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  ŠKOLNÍ BRAVÍČKO 

DUBEN 2020  

Milí čtenáři, kamarádi, přátelé, 

přinášíme Vám 1. číslo časopisu v roce 2020, 
zároveň však 3. číslo ve školním roce 
2019/2020. Tématem je APRÍL, VELIKONO-
CE. 

Když jsme plánovali zaměření tohoto čísla, 
vůbec jsme netušili, co se v naší zemi, celém 
světě bude odehrávat. V souvislosti s těmito 
událostmi se možná bude některým z vás 
zdát, že téma není příliš vhodné… Zkusme 
se však podívat na dané téma jinýma očima. 
Není žádoucí v tomto zasmušilém čase přejít 
na jiné myšlenky, zasmát se? Smích léčí… 
Na druhou stranu - jak by bylo fajn, kdyby ten 
zákeřný vir byl jen apríl…   

Přejeme všem pevné zdraví, dobrou náladu a 
optimismus—zvládneme to... 

 Vážení rodiče,  

od 11. 3. je díky vládním opatřením uzavřená škola. 

Ač je škola uzavřena, žáci se musí každý den věno-

vat školní přípravě (1—2 hodiny denně).  

Na www.zspkraliky.cz jsou zveřejňovány informace 

pro Vás, ale i pro žáky. Žáci budou pravidelně do-

stávat domácí práci, která je zveřejněna v týden-

ních plánech. Do e-mailů jsou žákům zasílány pre-

zentace, učební texty, pracovní listy. Zadané úkoly 

by měli být schopni sami zvládnout. Třídní učitelé 

jsou s Vámi v užším kontaktu (telefonickém, e-

mailovém), sdělují Vám potřebné informace, spolu-

pracují. Nebojte se na  třídního učitele Vašeho dítě-

te obrátit tehdy, když budete potřebovat nějakou 

informaci, poradit. Bude Vám nápomocen. Nastav-

te spolu co nejlepší spolupráci, která bude vyhovo-

vat oběma stranám pro dobro Vašich dětí.  

Přejeme Vám hlavně zdraví, optimismus, sílu, trpě-

livost, lásku, přejeme Vám, abyste měli každý den 

důvod k úsměvu. 

Pedagogický tým SpZŠ Králíky 

UZAVŘENÁ ŠKOLA—KORONAVIRUS 

 Milí žáci, 
ač jste si někteří přáli nechodit do školy, mnohým z vás se po škole již 
stýská—po kamarádech, učitelích. Ze čtrnácti dnů volna se nyní rýsuje 
pobyt doma dva, možná tři měsíce. Zjišťujete, že doma je tak trošku 

nuda…  

Učitelé jsou s vámi v kontaktu, ačkoliv nejste ve škole, ale doma. Posí-
lají vám domácí práci, komunikují s vámi prostřednictvím rodičů, e-
mailu, telefonu. Každý den se musíte 1—2 hodiny věnovat škole. Do-

stali jste týdenní plány, podle nich plňte zadané úkoly. Každý pátek (do 
14 hodin) se spojte se svým třídním učitelem (e-mailem: zspredak-
ce@seznam.cz, telefonicky) a odpovězte na 2 otázky: 

1. Co jsem za týden zvládl/a udělat? (dle týdenního plánu) 

2. S čím jsem si nevěděl/a rady, s čím potřebuji pomoci, čemu 

nerozumím? 

Učitel se domluví s vašimi rodiči a v domluvený čas vám zavolá. Spolu 

proberete všechny otázky, zkontrolujete práci, kterou jste v daném týd-
nu dělali. 

V týdenním plánu máte uvedeny webové odkazy na zajímavé stránky, 
kde můžete procvičovat matematiku, češtinu, angličtinu… Každé všední 

ráno můžete sledovat televizní pořad UČITELKA... 

Věřte, že i učitelům se po vás stýská. Chovejte se odpovědně, ať se co 
nejdříve setkáme. Noste roušku, vyhýbejte se lidem, myjte si pravidelně 
ruce. Těšíme se na Tebe.  

Váš ředitel, učitelé a asistenti 



Únor—červen vždy v pondělí: 
Klub deskových her 
 

Únor—červen vždy ve čtvrtek: 
Doučování z anglického jazyka 
 
 
 
Zřejmě ještě zůstaneme doma 
21. 4. odvoz pomerančové kůry 
 
 
 
Zřejmě ještě zůstaneme doma 

 

 
 
8. 6.—12. 6. 
EKOLOGICKÝ TÝDEN??? 
8. 6.—Výukové programy v Paletě 
Oucmanice 
Výlet do Velkých Losin 
16. 6. 
Návštěva knihovny 
 22. 6.—23. 6. 
Projekt Sport je príma 3 
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Jaro už nám klepe na dveře a „hermani“ a „hermanky“ se od 
zimy naučili několik nových her. Vyzkoušeli jsme např. Sázky 
a dostihy, při kterých je důležité umět hospodařit s  penězi. 
Role bankéře, jak jsme zjistili, není vůbec jednoduchá, musí to 
být dobrý a poctivý počtář. Stejně tak u Vrhání kostek musí 
umět hráč dobře počítat a mít hlavně kousek toho štěstí. Ještě 
štěstí, že nikdo nic nevsadil! 
 
Hodně legrace jsme si však užili při velkém Pohádkohraní, při 
kterém jsme hádali, v jaké pohádkové bytosti se kdo proměnil, 
zjistili jsme, jaký je kdo malíř a řešili jsme pohádkový kvíz, při 
kterém na plné čáře zvítězil „herman Viverion“, ten snad zná 
všechny animáky světa!   
 
Velmi nás pobavil také turnaj ve stolním fotbálku, ve kterém 
byly výsledky velmi těsné a hra byla proto velice napínavá. V 
motorické hře Opičky se zase jako nejlepším „hermanem“ uká-
zal „Jaropárek“, kterému ty opice skákaly tak, jak on sám pís-
kal.   Klasické Piškvorky se zpočátku zdály jednoduché, ale 
vyznat se v té spleti čtverečků a koleček nakonec nebylo pro 
některé hermany nijak snadné. K jejich nelibosti nakonec vy-
hrála „hermanka Arabel“. 
 
Těšíme se na další setkání s Vámi,  „hermanka Ma(g)ma“, 

„herman pan Müller“ a „hermanka Heřmanka“. 

KALENDÁŘ AKCI 

ANEB CO NÁS ČEKÁ? 

DUBEN 

KVĚTEN 

ČERVEN 

KLUB DESKOVÝCH HER 
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Co se událo v prevenci od Vánoc? 
V prosinci se konala Vánoční dílna pro rodiče a Školní vánoční be-
sídka, která se dětem velmi povedla. Každá třída si připravila 
moc pěkná vystoupení a všichni se velmi dobře bavili.  
V lednu byly zpracovány dva projekty, na které škola žádá o finanční 

podporu u Pardubického kraje. První projekt „Sport je príma! 3 je 

zaměřený na podporu pohybové aktivity u dětí, jeho obsahem bude 

dvoudenní sportovně turistický pobyt na chatě Bublačka Pastviny a 

zážitkový program ve Vodáckém tábořišti Cakle u Ústí nad Orlicí. 

Druhý projekt „Správná cesta“ je zaměřený na velmi potřebné téma 

kyberšikana, šikana a agresivní chování. 

 

Co nás čeká? (ještě není pořád jasné…) 
DUBEN: 
V rámci třídnické hodiny budeme s žáky hovořit na téma Rizikové chování v dopravě. 
Dalším tématem bude kyberšikana. Pro žáky 5. – 9. ročníku je zajištěn interaktivní program Skrytá nebez-
pečí internetu. Cílem je zaměřit se na témata rizik na internetu – lživý obsah, nebezpečné kontakty, 
pornografie, sexting, nebezpečí webkamer, etika chatování, etika pořizování fotografií, videí, ochrana 
osobních informací a hesla, nebezpečí sdílení fotografií. 
 
KVĚTEN: 
Jednodenní projekt První pomoc pro celou školu, kdy si budeme povídat s pracovníkem rychlé záchranné 
služby, seznámíme se s první pomocí při úrazu, nacvičíme si dovednost přivolání pomoci a srdeční ma-
sáž. Dozvíme se základní informace k ošetření drobného poranění. 
Proběhne školní turnaj v piškvorkách a šipkách. 
 
ČERVEN: 
Uspořádáme odpolední akci Den dětí, jedná se o odpolední posezení dětí, zákonných zástupců a peda-

gogů u táboráku, cílem je rozvoj dobrých vztahů. 

Dále se uskuteční projekt „Sport je príma! 3, jehož cílem je podpora pohybové aktivity u dětí. Těšit 

se můžete na dvoudenní pobyt na Pastvinách a zážitkový program. Na Pastvinách nás bude čekat turis-

tická vycházka z Pastvin na Zemskou bránu, (naučná stezka pro bližší poznávání okolní krajiny), vycház-

ka na hráz Pastvinské přehrady. Další částí jsou sportovní venkovní hry, plavba na loďkách a seznámení 

se s jógou. Ve vodáckém tábořišti si vyzkoušíte jízdu na raftech, lukostřelbu a lezení na horolezecké stě-

ně.   

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

ANKETY 

Jaká činnost tě o vánočních prázdninách 
nejvíce bavila? 

Máš nějaký nápad, co bychom mohli uspo-
řádat v naší škole? 

Zdobení stromečku // 
Zdobení domu světýlky / 
Rozbalování dárků // 
Připravování bramborového salátu / 
Vaření   / 
Bruslení   / 
Hráli jsme si na babu / 
Chodili jsme na návštěvy // 
Návštěva Glóbusu / 
Hraní s novými hračkami / 
Stavění sněhuláka 

Diskotéku /// 
Besídku / 
Vymalovat a vyzdobit pěkně třídu / 
Švédský stůl / 
Den zvířátek ve škole (co si přineseme) / 
Soutěž ve hře FIFA 20 / 
Můj Rap koncert / 
Turnaj ve vybíjené / 
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Co se děje ve školní družině?   
Jak již víte, tento školní rok hrajeme celoroční hru, kde plníme 
úkoly s čarodějnicí Bety. Každý měsíc se sejdeme v „čajovně“, 
kde si povídáme na daná témata.  
 
V únoru proběhl ČARODĚJNICKÝ KARNEVAL, kde jsme se 

převlékli za čarodějnice. Společně jsme tancovali a soutěžili 

v chytání pavouků, pojídání čarodějnických ocásků, házení my-

šek na cíl.  

 

 
 
 
 

 
 

Hádanky o jaru 
 
Každý na to kouká, civí. Na jaře se dějí divy – rozkvete vždy jeden 
pán. Víte který? ... 
 
Kdopak jsi, kytičko, že jsi tak maličká? Uprostřed máš sluníčko, 
okolo běličká. 
 
Kdo se dívá do zahrady? Kdo tě hřeje u vody? Kdo tě hlídá 
s kamarády? Zlatá koule z oblohy. 
 
Malá kytka celá bledá ze sněhu ven cestu hledá. Při teplotě na nule 
rozkvétají ... 
 
Na nevelkém stonečku spousta žlutých zvonečků. Každý z nich má 
k jaru klíč. Copak je to? ... 
 
Trojdílná sukýnka bílá a malinká, nosí ji panenka, má jméno ... 
 
Ve své sytě žluté kráse pampelišce podobá se. Nápověda pro Bělu: 
„Jsou to květy ...! 

Tati, kup mi pejska 
Napsal Jiří Žáček 
 
Tati, kup mi pejska! 
Nejlepší je štěně. 
Budu ho brát na procházku 
třeba stokrát denně. 
 
Naučím ho štěkat. 
Pro mě to nic není. 
On mi bude na oplátku 
radit při učení. 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ADAMOVÉ 

 POHÁDKA PRO MARTINA OD PROKOPA 

O brýlích, které nechtě ly vidě t 
 

Byly jednou jedny brýle a ty patřily Martinovi. Martinovy brýle se ale pořád zamlžovaly 

a padaly, a tak je měl stále poškrábané.  Maminka mu kupovala nové, ale to bylo 

k ničemu. Naštěstí měl Martin kamaráda, který byl vynálezce z dalekých zemí. Zeptal 

se ho, jestli mu nevyrobí vynález, který mu bude stírat brýle sám, a také ochranu proti 

poškrábání. Martin čekal hodiny, dny, týdny a možná i měsíc, ale to už snad ne! Dopa-

dlo to naštěstí dobře. Vynálezce Martinovi vymyslel stěrače na brýle, zařízení proti za-

mlžení a taky nezničitelné sklíčko. Ale kamarád vynálezce řekl: „Bude to stát 10 000 

Kč! Dělám si srandu, hi hi hi hi.“ Martin se hrozně polekal, protože tolik peněz neměl. 

Měl štěstí, že to byla jenom sranda, „uf“. Od té doby si už nemusel všímat svých brýlí a 

maminka byla moc spokojená, že má Martin tak šikovné kamarády. A to je konec zvo-

nec.  

  ANKETA 
Film, který mě rozesmál. 

Postava, která mě vždy rozesměje. Proč? 

Michal: 
Odvážná Vaiana a její legrační přítel, kdysi 
mocný polobůh Maui. 
Michala také pobavil zlomyslný kocour z lout-
kového seriálu Zahrada od Břetislava Pojara, 
který se snažil čtyři kluky všelijak napálit. 
Martin: 
Seriál Ulice  
Šárka je servírka ze seriálu Ulice. Proč mě ro-
zesměje? Protože je pěkná. 
Alice a Andrejka 
Andy a Álu rozesmál seriál Břetislava Pojara - 
Pojďte pane, budeme si hrát. Jakpak by ne, 
vždyť medvědí hry jsou pěkně vypečené. 
Lucka 
Ježek Sonic. Byla jsem na něm v kině a byla to 
veliká legrace! 
Vždy mě také rozesměje Tom a Jerry, jak se 
snaží jeden druhého nějak napálit nebo poškád-
lit. 
Sára 
Já se vždycky směju u pohádky Mrazík. A nej-
víc se směju, když je tam baba Jaga, která žije 
v chaloupce na kuří nožce a hádá se s Ivánkem. 
Ještě mám ráda Spejbla a Hurvínka, protože 

Hurvínek je legrační a z taťuldy si často střílí.  

  ANKETA 
 Jak trávíme Velikonoce u nás doma? 
Co se mi na velikonocích líbí či nelíbí? 

Michal 
Maminka na Velikonoce peče beránka a s bratrem 
upleteme pomlázku. Na Velikonoční pondělí k nám 
chodí koledníci a bráška mě vezme na koledu po ves-
nici. 
Nemám rád, když na Velikonoce prší. 
Líbí se mi velikonoční výzdoba u nás doma. Těším 
se, že mě bratr vezme ven a chodíme po vesnici. 
Zkrátka, že je vzrůšo!  
Martin 
O Velikonocích barvíme s maminkou vajíčka. Namá-
číme je do barev. S maminkou také upleteme pomláz-
ku a maminka upeče beránka a perníčky. Na Veliko-
noční pondělí chodím s Pepou k babičce na koledu, 
ale i jinam. 
Na Velikonocích se mi nejvíc líbí, že chodíme za 
pěknýma kočkama a že si můžeme válet šunky. 
Sára 
S mamkou dáváme na vajíčka obtisky. Přijde k nám 
děda na koledu. 
Nelíbí se mi opilci na ulici. 
Líbí se mi barvení vajíček. 
Lucka 
Velikonoce mám ráda, protože jsou vesele barevné. 
S maminkou barvíme vajíčka. 
Nelíbí se mi, že holky dostávají pomlázkou na zadek. 
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Martin 
Mně se líbil žertík, ve kterém maminka napálila 

svého syna. 

 

 

 

 

 

  

 

TŘÍDA PANÍ UČITELKY  ADAMOVÉ 

LUCINKA 
Já vím, jak si vystřelit třeba z kočky. Do-

poručuji video na you tubu - Kočky VS 
Okurky: Výbuch smíchu zaručen! Po-

kud totiž před kočku položíte nená-
padně okurku, příšerně se poleká. 
Vypadá to nějak takto… a skutečně to 
funguje! 

APRÍL – VTIPY A ŽERTÍKY 

Sára 
Já jsem našla vtip o klukovi, který napálil své rodiče. 



ŠKOLNÍ BRAVÍČKO   stránka  7 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

TŘÍDA PANÍ UČITELKY ŠPONAROVÉ 

APRÍL… Zajímalo nás, zda se vám podařilo někoho napálit? 
Mně se podařilo napálit mladšího bráchu. Řekl jsem mu, že jede tatínek, Matěj se otočil, ale nikdo tam nebyl.  

Zdenda R. 
Mě napálil už vícekrát bratránek. Třeba se mě zeptal, jestli si s ním půjdu zahrát fotbálek. A on pak místo toho 
odjel. 

David 

Zjišťovali jsme, jaké srandovní postavičky se na-
šim žáčkům líbí… 
Simpsonovi – nejsrandovnější je Homer a pak Bart 
Srandovní bylo, když Líza hledala zub, Bart jí řekl, že je 
v koupelně, ale pak jí řekl, že je to apríl. 
Tom a Jery – srandovní je myška Jerry 
Ona vždycky někam vleze a Tom se za ní nemůže dostat. 
Nebo se spolu hodní a nemůžou se chytit.  
Srandovní bylo, jak Tom dostal palicí nebo když vběhl pso-
vi do boudy a pes ho chtěl sežrat. 
Garfield  
Jak pořád neposlouchá svého páníčka. Srandovní bylo, 
když řídil tátovo auto. 
Tlapková patrola 
To jsou ti veselí pejskové z Tlapkové patroly. 

Prasátko Pepa 
Spansboop Bebe 
Asterix 
Sranda byla, když třeba Asterixovi kradl zloděj prvotřídní 
plátek masa.  

Film, který mě rozesmál   
Taxi 4 – chlápek tam jezdí s taxíkem, projede, změří ho policisti, on si dá turbo a při té rychlosti policisty svlík-
ne. 
Mluvící psi – je to o tom, jak ti pejskové zlobí svého páníčka 
Slunce, seno a pár facek 
Henry nebezpečný – film o kapitánovi a drsňákovi. Drsňák jde s kapitánem na misi a dělají tam různé srandičky. 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ŠPONAROVÉ 

 O telefonu, který nechtěl mluvit 
Byl jednou jeden telefon, který si vyšel do lesa. Potkal tam spoustu zvířátek – 
srnky, jeleny, divoká prasata, veverky. Ale když jim chtěl něco říct, tak ne-
mohl, protože ztratil hlas. Den předtím si totiž vyšel do vesnice, kde hráli velcí 
chlapi fotbal a on jim tak moc fandil, až přišel o hlas.  

Adam 

  O pastelce, která nechtěla malovat 
Byla jedna pastelka, která byla líná a nechtěla malovat. Jednou se jí stalo, že 
vypadla někomu při procházce z kapsy. Měla ale štěstí, protože ji našla malá 
holčička. Ležela na zemi v parku u stromu. Pastelka byla ráda, že ji někdo na-
šel. Bylo jí u holčičky doma dobře, protože tam bylo teplo. Holčička si ji dala 
pod peřinu, aby se tam ohřála. Netrvalo to ale dlouho a přiběhl do pokoje pej-
sek. Vyčmuchal pastelku pod peřinou. Ta byla moc ráda a z té radosti se jí zase 
chtělo malovat.  

Davča 

  Zajímalo nás, jaké tradice dodržují naši žáci o Velikonocích…  

  Velikonoční neděle 
Barvíme vajíčka 
Chystáme bramborový salát 
Pečeme beránka 
Doneseme si větvičky do vázy a za-
věsíme na ně malovaná vyfouklá va-
jíčka 

Adámek 

  Velikonoční pondělí 
 
Já, tatínek a sestřičky 

jdeme koledovat 
Vyšleháme maminku 
 

Adámek 

  Milí žáčkové, 
 
zdravím Vás do Vašich domovů. Jak se máte, jak se Vám daří? Jak zvládáte učení doma? 
Doufám, že jste pilní a uděláte si čas na školu každý den. Že si také hrajete, malujete, vyrá-
bíte nebo pomáháte doma rodičům. Budu ráda, když mi třeba nakreslíte obrázek, napíšete 
mail nebo zavoláte od rodičů. 
Přeji Vám co nejvíce zdraví, pohody, trpělivosti a dobré nálady. Opatrujte se, poslouchejte 
rodiče a nezapomeňte nosit roušku a umývat si ruce!  
Zasílám Vám všem pozdrav na dálku          

Leona Šponarová 

Co se mi líbí na Velikono-
cích? 

Nejvíce se mi líbí malování vají-
ček.     

Adámek 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY LENHARTOVÉ 

  O lakomé peněžence 
Na narozeniny jsem dostala peněženku. Měla jsem tam 
100 korun. Druhý den jsem šla do obchodu a ta peně-
ženka mi ty peníze nechtěla dát. Nechtěla mi dát tu 100 
korunu a řekla mi, že chce dalších 50 korun. Ubylo 12 
dní. Ta peněženka se nafoukla a vybouchla na celý 
lesy. Šlo to slyšet až na Dolní Lipku. Druhý den jsem si 
za ty peníze koupila další lakomou peněženku za 150 
korun. 

Anička D. 

 O chytrém psovi, který jel jednoho dne na 
Saharu. 

Jednoho dne se ten pes zbláznil a pes začal 
štěkat. Druhý den jsme jeli na dovolenou na Saharu. 
Na Sahaře bylo velké horko. V noci se tam nedalo 
spát, protože byla zase velká zima. Druhý den ráno se 
pes zase zbláznil a štěkal  od rána do večera. Na Sa-
haře se slavil rok 2020. Tak jsme radši jeli domů. Pes 
konečně přišel k rozumu. 

Petr K. 

 O brýlích, které nechtěly vidět 
Byly jedny brýle. Jednoho dne byly brýle bílé. ZAČALY zavírat oči, když si je dal člověk na sebe. Brýle se prostě 
ZBLÁZNILY. Nasedly na vlak a jely do OSTRAVY k mé sestře Lucce. Lucka se na brýle podívala a švihla s nimi o 
zem.   
A ty brýle začaly být hodné a vrátily se k majiteli.  A druhý den se brýle se vrátily k PETROVI PACKOVI. Třetí den 
se vrátily do muzea. 
A čtvrtý den jsme se vrátili do školy. Tam je paní učitelka naučila vidět. 

Petr P. 

O lakomé peněžence 
Jednoho krásného dne sedlák Vopršálek hledal svoji peněženku. Peněženku pokaždé, když přišel domů, někam 
pohodil. Byl tak bohatý, že si kupoval všechno, na co si pomyslel. Ráno dostal chuť na šťavnaté a chutné klobásy 
od řezníka Vocílky. Aby peněženku našel, prohledal všechna místa, kam si myslel, že peněženku položil. Po 
dlouhých hodinách hledání ji stále nemohl najít. Nezbývalo mu nic jiného, než si jít koupit novou peněženku. Šel 
tedy do obchodu a koupil si novou. Hned si do ní schoval všechny peníze, co měl, a šel nakupovat. Když večír 
přišel domů, tak peněženku hodil do šuplíku u stolu. Nová peněženka začala plakat, protože po celém dnu byla 
strašně zničená. V šuplíku byla i ta zapomenutá peněženka. Celou noc si peněženky povídaly a shodly se, že už 
se nikdy neotevřou a nikdy nedají Vopršálkovi žádné peníze. Další ráno se Vopršálek rozhodl jít znova nakupo-
vat. Ale peněženka se ani jednou, když chtěl platit, neotevřela a nechtěla mu dát peníze. Nevěděl, co má dělat, 
tak ji chtěl jít reklamovat do obchodu, kde jí koupil, protože ta peněženka je lakomá. V obchodě mu řekli, že si 
koupil peněženku, která je lakomá jen pro lidi, kteří si neváží peněz.  

Jára B.    

Moje veselá historka 

Největší zážitek mám z výletu do Milovic—zábavního 
parku Mirakulum. Líbilo se mi tam ježdění v tanku, 
bloudění v bludišti, prohlídka vojenských tanků a děl, 
jízda starodávným vlakem. Užil jsem si tam spoustu 
legrace, byl jsem moc šťastný. Rád bych se tam ještě 
jednou podíval.  

Míra V.    

Moje veselá historka 

Mám sestru Kristínu, které je 1,5 roku. Je s ní sranda. 
Když je v televizi reklama na O2, kde holčička tančí, 
tak Týna začne taky tančit. Dědu bolí záda, tak začne 
cvičit, Týna se přidá a dělá kočičí hřbet. Je to legrace. 

Petr K. 

 Veselé příhody 

Jednou jsem šel na houby a potkal jsem v lese divoké 
prase. Tak jsem začal utíkat. Jel jsem do obchodu a 
píchli jsme kolo od auta. Byl jsem u sestry na farmě a 
jel jsem traktorem. 

Filip R. 
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY LENHARTOVÉ 

 Který film mě rozesmál a proč? 
Nejvíce mě rozesměje televizní pořad Partička a taky seriál Ordinace v růžové zahradě 2. Rozesměje mě 
to proto, že tam jsou vtipy. 
Která knížka mě rozesmála a čím? 
Já čtu komiksy a ty mě vždycky rozesmějí, protože jsou vtipný. Čtu: Minecraft a Simpsnovi.  
Který člověk mě vždy rozesměje a jak? 
Vždycky mě rozesměje tátův kamarád Geňa, protože je Slovák a je vtipný. Taky mě rozesměje paní uči-

telka Nesvadbová, protože při hodině dělá vtípky. 

Petr starší 

 APRÍL – koho a jak se mi podařilo napálit? 
Kdo mě napálil a jak? Koho a jak bych chtěl 
napálit? 
Na Karlově se mi podařilo napálit Míru. Řekl 
jsem mu, že na obloze letí letadlo. Míra se podí-
val a málem spadl do příkopu. 
Míra mi chtěl ukázat kouzlo a napálit mě, ale 
nepodařilo se mu to. 
V dubnu zkusím napálit paní Nesvadbovou, vy-

bafnu na ni. 

Petr starší :-)  

  APRÍL – koho a jak se mi podařilo napálit? Kdo 
mě napálil a jak? Koho a jak bych napálil?¨ 

Celou rodinu, že mám přítelkyni 
Který film mě rozesmál a proč? 

Sám doma – jsou tam vtipné a zajímavé scé-
ny 

Která knížka mě rozesmála a čím? 
Čtyřlístek – různými dobrodružstvími 

Který člověk mě vždy rozesměje a jak? 
Klauni – dělají srandu 

Jára B. 

Aprílový žertík—obklíčené auto před marketem    

Kde je Pepa? 
 
Vyhlédněte si jakýkoli obchod (nebo stánek s občer-
stvením) a jeden za druhým tam v intervalu několika 
minut choďte a ptejte se: „Prosím Vás, nebyl tady 
Pepa?" Když už je oběť dostatečně připravená 
(rudne, kleje a z uší jí stoupá za pronikavého pískání 
pára), poslední z vás k ní přijde a zeptá se: ,,Dobrý 
den, já jsem Pepa. Nehledal mě tady někdo?" Spor-
tovní obuv pro rychlý ústup doporučuji. 
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             O telefonu, který nechtěl volat 
V zemi, kde nebyl hlad, všude byl luxus a nevyčerpatelné zdroje potravy. Lidé byli 
rozmazlení a zvyklí na luxus, kvůli tomu byl nastaven a potvrzen zákon, že všem, kdo 
vlastní SIM kartu v telefonu, jim bude zablokována. 
 Lidé najednou nevěděli, co mají dělat. V této zemi, nazvané Saudská Arachnofobie, 
lidem dost vadilo, že nemůžou volat ani psát SMSky. Jen jeden člověk měl dostupný 
telefon, a tím ovládal ostatní, včetně strojů, aut a veškeré technologie. Jmenoval se 
Bennefactor. Byl napůl člověk a napůl robot, jeho inteligence neznala hranic. Jeden 
z jeho zákonů nakazoval občanům, aby, když hořel dům, vzali jeho portrét a zachránili 
ho, pokud tak neučinili, tento krutý diktátor je nemilosrdně popravil. 
 Jednoho dne se zrodil hrdina, který vše změnil se svojí armádou z Jižní Xenofobie.  

Jmenoval se Alex Cuzz. Vylezl na jeho letní sídlo holýma rukama po okapech, vzal telefon, vypnul virus, který 
postihoval vše elektronické, vyskočil do vzduchu a velkým nabráním rotace v saltu ťal hlavy armádě Bennefacto-
ra. Nakonec Bennefactor prosil o milost, aby ho ušetřil. Alex měl ale jiné plány, jak Bennefactora ztrestat. Oholil 
mu hlavu a nechal ho jen ve spodním prádle běhat po městě. A lidé se za ním hrnuli, aby ho potrestali. V Saudské 
Arachnofobii zavládnul mír, láska a svoboda. Lidé mohli spokojeně žít. A podle některých důvěrných lidí si Ben-
nefactor odpykává doživotí ve vězení na Západní Claustrofobii. 

Dominik 

 O ledničce, která letěla na dovolenou na Saharu 
Lednička žila doma s paní. Ten den paní odešla na dovolenou, ledničce byla velká zima a mráz. Lednička se roz-
hodla, že půjde si taky dát dovolenou, ale k poušti Sahara. Připravila jsi kufry a zavazadla a odletěla na Saharu. 
Lednička si sedla na lavičku a ta se rozlomila, tak musela jít dolů k zavazadlům. Když lednička přiletěla na Saharu 
a hledala si brýle, tak ji vyhodili a nechali ji v poušti. Lednička se opalovala a později přišel velbloud k ledničce a 
plivl jí do mrazáku a odešel. Lednička se dále opalovala. Pak přijela policie a hned ho odvedli do vězení, prý neza-
platil jízdenku. Uběhly 3 měsíce a furt chtěla být venku, ale stejně tu musela zůstat. Pak objevila dynamit pod cih-
lou a nechala to venku. Když pak to vybuchlo *bum* a lednička začala utíkat ze Sahary. Lednička zdrhala k letišti 
a uletěla policistům v letadle. Lednička byla schována u zavazadel. Když doletěla domů a otevřela si dveře, tak se 
jí vylila rozteklá voda z mrazáčku. Pak přišla její paní a řvala, kde lednička byla a proč je podlaha mokrá. Lednička 
se omluvila a zas se vrátila vedle do kuchyně.   

Jára L.    

 O Sluníčku, které nechtělo hřát 
 

Bylo jednou jedno Sluníčko, které se rádo usmívalo a dělalo lidem radost svým teplem. Jednoho mrazivého dne se 
jeden z lidí (Karel) naštval a vybil si to na Sluníčku. Sluníčku se to vůbec nelíbilo, a tak řeklo, že hřát nebude, ať 
si to klidně dělá Měsíc. Měsíc řekl „klidně“,  že hřát dokáže každý.  A už odteď začal hřát Měsíc.  
Měsíce plynuly jak voda a už tu byl červenec. A lidi hřál furt Měsíc místo Sluníčka. Lidi už to začalo pomalu štvát, 
protože Měsíc neuměl hřát jako Sluníčko. A dopad byl takový, že lidi v červenci nosili zimní bundy, šály a huňaté 
čepice. Jednoho chladného dne za Měsícem přišel starosta z vesnice Slunečná . Pan starosta Petr Uspěchal  pro-
sil Měsíc, aby zas hřálo Sluníčko. Měsíc řekl, že s ním promluví, že ho to hraní a 
svítání vůbec nebaví.   
Měsíc zašel za Sluníčkem a prosil ho, aby zas hřálo. Ale ono řeklo: „Ne! Až se mi 
Karel omluví, tak zas začnu, ale do té doby ne. Měsíc to řekl starostovi a on zas Kar-
lovi. Karel se omlouvat nechtěl a poslal je pryč a ať ho neotravují. A pan starosta 
mu pověděl: „Však ty se půjdeš omluvit.“ 
Starosta šel za svým kamarádem Větrem a vše mu pověděl a poprosil ho, jestli mu 
pomůže? 
Vítr celý týden trápil Karla tím, že mu v domě vše rozházel, a tím, že tam neměl tep-
lo. Karla už to nebavilo a šel se omluvit Sluníčku. Sluníčko jeho omluvu přijalo a 
začalo zas hřát. Starosta byl velice rád a všem poděkoval za pomoc. Karel se ponau-
čil, že si na nikom nemá vybíjet svou zlost. 

Hela 
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O DEŠTNÍKU, KTERÝ SE BÁL VODY 

Jednoho dne pršelo a deštník šel ven. On šel a bál se ka-

luží, tak si je obcházel. Ale před ním bylo hodně kaluží, 

tak je furt obcházel. Najednou do té kaluže omylem šlap 

a křičel a říkal, že nemá rád vodu. Konečně přišel domů. 

Vtom začalo pršet. Bylo mu líto, že musí být doma a že 

nemůže být venku s kamarády. Když přestalo pršet, šel s 

kamarádem ven. Hrál si s ostatními kamarády na honě-

nou, na sluněnou. Vtom začalo pršet. Deštník se sebral a 

utíkal domů. Ostatní deštníky na něj volaly, proč utíká 

domů, když prší, vždyť je to fajn. Deštník volal—ale já se 

přece bojím vody! A buch ho. Zase spadl do kaluže, ze 

které se nemohl vyhrabat. Přiběhl  za ním jeden kamarád 

a pomohl mu vylézt z kaluže. Zároveň ho ochránil před 

deštěm tím, že se rozevřel, a dovedl ho domů. Tak dešt-

ník poznal svého nejlepšího kamaráda.  

Mirka D. 

                  O SLUNÍČKU, KTERÉ NECHTĚLO HŘÁT         
Jednoho dne vylezlo sluníčko, ale hned zalezlo, proto-
že bylo moc malinkaté. Za pár měsíců vylezlo a chtělo 
jít zase za rodiči na oblohu. Jenže když se k rodičům  
přiblížilo, začaly ho pálit paprsky rodičů, které měly za 
úkol zahřát celou planetu. Proto se malé sluníčko zase 
schovalo a ven vylezlo pouze v noci a povídalo si s 
mráčkem. Moc ho trápilo, že nemůže být s rodiči. Mě-
síček mu poradil, že nemá být smutný, že to rodiče 
nemyslí vážně. „Vždyť ty jsi ještě malinké, až vyrosteš, 
budeš také hřát na obloze. Musíš být moc hodné a 
trpělivé.“ Malé sluníčko čekalo a čekalo a za pár měsí-
ců šlo za rodiči a poprosilo je, aby mu poradili, jak má 
lépe hřát. Rodiče mu poradili, jak to má udělat, aby 
hřálo a aby ho paprsky nepálily. Sluníčko bylo moc 
šťastné, že může být s rodiči na obloze. Koukalo na 
celý svět a těšilo se, až bude dospělé a bude na obloze 
samo. 

Nika K. 

DOVOLENÁ V ITÁLII 
         Minulý rok v září jsme se vydali s rodinou na dovolenou do Itálie do města Rimini. Všichni jsme už byli natěšeni. Když 
ten den přišel, nemohla jsem se dočkat, až odjedeme.V pátek odpoledne jedeme do  Šumperka, kde už na nás čekal náš 
autobus, který nás odveze do Itálie. 
          Cesta trvala 15 hodin. Průběh cesty probíhal relativně dobře, až na naši mamku, která se stresovala, zda máme všech-
no potřebné. První část cesty jsme koukali z okna, zda uvidíme něco zajímavého. Druhou část cesty už jsme prospali, byli 
jsme velice unavení. Řidič nám pak pustil film Slunce seno a pár facek, docela jsme se zasmáli…  
SUPER, JSME TU, dorazili jsme do cíle!!!!! 
           Přijeli jsme do hotelu, vyzvedli jsme si klíče a šli se se ubytovat. Po ubytování jsme se vydali za naším průvodcem, kte-
rý nás informoval o tom, co zde můžeme a nemůžeme. 
              První den proběhla návštěva velkého akvária. Zde jsme se dozvěděli o mořských tvorech, jak žijí, čím se živí. Strávili 
jsme tam spoustu hodin. Nejvíc nás potěšilo hezké přivítání Mickey Mouse. Zbytek dovolené jsme strávili na túrách, na pláži, 
na památkách, a taky jsme navštívili největší tržnici Itálie. 
            Když utekl šestý den a my jsme měli odjíždět domů, nikomu se nechtělo. Bylo tam krásně, doufám, že se tam zase 
někdy vrátíme...Můj nejlepší zážitek se svou rodinou.... 

Mirka D. 

Co jsem zažil doma 
Musel jsem psát úkoly a pak jsem mohl jít ven s kámošem. Jeli 
jsme na kolech až do Mladkova. Pak jsem uklízel a lítal po Lich-
kově. Poslouchám hudbu, koukám se na filmy a zase píšu úkoly. 
Pak jezdím na kole po Lichkově, chodím ven s pejskem a 
s kámošem dělám blbosti. Pak čekám na svůj oblíbený seriál 
Sofie 1. Už mi ale chybí škola, hlavně učitelé. 
Stavím si z lega velkou loď a zase lítám s kámošema po venku. 
Moc si přeji, aby doktoři už našli lék na koronavirus. Mám totiž 
strach o svého dědu a kralickou babičku a o svou rodinu. Volám 
si s Helčou a kámošema. Nevím, co bude dále. Jak říkám… Chybí 
mi škola a hlavně ti učitelé. Jinak jsem trochu nemocný, večer 
mám rýmu. A to je vše… 

Kája 
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OSLAVA 
 

Se sestrou jsme se domluvily pár dní před mamčinými narozeninami, že jí upečeme vlastní dort. Jeli-
kož mamka má narozeniny o prázdninách, tak jsme oslavu udělaly u dědy na zahradě, kde má krásnou 
terásku. Upekly jsme poschoďový srdíčkový dort plněný čokoládou, tu má maminka nejraději. Ráno 
jsme jely na zahradu dříve než mamka, abychom stihly trošku ozdobit terasu a udělat malé pohoštění s 
babičkou. Počasí nám přálo, celý den nám krásně svítilo sluníčko. Když vše bylo nachystané, mamka 
přijela a byla dojatá, protože nečekala, že něco takového se pro ni chystá. Když všichni seděli u stolu, 
šla jsem se sestrou do garáže pro ten náš s láskou dělaný dortík, na který jsme ještě daly svíčky. Po 
cestě k mamce jsme zpívali všichni písničku " Hodně štěstí, zdraví..."  A náhle ta napnutá situace na-
stala, aniž bychom ji očekávali. Sestra má totiž dva psy, kteří, když mají radost, tak skáčou a navíc 
když cítí nějaké jídlo. Z ničeho nic se rozběhli proti nám a skočili nám na tác, kde byl dort. Dort samo-
zřejmě spadl na zem. V tu chvíli jsme nevěděly, jestli se máme smát nebo brečet. Jelikož se všichni u 
stolu smáli, tak nám to poté přišlo také směšné. Pejsci si pochutnali a my jsme se museli obejít bez 
dortíku. Takže nakonec celá oslava byla super, i když to nevyšlo podle plánu. Ale díky tomu máme 
vzpomínkovou historku, kterou si nadále připomínáme. 

Nika K. 

Výlet do Prahy (Zoo) 
 

Když jsme jeli do Prahy do ZOO, velmi jsem se těšila. 
Ale netěšila jsem se na to brzké vstávání, co mě čekalo 
ráno.  
Než jsme se nadáli, bylo ráno. Šli jsme na vlakové ná-
draží a čekali, až pojede náš vlak. Dojeli jsme do Prahy 
a šli jsme na oběd. Po obědě jsme šli so Zoo. Viděla 
jsem tam slona, zebru, želvu a spoustu dalších krás-
ných zvířat. V Zoo jsme byli celý den, byla moc velká, 
ani jsme ji neprošli celou, ale i jen ta půlka Zoo se nám 
moc líbila. Moc jsem si to ze svou rodinou užila a těšila 
jsem se, až tam zas pojedeme.  
Domů jsme nejeli, přespali jsme u strejdy Míry. A druhý 
den nám udělali velkou radost tím, že řekli, že strávíme 
celý den na koupališti. Bylo to super. Když jsme museli 
domů, tak mě to moc mrzelo, protože jsem věděla, že 
zas strejdu dlouho neuvidím.  

Hela M. 

Historka s mým čtyřnohým přítelem 
 

 Můj čtyřnohý parťák se jmenuje Brita, je tři roky stará. 
Ráda si se mnou hraje a většinou má ráda házení ba-
lónku. Vždy přinese zpět a stále vyžaduje házení zno-
vu a znovu. Vždy mě rozesměje svými akrobaciemi, 
které umí při skoku do vzduchu. Nejlépe nám jde hraní 
na schovávanou, tím se pobaví naše celá rodina. Já se 
schovám, maminka zatím zabaví Britu tak, aby nevidě-
la, kam jsem se ukryl. Když už jsem schován, maminka 
dá povel Britě,  řekne: ,,Hledej Járu“. Je zábavné ji po-
zorovat, jak mě hledá, jak rychle běhá a čuchá. Čenich 
má perfektní, vždy mě najde, ať jsem kdekoliv. Oka-
mžitě na mě v úkrytu skočí a celého mě srandovně olí-
že a ušpiní. Vždy si s ní užiji pořádnou legraci.  

Jára L. 

Moje veselá příhoda 
 

Moje veselá příhoda byla, když jsme se ško-
lou jeli na výlet na zříceninu hradu Lan-
šperk...Tam jsem se s Mirkou a Helčou fotil, 
bylo to tam strašně fajn... Nikdo se nehádal a 
všichni byli v pohodě...To bylo naposled, co 
jsem viděl paní učitelku Brožkovou... Když 
jsme čekali na autobus, pan učitel Hanák se 
od nás odpojil a jel domů... My jsme jeli zpět 
do Králík... Bylo to tam moc fajn... Moc bych 
si přál, aby se to vrátilo... 
                                                                        
                                                           Domča  
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 TÉMA—APRÍL 
   Který film mě rozesmál a proč? 
Nejsrandovnější film se jmenuje Geniální průšvihy, 
je to zábavné, jsou tam srandovní vtipy. 
Která knížka mě rozesmála a proč? 
Knížky moc nečtu, mám raději komiksy jako je 
například Ninjago. 

Kája N. 

 Který seriál, knížka mě roze-
smála, čím, proč? 

Knížka One punch man— prej já 

jsem superhrdina  pro zábavu, ale 
lidi si ho pletou s teroristy, proto-
že je plešatej a ti teroristi jsou 
plešatí—těch teroristů je to 
znak :D ; seriál Naruto a jeho 

sexy jutsu = promění se 
v holku :D 

Šimon B. 

 Který člověk mě vždy rozesmál a jak?  

Kámoš: no furt pouští Haliny Pavlovské vyzváně-
ní :D . 

Šimon B. 

   Jaký film mě rozesmál a jak? 
Mě se líbí film (Drznačky), protože 

mě rozesmál a líbí se mi, když poli-
cisté zavíralí zločince do vězení. 

Jára L. 

 Který člověk mě vždy roze-
směje a jak? 
Kdo mě dříve vždy rozesmál, 
byl Milan, říkal mi různé  vtipy 
a blbosti. 

Jára L. 

 Koho bych chtěla napálit a jak? 

Nikolu. ŘEKNU, ŽE JE ZA TE-

BOU PAVOUK A ONA MĚ ŘEK-
NE, JÁ SE TOHO BOJÍM A BU-
DE PIŠTĚT 

Mirka D. 

 Který člověk mě vždy rozesmě-
je a jak? 
Největší legrace je s mým starším 
bráchou, protože dělá pořád něja-
ké hlouposti stejně jako já, a to mě 
baví a rozesměje. 

Milan B. 

  Která knížka mě rozesmála a čím? 

KNÍŽKA JÁ NEJSEM TRAPNEJ - MĚ 

TO TAM ROZESMÁLO, KDYŽ TAM 
SPADLO HOVÍNKO NA HLAVU 

Mirka D. 

 Koho jsem napálil byl Milan. Jak jsem ho 
napálil? Řekl jsem mu aby šel za učitelkou, 
že ho volala, že potřebuje pomoc. A když 
se vrátil, tak řval, že jsem ho napálil :D 
Kdo mě napálil byl Šimon, a napálil mě, 
když mi zavázal  prst gumičkou a já se ne-
chal nachytat. 

Jára L. 

 KTERÝ ČLOVĚK MĚ RO-
ZESMÁL A JAK? 

MAMKA, KDYŽ MI VYPRÁ-
VĚLA SRANDOVNÍ KOMIX A 
JÁ JSEM SE TOMU ZASMÁ-
LA. 

Mirka D. 

  Který film mě rozesmál a čím? FILM 
MODRÁ LAGUNA - KDYŽ TAM BYL 
KLUK A ON BYL NA PLÁŽI 

S JEDNOU HOLKOU, NIKDO JE NE-
NAŠEL, AŽ ZA TŘI ROKY – VŠEHO 
SE TAM BÁLI 

Mirka D. 
 Který film nebo kniha mě roze-

smála čím a proč?  Simonovi ve 

filmu,  jsou tam  vtipy. 

Hela M. 

  APRÍL – koho a jak se mi podařilo 
napálit? 
Napálil jsem kamarádky a kamarády, 
protože jsem jim řekl, že mají jít 
v sobotu do školy. 
Kdo mě napálil a jak? 
Určitě mě už někdo napálil, ale já si to 
moc nepamatuji. Byla to nejspíš mamka 
s taťkou nebo kámoši ve škole. 
Koho bych chtěl napálit a jak? 
Chtěl bych napálit Helču a to tak, že jí 
řeknu, že se k ni stěhuju a přijdu za ní 
se sbaleným kufrem. 

Kája N. 

  Který člověk mě vždy roze-
směje a jak? 
Ze třídy mě většinou rozesměje 
Jára L., protože je vtipnej a říká 
srandovní věci. 

Kája N. 

KOHO A JAK SE MI PODAŘILO NAPÁLIT   
Podařilo se mi napálit mamku. Když jsem byla 
u dědy, tak jsem jí napsala, že má jít ven, že 
jsem tam nechala nějakou obálku. Tak šla ven, 
ale nic tam nebylo, tak mi volala a já jsem jí 
řekla, že se nechala napálit. 
Chtěla bych napálit Mirku. Řeknu jí, je za te-
bou had, ona mi řekne, že se bojí, abych dala 

hada pryč. 
Nika K. 

  Který člověk mě vždy rozesmál a 
jak? Šimon,  Karel  a Jára - jsou 
vtipní a je s nimi sranda   

Hela M. 

  Koho bych chtěl napálit a jak? 
Chtěl bych napálit Šimona ze třídy 
tak, že mu dám tarantuli do aktovky. 

Milan B. 

 Který film mě rozesmál a proč? 
Film , který mám rád a rozesměje mě, 
se jmenuje 7 statečných, u toho se 
vždycky hodně pobavím. 
Která knížka mě rozesmála a proč? 
Knížky nemám moc rád, čtu spíš vá-
lečné a ty vtipné nejsou. 

Milan B. 

  APRÍL – koho a jak se mi podařilo napálit? 
Napálil jsem kámoše Járu od nás ze třídy, pro-
tože jsem mu jednou odšrouboval lavici a on 
na to přišel, ale nemohl najít šroubky, které 
byly u paní učitelky Juránkové v šuplíku 

Milan B. 

 Kdo mě napálil a jak? 
Naposledy mě napálil Karel, kte-
rý mi vyhodil tašku se všema 
věcma za dveře do tělocvičny a 
já jí nemohl najít. 

Milan B. 

KTERÁ KNÍŽKA MĚ ROZESMÁLA – 
ČÍM /PROČ  
KNÍZKA JÁ NEJSEM TRAPNEJ - MĚ RO-
ZESMÁLO, KDYŽ SPADNUL 
V KOUPELNĚ, TAK TAM  PŘIŠLA JEHO 

MÁMA A ŘEKLA, CO TADY DĚLÁŠ,  
PROČ LEŽÍŠ NA ZEMI?   

Nika K. 

KTERÝ ČLOVĚK MĚ ROZE-
SMÁL A JAK?  
BABIČKA, KDYŽ VYPRÁVÍ, 
CO DĚLALA JAKO MALÁ, TAK 
TO MĚ ROZESMĚJE   

Nika K. 
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VELIKONOCE    Beránek představoval v židovské tradici Izrael jako 
Boží stádo, které vede Hos-
podin. Zároveň Židé při 
svém svátku pojídají berán-
ka jako připomínku svého 
vysvobození z Egypta. V 
křesťanství je beránek jed-
ním ze symbolů Ježíše Kris-
ta, neboť obrazně podle 

  VELIKONOČNÍ SYMBOLY 

  Kříž je nejdůležitějším z křesťanských 
symbolů, protože Kristus byl odsouzen k 
smrti ukřižováním. Tento trest patřil k tres-
tům nejvíce krutým a ponižujícím. Tento 
symbol je ale mnohem starší. Ukřižování 
odpovídá zimnímu slunovratu, kdy Slunce 
vstupuje do souhvězdí Jižního Kříže.  

Jaké tradice dodržujeme o Velikonocích? 
Chodíme na pomlázku. (ŠB) 
My s taťkou děláme pomlázky a chodíme se strejdou a 
s bratrancem na koledu. (JL) 
Zdobíme vajíčka pro kluky, když přijdou nás vyšlehat, tak 
jim dáme vajíčko. (MD) 
Barvení vajíček, pečeme beránka - my je slavíme jen na 
půl (HM) 
S mamkou o Velikonocích peču beránka a vánočku, 
s tátou ořezáváme stromky a chodíme na pomlázku, kde 
si vykoledujeme spoustu sladkostí a ozdobených vajíček. 
(MB) 
Koupíme si s tátou pomlázku a chodíme koledovat a 
mamka mezitím čeká doma na koledníky. Vajíčka u nás 
doma nebarvíme, ale z vajec si pak připravujeme poma-
zánku. (KN) 
BABIČKA PEČE BERÁNKA A BARVÍ VAJÍČKA  (NK) 

Malování kraslic, pečeme mazanec a beránka (JB) 
Velikonoce jsme slavili jenom s maminkou, já jsem barvil vajíč-

ka a maminka uklízela celý byt. Teď už neslavíme, protože jsme 
s tátou sami. Možná v dubnu přijede ségra Lucka a s ní synovci, 
s nimi Velikonoce oslavíme. Upleteme si pomlázku, já umyju 
kuchyň jako moje mamka. Vezmu synovce a půjdeme na po-
mlázku k babičce, dědovi, k Macanům a známým.(PP) 

Co se mi o Velikonocích líbí? 
Pletení pomlázky (ŠB) 
Když dostanu pár sladkostí a ovoce  (JL) 
Když kluky poléváme vodou. (MD) 

Líbí se mi pečení beránka (HM) 

Nejvíc mě baví chodit na ‘šmerkus‘, tak se tomu u nás 

v Těchoníně říká (MB) 

Baví mě to, že můžeme vyšlehat holky (KN) 

Koledování a malování vajíček (JB) 
Že můžu jezdit na kole a dostanu hodně sladkostí, se 
kterými se rozdělím s Mírou a taťkou. (PP) 

Co se mi o Velikonocích nelíbí? 
Že musím ráno brzy vstávat. (ŠB) 
Když strejda švihá holky a  když mě polijí vodou (JL) 
Když kluci chodí na metličku. (MD) 

Nelibí se mi koledníci. (HM) 

Polévání vodou, protože to moc studí. (MB) 

Když nám lidi nalévají alkohol (KN) 
Velikonoce se mi nelíbí, já ten svátek neslavím. (NK) 
Jsou krátké prázdniny (JB) 
Nelíbí se mi bordel a čurbes venku. (PP) 

 „Jestli okamžitě nepřestanete křičet, něco si ode mě 
vykoledujete!” straší žáky učitelka. 
„A nevadí, že nemáme pomlázky?”  

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

 Baví se dva školou povinní kamarádi po svátcích: 
„Tak jak jsi oslavil Velikonoce?” 
„Vykoledoval jsem si zaracha.”  

 Perlička ze školy: „Velikonoční zajíček je hlodavec, 
kterého je možné spatřit pouze za veliké noci.”  

 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." 

 Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou 
dneska náhodou Velikonoce?” 
„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?” 

„No, že jsem si vykoledoval pětku...”  
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NEJLEPŠÍ APRÍLOVÉ VTÍPKY 

  Majetek ostatních 

(třeba mobil) zagu-

mičkujte... 

 Namoč cibuli do čokolá-
dy a nabídni... 

Zkuste sousedovo 
auto zabalit do potra-
vinářské fólie. Celé! 
Než se do něj probo-
juje, bude po aprílu. 
Vůz navíc nijak ne-
poškodíte.     

Majonéza v kobli-
hách...Tohle je pekel-

ný nápad. Naládovat 

koblihy majonézou 

namísto marmelády je 

šílenost. Jen se do 

nich někdo zakousne, 

musí se zákonitě poz-

vracet.  

Mýdlo, ruč-
ník, sprchový 
gel? Nic 
z toho. Všude 
jsou jen ope-
čené tousty!  

Falešné KINDER vajčíko...Vezměte obyčejné vejce, obalte 

ho v rozvařené 

čokoládě a 

zabalte do 

obalu od Kin-

der vajíčka. 

Kdo se pak do 

něj zakousne, 

ten bude lito-

vat.  

Záchod je 
obsazený… 
Jednoduchý 

vtípek. A 

napálený 

nebožák bude 

čekat a čekat.  

Hořčicový velikonoční 
zajíček… Naládujte veli-
konočního zajíčka hořči-
cí a poté znovu zabalte. 
Vaše oběť přijde o chu-
ťové buňky.  

 Mezi sušenky 
Oreos dej pastu 
na zuby... 

Gumový had v zelenině 
či ovoci… Tohle je děsi-
vý vtip, ale praktikujte 
ho raději doma. Nějaký 
supermarket by vás pak 
mohl zažalovat.  
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NĚCO PRO ODLEHČENÍ... 

 Lékař se ptá pacienta: 
„Mluvíte ze spaní?“ 
„Ne, já mluvím, když ostatní 
spí.“ 
„Jak to myslíte?“ 
„Jsem učitel.“  

  "Ty, Terezko, moc zlobíš! Vzpomeň si na Karkul-
ku, co se jí stalo, když neposlouchala." 
"A ty si, babi, vzpomeň, koho vlk sežral první..."  

 „Pepíčku, učil ses vůbec?“ 
„Ano.“ 
„A proč máš v domácím úkolu tolik 
chyb?“ 
„Protože chybami se člověk učí.“  

    Přijde pán k chlapečkovi a ptá se 
ho: 
"Nevíš, kde tady bydlí pan No-
vák?" 
"Vím, pojďte, já vám to ukážu." 
Když vyjdou společně až do osmé-
ho patra, chlapeček ukáže na dveře 
a povídá: 
"No, tak tady bydlí ten pan Novák, 
ale jestli s ním chcete mluvit, tak 
sedí na lavičce před domem."  

   "Paní, nebojíte se, že vám ty 
děti z pískoviště utečou?" 
"Neutečou, protože mimo písko-
viště není wifi signál."  

   Přijde malý Pepíček domů z 
fotbalu a povídá: 
"Tati, dal jsem dva góly!!!" 
"A jak to dopadlo?" 
"1:1"  

    Přiběhne Honzík k mamince a bre-
čí. „Co se ti stalo?" 
„Tatínek se uhodil kladívkem do prs-
tu." 
„A ty proto pláčeš?" 
„No, já jsem se původně smál..."  

 Přijde paní s dcerou k lékaři: 
"Pane doktore, koukněte, moje dcera má stále vyku-
lené oči." 
"To nic není, jen ji povolte tu gumičku ve vlasech."  

 "Pane doktore, vždy když piju 
čaj nebo kávu, píchá mě pod le-
vým okem." stěžuje si paní Nová-
ková. 
"Tak si zkuste vyndat ze šálku 
lžičku."  

    Žák: "Pane učiteli, zapomněl jsem si 
žákovskou." 
Učitel: "To už je potřetí. Dej mi ji na stůl, 
napíšu ti do ní poznámku!"  

    "Mami, nemáš náhodou deset korun pro 
starého a chudého pána?" 
"To je od tebe ale milé. A kdepak je?" 
"Stojí na rohu a prodává zmrzlinu."  

  Moje peněženka je jako cibu-
le... 
... 
... 
...když se do ní podíváš chce se 
ti brečet!  

  Potká Pepíček žábu a ta mu 
říká: "Pepíčku, polib mě." 
"Ne!" odpoví Pepíček. 
Žába znovu zaprosí: 
"Pepíčku, polib mě a něco 
dostaneš." 
"Inu, proč ne," řekl si Pepí-
ček a žábu políbil. 
"A co dostanu?" zeptal se 
poté. 
A žába na to: "Ekzém, ek-
zém!"  


