ČERVEN 2021

SPECIÁLNÍ ZŠ KRÁLÍKY
WWW. ZSPKRALIKY. CZ

ŠKOLNÍ BRAVÍČKO
Milí čtenáři, kamarádi, přátelé,
držíte v rukou poslední číslo časopisu v
tomto školním roce—čekají nás totiž
PRÁZDNINY!!! Pro prázdninové čtení
jsme si zvolili téma ze světa fantazie—v
příbězích, které jsme vymýšleli, se objevují fantastické bytosti, jevy… Zmíníme
se také celoškolních aktivitách, které
jsme si užívali v červnu. A také máme
stránky pro zábavu...
Přejeme všem pevné zdraví, spoustu
sluníčka a letní pohody, příjemně strávené chvilky u čtení našeho „Bravíčka“.

UKÁZKOVÁ HODINA VÝUKY ČTENÍ
Ve spolupráci s MAP Orlicko
proběhly 25. 5. na naší škole
dvě ukázkové hodiny výuky čtení, a to ve třídě paní učitelky
Šponarové a ve třídě paní učitelky Nesvadbové. Přenášeny
byly on-line pro učitele z ostatních škol.
Pedagogičtí pracovníci z jiných škol
se tak seznámili, jak zajímavě pracovat s literárním textem. Při čtení zajímavých textů žáci předvídali, jak bude příběh pokračovat, vyjadřovali své pocity a
představy pomocí
pohybu, zvuků, malování, vyjadřovali svůj názor. Obě
vyučovací hodiny byly kladně hodnoceny jak samými
žáky, tak pedagogickými pracovníky, kteří se účastnili
on-line přenosu.

ŠKOLNÍ BRAVÍČKO

KALENDÁŘ AKCI
ANEB CO NÁS ČEKÁ?
ČERVENEC
SRPEN
Prázdninové lenošení
Relax
Budíček a večerka podle toho, jak se nám bude chtít
Opalování
Koupání v bazénu, na koupališti, v řece, v moři…

Výlety
Jízdy na kole
Setkání s kamarády– kamarádkami

Grilování, opékání
Užívání si pohody
Prázdninové pobyty u babiček, tetiček a tak

Prostě—SUPERPRÁZDNINY!!!
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Klub zábavné logiky a deskových her
Školní rok utekl zase jako voda. Náš Klub se v druhém pololetí ztenčil na 6
„hermanů“ a „hermanek“ a podařilo se nám uskutečnit jen 9 schůzek, ale i
přesto jsme si stačili užít spoustu legrace a vyzkoušet pár nových her. Často
se nám také stávalo, že 1 hodina hraní „deskovek“ nám utekla velmi rychle
a rodiče skoro ťukali na okno, kdy jako tedy skončíme a my bychom přitom
nejraději hráli až do večera. Z toho je vidět a dělá mi to velkou radost, že
„deskovky“ jsou krásný koníček, který lidi, ať už malé či velké, stmeluje.
Jelikož jsme měli k dispozici mnoho her nových, bylo třeba každý týden
hlasovat o tom, jakou hru si zahrajeme. Pozornost našich „hermanů“ a
„hermanek“ získala např. postřehová hra MishMash, kde bylo třeba ve změti pidiobrázků najít ten správný a nasbírat tak co nejvíce kartiček, u této hry
se velice vydováděly i děti s poruchou autistického spektra. Asi nás nikdy
neomrzí hra Člověče, nezlob se, tu však již známe jako své boty, a tak jsme
přešli na hru Jožin z bažin, kter á u dětí zkoušela př edevším jejich tr pělivost a umění prohrávat. Figurky padaly do močálu jedna za druhou a Jožina
ne a ne polapit. Myslím, že můžeme potvrdit, že hra vyvolává pláč a skřípění zubů, jak se píše i na obalu hry. Velmi zajímavá naučná hra Povím ti to…
procvičila „hermany a „hermanky“ v mnoha schopnostech a dovednostech.
Tato hra rozvíjí slovní zásobu, komunikaci, logické myšlení, postřeh, paměť, ale nejdůležitější jsou u ní znalosti z oblasti ročních období, měsíců
v roce a celková orientace v čase, to vše zvládli naši hráči levou zadní. Do
role vypravěče se naši „hermani“ a „hermanky“ dostali v krásně ilustrované
hře Dixit, u které bylo třeba zapojit hodně fantazie a představivosti. Vypravěčovým úkolem bylo popsat kartu tak, aby ji mezi jinými hned tak někdo
nepoznal. No, nebylo to vůbec snadné…. a některé obrázky nám pěkně zamotaly hlavu, ale moc jsme se u toho nasmáli.
Her je mnoho a času málo, a tak se budu těšit, že se spolu s „hermany“ a
„hermankami“ zase někdy setkáme u společného stolu u veselé a zábavné
hry. Děkuji za příjemně prožité chvíle s Vámi a děkuji též Městské knihovně Králíky za propůjčení některých her.
Přeji Vám pěkné prázdniny a nezapomeňte, že kdo si hraje, nezlobí!

Vaše vedoucí hermanka Ma(g)ma

Nápověda ze str. 20: kočka, pták, mravenec, smyčka, tříkolka
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EKOLOGICKÝ TÝDEN
Ve dnech 7. 6.—11. 6. se konal již tradiční Ekologický týden. Letošním tématem byly bylinky.
Ty jsme se naučili poznávat, hledat v přírodě,
sbírat, správně sušit. Vytvořili jsme si léčivé sirupy z jitrocele, sedmikrásky, smrkových výhonků, meduňky, med z pampelišek. Paní lékárnice nám napsala recepty, které bylinky můžeme smíchat k vytvoření čaje. Ten si namícháme,
jakmile rozkvetou další bylinky, které do směsi
patří (černý bez, lípa). Navštívili jsme ekocentrum Paleta v Oucmanicích, kde jsme si povídali
o bylinkách, zkoušeli jsme jejich chuť, malovali
jsme hlínou. Tradiční Den řemesel nás opět
všechny bavil—v kuchyni jsme upekli housky,
masové rohlíčky a valašské frgále, upletli si náramky, vytvořili obrázky z nití, voskovek,
ubrousků, lapače snů. Vyvrcholením byl výlet
do Velkých Losin—zde jsme navštívili zámek,
muzeum ručního papíru a termální koupaliště.
Projekt byl podpořen z rozpočtu Pardubického
kraje částkou 17.000,- Kč. Byl zpracován ve spolupráci se zapsaným spolkem K.O.T.V.A.
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Dny sportu a her
Ve dnech 17. – 18. června se uskutečnil dvoudenní sportovně
turistický pobyt v Pastvinách, který byl finančně podpořený Pardubickým krajem. První den byl pro žáky naplánovaný turistický
výlet na známé místo Zemskou bránu. Byla to velmi příjemná
vycházka po naučné stezce, na které se žáci dozvěděli informace
o místní fauně a flóře a také si mohli splnit různé zábavné úkoly.
Horký den jsme si zpříjemnili osvěžením v řece Divoké Orlici, a
ještě v podvečer zbyl čas na chvilku jógy. Následující den si šli
mladší žáci prohlédnout místní přírodní památku Vejdovu lípu a
starší žáci navštívili hráz Pastvinské přehrady, kde se dozvěděli
něco málo o této stavbě. Zázemí nám poskytla chata Bublačka,
kde jsme byli ubytováni a kde nám moc dobře vařili!
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Co se děje ve školní družině?
Ve školní družině nejraději stavíme stavebnice, hrajeme společenské
hry, společně čteme knížku z knihovny a nyní si už i rádi zazpíváme.
Oslavili jsme dětský den v námořnickém. Čekaly na nás soutěže – chytání rybiček,
lov na žraloka, stavění majáku, navlékání perel a námořnická večeře.

TO JSME ALE ŠIKOVNÍ NÁMOŘNÍCI!
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HÁDEJ, HÁDEJ HADAČI...

Každé ráno vesele
tahá spáče z postele.
Za tu službu nevděčníci
hned ho klepnou po palici.
Co je to?
Běží, běží, nepoleží,
nemá vůz a nemá saně,
přece nikdy neustane.
Co je to?

Ve zdi díra,
mlsám sýra,
to jsem celá já.
Mám dvě očka,
pozor kočka,
ouška šedivá
Má to klobouček,
jednu nožičku,
pěkně si sedí v mechu,
v lesíčku?

S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP...

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

Učitelka učí děti zlomky: „Když sním
polovinu dortu, co z toho budu mít?“
A na to Pepíček: „Bolest břicha.“

Pepíček přijde domů a řekne:
„Mami, představ si, že jsem dostal tři jedničky.“
„No to jsi šikovný!“
„Ale máš si to jen představit!“
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ADAMOVÉ

OBLUDNÁ POHÁDKA
Bylo nebylo, třeba jo a třeba ne. Na jedné louce u lesa v Králíkách sbíral
takhle jednou Martin klacky na topení. A co nevidí. Na té louce spatřil podivná stvoření. Martin nemohl uvěřit svým vlastním očím. Ta stvoření vypadala všelijak a málokdo je asi spatřil. Byla tam čtyři malá strašidla – Špačkobud a Nohmaják, Zdeňour Uchošťour, Emuška a také dvě větší strašidla

Babice Bludnice a obrovský Kydadlák. Příšerky se zrovna dohadovaly, jak
vystraší hodné lidi v Penny. Martin je však sledoval. Kydadlák protáhl příšerky nepozorovaně vodovodním potrubím,
protože tam se dokonale vyznal. A ráno,
když se Penny otevřelo a přišli první zákazníci, začaly se dít divné věci.
Jedna paní začala příšerně ječet, protože místo kuřete z mrazáku vytáhla
Emušku za křidélko. V tom však paní na nohu dupnul Špačkobud, vyděšená paní Emušku pustila a Emuška se schovala do regálu mezi sladkosti.
V oddělení uzenin začala řádit zase Babice Bludnice, která začarovala

všechny párky a klobásky a ty začaly před lidmi tancovat a skotačit. Lidé
mysleli, že se jim to jen zdá a začal obrovský povyk. „Pomóóóóc, co se to
tady děje!? Co to k čertu je?“ Šimonova maminka zachovala ledový klid a
roztančené párky a klobásky, které už se chtěly vydat po Penny, udržela na
svém místě. V tom ovšem zhasla všechna světla a po Penny začal poskakovat Nohmaják a svítil lidem do očí a šlapal jim na nohy. Nastalého zmatku využil také Zdeňour Uchošťour
a prodavačkám, které seděly ztuhle za kasou, vyšťoural kartáčkem ušní
maz a schoval si ho do kyblíčku ke zmrzlině.
Jediný Martin věděl, co se v Penny děje a ihned zavolal svým spolužá-

kům. Sára, Lucka, Michal a Zdenda rychle přispěchali Martinovi k Penáči
na pomoc a vymysleli plán. Vzali si v Penny velké pytle na odpadky, rukavice a hrábě a začali příšerky chytat a hráběmi nahánět do pytlů. Každému z nich se naštěstí povedlo jednu příšerku chytit. Společně je odnesli do sběrného dvora a zavřeli je a zamkli do kontejneru. Popeláři je potom odvezli na skládku a tam se možná v odpadcích prohrabují dodnes.
Jestli je někdo z vás potká, nebojte se, jsou celkem neškodní.
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ADAMOVÉ
Michalova příšera – Kydadlák

Popis Martinovy příšery

Je to velká třímetrová obluda, jeho hlava je spojena s tělem, má jedno veliké oko, na hlavě má
tykadla a na koncích tykadel má dvě malé oči.

Jeho velkou hlavu zdobí jeden jediný zub. Má tři
dlouhá chapadla.
Pohybuje se pomocí dlouhých chapadel.
Kydadlák ucpává vodovodní potrubí a rád se

– Babice Bludnice

Je to obrovská babice, na hlavě má dvoubarevné
kudrnaté vlasy.
Má tři nohy a ráda tančí a má psa.
Ráda zametá a víří prach.
Létá na koštěti.
Má kouzelný vysoký klobouk, vyčaruje kočku
chlupatou.
Jezdí traktůrkem.

protahuje vodovodním kohoutkem do bytů.
Setkáme se s ním pouze v naší třídní vymyšlené

Zdeňour Uchošťour

pohádce.

Vypadá jako jedno velké ucho, je to velký

Lucčiny pohádkové příšery
Obě obludky mají místo hlavy divné věci.

ušoplesk, je celkem velký, rád se šťourá

kartáčkem na zuby v uších. Na sobě nosí
pouze uvázaný kapesník, je malý a hubený.

Špačkobud kouká dírou z budky, místo nosu má tyčku-,
často pokakanou od špačků. Skáče po jedné noze. Je
velký maximálně po kolena.

Plíží se při zemi. Sbírá ušní maz a hnojí s

Nohmaják je vyšší, místo hlavy má červenobílý maják,
který stále svítí kolem dokola. Je to silák, má velké
svaly. Také skáče po jedné noze jako kamarád
Špačkobud. Nohmaják rád lidi oslňuje a tím způsobí
často nehodu.

nechutný. V noci často sbírá ušní maz od

Oba straší lidi ve městech. Dupou jim po nohách. Z
našich pohádek je neznáme.
Špačkobuda znám z naší zahrádky, kamarádí se se
špačky.
Potkat se s nima není radno, šlapou lidem na nohy a
rádi lidi zlobí.

Sářina Emuška
Emuška je velká jako květina, má zelenou barvu
a lesklý povrch těla.

Má hranatou hlavu, oči na stopkách.
Velkou zubatou pusu s vyplazeným jazykem. Na
hlavě má krátká křidélka a létá jako slepice.

ním melouny, tím je pro lidi poněkud
spících lidí. Má bratra ve filmu Harry Potter. Potkat ho nechci, on by se mi šťoural v
uších.
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ADAMOVÉ
Obrovitý šeredný drak se krátce zastavil u neznámého domu v Králíkách. Vešel dovnitř a zíral na cizí lidi, kteří seděli v obýváku a sledovali televizi.
DOKONČUJEME PŘÍBĚH...
Po dlouhé době si draka všimnul Martin. Drak povídá: „Martine, jdu se
s tebou dívat na Ulici. Udělej mi místo na gauči a dones popcorn. Martin na to: „Jdi pryč, ty obludo! Tady není místo. Leť někam do Itálie.“
Drak: „To je moc daleko, letím na Karlov, tam bydlí Sára. Ta mě jistě
nechá koukat na televizi.“
Drak se objevil na Karlově u Sáry v obýváku. Zrovna koukali na Slunečnou. Sestra Amálka, když uviděla draka, začala ječet. Drak se jekotu
polekal a schoval se na půdu. Jekot slyšeli také rodiče, ale holkám nevěřili, že tam nějaký drak vůbec byl.
Drak se chvíli klepal strachy na půdě, ale pak nabral odvahu a letěl
zpátky do Králík, kde oknem vletěl rovnou k Lucince a schoval se mezi
plyšáky, kterých má Lucka doma velikou hromadu. Konečně se mohl
drak chvíli dívat nepozorovaně na Tvoje tvář má známý hlas. Drakovi
se to moc líbilo a začal zpívat dračí píseň. Lucinka ho objevila, ale vůbec se ho nebála a dali si spolu i ten popcorn. Když se dostatečně vykoukali na televizi, drak letěl o dům dál.
Ocitnul se v obýváku, kde zrovna Zdenda koukal na Simpsonovi. „Zdendo,
můžu s tebou koukat na Simsňáky, jsou tam sprosté řeči a ty já rád.“ Zdenda na to: „NE! TY SEŠ FAKT BLÁZEN, DRAKU! Jdi pryč, já už sprostě nemluvím. Leť k Michalovi!“
Drak se objevil u Michala na Dolní Moravě. Drak uviděl velkou Michalovu
postel a chtěl se do ní k Michalovi natáhnout. Michal se s drakem chvíli
přetahoval, pak se Michal naštval a poslal draka na bobovou dráhu, kde
měli zrovna poruchu a drak musel tahat vozíčky s turisty nahoru na kopec.
To se drakovi nelíbilo, práce mu smrdí, rád se dívá jen na televizi.
A tak drak odletěl a v okolí Králík se už nikdy neukázal.

MOJE PRÁZDNINY
O prázdninách budu sedět dlouho u počítače nebo odpočívat. Zdenda
O prázdninách budeme s rodinou odpočívat.
Budu jezdit na kole, dojdeme si na zmrzlinu. Sára
O prázdninách budu odpočívat. S mamkou budeme jezdit na
výlety. Musíme občas zalít na zahrádce, kterou máme u nádraží. Lucka
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ŠPONAROVÉ

MOJE PŘÍŠERA
Moje příšera má žlutou barvu, je slizská, když se
jí někdo dotkne, tak se na ni přilepí. Třeba děti. Má
hodně prstů, na každé noze jich má 13. Má šišatou hlavu, má 20 očí, může se dívat dozadu, do
boku. Má tak velkou tlamu, že sní i náklaďák. Straší houkáním, škrábáním svých hodně prstů. Umí
zmizet a třeba na někoho sáhne a on to nevidí. A
diví se, co na něj sahá. Já bych se s ní nechtěl
raději potkat, aby mě nesnědla.
Štefan

Moje příšera se jmenuje Pamína a je veliká. Má
dlouhé ruce, špinavé nehty a tělo má samou
bradavici. Hlavu má šišatou, oči zelený. Tlamu
má obrovskou, aby při strašení mohla hodně
otevírat pusu. V puse má veliké černé zuby a na
nich žluté skvrny. Má dlouhý špičatý jazyk. Na
hlavě má čtyři chlupaté uši a veliký klobouk.
Tělo má celé pomalované a lítá na koštěti. Straší zlobivé děti. S příšerou bych se potkat nechtěla, a proto budu pořád hodná.

Pavlínka

Je oranžová, má 10 rukou a 2 nohy, je chlupatá.
Na hlavě má 11 očí, velkou tlamu. Žije v oblacích,
nad mrakama. I když je to příšera, je hodná, má
ráda město, lidi, auta. Má ráda k jídlu hvězdy.
Když je sní, tak může někomu něco splnit. Má kamarády příšery, které taky žijí ve vesmíru. Spolu
rádi dělají piknik. Sednou si někde na mraku a pochutnávají si na hvězdách. Moje příšerka má
s kamarády svoji planetu, tam má strašidelný dům,
jsou v něm kostry, auta, která létají a mají autopilota. Mají mocné meče, které dávají blesky. Raději
bych se s ní nechtěl potkat asi bych se jí trochu bál.
Ale líbilo by se mi se s ní podívat do vesmíru, na
její planetu, do jejího domečku a vyzkoušet si lítat s
těmi auty.

Matěj
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ŠPONAROVÉ
Moje příšera má modrou barvu. Má krátké chlupy. Má
10 nohou, pohybuje se po zemi. Má velké zuby. Umí
být neviditelná. Má obří tlamu a může sníst i lidi. Má
velké uši, aby moc dobře slyšela. Má na sobě hodně
znamínek. Zavírá lidi do svého baráčku a dává je tam
do sklepa. Nechtěl bych se s ní setkat, protože by mě
vzala k sobě. Tam bych se bál.
Adam

Moje příšera se jmenuje Jason. Je veliká jak dospělý člověk, má tělovou barvu a má ráda vodu.
Pohybuje se velice pomalu, jen ve vodě hrozně
rychle plave. Pod vodou umí dýchat, na obličeji
má červenou masku s bílým a černým olemováním. Jak si sundá masku, tak je zelený a všechny
příšery se jí bojí. Má popálená místa všude na
kůži. Můžeme se s ní setkat večer, když je tma,
nejdříve lidem ubližovala, ale nyní pomáhá
všem. Můžeme se s ní setkat v Americe, umí se
dobře teleportovat do jakékoliv jiné země. Je
často na místech, kde lidé kempují. Chtěl bych se
s ní setkat, aby mě ochraňovala.
Filip

HURÁ PRÁZDNINY – Na co se těším?
Já si budu s Deniskou hrát na školu, taky si hrajeme na
banku a na poštu. Budu jezdit na kole. Taky si hrát
s bráškou. Budeme si dělat piknik na zahradě, hrát si
s pejskama.
Štefan
Těším se na bazén, který máme doma. Máme ho hluboký. Těším se na válení, že nemusíme do školy. Ale škola
mi bude chybět. Taky budu jezdit na kole.
Adam
Budu se koukat na televizi. Budu chodit na dětské hřiště, hrát si tam s dětma. A budu doma s Pepikem a Milanem.
Pavlínka
Těším se, že se budu válet. Budu chodit do bazénu u
babičky, má ho hodně hluboký. Já se těším, že dostanu
nové kolo. Ale taky mi bude chybět škola, protože mám
rád matematiku. A já pojedu i na tábor. Ještě jsem tam
nikdy nebyl, tak se moc těším.
Filip

Já se těším na bazén, máme velký bazén. Budu
v něm plavat s kruhem. Těším se taky na kolo. O
prázdninách budu mít narozeniny – 10 roků. Taky se
těším na pouť do Hanušovic. Budu si hrát na zahradě
s koťátkama, hrát fotbal, vybiku. Když bude ošklivo,
tak se budu koukat na televizi.
Matěj
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY ŠPONAROVÉ
Obrovitý šeredný drak se krátce zastavil u neznámého domu v Králíkách. Vešel dovnitř
a zíral na cizí lidi, kteří seděli v obýváku a sledovali televizi.
DOKONČUJEME PŘÍBĚH...

Jak se drak stal králickým hasičem

Když si ho lidé všimli, začali ihned panikařit. Křičeli o pomoc, báli se, Pepík si lehl na zem, Zuzanka se
běžela schovat do pokojíčku do svého domečku. Tatínek si najednou dodal odvahy a zakřičel na draka,
aby honem utekl. Ale ten neposlechl a vychrlil na něj oheň. Tatínek stačil rychle uskočit, ale oheň zapálil
stůl. Maminka rychle vzala kyblík a hasila oheň, ale oheň se šířil dál. Tak tatínek rychle volal hasiče na
čísle 150. Když drak viděl, co udělal, tak rychle odletěl ke Králickému rybníku. Tam si nabral do tlamy vodu a s ní letěl zpátky. Doma začal hasit až se mu podařilo oheň uhasit. To bylo radosti. Když přijeli hasiči
a viděli draka, jak požár uhasil, chtěli si ho hned vzít do svého týmu. Drak souhlasil. Potom se omluvil tatínkovi a mamince, co jim způsobil. Slíbil jim, že je od teď bude chránit i celé město Králíky.
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY LENHARTOVÉ
NAŠE FANTASTICKÉ PŘÍŠERY
Moje filmová obluda
Moje obluda se jmenuje John Deere obluda.
Je asi 1 km dlouhá, jak godzila, má hlavu velkou. Má
obrovskou hlavu, oči má modré, je celá zelená, zuby
má 1 m velké, nos je velký, ruce má obrovské, nohy
má velké, zvláštní znamení má na bocích jelena, pomalou chůzí a rychlou chůzí.
Je strašidelná tím že chrlí oheň, a žere lidi. Najdeme
jí ve filmu godzila 3
Nechtěl jsem se s ní setkat, protože by mě snědla.
Bojím se jí!
O John Deere příšeře
JEDNOHO DNE VYLEZLA PŘÍŠERA Z MOŘE A
ZAČALA ZABÍJET LIDI. Přišla druhá příšera a zabila tu příšeru, která zabíjela lidi. Pak odešla.
Petr

Pohádková příšera
Moje pohádková příšera se jmenuje Alexandra. Je
veliká 8 metrů. Má šedou barvu, na povrchu šupiny. Podobá se draku. Má kulatou hlavu, veliké oči
a velikou tlamu. Má veliké uši. Má 3metrové zuby. Má veliké ruce a malé nohy. Na těle má znamení ohně. Pohybuje se rychlou chůzí a letem.
Létá rychle jako letadlo. Příšera Alexandra chrlí
oheň všude kolem sebe. Každý se jí bojí. Nikde ji
nepotkáme, je vymyšlená. Kdyby to šlo, chtěla
bych jí potkat, protože mám ráda draky.
Vypravování na téma příšery:
Kdysi dávno v lese bydlel veliký drak a daleko od
něho bylo království, kde bydlelo hodně lidí. Král
s královnou a jejich princezna Ela.
Jednoho dne přiletěl drak Alexandr a unesl princeznu Elu. Královna dala zavolat prince. Vyhlásila s králem, že kdo zachrání princeznu, získá ji za
ženu a k tomu půlku království.
Přijeli celkem tři princové. Dva z nich byli zbabělí, jen ten třetí byl statečný. Zabil draka a zachránil princeznu Elu. Dostal jí za ženu a půl království. Žili spolu šťastně až do smrti a jestli neumřeli, žijí dodnes.
Popis pohádkové příšery

Pohádková příšera
Moje pohádková příšera se jmenuje Cartencat. Je veliká
jako dveře, má černou barvu. Na těle má srst jako kočka.
Má kulatou hlavu, špičatý uši, dvě oči a pusu plnou
špičatých zubů. Ruce má dlouhé a na konci tlapky bílé
barvy. Nohy má dlouhé jako žebřík. Má dlouhý ocas jako
komín. Je velice mrštná a pohybuje se velikými skoky a
rychle utíká, nikdo ji skoro nemůže dohnat. Vždycky
každému uteče. Je divoká a agresivní. Nikomu nepomůže,
jenom každému ubližuje. Dokáže i zabíjet. Najdeme ji ve
hře Minecraft. Nikdy bych jí nechtěl potkat, je hodně zlá a
divoká. Bojím se jí.
Pohádka o Cartencat
Každý den si na jutube minecraftu můžete pustit pohádku
o kočce, která je agresivní a jmenuje se Cartencat. Je nebezpečná a může zabíjet. Když ji potkáte, začněte utíkat.
Vůbec se na ni nekoukejte, protože za vámi začne utíkat a
skákat.
Ukryjte se rychle ve městě, kde je hodně lidí a schovejte
se radši domů.
Zdenda

Moje příšerka se jmenuje Líza. Je veliká 5 cm, má
zelenou barvu, povrch těla má šupinatý. Hlavu má
velikou a oči má také veliké, div mu nevypadnou. Tlamu má malou a z ní mu vylézají zuby. Nos má malý a
uši veliké a špinavé. Ruce má veliké a dlouhé. Nohy
má malé a krátké.
Oblečení má zelené a otrhané, má na nich všude záplaty. Pokud uvidí nějakého člověka, hned ho vezme
s sebou domů.
Nikdy bych se s ní nechtěl setkat, protože je škaredá a
ukradla by mě a odnesla pryč.

Vypravování o příšeře Líze
Jednoho dne, když bylo ošklivé počasí a všude
lítaly hromy a blesky. Kde se vzala, tu se vzala,
příšerka Líza. Byla to taková malá ošklivá postavička, která pořád někomu škodila.
Jednoho dne si šla lesem a říkala si, že ukradne
zase nějaké lidi, aby si měla s kým hrát. Chvíli
ještě šla a potkala mazanou Andulu. Když jí uviděla, zaradovala se a chtěla si jí odnést. Jenomže
to nevěděla, s kým má tu čest.
David
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY LENHARTOVÉ
Moje příšera
Moje příšera se jmenuje Siren Head. Je 15 metrů je vysoký. Má
tmavou hnědou nebo černou barvu. Místo hlavy má sirénu, nos
nemá. Zuby má v siréně, uši jsou sirénou, tlama je taky
součástí sirény. Ruce a nohy jsou dlouhé. Ukrývá se v lese
nebo vypadá jako lampa ve městě. Chodí pomalu, dělá všelijaké zvuky. V pohádce se s ním nepotkáme.
Nechtěl bych ho potkat, hned by nás zabil.
Siren head
Pán přijede do lesa v noci za kámošem a on vešel do tý budovy
a on kámo jsi tu? Nikdo se neozval a na stole byl papír. Bylo
tam napsáno - v garáži máš auto, k tomu chybí součástky, zapalováni, kolo od auta a benzín. On šel do garáže a bylo tam
auto a mapa k tomu, aby získal součástky a na mapě byla místa, aby získal součástky k autu. A šel ven hledat ty díly od auta. A pak slyšel divný zvuky, on si toho nešímal. O půl hodiny
později opravil auto a jel po cestě domů. Pak objevil Siren
head na cestě. Siren head ho zabil. Bad ending.
Míra

Obrovitý šeredný drak se krátce zastavil u neznámého domu v Králíkách. Vešel dovnitř a zíral na cizí lidi, kteří seděli v obýváku a sledovali televizi.
DOKONČUJEME PŘÍBĚH...
Po dlouhé době se Petr otočil a uviděl ho: „Co tady
pohledáváš?“ „Dal bych si vás k obědu.“ „To jdi radši o
dům dál. My jsme totiž velmi vzácní. A děti se nejedí.“
Drak se otočil a šel k sousedům.
Petr
Po dlouhé době je všechny vzal s sebou. Šli si hrát na honěnou s ostatními draky. Když měli hlad, tak si dali svačinku. Svačili lesní jahody a borůvky, maliny. Když si pohráli, odnesl je všechny zase hezky domů.
David
Po dlouhé době přišel k nim a řekl. Já vás sním. Drak udělal ham ham. To byla dobrá večeře.
Mirek

Obrovitý šeredný drak se krátce zastavil u neznámého domu v Králíkách. Vešel dovnitř a zíral na
cizí lidi, kteří seděli v obýváku a sledovali televizi.
Po dlouhé době se zeptal, kudy mám letět do království pro princeznu? Lidé mu odpověděli, že je to
jen 15 metrů od nich. Máš křídla draku? Drak jim
odpověděl, že křídla má. Tak to tam budete za
chvíli, na shledanou. Drak je pozdravil a odletěl.
Anička
Po dlouhé době, když si ho nikdo nevšímal, se
zeptal. Kde mám domov? Já se chci taky dívat na
televizi. Můžu tu zůstat? Tady bude můj domov.
Lidi se vyplašili a utekli do lesa a tam byla ta
kočka a utíkali.
Zdenda

HURÁ PRÁZDNINY – JAKÉ BYCH SI PŘÁL/A?
Na nejlepší prázdniny bych jel do Kopřivnice, podívat se na výrobu Tatry.
Pak bych jel do Pohled podívat se na krajinu.
Petr
Jezdit na výlety do Prahy a do Dubaje, do kina, vystupovat na pódiu.
David
Nejlepší prázdniny, chtěl bych jet na Slovensko za tetou a
strejdou, potom bychom šli na hřiště u jejího baráku.
Zdenda

Chtěla bych jet do ciziny—do Německa,
do Anglie.
Anička

Jet do ZOO.

Míra
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TŘÍDA PANÍ UČITELKY NESVADBOVÉ
Pohádková příšera
Moje příšera se jmenuje Jóžin z bážin. Je veliká asi 90 cm.
Má zelenou barvu jako tráva, nebo žába. Povrch těla má
pokrytý šupinami.
Hlavu má velkou s velkýma černýma očima. Má pokřivenou
velkou tlamu, dva zuby nahoře a dole. Má malé uši směrem
nahoru a velký nos.
Nohy má krátké a ruce dlouhé. Jóžin má na ruce vytetovaného vodníka. Pohybuje se chůzí a skákáním.
Stahuje lidi do bažin. Vydává podivné zvuky. V žádné pohádce se s ním nesetkáme.
Chtěl bych se s ním setkat, protože bych ho chtěl ulovit a
prodat do zoo, nebo ho prodat na ostrovy.
Pohádka Jóžin s lovci.
Příběh se odehrává v lese, kousek od města Králíky.
V příběhu vystupuje Jóžin a deset lovců. Jóžin se pokusí
chytit lovce dřív, než ho chytnou lovci.
Proto Jóžin nastraží na lovce celkem pět neviditelných
pastí. Když lovci procházeli lesem, šlápli na provaz a
spadla na ně klec. Touto pastí chytil celkem pět lovců.
Lovci se snažili své kamarády vysvobodit, ale klec byla
příliš těžká, proto si řekli, že budou pokračovat v cestě a
později se pro ně vrátí.
Ušli celkem 200 metrů a čekala na ně další past na stejném principu. Protože jí nečekali, chytili se další dva.
Zbylí tři lovci pokračovali cestou dál za Jóžinem. Už si
mysleli, že mu jsou na stopě a bude hon u konce, ale to se
spletli. Netrvalo to dlouho a chytil se další lovec do nastražené pasti v lese. Dva zbylí lovci začali být zoufalí a
rozhlíželi se kolem sebe a v tom spatřili, jak se kolem
nich mihnul Jóžin. Utíkali tedy největší rychlostí za ním,
aby ho dohonili. V tom se dostali do další pasti, do které
je nalákal sám Jóžin.
Potom Jóžin vylezl ze křoví a řekl jim: „Chtěli jste mě
chytit a uvěznit a přitom jste sami skončili jako kořist!“
Po těchto slovech odešel hluboko do lesa, daleko od lidí a
lovce ponechal jejich osudu.
Jára

Pohádková příšera
Moje pohádková příšera se jmenuje otec Fůra Petr. Je veliký
jako hora, asi tak 555 metrů. Nosí dlouhý černý plášť, je hubený, až vyzáblý, ale přesto pružný. V obličeji vypadá nezdravě, sice má modré oči, dlouhý nos, ale pusu má rozpadlou, ze které trčí ven zkažené zuby s velkým zápachem. Na
rukou a nohou má dlouhé chlupy, asi 9 centimetrů.
A má ve znaku Francie dlouhé bagety ke snídani. Má rad k
jídlu hranolky se sýrem, kde je zevnitř šunka.
Pohybuje se hezky jako robot. Rád dává lidem hádanky, protože je má rád.
S touto pohádkovou postavou bychom se nesetkali nikde,
protože jsem si jí vymyslel. S touto pohádkovou postavou
bych se nechtěl setkat, protože se bojím, protože je to hororovka, vypadá strašidelně.
Vypravováni o příběhu otce Fůry Petra
Otec Fůra Petr se narodil ve Francii, kde stála vysoká věž.
Přímo v ní bydlel. Měl hezký výhled na pláž a moře. Často
pozoroval lidi, jak běhají a dělají jiné věci na pláži.
Chtěl za nimi jít, ale byl moc starý a nechtělo se mu scházet
schody. Jednou za ním přišla žena a řekla mu, že mu poví
hádanku, kterou ještě nezná. A proto, že otec Fůra Petr celý
život sbírá hádanky a má je rád, zaradoval se. Přinesl přesýpací hodiny na stůl a řekl, že když její hádanku uhodne. Ona
musí uhodnout hádanku od něj. Pokud on neuhodne hádanku,
dá jí poklad. Pokud ona neuhodne hádanku, zamkne věž a
musí se dostat ven sama jinou cestou.
Otec převrátil přesýpací hodiny a ona mu řekla: „Je to malé a
bezdrátové a dává se to na uši, co je to?“
On jí odpoví: „Sluchátka.“
Celou hádanku uhodl.
Teď říkal hádanku otec Fůra Petr:
„Je to středně velká krabice a běhá u toho myš, co je to?“
Ona mu odpoví: „Bedna se zbytky jídla.“
Odpověděla špatně, protože to byl počítač.
Otec Fůra Petr zahodil klíč od věže a ona se nemohla dostat
ven.
Musela sjet z věže prudkým tunelem, kde byly samé krysy a
pavouci. Nakonec se dostala ven. Byla ráda, že je zase volná
a muže jít ven. Otec Fůra Petr zůstal ve věži sám.

Pierre

TŘÍROHÉ LESNÍ MONSTRUM:
Tříroháč je tři metry vysoký, kůži má jak ještěrka a dokáže plavat pod vodou, kde číhá na svou potravu. Zbarvení
má zelenočerné, aby se mohl v lese maskovat. Hlavu má šišatou se třema rohama, oko má jedno, veliký a tmavě
zelený. Uši má drobný a velmi chlupatý, nos má jako prasátko a zuby má veliký, špičatý černý a špičák. Aby mohl
popadnout svou kořist, tak má tři dlouhé ruce i nohy. Na jeho těle jsou zvláštní velké bodliny, které zdobí chlupy.
Tříroháč je velmi hladový, svoji kořist loví ve dne v noci. Pohybuje se dlouhými a ladnými skoky, aby kořist nevyplašil.
Tříroháč dělá všelijaké kousky, má plno energie a straší zvířátka v lese přes den i přes noc. Setkali bychom se
s ním v pohádce o Karkulce nebo i v jiné, kde se nachází les. Určitě bych se s ním potkat nechtěla, já se příšer a
všelijakých strašidel bojím.
Pohádka
Tříroháč bydlí v chaloupce z kůry, ale našla si v lese kamarádku Áďu, která tam chodila často na houby. Áďa se
trochu zbláznila a vzala Tříroháče do krámu v Králíkách. Nejdřív se Tříroháč nemohl vejít vůbec do dveří a když
se tam nacpal, lidi se rozprchli. Áďa a Tříroháč mohli v klidu nakupovat, protože i paní pokladní zalezli pod regály. Když došli ke kase, Tříroháč neměl žádné peníze a Áďa mu zatím peníze půjčila. A tak si Áďa a Tříroháč odnesli nákup zadarmo a v lese se nadlábli. Tříroháč už pak nikdy nakupovat nešel. V lese to má lepší.
Nikol
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Pohádka o příšerách

Jednou v malé jeskyni z popelu se zrodily příšery v
hořících plamenech.
Byla tak obrovitá a také měla přes 24 noh.
Ale nejstrašidelnější bylo, že kdokoliv se jí podívá do
očí, shoří v plamenech. Lidé z vesnice si šuškali a nahánělo jim strach, že jednou ji potkají. Časy šly dál a
lidé zapomněli. A když paní poslala svoji dceru pro
bylinky do lesa, dcera se rozhodla, že se trochu projde.
Uviděla obrovitou jeskyni, byla zvědavá a šla se podívat dovnitř. Bylo to podivné, na zemi viděla ty největší
skořápky na světě, kde se hromadí velké příšery, a když
šla dál a viděla obrovité pavouky, zhrozila se a viděla,
jak se krmí ... Utíkala do vesnice a všem řekla, co
viděla. Nikdo jí nevěřil, jen se vysmáli, ale její máma jí
uvěřila a chtěla důkazy pro vesničany. Šla do té
jeskyně a vše natočila, jenže tam zemřela. Malé dívce
přišlo divné, že se maminka nevrací, šla za vesničany a
pověděla jim, že maminka je v nebezpečí. Museli jít a
hledat. Dívka je tam zavedla a byli zhrozeni, co viděli.
Ty skořápky! Řekli, že tam shodí bombu, ale dívka
odmítala, že první musí zachránit maminku. Odmítali
dívku. Tak si ji vzala bokem babička a řekla: „Dítě,
pokud tam nehodí tu bombu, zemřeme všichni. Dívka
věděla, že to tak musí udělat. Babička ji vzala zpátky
do vesnice a řekla: „Já se o tebe postarám.“ A ona
věděla, že by to maminka taky tak chtěla. Souhlasila.
Lidé ty příšery zničili a na vždy byl klid. Ve vesnici
dívka do teď je šťastná.
Sába

Pohádková příšera - Pikaču
Pikaču má žluté tělo, kulaté oči, černé tlapy,
špičatý zuby, má mouratý malý černý nos.
Místo rukou má packy, místo nohou packy. Je to
černý blesk. Pohybuje se houpavým krokem, dělá
blesky a je strašidelný, když se rozčílí anebo ho
někdo naštve.
Hraje v Pokémonech.
Chtěla bych se s ním setkat, protože je žlutý a
mohla bych se s ním mazlit a chodit s ním ven.
Pohádka o Pikaču
Jednoho dne byl jeden Pikaču. Byl žlutý a moc
hezký, bydlel na louce a někdy na stromě v díře,
který vypadal skoro jako nějakej domeček, kde by
se mohl vyspat a pak si našel kamáradku Elu. Chodil s ní ven asi každý den a když pršelo, tak si ho
Ela vzala domů a Pikaču tam i spal a hrál si s Elou.
A na druhý den se vzbudili, tak se Ela nasnídala a
Pikaču šel ven na louku a pak si hráli venku do
odpoledne a pak na večer šla Ela domů a Pikaču se
šel někam projít a ráno se stavil na návštěvu za
Elou. Pak si povídali a na konec se rozloučili a 14
dní se už neviděli a pohádky byl konec a Ela a
Pikaču se rozloučili a Pikaču si nakonec našel
jinou kámošku.
Mirka

PRÁZDNINY SNŮ...
Chtěl bych jet do aquaparku, na Slovensko podívat se k tetě,
do Prahy, protože jsem tam nikdy nebyl. Budu se dívat na letní
olympiádu, na TOUR DE FRANCE, opalovat se, hrát na PS4 od
rána do večera, pojedu s rodinou někam na výlet, za tetou na chatu,
půjdu do kina na filmy, horory a pohádky.
Jára
No budu chodit ven, budu u kamarádky, pojedu na týden k Simoně
do Ústí, taky do České Třebové, půjdeme s kamarádkama a klukama na zábavu, budeme chodit na koupaliště. Sába
Chtěla bych jet s taťkou do Německa, do ZOO, do Itálie k
moři. Chci o prázdninách pomoc mamce v Penny, stanovat
s kamarády, jít s kámoši ven, chodit se koupat, jezdit na kole,
opalovat se.
Mirka

Jela bych do Ostravy k rodině, kterou jsem dlouho neviděla,
jet k moři opalovat se a koupat se, jet na lodi. Taky jet do
Prahy. Budu ségře pomáhat s miminkem, těším se na návštěvu, která k nám přijede, půjdu s kamarády ven, zeptám
se bratránka, jestli mě sveze na motorce, pojedu s rodinou
na výlet.
Nika

Moje PRÁZDNINY u Petra - moje gusto, můj osobní názor
podle mě. Mám v plánu se koupat i v OSTRAVĚ a chodit
na výlety po horách. A pojedu na Slovensko a do Rakouska
a koupím si i nabíječku novou, ta stará je rozbitá - bez poplatku a v OSTRAVĚ si koupím si 4 nabíječky. Pierre

ŠKOLNÍ BRAVÍČKO stránka 17

TŘÍDA PANÍ UČITELKY NESVADBOVÉ
Obrovitý šeredný drak se krátce zastavil u neznámého domu v Králíkách. Vešel
dovnitř a zíral na cizí lidi, kteří seděli v obýváku a sledovali televizi.

DOKONČUJEME PŘÍBĚH...
Po dlouhé době si draka všimli, že ho něco bolí.
Drak měl nateklou pusu, asi ho bolel zub.
Chtěli drakovi pomoci, tak došli pro kleště. Pohladili draka a zub mu vytrhli. Drak jim poděkoval a
odletěl celý šťastný do světa.
Jára
Mamka něco zaslechla a otočila se. Uviděla draka,
příšerně se vyděsila, začala hulákat a křičet. Zavolala nenápadně policii a ta policie nenápadně přijela. Drak byl celý zakoukaný do televize, protože ji
nikdy neviděl. Policajti draka chytili do sítě a odvezli ho do ZOO. Třeba tam je dodnes, zkuste se
tam na něho podívat.
Nikol

Po dlouhé době šli ven jezdit na kole a sportovali.
Drak se zmenšil, proto mohl jezdit na kole. Lidi si
ho nebáli. Kluk Bobík jel na kole s drakem. Skamarádili se. Řekl, že už nebude strašit všechny
obyvatele z Králík.
A slib dodržel.
Pierre
Dlouhou dobu seděl s námi doma v křesle a nikdo
si ho nevšiml. A pak se mamka zvedla a všimla si
draka. Hodně se lekla a říkala: "Co tu dělá ten
drak?" Chvíli tomu nevěřila a nechala ho sedět v
obýváku. A šla se ptát lidí, jestli viděli draka a co
tu chce? Lidi draka neviděli, a tak ho mamka
raději stejně vyhodila, protože se bála, že něco
rozbije.
Mirka

Jednoho dne se hrozivý obrovitý šeredný drak rozhodl, že se proletí. Nikdy neviděl člověka. Jednoho
dne z výšky viděl sedící babičku s dědečkem v obýváku. Sledovali pořady, co mají rádi. Drak se podivně díval delší dobu, pak se rozhodl, že půjde blíž. Vletěl dovnitř oknem. Babička a dědeček zakřičeli
a drak byl ještě víc vystrašený. Ten strašlivý drak rychle uletěl a už nikdy se nevrátil.
Sába
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ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA ZVÍŘAT
PŘI HŘE NECHÁVAJÍ
PSI GENTLEMANSKY
VŽDY VYHRÁT FENKY,
I KDYŽ JSOU TŘEBA
FYZICKY SILNĚJŠÍ.

POKUD JE OPUŠTĚNÉ
NĚJAKÉ VEVERČÍ MLÁDĚ, JINÁ VEVERKA HO
ADOPTUJE.

MOŘSKÝ KONÍK MÁ JEDNOHO PARTNERA CELÝ
ŽIVOT A PŘI CESTOVÁNÍ
SE DRŽÍ OCASY, ABY SI
NEUPLAVALI.

KRÁVY MAJÍ NEJLEPŠÍ PŘÍTELKYNĚ

DELFÍNI SE NAVZÁJEM OSLOVUJÍ
JMÉNY.

ŽELVY MOHOU
DÝCHAT ZADKEM.

JEŠTĚ PŘED VYLÍHNUTÍM
MOHOU KUŘÁTKA KOMUNIKOVAT MEZI SEBOU I SE SVOJÍ MATKOU
SKRZ SYSTÉM ZVUKŮ.

VYDRY SE PŘI
SPÁNKU DRŽÍ ZA
TLAPKY, ABY JE
NEODNESL
PROUD.

VZOR NA PSÍM ČUMÁKU
JE STEJNĚ TAK ORIGINÁLNÍ JAKO LIDSKÉ OTISKY
PRSTŮ. PSI SE PODLE NĚJ
DAJÍ I IDENTIFIKOVAT.

PAPUCHALKOVÉ SI BUDUJÍ DOMOVY NA SRÁZU A MAJÍ JEDEN EXTRA
POKOJ, KAM CHODÍ NA
ZÁCHOD.

TUČŇÁK DÁVÁ SAMIČCE, KTEROU
CHCE ZA DRUŽKU,
KAMÍNEK JAKO ŽÁDOST O RUKU.

PAVOUCI NEMOHOU LÉTAT. DÍKY
BOHU.

NEPŘÍMĚJŠÍ PŘÍBUZNÝ
REJSKA JE SLON.

JAPONSKÁ OPICE MAKAK DĚLÁ
Z LEGRACE SNĚHOVÉ KOULE.
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7

NAJDI NA OBRÁZKU ROZDÍLY. PAK VYBARVI.

VYBARVI OBRÁZKY

10
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SEZNAMTE SE SE STEREOGRAMY
Stereogramy jsou prostorové 3D obrázky, které lze vidět pouze po speciálním zaostření na stereogram.
Každý stereogram vypadá jako změť různých barev a tvarů, které tvoří vždy nějakou strukturu. Na první pohled se tedy zdá, že jde jen o nějakou „mazanici“. Při správném zaostření na stereogram se vám
však objeví skrytý 3D obrázek. (http://martani.kvalitne.cz/kajuta-z-3D.htm)
Chce to jen trochu cviku, ale při prvním prokouknutí obrázku máte vyhráno! (nápověda na str. 2)
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ZÁBAVNÉ ÚKOLY
NAJDI V OBRÁZKU PŘEDMĚTY, KTERÉ JSOU DOLE, A VYBARVI JE

NEZTRATÍŠ SE V BLUDIŠTI? DOJDEŠ DO CÍLE?
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NĚCO PRO POBAVENÍ
„Dobrý den paní učitelko, Pepíček nemůže
přijít do školy je hrozně nemocný.“
„V pořádku a kdo volá?“
„Můj táta.“
Pepíček přijde domů. Tatínek se ho ptá:
„Tak co bylo ve škole?“ „Já jsem se nejvíc
hlásil.“ „A na co se paní učitelka ptala?“
„Kdo rozbil okno na chodbě.“
Paní učitelka se ptá při matematice Pepíčka:
“Když ti dá maminka jednu žvýkačku a
tatínek dvě, co budeš mít?”
“Prosím, svěží dech.”

Pepíčku, jak zní rozkazovací způsob slovesa mlčet? – Psssst!

Přiběhne Honzík k mamince a
brečí. „Co se ti stalo?“
„Tatínek se uhodil kladívkem do
prstu.“
„A ty proto pláčeš?“
„No, já jsem se původně smál…“

Kdy přináší největší smůlu vidět černou
kočku, jak vám přebíhá přes cestu?
Když jste myš.
„Hurvajs, proč otevíráš olejovky před akváriem?“ Ptá se Spejbl Hurvínka. „Aby rybičky
viděly, jak dopadnou, když budou zlobit.“
Babička říká vnučce: „Když kašleš, dávej
si ruku před pusu.“
„Neboj babi, mně zuby nevypadnou.“
Jsou dvě blechy na zastávce, běží kolem pes
a jedna blecha říká: „Tak ahoj, jede mi autobus.“
Dědečku, máš ještě všechny zuby? Bohužel,
Milánku, už nemám, posteskne si stařec. To
je dobře, tak mi tady na chvíli prosím tě
podrž čokoládu.

Potkají se dva psi a jeden druhému říká:
„Kam jdeš?“
„S blechama k veterináři.“
„To je zvláštní, já je mám dva roky a ještě
mi neonemocněly!“

„Ty, Terezko, moc zlobíš! Vzpomeň
si na Karkulku, co se jí stalo, když
neposlouchala.“
Letí vrabec kolem silnice. Nedívá se a napálí to do cyklisty. Ptáček leží a
nehýbe se. Cyklista ho opatrně zvedne a vezme si ho domů. Koupí mu novou
klec, dá mu tam vodu a chleba. Po dvou hodinách se ptáček probere a říká si:
„Kde to jsem? Mříže, voda, chleba… Že já jsem toho chlápka zabil!“

„Pepíčku, proč jsi snědl ty peníze, co
jsem ti dal?“
„Vždyť jsi mi je dal na oběd.“

Pepíček přijde domů od zubaře a maminka se ho ptá jestli ho ten zoubek
ještě bolí. Pepíček odpoví: „Já nevím,

Ptá se máma Pepíčka: „Proč krmíš
slepice čokoládou?“
On na to odpoví: „Aby mi snesly
kindervajíčko!“

