
 

Cena: 5 Kč                     Číslo: XLI(41)                         30. / 31. března 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplň dvojice 

(město- stát 

a obráceně) 

1. Maďarsko 

2. Athény 

3. Belgie 

4. Chorvatsko 

5. Řím 

6. Turecko 

B. Knollová

ROZHOVOR S PANEM ŘEDITELEM LIBOREM KUŠKOU 

Chtěl jste být vždy učitelem? 

Jako malý jsem chtěl být zedníkem. Že budu učitelem, jsem se 

rozhodl až na gymnáziu. 

 

Jaké jsou Vaše záliby? 

Myslivost, rybaření, ježdění na kole a tenis. 

 

Jaký je Váš oblíbený film? 

Nejraději mám české komedie. 

 

Vaše oblíbená kniha? 

Mám rád knihy o přírodě. 

 

Máte nějaké oblíbené zvíře? 

Mám rád všechna zvířata. 

                     J. Šimurda 

 

LAŤKA ŠKOLY 

30. března 2017, proběhne 

v tělocvičně tradiční Laťka 

školy. Začínat se bude v 1300. 

Závodit se bude ve čtyřech 

kategoriích. Mladší žačky (6. a 

7. třída), mladší žáci (6. a 7. 

třída), starší žačky (8. a 9. 

třída) a starší žáci (8. a 9. 

třída).  Tři nejlepší závodníci 

z každé kategorie dostane 

odměnu! Tak jestli chcete něco 

vyhrát, tak se koukejte snažit! 

P. Schovánek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Schovánek 

 

P. 

!!!! Nejrychlejší řešitel vyhrává odměnu! Soutěž platí do 30. dubna 2017 !!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MODERNÍ UMĚNÍ 

Jelikož nevím, jak bych definoval moderní umění, 

zeptal jsem se několika náhodných kolemjdoucích, 

kteří byli tak laskavi a dali mi minutku svého času. 

Dobře se bavte. 

„Moderné umění je uplatit neuplatitelných. Sorry 

jako…“          Andrej, účetní 

 „Moderní umění je nebýt sprostý, stojíce před 

fotografií prezidenta Trumpa.“ 

Bernie Sanders, senior, USA 

„Moderní umění je stát před Sandersem a nevyra-

zit mu z pusy jeho zubní protézu.“ 

Donald, kačer 

„Moderní umění je zjistit, zda se už slunce vyšlo, 

či ne.“ 

Blbý a Blbější, dva nejblbější 

„Moderní umění je způsob jak malovat, i když to 

neumíte.“ 

Kristián Kodet (jen si najděte, kdo to je!) 

„Moderní umění je moderní.“ 

Adriana, primátorka, Praha 

„Moderní umění je nepochopit, že jsem opravdu to, 

co jím.“ 

Ladislav, všeuměl, Prima  

„Moderní umění je vysvětlit lidem, že jsem Čech.“ 

Tomio, politik aktivní na Facebooku 

J. Balaš 

 

REDAKCE 

Jan Šimurda, Jáchym Balaš, Patrik Schovánek, 

Tereza Rýpalová, Barbora Knollová 

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN 

… nebo také ve zkratce MDŽ je 8. března. 

Tento den mají svátek úplně všechny ženy. 

Také proto se to jmenuje Mezinárodní den 

žen. Kdyby se to jmenovalo Mezinárodní 

den šneků, tak by měli svátek šneci, ale to 

nechme být. V tento den mají ženy, které 

nosí jméno Gabriela dokonce dva svátky, 

ale výhra to asi moc není, protože se o svůj 

svátek musí dělit s ostatními. No tak 

alespoň za nás: 

Vše nejlepší Gabrielám 

T. Rýpalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      T. Rýpalová   

 

 

 

 

 

 

 

POZNÁMKY JÁCHYMA BALAŠE 

K DNEŠNÍMU VYDÁNÍ 

Možná se divíte, proč přejeme 

všem Gabrielám měsíc po jejich svátku. 

Chtěl bych tímto vyzvat vedení, včetně mě, 

aby noviny byly aktuální. Neboť kdyby byly 

vydány s odstupem půl roku, jejich 

informační hodnota by zůstala zachována.

              Anonym 


