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  ŠKOLNÍ BRAVÍČKO 

DUBEN 2019  

Milí čtenáři, kamarádi, přátelé, 

ŤUK, ŤUK, ŤUK, JARO JE TADY! 

Přicházíme k vám se třetím číslem na-
šeho Školního bravíčka tohoto školního 
roku. Ohlédneme se v něm za naším 
projektem SOVY, také příběhy, které 
jsme posílali do soutěže v rámci celo-
státního programu Recyklohraní. A 
protože Velikonoce jsou již za dveřmi, 
zmíníme se i o nich.  

Věříme, že každý z vás si v časopise 
najde alespoň něco, co ho příjemně na-
ladí, čemu se zasměje, co se mu zalíbí. 
Příjemné chvilky při čtení časopisu 
přeje redakce  

 Projekt SOVY  
V posledních březnových dnech jsme se ponořili do bádání o životě sov. 
Zjišťovali jsme, s jakými druhy sov se v ČR můžeme potkat, blíže jsme 
zjišťovali informace o jednotlivých sovách – jak je poznáme, čím se živí, 
co loví, jak se hlasově projevují, kde žijí, čím jsou zajímavé. Vymýšleli 
jsme pohádku či příběh, ve kterých hlavní roli hrály sovy. Zahráli jsme si 
soví pexeso, podívali se na film Legenda o sovích strážcích.  Vše, co 
jsme zjistili, jsme prezentovali svým spolužákům. 
Zlatým hřebem našeho projektu byla návštěva „Sovího království“ man-
želů Podolských v Králíkách, jemuž předcházelo zhlédnutí televizní 

ukázky Toulavá kamera, v níž byly jejich so-
vičky představeny.  Manželé Podolští nám ve-
lice poutavě vyprávěli o sovách, seznámili nás s různými zajímavost-
mi ze života sov, všechny jejich sovy nám představili. Byl to úžasný 
zážitek, děti byly nadšené a velmi zvídavé. 
DĚKUJEME MANŽELŮM PODOLSKÝM ZA BEZPLATNÉ, VE-

LICE POUTAVÉ VYPRÁVĚNÍ A PROHLÍDKU SOVÍHO KRÁ-
LOVSTVÍ. DĚKUJEME JIM ZA POZVÁNÍ NA DALŠÍ NÁVŠTĚ-

VU. 

Výsledky našeho sovího bádání i pohádky si můžete přečíst na strán-
kách tříd. 



Co nás čeká? 
 

DUBEN 
9. 4.  
Návštěva knihovny 
4. 4.—18. 4. 
Velikonoční výstava v 
Městské knihovně Králíky 
Soutěž VELIONOČNÍ ŠVI-
HADLO 
25. 4. 
DEN ZEMĚ—úklid okolí 
školy 
29. 4.  
Odvoz pomerančové kůry 
Projekt PRVNÍ POMOC 
 

KVĚTEN 
2. 5. 
Rodičovské schůzky 
7. 5. 
Návštěva knihovny 
9., 10. 5. . 
ŘEDITELSKÉ VOLNO 
31. 5. 
Projekt ZDRAVÉ MLSÁ-
NÍ 
BAREVNÝ TÝDEN 
Beseda s Policií ČR  na té-
ma trestná činnost 

 
ČERVEN 
10. 6.—14. 6. EKOLOGIC-
KÝ TÝDEN 
Pobyt v ekocentru PALE-
TA Oucmanice: 
10. 6.—11. 6.—1. stupeň  
12. 6.—13. 6.—2. stupeň 
  
DEN DĚTÍ (společně s 
rodiči a dětmi u táborá-
ku) 
Projekt Sport je príma! 2 
(turistická vycházka na 
zříceninu hradu Lanšperk, 
návštěva Lanového centra 
Proud – lana a rafty, ná-
cvik tanečního vystoupení, 
sportovní olympiáda, dob-
rodružná hra) 
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KALENDÁŘ 
AKCÍ 

OHLÉDNUTÍ ZA  AKCEMI ŠKOLY 

ZA ZVÍŘÁTKY DO LESA 

S MYSLIVCEM  

   
V pátek 15. 2. 2019 jsme se s žáky 
1. stupně a speciálních tříd vypra-
vili do lesa za zvířátky. Průvodcem 
nám byl pan Švorc, mnohaletý 
místní myslivec. Již ráno jsme od-
jeli autobusem na Orlici a odtud 
jsme pokračovali pěšky do lesa. 
Cestou jsme pozorovali stopy di-
vokých zvířat ve sněhu nebo se 
procvičovali v poznávání stromů. 
Dále žáci pozorovali dalekohle-
dem ptáčky kolem, učili se je po-
jmenovávat. Když jsme došli ke 
krmelci, připravili jsme pro zvířát-
ka pořádnou hostinu 
z donesených kaštanů, jablek, 
mrkve, suchého chleba. Také my 
jsme se posilnili svými svačinami a 
už jsme mohli zkoumat množství 
stop, které byly všude kolem. Ces-
tou zpět jsme se ještě stihli podí-
vat na těžbu dřeva. Chlapce asi 
nejvíc zaujal lesnický traktor. Čas 
rychle ubíhal, nezbývalo nám tedy nic jiného, než se vydat zpět k autobusu. Než 
jsme se v Králíkách s panem myslivcem rozloučili, žáčkové od něj dostali spoustu 
obrázků zvířat. A my se už spokojeně vraceli zpět do školy. Počasí nám celé dopo-
ledne opravdu přálo, sluníčko svítilo a také příjemně hřálo. 
Tak zase za rok ahoj! 

VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO RODIČE 

 

Již podruhé v tomto 

školním roce jsme uspořáda-

li dílnu pro rodiče a jejich 

děti—naše žáky. Tentokráte 

byly tématem Velikonoce.  

Potěšila nás účast 

rodičů se svými dětmi, pra-

rodičů se svými vnoučaty, 

kteří si společnými silami 

vytvořili velikonoční deko-

raci, která jejich domov pří-

jemně naladí na přicházející 

velikonoční svátky.  
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DŮLEŽITÉ INFORMACE 

ANEB CO VŠECHNO SBÍRÁME  

 
SBÍRÁME VYSLOUŽILÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE!!! 

Malé rozměry – vložte do červené popelnice nebo drátěné klece 
u vchodových dveří 

Velké rozměry – položit vedle klece. 
SBÍRÁME NEFUNKČNÍ BATERIE, MONOČLÁNKY!!! 
Vložte do zelené popelnice u vchodových dveří (nebo válce) 

SBÍRÁME VYSLOUŽILÉ MOBILY! 
Odevzdávejte P. Hanákové. 

SBÍRÁME SBĚROVÝ PAPÍR—
SVÁZANÝ! 

Odevzdávejte u vchodu do budovy. 

PROJEKTY ŠKOLY S FINANČNÍ PODPOROU PARDUBICKÉHO KRAJE 

 Naše škola byla úspěšná v grantovém řízení 

Pardubického kraje a na některé aktivity získala 

finanční prostředky. 

 Ve spolupráci se spolkem K.O.T.V.A. získala 

20000,- Kč na projekt Ekologický týden, v rámci 

něhož proběhne dvoudenní pobyt žáků ve středisku 

ekologické výchovy PALETA Oucmanice, Den řemesel, 

bádání po místních ekosystémech s využitím 

Regionální čítanky a pracovních listů. Projekt bude 

realizován v období od 10. do 14. června. Dále získala 20000,- Kč na dvoudenní vzdělávání 

pedagogických pracovníků v oblasti environmentální výchovy a vzdělávání, které proběhne v říjnu ve 

středisku ekologické výchovy SEVER Horní Maršov. 

 V rámci Zdravé školy bude v měsíci květnu a červnu realizován projekt Sport je príma! 2, při 
kterém budeme podporovat a rozvíjet pohybovou činnost dětí celé školy. Žáci se zúčastní zátěžového 
programu v Lanovém centru Proud v Olomouci, navštíví zříceninu hradu Lanšperk, nacvičí si taneční 
vystoupení, vyzkouší si sportovní olympiádu. Tento projekt je dotovaný částkou 15 000,- Kč. Dále 
v rámci prevence rizikového chování jsme získali 10000,- Kč na projekt Spolu je nám fajn! 3. Cílem 
tohoto projektu je rozvíjet dobré a kamarádské vztahy mezi žáky, informovat o rizikovém chování 
v oblasti sexuálního zneužívání, závislostního chování a budeme se věnovat také prevenci kyberšikany. 
Tento projekt bude dvoudenní s pobytem na Dolní Moravě v září. 

 ANKETA—Jaké místo nebo měs-

to bys rád/a navštívil(a)? 

Polsko // 

Německo / 

Slovensko / 

Chorvatsko / 

Španělsko (Barcelona, Madrid) // 

Švédsko / 

Francii / 

Indii / 

Island // 

Anglii / 

Japonsko / 

Rusko / 

Maďarsko / 

Paříž (Eiffelova věž) /// 

Dubaj / 

Prahu /// 

Beroun / 

Hradec Králové // 

Rychnov n/ Kněžnou / 

Hodonín / 

Karlov 

 ANKETA—Co tě v poslední době nejvíce trápí? 

Nic ///  Mám doma moc veliké kolo / 

Nemám Ptákoještěra / Test z matematiky / 

Že se musím pořád učit / Čtení / 

Doma mě trápí Michal, říká, že jsem miminko / 

Tělocvik /  Matematika //  Doučování / 

Můj kluk /  Kamarád a kamarádka / 

http://www.obrazky.cz/detail?q=smajl%C3%ADk&offset=289&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=305&ref=http%3A//www.obrazky.cz/%3Fq%3Dsmajl%25C3%25ADk%26fulltext%26from%3D271%26extendedSearch%3D0&resID=Onqwaf2V291zP921AGNLiWoxDbJAOnxp_eZGJ_vqdBY&imgURL=http%3
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VELIKONOCE 
Datum Velikonoc 
Velikonoce jsou na rozdíl např. od Vánoc, které se slaví každý rok ve stejnou dobu, svátkem pohyblivým. 
O datu Velikonoc se často rozpoutávaly vášnivé diskuze. Koncil nicejský (r. 325) určil po delším sporu 
datum konání Velikonoc na první neděli po prvním jarním úplňku.  
Jak spočítat datum příštích Velikonoc? 
Velikonoce a jejich datum pro ten který rok vypočteme takto: V kalendáři vyhledáme, kdy je měsíc v úplň-
ku poprvé po prvním jarním dnu (vždy 21. březen). Velikonoční neděle je potom ten rok první neděli po 
takto vypočteném prvním jarním úplňku. Tato neděle tedy může být nejdříve 22. března. Nejpozději mo-
hou být Velikonoce 25. dubna.  
Velikonoce svátky jara 
Stejně tak jako spojujeme Velikonoce s jarem, spojujeme jaro s životem. Snad proto v tento krásný čas 
naši předkové slavili svátky plodnosti a po velmi dlouhou dobu považovali jaro jako začátek roku nejen 
zemědělského, ale i kalendářního. 

Beránek 

Pod pojmem velikonoční beránek si každý z nás 
okamžitě představí sladkou moučníkovou po-
choutku, pečenou ve formě, tvaru beránka. 
Jako symbol byl a je znám nejen v křesťanství, 
kde byl symbolem Božího beránka, Ježíše Kris-
ta. Kupříkladu židovský bůh byl chápán jako 
pastýř, starající se o své stádo oveček. Veliko-
noční beránek je jako obřadní pokrm znám od 
středověku dodnes.  
Beránek představoval v židovské tradici Izra-
el jako Boží stádo, které vede Hospodin. Záro-
veň Židé při svém svátku 
pojídají beránka jako při-
pomínku svého vysvobo-
zení z Egypta. V křesťan-
ství je beránek jedním ze 
symbolů Ježíše Krista, ne-
boť obrazně podle křesťan-
ské víry on je beránek, 
obětovaný za spásu světa.  

 Řehtačky, klapačky, mlýnky, trakářky a 
různé další doma vyrobené nástroje 
(především dřevěné) 
vydávající rámus svolá-
valy k bohoslužbám od 
Zeleného čtvrtka, kdy 
zvony umlkaly (odlétaly 
do Říma). 

  Valcha byla kombinací klapačky a řehtačky. By-
lo to větší prkýnko, vespod mělo na obou stranách 
přibitá dřevěná péra, uprostřed vedle sebe dvě kla-
dívka. Vpředu se točilo klikou, která otáčela vál-
cem s vroubky. Přitom péra, která sjížděla po 
vroubcích řehtala a kladívka díky kolíkům připev-
něných na válci, se zdvihala a při dopadu zpět 
tloukla. Valcha se držela 
levou rukou, byla opře-
na o prsa a pravou ru-
kou se točilo za kliku  

  Tragač byla větší valcha, kde se válec otáčel 
pomocí kolečka, umístněného uprostřed válce. 
Držel se v obou 
rukách a kolečkem 
se jelo po zemi ja-
ko s trakařem.  

  Klapačka se skládala z prkénka, připevněné-
ho na malém držadle, na 
kterém se uprostřed okolo 
osy otáčelo kladívko, kte-
ré tlouklo střídavě vpřed a 
vzad. 

  Vejce bylo od pradávna sym-
bolem plodnosti, úrody, života, 
narození, návratu jara, slunce a 
díky skořápce i symbolem bezpe-
čí. Jeho přirovnávání k hrobu, kte-
rý skrývá život, bylo symbolic-
kým spojením  
se zmrtvýchvstáním Ježíše a s 
křesťanskými Velikonocemi.  

   Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbo-
lů, protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižová-
ním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým a 
ponižujícím. Tento symbol je ale mnohem starší. 
Ukřižování odpovídá zimnímu slunovratu, kdy 
Slunce vstupuje do souhvězdí Jižního Kříže.  
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Ve školní družině jsme přivítali jaro. Rádi za pěkného počasí chodíme na hřiště, hrajeme hry, procvičuje-
me probrané učivo, proběhl projektový den. Co nás čeká? Chystáme soutěž Pat a Mat, kde si vyzkouší-
me, jak máme zručné ručičky – přitloukání hřebíků, řezání pilou, zavazování tkaniček, navlékání korálků, 
navlékání jehly.  
Do této soutěže se můžou přihlásit i žáci, kteří do školní družiny nechodí.  

 
 
 
 
 

Projektový den ve školní družině 
Dne 4.4.2019 proběhl ve školní družině první projektový den. Hned po obědě 
jsme se sešli ve školní dílně, kde mezi nás přijela paní učitelka Pavlína Hanáko-
vá. Každý z nás dostal ušitou tašku, kterou si podle své fantazie vymaloval. Po-
vídali jsme si o významu používání šitých tašek, než tašek igelitových. Vyzkou-
šeli jsme si různé techniky malování – otisky, tupování, razítka, foukací fixy. 
Všichni si chtěli vyzkoušet většinu technik, tak vznikly krásné pestrobarevné 

tašky pro maminku. Potom jsme se přemísti-
li do školní družiny, kde jsme společně hráli 
ekologické hry. 
Žáci si během projektového dne osvojili, jak 

se vhodně seznamovat s druhými lidmi, jak 

správně pozdravit, rozvíjet své vyjadřovací 

schopnosti, ale také schopnost naslouchat. Během celého odpoledne byl kladen 

důraz na kladný vztah mezi spolužáky, založeného na vzájemném respektu a ra-

dosti ze spolupráce, rozvoji kreativity, jemné motoriky, estetického cítění. For-

mou připravených her s ekologickou tematikou, prostřednictvím modelových 

situací si žáci vyzkoušeli třídění odpadu, chování k přírodě. Cílem byl rozvoj 

samostatnosti, zodpovědnosti, tvořivosti, rozhodnosti a schopnosti týmové spolu-

práce. Z dotazníků spokojenosti žáci toto odpoledne hodnotili velice kladně. 

Projektový den proběhl v rámci projektu Škola hrou, reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012005. 
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Pohádka o sovičce Adélce 

Jednou žila v lese Řáholci malá sova pálená, která se jmenovala Adélka. Lítala po lese sem a tam. Jednoho dne spat-

řila vlka. Vlk zavolal na Adélku a pozval jí na oběd. Adélka se vůbec nebála, a tak pozvání přijala. Vlk byl laskavý, 

hodný  a nalil jí vínečko. Sovičce Adélce se u vlka moc líbilo.  

Ale najednou se vlk změnil. Chtěl Adélku chytit a sníst. Okolo doupěte letěl právě Puštík Rozárek. Zaslechl Adélku, 

jak volá o pomoc. Rychle se otočil a letěl pro velkého ochrance všech sov, pana Výra. Výr za chvíli přiletěl 

a Adélku chytil do drápů. Vyletěl z doupěte ven a odnesl ji až na nejvyšší strom v lese, kde byla v bezpečí.  

Než se Výr s malou sovičkou Adélkou rozloučil, řekl 

jí, že vlk má sovičky rád, ale jen k jídlu. Řekl Adél-

ce, že nesmí vlkovi už nikdy věřit. Rozárka byla moc 

ráda, že jí Výr pomohl. Pěkně mu poděkovala a 

s úsměvem se rozloučili.  

A co se nám nejvíce líbilo a zaujalo na 

tomto projektu? 

Martin – Všechno se mi líbilo. Povídali jsme si o 

sovách, sovy se mi moc líbí. Líbila se mi návštěva 

sov (u pana Podolského). 

Sára – Nejvíce se mi líbila exkurze k sovám. Poznám 

tři sovy. 

Lucka – Líbilo se mi povídání, exkurze k sovičkám. 

TŘÍDA PANÍ UČITELKY LENHARTOVÉ 
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 PŘÍBĚH SOVY BLANKY A JEJÍHO VAJÍČKA 
Za sedmi horami, nedaleko Kralického Sněžníku, je les a v něm bydlí sova Blanka. Jednou, když byla doma, slyšela 
nějaké divné zvuky. Vykoukla se tedy podívat, co se to děje a uviděla, že jí kácí její strom. Polekala se a měla veliký 
strach o svoje vajíčko, které měla doma.  
Rychle spěchala, že se musí s vajíčkem zachránit. Letěla pryč hledat si nový domov. Ale vajíčko jí najednou vypa-
dlo a někam se zakutálelo. Blanka nevěděla kam. Létala po lese, hledala, volala, houkala o pomoc. Slyšela to vever-
ka Alenka. Za chvíli přiběhl zajíček Ušáček. Taky se dovalil medvěd Huňáč Fuňáč. Zeptali se sovy, co se jí stalo. 
Tak jim všechno pověděla a začali s ní hledat ztracené vajíčko. Hledali dlouho. Už byl skoro večer, když vtom viděli 
lišku, jak nenápadně vylézá ze své nory. Šli se do nory podívat a tam našli schované Blančino vajíčko. To bylo ra-
dosti! 
Hned ho sově odnesli. Ta jim moc děkovala. A všichni spolu začali oslavovat. A jak tak slavili, najednou praská 
skořápka a z toho se vyklubala malá chlupatá sovička. Zvířátka jí vymyslela jméno Dáda. 
Ráno šli všichni společně hledat pro sovičky nový domov. Našli krásný v nedaleké skále. 
Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Ale co naše sovičky? Ty si žijí šťastně dál a v klidu ve svém novém domově a 
zvířátka tam za nimi ráda chodí. 

Zdenda, Anička, Míra, Davča, Adam, Matěj 

CO SE NÁM LÍBILO NA PROJEKTU? 

 

TŘÍDA PANÍ UČITELKY ŠPONAROVÉ 

Líbilo se mi všechno, nejvíc se mi líbil výr a 
krkavec Toník, když jsme byli v Sovím králov-
ství. Krkavci se nesmí dávat prsty ani telefony. 
Líbil se mi film Soví strážce. Jak tam měly sovy 
masku na hlavě a kovové drápy, aby se mohly 
bránit a bojovat. Líbilo se mi vymýšlení pohád-
ky a ta naše pohádka O sově Blance.  
    Zdenda 

Nejvíc se mi líbila pohádka Soví strážce, jak v 
ní bojovaly sovičky, bylo to nebezpečné, ale 
dopadlo to všechno dobře. U pana Podolského 
se mi líbila malinká sovička, která byla v kleci 
a taky krkavec, ke kterému se nesmí dávat prs-
ty.      Matěj  

Líbilo se mi páteční představení tříd, jak Péťa Pacek četl 
svoji pohádku. Byla srandovní. V Sovím království se mi 
líbila sova pálená (africká – byla černá). Líbili se mi taky 
dva jestřábi. Líbilo se mi kreslení soviček ve třídě. Líbilo se 
mi pouštění filmu, jak tam měly sovy masku na ochranu hla-
vy a na drápech kovové bodáky.   Míra 

Líbilo se mi, jak Péťa Pacek říkal v pátek svoji vymyšlenou 
legrační pohádku. Také se mi líbilo, jak paní učitelka Lenhar-

tová povídala se Sárou o tom, co zjistily o sovách, jak Kája 
četl svoji pohádku. Líbila se mi pohádka Soví strážce, jak 

tam byla sova pálená. Ta byla statečná, když letěla do ohně.  
      Anička  

Líbilo se mi vymýšlení pohádky o Sově Blance, 
taky se mi líbil výr velký, který byl v Sovím krá-
lovství. V Sovím království se mi taky líbila sova 
pálená a sovy sněžné (ty byly krásně bílé), taky 
krkavec.    Adam  

Líbil se mi výr veliký, sovy sněžné, krkavec, které jsme vi-
děli v Sovím království. Taky se mi líbilo, jak jsme vymýšle-
li naši pohádku O sově Blance. V tělocvičně čtení o sovách a 
dívání se na film Soví strážce.    David 
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  PŘÍBĚH VYSLOUŽILÉHO ELEKTROSPOTŘEBIČE  
 
 
 

PŘÍBĚH PANÍ TELEVIZE 

Ráda bych se Vám představila. Jsem paní Televize. 
Žiju si v rodině Dekařových. A do této rodiny jsem 

se dostala tak, že si mě nešli koupit do obchodu. 
Daroval mě jim totiž strejda Petr. Vyhrál mě totiž 
na plese (on už doma televizi měl). U Dekařů byla 

doma maminka, tatínek, čtyři holčičky, jeden kluk, 
taky tu žila babička s dědečkem. Všichni měli ze 
mě velkou radost, ale největší měl asi malý chlape-

ček Honzík. Rád se totiž dívá na auta, baví ho 
Blesk Mc Queen, je to nejrychlejší závoďák na 
světě. Poznáte ho podle červené barvy a blesku na 

boku. Malá holčička se zase ráda dívá na pohádku 
Chůva Mc Queen, která hlídá pět zlobivých dětí. Nejstarší holka Laila se zase těší, až jí pustím film Harry 
Potter, protože má rada kouzla a čarování. A taky ji baví 101 Dalmatinů. Mladší sestřičky se zase chtějí 

dívat na příběhy o Sofii. Mají několik dílů. Tatínek má radost, když mu pustím fotbal nebo tenis, také se 
dívá na pořady o autech, jak se opravují. To má tatínek rád i s malým Honzíkem. Maminka a babička si 
mě pouští, když se chtějí podívat na Prostřeno a Divošky. Jednoho dne mi bylo ale nějak divně. Začalo mi 

být horko, kašlala jsem, až mi můj krásný barevný obraz poskakoval, dokonce se ztrácel. Rodina se o mě 
začala bát, že jsem nemocná, že jsem se jim porouchala. Maminka mě dokonce strašila, abych nevyhořela. 
Tatínek řekl, že mě musí dát opravit. Našel si telefonní číslo na opraváře a zavolal mu. Domluvili se, že 
mě k němu odvezou do opravny. Já jsem se hrozně bála. Tam se na mě pán kouknul. A netrvalo dlouho a 

už jsem byla zase zdravá. Doma měli všichni radost, že se zase mohli dívat na svoje oblíbené pořady. 
Když jsem ale zestárla, začaly mě bolet šroubky, drátky, ztrácela jsem hlas i barvy. Tatínek řekl, že si mu-
síme koupit novou televizi. Děti ale brečely, že mě nedají pryč. Maminka s babičkou jim ale řekly, že se 

nemusí bát, že se paní Televize vyhodí někam s odpadky, že neskončí někde na skládce.  Že mě půjdou 
všichni odnést do obchodu. Do toho kde si koupí novou. A oni se tu o mě postarají. Maminka dětem řekla, 
že si ze mě vezmou vzácné drátky, plíšky, plasty a z toho všeho se vyrobí zase nová miminka. Nové paní 

Televize. Děti přestaly brečet a měly velkou radost.  

TŘÍDA PANÍ UČITELKY ŠPONAROVÉ 
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  O tajemném sovím pokladu 
Na hradě Sovinci žila mladá soví rodinka Výrových - maminka Nikola, tatínek Šimon a tři 

soví bratři Péťa, Filip a Zdeněk, kteří se neustále hádali a prali. O hrad se pravidelně staral kaste-
lán Jaroslav Veliký.  

Jednoho dne se na hradě objevily nadšené turistky sestry Kalousovy - Mirka a Sabina. Kas-
telán s nimi postupně procházel všemi místnostmi hradu - sklepením, hladomornou, černou kuchy-
ní, až vystoupali na hradní věž. Holky byly zvědavé a rozhodly se, že si hrad prozkoumají samy, 
proto kastelána ve věži nepozorovaně zamkly. Přestože Jaroslav bušil na dveře, nadával, prosil a 
dlouho volal o pomoc, nikoho se nedočkal. Holky se vydaly na půdu v domnění, že by na hradě moh-
ly najít nějaký poklad, o kterém slyšely, že ho zde schoval loupeživý rytíř.  

V té době se výří kluci učili s maminkou létat a občas některý z nich spadl na zem a natloukl 
si nos.  

Když Mirka se Sabinou odemkly dveře od půdy a vešly dovnitř, ocitly se uprostřed černočer-
né tmy a dveře se za nimi se skřípěním zavřely. Najednou ucítily, jak se kolem zvedl vítr a velké 
množství prachu. Mirka se vyděsila a začala křičet: ,,Pomoóc! Tady někdo je! Slyšelas ty zvuky?“, 
zeptala se Mirka Sabiny. „Jaké zvuky?“ „No přece takové hú, hú.“ „Je tady někdo“, ptala se Sabi-
na? Ale najednou bylo úplné ticho. „Tady snad straší.“ „A viděla jsi někoho?“ „Neviděla, ale něco 
tu je.“ V tom se otevřelo vikýřové okno a na půdu proniklo světlo. Holky spatřily, jak na trámu sedí 
soví pár se třemi mláďaty a udiveně kouká na holky. 

Sabina a Mirka si oddechly a na poklad dočista zapomněly. Se zatajeným dechem chvíli po-
zorovaly soví rodinku a obdivovaly jejich načechrané peří, velké oranžové oči a klid, se kterým se-
děly na půdě. 

Holky se potichu vytratily z půdy a zamířily ke dveřím osvobodit nebohého kastelána Jaro-
slava. 
Sabina s Mirkou kastelána odemkly a vyprávěly mu, co se jim na půdě stalo. Kastelán se na ně 
nejdříve zlobil, ale potom jim odpustil a za to, co provedly, musely ve sklepě pochytat všechny myši 
pro soví rodinku.   

JAK SE NÁM LÍBIL PROJEKT? 

TŘÍDA PANÍ UČITELKY BROŽKOVÉ 

Šimon: 
Líbila se mi návštěva u manželů 
Podolských, film a prezentace. 
Všechno se mi líbilo. 

Jára: 
Líbilo se mi všechno. 
Na návštěvě v sovím království -  trochu 
nuda. 
Příprava plakátů - nebavilo mě to. 
Prezentace v tělocvičně mě trochu bavi-
la. 
Film Legenda o sovích strážcích je nej-
lepší pohádka, kterou jsem kdy viděl. 

Nikola: 
Mně se líbilo všechno. Ty sovy byly 
fajn. 
A koukání na film ve škole, který se 
jmenoval Legenda o sovích Strážcích, 
mě docela bavilo.  

Petr: 
Nejvíc se mi líbil film, sovy a projekt. 
Na návštěvě u Podolských se mi líbily 
všechny sovy a krkavec, který uměl 
mluvit. 

Zdenda: 
Líbilo se mi představení v tělocvičně. 
Nejvíc se mi líbil film Legenda o so-
vích strážcích. 

Sabina: 
Byl to moc zajímavý projekt, ale nej-
víc se mi líbila prezentace. Byla zají-
mavá a dozvěděla jsem se tam spoustu 
informací. 

Mirka: 
Já se omlouvám, nebyla jsem na 
sovách, byla jsem nemocná. 

Šimon: 
Líbila se mi návštěva u manželů 
Podolských, film a prezentace. 
Všechno se mi líbilo. 
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PŘÍBĚH VYSLOUŽILÉHO ELEKTROSPOTŘEBIČE 

TŘÍDA PANÍ UČITELKY BROŽKOVÉ 

Můj vznik telefonu 
Nikola 

Jsem mobilní telefon. Čekal jsem na člo-
věka, který mě koupí. A paní mě koupila a dala 
své kamarádce. Měla ze mě radost a já taky, že mě 
bude mít ráda. Dokonce plakala radostí.  

Jednou mě donesla do školy, kde mě jen 
tak položila a zapomněla na mě. Něco na mě spa-
dlo. Naštěstí mě někdo posbíral a zavezl mě do 
továrny na recyklaci. Moc jsem se bál, protože 
jsem nevěděl, co se stane. 
Bylo to napínavé. Rozebrali mě na kousky, vypa-
dalo to se mnou bledě.  
Nakonec mě začali skládat dohromady a opravili 
mě. Byl jsem jako nový mobilní telefon. 

O POROUCHANÉM MRAZÁKU 
Jára 

Jmenuji se Zanusi a jsem mrazák. Byl jsem v továrně 
sestaven a velkým autem převezen na prodejnu, kde 
si mě koupili lidé. Ti si mě převezli domů a dávali do 
mě maso, ovoce, zeleninu a pečivo. 
Po 10 letech jsem se porouchal a byl jsem převezen 
do továrny, kde mě rozebrali na kousky. Takže dál 
sloužím lidem jako součástka do telefonu a různých 
spotřebičů. 

JAK JSEM SE ZASE OCITLA 
V NÁKUPNÍM CENTRU 

Sabina 
Vždy jsem si myslela, že se jednou stanu tou 
nejlepší fénovou holčičkou. Jedna malá holčič-
ka Anetka chtěla udělat mamince radost, tak se 
šla podívat do obchodu, co by jí koupila. Její 
maminka byla ta nejlepší kadeřnice a tak napa-
dlo malou holčičku koupit fén. Ohlížela se a 
najednou si mě všimla. Koukala se ze všech 
stran, jak vypadám…. A naštěstí se rozhodla si 
mě koupit. Jeli jsme autem do nového bytu. 
Když Anetka vešla, předala mě mamince a ma-
minka jásala radostí. Anetčina maminka měla ty 
nejkrásnější vlasy… Myslela jsem, že budu na-
vždy fénovat ty nejkrásnější vlasy, ale najednou 
už jsem se nezapnula.   

Ale nechtěla jsem skončit jako odpad, a 
tak se maminka rozhodla dát mě Anetce do ško-
ly. Ona se o mě postará. Dala mě do krabice, 
kde byla spousta fénů. Ve škole nikdo nevěděl, 
co se s námi stane. Najednou přijelo auto a jeli 
jsme do továrny, kde z nás vyrobili nové pří-
stroje. Staly se z nás žehličky na vlasy a odvez-
ly nás do nákupního centra. A tak začal zase 
můj nový život. Kdo si mne koupí? Co mne čeká 

v tomto novém životě? Budu rozdávat radost, zažiji 
slávu? To ukáže budoucnost… 

Příběh o traktoru na ovládání 
Petr 

Můj vznik: 
Nejprve mě někdo vymyslel. Potom mě sestrojil, 
dali mi kabinu s destičkou na ovládání, kola a vlek. 
Vyzkoušeli mě, zda jezdím na ovládání.  
Můj život: 
Přivezli mě do obchodu. Prodavač mě vystavil na 
pult. Přišel pán a koupil si mě. Daroval mě synovi 
k Vánocům.  
Můj konec: 
Moc jsem se ji m líbil a pak po roce jsem se rozbil. 
Po sešrotování začíná můj nový život auta. 

ZDENDŮV POČÍTAČ 
 

Jsem Zdendův počítač, který Zdenda dostal od táty. 
Zdenda na něm hraje hry a má mě hodně rád. Jednoho dne 
Zdenda neposlechl tatínka a vzal si ke mně pití, které se na 
mě vylilo a já přestal fungovat. Zdendův tatínek byl ale hod-
ný a odvezl mě na opravu. Jenomže opravit jsem nešel. To 
byla smůla.  

Nakonec mě rozebrali na součástky. V továrně na 
recyklaci jsem se hodně bál, protože mě položili na dlouhý 
pás, který mě vezl dlouhou cestou, od zastávky k zastávce a 
pokaždé mi odebrali nějakou součástku, až jsem byl úplně 
rozebraný. Vůbec jsem nečekal, že budu zase v pořádku. 
Potom mě ale zase začali skládat dohromady a k mému pře-
kvapení jsem nakonec vypadal jako nový krásný počítač.  

Jen doufám, že se zase brzy setkám s mým majite-
lem Zdendou a užijeme si spolu ještě spoustu legrace.  
 

Foťák 
Šimon 

Vznikl jsem ve Velké Británii v továrně Samsung. Pak mě dovezli do velkoskladu, kde mě ofotili a dali na 
internet, kde si mě koupil nový majitel a dal mě své ženě k narozeninám. 
 Jeho žena byla profesionální fotografka. Fotila se mnou známé celebrity. Po 8 letech jsem se rozbil, ale jeho 
manželka byla chytrá a dala mě do továrny na recyklaci. Bál jsem se, co se mnou udělají, ale nakonec  ze mě 
udělali nový foťák a pak mě dali do obchodu za výlohu, kde jsem čekal na nového majitele…  pokračování 
příště :D                                                    
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HLEDALI JSME VELIKONOCE NA INTERNETU 

TŘÍDA PANÍ UČITELKY BROŽKOVÉ 

Velikonoční koleda pro kluky od Járy 

Hody hody doprovody 

Hody, hody, doprovody, 
dejte vejce malovaný. 
Nedáte-li, malovaný, 
dejte aspoň bílý, 
slepička Vám snese jiný,  
za kamny v koutku, na vrbovém proutku, 
proutek se ohýbá, 
vajíčko kolíbá, proutek se zláme,  
slepička z něj spadne. Vajíčko se odkoulí do strej-
čkovy stodoly, vajíčko křáp,  
slepička kdák, panímámo, máte mi ho dát. 

Velikonoční koleda pro kluky 
od Petra 

 
Upletl jsem pomlázku, 
je hezčí než z obrázku, 
všechny holky, které znám, 
navštívím a vymrskám, 
než mi dají vajíčko, 
vyplatím je maličko. 

Verše psané na kraslice od Ni-
koly a Mirky 

To vajíčko malovaný,   
je od srdce darovaný. 
 
V malovaným vajíčku 
posílám Ti hubičku. 
 
Na to vajíčko 
pište slovíčko, 
ať se zaraduje 
moje srdíčko. 
 
Komu vajíčko daruju, 
toho upřímně miluju. 
Komu to vajíčko dám, 
toho tuze ráda mám. 
 
Kdo chce všechno vědět, 
musí rok na vajíčku sedět. 
 
Leť vajíčko dolinú, 
pozdrav moju rodinu. 
 

Velikonoční koleda pro kluky od Šimona 

Hody hody doprovody 

Hody, hody doprovody,  
dejte medu, žádné vody,  
nechci vody, dejte medu, 
jinak od vás neodejdu. 
A nakonec, tetičko, dejte pěkný vajíčko. 

Velikonoční koleda pro kluky od Járy 

Hody hody doprovody 

Hody, hody, doprovody, 
dejte vejce malovaný. 
Nedáte-li, malovaný, 
dejte aspoň bílý, 
slepička Vám snese jiný,  
za kamny v koutku, na vrbovém proutku, 
proutek se ohýbá, 
vajíčko kolíbá, proutek se zláme,  
slepička z něj spadne. Vajíčko se odkoulí do strejčkovy 
stodoly, vajíčko křáp,  
slepička kdák, panímámo, máte mi ho dát. 

Velikonoční koledy od Sabiny 
Koledníci jdou, 

pomlázku nesou, 
zpívají koledy, 

„vajíčko dejte mi“. 
Ať je pěkně malované, 
Od srdíčka darované. 

 
Slepička běhá 

Slepička běhá po dvoře, 
vajíčko se kutálí v komoře, 

slepička kdák! Vajíčko křáp! 
Máte mi ho panímámo dát. 

http://www.vasedeti.cz/wp-content/uploads/2012/03/vajicko.jpg
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  SOVÍ POHÁDKY 

TŘÍDA PANÍ UČITELKY NESVADBOVÉ 

SOVA A KOUZELNÝ ŠPERK 

Karel  

Byla jednou jedna soví dívka, která se jmenovala 

Marinet. Bylo jí 14 let. Měla soví kamarády Alia, 

Nino a Ejdriena. Ale měla soví nepřítelkyni Chloe. 

Sova Marinet byla zamilovaná do sovího chlapce 

Ejdriena. Bylo mu také 14 let. Soví Chloe furt štva-

la, neustále ji ponižovala a provokovala. Jednoho 

dne se objevil zlý šperk, říkali mu šperk zlých sov. 

Tento šperk mohl dávat zlou sílu. Když se někdo 

naštval, zlý soví strážce to ucítil a hned ho obrátil na 

stranu zla. Naštěstí se objevil i hodný strážce, který 

vlastnil také šperk, ale ten měl tu moc, že dokázal 

všechno napravit. Tento šperk dostala sova Marinet, 

protože jí to dal ten hodný soví strážce. Když přišla 

Marinet domů, podívala se do krabičky, co vlastně 

dostala. Uviděla šperk ve tvaru soví hlavy, o kterém 

věděla, že pomáhá všem hodným sovám. Nasadila 

si ho na vyletěla každou noc pomáhat všem, kteří to 

potřebovali. Vykonala dobrou práci a všichni jí byli 

vděční. Pak našla hnízdo zlého strážce a vzala mu 

jeho zlý šperk. 

 SOVÍ STRÁŽCE 
Milan  

Byla jednou malá sovička, která chtěla být sovím stráž-
ce – chránit soví království a která se jmenovala Lucin-
ka. Měla staršího bratra Edvarda. Ten už byl strážcem 
spoustu let. Lucinka chtěla létat nad sovím královstvím. 
Jednoho dne si vyletěla na výlet na rozkvetlou louku. 
Jak letěla zpátky na království, tak si nepřátelé odchytli 
Lucinku nad lesem. Lucinku zavřeli v nepřátelském krá-
lovství. A vyhlásili soví válku. A už letěli soví strážcové 
chránit své království a osvobodit Lucinku. Strážcové 
měli naplánovanou taktiku, jak by se tam dovnitř dosta-
li. Přišli na to. Obletěli kolem království a vzali to přes 
věže. Přesně ve věži byla zavřená Lucinka v kleci. Její 
bratr Edvard zachránil Lucinku z klece a nepřátele si 
vzali jako rukojmí. Odletěli zpět do svého království. 
Lucka a Edvard byli povýšeni na soví strážce. 

 PŘÍTEL NAVĚKY 
Dominik  

Za devatero horami a devatero řekami žil chudý a hlavně 
smutný hrabě David.Jednoho dne si uvědomil, že není 
vůbec spokojený se svým životem, chyběl mu smysl.V lese 
na procházce uviděl spadlé vajíčko.Hraběti se vajíčka zže-
lelo a vzal ho domů.Doma ho dal ke kamnům a zakryl ho 
kašmírovou dekou.Za pár dní se vyklubal malý ale přesto 
roztomilý ptáček.Hrabě okamžitě poznal že je to sova.A 
měl pravdu, byl to sýček.Pojmenoval ho Zeus.Sova vydá-
vala pro hraběte krásné líbezné zvuky.A hrabě si řekl že 
musí mít hlad.Pták rostl a rostl, a jak rostl zvykl si na pro-
cházky s hrabětem.Poslušně mu seděl na rameni na kte-
rém měl hrabě koženou vycpávku.Jednoho dne poprvé 
Zeus promluvil a řekl že je kouzelná sova, a chce se vrátit 
do své soví země.David byl z toho smutný že ztratí kama-
ráda kterého celé ty roky tolik postrádal.Zeus však řekl že 
kdo Tě má rád, nikdy Tě neopustí i když s Tebou zrovna 
nebude.. 

 SOVÍ KRÁLOVNA A KRÁL 
Petr  

Soví královna létala po království a uviděla vetřel-
ce, který ukradl sovího krále bez dovolení. Ten ve-
třelec byl člověk, který chtěl sovího krále sám pro 
sebe. Královna vyhlásila poplach a poručila ostat-
ním sovám, aby krále zachránily. Druhý den se vrá-
tili soví vojáci zpět i s králem do království. Krá-
lovna Mirka s králem Petrem se raději přestěhovali 
zpět do lesa a měli tam rande bez doplatku a poplat-
ku. Mirka pozvala krále na večeři a král ji vzal na 
oplátku plavat. Po nějaké době se jim vylíhla mlá-
ďata a z krále a královny se stali rodiče. Všichni 
byli moc šťastní a ani království ke štěstí nepotře-
bovali.  

 O SOVĚ JMÉNEM ERIK 
Jára 

 

Žila jednou jedna sova jménem Erik, která měla svůj domov v dutině stromu, ne moc vysoko nad zemí. Do-
ma se občas nudila. Jednou soví rodiče museli odletět nalovit myši do zásoby. Erik tak zůstal sám doma. Za 
nějakou chvíli slyší klepání na dvířka. „Kdo to je?“ zeptal se. „To jsem já, tvoje maminka, otevři mi dveře.“ 
Erik šel a otevřel dveře. V tu chvíli vtrhla dovnitř liška a začala všechno převracet a shánět něco k jídlu.. 
Nic nenašla, tak si řekla, že jí bude stačit malá sova Erik. Už se něj chtěla vrhnout, když tu se vrátili soví 
rodiče. Na lišku se vrhli a svými drápy jí dali co proto. Bolavá liška se kotrmelci dala na útěk. Soví rodiče 
hned poučili Erika, že nesmí otvírat cizím. Ještě ten den večer Erik zahlédl znovu lišku, jak se opatrně po-
tlouká kolem jejich obydlí. Proto spustil své noční houkání. Liška se lekla a v obavách, že se na ni znovu 
vrhnou, utekla a už se nikdy neukázala. 
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JAK SE NÁM LÍBIL PROJEKT? 
 

TŘÍDA PANÍ UČITELKY NESVADBOVÉ 

  Milan: Překvapilo mě to, jak řekl Petr "rande 
bez poplatku". Ten projekt se mi moc líbil, 

všechno možně. Líbily se mi živé sovy, jak jsme 
se na ně byli podívat. 

  Petr: Bylo to srandovní 

 Dominik: Líbila se mi Péťova pohádka. Byl 
jsem rád, když jsem viděl sýčka. Také se mi líbi-

la pohádka Legenda o sovích strážcích a přístup 
ostatních. Super projekt, není co vytknout. 

 Kája: Líbila se mi návštěva v Sovím 
království, příběhy, film, celý projekt. 

  Jára: Líbily se mi pohádkové příběhy 
o sovách, celý projekt. Líbily se mi ži-
vé sovy, třeba výr velký nebo sova pá-
lená. V projektovém týmu se mi praco-
valo dobře. 
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  PŘÍBĚH VYSLOUŽILÉHO ELEKTROSPOTŘEBIČE  

 

TŘÍDA PANÍ UČITELKY NESVADBOVÉ 

 Mobil Mia 
Helča 

 
Vyrobili mě v Praze 5 dne  1.11 2019. Týden po mé výrobě 
mě dali do jedné krásné prodejny s elektrospotřebiči. Dali 
mě a mé kamarádky na nejvyšší poličku naproti oknu. Vi-
děly jsme krásně ven. 
Jednoho dne tam přišla krásná paní. Hned, co mě viděla, 
vydala se za mnou. Koukla na mě ze všech stran a položila 
zpátky. Vzala si moji kámošku do ruky a taky na ni koukala 
ze všech stran. Pak k ní přišel pán a ptal se jí, jestli  nechce 
pomoci a co si přeje. Chvilku si povídali a ten pán si mě 
vzal a šel k pokladně. Asi na ni udělala dojem má černá 
barva a elegantní vzhled. Paní mě zaplatila, zabalili mě a ta 
paní si mě vzala domů. Byla jsem tak moc šťastná. Hned co 
jsme došli domů, rozbalila mě a začala fotit, volat kamará-
dům  a tak dále. 
Už uběhl rok. Uběhlo to hodně rychle a prožily jsme tak 
krásné chvíle. 
Už mě má rok, celý dlouhý rok, co mě má, a vypadala spo-
kojeně, když se mnou fotila ty nejkrásnější fotky. Večer 
chtěla zavolat kamarádce, ale nešlo jí to. Já se bála, že mě 
vyhodí, ale ona si řekla, že mě vypne a zapne. Když mě 
chtěla zapnout, nešel mi ani displej, a v tu chvíli jsem si 
řekla: a je konec… ona mě vyhodí a budu někde na skládce 
s plínkami všude kolem mě. Ale ona mě vzala druhý den a 
odnesla do velké budovy. Tam mě nechala a oni mě roze-
mleli a vypadly ze mě ty nejdůležitější součástky. Dali je do 
třech dalších mobilů. Dalo by se říct, že jsem jejich máma. 

 Elektrická konvička, vyrobena v roce 2004 
Jára 

Byla jsem vyrobena v roce 2004, byla jsem v nákladním vozi-
dlu a dojela jsem k nějakému obchodu. Tento obchod vypadal 
na elektro spotřebiče. Stála jsem nad poličkou, přímo vedle 
pokladní. Pak mě dali k jiné polici. Viděla jsem velkou polici 
a v ní byly vysílačky a toustovače. Položili mě mezi ně a če-
kala jsem na zákazníka. Ještě že jsem nebyla sama J. 
Oni mě chtěli dát někam jinde, ale pak přišla stará paní a kou-
pila si mě. A taky koupila toustovač, takže jsem nebyla sama. 
Když mě rozbalila, tak jsem viděla docela dobrý dům 
z venku, ale v domě, to byla krása. Byla tam televize a kuchy-
ně, vedle mě stal toustovač, můj soused. 
Uběhly 3 roky a pořad jsem fungovala, ale potom do domu     
přišla vnoučata a hrála si na babu. Čtyři obešla kolem mě a 
pak jsem spadla k zemi. Děti mě rozbily, taky toustovač se 

rozbil. Babička mě dala ke škole do nějaké železné bedny, 
pak páni mě vzali k recyklaci. Toustovač mi řekl, že se zno-

vuzrodím k životu.  A měl pravdu. Byla jsem zase živa. Pak 
mě dali k obchodu alza.cz, a zase jsem čekala na dalšího maji-

tele.  

Příběh kytarového komba 
Dominik 

Jsem kytarové kombo Marshall. Vznikl jsem v malém 
závodě v Americe přesně v Severní Karolíně… Na-
konec jsem skončil v prodejně v Hollywoodu v čer-
nošské čtvrti. Jednou přišel do obchodu jeden známý 
kytarista… Byl rok 1959… Byl snědý.. Měl afro, fia-
lový oblek a vše laděno do bílé barvy… Byl to Jimi 
Hendrix… Nesl si na zádech elektrickou kytaru znač-
ky Fender, model American Elite Telecaster… Připo-
jil mě a začal hrát Dům u vycházejícího slunce, aby si 
mě vyzkoušel.. Jelikož už podle oblečení nevypadal 
chudě, vzal mě Zaplatil místo 5500 $ rovných 10000 
$ a prodavači řekl, ať si to nechá, že je to příspěvek 
pro obchod… Šel se mnou ke svému autu, nádherné-
mu Cadillacu Fleetwoodu, a naložil mě do kufru.. 
Pravidelně na mě cvičil a také jsme projeli hromady 
koncertů.. Ale v roce 1969, když hrál na Woodstocku 
americkou hymnu, vyčerpal se a umřel, protože před 
koncertem si vzal LSD… Odkázal mě Lindě McCart-
ney… Nikdy by nevyhodila jakoukoliv věc po zesnu-
lém příteli, tak mě dala k recyklování… A vznikla ze 
mě tři nová Komba… A jedna pedálová ladička… A 
byl jsem rád, že si tenkrát vybral mě… 
Věnováno památce zpěváku, ,textaři a kytaristovi Jimimu 
Hendrixovi... 

Můj kamarád počítač 
Kája 

Byl jeden počítač a byl úplně starý. Druhý den na něm byly 
děti a hrály tam nějaké hry – střílečky. Pouštěly písničky. 
Třetí den nešel zapnout, protože byl zavirovaný. Tak ho dali 
do sběrny. Tam ho rozebrali na součástky a vytvořili z něj 
nový počítač. Dostal se do prodejny, kde si ho zase děti kou-
pily. Stál 10000,- Kč. 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY NESVADBOVÉ 

 „Na Velikonoce poběžím čokoládovou štafe-
tu!” chlubí se mamince Davídek. 
„To bude něco pro tebe, viď? Běžet se samý-
ma čokoládama. 

 "My nemáme zrovna moc peněz," vypráví teta 
Horáková, "takže letos na Velikonoce budeme 
barvit jen půlky vajec." 

 Babička: „Brzy budou Velikonoce. Kubo, půjdeš na kočičky?” 
„Těžko! Táta říkal, že mám na holky ještě čas. 

 Táta podává Pepíčkovi sýr a Pepíček říká: „Ale tati, 
já nemám rád ementál.” 
Táta se podiví: „A proč?” 
Pepíček na to: „Jsou v něm díry.” 
Po chvíli přemýšlení táta řekne: „Tak víš co? Sněz 
sýr a díry nech na talíři.” 

 Tatínek se ptá syna: „Jak to, že jsi samá modři-
na, prosím tě, kdo tě tak zmlátil?” 
A syn na to: „Ále banda kluků si mě spletla s 
holkou a nařezali mi.” 
„A to si nemohl utíkat, kluku jedna pitomá!” 
„Nemohl, ono se v lodičkách špatně utíká.“ 

Koledníci dořeknou koledu a teta přinese z domu mísu 
vajíček. 
"Chcete nějaké vejce, chlapci?" 
"Určitě, teta," natahují ruce koledníci. 
"Výborně, takže to bude šest korun za jedno." 

 "Pane vrchní, když máme ty Velikonoce, přineste 
mi svěží jarní kávu." 
"Lituji, pane, ale Jar nám právě došel."  
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