
 
 

 

 Jako další jsme navštívili děti ze 4. třídy s paní 
učitelkou Benešovou. Děti měly zrovna hodinu češtiny, 

ale hodně jich chybělo, tak měly náhradní program. Na 

začátku hodiny děti pracovaly ve dvojicích.Děti byly 

hodné a pozorně pracovaly. Až na malé výjimky kdy, se 
před námi snažili kluci vytahovat. Dvěma dětem pomá-

hají „asistentky“ .jelikož potřebují více času na probíra-

né učivo a pro paní učitelku je to určitě veliká  úleva. 
Paní učitelka má pěknou třídu a dětem se tam určitě 

pěkně učí. 

 
Jako vždy jsme se i teď zeptali dvou dětí na několik 

různých otázek. 

1. Jak se jmenuješ ? 

Jára. 
2.Líbí se ti vaše třída ? 

Jo, je hezká. 

3.Co nejraději děláš ve volném čase ? 
Uklízím. 

4.Učíš se doma hodně ? 

Ano docela často. 

5.Máš ve třídě hodně kamarádů ? 
Jo mám. 

6.Jaký předmět tě baví nejvíce ? 

Čtení. 
7.Jaký styl hudby posloucháš ? 

Hip-hop. 

8.Víš kolik má KRUH rohů ? 
Nevím. 

 

1. Jak se jmenuješ ? 
Honza. 

2.Líbí se ti vaše třída ? 

Ano líbí. 

3.Co nejraději děláš ve volném čase ? 
Čtu. 

4.Učíš se doma hodně ? 

Ne. 
5.Máš ve třídě hodně kamarádů ? 

Jo. 

6.Jaký předmět tě baví nejvíce ? 

Matematika. 
7.Jaký styl hudby posloucháš ? 

Rock. 

8.Víš kolik má KRUH rohů ? 
Ani jeden. 
     Roman a Jirka 

 

 

 

 

U soudu: "Poznáváte ten budík?" - 

"Ne!" - "Odveďte ho." 

Druhý den: "Poznáváte ten bu-

dík?" - "Ano." - "No vida, a kde 

jste jej viděl?" - "Včera jste mi ho 

ukazoval!" 

 

"Pane soudce, to, že jsem klečel na silnici, přece vůbec 

nedokazuje, že jsem byl opilý." - "A jak mi vysvětlíte, 

že jste se pokoušel srolovat a strčit do kufru bílou dělicí 

čáru?" 

 

 

"Můj syn si pořád hraje na písku a dělá bábovičky" říká žena 
doktorovi, "dá se to léčit??" Ale to je přece normální" "My si 

to s manželem říkáme taky, ale snacha se chce kvůli tomu  

s ním nechat rozvést  
                                                                                       MaPa 

        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
            

          
          Martin a David                      

Osobnost mezi námi 
MARTIN KUČERA 

    
 Rozhovor s geniálním 

Martinem Kučerou, který má 

zálibu v šachách a oplývá nad-

měrnou inteligencí. Proto jsme 

si připravili na Martina pár otá-

zek. 

 

Martine, jaký je Tvůj nejoblíbenější předmět vů-

bec? 

Přírodovědně vědy – fyzika, chemie. 

Připravuješ se pravidelně na písemné práce nebo 

zkoušení? 

Jenom občas, ale málokdy. 

Co děláš ve svém volném čase? 

Řeším různé hlavolamy. 

Už máš jasno v tom, co budeš až  „vyrosteš“ ? 

To vůbec nevím, hlavně bych chtěl studovat. 

 

Udržuješ se nějak v této inteligentní pozici, nebo 

to vůbec neřešíš a necháváš tomu volný průběh?

Hraji šachy a řeším hlavolamy..nic moc víc. 
 

                                          PeTAn      

Rozhovor s paní uklizečkou  
Hanou Hejtmánkovou 

Jak se Vám líbí u nás ve škole? 
Ano, líbí, mám ráda děti kolem sebe. 

Jak dlouho tu pracujete? 
14 let. 

Čím jste chtěla být jako malé dítě? 
Už od mala jsem chtěla pracovat s dětmi. 

Jaký předmět jste neměla vůbec ráda ve škole? 
Fyziku a chemii. 

Vyhovuje Vám tato práce? 
Ano, vyhovuje. 

Co nejraději vaříte? 
Nejvíce mě baví vaření s tradiční českou kuchyní. 

V jakém jste znamení? 
Štír. 

Jaké je Vaše oblíbené číslo? 
8. 

Jaké je Vaše oblíbené pití? 
Příležitostně víno, jinak káva a čaj. 

Která šatna je nejhůře udržovaná? 

7.A 

Co byste chtěla zlepšit v údržbě šaten? 
Aby si děti dávaly věci na své místo a nenechávaly povalo-
vat jídlo v šatnách po zemi atd. 

Co byste chtěla zlepšit ve škole? 
Aby místo šaten mělo každé dítě svoji skříňku na boty a 

bundu ( tělocvik apod.). 

Markett a Anett 

 

 
 
 
 

Kristýna Halamková (6.B) chodí s Kubou Bednářem 

(6.A)  

Náš komentář: Hodně štěstí  

 

Jaroslava Štrumfová chodí s Davidem 

Š. (6.B) Náš komentář: Ať to dlouho 

vydrží  

 
Lukáš Hanus (9.A) se rozešel s Mo-

nikou Melezinkovou  

 

 

E. B. (7) osahává holky i kluky. 
Náš komentář: Kluci, dávejte si po-

zor! 

Komentář učitele:  Holky si dávat pozor  nemusí? 

 

Anka.Veka 

Otázky: 

1. Co složil Bedřich Smetana: Libuši 

nebo Má vlast? 

2. Kdo složil hudbu k opeře Příběhy 

liška Bystroušky? 

3. Kdo složil symfonii Z Nového světa? 

4. Kdo napsal text k Otvírání studánek? 

Tereza Tomešová   

8.A 

 

1. Má vlast 

2. _________ 

3. _________ 

4. Martinů 

    Štěpán Švanda   7.t 
 

1. Má vlast 

2. _________ 

3. Karel Gott v Praze 

4. Nějakej …... 

   P. uč. Zeman 
 

1. Oboje 

2. Leoš Janáček 

3. Antonín Dvořák 

4. Bureš 

   Správné odpovědi: 
 

1. Oboje 

2. Leoš Janáček 

3. Antonín Dvořák 

4. Miloslav Bureš 
   

Olga Kuttelwascherová   6.A 
 

1. Má vlast 

2. _________ 

3. Bedřich Smetana 

4. _________ 

Patrik Kubát   8.A 
 

1. Libuši 

2. _________ 

3. _________ 

4. _________ 

Drb 
Autoři B.F., E.J. a M.S. 

 

Mlánek je chudinka, 

zbudou po něm hovínka. 

A když se naštve, 

potom hodně kašle… 

A jeho výhružky, 

se leknou jen berušky. 

Mozek jako hrášek, 

má v něm jenom prášek. 

Jsem volný... 
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