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Milí čtenáři, 

máme za sebou druhý školní měsíc. Pomalu ale jistě se všechno ustálilo.
Většina z nás už si pamatuje svůj rozvrh hodin, už ví, kam by se měl v
určitou hodinu dostavit. Jestli do DDM na kroužek, případně do ZUŠ na
zpěv, klavír, violoncello, tanečky či na divadelní kroužek.

Redakce našeho časopisu pracuje i navzdory podzimním mlhám,
pofukujícímu severáku, dešti či padání listí. „Cítíme v zádech“ určitě i
podporu ocenění nejlepšího školního časopisu Vysočiny v kategorii 1.
stupeň. Můžu už teď prozradit, že 19. listopadu vyjíždí opět reprezentanti
redakce školního časopisu do Brna na Fakultu sociálních studií, kde se
zúčastníme vyhodnocení celostátního kola, kam jsme jako vítězové
krajského kola postoupili. 

Protože se redakce časopisu snaží „jít s dobou“ a stále svou práci
vylepšovat, snažíme se při přípravě časopisu používat moderní
technologie. Zajímavostí a radostí zároveň je to, že většina nakreslených
obrázků již není vytvořena na papír, ale je kreslená na tabletu. O tom, jak
si „kreslířská sekce“ našeho časopisu se svou prací poradila, se určitě rádi
přesvědčíte. 

Úvodní slovo
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Děkuji celé redakci za práci na tomto čísle. Vám, čtenářům, přeji pěkné
počtení.

Hynek Vohoska

Obrázek draka: Barbora Vohosková
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Redakce našeho školního časopisu šla opět s kůží na trh a přihlásila časopis
do soutěže o nejlepší školní časopis v Kraji Vysočina. Jsme rádi, že i letošní
účast v soutěži je okořeněná vítězstvím. Školní bublina je tedy opět
nejlepším školním časopisem na Vysočině. Zářijové číslo vyšlo v obvyklém
nákladu 30 výtisků. Každé číslo je uveřejněné i v elektronické podobě na
internetu na stránkách školy. Za prací na každém čísle je velké množství
práce nejen dětí, ale i dospělých. Velký dík patří Martě Veselé Jirousové a
Janě Bártové, které vděčíme za to, jaká Bublina je a jak vypadá. Vlastně jim
vděčíme i za ten velký opakovaný úspěch. Ve speciálním čísle, které jsme
pro Martu na konci roku vydali, jsme napsali, že „Bublina nepraskne“. 
Vítězství jsme oslavili na speciální schůzi redakce. Tancovali jsme, zpívali,
jedli a pili. 
Celá redakce si určitě zaslouží potlesk. Všichni jsme šťastní. Je super vědět, 
 že to, co jsme napsali a vytvořili, vyhrálo soutěž. Jsme rádi, že se to stalo.
Skoro to vypadá, že je to naše vyhrávání tradice.
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Bublina je první na
Vysočině

HYNEK VOHOSKA, ADÉLA SOUKUPOVÁ A KAROLÍNA
SCHACHERLOVÁ



Zaostřeno na češtinu
ANEŽKA KADLECOVÁ

Zdroj: 100 perliček pro (ne)milovníky češtiny. Červená pastelka 2020

tři čtvrtě třičtvrtě

V dnešním díle knižních tipů si představíme knihu
Kocourek se vrací. Tuto krásnou knihu napsala
Michaela Hrachovská a ilustrovala Alice Danielovská.
Teď vám něco povím o knížce. Jednoho večera se
narodila 3 koťátka a jednou, když trochu povyrostla, se
jedno z nich vydalo do lesa. Ale co se nestalo - jak šel
kocourek dál a dál, nevěděl jak se vrátit. Pak potkal
kolouška a zeptal se ho: koloušku, nevíš, kde je můj
domov? Ne, nevím, ale určitě to bude vědět sova. Sova
si myslela, že má pravdu, ale doopravdy ji neměla, a tak
kocourka přivedla do jiného pelíšku. A ostatní si
přečtete v knížce. Jo, mimochodem, tato kniha je ve
školní knihovně;)

Knižní tipy
VIOLA RITTEROVÁ

Vyslovujeme dohromady jako jedno slovo, ale v psané formě ho píšeme zvlášť.

Příklad:
Kolik je hodin? Je tři čtvrtě na čtyři.
V loterii vyhrál tři čtvrtě milionu.
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Výstava pro
seniory
DÁŠA ROUBALOVÁ

Covidová doba nás neustále všechny omezuje a troufám si tvrdit, že
izolované seniory a nemocné obzvlášť. 
Pro babičky a dědy, kteří žijí v telčském domově pro seniory SeneCura,
jsme se rozhodli uspořádat malou výstavu. A protože nám letošní slunečný
podzim plný barevného listí přál, využili jsme toho a dali se do tvoření
portrétů s extravagantními účesy. Děti byly velmi kreativní a malování i
lepení si užívaly. O tom, jak se jim dařilo, se můžete nyní přesvědčit i vy,
čtenáři Bubliny. Věřím, že stejně jako dětem a seniorům, se budou účesy
líbit i vám.
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SLOUPEK

Hynek Vohoska

Ukázky výtvorů

 našich žáků

Říjen – měsíc mých tří jistot

I v těchto poměrně nejistých dobách jsou na světě jistoty.
Třeba malé, ale jsou. 
Jednou z mých podzimních jistot je zpracovávání výkazu o
ředitelství R 13-01, ve kterém vyplňuji velmi důležitá data, po
kterých ministerstvo touží. Například počet tabletů, které jsou
připojeny k internetu a jsou k dispozici žákům, počet počítačů
a notebooků, které jsou připojeny k internetu a jsou k
dispozici učitelům či případně kvalifikovaný odhad počtu
romských dětí ve škole. Člověk musí být neustále ve střehu.
Jistota číslo dvě. Vždy, když jedu s Magdalénkou do školky a
parkuji auto, je víc než jisté, že svou polobotkou vstoupím do
hluboké kaluže. Jednu takovou „kaluž nadkotníkovku“ jsem
vám před výstupem z vozu vyfotil. Každodenní snaha o to, že
bych zastavil mimo kaluž, je bezpředmětná. Podzimní jistota
třetí. Jistota, že vítr fouká správným směrem. Pokud totiž
spadané listí na parečku před školou začne hrou větru
poletovat, zastaví se vždy před vraty naší školy. A nemyslete
si, že je to pár lístečků. Nene! Jak je vidět z dalšího
přiloženého obrázku, je to doslova hora listí.
Přeji Vám pěkný podzim plný toho, co máte rádi. Hlavně klid a
pohodu, kterou určitě budeme v nejbližších dnech
potřebovat.
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Beseda se Zuzanou Pospíšilovou
Ve čtvrtek 30. září přijela do naší školy
spisovatelka Zuzana Pospíšilová.
Přivezla s sebou spooouuuuuustu
knížek, třeba Kouzelnou třídu nebo
Starostlivou veverku, Detektivové,
Nezbedný mýval nebo Konec zlobení.
Paní spisovatelka nám dávala otázky ze
sešitu Máš nadání na hádání?. Pak nám
vyprávěla o svých knížkách, třeba
Pohádky z parkoviště, ty byly asi
nejzajímavější. 

VIOLA RITTEROVÁ

Hlavně ta o zapomnětlivém dědečkovi,
který místo mouky na buchty omylem
koupil staré auto z bazaru, ale pak ho
stejně zapomněl na parkovišti, když si
nakonec vzpomněl, že babička vlastně
chtěla péct buchty. 
Se zapomenutým autem si pak povídala
všechna auta, která na parkoviště přijela.
Na konci besedy se k paní spisovatelce
vrhly všechny děti, které s sebou měly
knížky na podepsání. Jan Pařil jich měl
dokonce 5.

Připravila: Barbora Vohosková

Dokreslovánka
(nejen) pro prvňáky
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Barakuda se vyvinula a žije v tropických a
subtropických vodách. Malé rybky žijí v hejnech,
dospělí se vyskytují samostatně. Dospělí jedinci se
zdržují na dně korálových útesů. Největší druhy měří
více než 2 metry a váží okolo 40 kilogramů. Útočí
zezadu. V mělkých vodách dokáže zaregistrovat kořist
vzdálenou 100 metrů. Chytí ji do zubů a roztrhá ji na
kousky.

Zajímavosti o zvířatech 
Barakuda

Pro komunikaci s ostatními členy skupiny vydává
delfín pod vodou hlasité pisklavé zvuky.
Zvláštním kvílivým zapískáním se orientuje ve
svém okolí a registruje jiné delfíny, kořist nebo
skaliska. Tuto schopnost využívá hlavně při
pohybu v kalných vodách nebo v hloubkách
oceánu. 

Delfín

KAROLÍNA SCHACHERLOVÁ

Netopýři jsou jediní savci, kteří dokážou létat. Jejich křídla tvoří kůže (blána)
natažená jakoby na rám tvořený prodlouženými částmi předních končetin. 
 Většina netopýrů se živí ovocem, nektarem, pylem nebo hmyzem. Jen tři druhy
netopýrů z 1 000 existujících se živí krví. Netopýr loví za tmy a orientuje se
zvukem – během letu vydává krátký ostrý pískot.

Netopýr

9Zdroj: 100 nejzajímavějších živočichů. Ottovo
nakladatelství. Praha 2016. ISBN 9788074514517



Vítejte u dnešních přírodních novin. Dnes si budeme povídat o motýlech. 
Motýli jsou nejen krásní, ale navíc i velice užiteční tvorové, jelikož se podstatně podílejí na
opylování rostlin. Zbožňují rostliny bohaté nektarem, a to i ty, jež jsou pro nás na pohled
vcelku nezajímavé. Někteří motýli sají nektarovou šťávu svým dlouhým sosákem, takže pro
ně není problém dostat se do hloubky květních kalichů, jiní zase požírají pylová zrnka svými
kusadly. Jsou rozšířeni po celé světě kromě Antarktidy.
Různé druhy motýlů také škodí. Například bělásek zelný, jehož larvy napadají naši zeleninu
na zahrádkách, nebo obaleč jablečný a obaleč švestkový, kteří ničí ovoce na stromech.
Některé druhy motýlů lze spatřit již od března, nejhojněji se vyskytují koncem jara a mnoho
z nich zahlédneme ještě v listopadu. Atraktivní rostlinná lákadla, kterým žádný motýl
nepohrdne, můžeme vysadit téměř kdekoli na zahradě. Zimní období přečkává mnoho
motýlů v podobě kukel. Vhodným úkrytem jsou pro ně hromádky listí a chvojí v klidném
koutě zahrady, starý pařez, trsy okrasných trav či nerušený záhon s ponechanými stvoly
uschlých trvalek.
Správným výběrem rostlinných druhů zajistíme obživu pro dospělce a v případě, že máme v
úmyslu postarat se o další generace, nesmíme zapomenout na krmení pro housenky.
Motýli žijí několik dní nebo týdnů, ale i měsíců. Chceme-li se postarat o jejich potomstvo,
vysadíme tzv. žírné rostliny - takové, které poskytují potravu housenkám. Jsou to zejména
kopřivy, hluchavky, bodláky, jetel, svlačec, různé druhy trav, violky, petrklíče, šťovík, chmel,
ostružiník, trnky, vrby, lísky a ovocné stromky. Nezapomínejte na zahradách i na tento hmyzí
druh, odmění se nám krásou svých křídel.

Přírodní noviny
ANEŽKA KADLECOVÁ
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Anička Schacherlová, 1. ročník
Líbí se mi, jak padá listí a šustí.

Julča Soukupová, 2. ročník
Mám ráda to zbarvené
podzimní listí Honzík Krejčí, 2. ročník

Mám rád podzimní rána..

Pája Frühaufová, 2. ročník
Líbí se mi podzimní čerstvý vzduch. Líba Kubík, 2. ročník

Líbí se mi schovávání v listí, i když to
nedělám.Jiřík Poukar, 2. ročník

Na podzimu se mi líbí to, že padá listí. 
Domča Poukar, 3. ročník
Líbí se mi, že za dva měsíce jsou Vánoce. 
 

ANKETA "CO MÁTE NEJRADŠI
NA PODZIMU?" 

Vašík Kadlec, 1. ročník
Mám nejradši kaštany a dýně.

Ráďa Michálek, 1. ročník

Kaštany. Rád z nich vyrábím 
kaštanová zvířátka.

Ben Habermann, 1. ročník
Mám rád ořechy.

Markétka Nosková, 1. ročník
Ráda vyrábím z kaštanů a pouštím draka

Alička Krejčová, 1. ročník
Když si můžu hrát ve spadaném
listí.

Maruška Poropatichová, 1. ročník
Nejradši vydlabávám s babičkou dýně.

Barča Vohosková, 3. ročník
Mám ráda, když padá listí. A když padají 
kaštany a my z nich vyrábíme zvířátka 

Anička Nosková, 3. ročník
Líbí se mi, když padá listí. 

Šíma Šmach, 3. ročník
Mám rád kaštany.

Honzík Pařil, 3. ročník
Na podzimu se mi nelíbí nic.

Štěpánka Urbánková, 3. ročník
Líbí se mi hrabat se sestrou listí a pak
do něj skákat.

Kája Schacherlová, 3. ročník
Baví mě, když mamka shrabuje
listí a já do toho listí můžu skočit. 
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Violka Ritterová, 3. ročník
Na podzimu mám nejraději dlabání dýní
a sbírání kaštanů, které pak v zimě
nosíme zvířátkům do krmelce.



 

Nikolka Divišová, 4. ročník
Mám ráda chození ven s kamarádkama
a barevné listí.

Tomáš Hemza, 4. ročník
Já podzim vůbec nemám rád. Na podzimu
se mi nic nelíbí.

Áďa Soukupová, 4. ročník
Ráda pouštím draka, sbírám kaštany.
Mám ráda spadané listí.

Anežka Kadlecová, 5. ročník
Na podzimu mám nejradši, že se dá
vyrábět z přírodnin

Vojta Pelej, 5. ročník
Mám rád kaštany a barvy.

Jáchym Nosek, 5. ročník
Barvy, listí a že není teplo, ani zima.

Klárka Poukarová, 5. ročník
Na podzimu mám nejradši to, 
že mám narozeniny.

Lenka Herbrychová, učitelka
Mám ráda barvy podzimu, když se listí sype
ze stromů. Zvláštní a tajemnou atmosféru
vytváří ranní mlhy, když jedu do školy.
Připadám si, že jsem v jiném světě. Hynek Vohoska, ředitel školy

Já vůbec nemám podzim rád. Je to moje
nejméně oblíbené roční období. Vždycky,
když je podzim a zima, tak si říkám, že jsem
se narodil ve špatné části světa. Musím ale
uznat, že zbarvené listí třeba v parečku před
školou je docela hezké.

Hana Kubelková, kuchařka
Narozeniny.

Dáša Roubalová, asistentka
Na podzimu mám nejraději tu pestrost
teplých barev listí na stromech.

Martina Kotrbová, učitelka
Asi mě inspiruje nejvíce příroda. Tou se
kochám až do opadání listí. Vždy mě udivují
barvy jablíček, ať už jsou na stromě nebo na
míse. Mrazivá rána mi připomínají zimu. Na
podzim už začínají delší večery. Je čas si
užívat domova. V tomto období začínám číst
knížky.

12



Výlov v Urbanově

V neděli 17. října byla v Nevcehli U komára hasičská drakiáda. Ze začátku jsme
plnili tajenku. Bylo v ní osm úkolů. Jako tajenka nám vyšla drakiáda. Potom jsme
všichni, co chodíme do hasičáku, dostali draky a šli je pouštět nahoru na pole. A
když jsme dostali hlad, tak jsme se šli najíst. Opekli jsme si buřta a k pití jsme si
dali buď pepsi nebo zonku. Rodiče taky kávu. Potom jsme šli zase pouštět
draky. Začalo pořádně foukat a draci byly pořádně vysoko. Někdo ho měl až u
mraků. Když už přestalo foukat, tak jsme šli z pole zase dolů.  Už bylo půl osmé,
tak jsme šli všichni domů a začala být tma.                                    

 

Drakiáda v Nevcehli
JAN PAŘIL A ŠIMON ŠMACH

V sobotu 9. října byl u nás
výlov. Moc jsem si ho užila.
K jídlu byly řízky a
limonáda. Kousek od
rybníka jsme si s holkama
postavily domeček, ve
kterém jsme se celý den
schovávaly a hrály si tam. 
S Aničkou a Violkou jsme si
to tam užily o sto šest.

 

BARBORA VOHOSKOVÁ
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Ve čtvrtek 7.10. jsme jeli tento rok poprvé
bruslit. Ráno (nevím v kolik hodin) pro nás přijel
autobus, ve kterém jela i pavlovská škola. Když
jsme přijeli na stadion, vzali jsme své těžké
tašky a šli jsme do šaten. Každý si zabral své
místo a šel si vzít nabroušené brusle z chodby,
ale Vojta Pelej tam své brusle neměl, protože si
koupil nové a oni je zapomněli dovézt z
Jindřichova Hradce.  A tak nebruslil. Potom jsme
šli na led. Měli jsme rozcvičku. 

 

Bruslení
KLÁRA POUKAROVÁ

Potom takovou překážkovou dráhu a potom jsme jezdili ve dřepu po jedné noze a tak
dál. Ještě jsem zapomněla říct, že nás trénují pan Petr Procházka, Peter Pucher a Peter
Pucher mladší. Když dotrénujeme, tak jdeme všichni na prostřední kruh na stadionu. Tři
z nás dostali knoflík a nově i nálepku, aby se poznalo, kdo knoflík má a kdo ne. Potom
jsme šli z ledu, převlékli jsme se a jeli autobusem zpátky do školy.
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Okénko sportu
Nazdar, dneska si povíme o kopané neboli o
fotbalu. Slovo fotbal je počeštěný výraz football,
který vznikl ze dvou anglických slov foot (noha) 
a ball (míč). 
Fotbal vznikl v 16. století v Anglii. A víte, že ho v
Anglii vymyslel jeden učitel a hrál se tam mezi
školami jako u nás? Ale byl tam jeden háček. 
V každé škole měli jiná pravidla. Tak se ti učitelé
sešli a domluvili se na pravidla, která byla podobná
těm našim. Postupně se fotbal rozšířil po celé Anglii
a po celé Evropě. A z Evropy ho námořníci převezli i
do Ameriky. 

A ještě něco! Fotbal je nejpopulárnější kolektivní hra
na světě. Je vypočítáno, že ji hraje více než 240 000
000 lidí ve více než 240 zemích světa. A to je vše.
Tak jdeme na otázky. Připravil jsem si pro vás malý
rozhovor s Martinem Kubelkou.

JÁCHYM NOSEK

M
ar

tin
 K

ub
el

ka
Jak dlouho se věnuješ fotbalu
S fotbalem jsem začínal asi v 7 letech v Telči, tak už to bude
skoro 22 let.

Co tě na fotbalu baví?
Na fotbalu mě baví asi všechno, od tréninků až po zápasy. 
Celkově mám rád týmové sporty, kde je napětí a adrenalin. 

 Kdo je tvůj fotbalový vzor?
 Nemám fotbalový vzor, ale rád sleduji kluby FC Barcelona,
Slavia Praha a rád se podívám na naši reprezentaci.
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V sedmi jsem začal chodit do hudební školy na
klavír, tam jsem ale vydržel jen necelé dva roky.
Vzpomínám si, že se tam hrála převážně různá
cvičení nebo mně naprosto neznámé melodie
a skladbičky, takže jsem k tomu nějak nenašel
vztah. I když jsem měl hudbu rád, tohle mě
moc nebavilo. V devíti letech jsem začal chodit
do nově vzniklého pěveckého sboru, to už mě
bavilo mnohem víc, cítil jsem tam to spojení s
muzikou. Ve sboru jsem potkal staršího
kamaráda, který už hrál doprovody na kytaru,
tak jsem se od něj začal učit a ve dvanácti jsem
znovu nastoupil do hudební školy, tentokrát na
kytaru. Studovala se tam takzvaná vážná hudba
(klasická), chodil jsem tam tři roky, a potom
jsem se začal učit sám - hraní náročnějších
doprovodů k písním a první sóla. 

R O Z H O V O R
Zároveň jsem začal hrát i na mandolínu,
protože byla kytaře dost podobná a mohl
jsem se rovněž na ni učit sám. Navíc
kytaristů bylo v mém okolí spousta. O
dvacet let později jsem přidal různé flétny
včetně australského didgeridoo a nedávno
se znovu vrátil zpátky ke klavíru, obohacený
o zkušenosti a znalosti z těch jiných
nástrojů.
V dnešní době se u nás naštěstí rozšířily
možnosti studia hudebních nástrojů,
zvláště pro děti. Neučí se jen hudba vážná,
ale i folková, populární, jazzová a další a
výuka probíhá často pomocí písniček, které
děti už znají.

V KOLIKA LETECH JSTE ZAČAL HRÁT NA HUDEBNÍ NÁSTROJE? 

MYSLÍTE SI, ŽE SE DĚTI UČÍ HUDBU
PROTO, ABY SE JEDNOHO DNE STALY
PROFESIONÁLNÍMI HUDEBNÍKY? 

RADIM ZENKL
Hudební skladatel,
hráč na mandolínu.
Ještě před listopadem
1989 emigroval do
USA. V současné době
působí jako stadiony
hráč a pedagog.

Být profesinálním hudebníkem není zas
tak jednoduché, nestačí jen dobře hrát,
jsou potřeba i další znalosti a schopnosti.
Většína lidí, co umí na něco hrát, má
hudbu jako krásného koníčka, a to si
myslím, je to nejlepší řešení. Umět zahrát
lidem kolem sebe na různých setkáních,
tak zvaně jamovat s ostaními hráči a v
neposlední řadě také hrát pro radost
sám sobě. Profesionální dráha je opravdu
jen pro ty nejnáročnější, kteří se v hudbě
opravdu našli a jsou ochotni tomu
obětovat hodně času a úsilí a neustále se
ve svém hraní zdokonalují.

 
JAKÝ PŘÍNOS MÁ PODLE VÁS
HUDBA PRO LIDI?

Já věřím, že hudbu mají rádi patrně všichni z Vás,
alespoň k poslechu. Víme, že se při nějaké hudbě
můžeme uvolnit, uklidnit, zavzpomínat, nebo nás
jiná hudba může zase nabít energií a rozveselit. A
když se hudba namísto poslechu aktivně hraje na
hudební nástroj, můžou být tyto zážitky ještě
hlubší. Hraní na hudení nástroj posiluje logické
myšlení, trpělivost, soustředění, koordinaci obou
rukou, očí a rukou, propojuje se zde fyzický
(kinetický) pohyb s abstraktním myšlením a v
neposlední řadě se zapojují emoce, tedy jak říkáme
srdce. Hudební nástroj je takový kamarád na celý
život, s hudbou v životě nebudete nikdy sami a
snadno se také seznámíte s novými přáteli, kteří na
něco hrají. Navíc se ví, že hra na hudební nástroj
(včetně cvičení na něj) příznivě působí na rozvoj
našeho mozku (spolupracují obě jeho hemisféry,
levá s pravou) a lidem se potom můžou lépe učit
náročné předměty jako je např. matematika, fyzika,
světové jazyky a další. Takže hra na hudební
nástroj určitě stojí za to, alespoň to zkuste! : - )
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P I Z Z A

250g hladké mouky

3 lžíce olivového oleje

125ml vlažné vody

½ lžičky soli

8g droždí

rajčatová omáčka

šunka

kukuřice, žampióny, olivy

sýr

Droždí promícháme s vlažnou vodou, přidáme mouku se solí a pomocí

vařečky vypracujeme těsto.

Přidáme olivový olej a znovu hněteme, tentokrát ručně.

Těsto necháme kynout přibližně 30 minut.

Vyválíme na pečící papír požadovaný tvar.  Naneseme ingredience

dle chuti.

Pečeme při 220 ᵒC horký vzduch + dolní ohřev 15 - 20minut.

Těsto Na obložení pizzy

Příprava těsta

KUCHTĚNÍ S VOJTOU
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Podzimní výzdoba
VYRÁBĚNÍ S ANNOU

S Markétkou jsme šly na vycházku 
a cestou jsme nasbíraly různé přírodniny. 
Třeba kytičky, listy, šípky, trnky, a psí víno. 

Pak jsme to přivazovaly na silon.

Až nám vznikla taková dlouhá podzimní
 pavučinová nitka.

 

Udělá parádní ozdobu třeba nad oknem.

ANNA NOSKOVÁ
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KOROŇÁK II.KOROŇÁK II.
VOJTĚCH PELEJ
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KŘÍŽOVKA
& KVÍZ

Připravila: Klára Poukarová

1

2

3

20



Honzo, kde máš  úkol?
Nemám, pes mi ho snědl.
To je ale hloupá výmluva!

Přísahám, ale dalo mi
práce ho k tomu přinutit.

Učitel uviděl Honzíka, jak jezdí
po zledovatělé cestě z kopce 
 po zadku . 
Není ti líto těch kalhot? ptá se
ho.
Prosím není, já mám pod
sebou čítanku.

Paní učitelka se ptá dětí, jak
přicházejí na svět mláďata.
Kočka se okotila, kráva se
otelila a...
Pepíček se přihlásí a řekne: 
a žralok se vožral.

HUMORIÁDA

Připravila: Barbora Vohosková

Anička Schacherlová nakukuje do kanceláře,
kde sedí pouze Hynek Vohoska.
HV: "Co potřebuješ, Aničko?"
Anička:"Už je tady paní
Kobylková? Už bude oběd?"

 

URBANOVSKÁ 
PERLA
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