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Vtipy 

Jde slepice do obchodu a zeptá se: Dobrý den, máte televizi? Prodávající jí 

odpoví: Ano, mám, ale jenom černobílou. Slepice řekne: To nevadí, hlavně že bude 

zrnit.  

Smrtka klepe na dveře u jednoho domu. Z kuchyně se ozve: Kdo tam? Smrtka 

odpoví: Tady odčítání lidu.  

„Lidé jsou stvořeni pro štěstí tak jako ptáci pro létání,“ říkají rádi tučňáci                       

a pštrosi. 

„Pamatuj si, Pepíčku, chytrý člověk má vždy pochybnosti, jen hlupák 

nepochybuje.“ „A tati, jsi si tím jistý?“ „Ano, stoprocentně.“ 

Pepíček: „Paní učitelko, já s Vámi taky nejsem často spokojen. Ale řekněte sama, 

už jsem někdy volal vašim rodičům?“ 

„Pepíčku, tys rozbil všechny dárky, které ti dal tatínek?“ „ Ne, jeden zůstal.“                   

„A který?“ „Kladívko.“              

                                                                      

ZDARavíme vás! Tentokrát jsme pro vás připravili: 

 Vtipy 

 Příběh o Lole a Daf 

 Článek o Hip Hopu 

 Dopis o žirafách 
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Lola a její pes Daf         

1. díl 

Když jednou Lola a pes Daf šli na procházku, uviděli paní Chrzovou,                                  

která se stále  někam ohlížela a volala: „Sáro, vrať se!“ Lola běžela se svým psem 

za paní Chrzovou, která plakala. „Dobrý den, mohu vědět, co se vám stalo?“ 

zeptala se Lola. Paní Chrzová se rozplakala ještě víc a povídá: „No, to je tak.             

Šla jsem dnes na procházku se svou fenkou Sárou, jenomže se zaběhla a já ji 

nemohu najít.“ Lola se zamyšleně rozhlídla kolem sebe. Za několik sekund dala 

Lola povel Dafovi a oba se rozběhli někam do parku. Daf dělal psí kusy, ale Lola 

mu řekla, že to nemá dělat,protože teď musí najít fenku Sáru. Daf je vycvičený 

pes, takže mu stačí dát jeden povel, ať toho nechá, a je v klidu. Najednou se Lola                   

i Daf zastaví a uvidí černou fenku Sáru. Ta se na ně taky podívá a utíká ven 

z města. Lola zavolá: „Za ní!“  A běží dál. Daf už nemůže, tak si sedne. Lola                    

se zastaví také a říká, že to nemá cenu. Daf k ní přijde a začne ji olizovat.                   

Pak ji tahá za nohu směrem, kam běžela Sára. Lola 

řekne: „Tak dobrá, my ji najdem!“ 

 

   Tady si můžeš otestovat,      

hbjestli jsi četl pozorně:           
Za každou správně zodpovězenou otázku si přičti jeden bod.                         

Ne     B, Ano, chtějí ji najít B, Ne, neviděli  

C, Šla se sama vyvenčit  C, Ne vůbec to neřeší C, Možná ano 

4. Co dělala majitelka Sáry,  

 záchvat smíchu                           

         0-1: Ty jsi to asi nečetl.  

Plakala                                  2-3: Dobrý, lepší než nic.                         

C, Byla šťastná, že utekla                   4: Super, jsi dobrý čtenář. 

      Řešení:1A,2B,3A,4B 

Příspěvky Elišky Krativé 

2 

1.Ztratila se Sára? 

A, Ano. 

B, Ne.  

C, Šla se sama vyvenčit. 

2. Chtějí ji Lola a Daf 

najít?  

A, Je jim to fuk. 

B, Ano, chtějí ji najít. 

C, Ne vůbec to neřeší. 

3. Viděli už Sáru? 

A, Ano, viděli. 

B, Ne, neviděli. 

C, Možná ano. 

4. Co dělala majitelka              

Sáry, když zjistila,                        

že jí Sára utekla? 

A, Měla záchvat smíchu.  

B, Plakala.    

C, Byla šťastná, že utekla.

  



HIP HOP 

Hip hop je styl populární hudby. Je tvořen z více hlavních elementů: Rapování 

(také známé jako MC-ing) a Dj-ing , ale také z breakdance a graffiti.                         

Toto jsou 4 hlavní součásti hip hopu a kultury pohybu, které začali zviditelňovat 

na počátku 70. let v New Yorku Afroameričané a Latinoameričané. Termín "Rap" 

je mnohdy brán jako synonymum ke slovu hip hop, ale je také používán jako 

odvolání se na praxi, která je jediná a nejdůležitější součást hip hopu. Nejvíce 

typické pro hip hopovou hudbu je, že se skupiny skládají z jednoho nebo více 

rapperů, kteří zpívají své položivotopisné historky. Tyto písně jsou v intenzivní, 

rytmické a lyrické formě a hojně používají technik jako asonance, aliterace a 

rým. Společně s rappery a Djem, nebo s živou hudbou hraje také beat. Beat je 

často převzatý z jiné písně, obvykle z rocku, funku, nebo soulu, ale někdy bývá i 

nasemplovaný. Další zvuky jsou často samplované, syntetické nebo předzpívané. 

Hip hop se zrodil v New Yorku, když DJové začali z funkových a diskotékových 

písní izolovat bicí. Role "Emcee" (MC) se zrodila po spojení DJe a hudby, kde MCs 

začali mluvit mezi písněmi. Nejdříve pouze nabádali k tomu, aby ostatní lidé 

tančili, a také vkládali do hudby vtipné anekdoty. Nakonec se tato jejich činnost 

stala více stylizovaná a začala být známá jako rapování. V roce 1970 se hip hop 

stal oficiálním hudebním stylem a téměř okamžitě se stal hlavním hudebním 

proudem Ameriky. V tu dobu také začalo jeho šíření po celém světě. V 90tých 

letech se jedna forma hip hopu začala nazývat "Gangsta Rap" a stala se hlavní 

částí americké hudby. Proti Gangsta Rapu se vedli různé polemiky a některými 

lidmi byl dokonce zatracován, protože jeho texty byly chápany jako propagace 

násilí, promiskuity, drog a jeho odporu k ženám. Nicméně po roce 2000 byl již hip 

hop rozšířený po celém světě a obsazoval všechna první místa ve všech chártech. 

 

  

Příspěvek Aničky Honešové (čerpáno z internetu) 
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AHOJ, VÍTÁME VÁS ZASE TADY. DNES SI POVÍME NĚCO O 

ŽIRAFÁCH. ŽIRAFA JE MOHUTNÝ SUDOKOPYTNÍK, V 

SOUČASNOSTI NEJVYŠŠÍ ZE VŠECH SUCHOZEMSKÝCH 

ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ. SAMCI DOSAHUJÍ VELIKOSTI OD 4,8 

AŽ DO 5,5 METRU A VÁŽÍ AŽ 900 KILOGRAMŮ. ŽIJE VE 

SKUPINÁCH, ALE TY NEJSOU STÁLÉ. ZA ŽIVOT VYSTŘÍDÁ 

VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ SKUPIN. AČ PŮVODEM Z AFRIKY, JE ŽIRAFA 

PŘÍBUZNÁ S JELENEM ČI KRÁVOU.  PŘIROZENÝM PROSTŘEDÍM 

PRO ŽIRAFY JSOU SUCHÉ SAVANY A OTEVŘENÉ PLÁNĚ S 

ŘÍDKÝM STROMOVÍM. SPÁSÁ VEGETACI VE VYŠŠÍCH 

POLOHÁCH. DÍKY DLOUHÉMU JAZYKU, ŠIKOVNÉ STAVBĚ 

PÁTEŘE A OHEBNÝM NOHÁM MŮŽE ŽIRAFA DOSÁHNOUT NA 

VELKÉ MNOŽSTVÍ POTRAVY. PŘIROZENÝM NEPŘÍTELEM ŽIRAF 

JSOU LVI, LEVHARTI A HYENY. NICMÉNĚ ŽIRAFY PROTI NIM 

NEJSOU ÚPLNĚ BEZMOCNÉ, JEDNÍM MOHUTNÝM KOPEM JSOU 

SCHOPNY LVA NA MÍSTĚ ZABÍT. ŽIRAFY ODPOČÍVAJÍ, STEJNĚ 

JAKO VĚTŠINA OSTATNÍCH SUDOKOPYTNÍKŮ, VE STOJE, JEN 

VÝJIMEČNĚ SPÍ VSEDĚ S HLAVOU OPŘENOU O ZADEK. SPÁNKU 

ŽIRAFA VĚNUJE PRŮMĚRNĚ 4,6 HODIN ZA DEN. V PŘÍŠTÍM 

DÍLE NARAZÍME NA LVY, TAK SE POŘÁDNĚ TĚŠTE.  

ZDRAVÍ VÁS         

       FIFINKA  A TOMÍK 

    

 

      

     

 

 

 

Příspěvek Kláry Kuškové a Gábiny Jansové 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Levhart
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hyeny


 

  

      Příspěvek Kačky Malcové  
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Slova zaškrtávejte pouze 

svisle a vodorovně. 

 

BOB  KUBÍK 

ČAJE  PEPÍK 

ČÁP  ROJ 

JARO  TAJÍ 

KAJAK TARA 

 

Hádanka: 

Tázala se hryzalka, je-li chňapka doma. 

Kdo je to?    MYŠ  A ………..(tajenka) 

 

 

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

    K K 

   T A R A 

  Č A J E B O 

 Č Á J A R O J K 

P E P Í K U B Í K A 

Podepsané soutěžní lístky 

odevzdejte do krabice 

pod nástěnkou s novinami.                                               

Soutěž bude trvat                  

do 21. 6. 

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

Eliška Kratinová 
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http://www.skolabroumy.cz/

