
 



 

 

Soutěž o nejlepší obálku časopisu 

Zadání: 

 Obálka by měla být jednoduchá, nadčasová. 

 Musí být ve formátu A4. 

 Měla by se dát otevřít v běžně dostupném programu /doporučuji: 

Microsoft Word, Zoner Callisto, Malování/. 

 Písmo by mělo být dostupné i na starších počítačích, nebo písmo dejte 

jako přílohu. /písma najdete: /C:/WINDOWS/Fonts/. 

 Obálka by neměla mít příliš mnoho souvislých barevných ploch, šetříme 

barvu při tisku. 

Pro inspiraci předchozí obálky: 

 

 

 

 

 

 

LEPŠÍ 



Jak odstranit vysvěgro??? 

Vysvědčení je tady, ale co se špatnými známkami? 

Metoda UHO 

Pokud chodíte na oběd do ŠJ, 

stačí si „nešťastnou“ náhodou 

polít část vysvědčení UHO, 

při nejhorším UHOŘ = 

univerzální hnědá omáčka 

(ředěná). 

Výhody a nevýhody: 

+ dostupná a levná metoda 

- ne všichni mají obědy, 

UHO(Ř) se dá odstranit 

ředidlem, nebo špiritusem (pro 

neznalé líh) 

Metoda studenta chemie 

Seţeňte si H2So4 /kyselina sírová/ a 

opatrně aplikujte na místo k odstranění. 

Výhody a nevýhody: 

+ spolehlivá metoda 

- H2So4 skoro nejde na trhu sehnat, takto 

můţe nedopatřením zmizet celé 

vysvědčení i s dřevěnou deskou stolu. 

Šmik metoda 

Vysvědčení dejte doprostřed stohu papírů 

určeného ke skartaci. Čekejte. 

Výhody a nevýhody: 

+ rychlé, jiţ nesloţitelné 

- moţné odhalení, bezmocnost 

Spalovač 

Pokud máte doma krb a vysvědčení 

musí „zmizet“ celé, je to pro vás 

nejsnazší cesta. Vysvědčení vhoďte na 

podpal a poţádejte dospělého, ať krb 

zapálí.  

Výhody a nevýhody: 

+ z popela toho nikdo moc nevyčte, vinen 

je ten, kdo krb zapálil 

- moţné odhalení

Sice uţ víte, co z pokaţeným vysvědčením, ale přejeme Vám, abyste 

výše uvedené metody nemuseli pouţít. 

Redakce M11 

Nakonec citace, která vám dodá trochu optimismu: 

„Já mít jen dvě trojky, tak mi otec koupí noťas!“ 

 



 

 

SSppoorrtt  nnaa  nnaaššíí  šškkoollee  

 

Jak se vede 8. a 9. třídě ve sportu? Ve třídách 9. B a 9. A nejsou 

sportovně zaloţené děti. S výjimkou Michala Kliky, který hraje 
výborně fotbal. Ve třídách 8. A, 8. B a 8. C je to naopak. V těchto 

třídách jsou kluci a holky vynikající ve všech sportech, které se ve 

škole provozují. V 8. B je vyborný atlet Zdeněk Ščudla, je úspěšný 
zejména ve vrhu koulí a hodu oštěpem. V míčových hrách se nám také 

daří. V minulosti jsme dosáhli velikých úspěchů.  

Michal Hubený 8. B 

 

VTIP PRO ZASMÁNÍ: 

 

 

Michal Hubený  
 

 

 



Interview s prvňáčky 

Budeme si povídat s nejmladšími členy našeho časopisu, Eliškou a Lukášem. 

Co vám slibovali, že bude ve škole??? 

Lukáš: Učení. 

Líbí se vám na škole???? 

Eliška: Ano. 

Lukáš: Mně moc ne. 

Představovali jste si školu jinak? 

Ano. 

Jak? 

Delší přestávky, lepší školní kuchyni, míň domácích úkolů. 

Je lepší škola, nebo školka? 

Školka. 

Co se vám nelíbilo ve školce? 

Kdyţ nás paní učitelky trestaly. 

Jak vás trestaly? 

Stát u sloupu. Chodit poslední. 

Jaké navštěvujete další kroužky kromě časopisu? 

E: Moderní tance. 

L: Judo, pohybové hry, angličtinu. 

Otázky pokládal Matěj Kos 

 

 

 



Zápis do prvních tříd 

Zápis do prvních tříd byl v pátek 21. 1. a 

v sobotu 22. 1.  Téma letošního zápisu byla 

zvířata. Pro budoucí prvňáčky bylo připraveno 

několik stanovišť, kde bylo plno různých 

zvířátek - například žabky, pejsci, kočky a 

králíci. Na jednotlivých stanovištích děti plnily 

různé úkoly. Poté odcházely spolu s rodiči do 

tříd, kde na ně čekaly paní učitelky, které 

prověřily jejich znalosti. Po zkoušce znalostí 

dostaly děti dárečky od učitelů a mohly si 

vybrat i nějaký výrobek, který pro ně 

připravovali žáci 2. stupně. Dětí se dostavilo 

poměrně hodně, hlavně v pátek. Přišly i děti s 

postižením i děti jiné národnosti. Nám, kteří 

trávili tyto dva dny v maskách zvířátek, se 

dostalo také občerstvení. Dostali jsme pití a 

svačinu. Už se těším, že tyto děti budou 

navštěvovat naši školu a sedět ve stejných 

lavicích, jako jsme sedávali my. 

Andrea Kútná 

 

 

 

 

Sloupek 

Hlásit, či nehlásit???? 

To je otázka. Například 

někteří učitelé projevují 

své názory pokaždé, 

když začne hlášení. 

„Děti odpadnou vám 

břišní tance, 

poslouchejte pozorně.“ 

říká taková učitelka 

s hořkou ironií v hlase. A 

to byste měli vidět, 

k jakým obličejům 

dochází, když se z 

„bedny“ na stropě ozve 

hudba. To parlament 

sděluje, že nic nedělali, 

že nic neprojednali, a že 

nic nebude. Omlouvám 

se všem, kteří se ve 

Sloupku poznali a 

souhlasím s nimi. Radši 

nehlásit ,  nebo hlášení 

omezit. 

 

Matěj Kos 

 



Zájezd do Vídně 
(6., 7., 8. a 9. třídy jely do předvánoční Vídně.) 

Ve Vídni jsme viděli velký adventní věnec a obrovitánské trhy před radnicí. 

Také jsme ve Vídni viděli plno obchodů s čokoládou, bonbóny a bonboniérami 

Mozart. Na trhu sice moc věcí nebylo, ale něco na zahřátí přece ano (například 

horké kaštany, americké brambory, čaj, punč) Byli zde i krásné ručně vyrobené 

skleněné koule. Také jsme viděli plno kočárů s koňmi. Vypadá to, ţe to je ve 

Vídni běţná doprava. Trhy byly opravdu veliké. Hodně dřevěných domečků, 

krásného zboţí a plno dobrého jídla a pití na zahřátí. 

 

Volfgang Amadeus Mozart 
(27. ledna 1756 Salzburg - 5. prosince 1791 Vídeň) 

Byl klasicistní hudební skladatel a klavírní virtuos. Geniální hudebník, který za 

svého ţivota vytvořil 626 děl světského i duchovního charakteru - opery, 

operety, symfonie, koncerty, komorní hudbu, mše a chorály. Napsal např. Malou 

noční hudbu. 

 

 

 

 

 

 

Napsala Eliška Hanáková 



Co se událo na prvním stupni 

 
Ve školním roce 2010 se na prvním stupni dělo spoustu 

věcí. Byli jsme na dopravním hřišti. Byla to legrace. 

Potom jsme byli na výukovém programu Cyklista. 

Jezdili jsme tam po městě a dodrţovali předpisy. 

Navštívil nás Mikuláš. Všem nám rozdal bonbony a my 

jsme mu na oplátku zazpívali koledy. Nebo na podzim 

se šlo sbírat listí na malou louku. Potom jsme z toho 

listí dělali obrázky. Chodili jsme do divadla na různá 

představení a moc se nám to líbilo. Mohli jsme se 

zúčastnit recitační soutěţe. Vyráběli jsme různé 

projekty. Kdyţ má někdo narozeniny, tak se ve třídě 

rozdávají bonbony. Celé hodiny cucáme bonbony. 

Někdy si můţeme do školy donést svoje mazlíčky. 

V hodinách nás to potom rozptyluje a nic moc 

neuděláme. První stupeň taky dělá dalton. Rozdá se 

pracovní list a za dvě hodiny ho musíme mít hotový. A 

kdyţ ne, tak si ho můţeme vzít domů. Dalton se dělá 

kaţdý pátek. Kdyţ ho nestihneme ve škole, tak se musí 

odevzdat další týden ve čtvrtek. Ve škole byl rok 2010 

prostě úţasný. 

 

Natálie Hanslianová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sloupek 

Apel na dívky od 

mravokárce 

Vážená děvčata, chtěl bych Vás 

touto cestou požádat a 

apelovat na Vás, abyste se 

pokud možno zahalovaly, 

protože zvláště na druhém 

stupni je díky oblékání dívek 

snížená pozornost a 

soustředěnost chlapců. Proto 

vás žádám, abyste se 

zahalovaly, a zde mám pro vás 

několik doporučení. Pro tento 

případ jsou nejlepší 

ajznbóňácké svetry a kalhoty, 

nebo muslimské oděvy. Vše 

nezapomeňte doplnit co 

nejnevyzývavějšími rukavicemi. 

Co si dát na hlavu??? Nejlepší je 

moravský květovaný šátek. Ten 

můžete sehnat u své stařenky 

z Hradišťa. Pokud chodíte 

v muslimském, a nejste 

minimalista pořiďte si burku. 

Cena burky v Bejrútu je už od 

dvou krav. V případě, že se 

nechystáte do zemí 

vyznávajících islám, vyřešte to 

kombinací ručníku a erární 

plynové masky vz. 66. Teď víte, 

jak se máte správně oblékat, 

doufám, že se podle toho 

budete řídit. 

 

správný oděv 

Kos Matěj 



Rok 2010 

Rok 2010 - co přinesl a co vzal 

Leden: 

 Na Haiti bylo silné zemětřesení, zemřelo aţ 200.000 obyvatel. 

 Manţelé Topolánkovi zahájili rozvodové řízení, M. Topolánek /ODS/ ţije se svou 

spolustranicí L. Talmanovou. 

Únor: 

 O velké smůle můţe mluvit hlavní hygienik Michael Vít, který dostal prasečí chřipku, 

před kterou sám varoval a agitoval za zakoupení očkovací látky proti této nemoci. 

 Na dveře kanceláře starosty městské části Brno-Ţabovřesky Aleše Kvapila /ODS/ 

zaklepala policie pro podezření z jeho korupčního jednání. 

 O zázrak se postarali lékaři ze Zlína, kteří vrátili zrak muţi, který neviděl 35 let. 

 Novým praţským arcibiskupem je Dominik Duka, který nahradil ve funkci Miloslava 

Vlka. 

 Soud rozpustil Dělnickou stranu, ovšem prakticky její členové přešli do strany 

Dělnická strana sociální spravedlnosti. 

 Policie začala prošetřovat kauzu Opencard. 

Březen: 

 Šéf odborářů J. Dušek vyvolal skandál svým výrokem o homosexuálech. 

 Do ČR přijel britský korunní princ Charles s manţelkou Camillou.  

 V médiích zazněly další výroky o homosexuálech, tentokrát z úst Mirka Topolánka 

/ODS/. 

 Dvě čečenské atentátnice se odpálily v moskevském metru. 

Duben: 

 M. Topolánek oznámil odchod z funkce předsedy ODS. 

 Pirát silnic L. Lacina vytlačil se svým autem řidičku z dálnice. Za své jednání dostal  

      5 let. 

 V Praze se sešli ruský a americký prezident, aby podepsali smlouvu o jaderném 

odzbrojování. 

 Polský prezident Lech Kaczyński i s manţelkou a dalšími představiteli Polska zemřel 

při letecké katastrofě u ruského města Smolensk. Prezident i s představiteli armády a 

vlády letěli letadlem TU-154 uctít památku zavraţděných vojáků u města Katyň. 

 V mexickém zálivu vyteklo při nehodě na ropném vrtu do moře několik tisíc tun ropy. 

Květen: 

 B. Sobotka /ČSSD/ dostal na předvolebním mítinku pěstí. 

 Zemřel ombudsman Otakar Motejl ve věku 77 let.  

 Zemřel zpěvák Petr Muk. 

 V ČR se otevřely volební místnosti pro volby do poslanecké sněmovny. Vyhrála 

ČSSD, vládu ale sestavila ODS, která vládne spolu s TOP 09 a VV. 

 Jiří Paroubek /ČSSD/ po prohraných volbách sloţil funkci. 

Červen: 

 Česko postihly velké povodně. 

 Zemřel Ladislav Smoljak ve věku 78 let. Byl to skvělý scénárista, herec, cimrmanolog. 

Napsal scénáře například k filmům Na samotě u lesa, Kulový blesk, Rozpuštěný a 

vypuštěný, Trhák, Jáchyme, hoď ho do stroje!. Reţíroval kromě většiny vlastnoručně 



napsaných filmů i například film Vrchní, prchni! Spolupracoval hlavně se Zdeňkem 

Svěrákem. 

Červenec: 

 Tunel Blanka vedoucí pod Prahou se propadl. 

 Na Slovensku usedla do premiérského křesla poprvé ţena Iveta Radičová. 

 Zemřel Milan Paumer, člen odbojové skupiny bratří Mašínů, kteří se v roce 1953 

prostříleli do západního Německa. 

 Haggský soud posvětil osamostatnění Kosova. 

Srpen: 

 Policie odkryla masový hrob, zřízený po 2. sv. válce, který je podle některých tvrzení 

plný zavraţděných sudetských Němců. 

 Pro 33 chilských horníků zasypaných v dolu začalo 68 denní peklo. 

 Šílený střelec v Bratislavě zabil 8 lidí. Mezi zraněnými byl i Čech. 

 Prezident USA B. Obama oznámil konec bojových operací v Iráku. 

Září: 

 Novým ombudsmanem se stal P. Varvařovský. 

 Papeţ navštívil Velkou Británii. 

 V KLDR se chystalo předávání pomyslného diktátorského ţezla z rukou Kim Čong-ila 

do rukou jeho syna Kim Čong-una. 

  Lupič v Krnově při přepadení pouţil granát. 

Říjen: 

 V Maďarsku se protrhla hráz a zaplavila několik obcí toxickým červeným bahnem. 

 Nobelovou cenu získal čínský disident. 

 V Praze zmizela Anička. 

 Chilští horníci byli vytaţení na povrch po 68 dnech. 

 V komunálních (=obecních)volbách ve většině obcí zvítězila ČSSD 

 Ţháři z Vítkova byli odsouzeni. Nejniţší trest byl 20 let. 

Listopad: 

 Anička se nenašla. 

 U maturit „nanečisto“ propadla třetina studentů. 

 V Polsku postavili největší sochu Jeţíše na světě. 

 KLDR zaútočila na Jiţní Koreu. 

Prosinec: 

 Anička se nenašla. 

 V Praze bude administrativní centrála projektu Galileo, coţ má být v budoucnu 

konkurence GPS. 

 V Německu zastřelili dva české lupiče. 

Shrnul M. Kos 

 

 

 

 

 

 



Nejdůležitější událostí tohoto 

desetiletí 

2001 

Útok na Světové obchodní centrum. 

2002 

Loupež století: 153 milionů zmizelo z vozu bezpečnostní agentury. 

2003 

Spadl raketoplán Columbia. 

2004 

Česká republika vstoupila do EU. 

2005 

Zemřel Jan Pavel II. – první novodobý papež z východního bloku. 

2006 

Byl oběšen Sadám Husajn - irácký diktátor 

2007 

Do světa prorazila technika Blu- ray disc. 

2008 

Po sto letech přestaly platit haléře. 

2009 

ČR předsedala EU. 

2010 

Zemětřesení na Haiti, 200 000 mrtvých. 

 

Kompletoval M. Kos 

 



Commandos strike force 

Recenze na tuto FPS hru 

Commandos strike force je FPS (First Person 

Shooter - Střelba z prvního pohledu = díváte se 

očima osoby, za kterou hrajete) střílečka spíše 

logičtějšího rázu. Ve hře střídavě bojujete za 

Odstřelovače (ideální pro likvidaci nepřátel na 

dálku), Špiona (můţe se převléct za nepřátele) a 

Zeleného bareta (skvělý pro případ, kdy jste sám 

proti hromadě nepřátel, protoţe můţe nosit 

hodně zbraní). Hra se odehrává v několika prostředích, a to ve Francii, Norsku a 

Rusku, kde jsou jednotlivé mise volně svázány jednoduchým příběhem, 

například v Norsku se snaţíte dopravit náklad na určené místo, nebo ve Francii 

pomáháte partyzánům. Hra má skvělou grafiku, spoustu věrných prostředí, jako 

norské fjordy, nebo francouzské městečko 

Petaux. Pro boj máte k dispozici spoustu zbraní 

jak z německého, tak ze spojeneckého arzenálu. 

Zbraně se můţou měnit, takţe například za 

Thompson M1A1 můţete od mrtvého nepřítele 

vzít MP40. Ale jak jsem psal na začátku, tato hra 

není pouze tupým střílením do hromady nepřátel, 

ale musíte zde přemýšlet nad taktikou, cestami, způsobem likvidace a jinými 

záleţitostmi, bez kterých by se správná válka neobešla. Hra mě bavila, dohrál 

jsem ji, pokud se nepočítají přestávky, za dva aţ tři dny. Doporučuji všem, co 

mají rádi střílečky se skvělou grafikou. 

MK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Green day 
 

 

 
 
V roce 1987 založili kamarádi z dětství Billie Joe Armstrong 

a Mike Dirnt, oběma bylo tehdy 14 let, dvoučlennou kapelu 

Sweet Children. V té době ještě nezvládali pseudo-punkeři 

svou hudbu, často vyhnali celé obecenstvo do dvaceti minut. 

V této době ovšem stále hráli po klubech asi pro 40 lidí, ale 

nějak se musí začít. A jak nabírali zkušenosti, jejich koncerty 

byly stále lepší a nakonec se lidem, především teenagerům, 

začaly líbit. Ti ovšem po koncertě nešli domů, ale dělali po 

městě zmatek. Green Day byli některými dospělými lidmi 

zavrženi. Postupně však začali ubírat na jisté agresivitě, 

kterou do svých alb i vystoupení vkládali. 

Písně: American Idiot 

  Boulevard Of Broken Dreams 

Více písní najde na těchto  

  Webových stránkách: 

 

 

 

http://www.greenday-cz.com/SeznamPisni.aspx 

 

Michal Hubený 8. B 
 

 

http://www.greenday-cz.com/SeznamPisni.aspx


 

 

 

 

 

Roku 1997 byla ve městě Joensuu ve Finsku zaloţena melodic death metalová 

formace pod názvem Insomnium. Jejich hudba je silně ovlivněna doom metalem a 

norskou lidovou hudbou. Texty většinou odkazují na ztrátu někoho bliţního, smutek, 

smrt a obsahují úryvky z díl spisovatelů jako jsou Friedrich Hölderlin, Edgar Allan 

Poe, Charles Baudelaire. Jiţ od počátku hráli velmi melancholickou, temnou hudbu. 

Skladby jsou většinou delší, trvají 5-10 minut. Charakteristické jsou pro ně pomalé, 

hutně znějící písně s občasnými klidnými pasáţemi, kde hraje akustická kytara 

s minimálním doprovodem bicích a občasným kytarovým sólem. Jejich hudba má 

velmi silnou atmosféru a téměř od prvního poslechu mě chytla a asi ještě dlouho 

nepustí. Pokud by jste si chtěli některou ze skladeb poslechnout, doporučuji začít 

písní At The Gates of Sleep (U brán spánku) a dále pokračovat například se 

skladbami The Killjoy (Suchopárný člověk) a Mortal Share (Smrtelníkův podíl). 

Dále najdete info o členech skupiny a seznam dosud vydaných studiových alb.                                      

 

Členové: 

Ville Friman – kytara  

Markus Hirvonen – bicí  

Niilo Sevänen – vokály, basa 

Ville Vänni – kytara  

Alba:  

In The Halls Of Awaiting (2002) 

Since The Day It All Came Down (2004) 

Above The Weeping World (2006) 

Across The Dark (2009) 

S. Parchomenko 

 



Zimní den 

(líčení) 

Mám ráda zimu, hlavně u babičky na vesnici. Tam si připadám jako v pohádce. Všude kolem leží bílá 

peřina z čistého sněhu. Jen holé větve stromů a keřů vykukují, na polích se slétají hejna havranů, kteří 

svým krákoravým hlasem říkají, že oni jsou tu teď páni.  

Z okapů domů visí rampouchy a na některých oknech mráz vykreslil nádherné květy. Obloha má 

tmavě šedou barvu, k zemi se snáší vločky sněhu. Jsou jich tisíce a každá z nich je jiná. Pod světly 

lamp se třpytí jako hvězdy.  

Vezmu zrní a jdu na zahradu nakrmit ptáčky. Na stromě mají krmítko. Po chvilce už je vidím, jak se 

slétají ze všech stran. Nenechají tam jediné zrníčko. Jen ve sněhu pod stromem zůstanou jejich stopy. 

Všude ticho a klid, jen občas sem dolehne veselý smích dětí, které sáňkují na nedaleké stráni. Když se 

setmí, smích utichá. 

V dálce je slyšet zvon z nedaleké kapličky. 

 

        Kristýna Žižková, 7. B 

 

 

Zimní krajina 

(líčení) 

Jednoho krásného zimního dne jsem se šla projít na kopec. Vločky padaly, děti sjížděly dolů a já jsem 

zašla do lesa. Ptáčci už mě nevítali a nesdělovali mi nejčerstvější ptačí drby. Dávno už odlétli na jih za 

teplem. Stromy pokrývá čistý bílý sníh. Les se mi zdál poněkud smutný. I potůček, jenž si nedávno 

vesele poskakoval mezi kameny, náhle utichl. Chladný vítr oznamoval, že se blíží pořádná 

chumelenice. Moje kroky se bořily do sněhu a vítr mi pomáhal se z hlubokého sněhu dostat.  

Konečně jsem dorazila domů. Vykoukla jsem z okna ven, vítr už řádil a pohrával si s hrudkami sněhu, 

které padaly z mohutných zamračených beranů.  

Dnes jsem si uvědomila, jak může být procházka zimní krajinou zajímavá. 

 

       Kristýna Koudelková, 7. B 

 

 
 
 



Recenze filmu Avatar 

 
V tomto filmu byli zástupci indiánů mimozemšťané s modrou kůţí, kteří měřili kolem tří 

metrů. A naproti nim stáli lidé jako dobyvatelé z Evropy.  Na této planetě se začala těţit látka, 

která byla pro pozemšťany nesmírně drahá, ale naneštěstí byla pod největšími náboţenskými 

památkami těchto mimozemšťanů. Nic však nemůţe ustoupit chamtivosti lidské rasy, a tak se 

na tuto planetu začínají stahovat velké těţařské společnosti. Kdyţ začnou mimozemšťané 

klást odpor, začíná se do toho zaplétat také armáda. Hlavní hrdina tohoto příběhu se na tuto 

planetu dostane jakou slepý k houslím, protoţe jeho bratr náhle zemře a on musí místo něj 

nastoupit. Potíţ je ale v tom, ţe zmiňovaný hrdina je beznohý, ale to vůbec nevadí, jelikoţ 

bude pouţívat mimozemšťana, který byl speciálně „vypěstován“ kvůli tomuto úkolu. Celý děj 

probíhá na této planetě, ale ne jen s lidmi. Jiţ zmiňovaný hlavní hrdina, byl vybrán jen proto, 

ţe se tato tělesná schránka dá pouţívat jen jedním člověkem nebo dvojčetem. Začne 

přesvědčovat mimozemšťany, aby se vzdali své víry a pomohli lidem vytěţit z této planety 

peníze, ale najednou zjistí, ţe vše co dělá je špatně a ţe nejspíš bude správné se přidat na 

druhou stranu. Jenţe jak? Jeho tělo by určitě poznali a kdyby ne, mohli by zabít jeho pravé 

tělo, a proto se s tímto svěří všem přátelům a ti mu dají za pravdu. Náhle se rozpoutá válka 

mezi lidmi a mimozemšťany, ve které technologicky vyhrávají lidé, ale nakonec je svou vírou 

ve vítězství a to, ţe dělají správnou věc, porazí mimozemšťané. 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR!!! 
Máme nový email: 

casopism11@email.cz 

Pokud máte dotazy, připomínky, náměty, nebo jiné zajímavé 

informace, NAPIŠTE NÁM! 

mailto:casopism11@email.cz


Malby od našich nejmladších členů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VTIP: 

Telefonát USA-Rusko 

A: Ahoj Ivane, teď na CNN říkali, že je u vás -60 °C! 

R: Ahoj Jamesi, to není pravda, u nás máme asi -20 °C. 

A: Ale tam fakt bylo -60! 

R: No,  u nás je maximálně -25. 

A: Ale oni ukazovali záběry namrzlých silnic a stromů. 

R: Jo, to jako myslíš venku??? Tak to pak jo. 

 

 

 

 

 



Dárek na pololetí 
 

Průběh pololetí je v podstatě stejný. Píší se písemky, píší se opravné písemky, 

píší se opravné písemky z období října. Není se čemu divit, ţe někteří učitelé 

zavedli „opravné embargo“ (česky: zákaz). Já jsem naprosto v klidu. Písemky 

napsané a ţádná 

koule na obzoru 

není. Jsou tu 

ovšem i takový 

adepti, kteří 

bezpečně kráčí od 

pětky k pětce. Je 

proto rozhodující, 

jak se zachovat při 

příchodu domů. 

Na výběr máte 

z několika 

moţností. Útěk 

z domova není 

zrovna nejlepší, 

protoţe by vás 

chytili a byl by 

z toho ještě větší 

malér. Falšování 

uţ je o něco 

přijatelnější, ale 

musíte být šikovní 

a mít dobré 

prostředky, aby na 

to nikdo nepřišel. 

Proto pro všechny 

padělatele, kteří 

nestihli opravné 

termíny a písemky 

totálně pohnojili, 

je tu dárek 

v podobě vysvědčení: 

 

 

V případě zájmu o víc kusů kontaktujte redakci M11. 

Mirek Rujzl 
 


