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ÚVODNÍ SLOVO

PSEUDONYM

Dobrý den, milí žáci, vážení rodiče a
pedagogové, rádi bychom Vás opět potěšili
školním časopisem, který se odmlčel z
důvodu zřejmé a často skloňované
pandemie onemocnění COVID - 19.

„Pseudonym je krycí jméno nebo
umělecká značka, pod kterou autor
publikuje své dílo, nebo pod kterým člověk
z jiného důvodu vystupuje v rámci
komunikace
s ostatními
lidmi“.
(www.wikipedia.org)

Velkým přáním je Vám našimi články
zpříjemnit adventní čas a pohodu. Zastavit
Vaše kroky v předvánočním shonu. Zapalte
svíčku, rozdělejte oheň v krbu, za
mrazivého večera nechte Vaším tělem
prostupovat písmenka psaná s radostí a
úsměvem na rtech. Dění ve škole, příběhy,
mazlíčky, básničky, kvízy, citáty, recepty,
vtipy, to všechno naleznete ve Křtinských
Ámosovinách, které jsou tu pro Vás od
našich autorů a autorek. Jejich snahou je
ukázat i jiný úhel pohledu, který občas
v návalu povinností přehlédneme, nebo
nás vůbec nenapadne.
Není naším cílem vytvořit nejlepší
časopis, ale pohladit Vaši duši. Přejeme
Vám krásné a příjemné počteníčko.

Možná se ptáte, co vede naše autorky a
autory psát pod pseudonymem přezdívkou. Důvody jsou různé. Některé by
Vás překvapily, některé pobavily. Není ale
cílem hledat důvody PROČ.
Není přeci největším bohatstvím mít
možnost, právo se rozhodnout, zda své
jméno napíši pod svůj článek či nikoliv?
Přezdívka nám může dávat pocit bezpečí
a jistoty. Může nám přinášet úlevu a tím
samotné psaní a tvorba získávají úplně jiný
rozměr, mnohem více energie a obsáhlost.
Prosíme Vás všechny, vnímejte slova a
pocity, které Vám autoři sdělují. Chtějí Vám
předat kus sebe, jdou s kůží na trh a to
vůbec není jednoduché.
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NOVINKY
Redakční tým se rozhodl pro změnu
velikosti Křtinských Ámosovin. Věříme a
doufáme, že Vás nová podoba nadchne
stejně tak, jako nadchla nás.
Velice přivítáme Vaše nápady a náměty,
které nám můžete předat prostřednictvím
mailové adresy nebo každý pátek o velké
přestávce, kdy zasedá redakční tým.

olter@seznam.cz
PhDr. Aneta Orálková
aneta.oralkova@zskrtiny.cz

Předem děkujeme 

FRANCOUZSKÝ BULDOČEK
Co nebo kdo je to vlastně francouzský
buldoček?
Jak asi mnoho z vás napadlo, je to
plemeno psa. Poznáme ho podle placatého
čumáčku a strašně roztomilých očiček.
A jak to vlastně bylo s minulostí tohoto
plemene?
Francouzský buldoček pochází z Anglie.
Ano, zní to divně, ale je to tak. Původně byl
vycvičen k boji s býky a to trošku napovídá
tomu, proč má krátký čumáček a vrásky pod
očima. Teď mě asi moc nechápete, ale
nebojte se, hned vše vysvětlím, krátký
čumáček má proto, aby se mohl co nejlépe
zakousnout a zároveň mohl v klidu dýchat,
a vrásky proto, aby krev, která z býka tekla,
mohla stékat po obličeji a nedostala se do
očí. Postupem času si buldočky zamilovalo
více a více lidí a stali se z nich domácí
mazlíčci.

Azraelek (Azrael Cawaii Ken) 10 měsíců

A jak že vlastně takový buldoček vypadá?
Francouzský buldoček je plemeno malé (i
když oproti čivavě to je obr). Výška v
kohoutku je většinou mezi 27-35 cm a
průměrná váha se uvádí okolo 11 kg.
Většinou se dožívají 10-13 let. Toto
plemeno je krátkosrsté. Fenky bývají menší.
A jak to je s barvou? Jsou jenom hnědí?
Ne. Buldočci mají rovnou několik barev.
Mezi ty nejznámější a nejoblíbenější patří
Fawn
(žlutohnědá), Žíhaná (efekt
tygrování), Strakoš (základní barvou je bílá),
anebo se výjimečně vyskytují i celí bílí
jedinci. Další barvou je modrá (je to prostě
šedá, ale jmenuje se modrá ). Ta ale
vznikla křížením, a tím pádem není
uznávaná, tedy v chovu buldočků tato
barva není povolena. Možná se ptáte proč.
Je to pouze kvůli tomu, že křížením vznikly i
velké zdravotní problémy, a modří buldočci
hodněkrát trpí, ať už na kožní problémy,
nebo na špatnou imunitu.
Je buldoček dobrý parťák? Ano,
buldoček je velice inteligentní (i když občas
tvrdohlavý) miláček, který bez vás nedá ani
ránu a nikdy vás nezradí.
Azraelkova panička (7. A)

BALADA O MRTVÉM
PAVOUKOVI
,,Mám problém,“ prohlásí Santův
příbuzný Santini a svým malým tělíčkem
zaujme pozici vedle své ženy Santinky. ,,Už
zase?“ zeptá se otráveně žena a nezaujatě
prohlíží seznam přání každého dítěte.
,,Počkej,“ zastaví se uprostřed pití horké
čokolády. ,,Myslíš zase ten problém s
nedostatkem mobilních telefonů?“ Žena si
vybaví aféru, kdy každé dítě na seznamu
přání mělo tento prokletý přístroj.
,,To zas ne…“ řekne Santini. Jde o jedno
dítě. ,,Zase nestíháš?!“ vykřikne žena už
naštvaným hlasem. ,,A….ano…“ přitaká
muž a skrčí se. ,,Tohle už za tebe řešit
nebudu. Zavolej tomu svýmu Santovi.“
odvětí nespokojeně žena a zavře se ve své
noře.

,,Omlouváme se, ale mistr Santa není
dostupný. Zkuste to později.“ Santini
zklamaně zahodí telefonní sluchátko z dob
jeho pratety od mamčiny pravačky. Potom
ho napadne jediná možnost: Jelenaprazvláštní dívka s růžovými vlasy a černou
pletí. A ano, je ze severu. Původ neznámý.
,,Proč ti zase musím pomáhat rozdávat
dárky?! Dělám to každý rok. Každý. A ty jsi
mi ještě neposlal ty gumové medvědy.“
naštve se Jelena a založí ruce v bok. ,,Není
ti šest. Prostě pomoz příbuznému,“ odvětí
Santini a nacpe jí do ruky pět dárků s
adresami na poslání. ,,A dělej, letos
nestíháme.“
Jelena už doufala, že rozdala vše, co
měla a může jít domů. Zastavila se u
posledního domu na konci ulice a položila
dárek před dveře. Potom si něco
uvědomila. Santini nikdy nedělá dárky
lehké jako pírko.

Ví, že by se to nemělo, ale pro jistotu
rozváže stuhu a nakoukne dovnitř. Nevidí
hroudu vstupenek na koncert. Nevidí
sbírku mincí. Nevidí mobilní telefon. Vidí
mrtvého pavouka.

,,Jak může být šestiletý náhodný Pablo
synem Santy?!“
namíchne
se
Jelena. ,,A když
už je, tak proč
dostává mrtvé
pavouky a ne
normální
dárky?“
,,Nevím….“
odpoví
zamyšleně
Santini. ,,Říká
se, že před lety
Santovi vzal celou jeho dílnu a vyrobil z ní..
něco na způsob nukleární bomby,“ šeptem
pronese, jako by to bylo tajemství.

Jelena si vzpomene na staré pořekadlo.
Mrtvý pavouk značil u nich na severní
polokouli jediné. Neštěstí. Podívá se, komu
je dárek určen. Nějaký šestiletý klučina z
uličky, kterého málokdo zná. Co se mu asi
tak mohlo stát? Co provedl?

To už dveře otevře úplně poslední
člověk, kterého na scéně všichni očekávali.
Žena Santiniho vřele otevřela dveře a vedle
ní byl Santa. V popředí stál malý Pablo s
cigaretou v ústech…

,,Strýčku?“ zeptá se vylekaně. ,,Co zas?
Nestíháme, rychle,“ křikne na ni Santini a
potom se za ní vydá. Když spatří mrtvého
pavouka, v očích mu zahraje nejasný výraz.
,,Co to má znamenat?“ podiví se a otočí
cedulku se jménem nešťastníka. ,,Co asi tak
mohl provést?“ přemýšlí a neustále se dívá
z pavouka a na cedulku zpátky.
,,To je mladý Pablo…“ vykřikne Santini.
,,A co s ním jako…?“ nechápavě na něj hledí
Jelena. Santini jí rychle řekne příběh, co se
mu stalo v minulých letech.
….

Toho dne se pan Santini probudil z noční
můry s mrtvým pavoukem na čele. Tento
příběh se stal legendou jak na severu, tak i
na jihu. Dodnes se traduje, že pozdější
architekt Jan Blažej Santini Aichel byl právě
příbuzným tohoto malého Santiniho a
zdědil po něm jeho choré zdraví. Možná za
to může právě onen mrtvý pavouk.

No Name
No Name´s Friend (8. B)

1. ČÁST ANKETY
UČITELŮ
Novinářky školního časopisu se
rozhodly, že se zeptají všech pedagogických
i nepedagogických pracovníků naší školy
na pár otázek. Ankety se zatím zúčastnilo
18 osob. Otázky byly vytvořeny členkami
redakčního týmu a nakonec se ustálily na
těchto 10 základních.
Omlouváme se všem, které jsme zatím
neoslovily nebo své odpovědi nenašly
zpracované.
Důvodem
je
vysoká
nemocnost redaktorek. Určitě se dočkáte
v jarním vydání.
Na anketu prosím pohlížejte jako na
zábavné poznávání druhých, nikoliv jako na
vědeckou práci .
1.
2.
3.
4.
5.

oblíbená barva 6. oblíbená kniha
oblíbené jídlo 7. oblíbený předmět
oblíbené číslo 8. oblíbené zvíře
oblíbená píseň 9. čím chtěl/a být
oblíbený film 10. kam chtějí jet

Zde zjistíte, jak to s námi je:
1. barvy našich učitelů – žlutá, fialová, bílá,
modrá - 6x, černá – 2x, červená, růžová,
zelená – 3x, hnědá, světle modrá
2. jídla našich učitelů – krůtí steak
s grilovanou zeleninou, steak – 2x,
bramboráky, pizza, řízek s bramborovým
salátem – 4x, tortilla, maso, svíčková,
kuřecí čína – 2x, rajská, brynzové halušky,
česká kuchyně, smažený sýr, těstoviny,
pečené kuře, hranolky
3. čísla – 1 – 2x, 7 - 5x, 13 – 2x, 3, 4, 8, 9, 11,
12, 17, 24, 25

4. písničky – Já budu chodit po špičkách,
Skyfall, Přítel, Dokud se zpívá, Vítr do
plachet, Rock, instrumentální, country,
Když nemůžeš, tak přidej víc, Queen,
Michal David, Kabát, Marika Gombitová –
Zvonky, žádná, Chris Norman, Jaromír
Nohavica, To se mi líbí, Černá kára, Klavírní
koncert b moll - Petr Čajkovskij
5. filmy – Tanec s vlky, Forrest Gump, Sedm
let v Tibetu - 2x, Nejistá sezóna, Pán
prstenů - 2x, S tebou mě baví svět, Ať žijí
duchové, Osobní strážce, Tři životy, Teta,
Uprchlík, Frankenstein, Divadelní hra Labutí jezero
6. knihy – Stařec a moře – E. Hemingway,
Sněhulák – Jo Nesbo, Hory shora – R. Jaroš,
Pan Kaplan má stále třídu rád – L. Rosten,
Zvíře – Torey L. Hayden, Kladivo na
čarodějnice – V. Kaplický, Tři mušketýři – A.
Dumas, Čachtická paní – J. Nižňanský 2x,
Kniha o vlcích, Knihy B. Němcové, každá
dobrá kniha, P. Soukupová, K. Tučková,
Román pro ženy – M. Viewegh, nečte – 2x,
Kámen a bolest – K. Schulz
7. předměty – Přírodopis, Český jazyk - 3x,
Prvouka, Přírodověda, Ukulele, Hudební
výchova -3x, Výtvarná výchova, Tělesná
výchova, všechny - 2x, Zeměpis,
Matematika, Dějepis - 2x
8. zvířata – pes - 6x, kočka - 5x, surikata,
kráva, koza, žirafa, puma, kůň, vlk
9. čím chtěli být – učitel, doktorka,
psycholožka, učitelka 2x, květinářka,
letuška 2x, kadeřnice, veterinářka, učitelka
v MŠ, elektrikář, zloděj, spisovatelka, mít
vlastní kapelu, sportovec, archeoložka
10. kam chtějí jet - Austrálie, Irsko, Nový
Zéland - 3x, Himaláje, Portugalsko,
Maledivy, Singapur, Aljaška, Moskva,
Vietnam, Amerika, Řecko, po vlasti české,
Mexiko, někde, kde není Covid

HLAVNÍ ZAJÍMAVOSTI ZE
ŠKOLY POHLEDEM ŽÁKŮ
1. Adaptační pobyt 6. třídy
Tento rok byl adapťák v ATC Olšovec v
Jedovnicích. Téma bylo velmi zajímavé,
jednalo se totiž o vesmír. Instruktorky nás
rozdělily na dvě skupiny. Během tří dnů
jsme hráli různé hry na téma galaxie.
Jednalo se většinou o pohybové hry, např.
chůze důvěry, kdy jsme měli všichni
zavázané oči, a museli jsme důvěřovat
instruktorce, která nás vedla, nebo hru, kde
jsme si vyzkoušeli spolupráci, protože jsme
museli prolézt všemi oky utvořenými z
provázků a nesměli jsme rozezvonit zvonky,
které na nich byly přivázány. Pořádně
vyběhaní jsme chodili do postele v deset,
neboť začínala večerka. Na konci pobytu
jsme instruktorkám napsali zpětnou vazbu,
jak se nám program líbil, co se nám naopak
nelíbilo a jak hodnotíme přímo je. Následně
jsme se sbalili a odjeli domů.

2. Den zdraví
Dne 15. 10. 2021 se uskutečnil Den zdraví.
Na naši školu přijela SŠ Charbulova,
prezentovat své učební programy pro
absolventy základních škol. Po škole byla
rozmístěna stanoviště různých typů
povolání, kde jsme si mohli vyzkoušet, co
tato povolání obnáší. Například na
stanovišti s pekařením jsme odvažovali
různé sypké suroviny, nebo kadeřnictví,
kde jsme si mohli zkusit na paruce dělat
různé úpravy vlasů. Na závěr jsme ve třídě
relaxovali při uklidňující hudbě. Součástí
Dne zdraví byl charitativní běh pro varhany
do Křtinského kostela. Vyšli jsme na kopec
nad školu, dali příspěvek na varhany paním
učitelkám a seběhli zpátky dolů.

3. Představení dravců
Dne 26. 10. 2021 bylo představení
dravců. Byly tam různé druhy sov, jestřábi,
orli, a dokonce i sup. Popisovali nám různé
druhy povah dravých ptáků ve vtipném
podání, dozvěděli jsme se o nich mnoho
zajímavých věcí. Předvedli nám, jak rychle
dokážou dravci chytit malé savce. Na konci
představení si mohli vybraní žáci zavolat
dravce na rukavici. Bylo to opravdu hodně
zajímavé.
Gebi (6. A)

BREBERA
Malinká brebera
mezi nás vletěla.
I když je bez křídel,
shodila Anděla.
Dlouhého trvání
Zabila. Bodala.

to ale nemělo.

Dýchat nám nedala.

Už zase červená

Chudáku Anděli

nejenom breberou.

úsměv ti zkřivila.
Nenechme umírat
Ve vlnách červená

už další lidičky.

ta naše planeta.

Pokorou dokázat,

Je hříčkou přírody?

jak je vir maličký.

Či dílem člověka?
Spojme se proti ní.
Společnost spojila,

Buďme zas spolu.

lidský tvor přežil.

Láska vždycky zvítězí…..

Srdce se rozvila,

A věda k tomu.

duše nám zalil.

KOKTEJL – mix mini příběhů, básniček, hádanek
Ptáček

Naše škola

Žila, byla jedna čtyřčlenná rodinka. A ta
rodinka byla na dovolené v Rakousku. Jak
odjížděli zase zpátky domů, rozhodli se, že
zajdou do TESCA. Jakmile měli vše potřebné
v košíku, jeli k samoobslužné pokladně.
Tam si však maminka všimla, že zapomněla
mléko, poslala pro něho mladší dceru.
Mladší dcera byla tak ráda, že to mléko
našla. Byla tak moc ráda, že se nedívala na
cestu, takže narazila do plastové průhledné
desky. Ten kdo byl poblíž, tak se podíval co
se děje. Takže mladší dcera odjížděla s
novou přezdívkou ptáček.

Naše škola školička,
krásná je celičká.
Učíme se malovat,
cvičit i počítat.
Učíme se číst i psát.
Budeme se usmívat.
Kiváčo (5. A)

Hádanka
Toust (5. A)
Někdy to může být náznak štěstí,
někdy je to však náznak velké bolesti.
Netrvá dlouho, ale ani krátce.
(slza)

Krásná a rudá.
Mladá, a přitom brzy stárne.
Za chvíli nám zase odejde..
(růže)

Smutnagirl (9. A)

PÁR CITÁTŮ Z NAŠÍ NÁSTĚNKY
„VYPADÁ TO JAKO NIC, ALE JSOU CHVÍLE,
KDY TO PRO ČLOVĚKA ZNAMENÁ ÚPLNĚ
VŠECHNO: UCHO, KTERÉ HO VYSLECHNE,
PAŽE, KTERÁ HO OBEJME A SRDCE, KTERÉ
HO POCHOPÍ.“

„…ABY SE NÁM MOHLO ZDÁT VE SNU O
STROMĚ OBSYPANÉM KVĚTY, MUSÍ
NEJDŘÍVE NĚKDE STÁT STROM. A ABY
MOHL BÝT ČLOVĚK ŠŤASTNÝ, MUSÍ SE
NEJPRVE STÁT ČLOVĚKEM…“

„JAK ÚŽASNÝ JE POCIT, KDYŽ NA TOBĚ
NĚKDO OCENÍ VŠECHNO TO, CO JINÝ
POVAŽOVAL ZA SAMOZŘEJMOST.“

„…OPRAVDOVÁ
DRUHÉHO…“

„JSOU BOLESTI, NA KTERÉ NENÍ LÉK…JSOU
ROZHODNUTÍ,
KTERÉ
NEVRÁTÍŠ
ZPĚT…JSOU VZPOMÍNKY, KTERÉ NIKDY
NEVYMAŽEŠ…JSOU LIDÉ, NA KTERÉ NIKDY
NEZAPOMENEŠ…“

„TO, CO DĚLÁME, JE JEN KAPKA V MOŘI.
ALE BEZ TÉTO KAPKY BY TADY NĚCO
CHYBĚLO.“

„MŮJ PŘÍTEL MÁ SVŮJ VLASTNÍ
POHLED…MŮŽE MLČET A STÁLE JEŠTĚ MĚ
ČINIT ŠŤASTNÝM.“

„POZORUJI PAK SVĚT JEHO OČIMA A VIDÍM
JEJ JINAK… „

„JAK NEHLUČNÉ JSOU SKUTEČNÉ ZÁZRAKY.
JAK PROSTÉ JSOU DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI.“

„CO SE PODAŘILO JINÝM, ZVLÁDNEŠ
TAKÉ!!!“

RADOST

JE

RADOST

„ŠTĚSTÍ V ŽIVOTĚ TVOŘÍ MALIČKÉ ZLOMKY
– MALÉ, BRZY ZAPOMENUTÉ LASKAVOSTI –
SLŮVKA NEBO ÚSMĚVY, MILÉ POHLEDY
NEBO SRDEČNÁ UZNÁNÍ.“

„BUDEŠ VŽDY MÝM PŘÍTELEM. BUDEŠ-LI
CHTÍT…BUDEŠ-LI MÍT CHUŤ SMÁT
SE…SPOLU SE MNOU…“

„VŠICHNI
JSME
SLUNEČNICEMI….“

UVNITŘ

ZLATÝMI

PÁR KVÍZŮ Z NAŠÍ NÁSTĚNKY
1. Kolika možnými způsoby lze
v obrazci přečíst slovo Kuba? Začni
u prostředního K a pohybuj se
kterýmkoliv směrem.
A

5. Co jsem?
MĚSTA MÁM, DOMY ŽÁDNÉ.
LESY MÁM, STROMY ŽÁDNÉ.
VODY MÁM, RYBY ŽÁDNÉ.

ABA
ABUBA

6. Které číslo nepatří mezi ostatní?

ABUKUBA

4932, 4376, 6516, 2952, 8136

ABUBA
ABU
A

7. Které číslo patří na místo otazníku?
12 + 6 : 2 + 1 x 5 + 6 = ?

2. VYLUŠTI PŘESMYČKY - ZVÍŘATA:
URAGJÁ
OKOEOŽZRC
ONECROOSŽ
3. NAJDI VE VĚTĚ ZVÍŘE A SLOVENSKÉ
MĚSTO:
DALEKO ZA HORAMI ŽILI NA OPEVNĚNÉM
HRADĚ DVA RYTÍŘI.
4. Najděte slovo o šesti písmenech,
které je tvořeno jen těmito čtyřmi
znaky:

8. Co je to SARONG?
A) DUŠENÉ MASO
B) BALKON
C) OVOCE
D) DRUH ODĚVU
E) JEZERO
9. Co to může být?
Každý z nás to má.
Je to vždy něčím originální.
A vždy to znamená něco jiného, i
když se nám to nezdá.

ZUEM

Řešení kvízů naleznete v dalším vydání!

PUSINKY

ČOKO MUFFINY

Suroviny:

Suroviny:

120 g krupicový cukr

375 g polohrubé mouky

110 g moučkový cukr

1 lžička prášku do pečiva

4 bílky

200 g cukr krystal

½ ČL vanilkový extrakt

50 g kakaa

1 ČL škrob

90 g másla

½ ČL vinného octa

1 ks vanilkového cukru

Postup:

1 ks vejce

Bílky a krupicový cukr dejte do misky a
ušlehejte dotuha. Poté přidávejte moučkový
cukr, vanilkový extrakt, škrob a vinný ocet a
ještě půl minuty šlehejte. Sníh má být lesklý a
tuhý.

200 g bílý jogurt

Troubu si předehřejte na 150 stupňů a poté
ztlumíte na 120 stupňů. Plech vyložte pečícím
papírem a lžičkou dělejte malé kopečky.
Nechte mírné rozestupy. Pečete cca 30 minut.
Na povrchu jsou pusinky krásně křupavé,
uprostřed vláčné a měkké.

100 ml mléka
100 g hořké čokolády
Postup:
Všechny ingredience smícháme dohromady a
pečeme na 170 stupňů cca 20minut.

Paní učitelka O. Teremová

Nic (5. A)

VTIPY
Kdy přináší největší smůlu vidět černou
kočku, jak vám přebíhá přes cestu?
Když jste myš.
Když slon sedí na plotě, jaký je čas?
Čas vyměnit plot.
Proč šnek nemůže utíkat?
Protože by mu vlály oči!

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!“

Jsou dvě blechy na zastávce, běží kolem pes a
jedna blecha říká: „Tak ahoj, jede mi autobus.

Mladý pár přijede na chovatelskou stanici
psů: „Jedeme vrátit toho psa, co jsme
předvečerem koupili.“
„A copak je s ním špatně?“ zajímal se
chovatel.
„No včera večer štěkal tak hlasitě, že jsme ani
neslyšeli zloděje v kuchyni!“

Kouzelník pracuje na výletní lodi, a protože se
obecenstvo při každé plavbě střídá, může
triky opakovat. Ale má to jeden háček.
Kapitán má mluvícího papouška, který
všechny jeho triky už pochopil, vyrušuje a
vždy obecenstvu vše poví. Například: „Pozor,
má pod stolem schované květiny!“ Nebo:
„Vidíte, to není ten stejný klobouk!“ apod.
Jednou se loď potopí, ale kouzelník a
papoušek se zachrání na kusu dřeva. Oba dva
mlčí a dívají se na sebe. Po třech dnech
papoušek prolomí ticho a povídá: „OK.
Nemůžu na to přijít. Kam jsi tu loď schoval?!“
Víte, proč nechodí stonožky lyžovat? Protože
než by si nasadily lyže na všechny nohy, tak by
bylo léto!
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!“
Všechna zvířátka z lesa se sešla na
každoročním sněmu. V čele sněmu předsedá
medvěd a povídá: „Sešlo se mi tu několik
stížností na jedno zelené zvířátko, které nás
svým kuňkáním každý večer obtěžuje. Jsem
si jist, že nemusím přímo jmenovat ono
zvířátko a jistě všichni uznáte, že s tím
musíme něco udělat…“ Medvěd se odmlčí,
ze zadní lavice vstane žabka a kuňkavým
hlasem povídá: „Jasněěěě, známeeee,
krokodýýýýl, vyžeňte ho z lesaaaa!!!“

ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH ŽÁKYŇ
Anička Petlachová (9. A)

No Name´s Friend (8. B)

M. Š. (bývalá žákyně)

