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Milí čtenáři,

zdravím Vás a věřím, že jste během září úspěšně zahájili nový školní rok.
 Pro časopis Havlíček a Mráček je to rok několika změn. Jedna z nich se týká vedení 
časopisu, které po Anetě Ryvolové převzala paní učitelka Milada Simandlová. Nové tváře ví-
táme i  v redakci, jsou to Barbora Bendová, Monika Simandlová a Gabriela Hanáková, všechny 
z 5. třídy.
 Na první schůzku redakční rady přišli i redaktoři, které dobře znáte z minulých let: Jakub 
Spousta, Petr Endl, Michal Číž, Dalimil Průša, František Štefl a Dominik Doseděl.
 Rádi bychom, aby se v časopise převážně objevovaly zprávy, oznámení a reportáže ze 
školních akcí. Uvítáme, pokud byste chtěli přispět svým článkem, který se týká dění ve třídě a 
života školy, Vaše příspěvky. 
 Časopis chceme rozšířit o původní autorskou tvorbu žáků (vlastní práce, povídky, básně, 
kresby a malby) a také se pokusíme realizovat fotoromán ze školního prostředí.
 Zpracujeme i Vaše náměty! Pište nám určitě do vzkazníku na hlavní nástěnce, popř. na 
havlicekmracek@seznam.cz.

Za redakční radu Vás zdraví

    Eva Nesibová
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1. září

holky z osmičky berou školu útokem!
foto:  Oldřich Sedláček
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Aktuálně
Naše škola se zapojila do projektu sbírání víček pro 
nemocnou Lucinku. Naše třídní, paní učitelka Ludmila 
Konvalinová, se o Lucince doslechla v televizi a projekt ji 
velmi zaujal.
 Napsala email Lucinčině tatínkovi, zdali má 
o víčka zájem. Odpověděl, že by byl moc rád a že víčka 
můžeme poslat k nim domů nebo na sběrná místa 
nebo si pro ně i přijede. Všem žákům a učitelům také 
poděkoval za to, že projevili zájem rodině pomoct. 
Potom jsme začali víčka pro Lucinku sbírat. Během 
krátké doby se nám povedlo nasbírat několik velkých 
krabic a pytlů víček a stále sbíráme. Po dokončení sběru 
se víčka ze školy převezou na sběrné místo v Baumaxu 
ve Znojmě.
 Z peněz za nasbíraná víčka potom rodina zaplatí 
Lucince léčbu v lázních.

Kája
foto: olomoucky.denik.cz

OBRAZEM - přespolní běh 17. září

foto:  Zdeněk Chroust
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foto: Marcela Hanáková

27. září 2012 jsme my - 6. A a 6. B - dorazili do Tech-
nických služeb v Moravských Budějovicích. Konala se 
zde akce s názvem „Zaskočte si pro radu, jak se zbavit 
odpadu.“ 

Poprvé jsme program o odpadech navštívili už ve 
4. třídě, takže letos jsme nebyli na místě za nováčky. 
Dozvěděli jsme se hodně o tom, kam patří který od-
pad, jak můžeme chránit tříděním odpadu prostředí 
kolem nás či proč nevyhazovat elektrické spotřebiče. 
 Vy si asi říkáte: „Akce? Ani náhodou…“ Ale 
přijeli za námi ze společnosti Elektrowin, která 
použité spotřebiče sbírá a recykluje, a uspořádali 
pro nás hry a soutěže. Pochopitelně se týkaly 
třídění odpadů, ale to nám nevadilo, protože jsme 
soutěžili o ceny. Pokud jste si přinesli vlastní menší 
elektrospotřebič (klidně i toustovač), dostali jste za 
odměnu také menší dárek. 

keiproductions

Zaskočte si pro radu, jak se zbavit 
odpadu

Turnaj ve stolním tenise
školní kolo

Turnaj se konal po vyučování 16. října. Zúčastnilo se ho celkem 33 dívek. Zde jsou výsledky:

Mladší dívky:
1. Romana Bačová 6.B
2. Petra Břinková 7.A
3. Eva Horáková 6.A

Starší dívky:
1. Soňa Doležalová  8.A
2. Šárka Šteflová  8.A
3. Anna Kosmáková 8.A

Květoslava Konvalinová
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Sport
Atletický čtyřboj

Katka Hanáková, Katka Novotná a Eliška Spoustová - 9.A

Ve středu 26. září jsme se zúčastnili 
atletického čtyřboje v Třebíči na Spartaku.

Ráno nás vyzvedl autobus u naší školy. Jeli 
jsme společně s Jemnicí a Budkovem.
Dorazili jsme do Třebíče a šli na stadion. 
Převlékli se a měli jsme poradu s naším 
panem s učitelem. Největším cílem a moti-
vací pro nás bylo porazit jemnické družstvo 
dívek. 
 Start závodu se jako každoročně 
posunul. První disciplínou byl běh na 
60 m. Podle našeho názoru se nám to moc 
nepovedlo, ale pan učitel Chroust nás opět 
pochválil a podpořil. Holky, které šly házet 
kriketovým míčkem, se přemístily do sek-
toru házení. Zbytek holek vrhal koulí a kluci 
skákali buď do výšky, nebo do dálky. Pak se 
skupiny vystřídaly. 

 Zatímco holky skákaly, klukům začal 
závod na 1500 m. Bouřlivě jsme fandili, ale 
moc to nepomáhalo. Kluci doběhli vyřízení. 
Dívky si vyzvedly čísla a seřadily se na startu. 
Běh byl rozdělen na více rozběhů. Když se 
doběhlo, byli jsme rádi, že to bylo všechno 
za námi. Unaveni jsme odcházeli do šaten se 
převléct. Poté už jsme jen čekali na výsledky. 
Nikdo netušil, jak dopadnem. Pan učitel si 
myslel, že se umístíme na 3. nebo 4. místě. 
 Když vyhlásili, že je Jemnice 3., tak 
jsme to skoro vzdali. 
 Měli jsme hroznou radost, když 
družstvo holek naší školy vyhlásili na 
2. místě. Kluci se neumístili, ale zklamaní 
nebyli. V květnu nás čeká krajské kolo. 
Samozřejmě, že nechyběla pochvala od 
našeho kouče. 

foto: Zdeněk Chroust
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OBRAZEM

Kubíkova kuchařka
Jogurtovo-malinové brulée

Ingredience
mražené maliny        300 g 
krupicového cukru a 2 lžíce navíc a na posypání  75 g 
řecký jogurt        420 g 
smetana ke šlehání       250 ml 
vanilkový extrakt        1 lžička 

Postup  
Maliny dejte do širšího rendlíku s vyšším okrajem, 
vsypte cukr a na středním plameni vařte za stálého 
míchání dvacet minut. Pak hustší malinové pyré 
rozdělte do čtyř skleněných pohárků (nejlépe z var-
ného skla) o objemu 250 ml a vychlaďte. Řecký jogurt 
smíchejte s ušlehanou smetanou, dvěma lžícemi cukru 
a vanilkovým extraktem a rozdělte na maliny. Zasypte 
cukrem a nechte pod grilem dozlatova zkaramelizovat.
Počet porcí: 4 
Doba vaření: 5 minut 
Doba přípravy: 1-30 minut 
                 
Zdroj: www.iprima.cz/vipprostřeno

foto:  Miroslava Hirtová
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Exkurze 7. ročníků

foto:Renata Maršíková, Blanka Ryvolová
Další fotky na www.zshavl.cz!

10. září 2012 žáci sedmého ročníku 
navštívili hlavní město Prahu.  Zde jsme se 
zamířili na petřínskou rozhlednu, z Petřína 
jsme šli pěšky přes Jiráskův most k Národ-
nímu divadlu.
Od místa, kde nás vysadil autobus, jsme 
šli k úpatí Petřína. Tam jsme nasedli na 
lanovku, která nás vyvezla až k rozhledně. 
Nahoře jsme nejprve šli do zrcadlového 
bludiště, ve kterém jsme mockrát  nara-
zili a zasmáli se, jak jsme vypadali dlouze, 
tlustě, hubeně… Pak jsme šli na rozhlednu, 
cestou jsme museli zdolat 299 schodů. 
Shora jsme měli krásný pohled na celou 
Prahu. Cesta z rozhledny šla trochu rychle-
ji. 
 Od  Jiráskova mostu nás okouzlilo 
krásně zlatem zářící Národní divadlo. 
Zevnitř je asi ještě hezčí než zvenku. 
 Cestou domů jsme navštívili dálniční  
McDonald, kde jsme se najedli na dlouhou 
cestu do Moravských Budějovic.

kub@

O Petřínu se sice píše jako o místě, které přitahuje milence jakousi směsicí třešňové mystiky a 
temné magie, ale důvod jeho oblíbenosti v oboru lásky je prostší: je zkrátka odevšad nejblíž. 
Za Petřínem jako milostným symbolem stojí i socha K. H. Máchy. Nosil výstřední oblečení – 
jezdecké boty s ostruhami, šedivý plášť s červenou podšívkou a červenou čepici. Jeho sousoší 
od Josefa Myslbeka ho navzdory tomu představuje jako růžolícího mladíčka, který se scho-
vává za pugetem růží. 

  http://www.petrinska-rozhledna.cz
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Světový den zvířat 
4. říjen

V roce 1931 byl 4. říjen vyhlášen jako Světový den zvířat (World Animal Day). Je to na počest 
svatého Františka z Assissi, který pečoval o opuštěná a nemocná zvířata, byl laskavý ke všem 
zvířatům. V dnešní době to není neobvyklé, ale svatý František žil v letech 1181 – 1226.

V České republice se Světový den zvířat slaví až od roku 1994. Svátek  má především 
připomenout, že i zvířata jsou součástí naší planety a podle toho bychom se k nim měli cho-
vat.
 Žáci šestých ročníků si ve čtenářských hodinách rovněž připomněli tento svátek. 
Zvířata se totiž stala součástí naší ústní lidové slovesnosti. Proto vás během letošního 
školního roku šesťáci seznámí s některým rčením či přirovnáním o zvířatech, a hlavně se 
pokusí vysvětlit vám, jak rčení a přirovnání asi vznikla.

Novinářská kachna

O novinářské kachně mluvíme, když 
redaktor oznámí nějakou nepravdu buď 
ve svých novinách, televizním pořadu 
nebo v rozhlase. Tak vypustil novinářskou 
kachnu. Může se to stát omylem, když si 
dobře neověří pravdivost svého zdroje, 
nebo i záměrně. Je jedenkrát v roce je to 
povoleno, když je apríl.
 A proč kachna? Někdo by se mohl 
domnívat, že se novinář neponořil do 
hloubky problému, tak jako kachna se 
nemůže ponořit do hloubky ve vodě. 
Ale spíš to je zkomolením zkratky latin-
ského slova non testatum - NT. Začala se 
nesprávně vyslovovat, místo neověřeno 
se četla jako en té, což je blízko die Ente, 
což je německy kachna. Takže kachna je 
v tom zřejmě úplně nevinně.

Vypracovala: Markéta Dračková, 6.B

Ty hade! Kroutí se jako had

Člověk, který se kroutí jako had, je člověk, který nemá svůj vlastní názor, a k jeho vlast-
nostem patří lhaní, podvádění a vymlouvání. Na takového člověka se hodí přísloví „Kam 
vítr, tam plášť“, proto je lepší se mu obloukem vyhnout. Nejenže se od něho nic pořádného 
nenaučíme, ale spíše se s ním dostaneme do potíží, ve kterých nás s klidným svědomím ne-
chá a půjde za lepším. Proto si pečlivě vybírejme své kamarády!

Vypracoval: Miroslav Papoušek, 6.B
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Řekneme-li někomu „Ty hade!“, znamená 
to, že je člověk bez páteře. Dokáže se různě 
kroutit. Je to člověk, na kterého není spoleh-
nutí. Popře to, co před chvílí sliboval nebo 
dělal. Takový kamarád je horší než nepřítel. 
Je proti nám. Tváří se jako přítel, ale za chvíli 
nás zradí. 
 Někdy se zdá, že z takových lidských 
hadů se stávají politici. Kariéra jim nevydrží 
dlouho. Žádný člověk už za chvíli tomuto 
„hadu“ nevěří. Přeborníky jsou ti, kteří toho 
naslibují, ale nesplní. Najdou sto výmluv, 
proč to nešlo. Vykroutí se. Mít za kamaráda 
lidského hada se nevyplatí. Skuteční hadi 
jsou v tom nevinně. Oni se kroutí jen proto, 
že se jinak nedovedou pohybovat. Nejde však 
o duševní kroucení.

Vypracoval: Jonáš Beránek, 6.A

Jádro pudla

Vysvětlit „jádro pudla“ není nic jednoduchého. 
Nikdo totiž neví, jak toto rčení vzniklo. Zřejmě 
je to od německého básníka, co napsal o Faus-
tovi. 
 Učenec Faust byl posedlý touhou po 
poznání tak moc, že nakonec upsal svou duši 
ďáblu. Když nadešel jeho čas, na procházce 
se k němu přidal černý pudl, doprovodil ho 
až domů. Tam se proměnil v ďábla a odnesl 
Fausta do pekel. 
 No a my říkáme, když někdo něco 
dlouho neví, pak  náhle zjistí a objeví podstatu 
věci, že objevil jádro pudla. Možná to spolu 
s Faustem souvisí, možná ne.
 V současnosti se stal z pudla pes 
společenský, se kterým navštěvujeme psí 
výstavy.

Vypracoval: Jan Dvořák, 6.B

ilustrace: Kája
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Učitelé rostou četbou
Zdeněk Uttendorfský
Celoškolní projekt Rosteme četbou samozřejmě probíhá i v letošním školním roce. Spolu s vámi se 
do projektu zapojují i učitelé naší školy. Letos budeme pokračovat v rubrice Učitelé rostou četbou 
na stránkách časopisu i na webových stránkách www.rosteme-cetbou.webnode.cz. 

Mojí nejoblíbenější knihou je román Čachtická paní. 
Četl jsem ji několikrát a velice mě uchvátil děj a záplet-
ka knihy. Představoval jsem si, že jsem zbojník Andrej 
Drozd a bojuji s nasazením života za pravdu a proti 
křivdám.
 Historický román Čachticka paní napsal Jožo 
Nižnánsky v roce 1932. Ústřední postavou je uherská 
šlechtična Alžběta Báthoryová a její skutky vykonané 
v Čachticích. Kniha Čachtická paní je označována za 
nejúspěšnější slovenský bestseller. Známý režisér 
Zdeněk Troška vlastní práva na toto strhující dílo a 
režisér Juraj Jakubisko natočil na motivy jejího života 
film Báthory.

O čem kniha vypráví?
 Jan Kalina se z Německa vrací do Čachtic, kde 
mu hrozí hrdelní trest. V Čachticích na něho čeká jeho 
matka a milá. Neshledá se zde s sestrou Magdulou, 
která podivně zmizela. Jan Kalina je přesvědčen, že za 
ztrátou sestry stojí čachtická paní, o které se už začíná 
hovořit i ve Vídni. Zmizelých dívek je totiž víc. Kalina 
vstoupí do zbojnické party. Zbojníci se rozhodnou bojo-
vat proti hrůzným zločinům, které se dějí na čachtickém 
hradu. 
 Bylinkářka Majorová poradí čachtické paní, že 
jako elixír mládí by mohla pro změnu vyzkoušet koupel 
v „modré krvi“ dcer zemanů.
 Čachtická paní je pozvána na svatbu, kam se 
Jan Kalina převlékne za knížete a začne hovořit o je-
jích zločinech. Je jí zakázáno dále provádět hrůzné 
zločiny, ale Báthoryová na to nebere ohled a s pomocí 
svých služebnic Ilony a Dory láká pod záminkou přijetí 
do dobré služby na zámek další mladé dívky, které pak 
společně týrají.
 Nakonec je spravedlnosti učiněno zadost tím, že 
zbojníci jsou přinuceni k vojenské službě. Dora, Ficko 
a Ilona jsou popraveni. Čachtická paní je z politických 
důvodů odsouzena k doživotnímu domácímu vězení, 
v němž roku 1614 umírá. Je nalezen její deník, ve 
kterém je napsáno 610 ženských jmen...

Zdroje obrázků: cachtickapani.cz
http://www.pozitivni-noviny.cz

http://www.ahaonline.cz/
http://fotoblog.in

feudum.eu
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Tipy na čtení
Je podzim, ochladilo se, brzy se stmívá. 
A to je ten správný okamžik vrátit se ke 
knížkám. A tak bych chtěla zkušenějším 
čtenářům jednu doporučit.

Tato kniha nepatří k mým 
nejoblíbenějším, ale zaujala své čestné 
místo mezi „odpočinkovými“ knihami. To 
jsou takové knihy, kdy se děj odehrává 
v minulosti, nebo souvisí s minulostí a 
příběh je opředen tajemstvím. Mám totiž 
ráda záhady. Mezi poslední přírůstky 
do knihovny patří sada knih od Dana 
Browna. Neodolala jsem totiž speciál-
nímu obrazovému vydání s fotografiemi 
a ilustracemi, jež báječně dokreslují děj. 
Všechny tři romány mají společného 
hlavního hrdinu, symbologa Roberta 
Langdona. První dvě knihy, Andělé a 
démoni i Šifra mistra Leonarda, jsou 
dokonce zfilmované. 
 Třetí kniha se nazývá Ztracený 
symbol. Hlavní hrdina tentokrát neřeší 
záhady v evropských městech, ale vše se 
odehrává ve Washingtonu. Profesor je 
vylákán do budovy Kapitolu. Aby zachránil 
život svému dlouholetému příteli, musí 
zde vypátrat legendární zednářský poklad. 
Ke spokojenosti čtenářů všechno dobře 
dopadne. Profesor Langdon zachrání život 
sobě, příteli i jeho sestře. Přitom rozluští 
šifru, tajemství pokladu samozřejmě 
odhalí. A jak jistě tušíte, nejedná se o hro-
madu zlata!
 Víc neprozradím. Pokud máte 
podobné knihy v oblibě, určitě si schove-
jte tento titul na víkend či na prázdniny. 
Kniha má totiž 500 stran a těžko se od ní 
odchází. No a vy ostatní se třeba dočkáte 
filmového zpracování. Zdroje obrázků: novinky.cz

ulozto.cz
tyden.cz

tentokrát od Milady Simandlové
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Svatováclavská pouť
Letošní 28. září vyšlo na pátek, proto jsem přijala poz-
vání na Svatováclavské slavnosti ve Staré Boleslavi, jenž 
se konají na počest svátku knížete Václava, patrona 
české země. V roce 2003 došlo k obnovení svatová-
clavských poutí za přítomnosti nejcennější relikvie – 
lebky svatého Václava.  V roce 2009 byl přítomen papež 
Benedikt XVI. 

Že neznáte legendu o svatém Václavu? Tak si ji 
připomeneme.

Legenda o svatém Václavu 
Václav se narodil jako prvorozený syn knížete Vratislava 
a Drahomíry. Jeho babička Ludmila ho spolu s učenci 
vzdělávala nejen v latinském, ale i ve slovanském ja-
zyce a vedla ke křesťanství. Když kníže Vratislav zemřel, 
Václav byl dosazen na trůn. Václav, jeho bratr Boleslav 
i sestry byli malí, proto zemi dočasně spravovala matka 
Drahomíra. Když se mladý Václav ujal vlády, podporoval 
křesťanství a vedl mírovou politiku. Boleslav se stal 
jeho velkým odpůrcem. A tak se, jak historikové uvádí, 
28. září v roce 935 úspěšně pokusil se svými muži 
bratra zabít. Stalo se to na schodech kostelíku svatého 
Kosmy a Damiána. Kníže byl po smrti církví uznán za 
svatého a stal se hlavním patronem českého národa a 
morální posilou ve zlých dobách. Lidé prostřednictvím 
chorálu „Svatý Václave, vojvodo české země, nedej 
zahynouti nám ni budoucím“ obraceli a dodnes obrací 
k svatému Václavu o pomoc.
 Václav měl u sebe kovový reliéf Panny Ma-
rie držící v náručí dítě Ježíše. Podle legendy obraz 
dostala svatá Ludmila od sv. Metoděje a odkázala ho 
svému vnukovi Václavovi. Aby nedošlo po vraždě Vá-
clava k zneuctění obrazu, Václavův věrný sluha Podi-
ven při útěku z Boleslavi kovový pozlacený obrázek 
veliký 19 x13,5 cm zakopal, než jej vrahové také 
dostihli. Našel se až ve 14. století. Palladium, jak se 
obrázek nazývá, se stalo symbolem českého národ-
nosti. Palladium znamená „Záštita“. Proto v minulosti 
při plenění města došlo několikrát k jeho odcizení a 
následně k složitému vykoupení. Naši předkové se pak 
naučili obraz v dobách nebezpečí lépe skrývat, neboť 
nepřátelé znali jeho duchovní hodnotu.

foto: zpravy.idnes.cz
publikační materiál vydaný

 k Svatováclavským slavnostem

Nahoře: Palladium
Dole: bazilika sv. Václava
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 A nyní se vrátíme do současnosti. Na místě kostelíka svatého 
Kosmy a Damiána dnes stojí od r. 1042 bazilika svatého Václava 
a románská krypta původního kostela uchovávající hrob svatého 
Václava, jež se stala jeho součástí. V bazilice se nesmí fotografovat, 
tak nabízím fotografii z publikačního materiálu. Když budete očima 
sledovat červený koberec, tak vás dovede ke vchodu do tichého 
podzemí nad původní hrob svatého Václava. Tam je po oficiálním 
církevním obřadu na náměstí vystavena relikvie svatého Václava, 
u níž drží stráž příslušníci Hradní stráže. Lidé se sem přichází pok-
lonit. Zde jsem pořídila ne zcela kvalitní fotografii. Ještě týž den byla 
lebka sv. Václava za velkých bezpečnostních opatření vrácena zpět 
do Chrámu svatého Víta v Praze. V bazilice je rovněž sousoší zobra-
zující vraždu Václava. Opět jsem fotoaparát musela nechat scho-
vaný, tak si prohlédněte část výjevu z publikačních materiálů. 

 Po návštěvě baziliky jsem přešla náměstí, kde 
byla pro tento účel postavena dvě pódia, a vstoupila 
do barokního chrámu Nanebevzetí Panny Marie, kam 
opět po obřadu bylo vráceno Palladium. Sem po celá 
staletí mířily kroky poutníků,kteří hledali pomoc a 
útěchu. Nejznámější je tzv. Svatováclavská cesta, po 
které převáželi ostatky Václava do Prahy. Lemovalo ji 
44 kapliček, dnes jich zůstalo 29.
 Ve Staré Boleslavi se spojil kult svatová-
clavský a mariánský. Jak jsem se později dozvěděla, 
ve staré Boleslavi působila řada významných osob-
ností. Připomenu jen některé: sv. Cyril a sv. Metoděj, 
sv. Ludmila s vnuky, sv. Jan Nepomucký, sv. Prokop, 
Otec vlasti Karel IV., Arnošt z Pardubic, kronikář Kos-
mas, historik Balbín.
  A vraťme se k samotné pouti. Po dopoledním 
oficiálním obřadu, který ukončil proslov prezidenta 
České republiky a který přímým přenosem přenášela 
televize, jsem se vydala obejít některé stánky 
s pouťovým zbožím, obdivovala jsem stará řemesla. 
Využila jsem bohatý doprovodný program – jazzová 
kapela, lidová kapela s netradičními nástroji, zvon-
kohra, divadlo… A samozřejmě jsem nevynechala 
obrovskou louku plnou kolotočů, cukrovou vatu, 
turecký med, zmrzlinu… Byla tam spousta lákadel. 
Pouť ukončil krásný ohňostroj. Byl to pro mě den plný 
zážitků, pohody, dobré nálady. Ale pokud si chcete 
Starou Boleslav projít v klidu, navštivte ji jiný den. 
Na svátek svatého Václava je město plné poutníků ze 
všech koutů naší vlasti.

Milada Simandlová

Nahoře: Hradní stráž
Dole: sousoší Zavraždění sv. Václava
          interiér románské krypty
          lebka sv. Václava
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Divadlo v anglickém jazyce

Love in the jeans department

Vocabulary:

become - stát se, 
complicated - komplikované, 
jealous - žárlivý, 
fall in love - zamilovat se, 
sell - prodávat, 
teenage - ve věku 13-19, 
things - věci, 
should - měl by

Do you remember the story? 
Complete the article:
sells   falls  become  
jealous  teenage

The story is about two …………… girls, Jo and Sam, who 

are the "best, best friends". The things ……………compli-

cated when Sam …………… in love with Frank, the shop 

assistant who …………… her some jeans and Jo becomes 

……………
What should Sam do in these situations?
a) Match the correct boxes to translate the phrases.
b) Match the phrases to the pictures.

Svlékni to.   Ber to.   Vrať to zpět.   Vyzkoušej si to.

Try it on!   Put it back!   Take it off!   Get it!
foto: Jiří Tržil

Did you like it?
Je dobrý slyšet angličtinu v rozhovoru. Zopakovala 
jsem si slovíčka. Musela jsem poslouchat a v hlavě 
si to překládat. Ráda se kouknu na další. :-)

Mně osobně se to líbilo, budu na to vzpomínat 
s úsměvem na rtech. Docela jsem jim rozuměla, 
což je u mě docela nezvyk. Myslím si, že mi to tro-
chu upevnilo gramatiku. Například jestli tam patří 
SEND, nebo LEND. Tím jsem si nebyla docela jistá. 
Bylo to humorné a zábavné a nemělo to chybu.

Líbilo se mi to, ale bylo nespravedlivé to počítání 
bodů. Bylo jim dobře rozumět. Možná se nás 
mohli víc ptát na názory, který by rozvíjely jejich 
děj... A třeba i víc chodit mezi lidi - byli pořád 
vpředu.

Bylo to dobré, soutěže mě bavily, mohlo by to být 
ještě někdy. Rozuměla jsem skoro všemu. Mluvili 
srozumitelně. Mohli jít dozadu a vybrat někoho 
i ze starších.

Představení se mi líbilo. Bylo vtipné a účinkující 
byli sympatičtí. Zopakovala jsem si látku.

Rozuměla jsem, ale rušily mě hry. Lepší by bylo 
plynulé divadlo. Herci byli příjemní.

Líbilo se mi to, nemělo to špatný příběh. Fráze 
jsem si některé oprášil, na něco jsem si vzpomněl. 
Docela jsem jim rozuměl. Ale měli jsme na konci 
vyhrát.

Gabriela Kabelková
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TirážVtipy

Chovatel má papouška, který mluví strašně sprostě. 
Když už neví, jak ho to odnaučit, zavře ho za trest do 
mrazáku. 
Po chvíli mrazák otevře a papoušek povídá:
"Omlouvám se za své nevhodné chování, již se to 
nebude opakovat. Mám jen jednu otázku. Co udělalo 
to kuře?"

#
"Můj pes Azor je strašně inteligentní."
"Můj Alík taky. Každý den mi kupuje noviny!"
"Já vím. Azor mi to říkal!"

#
Takhle se spokojeně pasou dvě krávy na pastvě 
a jedna řekne druhé: "Už jsi slyšela o té nemoci 
šílenejch krav?" A ta druhá odpoví: "Mě se to netýká, 
já jsem veverka." :D

#
Jsou dva hadi a jeden říká:
- Ty Franto, my jsme jedovatí hadi?
- Ne, proč?
- Protože jsem se dnes ráno kousl do jazyka!

#
Přijde zajíc k hadovi a povídá: "Promiň, hade, že 
jsem se ti smál, že nemáš nohy."
Had se na něj podívá a odpoví: "Joo, to je dobrý."
Zajíc na to: "Fajn, tak ruku na to!"

#
Říká kočka praseti: "Já vím, co z tebe bude, až 
vyrosteš"
"Ty jsi četla horoskop?"
"Horoskop ne, já četla kuchařku."

#
Zajíc a medvěd chytí zlatou rybku a ta jim slíbí splnit 
každému tři přání. První si přeje medvěd.
M: Chci nádhernou medvědici.
Z : Chci nejrychlejší motorku.
M: Chci mít plný harém takových medvědic.
Z : Chci, aby v té motorce byl vždy benzin.
M: Chci mít v každém doupěti takový harém.
Z : Chci, aby byl medvěd homosexuálem.
Vtom zajíc nasedne na motorku, nastartuje a uhání 
pryč...

Jede motorkář na motorce a 
srazí ptáčka za jízdy. Vezme 
omráčeného ptáčka domů, 
zavře ho do klícky, dá mu 
tam chleba a vodu a zase 
odjede. Později se ptáček 
probudí, vidí mříže, chleba a 
vodu a povídá: "Sakra… Já 
ho zabil!"

Blonde 
Zdroj: www.loupak.cz


