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__________________Vykukův úvodník 
 

Ahojte, naši milí Vykukové! Prázdniny uběhly jako voda a my jsme opět zasedli 

do školních lavic a začali plnit naše mozkovny novými znalostmi. Sice se nám po 

dvou měsících horkého léta a sladkého nicnedělání moc nechce opět vzít učebnice 

do ruky a ráno se brzy hrabat z vyhřátých postýlek, ale co se dá dělat. Tak si aspoň 

můžeme zpříjemnit naše volné chvíle čtením Vykuka. I v tomto čísle na Vás čeká 

pořádná porce novinek, informací a rozhovorů. Seznámíte se se staronovými 

přírůstky do učitelského sboru; přečtete si vskutku povedené pohádky našich 

sedmáků; a dokonce se dozvíte, čím by byli bývali naši kantoři, kdyby se nebyli 

bývali stali následovníky Jana Ámose. Tak neváhejte a pusťte se do čtení. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Když Vykuka uvidíš, 

do čtení se ponoříš. 
 

Pro holku i pro kluka – 

- prolistuj si Vykuka. 

 

 

 

Každé ráno budím se 

a do školy těším se, 

že zas bude legrace, 

s Vykukem jdem do akce. 

 

Najdete-li volnou chvilku, 

pobavte se s Vykukem, 

přečtete ho za chvilinku, 

jásat budete celý den. 
 

 

Kdo čte Vykuka, zazáří 

i mezi chytrými čtenáři. 
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_________________Vykukovy novinky 

 

Tak už je to tu zas!  
1. září. V čem je tohle datum zvláštní? Třeba v tom, že právě tohle datum mění 

dětem život. Jestli to bude změna k lepšímu nebo horšímu, ukáže až čas. Mnozí z 

nás ještě nevybalili aktovku z loňského roku a už abychom  si chystali věci na ten 

nový, nařizovali si otravného budíka, přemýšleli, co jsme zase zapomněli ... Tohle 

naštěstí netuší ti nejmenší, noví prvňáčci, kteří jsou plní očekávání, nemůžou 

dospat, aby už už byli konečně právoplatní školáci. Copak se asi honí hlavou těm 

nejstarším? Zvládnu i tu devítku? Vyberu si školu podle svých představ a hlavně 

dostanu se na ni? Co mě tam čeká? Tak nezbývá než popřát všem, co právě 

začínají, chodí již delší dobu nebo jsou už na samém konci základní školní 

docházky, hodně úspěchů, co nejméně starostí a slziček a hlavně pak učitelskému 

sboru co nejvíce trpělivosti a  pevné nervy s námi se všemi, vždyť si tím 

koneckonců prošli taky. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

    Adéla Plchotová, VII.B 

 

Plavecký memoriál Dagmar Lacinové 
Ve čtvrtek 1. října 2015 se na bazéně ve Valašském Meziříčí uskutečnil již šestý 

ročník Plaveckého poháru základních škol 2015 - Memoriál Dagmar Lacinové. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 7 škol a celkem 70 žáků druhého stupně, mezi nimi 

také žáci naší školy. Právě tyto žáky jsme přišli s našimi ,,šesťáky“, hlasitě s 

pokřikem, s transparenty a vlajkami nad hlavou povzbudit, aby jim uplavané metry 

závodu rychleji ubíhaly. Plavců z kategorie mladších i starších žáků bylo z naší 

školy opravdu požehnaně: Vanda Strnadelová, Adéla Stančíková, Petr Hurta, 

Patrik Kremel, Kristýna Březovjáková, Tereza Hanáková, Alexandr Paťava, 

Krištof Benjamin, Jindra Vránová, Nikol Hyjánková, Petr Daniš, Tomáš Táborský, 

Klára Klemšová, Alexandra Matějíčková, Natálie Paťavová, Lukáš Adámek, 

Martin Sedlák a Mikuláš Vašek. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: 50 metrů a 

100 metrů volný způsob, štafety 4x25 metrů a 4x50 metrů. Všechny dosažené 

výkony jednotlivců se započítávaly do celkového hodnocení škol. Přestože naše 

škola neobhájila prvenství z loňského roku a dosáhla „jen“ na příčku stříbrnou, je 

třeba dodat, že si plavecké závody užili nejen všichni plavci, ale i my, kteří jsme 

jim fandili. 

          Jana Adámková, třídní učitelka VI.A 
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Zájezd do Walesu a Anglie 
V sobotu 19.9. odjelo 30 vybraných žáků z 8. a 9. ročníků na jazykový kurz do 

Walesu. Naše cesta vedla z Česka přes Německo, Nizozemsko, Belgii, Francii až 

do Anglie, kde jsme se první den cestou do Walesu stavili v krásném městě 

Salisbury, kde jsme navštívili katedrálu a centrum města. Odpoledne jsme se jeli 

podívat na Stonehenge a poté jsme už jeli do hostitelských rodin. Další tři dny 

jsme chodili do výukového centra, kde jsme se učili angličtinu s rodilými 

mluvčími. Následující den po škole jsme šli do uhelného muzea Big Pit. Večer 

jsme se opět odebrali do rodin. Další den jsme byli navštívit Cardiff Castle a 

centrum města Cardiff, které jsme navštívili i další den, abychom si mohli nakoupit 

suvenýry a dárky. Šestý den jsme jeli na nejzápadnější cíp Walesu do městečka 

St.David´s, kde jsme se procházeli po útesech u moře a stavili jsme se ještě do 

přímořského letoviska Tenby. Večer jsme si zabalili a další ráno jsme už vyjeli 

směrem domů. Cestou jsme si udělali ještě zastávku v Londýně, zhlédli jsme zde 

památky jako Big Ben, London Eye, Buckingham Palace, Trafalgar Square nebo 

třeba Tower Bridge. Poté jsme se už odebrali po stejné trase domů, kam jsme 

přijeli v pozdních večerních hodinách. Zájezd se nám moc líbil a určitě bychom si 

náš anglický výlet klidně ještě jednou zopakovali. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Martin Sedlák a Rosťa Rusek, VIII.B 

           



 5 

_________________Vykukova seznamka 

 

Tak co, je na naší škole ještě někdo, koho neznáte a chtěli byste se o něm/ní něco 

dozvědět? Od toho je tu tato rubrika. Seznámíte se zde s novými učiteli, žáky, kteří 

jsou v něčem výjimeční nebo nás něčím překvapili. V tomto čísle se setkáme se 

staronovými přírůstky do učitelského sboru. 

 

 

Michaela Zimková (učitelka na 2. stupni)  

 Učila jste i jinde než na naší škole? 

Ne, je to moje první působiště. 

 

 Vracíte se po mateřské dovolené. Kolik dětí máte? 

Tři, Mariannu, Antonína a Viktorii. 

 

 Jaké předměty vyučujete? 

Samé jazyky – angličtinu, němčinu a češtinu. 

 

 Těšila jste se do práce? 

Ano, je to změna. Můžu být mezi lidmi a mám jiné povinnosti než doma. 

 

 Co ráda děláte ve volném čase? 

Ráda si čtu, sportuju a chodím na výlety s mou rodinou. 

 

 

 

 

Jana Vašková (učitelka na 2. stupni)  

 Vrátila jste se po pauze zpět do práce. Těšila jste se? 

Ano, těšila. Moc. 

 

 Jaké předměty učíte? 

Učím hlavně češtinu. 

 

 Co ráda děláte ve volném čase? 

Ráda si čtu knížky a chodím na výlety. 

 

 Co vás na práci učitelky baví? 

Naplňuje mě práce s dětmi. 
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_______________Vykukovy zajímavosti 
 

V této rubrice se budete setkávat se zajímavostmi z nejrůznějších oborů a oblastí. 

Doufáme, že se při čtení nejen něco přiučíte, ale taky pobavíte. V tomto čísle 

Vykuka se mrkneme na zoubek událostem, které se přihodily v měsících září a 

říjen. 

 

Víte, že:  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

21. září 1866 se narodil anglický 

spisovatel Herbert George Wells?  

Je považován za jednoho ze 

zakladatelů science-fiction. Je po 

něm dokonce pojmenován kráter na 

odvrácené straně Měsíce. K jeho 

nejznámějším dílům patří Stroj ..., 

Ostrov doktora ... nebo Válka ... 

Dokážete doplnit názvy těchto 

románů? 

 

22. září je Mezinárodním dnem bez 

aut? Tento den nám ukazuje, že jsou i 

jiné možnosti dopravy, mnohem 

ekologičtější, než je cestování autem. 

Tak honem, Vykukové, oprašte 

sedadla na kolech, koloběžkách či 

trojkolkách a vyrazte do ulic. Vždyť 

co bychom neudělali pro své zdraví a 

pro naše životní prostředí! 
 

 

7. září 1998 Larry Page a Sergey 

Brin, studenti americké Stanfordovy 

univerzity, založili internetový 

vyhledávač Google? Larry je 

v současnosti prezidentem přes 

produkty společností Google a jeho 

majetek je odhadován na 20 miliard 

dolarů. Pokud chcete vědět víc, 

můžete si informace „vygooglit“. 

 

14.září 1937 zemřel první československý 

prezident Tomáš Garrique Masaryk? Byl 

to významný český státník, politik, filozof 

a pedagog. Byl sedmnáctkrát navržen na 

Nobelovu cenu. Do funkce prezidenta byl 

zvolen v roce 1918. A víte, kolik let byl 

československým prezidentem a kdo byl 

jeho nástupcem? Jestli tápete, mrkněte se 

na konec Vykuka. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Larry_Page
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sergey_Brin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sergey_Brin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanfordova_univerzita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanfordova_univerzita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Internetov%C3%BD_vyhled%C3%A1va%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Internetov%C3%BD_vyhled%C3%A1va%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Google_(vyhled%C3%A1va%C4%8D)
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4. října je Mezinárodním dnem 

zvířat? V tento den zemřel František 

z Assissi, který pečoval o opuštěná, 

týraná a nemocná zvířata. Takže 

nezapomeňte na Vaše domácí 

mazlíčky a pěkně jim podstrojujte, ať 

se mají dobře. Ale zase to s těmi 

dobrotami nepřehánějte a 

nezapomeňte i na pohyb, tak hybaj 

ven do parku! 

  

5. října 1936 se narodil Václav Havel, 

poslední československý a první český 

prezident? Byl také dramatikem a působil 

v Divadle Na Zábradlí. K jeho slavným 

hrám patří Zahradní slavnost a Žebrácká 

opera. Byl dvakrát ženatý. Jeho první 

žena se jmenovala Olga. A kdopak je jeho 

druhá manželka? 

 

7. října 1947 se narodil Emil Holub, 

slavný český lékař, cestovatel a 

kartograf? Několik let pobýval v jižní 

Africe, odkud přivezl rozsáhlou 

přírodovědeckou sbírku. O svých 

zážitcích také napsal knihu Sedm let 

v jižní Africe. Byl i vášnivým filatelistou 

a členem nejstaršího českého klubu, 

Klubu českých filatelistů. O co vlastně se 

takový filatelista zajímá? 

 

31. října 1892 byla vydána kniha 

anglického spisovatele Arthura 

Conana Doyla Dobrodružství 

Sherlocka Holmese? Sherlock byl 

soukromý detektiv, kterému při jeho 

práci pomáhal doktor John Watson. 

Víte, ve které ulici v Londýně Sherlock 

bydlel? Dnes tam můžete najít jeho 

muzeum.  

 

30. říjen je Světovým dnem spoření?  

V tento den se konají různé akce, kdy 

banky a další finanční instituce 

nechávají nahlédnout do svého 

zákulisí a bankovní práce. Ale 

nečekejte, že Vám odemknou trezor a 

vydají Vám hotovost. Tu si musíte 

naspořit sami. Ale jestli jste na tom 

jako my, tak radši peníze utrácíte, než 

ukládáte. 

Haf!  

Mám vás 

moc rád! 
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____________________Vykukova anketa 
 

Ve Vykukově anketě se ptáme žáků naší školy na různé záludné otázky a jsme 

velmi zvědaví, jak si s nimi poradí. Nebo neporadí?!  

 

V tomto čísle Vykuka jsme byli samozřejmě zvědaví na to, jak si naši žáci prvního 

stupně užili horké letní dny. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Žákům 2.stupně jsme zavařili mozek otázkou, kdo je to numizmatik. Co 

velkolepého jejich mozky zplodily, si teď můžete přečíst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

A přitom je to tak jednoduché. Numizmatik přece sbírá mince! Tak třeba příště. 

 

     Andrea Bašová, Eva Petrlová a Jakub Kostka, IX. B 

Zuzana Švarcová, I. A 

Byli jsme v Ostravě, ráda 

jsem tam chodila na 

hřiště. Do školy jsem se 

těšila na učení.“ 

Štěpán Ptáček, III. B 

„Byli jsme v Chorvatsku 

a v Tatrách. Do školy 

jsem se netěšil, nechce se 

mi učit.“ 

Roman Procházka, III. B 

„Navštívili jsme Itálii. Do 

školy se mi moc vracet 

nechtělo.“ 

Jiří Berkovec a Dominik 

Žabčík, VI. A 

Mohl by to být třeba šašek. 

Dan Černoch, IX. A 

Asi nějaké číslo 

pocházející z latiny. 
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__________________Vykukova dílnička 
  

Je nám všem samozřejmě jasné, že na naší škole je plno nadaných kluků a holek. 

Tak jsme nelenili, oběhli školu a našli fakt nadané výtvarníky i spisovatele.           

A v této rubrice se chceme s Vámi podělit o jejich skvělé výtvory. Pokud se taky 

považujete za nadané umělce, tak neváhejte a přineste nám ukázky své práce. My 

je třeba uveřejníme v příštím čísle. 

 

A protože prázdniny byly pro nás všechny vskutku pohádkovým časem, tak se nám 

zachtělo v těch pohádkách ještě pokračovat. Proto pro Vás máme dvě povedené 

pohádky našich čerstvých sedmáků, i když trochu naruby. Ne ti sedmáci, ty 

pohádky samozřejmě! Tak se do nich začtěte a hádejte, kterépak to pohádky si 

Michael a Jakub vzali na „paškál“. 

 

Opičák a pět lvíčat 
 

 V jednom domku u zoologické zahrady žila lvice 

s lvíčaty. Mazlila se s nimi, starala se o ně a lvíčatům u ní bylo 

dobře. 

 Jednoho dne jim řekla: „Děti, dnes budete chvíli doma 

samy. Musím jít do města nechat opravit počítač. Vy si zatím 

pěkně hrajte a nikoho do domečku nepouštějte. Mohl by vás 

sežrat příšerně zlý opičák. Je to velký lichometník, sténá a 

naříká, aby se dostal do domu, a potom každého sežere. Má takový pisklavý hlas 

a nelibý chlupatý ocas.“ „Nepustíme sem nikoho, maminko, neboj se,“ slibovala 

lvíčata a lvice s klidným srdcem odešla do města. 

 Netrvalo to dlouho a někdo zabouchal na dveře domečku: „Děti, otevřete, 

to jsem já, vaše maminka, něco vám nesu.“ Lvíčata však podle pisklavého hlasu 

poznala, že je to opičák. „Kdepak, neotevřeme,“ volala, „ty nejsi naše maminka! 

Naše maminka má hrubý hlas. Ty jsi opičák!“ Opičák se obrátil jako na obrtlíku 

a rozběhl se k vosímu hnízdu, které viselo na nedalekém stromě. „Vosy, píchněte 

mi do krku žihadla, ať mi zhrubne hlas!“ A když mu vosy vyhověly, hnal se 

opičák zpátky k domečku, zabouchal a volal: „Děti, dětičky, otevřete mi, to jsem 

já, vaše maminka!“ Jenže při tom si položil svůj chlupatý ocas na okno, lvíčata si 

toho všimla a hned poznala, že to není jejich maminka. „Neotevřeme, naše 

maminka má pěkně upravenou oháňku, ta nemá takový chlupatý ocas, ty jsi 

opičák!“ 

 Opičák se zase obrátil a utíkal k holiči. „Ostříhej a uprav mi ocas,“ 

požádal ho. Holič jeho přání vyplnil a opičák se do třetice vrátil k domečku. 

Zabouchal na dveře a volal: „Děti moje, otevřete, maminka je z města doma a 

něco pro vás má.“ Lvíčata odpověděla: „Napřed nám ukaž ocas, abychom viděla, 

že není chlupatý, že jsi opravdu naše maminka.“ Opičák položil na okno svůj 

ostříhaný ocas, lvíčata viděla, že není chlupatý, a tak mu uvěřila a otevřela dveře. 

Ale do dveří nevešla jejich maminka, ale vběhl do nich zlý opičák. Lvíčata se 

lekla, dala se do křiku a honem se chtěla schovat. Jedno skočilo pod stůl, druhé 
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do postele, třetí do kamen, čtvrté do bedničky na dříví a páté do skříně. Ale 

opičák je všechna našel a nedělal s nimi dlouhé cavyky. Jedno po druhém zhltl. 

Jenom to nejmladší ve skříni nenašel. Když se nasytil, odběhl. Kousek za 

domečkem si nasycen lehl pod strom a usnul. 

 Zanedlouho se vrátila z města lvice. Srdce se v ní leknutím málem 

zastavilo, když viděla dveře od domečku dokořán, stůl, židle převrácené, 

umyvadlo rozbité, polštáře a přikrývky rozházené po podlaze a po dětech ani 

památky. Hledala je, ale žádné nebylo k nalezení. Volala je jménem, ale nikdo jí 

neodpovídal. Konečně, když zavolala svého nejmladšího, ozval se jí slabounký 

hlásek ze skříně: „Maminko, já jsem schovaný.“ Lvice ho vytáhla ze skříně a 

lvíče vypravovalo, že přišel opičák a všechna ostatní lvíčátka sežral. Lvice vyšla 

ven a lvíčátko běželo s ní. Když došli ke stromu, ležel tam opičák a hlasitě 

chrápal. Lvice si ho obhlížela ze všech stran a viděla, že se v jeho nacpaném 

břiše cosi hýbe. „Panebože,“ pomyslela si, „že by ty chuděrky moje děti ještě 

žily?“ Poručila zbylému lvíčátku, aby honem přineslo z domečku nůžky, jehlu a 

nit. Lvíče bylo ve chvilce zpátky. Lvice rozstřihla nůžkami opičákovi břicho a 

sotva je kousek nastřihla, už jedno lvíčátko vystrčilo hlavu. Jak stříhala dál, 

vyskákala z opičákova břicha i ostatní lvíčátka. To bylo radosti! Lvíčata se vrhla 

mamince kolem krku a objímala ji, div ji neudusila. Lvice jim poručila: „Jděte a 

nasbírejte hodně velké kameny. Nacpeme je opičákovi do břicha, dokud ještě 

spí.“ Lvíčata chvatně sbírala kameny a strkala je opičákovi do břicha, až už se 

tam ani jediný nevešel. Potom lvice břicho rychle zašila. 

 Po nějakém čase, když se opičák konečně vyspal, vstal, a protože ho 

kameny v břiše tuze tížily a tlačily a protože měl ukrutnou žízeň, šel se k řece 

napít. Nahnul se nad vodu, aby se napil, ale kamení v břiše ho stáhlo do vody a 

on se utopil. Lvíčata se radovala a slibovala lvici, že už ji budou pořád a na slovo 

poslouchat. 

 

               Michael Zbruž, VII. B 

 

 

 

O Sněhurce trochu jinak 
 

 V jednom království za sedmero horami a sedmero 

řekami žila, byla královna Lucie Černá se svou nevlastní 

dcerou Ewou Marnou. Královna ve své komnatě měla velké 

prasklé kouzelné zrcadlo. Zrcadlo prasklo z neustálého, 

šíleného, otravného a vysokého zpěvu a řevu královny. 

Královna si totiž každý den stoupla před zrcadlo a zavřískala: 

„Zrcadlo, zrcadlo, kdo je v téhle zemi zdejší zpěvačka 

nejšílenější?“ A zrcadlo odpovědělo: „Stále ty, královno, jsi 

v zemi zdejší ze všech zpěvačka nejšílenější.“ A královna byla šíleně šťastná, že 

je v zemi zdejší ze všech nejšílenější. 

 Jednoho dne královna opět došla k zrcadlu a zeptala se: „Zrcadlo, zrcadlo, 

kdo je v téhle zemi zdejší zpěvačka nejšílenější?“ A zrcadlo odpovědělo 
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k obrovské nelibosti šílené královny: „Ty už ne, ty už ne, královno, to tvá dcera, 

Ewa Marná, je v zemi zdejší zpěvačka nejšílenější.“ Královna se šíleně rozčílila a 

zrcadlo vzteky rozbila na milion kousků. Potom, když se aspoň trochu uklidnila, 

vyhnala královna svou nevlastní dceru ze šíleného království. 

 Vyštvaná a naštvaná Ewa Marná se toulala po cizích zemích tak dlouho, 

než potkala sedm šílených metalistů, kteří ji pozvali na jejich šílený koncert 

v Liberci. Tam Ewa začala šíleně zpívat, až z toho šílenství odpadla do 

bezvědomí. Šílení metalisti uložili Ewu do skleněné rakve a táhli ji s sebou po 

jejich šíleném koncertním turné. Po jeho skončení ji odložili na odpočívadle za 

Ostravou.  

 Jednoho dne jel kolem na motorce Daniel Fanda. Všiml si skleněné rakve, 

zastavil a podíval se dovnitř. Uviděl Ewu Marnou. Protože se mu líbila, otevřel 

rakev a Ewu políbil. Ewa se z jeho šíleného polibku probrala z bezvědomí, sedla 

na Fandovu motorku a ujela mu. Fanda zůstal na odpočívadle šíleně zmatený a 

úplně sám. Ewa na nic nedbala a zamířila si to rovnou ke svému šílenému 

království, kde zjistila, že Lucie Černá totálně zešílela a že země potřebuje novou 

královnu. A tak Ewa přebrala vládu nad šíleným královstvím, kde šíleně vládne a 

zpívá dodnes. A zazvonil zvonec a pohádky je konec. Nebo ne?! 

 

          Jakub Zimek, VII.B 
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____________Vykukovy jazykové hrátky 

 

Tak co, jak jste na tom s jazyky? Nemyslíme samozřejmě, jestli máte rádi vepřový 

jazýček se švestkovou omáčkou, ale jak jste si schopni poradit s angličtinou, 

němčinou či vlastním rodným jazykem. Tak vzhůru do toho! 

 

 

Fun with English  
 

Translate these words and solve the crossword. Which ... are missing? Can you 

name them? (Přeložte tato slova a vyluštěte křížovku. Které ... chybějí? Dokážete 

je doplnit?) 

 

1             

    2         

   3          

   4          

 5            

 6            

 

1 září 

2 listopad 

3 leden  

4 říjen 

5 březen 

6 srpen 

 

Let’s return to the crossword above. Answer the questions about ... (Vraťme se 

k předchozí křížovce. Odpovězte na otázky o ...) 

What is the first ...? 

What ... comes after June? 

What is the last ...? 

What ... comes before May? 

                   

                      Matěj Trochta, IX. A 
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Spiele mit  Deutschen 
 

Kreuzworträtsel – Übersetze diese Wörte ins Deutsch und löse die Lösungswort! 

(Křížovka - Přeložte tato slova do němčiny a vyluštěte tajenku.) 
 

1             

    2         

   3          

    4         

   5          

 6            

 

1 září 

2 listopad 

3 leden  

4 březen (bez přehláskovaného a) 

5 říjen 

6 srpen 

 

                 Matěj Trochta, IX. A 

 

         

Hrátky s češtinou  

 

Zkuste vyluštit následující přesmyčky. Všechny souvisejí s českým jazykem. První 

písmeno původního slova je vždy tučně označeno a podtrženo. 

ČTI NAŠE 

VOSOL SE 

NO JÁ ZEM 

KOJ PSA 

SKÁLA HUSO 

JA MYLA KOZY 

VICE MNUL 

VOSLÍK N 

LÁSKO VOS LÍH 
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_________________Vykukovy luštěniny 
 

Luštíte rádi? My tedy rozhodně ano. Vždyť co může být lepšího než potrápit si 

mozky nad křížovkou či hádankou?! Proto jsme pro Vás připravili několik 

takových mozkolamů. Tak se neostýchejte a potrapte si trochu hlavičky. 

 

Křížovky a další luštěniny  
 

Prohlédněte si dané řady písmen a zkuste přijít na to, jak budou logicky 

pokračovat. Pracujte s abecedou bez písmen s háčky a bez písmene CH. 

A – D – G – J – M  – ? 

AI – BJ – CK – DL – EM – ? 

ZYX – WVU – TSR – QPO – ? 

BAC – EDF – HGI – KJL – ? 

ZA – YB – XC – WD – VE – ? 

 

 

Písmena daného slova jsou jednou napsaná v normálním pořadí a podruhé 

opačně. Doplňujte slova tak, aby začínala a končila na příslušné písmeno. 

Můžete používat různé slovní druhy a ohebná slova můžete také skloňovat. 

P ........................... M  K ........................... A 

O ........................... R  O ........................... I 

D ........................... Z  S ........................... T 

Z ........................... D  T ........................... S 

I ............................ O R ........................... O 

M ........................... P  A ........................... K 

 

 

Do prázdných míst doplňte slovo, kterým první věta končí a druhá začíná. 

Můj bratr moc rád .........     ......... jsem to neřekla. 

Postavili obranný.........       ......... tu kouli rovně. 

Přišli všichni .........             ......... těsto na bábovku pořádně. 

Hvězdy na nebi .........         ......... nemám moc ráda, protože končí prázdniny. 

Ta knížka je .........              ......... cenu se s tebou o tom bavit? 

Ta žena je .........                 ......... réva se pěstuje na jižní Moravě.  

 

 

Pokuste se rozluštit názvy českých měst. 

Toběslav Ojídlo   

Jinoha Berlešov 

Orelov Náběh 

Kašelřov           Mimoříž  

Záporno Kavkovice 
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___________________Vykukovy úsměvy 

 

Tak, a teď přichází ten správný čas se pořádně zachechtat. Opět přicházíme 

s pořádnou porcí zábavy, jakou jsou nejrůznější vtipy a vtípky, hlášky kantorů, 

komiksy či perličky, někdy spíše perly ze školních lavic. Takže pokud máte chuť a 

náladu, tak se do nich bez váhání začtěte. Jen dávejte pozor, ať svým smíchem 

nerušíte sousedy a neplašíte domácí mazlíčky! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

      Denisa Vávrová, IX. B    Nikola Brandtnerová, IX. B 

 

 

Třída je na exkurzi v akváriu a paní učitelka se ptá Pepíčka: „Jestlipak víš, 

z jakého oceánu jsou tyto ryby?“ Pepíček neví a mlčí. Paní učitelka ho pochválí: 

„Správně, Pepíčku, z Tichého oceánu.“ 

 

Přijde Pepíček domů ze školy a tatínek se ho ptá: „Tak jaké známky jsi dneska 

dostal?“ Pepíček se chlubí: „Čtyři jedničky a jednu pětku.“ Tatínek se podiví a 

podívá se do žákovské knížky, kde je napsáno: 11.11. Fyzika 5! 

 

Paní učitelka se zlobí na Pepíčka: „Jak to, že jsi včera nebyl ve škole?“ Pepíček 

se brání: „Vy jste přece říkala, že kdo nebude mít domácí úkol, ať se tu radši ani 

neukazuje!“ 

 

V hodině hudební výchovy paní učitelka požádá Pepíčka, aby jí vyjmenovat bicí 

nástroje. A Pepíček vyhrkne: „No přece řemen, vařecha a rákoska!“ 

 

Paní učitelka se ptá Pepíčka, který pták je nejchytřejší. „No přece vlaštovka,“ 

odpoví Pepíček. „A proč zrovna vlaštovka?“ diví se paní učitelka. „Protože na 

začátku školního roku odlétá do teplých krajin!“ 
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V minulých několika číslech jsme tak trochu zanedbali perličky a perly ze školních 

lavic, sešitů a žákovských knížek. Tak se k nim s radostí opět vracíme, protože co 

potěší člověka víc, než trapasy těch druhých, že?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učitelský kvíz 
A teď následuje Vaše velmi oblíbená rubrika, ve které se našich kantorů 

vyptáváme na různé, mnohdy poměrně zapeklité otázky, kdy musí odhalit něco 

málo ze svých názorů a představ. V tomto čísle Vykuka nás zajímalo, čím by byli, 

kdyby se nestali učiteli. Tak zkuste hádat, ke komu patří jaká odpověď. Správné 

řešení najdete v příštím čísle Vykuka. Pro nedočkavce máme dobrou zprávu - 

pokud to chcete vědět hned, zajděte si do IX. B a oni Vám poradí. 

 

1. Mgr. Lucie Chvatíková  A. učitel/ka v mateřské školce 

2. Mgr. Petr Skovranek   B. majitel/ka kavárny s knihami a kytkami 

3. Mgr. Jarmila Malíková  C. autor/ka detektivek 

4. Mgr. Marie Kratochvílová  D. učitel/ka na základní škole 

5. Mgr. Daniela Miklová   E. testovač/ka tobogánů 

6. Mgr. Jana Adámková   F. princ/ezna s růžovým jednorožcem 

 

 

 

Karel Čapek 

vynalezl roboty. 

(... slovo robot.) 

Ovce jíme omyté. 

(Ovoce ...) 

 

Krev proudí v cenách. 

( ... v cévách.) 

Marie Terezie byla bezdětná. 

(Takže těch 16 dětí se vlastně 

nepočítá!) 

Obdélník je vlastně 

prodloužený čtverec. 

(Vážně?!) 

Tečkám a čárkám ve větách se 

říká interrupční znaménka. 

(... interpunkční ...) 
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________________Vykukovo rozloučení 

 

Tak, a to je pro toto číslo podzimního Vykuka vše. Doufáme, že jste si pěkně 

početli, leccos se dozvěděli a z plna hrdla se snad i zasmáli. Podzim se pomalu 

chýlí ke konci a my už myslíme na Vánoce. Nejen na dárky a vánoční prázdniny, 

ale taky na nové číslo Vykuka. Pokud Vám v našem/Vašem časopisu chybí něco 

vskutku životně důležitého, nebo pokud hýříte skvělými nápady, rádi Vás uvítáme 

v naší redakci. A jestli jste opravdovými výtvarnými umělci a nemůžete bez 

malování snad ani žít, stavte se za námi a my Vašimi obrázky vyzdobíme příští 

číslo Vykuka. Mějte se moc hezky a u příštího Vykuka zase ahoj! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení křížovek a dalších vykukovin: 

s. 6  –  17 let, Edvard Beneš; ... času, ... Moreaua, ... světů 

s. 7  – Dagmar Veškrnová – Havlová; o poštovní známky; Baker Street 221b  

s.12 –  months; January, May, December, April 

s.13 –  monats; čeština, sloveso, zájmeno, spojka, souhláska, jazykolamy,  

  mluvnice, slovník, hláskosloví 

s.14 –  P, N, N M L, N M O, U F; jí, val, tři, září, má, vinná; Soběslav, Jihlava,  

Sokolov, Rýmařov, Kladno, Ostrava, Holešov, Náchod, Kroměříž,     

Strakonice 
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