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     Dne 30. 3. 2009 se třída 7. A spolu s žáky ze 7. B a částí 6. B vydali 
s paní učitelkami Kaltmanovou a Hlubučkovou na průzkum do 
nejmladšího českého národního parku, NP České Švýcarsko.  
     Kolem půl osmé jsme nasedli do autobusu a rozjeli se směrem na 
Děčín. Asi po hodině a půl autobus zastavil ve vesničce Kyjov, hezké 
vísce u hranic parku. Uvítal nás pan průvodce, který nás nejdříve 
seznámil s historií vesnice, také ukázal okruh, kudy půjdeme, a poté 
jsme vyrazili. Vždy po pár desítkách metrů se zastavil, upozornil na 
něco zajímavého či vzácného, a my jsme jen s údivem pozorovali, jak 
se tu vyznal. Cestou jsme uviděli různé druhy vzácných rostlin, pár 
přírodních jeskyň, do kterých jsme se smíchem vlezli, a také vyhlídku, 
díky níž jsme viděli na velkou část parku. Po dlouhé, namáhavé chůzi 
do kopce jsme zastavili u zbytků Kyjovského hrádku, který chránil 
zdejší loupežníky, dokud nebyli přepadeni rytíři a pobiti. Hrádek byl 
poté vypálen. Také jsme se snažili dostat mezi úzké škvíry písečných 
skal, lezli jsme po kovových žebřících a snažili se nezakopnout o 
kořeny stromů. Po dvou hodinách chůze jsme se dostali znovu do 
vesnice Kyjov, kde na nás čekal už startující autobus. Výlet se povedl a 
prozradil nám všem, jak je nám tak blízký národní park krásný.  

          V. Přibyl, bývalá 7.A
Beseda o kouření 

 

     Beseda o kouření určená 6. třídám 
se konala 25. března 2009. Paní 
Greplová nám vyprávěla o tom, jak 
kouření škodí zdraví a naší peněžence. 
Během besedy nám ukázala také pár 
videí o tom, jak můžeme dopadnout –
např. můžeme mít krevní sraženinu, 
ucpanou cévu apod. (a některá videa 
opravdu stála za to!). Hned jak nám 
paní Greplová řekla, že kuřáci hodně 
kašlou, celá třída se rozkašlala. 

I. Fleischerová, bývalá 6. A

České Švýcarsko 
 

     Dne 4. 6. 2009 jsme se my, deváťáci, vydali do města strachu, 
utrpení a bolesti, do Terezína. Jako dozor s námi jely paní učitelky 
Železná a Fraňková. V 8:15 jsme vyrazili na cestu a na místě jsme byli 
kolem 9:00 hodin. S průvodcem jsme prošli prostory, kde byly 
samotky, koupelny, společenské dvory, holírny, které byly  
 

Den strávený v Terezíně 
 

vybudovány před 
návštěvou 
červeného kříže, 
500 metrů dlouhý 
tunel a popraviště. 
Poté jsme 
navštívili Muzeum 
ghetta, 
krematorium a 
hřbitov. Ke konci 
exkurze už všichni 
byli rádi, že jedou
domů.  

P.Kešnerová, bývalá 
9.B

Kuřákovy plíce 

Turistický kroužek  
 
     V loňském roce nabízela naše škola mezi jinými také Turistický 
kroužek, který vedla paní učitelka Zatloukalová. Schůzka členů bývala 
pravidelně jednou koncem měsíce v sobotu nebo v neděli, kdy se 
jezdilo na výlety – např. na Děčínský Sněžník, do Hřenska či 
Jizerských hor. Také se jelo do Tisé, kde se děti prošly mezi skálami, 
podívaly se do cukrárny a zde ochutnaly nějaké dobroty. Mezi členy 
kroužku patřili např. K. Pašková, V. Chramostová, K. Čerňajeva, T. 
Vavřínková, K. Šrámková, M. Kolmanová, S. Korotvičková a další 
 

K. Čerňajeva, bývalá 6. A

K focení jsme se sešli na IV. dvoře Malé pevnosti. 
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     Ve čtvrtek 28. 5. 09 se konal první ročník školní soutěže v rodinné 
výchově (dříve konaný pro školy z Ústecka, takže to vlastně byl již 
nějaký 14. ročník). Uvítání a zahájení soutěže tradičně proběhlo 
v aule školy s moderátorkami M. Cermanovou a B. Smržovou z 8. 
třídy. Ve 13.00 se soutěžící rozběhli po prvních stanovištích. Náplň 
soutěže byla až překvapující. Žáci museli prokázat své znalosti  ve 
zdravovědě, sexuální výchově, stolování a domácnosti, v péči o 
novorozence a návykových látkách. 
     Všichni soutěžili s vervou, ale vítěz mohl být jen jeden, a tak to 
dopadlo následovně: 

1. místo – Veveráčci z 9. A – Andrea Šicová, Bára Luptáčiková, 
Míra Cruz, Miloš Pícha  

2. místo – Máničky z 9. A – Káťa Kubáková, Dominika 
Sečanská, Dan Svoboda, Honza Vrběcký  

3. místo – Pepové z 8. tř. – Tereza Jungbauerová, Nikola 
Potencová, Jirka Kejklíček, Tomáš Franěk 

     Tento ročník soutěže se velice vydařil a všichni doufáme, že 
budou stejně vynikající a zdařilé výsledky i příští rok. 

N. Potencová, bývalá 8. tř.
 

Soutěž v rodinné výchově 
 

      Již tradičně se 30. dubna ve Velkém Březně v restauraci Tivoli 
konalo pálení čarodějnic. Sraz čarodějnic byl u základní školy 
v 17.30 a odlet do Tivoli v 17.50. Čarodějnice i čarodějové si mohli 
zatancovat i zasoutěžit. Hned na začátku se upálila naše nejstarší 
čarodějnice a po ní  na téměř dvoumetrových klaccích následovaly 
vuřty (některým se opravdu spálily úplně na uhel). Nakonec se 
vyhlašovala Miss Šeredka a není bez zajímavosti, že mezi 
umístěnými čarodějkami byli i kluci – např. Matěj Maximovič a 
další. 

K. Čerňajeva,bývalá 6. A

Projektový den 4.tříd 
 

     Dne 30. dubna 2009 měly obě čtvrté třídy projektový den 
Čarodějnice. Děti na začátku vyučování dostaly létající 
čarodějnický pas, do kterého později za splněné úkoly sbíraly 
razítka. Také malovaly čarodějnice, sledovaly pohádku Dívka na 
koštěti, vyráběly lektvar a čarodějnici. 

                                                                P. Kešnerová,bývalá 9.B
 

Čarodějnice 
 

Vítězné 
družstvo i se 
svou 
průvodkyní 
Nikolou 
Myškovou si 
pochutnalo 
na 
čokoládovém 
dortu. 
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      Domů se skupina A dopravila na svých kolech (a přitom pěkně 
zmokla), zatímco Béčko šlo na vlak. 
     Všem se tento kurz líbil (a to dokonce i knize úrazů, do níž přibylo 
pár zápisů). 

N. Potencová,bývalá  8. tř.

Cyklokurz očima bývalé žákyně 
 

     Když jsem v osmé třídě psala článek z cyklokurzu v Holanech do 
školního časopisu „Puberťák“, vůbec mě nenapadlo, že bych po třech 
letech seděla s papírem a tužkou nad tím samým tématem, ale tentokrát 
ne jako žák základní školy, ale jako dozor.  

Posoudit, zda je lepší být na kurzu jako žák nebo jako dozor, 
není zrovna lehký úkol. Nelze jednoznačně říct, které postavení je lepší, 
výhodnější a ve které z rolí se mi líbilo více a ve které méně. Jako žák 
máte starosti pouze s tím kdy, kde a co sebou, dostanete všechny 
informace až pod nos a právě ty informace musí zvážit a vymyslet ta 
dospělá osoba, která na vás dohlíží. 

Nemůžete si stěžovat, ale všichni si stěžují vám. Nemůžete říct, 
že se vám něco nelíbí, protože program jste si vymysleli sami. Můžete 
mluvit do toho, kam a kudy se pojede, ale pak všechny stížnosti a 
nadávky z nedostatku sil padají na vás. Nemůžete jít spát, dokud nespí 
(nebo alespoň nedělají, že spí) všichni žáci, všechno není 
zkontrolováno, všude pořádek a zhasnuto.  
  Na závěr musím pochválit všechny účastníky (i ty, které jsem 
neměla ve skupině a moc jsem se s nimi nestýkala). Mile mě překvapili 
svým přístupem k mé osobě, i když jsem jenom o 2-3 roky starší. I přes 
menší neposlušnost a s ní spojené úrazy a neshody, byl kurz moc 
zdařilý a pro mě nezapomenutelných pět dní po boku skvělých lidí. 
Hlavní dík však stále patří panu učiteli Šumovi, který má vše na 
„svědomí“ ☺ 

Lucie Sluková

 

CK Holany  
(dokončení) 

 

Školní inspekce 

     Dne 3. března se k nám přijeli podívat zástupci České školní inspekce, 
a proto jsem udělala rozhovor s panem ředitelem Darsou. Tady máte 
podrobnosti☺ 
1. Na co byla inspekce zaměřena? Byli se podívat do některých hodin, 
seznamovali se s tím, jak učitelé i žáci využívají výpočetní techniku, a 
samozřejmě také kontrolovali hospodaření s penězi naší školy. 
2. V kolika byli třídách? Byli ve všech ročnících. 
3. Jak jsme dopadli? Dopadli jsme velmi dobře a dokonce v některých 
oblastech jsme byli označeni jako škola dobrého příkladu. 
4. Kolik lidí tvořilo inspekční tým? Inspekční tým tvořili čtyři inspektoři. 
5. Kdy tu byli? Od 3. do 6. března. 

I. Fleischerová, bývalá 6. A
 

Den Země a jeho historie 
 

     Dne 22. dubna 1970 proběhla ve Spojených státech amerických první 
kampaň pod názvem Den Země. Žádala zvýšení energetické účinnosti a 
hledání obnovitelných zdrojů energie, recyklování materiálů a odpadů, 
zakázání chemikálií a odpadů, které ničí ozónovou vrstvu Země atd. 
Kampaň, která měla za cíl prosadit otázku ochrany životního prostředí do 
politické diskuze a podpořit veřejný zájem o tuto problematiku, inicioval 
americký senátor Gaylord Nelson za podpory ostatních amerických 
politiků. Akce se v r. 1970 zúčastnily miliony občanů USA, a to zejména 
studentů základních, středních a vysokých škol. Kampaň měla nebývalý  
ohlas a dala vzniknout tradici oslav Dne Země – 22. dubna – jako 
mezinárodního svátku životního prostředí. V r. 1990 se k americké tradici 
připojil zbytek světa. 200 milionů lidí ze 140 zemí světa dokázalo, že se 
zajímají o ochranu životního prostředí na Zemi. Zprávy z celého světa
informovaly o pódiích, soutěžích, koncertech, festivalech, ekotrzích, 
úklidových akcích  

Pokračování na s. 11
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4 Výlet na hrad Hásmburk ☺☺☺☺ 
 

     Dne 23. 04. 2009 se třída 9. B vypravila na výlet na hrad 
Hásmburk. V 09:15 hodin měli žáci sraz na Hlavním vlakovém 
nádraží v Ústí nad Labem. Vyrazili jsme tedy na výlet směr Lovosice, 
ale v polovině cesty jsme se dozvěděli, že vlak v Lovosicích nestaví a 
že první zastávka vlaku je až v Praze ☺. Tak jsme nejeli na 
Hásmburk, ale do Prahy. Do Prahy jsme dorazili kolem 10:30 hodin. 
Pod Václavským náměstím nám pan učitel Šuma dovolil jít se 
podívat po Václaváku nebo do Národního muzea. Třetina třídy šla 
s p. uč. Šumou do Národního muzea, kde jsme se podívali na výstavu 
s názvem Republika a do zoologické expozice. Po hodině strávené 
v muzeu jsme se sešli se zbytkem třídy a vyrazili na zpáteční cestu. 
Výlet byl úžasný. 

P.Kešnerová,bývalá  9. B

CK Holany 
 

     Ve dnech 18. – 22. 5 se v Holanech u České Lípy konal cyklokurz 
určený pro 8. a 9. třídy. V pondělí se všichni účastníci shromáždili se 
svými koly a zavazadly před dolní budovou naší školy.  Cesta 
z Velkého Března do Stvolínek trvala něco málo přes dvě hodiny. Do 
kempu nás potom vedl pan učitel Šuma cestami, polem i ohradami. 
Pak jsme se rozdělili na dvě skuiny – A – zdatnější s p. uč. Šumou a 
B – méně zdatní s p. uč. Fraňkem. 
     Další dny jsme se podívali např. na Helfenburg, Jestřebí, Skalku, 
Kokořín, do Zahrádek, Holan atd. 
     Náplň kurzu byla skvěle promyšlená a vyplněná různými kvízy, 
testy a ve volném čase se tu dal provozovat petanque, stolní tenis, 
biliár a samozřejmě koupání a jízda na loďkách. V posledních dvou 
dnech se konala jízda zručnosti a časovka. 

Pokračování na s. 5

a jiných aktivitách na 3 600 místech a ze Dne Země 1990 se tak stala 
největší veřejností organizovaná aktivita v historii. Akci Den Země 
podporuje celá řada významných organizací, osobností, vědců i politiků.  
     Od r. 1990 se slaví Den Země i v České republice a kromě velkých 
organizací se do něj zapojují zejména školy, úřady a velké množství 
jednotlivců. 

K. Čerňajeva, bývalá 6. A
 

Den Země – vypouštění slečny Bodlinky 
 
     Slečna Bodlinka neboli ježek 6. A, který přezimoval na půdě naší školy, 
se měla původně vypouštět o Dni Země (22. dubna), ale protože byla paní 
učitelka Randáková nemocná, tak se vypouštění odložilo. Když konečně 
nastal Den D, šli jsme místo třídnické hodiny Bodlinku vypustit do přírody. 
Po cestě si ji mohl každý naposledy pochovat či pohladit. Taky jsme 
nafotili spoustu fotek. Naše cesta vedla od školy do lesa poblíž Háječku. 
Bodlinku jsme nakonec položili u pramene vody, kde jsme jí dali poslední 
hromadu jídla a odešli jsme. Druhý den už tam jídlo nebylo a Bodlinka 
byla fuč ☺. 

Den Země 
(dokončení) 
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1. kategorie =  1. místo: Matyáš Beneš 
    2. místo: Matyáš Loffelmann 
    3. místo: Kateřina Šrédlová 

2. kategorie = 1. místo: Miroslava Dražanová 
                          2. místo: Jakub Hercík 
     3. místo: Andrea Žitná 
3. kategorie = 1. místo: Nela Benešová 
      2. místo: David Šerák 
     3. místo: Marika Neubauerová 
 
Na výherce, ale i na všechny soutěžící čekaly pamlsky v podobě 
sušenek a pitíček. Každý navíc dostal diplom za účast a vítězové ke 
všemu nějakou knížku a diplom s umístěním. 
 

Rozhovor: 
1. Jak se jmenuješ, třída?                                               
Vítek Urbánek, 5.třída. 
2. Jak se jmenovala tvá básnička?                              
 Lék na počasí. 
3. Líbila se ti soutěž?                                           
 Jo. 
4. Zapomněl jsi nějaké slovo,  
    zadrhl jsi se?            
 Jo. 
5. Umístil ses?                                                           
 Ne. 
6. Šel bys znovu?                                                       
Asi ne. 

 
                        V. Přibyl ,bývalá 7.A 

Přestože se Vítek neumístil, velice se snažil.

Zlatá ratolest 
 (dokončení) 

Návštěva Prahy a Národního divadla 
 

     Dne 21. 3. 09 ve 13.00 hod. se žáci 9. tříd, 14 učitelů a rodinných 
příslušníků vydali do Prahy. V Praze jsme navštívili čtvrť Pohořelec, poté 
jsme došli k Pražskému hradu, kde jsme si mohli prohlédnout památky 
Hradu a poté jsme si prošli Zlatou uličku. Když jsme odcházeli, mohli 
jsme zhlédnout výměnu stráží u brány. Za branami Hradu jsme se 
rozdělili do skupin. Než jsme došli k Národnímu divadlu, zastavili jsme 
se v hospodě U Kocoura. Když jsme si odpočinuli, šli jsme po Karlově 
mostě, kde jsme si mohli prohlédnout karikatury známých osobností, 
které tu kreslili pouliční. Poté jsme sešli z mostu a pokračovali jsme na 
Kampu, kde žil Jan Werich. Když jsme se vrátili  na most, mohli jsme si 
poslechnout hudbu hranou na různé nástroje. Další cesta byla přes 
Václavské náměstí, k Národní třídě až k Národnímu divadlu.  
     Jelikož jsme nebyli převlečeni, museli jsme se rychle oblíknout. 
Přemístili jsme se tedy do Národního divadla, kde jsme si v šatnách 
odložili věci a v další části divadla jsme si mohli prohlédnout základní 
kameny. Po prohlídce kamenů jsme se přesunuli do hlediště, kde jsme  
čekali, až začne divadelní hra Lucerna. Ta byla nádherná, alespoň se tedy 
lidem líbila. Po skončení hry si všichni šli vyzvednout své věci ze šaten a 
poté jsme vyšli z divadla a zamířili přes most Legií až k autobusu, který 
nás odvezl zpět do Velkého Března. Doufám, že se bude příštím 
deváťákům návštěva Prahy také líbit jako nám. 

                                                                           I. Nedvědová, bývalá  9.A
 

Přijímací zkoušky 
 

     Tento rok mohli žáci z devátých tříd podat tři přihlášky na místo jedné. 
Někteří toho využili. Přihlášky už neodesílá škola jako vždy, ale postarat se 
museli rodiče nebo sami žáci, a to formou doručení poštou nebo přímo do škol. 
K přihlášce bylo připojeno výstupní hodnocení. Termíny přijímacích zkoušek 
byly 20. -24. 4. 2009. Každá škola nabízela vždy dva termíny zkoušek, aby si 
žák mohl vybrat. 
     Vzhledem k vysokému počtu odeslaných přihlášek za všech škol se mnoho 
žáků v 1. kole na školu nedostalo, a tak zkoušeli štěstí podruhé nebo na jiné 
škole. Nakonec byli všichni přijati, i když třeba ne na ty školy, které si vysnili. 

Z. Černá, bývalá 9. B
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Zlatá ratolest 

     Ve středu 18. března se v aule naší školy již tradičně konala 
recitační soutěž pro 1. stupeň Zlatá ratolest. Místo obvyklé větvičky, 
kam děti zavěšovaly vymalované lístečky a jablíčka, se objevil nový 
obrázek, domeček se zahrádkou a oblohou, kam děti dávaly pečlivě 
vymalované kytičky, mráčky a lístky. V porotě byly všechny paní 
učitelky pro 1. stupeň, tedy paní učitelka Zímová, která hlásila, kdo je 
na řadě, a když se porota dohadovala o vítězích, také hrála na kytaru 
a zpívala různé písně, jako např. Slunce za hory. Dále byly v porotě: 
pí. uč. Hasprová, pí. uč. Darsová, pí. uč. Bitterová, pí. uč. Ličmanová, 
pí. uč. Kurková, pí.uč. Zatloukalová, pí. uč. Kadlecová a pí. uč. 
Kováčová.  
     Všichni účastníci byli rozděleni do následujících kategorií:  
1. kategorie = 1. A a 1. B 
2. kategorie = 2. A, 2. B, 3. A, 3. B 
3. kategorie = 4. A, 4. B a 5. třída 
     Jelikož všichni žáci přednesli svojí básničku výborně, pro porotu 
bylo vybrání vítěze velmi těžké. Některým sice z hlavy vypadlo  
nějaké záludné slovíčko, avšak 
paní učitelky jim pomohly, a tak 
se naštěstí nestaly žádné 
nečekané úprky z pódia. Pár dětí 
se na svou básničku i pěkně 
vymódilo, takže jsme se 
předčasně mohli setkat i 
s čarodějnicí.  
     Po přednesení všech básniček, 
které trvalo asi hodinu, se 
nakonec dostalo až k vyhlášení 
nejlepších recitátorů, kterými se 
stali:  
 

Pokračování na s.3 

Den matek 

     Tento svátek má svůj původ ve starém Řecku, kde byla uctívána 
bohyně Rhea, matka všech bohů. Také staří Římané konali obřady, 
kterými uctívali a oslavovali Cybele, taktéž matku všech bohů. Tato 
římská náboženská slavnost známá jako Hilaria  trvala celkem tři dny, a 
to od 15. do 18. března. První zprávy o předchůdci nynějšího Svátku 
matek sahají do Anglie 16. století. Tehdy se tomuto dni říkalo Mateřská 
neděle nebo Neděle matek (Mothering Sunday) a slavil se na počest 
všech anglických matek v období zvaném Lent (tj. čtyřicetidenní postní 
období od Velikonoc).     Zbožnou Annu Jarvisovou (1864 - 1948), 
matku 11 dětí, inspirovalo k založení Svátku matek úmrtí její maminky 
v roce 1906. Kampaň zahájila v americkém stylu následující rok 
zádušní mší za všechny maminky na světě a 1908 jej už oslavovalo celé 
město Filadelfie. O rok později se již k oslavám Dne matek připojilo 45 
států USA a další země všech světových kontinentů. V roce 1911 se 
Den matek slavil téměř ve všech státech. Roku 1913 Kongres USA 
navrhl slavit každoročně vždy druhou květnovou neděli jako národní 
svátek věnovaný matkám. V roce 1914 oslavy prvního národního Dne 
matek oficiálně vyhlásil tehdejší americký prezident Woodrow Wilson. 
Jako symbol poděkování matkám byla určena květina – bílý karafiát. V 
tento den matky nepracovaly, nevařily, neuklízely. Všechno 
obstarávaly děti, které navíc maminky ochotně obsluhovaly. Dospělí 
posílali matkám pozdravy a blahopřání. Občané USA se zdobili 
květinou - bílou ten, kdo maminku už neměl a červenou ti ostatní. 
     V Československu 
Den matek prosadila 
emancipovaná 
předsedkyně 
Československého 
červeného kříže Alice 
Masaryková v roce 
1914. 

Pokračování na s. 14 
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1 14 Bludiště 

     V pondělí 25. května 2009 se třídy 9. A a 9. B se svými třídními 
učiteli vypravily na výlet do Ostravy, konkrétně do televizní soutěže 
Bludiště. Cesta byla zdlouhavá a únavná. Asi v devět večer jsme dorazili 
k ubytovně, kde jsme se prospali, abychom byli další den v televizním 
studiu čilí a aby nám to slušelo ☺ 
     Ráno jsme vstávali už kolem šesté hodiny, abychom se ještě stihli 
nasnídat. Asi v devět hodin už jsme byli v prostorách studia, kde se nás 
ujala pomocná režisérka, která nám řekla, jak to tam chodí. Potom si 
odvedla soutěžící Simku Korotvičkovou, Dana Svobodu, Tomáše 
Kadlece a Míru Cruze do maskérny a kostymérny. Poté už jsme šli do 
místnosti, v níž se natáčelo, a seznámili jsme se s našimi soupeři, 
Gymnáziem Vítkov. A pak už nastaly zhruba tři hodiny dlouhého 
natáčení. Samozřejmě jsme měli i nějaké přestávky ☺ 
     Naše družstvo bylo vždy trochu pozadu za zkušeným soupeřem, ale 
moc jsme se snažili je pořádně povzbudit. I paní učitelka Hlubučková a 
pan učitel Šuma se snažili a nahráli našemu družstvu také nějaké ty 
bodíky při shazování plechovek míčky.  A v čem jsme vlastně soutěžili? 
Například v hádání slov a jmen nebo v získávání bludištáků z malé opičí 
dráhy. 
     Nakonec nás ale soupeři porazili v poslední disciplíně, která rozhodla. 
 No, ale přece jsme si přijeli hlavně zasoutěžit, ne? 

 Takže jsme hned ten den 
odjížděli zpátky do 
Velkého Března. Byl to 
moc hezký výlet.  
      A nakonec to 
nejdůležitější – vidět jste 
nás mohli přímo v televizi 
4. září nebo na našich 
školních webových 
stránkách. 

K. Kubáková a I. Nedvědová, 
bývalá 9. A

 

     Po únoru 1948 byl Den matek oficiálně nahrazen Mezinárodním dnem 
žen, i když v mnoha českých rodinách druhá květnová neděle jako Den 
matek neupadla v zapomnění. Po listopadu 1989 se pomalu k této krásné 
oslavě maminek vracíme. A tak je tu příležitost pro děti a otce dát jednou 
v roce své mámě či manželce třeba kytičku. 

Václav Přibyl, bývalá  7. A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vystoupení ke Dni matek 
 

     K oslavám svátku matek přispěly také naše dívky. Členky tanečního 
kroužku paní učitelky Kováčové a kroužku orientálních tanců paní 
učitelky Železné vystoupily v sobotu 16. května v Malém Březně před 
plným sálem restaurace Šmak. Odměnou za jejich snahu jim byl potlesk a 
zmrzlinový pohár.  
 

Anketa: Kdy se slaví den matek? (10. 5.) 
 

Třída Správně Špatně Celkem 
5. tř. 18 0 18 žáků 
6. A 8 5 13 žáků 
6. B 12 5 17 žáků 
9. A 1 17 18 žáků 
9. B 15 3 18 žáků 

Den matek 
(dokončení) 
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 Jsou dva hadi a jeden povídá druhému: 
"Ty, Franto, jsme my jedovatí hadi?" 
"Ne proč?" 
"Uff, to se mi ulevilo, protože já jsem se před  
chvilkou kousl do jazyka." 
  
Na telegrafním drátě visí několik netopýrů hlavou dolů,  
a tu z ničeho nic se jeden prudce otočí a zůstane 
 hlavou nahoru. 
"Hele, co je s ním?" ptá se jeden. 
"Nevím, asi omdlel." 
 
Medvěd veze ježka na motorce. Medvěd zrychluje a ptá se ježka: 
"Nebojíš se?" "Nebojím," odpoví hrdinsky ježek. Na druhý den si to 
vymění a když se motorka řítí 150kilometrovou rychlostí, ptá se ježek 
medvěda: "Bojíš se?" "Nebojím," odpovídá medvěd. "Ale měl bys, 
protože já nedosáhnu na brzdy!" 
 
Leží moucha na zádech a klepe nožičkami. Letí kolem druhá moucha a ptá 
se: "Aerobic?" První: "Ne, Biolit". 
 
Rybář chytí zlatou rybku, vytáhne ji na břeh, a rybka najednou 
promluví lidským hlasem: 
"Když m ě pustíš, splním ti tři přání." 
Rybář na to kouká jako zjara, a ještě než se vzpamatuje z překvapení, 
vykoukne z vody jiná ryba a povídá: 
"Nepouštěj ji, kecá." 

Vtipy: 


