
  



Úvodník 

Ahoj spolužáci, dobrý den učitelé, ☺ 

Je tu nový školní rok a s ním i nové číslo školního časopisu Tornádo. Ale to není 
vše, co je nové. Letos je tu i nová redakční rada. V tomto čísle se seznámíte jak 
s novými redaktory našeho časopisu, tak i s novými učiteli a učitelkami. Pak se také 
dočtete např. o významných výročích, již zmíněných nových učitelích, nebo např. o 
tom, jak si někteří žáci užili prázdniny. Nebudou chybět ani vtipy nebo recenze na 
knihy a filmy. Jako každoročně jsme mezi sebe přivítali i nové prvňáčky. Doufáme, 
že se jim tu bude líbit tak jako nám. Lucka ☺ 

Obsah: 

1) Rozhovor s panem ředitelem 

2) Nová redakční rada 

3) Noví učitelé 

4) Gutovská rada 

5) Prvňáčci 

6) Zážitky z prázdnin 

7) Významná výročí 

8) Recenze – knihy, filmy 

9) Vtipy 

  



Rozhovor s panem ředitelem 

Tornádo: Jak jste prožil prázdniny? 

Pan ředitel: To se dá říci krátce i dlouze, strávil jsem mnoho času doma i ve škole a 
udělal jsem hodně práce. 

Tornádo: Těšil jste se zpět do práce? 

Pan ředitel: Asi to bude znít zvláštně, ale těšil jsem se. Na učitele, na prvňáčky a 
samozřejmě i na vás, na žáky. 

Tornádo: Jaké školní akce se budou letos konat? 

Pan ředitel: Jako každý rok budou probíhat stále opakující se akce. Už teď se 
připravujeme na jarmark, burzu knih a na další akce. Také se bude konat výročí 
panovníka Karla IV. 

Tornádo: Nastoupilo tento rok do naší školy více prvňáčků než předešlé roky? 

Pan ředitel: Více méně nastoupilo stejně prvňáčků jako předešlé roky, naplnili jsme 
tři třídy s tím, že je jich o něco méně a za to jsme rádi. 

Tornádo: Přijali jste letos hodně členů pedagogického sboru? 

Pan ředitel: Ano, určitě jste si všimli, že tři členové pedagogického sboru tu už 
nejsou a že jsme přijali nové učitele. 

Tornádo: Je velký zájem o matematické třídy? 

Pan ředitel: Mohl by být větší zájem. Byli bychom moc rádi, kdyby se do naší školy 
hlásilo více žáků do matematických tříd. 

Tornádo: Děkuji za váš čas a na shledanou. 

Pan ředitel: Na shledanou. 

Niki a Lucka 

 

 

 

 

 



Gutovská rada 

 

Plán GR pro školní rok 2015/16 - (termín se může měnit) 

1) 4.11. Soutěžní odpoledne GR 

2) 23.11. Výroba na Jarmark 

3) 4.12. Svátek sv. Barbory a sv. Lucie 

4) 16.12. Jarmark – (Možnost pomoci při prodeji) 

Rok 2016 

5) 24.2. Soutěžní odpoledne GR 

6) 18.3. Den učitelů – (Možnost pomoci 3-4) 

7) 13.5. Den GR – Den Karla IV         

 

Ze Švp Zebras7 

 

Nová redakční rada Tornáda 

 

 

  



Nová redakční rada 

Lucie Volejníková 

Ahoj, jmenuji se Lucie 
Volejníková, je mi 14 let a 
jsem nová šéfredaktorka 
časopisu Tornádo. Svůj volný 
čas trávím (samozřejmě 
kromě psaní časopisu a 
učením se ☺) se svým psem. 
Také sleduji anime, chodím ke 
koním a kreslím. Po základní 
škole bych chtěla pokračovat 
na Střední odborné škole 
veterinární v Hradci Králové.  

Lucka 

Nikola Rybenská 

Jmenuji se Nikola Rybenská a mám ráda, když se mi říká Niki. Narodila jsem se v 
Praze 29. 7. 2002 - je mi třináct 
let. Mám ráda nákupy bot a 
veškerého oblečení, nejlepší je, 
když se mnou jdou kamarádky. 
Miluji knihy, nejraději čtu fantasy 
romány o upírech nebo andělech. 
Když je dobrý film, tak si zajdu i 
do kina. Moje oblíbené barvy jsou 
černá, fialová, bílá a v neposlední 
řadě také růžová. Do školy se 
vždy těším na přírodopis, 
matematiku a angličtinu. Nemám 
ráda, když někdo někoho 
neprávem kritizuje, pomlouvá a někomu ubližuje. 

Niki 

 

 



Tereza Ciberejová 

Ahojky, jmenuji se Tereza 
Ciberejová, je mi 13 let a chodím 
do 8. B. Pro školní časopis 
Tornádo dělám články, ale také 
kreslím titulky. Svůj volný čas 
trávím učením, malováním a 
sledováním anime.  

te 

 

Ondřej Stolař 

Jmenuji se Ondřej Stolař a 
jsem novým členem Tornáda. 
Mám rád strategické a logické 
hry a to jak počítačové, tak 
deskové.  
Samozřejmě miluji hádanky a 
hlavolamy. Moje oblíbená 
barva je černá a obdivuji plazy. 

 

Matěj Štrobach 

 Já jsem Matěj Štrobach, do 
redakce Tornádo jsem vstoupil 
tento rok. Chodím do šesté třídy. 
Mé zájmy jsou: sporty (florbal, 
fotbal, basket a stolní tenis), 
počítačové hry. Ve škole mám 
oblíbené předměty: matematika, 
informatika, tělesná výchova a 
fyzika. V Tornádu jsem začal tím, 
že pro vás budu malovat komiksy. 

Štroby 

 

 



Denis Lenger 

Ahoj, moje jméno je Denis Lenger a 
v časopisu se jmenuji Denio. V 
časopisu mám na starosti techniku a 
další rubriky.  Mimo školu chodím i 
na ZUŠ Lounských, abych se naučil 
hrát na violoncello. Už na něj hraju 8 
let. 

Denio 

Jakub Hlaváč 

Mé jméno je Jakub Hlaváč a do 
časopisu Tornádo píši již čtvrtým 
rokem. Mým koníčkem jsou vlaky 
a letadla. Chodím do 9.a, jsem 
členem Gutovské rady, z které 
potom dělám zápisy do Tornáda. 
Práce ve školním časopise mě 
velice baví a je poměrně 
zajímavá, rozhodně ji doporučuji 
každému. 

Zebras7 

Jakub Veinlich 

Jsem z 9. A, rád sportuji. Hraji tenis, 
ale také miluji běhání, asi proto je 
můj vzor Forest Gump, ale i Jára 
Cimrman. Zajímám se o počítače a 
chtěl bych jít na střední školu - na 
Technické lyceum v Panské ulici. 
Mezi mé koníčky patří fotografování 
a vše, co se týká technologií. Jednou 
bych rád měl vlastní softwarovou 
firmu, či něco víc. 

 

 

 



Tobiáš Kneschk 

Ahoj, já jsem Tobiáš. Jsem z 9. A a 
je mi 14 let. Mezi mé koníčky patří 
hraní na PC, Ps3 a i jiných 
konzolích. Prostě a jednoduše rád 
hraju hry. Až opustím školu, chci jít 
na střední školu obor doprava a 
letový provoz. Jednou bych chtěl 
dělat pilota velkých, osobních 
letadel. Nebudu tady s vámi 
dlouho, když už jsem v deváté 
třídě, ale doufám, že i tak budou 
mé příspěvky dobré a snad se to 
bude dát i číst :D. 

 

Lukáš Hromádka- náš fotograf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další redaktoři: Ondřej König, Ester Stibůrková, Julie Tučková, Filip Vrbský 

 

 

 

  



Rozhovor s novými učiteli na 1. stupni 

 

- Markéta Urbanová 

1. Dobrý den, proč jste si vybrala zrovna toto povolání? 

1. Plním i svůj životní sen, chtěla jsem být paní učitelka už odmalička. 

2. Jaké všechny předměty učíte? 

2. Téměř všechny na prvním stupni, tedy kromě pracovních činností a hudební 
výchovy. 

3. Co vás baví?/ Jaké máte záliby ? 

3. Korálkování a drátování. 

4. Váš oblíbený předmět, když jste chodila do školy? 

4. Pracovní činnost a přestávky ☺. 

5. A který předmět vás zase nebavil? 

5. Asi matematika. 

6. Jaká byla vaše nejhorší známka na vysvědčení? 

6. To bych snad raději nesdělovala ☺. 

7. Dostal jste někdy poznámku?/ Za co? 

7. Nikdy za nic, asi jsem byla hodná. 

 



-Jana Gruberová 

1. Dobrý den, proč jste si vybrala toto povolání? 

1. Protože mě baví pracovat s dětmi ☺ 

2. Jaké všechny předměty učíte? 

2. Téměř všechny na 1. stupni. 

3. Co vás baví?/ Jaké máte záliby? 

3. Čtení, plavání, hra na kytaru, ráda také jezdím na 
kole. 

4. Váš oblíbený předmět, když jste chodila do školy? 

4. Výtvarná výchova. 

5. A který předmět vás zase nebavil? 

5. Matematika. 

6. Jaká byla vaše nejhorší známka na vysvědčení? 

6. Dvojka. 

7. Dostala jste někdy poznámku?/ Za co? 

7. Jen jednou. Přišla jsem pozdě na hodinu českého jazyka a ještě jsem neměla 
úkol. Paní učitelka napsala rodičům: Děkuji za dřevo!. A já pak plakala celé 
odpoledne. 

Julča 

 

 

  



Rozhovor s novými učiteli 

2. stupeň 

-José Romero Najáres 

Tornádo: „Dobrý den, proč jste si 
vybral zrovna toto povolání?“ 

P. uč. Najáres: „Protože mě baví 
učit.“ 

Tornádo: „Jaké všechny předměty 
učíte?“ 

P. uč. Najáres: „Matematiku, 
fyziku, informatiku, španělštinu.“ 

Tornádo: „Co vás baví? Jaké 
máte záliby?“ 

P. uč. Najáres: „Sporty obecně ☺ především baseball a také čtení.“ 

Tornádo: „Váš oblíbený předmět, když jste chodil do školy?“ 

P. uč. Najáres: „Matematika.“ 

Tornádo: „A který předmět vás zase nebavil?“ 

P. uč. Najáres: „Jazyky- to znamená hlavně španělština.“  

Tornádo: „Jaká byla vaše nejhorší známka na vysvědčení?“ 

P. uč. Najáres: „To si nepamatuji. :D“ 

Tornádo: „Dostal jste někdy poznámku? Jestli ano, za co?“ 

P. uč. Najáres: „U nás v Nikaragui se styl poznámek vůbec nepoužívá.“ 

 

 

 

 

 



-Petra Jonášová 

Tornádo: „Dobrý den, proč jste si vybrala toto povolání?“ 

P. uč. Jonášová: „Protože ráda pracuji s dětmi ☺“ 

Tornádo: „Jaké všechny předměty učíte?“  

P. uč. Jonášová: „Výtvarnou výchovu a anglický jazyk.“ 

Tornádo: „Co vás baví? Jaké máte záliby?“ 

P. uč. Jonášová: „Hudba, malování ale i sport - ráda plavu, dokonce jsem si udělala 
potápěčský kurz. Ale protože mám dvě malé děti, tak na koníčky není čas. :D“ 

Tornádo: „Váš oblíbený předmět, když jste chodila do školy?“ 

P. uč. Jonášová: „Angličtina.“ 

Tornádo: „A který předmět vás zase nebavil?“ 

P. uč. Jonášová: „Asi nic. ☺“ 

Tornádo: „Jaká byla vaše nejhorší známka na vysvědčení?“ 

P. uč. Jonášová: „Asi 3 :‘D“ 

Tornádo: „Dostala jste někdy poznámku? Jestli ano, za co?“ 

P. uč. Jonášová: „To si nepamatuji, asi žádnou- já byla hodná. :D“ 

                    Julča 

 

 

 

 

 

 

 

  



Přivítali jsme nové prvňáčky 

 

 

 

 



Fargo a Denio 

Zážitky z prázdnin 

Kulečník 

Byl krásný srpnový den a já se svou rodinou jsem byla na naší chatě na kopci, 
uprostřed lesa. Večer se můj strejda rozhodl, že se naučí hrát kulečník. Jenže u nás 
na chatě jsou ke kulečníku přidělaná kolečka. Tak jsme kolečník podložili časopisy, 
aby se neviklal. Jenže strejda zakopl, do 
kulečníku strčil a ten se rozjel. Jel po 
verandě, a když už si strejda oddychl, 
že se nic nestalo, tak stůl sjel z verandy 
a hurá z kopce. Všichni jsme z chaty 
vyběhli a běželi za kulečníkem. 
Dokonce i náš pes se snažil ten proklatý 
stůl dohonit. Po dlouhém a vyčerpávajícím běhu ho můj bratr s bratrancem dohonili, 
zastavili a počkali, než je všichni dojdeme. To ale nebyl konec! Museli jsme ho 
vytlačit zpět do chaty do toho velkého kopce. Nakonec se nám to podařilo a 
strejdovi jsme už po zbytek týdne hrát nedovolili.  

Poník 

O prázdninách jsem byla u koní. Zrovna jsme vyváželi hnůj, a tak jsme nedávali na 
koně pozor. Všechno bylo v klidu, dokud se 
nějakým způsobem nepodařilo koním poškodit 
dolní pásku ohradníku. Než jsme si toho stihli 
všimnout, poník Keks využil příležitosti a utekl. 
Když jsme na to přišli, už se proháněl po louce. 
Museli jsme ho chytit, jenže on, i když měl tak 
krátké nohy, byl samozřejmě rychlejší než my. 
Koukal na nás šibalským pohledem a čekal, až se 

úplně unavíme. Potom, když už viděl, že nemůžeme běžet, si sám zaběhl zpátky do 
výběhu. 

 

 

 

 



Prázdniny 2015 

 

Žáci prvního stupně nejčasněji zůstávali v Česku a jezdili do Chorvatska. Mladší děti 
radši jezdí na tábory než do zahraničí. Tak převládá Česká republika a Chorvatsko 
je v této době velmi oblíbená destinace. 

 

Ovšem děti z druhého stupně už radši jedí na dovolenou s rodiči, třeba do Itálie či 
Chorvatska. 

 

 

Chorvatsko Itálie Řecko Slovensko Německo Francie Rakousko Čína Dánsko Česko

Česko Itálie Německo Rakousko Chorvatsko Turecko Francie

Egypt Španělsko Řecko Slovensko Maďarsko USA

 

Fargo a Denio 



Významná výročí - září 

Taky se vám tak nechtělo zpět do školy? Uznávám, že po dvouměsíční přestávce to 
bylo hrozné, ale můžu vás ujistit, že 1. září se stala i daleko, daleko větší tragédie. 
1. září roku 1939 totiž oficiálně vypukl ten nejstrašnější válečný konflikt, jaký kdy 
lidstvo zažilo – druhá světová válka. Několika dalšími slovy se vám pokusím 
nastínit proč a jak tento konflikt začal. 

Válku zapříčinila Versailleská smlouva, respektive její důsledek – hospodářská krize 
v Německu. Po 1. světové válce muselo Německo platit obrovské válečné reparace 
a v zemi byla obrovská inflace (oslabení hodnoty měny) a vysoká nezaměstnanost. 
Díky této hrozné situaci se bývalému vojákovi, Adolfu Hitlerovi, podařilo založit 
stranu, která z této situace obviňovala bohaté Židy. Tato ideologie si velmi rychle 
našla mnoho stoupenců a nakonec se z NSDAP (nacistická strana založená 
Hitlerem) stala vládnoucí strana – a z Hitlera se stal německý kancléř a diktátor. 
Jedním z jeho počinů bylo obsazení českého pohraničí (1938) a později celého 
území dnešní ČR. To však tehdejším světem nepohnulo. Válka začala až prvního 
září 1939, kdy Německo napadlo Polsko. Krátce poté vyhlásily Francie a státy 
Commonwealthu (Velká Británie a její državy) Německu válku. 

Dalším významným zářijovým výročím je i konec této války, který připadá na 2. září. 
Druhého září roku 1945 totiž kapitulovalo Japonsko a tím druhá světová válka 
skončila i v Asii. 

Druhého září máme výročí, které je pro naši vlast stejně důležité: korunovace 

Karla IV. na českého krále, která proběhla roku 1347. Tato korunovace drží hned 
několik „rekordů“ a to:  

poprvé v dějinách ji provedl pražský arcibiskup (Arnošt z Pardubic) 

Karel byl korunován novou královskou korunou – Svatováclavskou 

 

8. září 1841 se narodil Antonín Dvořák, jeden z nejslavnějších skladatelů všech 
dob a ve světě nejznámější český skladatel vůbec. Mezi jeho významné skladby 
patří např.: Rusalka, Stabat mater, Slovanské tance a Novosvětská symfonie. 
Novosvětská symfonie zazněla i při přistání amerických kosmonautů na Měsíci, a 
nachází se zde i tabulka s vyrytým notovým zápisem této skladby. 

11. září 2001 byly provedeny tři teroristické útoky na USA pomocí unesených 
amerických letadel. Celkem byla unesena čtyři letadla – jedno se zřítilo na Pentagon 
(sídlo ministerstva obrany USA), dvě narazila do tzv. Dvojčat (dvojice mrakodrapů 
v komplexu Světového obchodního centra) a jedno spadlo v Pensylvánii, protože na 
palubě došlo k souboji mezi pasažéry a teroristy. Po útocích zemřelo celkem 2996 
lidí včetně devatenácti únosců. K tomuto útoku se přihlásila nechvalně proslulá 



teroristická skupina Al–Kaida. USA proto vyhlásily válku terorismu a provedly invazi 
do Afghánistánu, kde svrhly vládu hnutí Taliban, které Al-Kaidu podporovalo. 

14. září zemřel T. G. Masaryk - první prezident Československa a jeden ze 
zakladatelů tohoto státu. Za klíčovou roli při založení Československé republiky (28. 
října 1918) je přezdíván „Prezident osvoboditel". 

30. září 1938 byla podepsána tzv. Mnichovská dohoda. Tento dokument 
přikazoval Československu postoupit Německu svoje pohraničí (Sudety). Shodli se 
na tom zástupci Německa (Adolf Hitler), Itálie (Benito Mussolini), Velké Británie 
(Neville Chamberlain) a Francie (Édouard Daladier). Zástupci Československa byli 
přítomni, ale k jednání přizváni nebyli. Tato dohoda byla završením činnosti 
Sudetoněmecké strany Konráda Henleina a vyvrcholením snah Adolfa Hitlera o 
rozbití Československa, což byl jeden z kroků vedoucí k ovládnutí Evropy. 

Filip 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Recenze knihy a filmy 

Připravily jsme si pro vás čtyři knihy a dva filmy, o kterých si myslíme, že by se vám 
mohly líbit. 

Knihy 

Čtyři a půl kamaráda 

Kalle, Ferda, Štefka a Ředkvička a jejich poloviční 
detektiv, pes Sedmikrásek, opět hledají nějaký 
opravdický kriminální případ, do kterého by se mohli 
pustit. Ani náhodou by je nenapadlo, že případ na ně 
čeká přímo u Štefky a Ředkvičky doma. Jejich 
dědečkovi totiž falešný investiční poradce ukradl 
peníze – veškeré jeho úspory. A jak Kallova detektivní 
kancelář záhy zjistí, finanční agent byl rafinovaný a 
zametl za sebou všechny stopy. Opravdu všechny? 
Ředkvička totiž nelenil a z internetu si koupil výbavu, 
bez níž se žádný moderní detektiv neobjede. A právě 
s tímhle vybavením se čtyřem detektivům i 
Sedmikráskovi podaří dostat finančnímu agentovi na kobylku. Zažijí při tom spoustu 
legrace, ale tentokrát i opravdové drama! 

 

 

Deník mimoňky 

Nestačí, že Nikki J. Maxwellová má otce, který se živí 
hubením brouků. Ještě se kvůli tomu dostane do prestižní 
soukromé školy, kam moc nezapadá. Z pohledu její 
zapřisáhlé nepřítelkyně MacKenzie, dokonalé dívky, která 
má vše, co je třeba, je Nikki prostě „mimoňka“. A toto je její 
deník. Zachycující příhody každodenního života, například 
jak si chtěla z naslouchátka vyrobit luxusní hands-free, jak 
se snažila sbalit nejhezčího kluka a co zažívala se svými 
novými kamarádkami, Chloe a Zoey. 

 



Hraničářův učeň 

První kniha fantasy série příběhů o Willovi a jeho 
přátelích z hradu Redmontu. Will je na svůj věk 
malý, ale zato je hbitý a neobyčejně bystrý. Celý 
život snil o tom, že se stane slavným rytířem jako 
otec, kterého nikdy nepoznal, ale do bojové školy 
na hradě Redmontu ho pro malý vzrůst nepřijmou. 
Místo toho se dostane do učení k Haltovi, 
tajemnému hraničáři, jehož záhadnou schopnost 
neviditelně se pohybovat lidé přičítají černé magii. 
Will se postupně učí používat zbraně hraničáře: luk 
a šípy, šedozelenou pláštěnku a houževnatého 
malého ponyho. Ačkoli Will nemá meč ani velkého 
koně, po kterých tolik toužil, zjistí, že dobrý 
hraničář je pro království stejně důležitý jako slavný 
rytíř. A když se s Haltem vydá na nebezpečnou 
výpravu do pustiny, aby vystopoval děsivé tvory, 
kteří se chystají zabít krále, zjistí nakonec, že 

hraničářské zbraně nejsou tak špatné… 

Narozen o půlnoci 

Daleko od lidí, skryté v horách, je tajemné a 
krásné místo – Dračí skály. Království, kde 
pospolu žijí lidé, elfové, trpaslíci a draci... 

Gabriel se narodil přesně o půlnoci v pátek 
třináctého. To ho předurčilo stát se zaklínačem: 
léčit lidi, používat magii a přivolávat draky. A 
také se stát králem Dračích skal. To se však 
nelíbí krásné Melisse, která si na roli královny 
zvykla a rozhodně se jí nehodlá vzdát. Kam až 
je ale schopna zajít? 

Podivná úmrtí, intriky a kouzla začínají 
ohrožovat kdysi tak klidné a idylické místo. 
Gabriel a jeho kamarádka Nely se pustí do 
velkého dobrodružství. Odhalí toho, kdo v 
pozadí tahá za nitky? 

 



Filmy 

V hlavě 

Období dospívání může být velice komplikované. A pro 
jedenáctiletou Riley, která se musí se svou rodinou 
přestěhovat z amerického Středozápadu do San 
Francisca, kde její tatínek dostal novou práci, to platí 
dvojnásob. Stejně jako nás všechny, i Riley, ovlivňují její 
emoce – Radost, Strach, Vztek, Nechuť a Smutek. 
Emoce žijí na Hlavním velitelství, což je řídící centrum 
uvnitř Rileyiny mysli, odkud Riley pomáhají vypořádat se 
s nástrahami všedních dní. Jak se Riley společně se 
svými emocemi pokouší vyrovnat s problémy nových 

začátků v San Franciscu, propuká na Hlavním velitelství zmatek. Ačkoliv se Radost, 
Rileyina hlavní a nejdůležitější emoce, pokouší brát všechno z té nejlepší možné 
stránky, objevují se mezi emocemi neshody v tom, jak se co nejlépe vypořádat s 
novým městem, domovem a školou. 

 

Ant-man 

Podvodník Scott Lang (Paul Rudd), vybavený 
pozoruhodnou schopnosti zmenšit své fyzické rozměry, 
ale současně znásobit svou sílu, se musí ujmout role 
hrdiny a pomoci svému mentorovi doktorovi Hankovi 
Pymovi (Michael Douglas) ochránit tajemství, skrývající 
se v jeho úžasném obleku Ant-Mana, před zcela novými 
nebezpečími, která ho ohrožují. Pym a Lang jsou tváří v 
tvář zdánlivě nepřekonatelným překážkám nuceni 
naplánovat a provést rafinovanou loupež, která zachrání 
celý svět. 

Ester a Niki 

  



Vtipy 

Pane doktore, co mám dělat? Na určitých místech pořad tloustnu. Tak na ta místa 
nechoďte. 

Přijde kostra k doktorovi a doktor povídá: „No, to jdete brzo!“.   

„Drahý, dnes v noci se mi zdálo, že jsi mi koupil nový kožich! – No a ty mi 
nepoděkuješ? 

Víte, proč blondýna křičí před počítačem? Protože sáhla na myš! 

Farář se ptá Pepíčka: „Modlíte se před jídlem?“ A Pepíček na to: „No jen když 
máme jíst houby, co nasbíral táta.“ 

Pepíčku, proč jsi nebyl včera ve škole? Vy jste přeci říkala, že kdo nebude mít 
domácí úkol, tak ať se tady ani neukazuje. 

Jean, nachystejte mi kulovnici, půjdeme na ryby. Ale pane, neměli bychom si vzít 
raději udici? A vy myslíte, Jean, že když budu vyhrožovat rybáři udicí, tak mi 
nějakou tu rybu dá?  

Dva policisté potřebují přelézt zeď. Jeden říká: „Udělej mi kozu!“. A ten druhý: 
„Mééééééééééé“ 

Parta mrtvol si chce vyrazit na motorkách. Všichni už jsou připraveni, ale jeden 
chybí. Po chvíli přijde a nese na zádech náhrobek. Jeden se zeptá proč nosí ten 
náhrobek a on na to: „Přece nepojedu bez dokladů“ 

Do kasáren přijde telegram, že vojínovi Novákovi zemřel otec. Velitel dostal za úkol, 
že mu to má šetrně oznámit. Ten si nechá tedy nastoupit vojáky a zavelel: „Vojáci, 
kdo z vás má otce, tři kroky vpřed. Novotný!!! Kam to jdete. 

Četl jsi o škodlivosti alkoholu? – Ano. A přestal jsi pít? - Ne, číst. 

Otec povídá naštvaně synovi: „Nedám ti už ani haléř. U mě jsi mrtvý.“ A syn na to: 
„Tak mi dej aspoň na pohřeb.“ 

Včera jsme se s manželkou pohádali, ale poslední slovo jsem měl já. A cos jí řekl? 
„Tak si to teda kup.“ 

Denio, Fargo 

 


