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Dvojice obcházejí domy a byty v okolí. Jedna z nich zazvoní u dveří rodinného domku. 

Otevře muţ středního věku a ptá se, co si přejí. Jeden z dvojice oznámí, ţe vybírají 

pro domov důchodců, a zeptá se: "Můţete nám přispět?" "Ale samozřejmě," pokývá 

muţ hlavou, otočí se dovnitř a zakřičí: "Marie, nevíš, kde je tvoje matka?" 

Pepíček zazvoní u sousedů. "Paní Svobodová, našel jsem 

vašeho kanárka!" - "Tohle není kanárek, to je kocour, 

Pepíčku." - "Já vím, kanárek je uvnitř!" 

"Pepíčku, pročpak jsi přišel pozdě do školy?" - "Protoţe 

jedna paní ztratila tisícikorunu." - "A tys jí pomáhal 

hledat, viď?" - "Ne!!! Stál jsem na bankovce a čekal, aţ 

odejde!" 

 

Dva blázni si koupí ţivého vánočního kapra. Donesou si ho domů a jeden se ptá 

druhého: "A jak ho vlastně zabijeme?" Druhý odpoví: "Utopíme ho ve vaně." 
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ZDARavíme vás! Tentokrát jsme pro vás připravili: 

►   ►  Vtipy 

  ► Článek o slonech 

  ► Něco z naší školy 

  ► Soutěţ 

http://www.smisek.cz/
http://www.smisek.cz/
http://search.centrum.cz/ad.php?js=0&mb=0&charset=utf&format=666699ffffff3366ff000000339966100&partner=329&kanaly=532571&kw-delim=%3A&kwlist=skola&check=349D46BDEF0DE008865498CC9E0149AD&stranka=http://crazy2.mujblog.centrum.cz/clanky/VTiPy-O-PePiCKoVi-D-D-D-D-56559.aspx
http://www.smisek.cz/
http://www.smisek.cz/


 

Víte, proč blondýnka leze před Vánoci domů oknem? Protoţe Vánoce jsou za dveřmi. 

 

Policajt kupuje pro pejska obojek, ale nemůţe se rozhodnout, jakou velikost vybrat. 

Prodavačka: "Tak vezměte pejska s sebou." "To nejde, to má být překvapení na 

Vánoce." 

 

V letadle sedí Američan, Polák a Čech. Američan najednou vystrčí ruku z letadla a 

povídá: "Á, uţ jsem doma." Čech a Polák se ho zeptají: "Jaks to poznal?" "Sáhl jsem 

na mrakodrap." Potom vystrčí ruku z letadla Polák a povídá: "Á, uţ jsem doma." "Jaks 

to poznal?" "Polák odpoví: "Umrzla mi ruka." Potom vystrčí ruku z letadla Čech a 

řekne: "Á, uţ jsem doma. Ostatní se ho zeptají: "Jaks to poznal?" Čech na to: 

"Ukradli mi hodinky!" 

 

Pan Vopička nutně potřebuje na pár dní vypadnout z práce, ale ví, ţe šéf mu volno jen 

tak nedá. Napadne ho, ţe kdyby ze sebe udělal blázna, tak těch pár dní na zotavenou 

dostane. Zavěsí se pod strop a čeká. Po dlouhých minutách konečně vejde do 

kanceláře šéf a hned se ptá: "Co tam, proboha, děláte?" "Dělám ţárovku a svítím," 

odpoví Vopička. "Hmm.., jste očividně přepracovaný, pár dní doma Vám udělá dobře. 

Pán seskočí a odchází s úsměvem na rtech. Jeho kolegyně z kanceláře se také hrne 

ven. Šéf se diví: "A kam jdete vy?" "Jdu taky domů, přece tady nebudu dělat potmě!" 

Obrovský poţár, na místě zásahu jsou poţární sbory z širokého okolí. Ţár je ale tak 

velký, ţe hasiči ani nemohou přijet tak blízko k plamenům, aby mohli pouţít 

stříkačky. Najednou projede mezi nimi staré hasičské auto s dobrovolnými hasiči, 

vyskáčou ven ve vraţedném ţáru, postříkají se vodou a začnou hasit. O týden později 

jsou vyznamenáni za hrdinství a při převzetí peněţní odměny se starosta ptá, co s 

penězi udělají. Hasiči se usmějí: "Nejdřív necháme opravit brzdy." 

 

Jde blondýnka se psem po ulici, zastaví ji policajt a povídá: "Slečno, váš pes nemá 

košík!" "My nejdeme nakupovat." "Aha, tak promiňte." 

 

Tři prodavači si povídají: "Já jsem jednou prodal barevnou televizi slepému," říká 

první. "Já zase stereo hluchému," povídá druhý. "A já jsem prodal kukačky 

blondýně," povídá třetí. "No a co jako?" diví se ostatní. "A k tomu pytel ptačího zobu, 

aby měla kukačka co ţrát." 

Turecký turista vyklepává z okna v Tatrách koberec. Jde kolem bača a povídá: 

"Copak, Aladine, nestartuje?" 

 

Příspěvek Aničky Honešové 
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Ahoj! My se jmenujeme Fifinka a Tomík. 

Pocházíme z Afriky a budeme vám ukazovat   

naše kamarády. Nejprve vám představíme sebe. 

Jsme největšími suchozemskými zvířaty.           

Největší savci slona afrického měří 4 metry 

v kohoutku a od špičky chobotu po konec ocasu 

10 metrů. Váţíme přes 6 tun. Náš chobot můţe 

být dlouhý aţ 3 metry. Naše kly tvoří hlavně 

tvrdá bílá hmota zvaná slonovina. Nepijeme vodu 

chobotem, pouze jím nasáváme vodu, kterou si 

pak vstřikujeme do tlamy. Existují dva druhy 

slonů - slon africký a slon indický. Dorozumíváme 

se s ostatními členy stáda několika způsoby. Pomocí jednoduchého jazyka vydáváním 

hlubokého vrčení a dunění, které se rozléhá v otevřené krajině do vzdálenosti stovek 

metrů, nebo čicháme pachy ve vzduchu svými choboty, kterými se také vzájemně 

dotýkáme. Ahoj! Těšíme se na vás příště. To vám budeme vypravovat o ţirafách. 

            

    

Fifinka a Tomík  
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Příspěvek Kláry Kuškové                

a Gábiny Jansové 

http://www.pixmac.cz/fotka/color+illustration+of+elephant+girl+with+heart+balloons/000058812417
http://www.pixmac.cz/fotka/color+illustration+of+elephant+girl+with+heart+balloons/000058812417


Tento zvyk, ač není původem českou tradicí, se u nás zřejmě díky našemu smyslu pro 

humor zabydlel a zdomácněl.  

 

O původu aprílových ţertíků není mnoho zápisů, ale jsou 

prameny, podle kterých legrace, tropená z nachytaných 

lidí, vznikla původně z veselé nálady z přicházejícího, 

usměvavého jara, které viditelně přebíralo ţezlo po 

nevlídné zimě. První písemné sdělení o aprílu u nás 

pochází z roku 1690. Jeho autorem byl Bartoloměj 

Chrystellia z Prahy. Na konci 18. století byly zprávy o 

„aprílovém vyvádění“ uţ častější.  

Tento den, tedy 1. dubna bývalo zvykem, stejně jako 30. dubna, častovat známé a 

příbuzné "aprílem". Dnes se takovým ţertíkům říká "kanadské ţertíky". V dřívějších 

dobách se často posílalo "oběti aprílu" něco vypůjčit či něco zakoupit. Šlo 

samozřejmě o věci, které neexistovaly, např. vtipné semínko, komáří sádlo, zaječí 

peří, obecní nůţky, hodinářskou motyku, červené hřebíky a v neposlední řadě 

bublinky do vodováhy nebo mezery do ţebříku. Známou věcí býval i ohýbák na cihly 

nebo rovnák zatáček. 

Zkrátka v tento den si kaţdý dával velký pozor, aby "nenalétl" na nějaký apríl, o 

kterém by se mluvilo ještě velmi dlouho.   Příspěvek Marušky Maškové 

(čerpáno z internetu) 

Hádanky        
Kdo má vepředu dvě oči, ale vzadu jich má mnohem víc? 

Řešení: Páv 

Neustále to mění tvar, ale přesto je to kulaté. Co je to? 

Řešení: Měsíc 

Tři muţi se potápí v řece. Ale kdyţ se vynoří, tak mají jenom dva mokré vlasy. Jak je to 

moţné? 

Řešení: Jeden muţ je holohlavý 

Můţeš mě pouţít, pokud jsem plná. Ale přesto jsem plná děr. Kdo jsem? 

Řešení: Houbička na nádobí 

Kdo chodí spát v botách?  

Řešení: Kůň 

Má to šest nohou, čtyři uši, dvě hlavy, dvě ruce a kráčí to po čtyřech. Co je to? 

Řešení: Jezdec na koni                     
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Příspěvek Elišky Kratinové 



Z naší školy:  

Lyžařský kurz 7. a 8. třídy 27. – 5. února 

V neděli 27. února ţákům 7. a 8. třídy 

začal lyţařský kurz. Autobusem jsme jeli 

do Velké Úpy v Krkonoších, odkud jsme           

se šli ubytovat na chatu Borůvka. Kaţdý 

den jsme jezdili na běţkách, některé dny  

i na sjezdových lyţích. Rychle se naučili     

i ti, kteří na lyţích stáli poprvé v ţivotě. 

Ve středu jsme soutěţili v běhu na lyţích. 

Další den jsme si udělali výlet na Sněţku. Kaţdý večer jsme hráli různé zábavné hry. 

Poslední den jsme vybírali „sympaťáka“ a „sympaťačku“ kurzu. Poslední večer jsme 

měli vyhlášení výsledků večerních soutěţí, bodování pokojů a „sympaťáka“ a 

„sympaťačky“. V sobotu 5. února jsme jeli zpět domů. 

Okresní kolo Pythagoriády 24. března 

Ve čtvrtek 24. března se Honza Čermák, Michal Tvrdý a Kačka Malcová zúčastnili 

okresního kola Pythagoriády. V této matematické soutěţi se umístili na 19., 13. a 9. 

místě. 

Velká cena ve skoku vysokém 30. března 

Ve středu 30. března se vybraní ţáci 

zúčastnili závodu ve skoku vysokém. 

V jednotlivých kategoriích se stali vítězi: 

6. + 7. třída chlapci - Dan Mašek 

6. + 7. třída dívky – Tereza Kodetová 

8. + 9. třída chlapci – Pavel Spurný 

8. + 9. třída dívky - Veronika Belanská 

 

Okresní kolo Biologické olympiády 1. dubna  

V pátek 1. dubna se Veronika Belanská, Aneta Jarošová a Dáša Wohlrábová 

zúčastnily okresního kola Biologické olympiády v Příbrami. Umístili se na 5., 3. a 2. 

místě. Díky tomuto úspěchu se zúčastní krajského kola v Mělníku.  

Příspěvek Kačky Malcové 
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http://www.skolabroumy.cz/23/03/2011/24-3-okresni-kolo-pythagoriady/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Několik důleţitých informací na konec                            
Vaše příspěvky nám můţete posílat na adresu: noviny.zdar@seznam.cz .                       
Naše noviny si můţete prohlédnout i na školních stránkách www.skolabroumy.cz  . 

      

 
 

Zjistěte, co se skrývá v hádankách:  

1, Přišel k nám bílý kůň, 

zalehl nám celý dvůr..  

2, Heboučké je jako z vaty, 

koţíšek má mourovatý..  

3, Sedí babka kulatá, 

má sto sukní ze zlata, 

kdyţ jí jednu svléknout zkusíš, 

rozplakat se při tom musíš.. 

 

Redakce: 
Kateřina Malcová, Marie Mašková, Anna Honešová, Klára Kušková,                              

Eliška Kratinová 
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Soutěţ připravila 

Anička Honešová 

Podepsané soutěţní lístky           

odevzdejte do krabice                           

pod nástěnkou s novinami.                                               

Soutěţ bude trvat do 29. 4. 

 

http://www.skolabroumy.cz/

