
 



Mikulášský rozhovor 
Při mikulášské razii jsme odchytili Mikuláše a položili 

jsme mu několik otázek: 

Co vás na této práci baví? 

Čerti 

Jaké je vaše celé jméno? 

Mikuláš VI. 

Co za tu práci berete? 

Tvrdou měnu 

Kolik toho máte dneska obejít? 

dost 

Co čerti, nezlobí? 

Vůbec 

Otázka na závěr: Co byste vzkázal ostatním dětem? 

Ať se na to těší, je to masakr! 

Mikulášovi děkujeme za sdílnost a přikládáme pár fotek 

 

 

Otázky pokládali: Matěj Kos a Mirek Rujzl 

 

 

 



Ne Informace žákům 

!!!POZOR!!! 

Od 1. 1. 2011 na naší škole začne prodej ponožek s logem 

ZŠ Masarova za sympatickou cenu 150 Kč za ponožku. 

V případě zájmu o pár činí výsledná cena 250 Kč. Ponožky 

budou bavlněné, v barvách: černá, modrá, žlutá, zelená, 

zlatá, bílá, oranžová. V případě zájmu si k tomuto datu 

zajděte na lampárnu a postěžujte si, že jste naletěli. 

 

 

 

Důležitá změna školního řádu 

Od 1. 4. 2011 vejde v platnost změna šk. řádu č: 666/2011, která upravuje 

konzumaci jídla a žvýkání v hodinách. Časopisu M11 se podařilo exkluzivně 

získat úryvek změny ze stolu paní zástupkyně. Takže co nám tato změna říká??? 

„…a dále je přikázáno, aby žáci konzumovali v hodinách své svačiny, případně 

žvýkali žvýkačky. Pokud si někdo nepřinese dostatek jídla, nebo žvýkaček, bude 

proti žákovi postupováno, jako při jiných kázeňských přestupcích.“   
Jelikož se mi to zdálo podezřelé, šel jsem za jednou paní učitelkou, ale ta mi to k 

mému údivu potvrdila. „ Ano, toto opatření jsme zavedli kvůli neustálému 

vyrušování ve vyučování. My toho máme taky dost, přeřvávat dvacet děcek! 

Proto jsme se domluvili s ředitelem, a ten s tím souhlasil. Jakby ne??? Vždyť 

sám učí. Tahle budou všichni žvýkat a bude klid na výuku.“ Takže žáci, na apríla 

si všichni doneste dostatek jídla.       
 

Zprávy pro vás připravil se vší vážností Kos Matěj 

 

 



Rozhovor s psem Лайка (Lajka) 

 

První pes ve vesmíru, To musí být docela zajímavé? 

Ano, to je zajímavé, když jsem se do té doby toulala po ulicích. 

Cos jedla, když jsi se toulala? 

Ále, dojídala jsem zbytky boršče a pár pirožků. 

Co je tvůj nejsilnější zážitek? 

Když jsem letěla v té raketě. Nikdo mě neřekl, že někam poletím. Mohli aspoň 

poslat esemesku. Můj druhý zážitek je, že jsem si potřásla s Obamou. 

Chutnala ti vesmírná strava? 

Moc ne. Vetšinu vařila školní jídelna z tehdejší ČSSR, myslím, že se jmenovala 

Mosárova nebo tak nějak, takže brambory bývaly v tekutém stavu a UHO 

(univerzální hnědá omáčka) byla plyn. 

Byla jsi v Bulharsku? 

Pouze jsem přes něj přeletěla. 

Jak na tebe působila ruská zima? 

Moc dobře ne. V kabině při přistání bylo 40°C, takže pak mi byla zima. 

Víš, kdo to byl Karel Gott? 

Myslím, že je to podprůměrný zpěvák, který dostal jen 50 slavíků. To jeho: “To 

musím zvládnout sám” mě znělo v hlavě po celou dobu letu. 

Byla jsi vdaná? 

Ne 

Děkujeme za rozhovor. 

Já taky. 

M&M 

 

 

 

 

 

 

 



Horoskop 
Panna: Radši nic nezačínej, mohl bys dopadnout špatně. 

Kozoroh: Ve škole se ti teď začne obzvláště dařit.  

Blíženec: S někým se sblížíš. 

Ryby: Pokud ustáls v pořádku tento rok, ničeho se neboj. 

Lev: Teď budete obzvláště nervózní. 

Váhy: Budeš dobrý v obchodě, půjčuj na úrok. 

Vodnář: Minule jsme se spletli, radši se nechej obalit do sádry.  

Štír: Brzy někoho potkáš. 

Střelec: Trochu si dej pozor, aby sis nepokazil vysvědčení. 

Býk: Nečeká tě nic. 

Beran: Poznáš nové lidi. 

Rak: Budeš teď cestovat. 

MK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veselé Vánoce a šťastný 

nový rok Vám přeje 

časopis M11 

 

 



Pár odkazů na internet 
 

 

Necyklopedie je webová encyklopedie parodující wikipedii. 

Její tvůrci berou vše s rezervou. Doporučoval bych například 

články: Prágl, Šalina, Moravistán, Fichtl, Fyzika, a články 

z kategorie „Úspěchy sovětského strojírenství“, například článek „Žigulík“. 

Pokud chcete mít seriózní informace do referátu, encyklopedie je to pravé pro 

vás!   

http://necyklopedie.wikia.com/ 

 

 

Pokud máte rádi seriály a sitcomy, je stráka 

Serials4you.cz právě pro vás. Najdete tam zhruba 

patnáctku seriálů americké výroby. Například: Jak jsem poznal vaši matku (How 

I meat your mother), Futurama, Dr. House (House M. D.) a další. 

http://serials4you.cz/ 

 

Norc je internetová stránka, na které si můžete 

virtuálně prohlédnout ulice vybraných evropských měst, 

mezi kterými je Brno, ale i například Budapešť, Vídeň, 

Varšava a další. 

 

http://www.norc.cz/ 



 

Zemědělci, chcete, aby Vaše oblečení vonělo 

po seně??? 

Vyzkoušejte prací prášek 

Siláž 
Váš nos Vám (nejspíš) poděkuje 

Ideální do kabelky 

 





 


