
 

 

 

 



           

  Můžu si pohladit Vaše koťátko? Samozřejmě, chvilku počkejte, donesu dezinfekci a obvazy. 

Jede žena v trabantu a ten jí vypoví poslušnost. Začne tedy stopovat kolemjdoucí auta a zastaví jí 

chlapík v bavoráku.  

"Opravit to neumím, ale vezmu vás do vleku, jestli chcete," nabídne jí. Žena souhlasí.  

"Kdybych jel moc rychle, nebo jste měla nějaký problém, tak zatrubte nebo zablikejte," instruuje ji 

ještě před rozjezdem.  

Jedou a předjede je mercedes. Řidiče v bavoráku to naštve a začne ho honit a ani jeden z nich si 

nevšimne policajtů s radarem.  

Policajt u měřicího přístroje vytřeští oči. "Viděl jsi to?" ptá se druhého.  

"Co prosím tě," na to druhý.  

"No, mercedes, jede dvě stě."  

"No a?" "Za ním bavorák, taky dvě stě."  

"No a co?"  

"A za nimi trabant a bliká a troubí, že je chce předjíždět!" 

 První školní den: "Můžu mít dotaz? Ano můžeš. Nemůžeme jít do jiné třídy? Tady je slabá WiFi."  

Stojí dvě blondýnky na zastávce a první se ptá druhé:„Kterou tramvají jedeš?“ - „Dvojkou. A ty?“ – 

„Trojkou.“ Protože ale přijíždí tramvaj 23, holky zajásají: „Super, můžeme jet spolu!“A co je na tom 

nejlepší? Obě dojedou tam, kam chtěly, protože tramvaj se stala během jízdy linkou 2 a pak i 3… 

Policajt vyzve mladou slečnu k tanci a ptá se jí:  

"Slečno, vy si taky myslíte, že jsou policajti blbí?" 

"Ne, ale na hymnu jsem ještě netancovala…“ 

Strč mobil do čaje a máš T-Mobile. Strč ho do vody a máš Vodafone. Rozlom ho a máš: Ó dva! 

Víte, co říct, když Vám někdo řekne, že máte nadváhu?                                                                                             

Přece: "Já nemám nadváhu, já mám podvýšku!" 

Jak nejlépe sehnat náhradní díly na škodovku? Sledujte na silnici jinou - dříve či později z ní začnou 

odpadávat. 

Paní učitelko, nechci Vás strašit, ale můj tatínek říkal, že ještě jedna pětka v žákovské a někdo tady 

dostane hrozný nářez! 

Holčička udiveně pozoruje maminku, jak si nanáší pleťovou masku. “Proč to děláš?“ vyzvídá holčička 

“Abych byla krásná,“ odpoví maminka. Po chvíli si krém začne stírat. “Co se děje?“ nechápe holčička, 

“vzdáváš to?“                                

"Co to máš za psa?" –„ Policejního." - "Ale ti mají vlčáky a tohle je jezevčík." - "Protože tenhle slouží u 

tajné policie!" 

Jeptiška je snad jediná ženská, která ráno ví, co si vezme na sebe. 



 

 

Jídlo je základní potřebou každého z nás. Denně se s ním setkáváme na talíři. Dovolte nám, abychom 

dnes tyto talíře vyměnili za pekáče, podnosy a jiné 

nádoby velikosti bazénu.                                                 

TOP 5 (pět největších) 

5. místo – PEKANOVÝ KOLÁČ-V našich podmínkách to 

není moc známý pokrm. Opět pro upřesnění - jeho 

základem jsou pekanové oříšky. Basebalový tým klubu 

El Paso Diablos z Oklahomy se v roce 1999 rozhodl 

pohostit své fanoušky touto sladkostí. Výsledkem jejich 

práce byl 18,863 tun vážící kolos. 

4. místo – ZMRZLINOVÝ POHÁR Největší zmrzlinový pohár byl servírován v roce 1988 v kanadském 

Edmontonu. Avšak z představy 24,91 tun zmrzliny mi mrazí v zubech! Taková kupa má jistě více 

využití. Nejen, že si zamlsáte, ale můžete pomalu vytáhnout i lyže. 

3. místo – SÝR Kanadská společnost Agropur celé tři dny tahala za „cecíky“ 10 000 krav, které musely 

pro tuto srandu poskytnout svoji drahocennou tekutinu! Následným zpracováním bylo získáno 26,09 

tun sýru! To už by byl pořádný smažák, že? 

2. místo – KRÁLOVSKÝ KOLÁČ Ve městě Akapulco v 

Mexiku ukuchtili druhé největší jídlo na světě. Pro 

našince se opět jedná o naprosto neznámý pokrm. 

Tradiční koláč Rosca de Reyes (King´s ring) je určitou 

formou sladkého chleba, který má svůj původ ve 

Španělsku. Stoly, na kterých se koláč podával, se 

prohýbaly pod 26,88 tunami čisté váhy. Na základě 

dostupných informací srazili stoly do naprosto 

neuvěřitelné délky 9,2 km! To dá opravdu hodně práce uběhnout, natož se tím prokousat… 

1. místo – NAROZENINOVÝ DORT -A nyní se dostáváme úplně do jiné ligy! V roce 2005 byl v rámci 

oslav stého výročí od založení města Las Vegas 

vytvořen 1000 dobrovolníky největší a nejtěžší 

pokrm v historii lidstva. Nejedná se o nic jiného, než 

o 286,6 tun vážící narozeninový dort. Museli byste 

mít opravdu hodně tělnatých kamarádů, abyste si v 

rámci Vaší oslavy narozenin s takovou hromadou 

krému, piškotu a marcipánu poradili! Kdybyste 

každému účastníkovi darovali 1 kg dortíku, tak byste 

potřebovali 286 600 takto zdatných přátel.  



 

V pondělí 3. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Nejdůležitější byl tento den jistě pro naše 

nové prvňáčky. Ti se shromáždili se svými rodiči ve své nové třídě a po přivítání, které přednesl pan 

starosta Jaroslav Trejbal, paní ředitelka Marcela Vaňková a třídní učitelka Zuzana Drábková, byli 

ošerpováni krásnou šerpou s nápisem naší školy. Zároveň dostali na památku na tento den pamětní 

listy. Obdrželi také základní výtvarné pomůcky, učebnice, sešity a kapsáře, které pořídila škola ze 

svých prostředků. 

V tomto školním roce bude probíhat na naší škole několik novinek. Osmá třída se zapojila do 

pilotního programu nakladatelství Fraus a bude se ve všech předmětech vzdělávat dle interaktivních 

učebnic a pracovních sešitů tohoto nakladatelství. Také devátá třída je zapojena do pilotního 

programu, tentokráte jazykového nakladatelství Infoa, kdy budou používat jejich interaktivní učebnici 

a cvičebnici anglického jazyka. Samozřejmě pokračujeme v práci na projektech, do kterých jsme se 

přihlásili v minulých letech, především plníme podmínky grantu EU peníze školám. 

Další novinkou letošního roku je mírné navýšení počtu dětí na naší škole. Po několika letech se nám 

podařilo o devět dětí zvýšit počet žáků, což je jistě dobrá zpráva pro budoucnost naší školy. Další 

dobrou zprávou je i jisté omlazení našeho učitelského sboru, díky odchodu některých kolegyň na 

mateřskou dovolenou nastoupili na naši školu noví kolegové – paní Renáta Mašková a pan Martin 

Klepl. Součástí našeho sboru se stal i náš spolupracovník Ing. Vladimír Gregor. 

                                            Naši učitelé 

 

                

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rozhovor s třídní učitelkou Drábkovou: 

Kolik máte dětí ve třídě?    Ve třídě mám 21 žáků. 

Kolik máte ve třídě dívek a chlapců?    Ve třídě mám 11 holek a 10 kluků. 

Jsou hodné?    Ano, jsou velmi hodné. 

Pracuje se Vám s nimi dobře?    Pracuje se mi s nimi velmi dobře, jsou šikovní, „úplná zlatíčka.“ 

 

 

 

 



Doplňující a mimoškolní akce 2012-2013 

Den otevřených dveří……22. listopad 2012 
Přijímací zkoušky na SŠ……duben 2013 
Lyžařský výcvik ……leden 2013 
Plavecký výcvik  Jičín…….. duben až červen 2013                                                                                                           
Školní výlety……květen až 15. červen 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účast na soutěžích: 

Pythagoriáda…..jaro 
Přírodovědná soutěž…..jaro 
Konverzační soutěž Aj….leden 
Olympiáda Čj,D …..prosinec 
 

Další akce školy 

Sběr šípků a kaštanů……září, říjen 
Sběr hliníku a PET lahví……září - červen 
Den otevřených dveří ……listopad 
Prezentace SŠ (účast)…..listopad 
Školní „Zpravodaj“ ……listopad 
Sběr pomerančové kůry ……zima 
Výtvarné odpoledne pro rodiče s dětmi …….prosinec  
Vánoční besídky ……..prosinec 
Sběr léčivých rostlin ……jaro 
Den Země ……duben 
Výtvarné odpoledne pro rodiče s dětmi …….duben 
Den matek ……květen 
Dopravní výchova 4. a 5. roč…….květen 
Den dětí ……. červen 
Sportovní olympiáda ……červen 
„Ochrana člověka..." - cvičný poplach ……červen

Ingredience: karamely ( mléčné, kávové, dle chuti) cca 

150 g, mleté ořechy nebo kokos 50 g, smetana ke 

šlehání 250 ml, vejce 3 ks, polohrubá mouka 250 g, 

prášek do pečiva 1 ks, cukr krupice 150 g, kakao 

(nemusí být) 1 lžíce, tuk a mouka na vymazání formy.  

 

 

    

Postup přípravy receptu: 

Žloutky vyšleháme s cukrem do pěny, přidáme smetanu, vmícháme ořechy nebo kokos, polohrubou 

mouku s práškem do pečiva, karamely nasekané na menší kousky. Nakonec vmícháme tuhý sníh z 

bílků a těsto vlijeme do vymazané a vysypané bábovkové formy. Pečeme v předehřáté troubě do 

zlatova na střední teplotu. Před vyndáním vyzkoušíme špejlí - nesmí se na ní těsto lepit. Hotovou 

bábovku po krátkém zchladnutí vyklopíme, po vychladnutí můžeme pocukrovat moučkovým cukrem. 

* Pokud chceme mít bábovku dvoubarevnou, do části těsta vmícháme kakao.  

http://www.recepty.cz/recept/karamelka-babovka-146354/foto


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Svět zvířat je plný zajímavostí a překvapení… 

NEJvětší pes 
Největším psem světa se stala doga jménem 
George, která měří 2,2 metry od čumáku po ocas a 
získala tak právem svůj titul. Pochází z arizonského 
města Tucson a před dvěma roky vstoupila do 
Guinessovy knihy rekordů. Její páníček David Nesser 
se musí pěkně ohánět. George totiž sežere 50 kilo 
masa za týden – sám váží skoro 100 kilo. George má 
také svou vlastní postel.  

 
NEJtlustší kočka 
Nejtěžší kočka domácí se jmenuje Kimmy a váží 23 
kg. Je Guinessovou knihou rekordů uznaná za nejtlustší kočku na světě. Prý má velmi ráda sušenky a 
pořádá je po kilech. Druhá nejtlustší kočka na světě váží ohromujících 18 kilogramů, a když hupsne 
svému páníčkovi na klín, má Duncan Mansfield z britského Mansfieldu co dělat. Jeho kocour je 
opravdový gurmán. K snídani slupne kuřecí polévku nebo kukuřičnou kaši, na oběd si rád dopřeje rybí 
prsty nebo lososa.  
 
NEJmenší pes 
Fence Sun se narodilo celkem pět štěňat – čtyři úplně 
normální, ale páté třikrát menší než sourozenci. Tom 
Thumb je tak maličký, že se bez problémů vejde do 
kávového hrnečku a své paničce si sedne na dlaň. 
Podle majitelů už štěně víc nevyroste a stane se tak 
čestným držitelem rekordu zapsaného do Guinessovy 
knihy rekordů. Pejsek má přitom téměř dokonalé 
proporce, není to žádný mrzák, ale nádherný pes. Jen 
tak trošku kapesní… Osmicentimetrový pes.  

 
NEJdelší uši 
Nejdelší uši na světě má Tigger, bloodhound z Illinois. Při jejich 
měření v roce 2004 mělo jeho pravé ucho délku 34,9 
centimetrů, levé bylo o něco kratší, dosáhlo délky „jen“ 34,2 
centimetrů. 

  

 

  

NEJdělší jazyk 
Nejdelší psí jazyk má německý boxer Brandy majitele Johna Scheida z USA, jeho jazyk měří 43 
centimetrů. 

                           
                             !!!DALŠÍCH 5 NEJ V PŘÍŠTÍM ČÍSLE!!! 

http://img.magazin.libimseti.cz/img/img/3dca26e337e4.jpg
http://img.magazin.libimseti.cz/img/img/666f1f5f1d58.jpg
http://img.magazin.libimseti.cz/img/img/661c3799ed21.jpg


       

 

V sobotu (13.října 2012) se v Pardubicích konal druhý nejtěžší dostih světa - 122. Velká Pardubická. Zde se 

dočtete vše zajímavé o Velké Pardubické:    

Velká pardubická je dostihový závod, konající se každou druhou říjnovou neděli na 

dostihovém závodišti v Pardubicích. Jde o nejtěžší dostih v kontinentální části Evropy a druhý 

nejtěžší dostih na světě. Je to společenská a sportovní událost s nejdelší tradicí u nás. 

Historie: Na počátku byly hony. Vyšší šlechta oblečená do barevných kabátců se smečkou 

psů a na koních pronásledovala zvěř a překonávala přitom různé přírodní překážky. Tento 

druh zábavy se brzy stal oblíbeným i v Čechách. První závod se uskutečnil roku 1836 na 

chlumeckém panství Oktaviána Kinského. Díky aktivitě knížete Františka Lichtenštejnského 

se tyto hony přesunuly do Pardubic. 

Jak závod probíhá: Koně musí překonat 31 překážek, z nichž nejznámější je Taxisův příkop. 

Je to jeden z nejtěžších skoků na světě. Koně dále zdolávají jak vodní příkopy, tak přírodní 

překážky. 

Nejúspěšnější kůň: Nejúspěšnější kůň historie je ryzák  
Železník, který jako jediný dokázal zvítězit celkem čtyřikrát.  
Jako první proběhl cílem v letech: 1987, 1988, 1989, 1991, vždy 
v sedle s žokejem Josefem Váňou.  

Nejúspěšnější jezdec:  Nejúspěšnější jezdec Velké Pardubické je 
její osminásobný vítěz Josef Váňa. Čtyřikrát zvítězil s již zmiňovaným                Taxisův příkop  
koněm Železníkem, popáté v roce 1997 v sedle hnědáka Vronského. 
Šestý triumf vybojoval v roce 2009 s hnědákem Tiumenem a v roce 2010 a 2011 si ho 
zopakovali. Tiumen se letos nestal čtvrtým vítězem Velké Pardubické. Překoná někdy 
Železníka? 
 
Rekord tratě: Rekord tratě drží od roku 2008 Sixteen s žokejem Josefem Bartošem, která své 
druhé vítězství vybojovala v čase 8:58.                                               
                                                                                                                 Klisnička Sixteen 
Josef Váňa a Tiumen 
 

 
 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1836

