
 BESŤÁK -  NÁŠ TŘÍDNÍ OBČASNÍK  
 

 

 

 

 

 

ÚVODNÍK 
 
Naši milí čtenáři, 

vítáme Vás u našeho prvního čísla třídního občasníku „Besťák“. 

Proč právě „Besťák“? Protože je „the best“ – tedy nejlepší! Možná ne nejlepší na světě, 

ale nejlepší ve škole určitě (protože žádný jiný už tu není ). 

A na co se můžete v našem časopise těšit? 

Je to taková „všehochuť“.  Najdete v něm zajímavosti nejen o přírodě, ale i ze světa 

(kdy můžete hádat, zda je to pravda nebo Vás jen tak škádlíme), dále Vás pobaví vtipy, 

omalovánky, komiks, příběh na pokračování, rekordy a nesmíme zapomenout ani na 

rubriku „Rodičovské okénko“ a mnoho dalšího. 

Časopis je zadarmo, ale když nám přispějete nějakou tu drobnou korunku, budeme 

rádi, protože budeme mít na další díly časopisu, a také na náš dvoudenní výlet. Ještě 

musím zmínit, že ačkoliv jsem šéfredaktorem tohoto čísla já (budeme se střídat), jde o 

týmovou práci celé šesté třídy. V našem volném čase jsme vyhledávali informace na 

internetu, vymýšleli a dávali dohromady tohle první číslo. 

Přeji Vám příjemné počtení a doufám, že si budete chtít přečíst brzy další číslo 

našeho „Besťáku“! 

 

                                                                                 Šéfredaktor: Samuel Filipi 



 
 

 

 

JAK SE ŽIJE S HANDICAPEM aneb POZNAT ZNAMENÁ POROZUMĚT 
 
     Na podzim jsme se vypravili na výstavu do muzea v Kroměříži. 
     Přiblížila nám svět lidí s postižením zraku, sluchu a hybnosti, dozvěděli jsme se, jaké 
nástrahy musí tito lidé v běžném životě překonávat a seznámili se i s kompenzačními 
pomůckami a hračkami. Naučili jsme se, jak vhodným způsobem nabídnout 
handicapovaným 
pomoc, a mohli 
jsme se vžít do 
role postiženého 
a vše si vyzkoušet 
na vlastní kůži. 
Doprovod nám 
dělaly i dvě 
maminky,  a byť 
počasí nebylo 
slunečné, my 
jsme si výlet užili 
na jedničku. 

                                                                                 
_MN_ 

 

Aniččiny narozeniny 

Naše třída je speciální tím, že 
slavíme narozeniny společně. Anička 
měla narozeniny 13. 2. 2017. Protože 
byly jarní prázdniny, slavili jsme až 
20. 2. Já jsem přinesla dort, který měl 
na sobě bílou polevu, bonbóny ve 
tvaru květiny a ozdobený byl 
pokladničkou pejska. Anička počkala 
ve třídě a my jsme zapálili svíčky na 
dortu, potom jsme šli do třídy a 
zpívali jsme „hodně štěstí, zdraví“. 
Potom jsme rozkrojili dort a bouchli 
šampus. Naše paní učitelka nás 
nezapomněla ani vyfotit. Užili jsme si 
to. A potom jsme jeli do redakce. 

_LJ_ 



 
 

 

 Dokážeme se shodnout skoro ve všem  
 Každou přestávku jdeme k jedné lavici a hrajeme karty 
 Chodíme se učit ven 
 Jezdíme občas na výlety a pojedeme 

v červnu na dvoudenní výlet vlakem 
 Nepomlouváme nikoho za zády 
 Neubližujeme si, pomáháme si 
 Posloucháme učitele (skoro vždy ) 
 Máme tam paní asistentku, kterou máme rádi a která nám ve všem pomáhá 
 Nejsme sprostí (nebo se o to aspoň snažíme) a nejsme drzí (a omlouváme se za 

to, že když nám to „ujede“) 
 Jsme jedna parta, nejsme rozdělení na 

holky a kluky. 
 Máme klíčovku, na které vyřešíme všechny naše třídní problémy 
 V naší třídě nejsou rvačky 
 Děláme různé projekty, např. náš třídní 

občasník  

 

 

 

 



 
 

 

 V pondělí 20. 2. 2017 jsme byli v Týdeníku Kroměřížska. Už nás tam čekal moc milý pan 
redaktor, který nás provázel, zavedl nás k ředitelně a do ostatních kanceláří, kde 
pracovali třeba: grafička, ředitelka, sportovní redaktor, kulturní redaktor, editorka, paní, 
která měla na starost inzeráty a byla taková „druhá ředitelka“, pak pán, co nás provázel a 
byl to redaktor zpravodajských zpráv a nakonec obchodník, který tam nebyl . Když 
jsme chtěli odejít, připravili pro nás 
redaktoři menší pohoštění. Po cestě na 
autobusovou zastávku jsem si zašli na 
jídlo a na zastávce jsme si dali teplé 
kakao a někdo i kafe a konečně po 
dlouhé cestě jsme jeli domů. V 
Týdeníku Kroměřížska se nám moc 
líbilo, bylo to super vidět, jak se noviny 
vyrábějí a také odkud berou informace. 
A přichystali jsme si pro ně otázky, na 
které nám odpověděli. 

_AH_ 

 
Učit se a poznávat není jen výsadou dětí, to je možné různými způsoby i po celý 

dospělý život. Já jsem měla v uplynulých dnech možnost rozšířit své poznatky a 
vědomosti s dětmi společně. To když se šestá třída střílecké základní školy pod vedením 
třídní paní učitelky vypravila na exkurzi do redakce Kroměřížského týdeníku a já jsem 
využila možnost této exkurze se rovněž zúčastnit. Nevelkými prostorami redakce nás 
provázel jeden z redaktorů. Postupně nás seznámil s jednotlivými pracovníky a nastínil 
náplň jejich práce. Jeho vstřícný a ochotný přístup napomáhal uvolněné atmosféře, ve 
které jsme mohli, kromě naslouchání informacím o tom, „jak vznikají noviny“, také sami 
klást otázky i dalším zaměstnancům redakce. Děti měly dotazy připravené, ale některé 
se osmělily k dalším spontánním otázkám. Odpovědi si děti nahrály, takže mají k 
dispozici kromě osobních dojmů i další materiál ke zpracování tématu novinařiny. Malé 
občerstvení na závěr připravené pro děti v redakci i naše společné pohodové cestování 
do Kroměříže a zpět zážitky příjemně orámovalo. Pro mě osobně byla tato exkurze 
obohacující nejen kvůli možnosti nahlédnout pod pokličku přípravy týdeníku a udělat si 
konkrétnější představu o povolání redaktora novin. Neméně důležitá byla pro mne, jako 
pro rodiče jednoho ze šesťáků, možnost být přímo účastná akce, rozšiřující a obohacující 
školní výuku. Nejen slyšet, ale zblízka vidět, co děti zažívají, co je čeká, čím se zabývají, 
jak reagují…  Jejich zážitky jsou tak pro mne našimi společnými zážitky, projekt 
připravovaného občasníku třídních novin je mi bližší a srozumitelnější.  
     Mohu jen doporučit rodičům školáků, pokud se jim naskytne podobná příležitost „být 
při tom“ (tedy při tom, co dělají jejich děti v rámci školní výuky), aby ji rozhodně využili.  
Vzájemnost a možnost sdílení rodičů s vlastními dětmi je velmi žádoucí. Toto je jedna z 
mnoha možností, jak toho docílit! 

Alena Filipi 
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Mrtvá kněžna 
Tento příběh se stal ve stříleckém zámku roku 1764. 
Jednoho dne si kněžna jménem Anastázie koupila zámek ve Střílkách. Anastázie měla 
mnoho nápadníků, ale nemohla si vybrat, koho z nich si vezme za muže, proto se 
rozhodla dát jim úkol. Dlouho se rozmýšlela, jaký úkol jim dát, až nakonec se rozhodla. 
Jelikož nenáviděla svoje dvojče, tak se rozhodla pro úkol zabít její dvojče Gerdu. Jak 
Anastázie vyhlásila úkol, plno nápadníku se 
rozeběhlo pryč, jelikož nechtěli zabíjet, přece 
jenom je to hřích a co kdyby je po večerech 
strašila.  Zahradník Vlastimil ji sice 
nemiloval, ale chtěl plno peněz, proto se ten úkol 
rozhodl splnit, i když věděl, že je to velký 
hřích. Vlastimil se dlouho rozmýšlel, jak 
Gerdu zabít, ale nakonec se rozhodl propíchnout 
ji nožem. Když se konečně rozhodl, jak ji 
zabít vydal se do zámku splnit úkol. Odbila půlnoc 
a Vlastimil se proplížil do komnaty Gerdy. Když 
byl v komnatě tak ho napadlo, jestli to nemá vzdát 
a vybrat si za ženu jinou dívku, přece jenom je spousta hezkých a bohatých dívek, ale 
nakonec řekl , že je to hloupost přece jenom taková příležitost se nenaskytne každou 
chvíli. Když Vlastimil přišel k posteli Gerdy, dal nad ní nůž a zabil ji. Rychle utekl, aby ho 
neviděla stráž. Vyčkal do rána na příchod kněžny do zahrad, aby jí pověděl, že zabil 
Gerdu. Když uviděl, že se nějaká dáma prochází zahradami, tak se za ní hned rozeběhl. 
Když k ní přiběhl a uviděl, že je v černém a pláče, tak se jí zeptal proč pláče. Když mu 
Gerda řekla, že někdo zabil Anastázii. Vlastimil hluboce polkl a zamyslel se, jestli 
nepůjde do hladomorny, když místo Gerdy zabil Anastázii. Jak tak přemýšlel, jestli půjde 
do hladomorny, tak Gerda vykřikla, že toho kdo, ji zabil, pošle ke lvům, aby ho/jí sežrali 
a ten, kdo najde vraha Anastázie, tak toho si vezme za muže. Vlastimil té příležitosti 
hned využil, a přemýšlel, na koho svést vraždu Anastázie, aby si mohl vzít Gerdu za ženu. 
Hned když měl čas, šel hledat někoho na koho to svést. Když vběhl do lesa, uviděl tlupu 
starých otrhaných žebráků a hned věděl, že někdo z nich by mohl být falešný vrah. Přišel 
k žebrákům a řekl jednomu: „pojď se mnou, ale žebrák s tím nesouhlasil tak si vybral 
žebračku, která souhlasila, pokud jí dá jídlo. Když přišli do zámku, svázal ji a dovedl 
ke Gerdě a prohlásil, že našel vraha Anastázie. Ale žebračka vykřikla, že je to lež že 
nikoho nezabila, proč by to dělala, když nikdy v životě tenhle zámek neviděla, a proč by 
ji to napadalo zabít někoho, koho v životě neviděla, ale Gerda jí nevěřila. Gerda zavolala 
stráže, kteři žebračku odvedli do hladomorny a potom ke lvům. Když se Vlastimil zeptal, 
jestli je Anastázie pohřbená a jak přišli na to, že jí někdo zabil, Gerda mu pověděla, že 
měla v sobě zabodnutých pět nožů a že není pohřbená tak Vlastimil se polekal, aby ho 
Anastázie po večerech nestrašila. Poté mu Gerda řekla, že splní svůj slib a vezme si ho. 
Hned po týdnu byla svatba a tu noc šel Vlastimil do hlavního sálu a najednou zhasli 
všechny svíčky a objevila se tam Anastázie s jedním nožem zabodnutým v břichu. 
Vlastimil chtěl utéct ale všechny dveře a okna byli zamčeny a Anastázie přistoupila 
k Vlastimilovi a vyndala ze sebe nůž a přiložila ho k Vlastimilovému krku a…                                                                                                                                                                                                             
Pokračování příště... 

                                        (text: vlastní fantazie _KJ_) 



 
 

                        
(Rubriku zpracovali: _ČK_; _TH_; _DP_) 

Netopýr 

Mezi netopýry patří 
kaloni, netopýři 
glosafága, netopýři 
velcí i upíři. 
Oblíbenou potravou 
upíra je skutečně čerstvá krev.  
Zakousne se ostrými zoubky do svalu 
pasoucího se skotu nebo do svaloviny 
ptáků, a pak jejich krev sají. 

Trnucha modroskvrnná 

Trnucha 
modroskvrnná 
(Taeniura lymma  
Forsska, 1775) je 
druh mořské paryby 

z čeledi trnuchovitých, patří mezi 
rejnoky. Obvykle dorůstá velikosti okolo 
70 cm s průměrnou hmotností 30 kg. Na 
svoji obranu je vybavena jedovatým 
ostnem, který je schopna v případě 
ohrožení zabodnout do oběti a vypustit 
do ní jed. Rejnok vyhledává drobné 
živočichy žijící na mořském dně, jako 
jsou například měkkýši, červi, krevety, 
krabi či malé rybky. V době přílivu se 
vydává ve skupinkách blíže k pobřeží, 
kde v písčitém dně vyhledávají 
potenciální kořist. Během dvoření často 
samec sleduje samici.  

Žralok 
vouskatý 

Žralok 
vouskatý 
dokáže, co 
většina 
žraloků ne, dýchat bez pohybu, zatímco 
jiní žraloci se musí pohybovat, jinak se 
utopí. Žralok vouskatý loví menší rybky 
bleskurychle.  

  

Hadi a jejich potrava 

Hadi se živí 
hlodavci. Hadi se 
živí tím podle 
toho jak jsou 
velcí. Anakondy 
se živí největšími 
hlodavci na světě 
kapybarami, hroznýš duhový se živí 
potkany. A živí se i podle toho, kde žijí, 
někteří např. rybami, žábami atd. 

 

Hadi a jejich místa kde žijí  

Většina hadů žije v tropických oblastech, 
třeba zmije rohatá žije v pouštích a žijí 
tam i chřestýši. Anakonda 
velká žije v jižní Americe, 
užovka červená žije u 
Mexika.  

 

Jedovatí hadi a škrtiči 

Zmije obecná žije u nás. Užovka 
ostronosá žije v tropickém deštném 
pralese. Mezi hady škrtiče patří největší 
had na světě anakonda, patří tam také 
užovky, hroznýš, krajty. Mezi jedovaté 
patří chřestýši, psohlavci a kobry, kobry 
se dělí na plivající a kousací. Plivající 
kobry mají dobrou mušku, pokud 
nemáte brýle, budete slepí a hodně to 
pálí a štípe to, protože plivne přímo do 
očí a většinou se trefí. 

   Varování! 
V lese si musíte 

dávat na ně hodně 
pozor, jsou zbarvení 
tak, že byste je nenašli 
a loví ze zálohy!



 
 

               Ježek (západní) obecný 

Ježek obecný náš jediný bodlinatý savec. 

Ostny měří 2-3 cm, jsou učesané dozadu 

U dospělého ježka je břišní strana šedohnědá až šedá 

s podélnou hnědou skvrnou, u mláďat hnědá bez 

skvrny. Samička je větší než sameček. Když se objeví 

nebezpečí, ježek se svine do ostnaté koule, a to je pro 

všechny varování. Jeho potravou je: hmyz, larvy, kukly, 

dešťovky, stonožky, pavouci, hlemýždi, slimáci a 

dokonce i ještěrky, myši a hadi. Ptákům, kteří hnízdí na zemi, vybírají i vejce a mláďata. 

Též si pochutná na bukvicích nebo žaludech, ale opravdu výjimečně. Rostlinnou potravu 

nevyhledává. Potravu vyhledává díky svému výborně vyvinutému čichu. 

Aktivnější je v noci, kdy je často slyšet jeho pronikavé funění a dupání, ve dne odpočívá 

ve svém hnízdě vystlaném trávou a umístěném v méně dostupných místech, např. pod 

kameny nebo mezi kořeny stromů. Umí dobře plavat, šplhat, a pokud je k tomu donucen, 

tak dokáže i poměrně rychle běhat. Přes zimní období spí. Od října do března, podle 

teplot. Samička od ježečka může mít 4-8 mláďat, která se rodí holá, slepá a bez bodlin. 

První bílé a měkké bodlinky jim začínají vzrůstat už hodinu po porodu. Do bodlinaté 

koule se dokáží schoulit po 11 dnech a vidět začínají již po 2 týdnech života. V přírodě se 

ježek západní dožívá průměrně 2-3 let.  

 

Savci 

K savcům patří největší, nejhlasitější a nejvyšší 
živočich na světě. 

Největší suchozemský živočich: samec slona afrického  
Jednotvárný  jídelníček: australský vačnatec koala se 
živí pouze listím blahovičníků.  

Nejhlasitějším obyvatelem souše je vřešťan.  
Nejvyšší živočich na světě je žirafa. 

Ptáci 

Také mezi ptáky jsou četní držitelé rekordů. 
Největší rozpětí: největší křídla má albatros, který cestuje na dlouhé vzdálenosti. 
Nejmenší pták: nejdrobnějším ptákem je kolibřík čmelákový. 
Nejrychlejší útočník: nejrychlejším útočníkem ze vzduchu je sokol stěhovavý. 
Největší pták: největším žijícím ptákem na světě je pštros. 
 



 
 

Plazi a obojživelníci 

Mezi těmito živočichy je mnoho starobylých, a také mnoho jedovatých druhů. 
Největší plaz: Mořský krokodýl může dorůst délky až 7 m. 
Nejstarší plaz: jedna velká želva se dožila až 150 let. 
Smrtelně jedovatý had: pazmije páskovaná má na svědomí největší počet uštknutí se 
smrtelnými následky. 
Největší žába: ropucha obrovská je tak velká, že by se stěží vešla na jídelní talíř. 
Největší ocasatý obojživelník: velemlok může dorůst velikosti dospělého člověka. 

 

 

 

 

Bezobratlí 

K bezobratlým patří vzhledově nejpozoruhodnější živočichové na světě.  
Největší můra: Atlas attacus je často zaměňovaná za ptáka. Rozpětí křídel má až 30 cm. 

Největší oko: největší oči v poměru k velikosti těla má oliheň. 
Největší pavouk: Pavouk Acrosoma spinea je tak velký, že může požírat i ptáky. 
Největší počet nohou: živočich s největším počtem nohou je mnohonožka – může jich 
mít až 750! 

 

Ryby 

Ryby jsou nejpočetnějšími živočichy ve vodním světě a většinu zemského povrchu 
pokrývají právě vodní plochy.  
Největší snůška vajíček: mořská ryba mola –může naklást až 30 milionů vajíček v jedné 
snůšce. 
Největší ryba na světě: největším rybovitým obratlovcem je žralok velrybí. 
Největší sladkovodní ryba: evropský sumec. 
Nejlepší obrana: ježík ze sebe v ohrožení udělá ostnatou kouli. 
Nejrychlejší ryba: letoun měkkoploutvý je létavá ryba, která plave rychlostí větší, než 
dokáže běžet gepard.  

 

 



 
 

 

Střípky z Guinnessovy knihy rekordů 
     Do Guinnessovy knihy rekordů se zapíše další nejvyšší muž světa. Turek Sultan 
Kosen měří 247 cm, což je o 11 centimetrů více, než kolik je současný rekord. Za 
nejvyššího muže světa se doposud považoval sedmadvacetiletý Číňan Čao Liang, který 
měří 246 cm. V Guinnessově knize rekordů však figuroval jiný Číňan, Pao Si-šun s 
"pouze" 236 cm. Nový nejvyšší muž světa Sultan Kosen se ale kromě výšky pyšní i 
rekordní velikostí rukou a nohou. Jeho chodidlo měří 36,5 cm a dlaň 27,5 cm. (Převzato z 

tn.nova) 
     Němka Johanna Quaasová je nejstarší gymnastka na světě, nedávno oslavila 91. 
narozeniny. Přesto se stále účastní oficiálních gymnastických soutěží. Tahle usměvavá 
šedovlasá paní předvádí neuvěřitelné kousky. Videa s jejími cviky mají přes 3 miliony 
zhlédnutí. (Převzato z Aktualně.cz) 

      Tenhle obr by vás sežral zaživa! Seznamte 
se s největší dogou na světě! Když dogu 
jménem Major pár pořizoval jako štěňátko, 
zřejmě vůbec netušil, co z něj vyroste. Po pár 
letech mají doma obra, který váží 76 kg a měří 
v kohoutku 124 cm! A to už je spíše jako kůň 
než pes                                                        _LM_ 

 

 

 
Nejrychlejších aut na světě.  

5.místo V roce 1964 v Austrálii jelo auto s turbínou přes 648km/h. 
4.místo Auto jelo 894 km/h, potřebovalo k tomu pořádný motor, který měl 15 000 koní. 
3.místo Blue flame byl poháněný raketovým pohonem, který byl navržen pro překonání 
1000 km/h, jako palivo používal zkapalněný zemní plyn, jako okysličovadlo peroxid 
vodíku. Toto auto jelo 1001,452km/h  - 23.října 1970. 
2.místo Trast 2 -  toto auto mělo jen jeden motor,  4. října 1983 jelo skoro 1019 km/h. 
1.místo Trast ssc - tryskovým pohonem poháněné auto. Tento vůz jako první, a dodnes 
jediný, překonal rychlost zvuku. Pohon zajišťují dva proudové motory používané ve 
stíhačkách F4 fantom 2. Tyto motory spálí až kolem 18 litrů paliva za sekundu. Trast ssc 
drží rekord nejvyšší dosažené rychlosti na zemském povrchu, který se mu podařilo 
překonat 15.října 1997, když dosáhl rychlosti 1228 km/h. 

                 _SF_ 

 

 

Blue Flame 

Trust ssc 



 
 

 
(Čerpáno z internetu)  

 

 

1. Jak je daleko 

od nás Slunce? 
Kdyby jste 

k němu chtěli jet 
autem, při stálé 

rychlostí 100 km/h, trvalo by vám to asi 
170 let? 

2. Je pravda, že na 

Zemi může 
v jednom roce 
přistát 20 000 

meteoritů, ale ty meteority jsou tak 
malé, že nemůžou ohrozit Zeměkouli? 

 

3.  Že ruská raketa 

jako 1. přistála na 
Slunci v noci?  

 

4.  Největším 

hadem na světě je 
anakonda a může 
vážit až čtvrt tuny 

a většinu života tráví v řece? 

5.  Tato fotka zachycuje ducha, mohla by 

to být i mlha, ale ta podoba lidského těla 
je prostě 

neuvěřitelná. 
Poznáte, jestli tato   

fotka je pravá? 

6. Je tato fotka 

s tancujícím 
kocourem pravá? 
Co myslíte? 

 

7. Poznáte, jestli 

tato fotka je 
pravá? 

 

8. Dokáže tento 

kluk vyjmenovat 
všechny státy 
světa a prezidenty 
Ameriky? 

 

9. Má nejstarší 

člověk v ČR 117 
let? 

 

_DV_ 

 
 



 
 

 
 

 

 V naší škole si o přestávkách můžeme chodit hrát na hřiště, kopat si s míčem 
           a vyblbnout se  
 V hodinách se chodíme za pěkného počasí učit ven, zpívat, malovat a číst si. 
 Míváme různé projekty (např. sv. Martin, Střílky – naše obec a čeká nás Ukliďte  
           Česko a další) 
 Naši vyučující, paní kuchařky a paní uklizečky jsou nejlepší 
 Naše škola je moc krásná a většinou si tady všichni rozumíme 
 Máme tu spoustu kroužků, například ekologický, keramický, hry v přírodě, hry        
           pro dívky, volejbal, náboženství, pěvečák a další.. 
 V pracovních činnostech vaříme nejen holky, ale i kluci 
 Starší žáci pro nás chystají suprové akce, např. Halloween, Čertovská párty  
           nebo Absolventský ples.. 
 Máme učitele, kteří chápou, že jsme v pubertě! 
 Máme ve škole čisto 
 Výuka je spojená s hrou 
 Čteme si naše oblíbené knížky  
 Naše školní jídelna je opravdu dobrá, protože paní kuchařky vaří „bestovně“  
           (nejlíp) a to se cení, obědy a svačinky jsou moc ňamózní. Děkujeme Vám!!! 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
Povídají si dva psi: „Mně říkají Rex a tobě?“  
„Mně říkají k noze!“ 
 
Metro je vlak, který se ze strachu před Chuckem Norrisem ukryl do podzemí. 
 
Sedí dvě blechy na patníku, jde okolo pes. Jedna blecha říká té druhé; 
"Dělej, už nám to jede." 
 
Malý dinosaurus se ptá maminky: "Maminko, až umřu, půjdu 
také do nebe?" 
"Ne, synku, do muzea." 
 
O prodavači 
Pepíček jde do masny a ptá se prodavače: 
 „Pane prodavači, máte oslí uši?“  
Prodavač kývne. 
 „Máte oslí tělo?“  
Prodavač říká: „Ano.“  
„Máte prasečí nohy?“ „Ano, “ odpoví zase prodavač. 
„A máte i oslí ocas?“  
Prodavač kývne a Pepíček říká: „Tak to musíte ale vypadat“. 
 
          Vtipy  na  zamyšlení (odtajníme v příštím čísle ) 

 Letadlo převáží 500 cihel, z toho jedna cihla spadla, kolik letadlo nyní převáží 
cihel? 

 Jak dostat jelena ve třech snadných krocích do ledničky? 

 Jak dostat slona ve čtyřech snadných krocích do ledničky? 

 Lev má narozeninovou oslavu, přijdou tam všechna zvířátka kromě jednoho, 
které tam nepřijde? 

 Babička překračuje jezero plných krokodýlů. Sežerou ji? 
 
Chcete slyšet vtip o Titanicu? 
Ano? 
Žbluňk! 
 
O třech babkách 
Šly 3 babky a došly k masně a říkají: „My tři, my tři.“ Vyjde prodavač: ,,Tady se neříká 
my tři, my tři, tady se říká pro maso, pro maso.“ Tak jdou dál a dojdou k fotbalovému 
stadionu a říkají: ,,My tři, my tři, pro maso, pro maso.“ Tady se neříká my tři, my tři, pro 
maso, pro maso, tady se říká jóó jóó,“ říká jim fanoušek. Jdou dál a dpotkají Spidermana 
a říkají: ,,My tři, my tři, pro maso, pro maso, jóó jóó, a Spiderman říká: ,,Tady se neříká 
my tři, my tři, pro maso, pro maso, jóó jóó, tady se říká spider-man. Tak  jdou dál kolem 
mrtvého muže a policajt se jich ptá: ,,Nevíte, kdo to udělal?“,,My tři, my tři.“,,A proč?“ 
,,Pro maso, pro maso.“,,A víte že půjdete do vězení?“ ,Jóó,jóó.“ ,,A kdo si myslíte že vás 
zachrání?“ ,,Spider-man.“ 



 
 

 
O papouškovi 
Pepíček se ptá maminky jestli si může koupit zvířátko a když maminka souhlasí, 
Pepíček si jde koupit zvířátko a říká prodavači: ,,Já bych chtěl toho nejlepšího 
papouška, co mluví.“ A prodavač  ho tam zavede a říká:,,Když ho zatáhneš za pravou 
nohu, řekne dobrý den, když za levou nohu, tak řekne nashledanou.“ Tak si ho Pepík 
koupil a po cestě přemýšlí, co papoušek řekne, když ho zatáhne za obě dvě nohy. Tak to 
zkusil a papoušek mu říká: ,,Co děláš, ty blbečku, vždyť spadnu!“ 
 
 
Kamarádi jdou po Václaváku a jeden povídá: „Všiml sis, jak se po mně dneska otáčejí 
holky?“ „Jo,“ odpoví druhý. „Já ti říkal, že nemáš chodit v tom pyžamu!“ 
 
Proč se říká: Má rýmu jako Brno? 
Protože Brno je také plné holubů.. 
 
Několik vteřin do začátku hokejového utkání, na ledovou plochu náhle vjede trabant, 
hokejisté splašené kraksně uskakují, diváci jsou na nohou.. a řidič předpotopního vozu 
se rozčiluje na manželku: „Co řveš? Chtělas jet na hokej, tak to máš!“ 
 
„Jak tě mám, Pepíčku, ostříhat?“ 
„Jako dědečka. S tím prázdným kolečkem uprostřed.“ 
 
Tři fanoušci Sparty potkají jednoho fanouška Slavia a říkají: „Pojď si s náma zahrát 
„člověče, nezlob se.“ Slávista říká, že to neumí. Tak se fanoušci Sparty pustí do 
vysvětlování. „To je jednoduché. To jenom házíš kostkou. Když ti padne 1 až 5, tak ti 
dáme přes držku, a když ti padne 6, tak můžeš házet znova.“ 
 
Víte, jak se startuje ženský maratón? Tři…. Dva… Jedna… Kšáááááá.. 
 
Co se stane, když vojáka přejede tank? 
Voják se změní z 3D na 2D. 
 
Nikdo tomu nerozumí, ale všichni do toho mluví. Co je to? (politika a fotbal) 
 
Víte, kdy pes nemusí ven? 
Když jsou Vánoce. 
(může vykonat potřebu u stromečku). 
 
Je to veliké a pestrobarevné, leží to v příkopu u cesty a má to nahoře dvě tykadélka.  
Co je to? 
(chcíplý trolejbus) 
 
Co je to? 
Je to černé a visí to ze stropu. 
(chudák elektrikář). 
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Vymaluj si omalovánku.. 

 

                 

 

Najdi 10 rozdílů  



 
 

Děkujeme Vám, našim prvním čtenářům, že nás čtete! 

Máme z toho velkou radost, protože časopis nám dal víc práce, než si dovedete představit 
 

Pokud budete chtít, můžete nám i Vy přispět svými články do dalšího dílu našeho 
občasníku!  Můžete nám je nosit do naší třídy každý školní den. 

Chtěli bychom za náš redakční tým poděkovat: paní učitelce Bušové, Drápalové, Nevyjelové, 
Páclové, paní asistence Šušlíkové a ostatním učitelům, kteří nás pouštěli do počítačové 
učebny při finišování, paní Filipi, mamince našeho spolužáka, která nám přispěla svým 
článkem, paní ředitelce která náš nápad podporovala a naší paní učitelce třídní, paní 

učitelce Novákové, která s náma byla od prvního do posledního písmenka.  

A na závěr? 

Sponzoři jsou vítáni!  

Děkujeme za každou částku, kterou nám přispějete, co vybereme, půjde na náš 
dvoudenní výlet! 
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