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Milí čtenáři, 
sice s malým zpožděním, ale zato netrpělivě očekávaný  vychází opět váš-náš TERMIT. V letošním 
roce ho budou připravovat deváťáci, ale samozřejmě uvítají vaše obrázky, nápady, básničky, hádanky, 
vtipy, příběhy, postřehy – zkrátka všechno, co se vám povedlo nebo co považujete za zajímavé  
a chcete, aby bylo uveřejněno. Nebuďte skromní ani líní a předávejte své příspěvky třídním učitelům, 
paní učitelce Banghové nebo je posílejte na adresu termitiste@seznam.cz. Začít můžete hned!!!! 
Na vaše příspěvky se těší TERMITIŠTĚ! 

 
 
Základní škola organizuje ve šk.r. 2013 / 2014  tyto kroužky 
 
Angličtina - hravá Mgr. Dana Rucká 
Angličtina MŠ Mgr. Dana Rucká 
Angličtina - konverzace Mgr. Dana Rucká 
Baltík Mgr. Iveta Mazgalová 
Lego Mgr. Dana Kalousková 
Kroužek keramiky – 1. skupina Broňa Kučerová 
Kroužek keramiky – 2. skupina Broňa Kučerová 
Kroužek keramiky – 3. skupina Broňa Kučerová 
Kroužek keramiky – 4. skupina Broňa Kučerová 
Kroužek keramiky – 5. skupina Broňa Kučerová 
Pěvecký kroužek Radka Kuchtová 
Pohybové hry I Mgr. Pavlína Fialová 
Pohybové hry II Mgr. Pavlína Fialová 
Kopaná pro začátečníky Václav Šturc 
Kopaná pro pokročilé Václav Šturc 
Atletika Markéta Khauerová 
 Mgr. Helena Řezáčová 
Vaření Ing. Ivana Drozdová 
Cvičení pro malé školáky I Mgr. Šárka Menčíková 
Cvičení pro malé školáky II Mgr. Šárka Menčíková 
Přírodovědný kroužek Mgr. Hana Zýková 
Cvičení pro dospělé BOSU Pavlína Kuchtová 
Angličtina pro dospělé Mgr. Alena Banghová 
 
 
 
Obrázky nakreslili: 
 Z.Linková, T.Štorková, L.Marková, J. Šusta 
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Ahoj, vítá vás David a Rea. Připravili jsme si pro vás rozmanité způsoby učení, které 

představíme v každém čísle Termita. Na jednotlivé způsoby učení jsme získali sedm 

dobrovolníků, kteří se budou pomocí nich učit a daj í nám zpětnou vazbu, jak se jim učení 

dařilo.Poté vyhodnotíme výsledky a zjistíme, komu to pomohlo a komu námi nabízený způsob 

jak se učit nevyhovoval. Závěry našeho šetření uveřejníme vždy v následujícím Termitovi, tak 

se máte na co těšit! 

 Doufáme, že se vám  bude naše stránka líbit a jednotlivé způsoby si s námi vyzkoušíte. 

 

1.způsob       - Hlasitě a při chůzi 
 
Mnoha studentům pomáhá, když si 

všechno opakují pořád dokola a nahlas. 

Mají tak vlastně pocit, že danou látku 

slyší i z venku a posléze si ji lépe vybaví 

při zkoušce nebo při testu. Možná, že by 

vám také vyhovovalo chodit při učení  

s učebnicí v ruce sem a tam po pokoji. 

Mnohdy pomáhá, když si vytvoříte 

zvukový záznam textu do  telefonu  či 

tabletu a poté si ho přehráváte dokola a 

dokola. 

 

 

Malé povltavské setkání Baltíků v Českých Budějovicích 
Naši programátoři vyrazili ve dnech 18. a 19. října 2013 na jih naší republiky do Českých 

Budějovic, kde se konalo setkání Baltíků, což jsou programátoři pracující s dětským programovacím 
jazykem Baltík. Naši účastníci byli  Matyáš Fiala, Jiří Růta, Emil M. 

Kněbort a František Dědek. Všichni jsou z 6. A.  
V pátek 18. 10. Jsme vyrazili nejprve do Prahy, a potom 

následovala velice příjemná cesta z Prahy do Českých Budějovic 
krásným luxusním autobusem s pohodlnými sedadly, kde jsme 
každý měl svoji dotykovou obrazovku, na které jsme mohli sledovat 
filmy nebo televizní programy. 

Hned po příjezdu byla zahájena soutěž a první den 
odpoledne probíhalo volné programování na téma Hvězdné války. 
Noc jsme trávili ve školní třídě, kde si každý z chlapců vybudoval 
krásné hnízdečko ze školních lavic.  

Druhý den následovalo programování podle přesně zadaných instrukcí. A po dobře odvedené 
práci přišla odměna – výborný oběd v restauraci.  

Na chvíli jsme si užívali jihočeského sluníčka při procházce podle řeky Vltavy a těšili se na to, 
jak jsme vlastně všichni dopadli. Velmi milé bylo zjištění, že z dvaceti soutěžících ve své kategorii 
obsadil Matyáš Fiala krásné 5. místo. Ani ostatní soutěžící se však v soutěžním poli neztratili – Jiří 
Růta byl 10., Emil Kněbort obsadil 12. místo a František Dědek byl na místě 17.Odpoledne jsme 
vyrazili k domovu, kam jsme se dostali až v půl desáté večer. Unaveni, ale spokojeni, jak s výsledkem, 
tak se zajímavým výletem.                                                                                                Mgr.Iveta Mazgalová 



HALLOWEEN 
Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října den před Svátkem všech svatých a 

Dušičkami. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním 
pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco provedu - v Americe typické pomalovávání 
automobilů, dveří, zubní pasta na dveřích...) a „koledují“ o sladkosti. Svátek se slaví většinou v 

anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu 
aj.Název vznikl zkrácením anglického „All-Hallows-eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“. 
Halloween vznikl z předkřesťanského keltského svátku Samhain – obdoby našeho Nového 

roku.Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, zvané jack-o'-lantern, dále 
čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci atd. Typickými barvami jsou černá 
a oranžová.V České republice nejde o tradiční svátek. Některé domácnosti si před dům symbolicky 

dávají jack-o'-lantern, ale ani tyto domácnosti nejsou připravené na trick-or-treating a do Halloweenu 
se tím pádem nezapojují. 

 

Jak znají HALLOWEEN d ěti z naší školy,jsme si ověřily ANKETOU ☺ : 
 
1)Kdy je HALLOWEEN ?  A) 1.října 
                                              B) 31.října 
                                              C) 1.listopadu 
A- 11x                              B-32x                            C- 24x 
 
2)Odkud pochází Halloweenská tradice?  A) Amerika 
                                                                        B) Anglie 
                                                                        C) Irsko 
A-36x                               B-10x                              C-21x 
 
3)Je Halloween typickým svátkem pro ČR? A) není 
                                                                           B) je 
A-57x                               B-10x 
 
4) Co je dýně? A) zelenina 
                          B) ovoce 
A-44x                                21x 
 
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:  1) B , 2) C , 3) A , 4) A 
 
Tak až na otázku 2 (všechno skutečně nemusí pocházet z Ameriky ☺) převažovaly správné odpovědi. 
A tak už nezbývalo, než se 31.října  vydat na  
 

☺ HALLOWEENSKÝ POCHOD ☺ 
 
Na noční strašidelný pochod, který pořádala naše škola, se na trase škola – kapličky – hřbitov – kostel 
– škola  vydalo 270 dětí a dospělých účastníků, aby se dozvěděli, jak staré základy mají Svátek všech 
Svatých, Dušičky a Halloween. Tyto svátky pocházejí ze starého pohanského svátku, který naši předci 
pojmenovali Samhain. Tento název byl řešením tajenky, kterou rodinné týmy a týmy spolužáků řešily 
na trase nočního pochodu. Účastníci pochodu se podle tradice Samhainu tento večer převlékali do 
strašidelných kostýmů a namalovali si obličeje, aby se před zlými duchy uchránili. V lampionech, 
dýních a řepách svítilo světlo, kterým se podle zvyku večer posvítilo duchům na cestu. 

Mgr.Věra Šulcová 
 
 
 



SVÁTEK VŠECH SVATÝCH 
 
Svátek Všech svatých je tak vzpomínkovou slavností 
zemřelých, kteří již dosáhli věčné blaženosti. Slaví se 
1.listopadu 

 

DUŠIČKY  

Dušičky jsou proti tomu vzpomínkou na ty, kteří této 
blaženosti zatím nedošli. Dušičky (duše v očistci) jsou 
rovněž katolickým svátkem slaveným 2. listopadu od 
12. století jako vzpomínka na mrtvé.                          
Dnes oba svátky spojujeme, nerozlišujeme a lidově je 

nazýváme dušičky.                                                                                          

 

☺ HALLOWEENSKÉ  MALOVÁNÍ ☺ 
 
 

 

 
 
Obrázky nakreslili žáci 1.A – K.Poršová, V.Hořáková,V.Renza,  P.Svobodová, L.Marková,J.Šusta, 
                                                D.Gáži,J.Růta   
Zpracovaly: Lucka a Anička 
 



Kultura Hodkovic 

V naší anketě se budeme snažit přiblížit, jak je to s kulturou v našem městě. V jednotlivých číslech se pokaždé zaměříme na něco 

jiného, co s kulturou souvisí. Dnešní vydání věnujeme Městskému kinu v Hodkovicích n. M. 

•  Městské kino  

Bylo založeno roku 1925. U jeho zrodu stál učitel O.Tejnský a jednota Sokol. 1. 4. 1929 začal při 
promítání v sále České Besedy (dnešní budova kina) hořet roztržený film. V přeplněném sále nastala 
panika, z důvodu zrezavělé závory dveří se nedal otevřít nouzový východ. Promítači se ale nakonec 
podařilo požár uhasit, bylo to však ponaučení pro příští filmová představení. Samotné kino naštěstí 
nikdy nevyhořelo a původní podobě se zachovalo dodnes. Díky tomu se začleňuje do unikátů 
českých kin. Bohužel, dnešní filmy se vydávají na novějších nosičích, tudíž se zde nemůže přehrávat 
aktuální nabídka filmů. Návštěvnost je nad celostátním průměrem (v roce 2012 ČR průměr je 24 
diváků, hodkovický průměr 27 diváků na film).  I proto jsme se rozhodli postavit za záchranu kina a 
prosadit modernizaci promítací výbavy. Zajímal nás 
názor našich spolužák ů, nejčastějších divák ů, na 
kino – tady je: 

1) Chtěli byste, aby se naše kino zachovalo?        
Ano – 140x   Ne – 5x 

2) Máte naše kino rádi?                                          
Ano – 158x   Ne – 1x 

3) Chodili byste do kina častěji při slevových 
akcích?        Ano – 139x   Ne – 6x 

4) Myslíte, že je naše kino drahé?                          
Ano – 12x   Ne – 152x 

5) Kdyby se v našem kině promítala aktuální 
nabídka filmů, chodili byste častěji?                  
Ano – 143x   Ne – 4x 

6) Kdy jste byli naposledy v našem kině?           
Týden – 26x Měsíc – 32x Půl roku – 43x     
Rok – 35x           Nikdy – 5x 

7) Jaké filmy vás nejvíc baví?                         
Komedie – 76x; Horory – 40x; Rodinné – 17x; 
Drama – 5x; Pohádky – 26x; Sci-fi – 29x; 
Romantické – 12x; Dokumenty – 6x;               
Akční – 27x; Animované – 25x 

*(Anketa je pouze orientační. Nečitelné a nevhodné 
hlasy se nepočítaly, ne každý vždy odpověděl 

 

Pokud Vás tento článek alespoň trochu zaujal, přijďte se do našeho kina podívat                   
30.listopadu 2013 mezi 10.00 – 13.00, kdy probíhá Den otevřených dveří.                                   
Nahlédnete do minulosti kina, prohlédnete si promítací kabinu a  promítači Vám předvedou 
práci se starými 35mm kamerami. Proběhne také zkušební promítání z moderního 
projektoru, který by umožnil promítání filmů z aktuální filmové nabídky, pokud by byl pro kino 
zakoupen. 

 Zpracovali:  Wendy, Kládice, Bohudo a Buris, údaje z historie poskytl p.Václav Zajíček 



Zaměřily jsme se na hudební skupiny z okolí. S tímto tématem se setkáte v každém čísle 
našeho časopisu. První kapela, kterou jsme vyzpovídaly, se jmenuje ILUZE. 

ILUZE 

Tato kapela pochází z Hodkovic a většina členů této kapely jsou bývalými žáky naší základní 
školy..Protože kluky dobře známe, dovolily jsme se jich zeptat na pár otázek o kapele ☺    
 
1)Jak dlouho kapela funguje? Skupina vznikla na podzim 2012. Od té doby jsme začali 
pravidelně zkoušet, skládat a koncertovat. 
2)Kolik má kapela členů? Iluze je tvořena pěti členy. Zpěv- Michal Šindelář, Sólová kytara- 
Petr David, Doprovodná kytara- Lukáš David, Basová kytara- Michal Filip, Bicí- Martin 
Rampas 
3)Odkud členové pochází a v jakém věkovém rozmezí členové jsou? Většina členů pochází 
z Hodkovic, až na našeho zpěváka,který bydlí v Českém Dubu. Věkové rozmezí členů je od 
20-26 let. 
4)Jaký jste žánr? Jedná se o klasický rock, přestože hrajeme i zahraniční skladby, mají 
všechny naše písničky české texty. 
5)Jakou kapelou se inspirujete? Našimi vzory jsou kapely Kabát, Škwor, Harlej …, proto 
jejich písníčky nechybí v našem repertoáru. 
6)Zajímavosti o kapele? Přestože nemáme  
o fanynky nouzi, jsou ještě někteří členové 
nezadaní ☺ 
7)Jak to máte s koncerty? Koncertujeme 
převážně v okolí Hodkovic a to zhruba 
jednou za dva měsíce. 
8)Jak jste se dali dohromady? Tvrdé jádro 
kapely tvořila bratrská dvojice s bubeníkem, 
ke které  se postupně přidal další člen, a jako 
poslední naší kapelu doplnil zpěvák.  
9)Máte i své písničky? V současné době 
máme 3 písničky ( Čambuzy, Král rocku      
a Nymfomanka). Na dalších se intenzivně 
pracuje. 
10) Kdo vymýšlí texty? Texty píše náš múzou políbený zpěvák. 
11) Jak často trénujete? Snažíme se zkoušet minimálně 1x týdně, poslední dobou ale 
přestavujeme zkušebnu, a tak našimi každodenními nástroji jsou spíše míchačka, kolečko, 
lopata, … 
12) Jak jste zrovna přišli na název ILUZE? Vymyslet název, na kterém bychom se shodli 
všichni, nebylo vůbec jednoduché. Nakonec nám pomohl text naší první písničky ( Čambuzy 
pozn. Redakce ), kde se zpívá… připadám si, jako když mám iluzi… no po dvou měsících 
trápení byl název na světě. 
13)Jak to máte s trémou před koncerty? Největší trému jsme měli před prvním koncertem – 
ostatně zažíváme ji i teď, ale když začnou fanoušci pařit, veškerá tréma z nás rychle spadne     
a koncert si užíváme.  
14)Kde vás můžeme v nejbližší době vidět? Veškeré informace o nás najdete na 
facebookovém profilu. 
 

Zpracovaly: Lucka Karešová a Anička Kratochvílová 



Hudba 

Hudba je organizovaný systém zvuků. Rytmus, uspořádání zvuků a výběr zvuků určuje 

konečnou verzi písně. Dnes existuje sposuta stylů a žánrů. O tom Vám budem psát                    

v nadcházejících 4 “dílech” v časopisu Termit. 

Hledali jsme méně známé kapely a zpěváky- proto nás omluvte, že se zde nevyskytne váš oblíbenec  

-Termit-Termit-Termit-Termit-Termit-Termit-Termit-Termit-Termit-Termit-Termit-Termit- 

 

 

Stat Quo 

Originální jméno:                                               Stanley Benton 

Působení:                                                                        2003-dodnes 

Žánr:                                                              rap, hip-hop, dirty south 

Alba:             The RE-UP, Smokin Mirrors, Great Deprresion, Statlanta 

Původ:                                                                                        Amerika - Atlanta 

 

 

The devil wears prada 

Složení:                         Mike Hranica, Jeremy DePoyster, 

                                       Chris Rubey, Andy Trick, Daniel Williams 

Působení:                     2005-dodnes 

Alba:                              Dear Love: A beatiful discord, With rous above and branches below 

                                       Plagues, Dead throne, 8:18 

Žánr:                             melodic metalcore   

Původ:                          Amerika 

 



Ghostface killah 

Původ:                                       Amerika 

Alba:                                          Ironman, Suprem Clente, Fishscale, More fish, … 

Žánr:                                          hip-hop, wu-tang 

Působení:                                  1992-dodnes 

 

 

 

 

Avenged sevenfold 

Žánr:                             Metal, Hard-rock 

Působení:                                 1999-dodnes 

Původ:                                          Amerika 

Složení:                                   M.Shadows, Z.Vengeance, S.Gates, J.Christ, A.Ileay 

Alba:                                              Sounding the seventh trumpet, Waking the Allen, 

                                                      City of evil, Avenged sevenfold, Nightmare 

Připravili: Radek, Dominik, Libor a Artur 

 

            Podzimní obrázky – M.Janečková 5.A 



 

 

Ahoj, vítá vás Marcela a Lenka. V každém díle Termita vás budem informovat o různé módě a líčení. 
Doufáme že se vám to bude líbit. 

Temná romance 

Styl temná romance si ve stručnosti zakládá na krajce, transparentních materiálech, maxi siluetách a 
vysokých límcích. 

Baroko 

Styl baroko představuje jistou módní renesanci. V tomto stylu se zde objevují motivy baroka, náboženské motivy a zlatá 
barva. Často se používá černá, krvavě červená, safírově modrá a bílá. Zajímavě působí i kombinace 
zlaté a fialové. Objevují se i lemy podobné rámům obrazů. Motivy se inspirují vitrážemi, in jsou také 

skleněné knoflíky. 

70. léta 

Podzimní móda inspirovaná sedmdesátými léty je poněkud divoká. Typické pro ni jsou potisky, 
geometrické tvary a divoké vzájemné kombinace potisků. Součástí jsou retro siluety, dlouhé siluety, 

dlouhé košilové střihy, vysoké límce, ostré linie, řezané linky nejen u ramen. Velice módní budou také 
miniaturní kabelky, které se říká miniadieres 

Barvy a líčení 

Zimní barvy  budou hodně pestré a barevné -bílá, černá, oranžová, zlatá, fialová, ale hlavně 

krvavě červená, granátová, smaragdově zelená, safírově modrá, pastelově modrá a pastelově 

růžová. 

Líčení -nebojte se vyzkoušet něco víc  výraznějšího na svůj obličej např.: nahé líčení, linky, 

kouřové líčení a rozmazané oči, dramatické rty, půvabný dívčí look.  

                                                                                                                                                     
Macek a Léňa 

 

 

 

 



Fotbalové kluby na přání 

BV Borussia Dortmund 

Ballspielverein  Borussia 09 e. V. Dortmund (obecně známá pod zkráceným názvem Borussia 

Dortmund, či BVB nebo BVB 09, ) je profesionální německý fotbalový klub sídlící ve městě Dortmund, 

ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Působí v nejvyšší německé soutěži, zvané Fußball-

Bundesliga,  kde patří mezi "top" celky s největší tradicí, úspěchy i diváckým zájmem. Domácím 

stadionem Borussie je proslulý Signal Iduna Park (známý spíše jako Westfalenstadion), který v 

posledních letech prošel řadou rekonstrukcí a nyní má kapacitu 80,720 diváků, ale k sezení slouží jen 

65,718 míst. V sezoně 2011–12 překonal svou návštěvností vlastní evropský rekord v absolutní 

návštěvnosti (ze sezony 2004–05), který nyní činí více než 1,37 milionu diváků, kteří přišli na domácí 

zápasy Borussie. Proslulý deník The Times zvolil ve svém šetření Westfalenstadion stadionem s 

nejlepší atmosférou v Evropě. 

Znak klubu:                                                                Tým pro sezonu 2013/2014:    

                                                                                                                      

       

  

 

 Předseda: Reinhard Rauball 

Trenér :  Jürgen Klopp 

Kapitán Dortmundu: Sebastian Kehl 

Borussia byla založena roku 1909 a za svou více než stoletou historii dosáhla řady úspěchů. Je 
osminásobným mistrem Německa, z toho 5× triumfovala v Bundeslize (od roku 1964) a patří 
tak mezi tři nejúspěšnější německé celky. Třikrát ovládla DFB-Pokal (německý pohár) a 4× 
domácí Superpohár. I na mezinárodní scéně má řadu úspěchů. V sezoně 1996–97 vítězila v 
Lize mistrů UEFA a následně získala Interkontinentální pohár. V ročníku 1965–66 zase 
vyhrála v Poháru vítězů pohárů. 

Pepa a Dominik                                   



TRISTAN A ISOLDA                                                                                                                     
Původní rytířskou  píseň zpívanou ve středověku  potulnými pěvci se snažili všemi silami  zrekonstruovat         
žáci 6.A. Předlohou jim byla stejnojmenná pověst. 

Žil byl jednou jeden král,                                           
v Cornwellu prý kraloval.                                            
Měl synovce Tristana                                            
statečného hošana. 

Královnu král nem ěl,                                                 
ale syna moc chtěl.                                                  
A tak si jednou usmyslel,                                                
že by oženit se chtěl. 

Tristan hned se nabídl,                                                  
že by dívku přivedl.                                              
„Dojeď pro mou manželku,                                               
ať už je tu za chvilku!“ 

Žila v Irsku princezni čka,                                      
jmenovala se Isoldička.                                       
Tristan pro Isoldu jel,                                           
král ji za manželku chtěl. 

Jeho loď rychle vytryskla,                                                  
jak pospíchal do Irska.                                           
Draka cestou zahubil                                                  
a Ir čany si naklonil. 

Pro krále získal nevěstu                                          
a hned  chystají se na cestu.                                  
Matka tajn ě lektvar vyrobí,                               
ten, co lásku způsobí                                     
dvěma, co u jednoho stolu                               
vypijí ho spolu. 

Cesta dlouhá, vody trošičku,                                      
Isolda objeví lahvičku.                                                     
Žízeň měli velikou,                                           
s Tristanem vypili vše najednou. 

Čarovné víno to bylo,                                                
to se ale dobře pilo.                                                     
Láska vzplála najednou                                           
mezi Tristanem a Isoldou. 

Jak vše skončí, vědět chcete?                                      
Tady se to nedočtete.                                             
Musíte si knížku vzít                                                
a s pověstí se seznámit! 

 

V TIP YV TIP YV TIP YV TIP Y     

1)O zvířátkách                                                                                                                                         
Bohatá Angličanka poslala svého psa do speciální psí školy. Když se z ní konečně vrátil, začala se ho vyptávat: 
„Líbí se ti ve škole?”„Haf, haf.”„Umíš už dávat pac?”„Haf, haf, haf.”„Dovedeš aportovat?”„Haf, haf, haf, 

haf.”„A naučil ses už nějakou cizí řeč?”„M ňau, mňau.”  

2)O důchodcích                                                                                                                                          
Sedí babička v baráku a má vody až po kotníky. Přijdou za ní hasiči a povídají, že musí okamžitě pryč. Ale ona 
jim odpoví, že jí Bůh slíbil, že ji zachrání. Přišli druhý den a vody po kolena. „Ale teď už musíte jít, babi,“ říkají 
hasiči. Ale ona zase, že jí Bůh zachrání. Přijdou potřetí a dům je zbořený. Babka mezitím odchází do nebe za 
Bohem, a když se s ním setká, povídá mu: „Vždyť jsi mi slíbil, že mi pomůžeš.“ Bůh ji odpoví: „Ty huso jedna 
hloupá, vždyť jsem ti tam poslal dvakrát hasiče!“ 

3)O Pepíčkovi                                                                                                                                        
„Pepíčku, proč jsi v noci brečel?“ „Zdálo se mi, že škola shořela.“ „Ale to byl jen sen.“ „Proto jsem brečel!“                         

4)Ve škole                                                                                                                                                      
Učitelka se ptá dětí, čím chtějí být, až budou velké.Pepíček: „Já chci být miliardář! Budu mít nejkrásnější 
milenku, dám jí BMW, milion dolarů, byt na Manhattanu, sídlo v Paříži, zlatou VISA kartu a milovat se s ní 
budu třikrát denně.“ Učitelka v rozpacích se rychle obrací jinam.  „A ty, Mařenko?“„Já chci být Pepíčkova 
milenka.“                                                                                                                                                                        

„Proč jsi nebyl včera ve škole?“ – „Matka mi vyprala kapesník.“ „A to nemáš druhý?“ – „Mám, ale na tomhle 
jsem měl tahák.“                                                                                                  Zpracovaly: Lucka a Anička                                       



Nezapomeňte, už není léto  

 

    Hrály: Zuzana Kořínková  

                Rea Spurná 

 

    Zpracovali: Jana Peigerová             

.                       Klára Panušková                                   

.                       Martin Zubko  

Ahoj, nechceš 

jít dnes ven? 

Ahoj, tak ve 

tři u školy?  

Co to máš na 

sobě?! Vždyť je 

venku zima!  

Tsss... 

Ahoj, co se 

děje? Jakto že 

nejsi ve škole? 
Ahoj, měla jsi  

pravdu s tím 

oblečením. 

Přehnala jsem to. 

Je mi to líto, měla 

jsem tě poslechnout, 

příště se víc obleču.. 

Hah, 

podívej 

se na 

sebe. 

Alespoň ses     

poučila. 

O týden později.. 


