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Náš netrpělivě očekávaný kurz 

začal v pondělí ráno před školou, kde jsme 
shromáždili ve dvou skupinách: cyklistické 
a té, která dala přednost dopravním 
prostředkům. Společným cílem první fáze 
cesty byl  hrad Krakovec. Tam cyklisté 
dojeli na svých kolech, zatímco druhá 
skupina cestovala nejprve vlakem do 
Rakovníka a potom autobusem z Rakovníka 
do Krakovce. U známé středověké památky 
se obě skupiny setkaly. Rovněž se soutěžilo. 
Na otázky o Krakovci nejlépe odpovídali 
kluci, a proto zaslouženě vyhráli. 

 
Po krátké zastávce u hradu jsme se 

opět rozdělili. Kola ři pod vedením pana 
učitele Knappa a pana Víta Baziky šlápli 
do pedálů a my ostatní jsme se s paní učitelkou Knappovou vydali pěšky na 12kilometrovou 
túru do Zvíkovce. Cesta to však byla zábavná a všímali jsme si během ní mnoha přírodních 
zajímavostí. Tak jsme kupříkladu zblízka viděli slepýše, hovnivála i pstruhy. 

 
Místem našeho týdenního soustředění byl kemp U Varských v obci Zvíkovec. Tady 

jsme se ubytovali v okálu a chatkách a ještě stihli koupání v řece Berounce. Můžeme-li soudit 
podle prvního dojmu, tak se nám na kurzu určitě bude líbit. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
V 730 nás budíček vyhnal 

z postelí na rozcvičku. Snídaně, 
úklid, bodování a dopolední 
zaměstnání – tak bude teď 
vypadat začátek příštích dnů. 

 

Pondělí – 8.9.2008 

ZAJÍMAVÉ! 
TAKOVÝ ŽIVO ČIŠNÝ 

DRUH BYCH V BEROUNCE 
NEČEKAL…  

Úterý – 9.9.2008 
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STŘELBA ZE VZDUCHOVKY 
 
 
 
 
 

JMÉNO BODY MÍSTO  
Eliška Brdová 45 1. 
Jára Mutínský 38 2. 
Vašek Kejla 32  3. 
Kuba Svatoň 30 4. 
Nikola Pokorná 30 5. 
Filip Vodrážka 25 6. 
Honza Belica 25 7. 
Honza Hazucha 23 8. 
Zděnda Novotný 23 9. 
Venda Dlask 21 10. 
Monika Drábková 7 11. 
Zděnda Vondrák 5. 12. 
Karina Šatánková 2 13. 
Štěpánka Edlová 

0 14. – 16. Petra Polakovičová 
Týna Pudivítrová 

 

NA VÝLET Ě  
BEZE SVETRŮ  
ZDOLÁME PÁR 
KILOMETR Ů. 

Také se většinou budeme dělit na dvě 
pracovní skupiny. Ta první dnes poznávala 
bezobratlé živočichy, druhá trénovala 
střelbu ze vzduchovky. Odpoledním hitem 
se však stala plavba na šlapadlech a kanoích 
po řece Berounce. Bylo móóóc fajn!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Už dlouho dopředu jsme věděli, že 
nás ve středu čeká dlouhý pěší výlet do 
Skryjí, přesněji do Národní přírodní rezervace 
Skryjsko-týřovické kambrium. Každý se vybavil batůžkem, pláštěnkou, jídlem a pitím a 
samozřejmě penězi. Procházeli jsme krásnou krajinou, až jsme došli ke Skryjským jezírkům, 
místu proslulému nálezy dávných trilobitů. Však se nám také 
nějaké části těchto zkamenělin podařilo najít! Nevynechali 

jsme ani návštěvu Muzea Joachima 
Barranda a zříceniny hradu Týřov 
(tedy aspoň většina z nás), kde jsme 
svou přítomnost stvrdili vlastními 
podpisy a pořízením fotografií.  
 Na zpáteční cestě se k radosti 
šesťáků připojil k naší výpravě pes. 
Nechtěl se vzdálit a doprovodil nás 
až do tábora. Nebyl ale sám, kdo 
dnes mezi nás zavítal. V 1745 nás 
návštěvou poctili i naši učitelé, 
jmenovitě paní učitelka Valešová, 
paní učitelka Hrůzová a pan učitel 
Modrý. Bylo příjemné vidět další 
známé tváře ze školy. Jejich 
přítomnost vyvolala tak velké nadšení, 

že Vašek Kejla, Zděnda Vondrák a Filip Vodrážka přivítali trojici radostným skokem ze 
zálohy. Vlastně to mělo být přepadení!  
 Po skvělé večeři (kuřecí stehýnka a brambory) se v jídelně uskutečnila zajímavá 
přednáška o „lesařině“, jak práci lesníků nazýval přednášející pan Šebek z I-centra Lesů ČR. 

Středa – 10.9.2008 
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TESTÍK  – LESY A MYSLIVOST 
JMÉNO BODY MÍSTO  
Filip Vodrážka 

12 1. – 2. 
Zdeněk Novotný 
Vašek Kejla 

10 3. – 5. Zděnda Vondrák 
Eliška Brdová 
Nikola Pokorná 9,5 6. 
Týna Pudivítrová 

9 7. – 9. Kuba Svatoň 
Honza Belica 
Jára Mutínský 8 10. 
Karina Šatánková 7 11. 
Štěpánka Edlová 6,5 12. 
Petra Polakovičová 

6 13. – 14. 
Monika Drábková 
Honza Hazucha 5 15. 
Venda Dlask 4 16. 

 

Netušili jsme, kolik práce stojí 
kupříkladu za zalesňováním 
pasek. Začíná to 
pěstováním 

sazenic a jejich ochranou, 
zakládáním lesních školek, vysekáváním 
trávy a prořezáváním a pokračuje to dál a 
dál až ke zdravým stromům. Neméně 
poutavé bylo i povídání o lesní zvěři, které 
pan Šebek doplnil troubením na vábničku 
a ukázkami trofejí. A právě napodobování 

hlasů zvířat se stalo velkou zábavou, u níž jsme se všichni notně nasmáli!  
 
 
 
 
 
 Po celodenním výletu do Skryjí jsme se vrátili 
k zavedenému programu, při němž se střídají aktivity 
sportovní a přírodovědné. Shrneme-li to, tak jsme dnes 
poznávali nejrůznější rostliny, zejména dřeviny, učili se 
orientaci v přírodě (a to i s buzolou a mapou), trénovali 
„morseovku“ a samozřejmě vydatně sportovali. Velké oblibě 
se těší přehazovaná a úplně nejvíc plavba na kanoích a 
šlapadlech.  
 Než jsme se nadáli, byl tady večer a slíbený táborák. 
Jednotlivé skupinky si připravily pestrý program a snažily se 
bavit ostatní. Vrcholem se ovšem stal bobřík odvahy! Zpočátku si někteří na zkoušku odvahy 

příliš netroufali, ale nakonec nad svým 
strachem dokázali zvítězit. Odměnou za 
statečnost nám byly buřty, které jsme si 
mohli opéci.  
 
 
 
 
 Páteční dopoledne se neslo ve 
znamení aktivního pohybu. Nejprve 
proběhl sportovní čtyřboj družstev 
(švihadla, chůdy, přetahování, štafeta) a 
poté jsme si zahráli brenbal. Je to hra 
švédského původu (původně „brännball“), 
která má řadu společných prvků 
s baseballem. Nutno přiznat, že nás dost 
zaujala. Nicméně si už každý uvědomoval, 
že kurz definitivně končí. Sbalili jsme si 
zavazadla, uklidili po sobě v chatkách a 
rozloučili se s personálem, který se o nás 

Čtvrtek – 11.9.2008 

Pátek – 11.9.2008 
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ŘÍKALI 
TÁHNOUT…, 

ANEBO 
TLA ČIT?  

po celou dobu vzorně 
staral – nejprve kolaři 
a potom i ostatní, 
čekající na autobusový 
spoj.  
Napsali: Eliška Brdová, Kristýna 
Pudivítrová, Petra Polakovičová a 
Václav Dlask 
 
 
 
 
 

Na kurzu jsme si užili 
spoustu zábavy. Nejvíc se mi asi 
líbila plavba na kanoích. A také, 
když jsme hráli brenbal. I celodenní  výlet stál za to, i když jsme se po návratu sotva postavili 
na nohy. Celý kurz byl prostě fajn.                                                                     Eliška Brdová 
 

Mně se nejvíc líbilo, jak jsme jezdili na šlapadlech a kanoích. Pak také bobřík odvahy, 
ale vůbec jsem se nebála! Bavilo mě hrát brenbal, skákat přes švihadlo a chodit na chůdách. 
Velmi pěkné to bylo na Týřově a u Skryjských jezírek, jak tam stékal ten vodopád po skále. 
Každý večer jsme hráli na schovávanou.                                                    Monika Drábková 

 
I já jsem se vždycky těšil na 

kanoe a šlapadla. Dobrý byl také 
bobřík odvahy. Šel jsem na něj se 
Zdeňkem Novotným a zpočátku 
jsme z toho byli docela vyklepaní. 
Nakonec jsme zjistili, že ani moc 
strašidelný nebyl. Víc nás děsil 
budíček v půl osmé. Jakub Svatoň               
 
  Já nezapomenu na to, jak se 
každý večer před schovávanou naše 
celá třídní parta sešla u kolotoče a 
zpívala rockové šlágry. Hezký byl i 
výlet do místa zvaného Skryje, kde 

jsme si mohli najít nějakou zkamenělinu trilobita. Na všechno budu dlouho vzpomínat.  
 Štěpánka Edlová 

 
 

Chci poděkovat všem zúčastněným, díky nimž kurz probíhal v přátelské atmosféře. 
Vyskytl-li se nějaký problém, byl rychle vyřešen. Děti spolu velmi dobře komunikovaly a do 
stálého kolektivu se naprosto přirozeně zapojili i dva žáci opakující 6. ročník.  

Dále bych ráda poděkovala manželům Kejlovým a Janu Brdovi za bezplatný odvoz 
zavazadel, Michalu Pechovi za zapůjčení plaveckých vest, Informačnímu centru Lesů ČR 
v Křivoklátě za bezvadnou přednášku a Radce a Igorovi Tjutčevovým za jako vždy perfektní 
servis, ochotu a nepřekonatelnou „kuchyň“. Děkuji též Víťovi Bazikovi za výpomoc při cestě 
kolařů do Zvíkovce a zpět.                                                                     Vlastimila Knappová 

OHLASY 
ŽÁK Ů 
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  Takzvaný „Hubertský den“ se již 
stal každoroční záležitostí, připomínající 
vztah naší školy k přírodě a ekologii. Je 
tedy vcelku pochopitelné, že ani letos 
nemohl chybět. 

Již od rána 18. září 2008 se 
ukazovalo, že nás, navzdory nejasným 
předpovědím, počasí ani tentokrát 
nezklame. Příslibem zajímavě prožitého 
dne byly i soutěže připravené pro žáky 
obou stupňů, a to nejen podél cesty ke 
Svatému Hubertu, ale i přímo v areálu 
loveckého zámečku. Vědomostní soutěž 
zahrnovala otázky z historie lokality a 
otázky přírodovědné. Odpovědí na ně 
byla vždy jedna ze tří nabízených 
možností. Přehled o tom, jak si družstva 
jednotlivých tříd vedla, přináší školní 
časopis Jeseníček.  

O soutěže v areálu loveckého 
zámečku se postarali zaměstnanci Lesů 
České republiky. Letos nás navíc překvapili 
tím, že nám umožnili projížďku na 

koních. Byl o ni tak velký zájem, že se na všechny ani nedostalo.  
Samozřejmostí je tradiční opékání špekáčků na připraveném ohni. Tato atrakce již 
nesmazatelně patří ke koloritu celé akce a každý se na ni těší. A když nám k tomu všemu ještě  
vyhrávali na lesní roh dva myslivci, musel být každý spokojen. Čtvrtek ve znamení sv. 
Huberta se prostě vydařil.                                                                  Martina Müllerová, IX.B 

 

JAK ZNÁŠ JESENICKO? 
15 soutěžních otázek připravili pro žáky obou stupňů školy David Chvojka 

a Jára Červenka z IX.B 
1 V jakém okrese leží Jesenice? Rakovník. 
2 Jaký je přibližný počet obyvatel Jesenice? 1 700 obyvatel. 
3 Podle čeho získala Jesenice svůj název? Podle jasanového porostu. 
4 Od letošního března je Jesenice… … městem. 
5 Jesenický viklan vznikl… … rušivou činností vody a větru. 

6 
Na Jesenicku se vyskytuje největší evropská 
sova. Jak se jmenuje? 

Výr velký. 

7 
Kterého ptáka nemůžeš vidět na jesenických 
rybnících? 

Tetřeva hlušce. 

8 Jesenický kostel je zasvěcen… … sv. Petru a Pavlu. 
9 Jaká je nadmořská výška jesenického náměstí? 459 metrů. 

10 Jak se jmenuje starosta/starostka Jesenice? Taťána Čížková. 
11 Jak se jmenuje největší rybník Jesenicka? Velký rybník. 

I. STUPEŇ 
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12 Jesenicko je… …přírodní park. 

13 
Zřícenina kterého hradu se nalézá severně  
od Jesenice? 

Zřícenina Petrohradu. 

14 Ve kterém roce byla otevřena naše škola? V roce 1966. 
15 Co je jinan dvoulaločný? Strom. 

 

1 Přibližně v jaké době bylo Jesenicko osídleno? V mladší době kamenné (neolitu). 

2 
Na Jesenicku stávalo velké množství tvrzí. Na 
které z nich byly nalezeny skleněné kroužky? 

Tlestky – tzv. tlestský poklad. 

3 Jesenice byla založena pravděpodobně ve století … 12. 

4 
Na Jesenicku se vyskytuje největší evropská 
sova. Jak se jmenuje? 

Výr velký. 

5 Jaká je rozloha Velkého rybníku? 45 hektarů. 
6 Jak se nazývá nejvyšší vrchol PP Jesenicko? Lhotský vrch (606 m n. m.). 

7 
Jaké nadmořské výšky dosahuje nejvyšší vrchol 
Přírodního parku Jesenicko? 

606 metrů. 

8 
Ke kterému panství patřil barokní zámeček 
Svatý Hubert? 

K petrohradskému panství. 

9 Kde pramení Rakovnický potok? U Tlestek. 

10 
Kdy bylo Jesenicko vyhlášeno přírodním 
parkem? 

V roce 1994. 

11 Která přírodní památka nepatří do PP Jesenicko? Brdatka – leží v CHKO Křivoklátsko. 
12 Kolik druhů ptáků se vyskytuje na Jesenicku? 207 druhů. 

13 
Ve kterém nejbližším zámeckém parku najdete 
122 druhů dřevin? 

V petrohradském zámeckém parku. 

14 Jesenický kostel je zasvěcen… … sv. Petru a Pavlu. 
15 Co je to arakaurit ? Zkamenělý kmen stromu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍT ĚZOVÉ  -  I. STUPEŇ 

1. TŘÍDA Liščata – 12 bodů. 

2. TŘÍDA Téměř celá II. třída – 8 bodů. 

3. TŘÍDA Jan + Jan + Mirek – 14 bodů. 

4. TŘÍDA Téměř celá IV. třída – 12 bodů. 

5. TŘÍDA 
Tomáš Vyleta, Patrik Přikryl, Jirka 
Beneš, Dominik Kapoun – 15 bodů. 

VÍT ĚZOVÉ  -  II. STUPEŇ 

6. TŘÍDA Nikola Pokorná – 10 bodů. 

7. TŘÍDA 
Martin Tauš, Aneta Alexijová, 
Aneta Černohorská, Zdeňka 
Sajfridová – 11 bodů. 

8. TŘÍDA Dream Team – 13 bodů. 

9. TŘÍDA Zbytek IX.A – 11 bodů. 

 

II. STUPEŇ 
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V pátek 19.9.2008 pro nás paní 

učitelka Peterová připravila Noc ve škole. 
Vše jsme probrali hned ráno ve třídě, 
abychom věděli, co a jak. Společné 
dobrodružství naší IV. třídy mělo začít už 
v 1600 hodin. Podle plánu jsme se také 
sešli. Každý si přinesl spacák, karimatku, 
hygienické potřeby a také zásoby, jako 
bychom měli ve škole spát celý týden.  

Dobrodružný program začal 
dováděním v háječku, kde se dalo krásně 
hrát na schovku, na honěnou, na škatulata 
batolata či na policajty a zloděje. Také 
jsme si opékali buřty u rodičů paní 
učitelky. Bylo to tam moc pěkné. Zahráli 
jsme jim divadlo „O budce“. V půl osmé 
jsme se pak všichni vrátili do školy, kde 

naše hry pokračovaly až do úplné tmy. To byla ta 
správná chvíle na bobříka odvahy! Ve spojovací 
chodbě svítila baterka, ale vypadala jako nějaká svíčka 
u hrobu. Běhali jsme ve dvojicích a hledali papír, 
abychom se na něj podepsali. Takhle jsme to ve škole 
ještě neznali a moc se nám to líbilo. Potom nám paní 
učitelka s paní Parpelovou přečetly pohádku o krásce a 
netvorovi a šlo se spát.  

Ráno jsme vstávali asi v půl sedmé, nebo tak 
nějak. Bylo třeba vykonat hygienu, nasnídat se a pak 
se pustit do dalších her. Znáte například hru na 
tleskanou nebo úkoly čtyř stanovišť? To se sepíšou 
různé úkoly a na každém stanovišti se hází kostkou. 
Co padne, to se přečte. Někdo pak třeba předvádí chůzi slona, jako tomu bylo kupříkladu na 
stanovišti číslo dvě. V deset hodin ale všechno skončilo a my se po noci ve škole vrátili domů. 
Myslíme si, že to bylo super! Děkujeme, paní učitelko… 
                   Napsáno podle slohových prací Katky Vanické, Šárky Hudčekové a Báry Komárkové 
 
 
 

Jsou to zkoušky nejrůznějších vašich vlastností, schopností, 
znalostí i dovedností - a podle toho, jak se která zkouška komu z 
vás povede či nepovede, se pozná, jaký kdo je. Zda schopný, 
statečný a dovedný, či strašpytel, lenoch, slaboch či nešika. 

V knize spisovatele Jaroslava Foglara Hoši od Bobří řeky 
ukládal tyto zkoušky (bobříky) chlapcům Rikitan. Činil tak na 
schůzkách v Bobří hrázi (jak říkali své klubovně) i na výpravách 
za město, a hlavně pak na táboře ve Sluneční zátoce. A jednou z 
těchto třinácti zkoušek byl i bobřík odvahy. 

CO JSOU TO BOBŘÍCI?  
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RYCHLE, A Ť STIHNU 

DETEKTIVNÍ P ŘÍBĚH 
Pan Vykuk zatelefonoval na Policii v 1800 hodin. 

Překotně hlásil, že právě vešel do bytu a našel svou 
manželku zastřelenou… 

Inspektor Werner se okamžitě vydal na místo 
činu. Sousedé mu potvrdili, že výstřel zaslechli v 1745. 
Pan Vykuk byl zoufalý. „Kdybych se vrátil o 
čtvrthodinu dřív,“ bědoval, „mohl jsem neštěstí předejít! 
Jenže ta nešťastná bouřka a liják, co se strhl o půl šesté, 
mě zdržely na cestě domů. V takovém počasí má moje 
auto pokaždé problémy se zapalováním. Vrah měl tak 
dostatek času na útěk!“ 

Inspektor Werner kývl na seržanta Fitta a oba 
zamířili k autu před domem, kde ho pan Vykuk 
zaparkoval. Zkontrolovali teplotu motoru a prohlédli si 
vnitřek automobilu. Nic nenasvědčovalo podezřelým 
okolnostem.  

„Při takovém nedostatku průkazného materiálu,“ 
povzdechl si seržant Fitt, „je asi zbytečné zabývat se 
osobou pana Vykuka.“ 

Inspektor Werner se ještě jednou podíval          
na automobil a zavrtěl hlavou. „Nikoliv,“ prohlásil, 
„vraťme se do bytu, musíme pana Vykuka zatknout. 
Lhal nám, když mluvil o hodině příjezdu.“ 
Jak to inspektor Werner poznal? 
 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 
1/2008-2009: 
 
1.- DETEKTIVNÍ P ŘÍBĚH 
 Kdyby se někdo vykláněl 
z okna jak nejvíc to jde, narušil 
by sníh na okně a na okenním 
rámu. 
 
2.- SUDOKU 
 Součet čísel ve 
vyznačených polích je: 

1 + 2 + 6 + 5 + 7 =  21 
 
PODIVNÝ OBRÁZEK  
 K nosorožci nepatří zebří 
pruhování. 
 

KTEROU KRYCHLI 
NELZE Z TÉTO SÍT Ě 

SLOŽIT?  
KRYCHLE 
KRYCHLE 
KRYCHLE 
 

1 

2 
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1/ Pevné těleso, které dopadlo na Zemi z vesmíru,  
se nazývá: 
a) meteorit.   b) meteoroid.   c) meteor.   d) plazmoid. 
 
2/ Hvězdy svítí: 
a) vlastním světlem. 
b) světlem odraženým od Slunce. 
c) světlem odraženým od Měsíce. 
d) světlem odraženým od Země. 
 
3/ Jak se říká oblaku mezihvězdného plynu  
a prachu? 
a) Pulsar.   b) Mlhovina.   c) Černá díra.  d) Asteroid. 
 
4/ U které z planet nelze přistát na povrchu? 
a) Merkur.   b) Venuše.   c) Mars.   d) Uran. 
 
5/ Člověk se zatím procházel na: 
a) Zemi a Marsu.      b) Měsíci a Marsu. 
c) Zemi a Měsíci.     d) Zemi, Měsíci a Marsu. 
 
6/ Příliv a odliv je způsoben: 
a) gravitačním působením Měsíce a Slunce. 
b) excentrickou drahou Země. 
c) gravitačním působením Jupiteru. 
d) rotací Země. 
 
7/ Světelný rok je:  
a) množství světla, které Slunce vyzáří za jeden rok. 
b) vzdálenost, kterou Slunce urazí za jeden rok. 
c) vzdálenost, kterou světlo urazí za jeden rok. 
d) střední vzdálenost Země od Slunce. 
 
8/ Pouhým okem můžeme vidět na obloze přibližně: 
a) 600 hvězd.           b) 6 000 hvězd. 
c) 60 000 hvězd.      d) 600 000 hvězd. 
 
9/ Krátery na Měsíci vznikly: 
a) z vyhaslých sopek.     b) atmosférickou erozí. 
c) dopadem meteoritů.   d) působením člověka. 
 
10/ Planeta Mars má rudé zbarvení, protože: 
a) na jeho povrchu je velké množství sloučenin železa. 
b) na jeho povrchu je velké množství sloučenin zlata. 
c) na jeho povrch dopadá málo slunečního záření. 
d) na jeho povrchu vybuchuje mnoho aktivních sopek. 
 
Otázky vybrány ze zadání školního kola Astronomické 
olympiády 2007/2008 – kategorie E-F. 
 

3 

POČÍTEJ 
☺Čtyři hvězdy mají hodnotu 20,  
tři hvězdy  a jedno  kolečko mají 
hodnotu 25  a dvě kolečka  a dva 
čtverečky mají hodnotu 46. 
Jakou hodnotu má čtvrtý řádek, 
tedy jedna hvězda, dva čtverečky 
a jedno kolečko? 
 

KRYCHLI ČKY 
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Kolik krychli ček je viditelných? 
 

POJMENUJ TĚLESO 
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Na obrázku je červeně znázorněno 
těleso, které je vepsáno do kvádru. 
Pojmenuj ho. 
 

SOUTĚŽNÍ KUPON  
JMÉNO  
TŘÍDA  
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Vejde otec do prodejny koupit pro svou dceru panenku Barbie. 
„Kolik stojí ta Barbie ve výloze?“ ptá se prodavačky. 
„Kterou máte na mysli? Máme panenku "Barbie jde nakupovat" za $19.95, 
"Barbie jde na ples" za $19.95, "Barbie jde na párty" za $19.95, "Barbie jde na 
večírek" za $19.95 a nakonec ještě "rozvedenou Barbie" za $265.00.“ 
„Proč stojí rozvedená Barbie $265.00, když ostatní jsou jen za $19.95?“  
„To je snad jasné, k rozvedené Barbie patří Kenův domek, Kenovo auto, Kenův 
nábytek...“  
 

V půjčovně loděk volá plavčík 
na posádku: „Devítko, vraťte se, 
končí vám půjčovné!“ 
„Ale my máme jen osm loděk,“ 
upozorní plavčíka kolega. 
„A sakra! Šestko, máte nějaké 
problémy…?“ 
 

„Říkají, že se svým hlasem mohu 
jít klidn ě do opery,“ chlubí se 
paní Zelná hudebnímu kritikovi. 
„Zajisté, madam, koupíte-li si 
vstupenku…“ 
 
Lékař se ptá svého pacienta: 
 „Co vaše paměť, pane Nováku?“ 
„Už je to lepší, paměť mám 
skvělou! Ale kdo jste vy, že vás to 
tak zajímá?“ 
 

Povídá jedna indiánka druhé: 
„Řeknu ti, Luční květino, ten můj je 
učiněné dřevo.“ 
„Opravdu? A ze kterého je kmene?“ 
  

JESENÍČEK – ČASOPIS 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATE ŘSKÉ 

ŠKOLY JESENICE 


