivě a vůbec nepoznaly, že Matěj není jedním z nich, a tak byl za chvíli plný 
modřin, boulí a škrábanců. Jen taktak se mu podařilo z hrůzné školy utéct. Běžel tak 
rychle, že sotva popadal dech a zastavil se až na okraji lesa. 

Bylo velice zajímavé, co se událo potom. Po této zkušenosti s návštěvou čaroděj-
nické školy se Matěj změnil. Začal se ke svým spolužákům chovat hezky, byl k nim 
ohleduplný a stejně se choval i v přírodě ke stromům a zvířátkům. 

No, a vtom zazvonil zvonec a pohádky je konec…  
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                                  SVATÝ MEDARD 

 

Víme, že slaví svátek 8. června a že může za to, že nám pak celý červen prší.  

Ale kdo to vlastně byl?  

Narodil se v roce 457 n. l. v Salency. Byl synem bohatého šlechtice Nektarda a Pro-

tagie. Od dětství projevoval útrpnost a mi-

losrdnou lásku. Svoje šaty dal slepému žeb-

rákovi, jídlo zapíral, aby ho mohl dát 

chudým. Medard studoval ve Vermandois a 

v Tournaye, které bylo královským sídlem.  

Bývá uváděno, že konečného vzdělání do-

sáhl na Saint-Quentin a údajně roku 505 

přijal kněžské svěcení.  

Medard jako kněz působil ve svém rodišti. 

Po smrti biskupa vermandoiského v roce 

530 byl ve věku asi 70 let ve Vermandois 

jmenován jeho nástupcem.  

V následujícím roce, snad z bezpečnostních 

důvodů, přemístil své sídlo do opevněného 

města Nyonu.  

V roce 540 v Noyonu zemřel.  

V křesťanském náboženství je považován 

za ochránce úrody a patrona sedláků, pastý-

řů, meteorologů, sládků a vinařů a také po-

máhá proti bolesti zubů.  

Lidé se k němu modlili za suché počasí při 

senoseči, za úrodu polí a vinic, také proti 

horečce a choromyslnosti.  

Jméno vychází ze starogermánského Mahtahard, vzniklého spojením slov maht – 

„síla“, „moc“, a hardus – „přísný“, „tvrdý“.  

Jméno tedy označuje silného a mocného člověka. Domácí podoby jména: Medar-

dek, Medek, Meda.  

Jméno se téměř nevyskytuje. Dětí s 

tímto jménem se od roku 1945 narodilo 

36, v minulém roce 7.  

 

Slavní nositelé tohoto jména jsou: Me-

dard Boss, německý psychiatr; Medar-

do Rosso, italský sochař. 

 

 

NEJZNÁMĚJŠÍ PRANOSTIKY: 

Nejznámější je verze: 

 „Medardova kápě, čtyřicet dní kape“. 

Lidová pořekadla znají i verzi, kdy na 

Medarda namokne každá brána, ane-

bo „Když na Medarda prší, voda břehy 

vrší“.  

Tvrzení se zakládají na dlouhodobém 

pozorování našich předků, kteří obdě-

lávali svá pole a cykly v přírodě měli 

zpravidla dobře odpozorované.  

   
              Petr Herynek, Jaroslav Šlégr 
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                      ZMRZLINA A JEJÍ HISTORIE 

 Lahůdka, která chutná dětem i dospělým a kterou si dnes se samozřejmostí kdykoliv 
dopřáváme, byla dříve výsadou králů a nejsvrchovanějšího lidu. Přečtěte si náš článek o 
tom, jaká byla cesta za zmrzlinou v podobě, jakou ji známe nyní. 
                                                                                                 Miroslav Hrabovský, Josef Halda 

 
LEDOVÁ HISTORIE 
První mražený dezert je prý spojován s římským císařem Nerem, který žil v prvním sto-
letí našeho letopočtu. Jednalo se o směs sněhu, který přinesli jeho otroci z hor, a ovoc-
ného sirupu s medem. 
Další příběh však uvádí, že recept na první zmrzlinu přinesl do Evropy objevitel Marco 
Polo ze svých cest po dalekém Východě. Mongolové zde připravovali slazené nápoje z 
velbloudího a kozího mléka, které v tamních chladných podmínkách zamrzaly. 
Ať je to tak nebo tak, na první zmrzlinový přístroj si ale musíme ještě několik století 
počkat. Vynalezla ho až v roce 1790 Američanka Nancy Johnson a patentován byl o sto 
let později. 
Za zakladatele první továrny na zmrzlinu je považován Jakob Fussel, mlékař z Baltimo-
ru. Nedostatek poptávky se rozhodl oživit právě výrobou zmrzliny. 
O pár let později spatřil na Světové výstavě v St. Luis světlo světa první zmrzlinový kor-
noutek. Jeho vynález má na svědomí italský přistěhovalec Marcioni. 
O něco později, v roce 1921, byla vyrobena první zmrzlina na dřevěné špachtli. Odtud 
už nebylo daleko k prodeji zmraženého krému v takové podobě, jakou známe dnes. 

PRŮMYSLOVÁ ZMRZLINA  
Víte, z čeho se vlastně vyrábí zmrzli-
na? Základními proprietami pro výrobu zmrzli-
ny jsou mléko, smetana, máslo, vejce, cukr a 
ovoce. 
Čerstvé suroviny však v posledních letech vytla-
čují práškové směsi a pasty, do kterých se při-
dávají pevné složky (oříšky, kusy ovoce, čokolá-
da). Zmrzlinová směs se poté vloží do speciál-
ního přístroje, který její vrchní část rychle zmra-
zí, aby nedocházelo ke krystalizaci vody. Rozli-
šuje se tzv. „hard ice“ a „soft ice“ zmrzlina. 

První jmenovaná je vyráběná ve velkém mrazírenskými firmami, druhou známe z ma-
lých cukráren. 
Naštěstí vzniká mnoho malých výroben, které si vyrábí svoji zmrzlinu poctivě a ne z 
prášku. A to je prima, protože ta domácí je prostě nejlepší!!! 

ZMRZLINOVÝ SLOVNÍČEK: 
• Sorbet – zmrzlina na bázi ochucené vody (ledová tříšť), oblíbené jsou nejenom 
ovocné sorbety (obsahují alespoň 25 % ovocné složky), ale také neobvyklé příchutě 
šampaňského nebo bílého vína. 

• Parfait – ve francouzštině toto slovo znamená „perfektní“, jedná se o zmrzlý sirup 
vytvořený z cukru, vajec a smetany, přidávat se může ovocná dřeň, nasekané oříšky 
nebo čokoláda. 

• Granita – ledová tříšť původem z Itálie, klasickou příchutí je citrusové ovoce, káva, 
máta či mandle. 

• Gelato – variace italské smetanové zmrzliny, obsahuje méně tuku než její kolegyně. 
Ovocná zmrzlina – vyrábí se z vody a ovocné složky (minimálně 10 %), neobsahuje tuk 
a měla by mít barvu typickou pro dané druhy ovoce. 

VĚDĚLI JSTE, ŽE… 
• …největšími konzumenty zmrzliny jsou Američané? 

• …v Japonsku můžete ochutnat neobvyklé příchutě zmrzliny, např. rybí nebo zele-
ninovou? 

• …v Maďarsku můžete ochutnat mrkvovou zmrzlinu? 

• …průměrný kopeček zmrzliny zdoláte za 50 líznutí? 
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                 POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ 

 
Každoročně se naši žáci zapojují do literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima 
děti 2021 a nejinak tomu bylo i letos, a to i přes distanční výuku. Letos se soutěže zú-
častnilo celkem 130 dětí z celé naší organizace. 
Ve výtvarné části se podařilo uspět dvěma našim žákům. V kategorii M1 (MŠ 3–4 roky) 
získal 1. místo, a to nejen v okresním, ale také v krajském kole Michal Skála a jeho ob-
rázek putuje do kola celostátního. Ze školy pak uspěl Adam Sýkora z 6. B, kterému se 
podařilo získat v okresním kole ve své kategorii 1. místo. 
Úspěch jsme zaznamenali i v části literární. Zde se v okresním kole umístila Klára No-
váková ze 6. B na 2. místě a Julie Poslušná ze 6. A v okresním kole na 3. místě. Julie 
navíc uspěla i v krajském kole, kde se umístila na krásném 2. místě. 
Předání ocenění proběhlo v pátek 18. 6. 2021 na zřícenině hradu Lichnice. 
Všem dětem děkujeme za jejich tvůrčí práci a za skvělou reprezentaci naší školy. 
                                                                                                       Mgr. Lenka Tomášková 

 

 

 

  
 

 

 

 

                        

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

                

 
 

 

HASIČI 

 

Klára Nováková 

 
Hasiči dost práce mají,  
kde můžou tak pomáhají. 
Kotě ze stromu zachrání, 
pak k nehodě uhání. 
 
Když hoří někde v domě  
je to práce pro ně. 
Do auta rychle naskočí , 
hned jak 150 někdo vytočí. 
 
Kdo by si chtěl s ohněm hrát, 
ten není můj kamarád, 
hasičům práci ušetříš, 
když bez svíčky večeříš. 
 
Zeptej se kamaráda Jirky,  
že dětem do rukou nepatří sirky. 
To vám děti říkají rodiče,  
 ať nemusíte volat hasiče. 
 
Proto na moje rady dejte 
a všichni je na paměti mějte. 
Hasičům se sluší za jejich práci poděko-
vat,  
aby svůj život nemuseli zbytečně nasazo-
vat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HASIČI 

 
Julie Poslušná 
 
Ať je léto nebo zima, 
hasiči jsou vždycky prima.  
Spadlý strom, požár či povodeň, 
vždycky nejde pouze o oheň. 
 
Střeží nás tu léta páně, 
dopustit však nedáme na ně. 
V noci ráno je to jedno,  
ať je zima nebo vedro. 
 
Kráčí s klidem a grácií 
do planoucího pekla, 
ničeho se nebojí, 
voda se ohně nikdy nezalekla.  
 
Oheň zuří nechce se vzdát, 
hasiči s ním zápolí,  
nechtějí mu více dát, 
než jen voda a čas dovolí. 
 
Hasiči dům zachránit chtějí, 
snaží se ze všech sil, 
dávají všem naději, 
hlavně tomu, kdo v něm žil. 
 
Jsou to kluci šikovní, 
oheň brzy zkrotili, 
majitel je nadšený, 
sic dům mu vodou prolili. 
 
Všechno dobře dopadlo, 
ve zdraví se vrátili, 
jen rozbilo se čerpadlo  
to však lehce spravili. 
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       OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

 

22. 6. 2021 - Praktické cvičení Ochrana člověka za mimořádných situací (OČZMS) 
V úterý 22. 6. 2021 se na naší škole uskutečnil projektový den s názvem Praktické cviče-

ní OČZMS. Tato mezi žáky velice oblíbená akce 
se uskutečnila po roční odmlce způsobené pan-
demií. 
Žáci 9. ročníku na celkem šesti stanovištích při-
pravují, předvádějí a poučují své mladší spolužá-
ky z 5. až 8. ročníku, jak by se měli v určitých 
mimořádných situacích zachovat. 
A tak si například zkoušejí volat na tísňové lin-
ky, ošetřit zraněného, sbalit evakuační zavaza-
dlo, ověřují si své znalosti z dopravní výchovy či 
topografie. 
Velkým láka-
dlem je i zkouš-
ka hasičských 

nebo střeleckých dovedností. Dalším zpestřením byly 
rozhodně ukázky a funkčnost vybavení hasičských vo-
zidel SDH Proseč. 
Letos se této akce poprvé zúčastnili i členové Airsoft – 
MPS z.s. Proseč. Přijeli s technikou i vojenskou výstrojí 
a výzbrojí. To byl pro všechny zúčastněné opět nezapo-
menutelný zážitek. Děti si toto poučné, ale i zábavné 
dopoledne opravdu užívaly. 
Touto cestou velice děkujeme zejména místním hasi-
čům a členům Airsoft za jejich vstřícnost a ochotu vě-
novat svůj čas dětem naší školy. Poděkování patří sa-
mozřejmě i všem „deváťákům“ a učitelům, kteří se na 
přípravě této akce jakýmkoliv způsobem podíleli. 
Mgr. Zdeněk Pecina 
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 TECHNICKÉ KROUŽKY V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE 
 
V letošním školním roce pracovaly technické kroužky ve třech skupinách. Dvě sku-
piny jako kroužek technických dovedností pro žáky prvního stupně a robotický 
kroužek pro žáky druhého stupně. I přes nepřízeň doby se každé skupině podařilo 
během roku uskutečnit alespoň osm schůzek.  
Práce se soustředila především na práci se stavebnicemi Lego, Merkur, Geomag a 
elektronickými stavebnicemi Boffin. Také jsme se věnovali oblíbeným stolním 
hrám jako je AZ kvíz junior, Ekopolis, Rummikub, hry s kostkami, Dobble a další. 
Čas jsme také využili pro zábavu s dálkově ovládanými modely, které jsme také 
předváděli dětem ze školní družiny. 
Je jenom škoda, že se nám již druhý rok vzhledem k covidové pandemii nepodařilo 
uskutečnit další akce, a to plánované exkurze a výstavu Planeta Lego 5. Nezbývá 
než doufat, že příští rok bude příznivější. 
                                                                                                           Mgr. Pavel Stodola 
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                                      DRUŽINA 
 
Podívejte se, co jsme ještě stihli před prázdninami. Děti vyráběly dárečky pro tatínky 

ke Dni otců. Den otců je svátek oslavující otcovství, vztah otce k dítěti a roli otců ve 

společnosti. V mnoha zemích včetně České republiky se slaví třetí neděli v červnu, v 

některých státech se ale tradičně váže ke svátku sv. Josefa (19. března).  

Dále si děti zatančily "star dance"...  

Povídali jsme si o tom, co nás čeká o prázdninách, ale 

také o nebezpečí, která nám hrozí. Dětem se podařilo 

namalovat krásná hasičská a policejní auta. 

                        

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

                

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Josef
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._b%C5%99ezen
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                                      LOUČÍME SE: 

 
Každý červen patří tato předposlední stránka našim deváťákům, se kterými se musíme 
rozloučit.  
Loučíme se neradi,  byli našimi aktivními redaktory, zpěváky, sportovci a především 
kamarády. A kromě toho s nimi byla legrace… 
Přejeme jim do dalšího studia i života hodně štěstí a úspěchů.  

 

 

                                    
                                                                                       redakce 



                      NEPŘEHLÉDNĚTE: 

                                                                                                                
Honzík ukazuje otci vysvědčení: „Teda něco tak strašného jsem ještě 
neviděl“.... „Já taky ne, včera jsem to našel ve tvých věcech.“  

„Tak co, Michale, jak dopadlo vysvědčení ?“ chce vědět maminka. „To je přece 
vedlejší, mami, hlavně že jsme zdraví.“  

„Co říkal tvůj otec na vysvědčení??“ „Strašně se zlobil, pane učiteli, raději se mu 
koukejte vyhnout!“  

Pračlověk si čte vysvědčení svého syna a říká: „To, že máš 3 z lovu chápu, jsi 
ještě malý. Ale, že jsi propadl z dějepisu, který má jen dvě strany, to je hanba!“  

Pepíček přinese domů vysvědčení a otec mu říká: „Tak za takové vysvědčení se 
dává pár facek!“ Pepíček na to: „Máš pravdu tati, pan učitel bydlí hned vedle za 
rohem.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za naši redakci Vám přejeme krásné prázdniny bohaté na zážitky - ať máte o čem psát 
do našeho časopisu - a po nich hodně chuti k vykročení do nového školního roku!  

 Odkazy:     

 mimibazar.cz 

 novinky.cz                                                                                                              

 www.google.com  

 www.i-creative.cz  

http://www.icej.cz/ 

www.veskole.cz  
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