
Tentokrát jsme navštívili 1.B a paní učitelku Janu 

Támelovou. A i tentokrát byly děti moc hodné.  

Vybrali jsme si kluka a holku a zeptali  se jich : 

 

Jak se jmenuješ? 

Tomáš. 

 

Jak se ti líbí naše škola a co bys na ní zlepšil? 

Je moc hezká a nic bych na ní neměnil. 

 

Je na vás paní učitelka hodná? 

Ano je, ale někdy na mě řve. 

 

Baví tě chodit do školy ? 

Ano, baví, protože tady mám kamarády. 

Co děláš o velké přestávce ? 

Svačím a hraju si. 

Máš ve třídě kamarády ? 

Jo mám a hodně. 

 

Jak se jmenuješ ? 

Zuzanka. 

Jak se ti líbí naše škola a co bys na ní zlepšila? 

Je docela hezká. 

Je na vás paní učitelka hodná? 

Jo, na mě je hodná. 

Baví tě chodit do školy ? 

Ano, baví mě učení a mám tady kamarády. 

Co děláš o velké přestávce ? 

Svačím a povídám si s kamarádkami. 

Máš ve třídě kamarády ? 

Jo, mám.                                                                                                                                             
      Jirka a Roman 

 
 

 

 

 

Baví se dva opilci. Jeden říká: "Asi začínám vidět dvojmo." 

Druhý vytáhne stokorunu a řekne: 

"Tady máš ty dvě stovky, co jsi mi kdysi půjčil!" 

 

Maminka veze syna do školy. Když Pepíček vystoupí, neza-

pomene se zeptat: "A jak to mami, že jsme dnes nepotkali 

žádné idioty, amatéry, nemehla, hovada, poseroutky ani debi-

ly?" - "To je tím, že tě dneska nevezl tvůj tatínek!" 

                    MaPa 

 

Dva muži jdou z hospody a rozhodnou se zkrátit si cestu přes 

hřbitov.Nejdřív jim to přijde legrační, ale jak jdou dál, tak 

dostávají strach. Najednou slyší tajemné klepání ze tmy. 

Muži se vyděsí k smrti a pak zjistí, že u jednoho náhrobku 

sedí starší muž, který do něj kladívkem a rydlem  něco vyte-

sává. „Jé“,oddychne si jeden z mužů,“vy jste nás ale vylekal. 

My už jsme začali věřit na duchy.Co tady, prosím vás, děláte 

takhle pozdě v noci?“  

„Ale“, řekne stařík,“hrobník mi zkomolil příjmení.“ 

                 Tento vtip nám zaslala Bára Freundová z 5. třídy.  

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĚTEM  
Z NEPÁLU 

První akce na pomoc 

dětem z Nepálu proběh-

ne  26.10.2010 . Během 

florbalového turnaje si 

budete noci kou-

pit  ,,svačinky“ a tím 

přispějete na jídlo dětem 

v Nepálu. Startovné také 

půjde na konto sbírky. 

 

První, kdo přinesl 

příspěvek byl Pavel 

Neumann ( 8.A) a 

to 500,- Kč, hned po 

něm byla Kája 

Kašparová (také 

8.A)  100,- Kč a Pe-

tr Hromádko (9.B) 

200,- Kč ( 

Osobnost mezi námi 
Rozhovor s vícemistry světa  

v Sk8 slalomu  

Jakubem a Jardou Knettigovými 
Jakub se svým bratrem Jaroslavem jsou velmi ta-

lentovaní a nadějní skateboardisti.  Proto jsme si 

pro Vás připravily krátký rozhovor s oběma bratry 

  

Kubo,  jak dlouho jezdíš  

na skatu? 

Už od 6. třídy. 

 

Hodláš se sk8 slalomu vě-

novat do budoucna? 

Ano, ale jen jako koníček. 

 

Na jakých závodech se ti nejvíce líbilo? 

Na Mistrovství světa v Hradci Králové. 

 

Jak si se umístil na Mistrovství světa? 

Byl jsem třikrát druhý.  

 

Jaký je tvůj nejlepší úspěch? 

Jsem Vice Mistr Světa! 

 

Zvládáš náročné tréninky a školu ? 

Někdy to bývá složitější, že jsem unavený,         

ale baví mě to a to je důležité. 

 

A teď rozhovor s Jardou: 

 

Jardo, libí se Ti nějaká hol-

ka ?  

To se nezveřejňuje, ale tak sa-

mozřejmě, že líbí. 

 

Máš nějaké životní přání ? 

Jak řekl Kuba, skatu se chci taky věnovat jen jako 

koníček a na životní přání je ještě moc brzo. Mně 

stačí přání nepsat písemku. 

 

Jaké máš vztahy se svým bratrem Kubou ? 

Někdy ho škádlím, ale nemyslím to zle. 

 

A na závěr, baví Tě jezdit pořád po  různých 

skateových soutěžích ? 

Většinou ano, poznávám aspoň nové lidi a místa. 
 

Kluci, moc vám fandíme    
     PeTAn 

 

 
 

 
 

Monika Kotlářová /9.B/chodí s 

Lukášem Romportlem /7.třída/. 

 

 

 

Evče Spálenkové (7. třída) a Simče Petrové (7.tř.) se líbí 

Martin Šimek (9.A). 

 

Davidovi Bednářovi (7.) se líbí Simona Petrová 

(7. třída). 

 

Pavlína Pešková (4. třída) chodí s Dominikem Strakou  

(4. třída). 

       

A Markéta Jindrová chodí s Petrem Hodá-

něm. 

 

 

    Anka.Veka 

Otázky:  
1. Kolik pádů je u podst. jmen? 

2. U kterých  prstů máme více 

kostí-na ruce nebo na noze? 

3. Kterým jazykem mluví ve 

světě nejvíce lidí ? 

4. Jak se počítá obsah čtverce? 

5. Proč praotec Čech odešel 

z Čech na sever? 

Filip Teplica   7. tř. 

1. 10 

2.  Na obou stejně 

3. Angličtina 

4. a·a·a 

5. Smrdělo to tam 

Tomáš Dvořák 8.A 

1. 4 

2. Je to stejný 

3. Angličtina 

4. S=a·a 

5. Neodešel 

Jiří Kučera   6.tř. 

1. Určitě 10 

2. Určitě na ruce 

3. Určitě němčina 

4. Určitě a·b 

5. Byla mu zima 

Dagmar Křivková  8.B 

1. 9 

2. Na noze 

3. Angličtina 

4. _________ 

5. 5. Aby roznesl zprávu 

ODPOVĚDI: 

1. 7 

2. U obou máme stejně. 

3. Čínština (přibližně1/6) 

4. Vynásobíme a·a 

5. Neodešel, zůstal v Čechách 

Josef Neumeister 9.A 

1. 7 

2. Na nohách 

3. Angličtina 

4. S=a·a 

5. Bylo mu teplo 

Martin a David 

http://zsnalukach.cz/Fotky/tridy/1B.JPG

