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__________________Vykukův úvodník 
 
Ahojte, naši milí Vykukové. Tak Vás opět vítáme u vánočního čísla Vykuka. Dali 

jsme si na něm opravdu záležet. Najdete v něm samé lahůdky, jako například 

rozhovor s naším začínajícím youtuberem Milanem Košárkem; dozvíte se, co je to 

girlanda; přečtete si krásné příběhy, jejichž autory jsou Vaši spolužáci; potrápíte si 

Vaše hlavinky u nejrůznějších kvízů a křížovek. A na samotný závěr pro Vás 

máme fakt bombu – v učitelském kvízu se dozvíte, jaké bizarnosti se staly našim 

kantorům. My sami jsme nevěřili našim uším! Tak Vám přejeme příjemné 

počteníčko. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 

 

V měsících listopadu a prosinci se na naší škole uskutečnila spousta zájezdů, 

exkurzí a nejrůznějších aktivit pro žáky prvního i druhého stupně. Deváťáci si na 

exkurzi ve zdejší průmyslovce vyzkoušeli, jaké to je postavit vlastníma rukama 

zeď, nebo jak to vlastně funguje v dřevařské dílně. Taky se podívali do jaderné 

elektrárny v Dukovanech. Všichni, kteří se učí němčinu, mohli vyjet na poznávací 

zájezd do Vídně. Opět nás navštívili Pohodáři, aby nám vyprávěli o svých 

zážitcích ze Srí Lanky. Žáci čtvrtých, pátých, šestých a devátých tříd se v rámci 

projektu Výzva 56 zapojili do čtenářských dílen a vyzkoušeli si, jaké je to číst si ve 

třídě a pak si navzájem sdělovat své čtenářské zážitky a postřehy. No prostě bylo 

toho hodně.  My jsme pro Vás připravili aspoň krátké ohlédnutí se za návštěvou 

Vídně.  

 

 

Poznávací zájezd do Vídně 
 

Dne 26.listopadu se žáci naší školy vypravili na už tradiční exkurzi do 

předvánoční Vídně. Brzy ráno, už před šestou hodinou (to pro mě bylo nejhorší, 

takhle brzy vstávat), jsme nasedli do autobusu a vyrazili směrem k hranicím 

s Rakouskem. Hned po příjezdu do Vídně jsme si udělali okružní jízdu 

 autobusem kolem centra. Potom jsme vystoupili na prohlídku budovy architekta 

Freidensreicha Hundertwassera. Posléze jsme zamířili k Schönbrunnu. Je to 

nádherný zámek, který má spoustu zahrad a věží. Pak jsme šli navštívit radnici a 

vánoční trhy. Uvnitř radnice byla i restaurace. Ochutnal jsem Sachertorte a bylo 

to výborné. Prošel jsem si vánoční trhy a koupil si tady magnet s obrázkem 

Vídně, abych měl na náš výlet nějakou památku. Pak jsme se vrátili k autobusu a 

jeli domů. Vrátili jsme se až pozdě večer celí unavení a utrmácení, ale plní 

zážitků a dojmů. Celý zájezd se mi moc líbil a doufám, že si ho někdy budu moct 

zopakovat. 

  

                  Matěj Trochta, IX.A
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_________________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 Vykuka jsme 

vyzpovídali paní učitelku Marii Kratochvílovou, která organizuje každoroční 

jazykově poznávací zájezd do Vídně, a začínajícího youtubera Milana Košárka. 

 

Marie Kratochvílová  (učitelka na 2.stupni) 

 Jak dlouho už pořádáte exkurze do Vídně? 

Letos už to bude sedm let.  

 

 Proč jste zvolila právě Vídeň? 

Pro její dostupnost a nádherné památky. 

 

 Co se Vám na Vídni nejvíc líbí? 

Obdivuju hlavně její architekturu, např. Hofburg nebo Schönbrunn. 

 

 Přivezla jste si něco z poslední návštěvy? 

Ano, padesát žáků v pořádku a bez úhony zpátky domů. 

 

 

 

Milan Košárek  (žák IX.A)  

 Jak tě napadlo natáčet videa? 

Chtěl jsem si vyzkoušet, jaké je to před kamerou. 

 

 Kolik videí jsi už natočil? 

Asi jedenáct. 

 

 Scénáře si píšeš sám? Kde hledáš inspiraci? 

Sám, popř. hledám inspiraci u kamarádů nebo jiných youtuberů. 

 

 Pomáhá ti někdo při natáčení? 

Občas využiju pomoc bráchy a bratrance při práci s kamerou. 

 

 Chceš v natáčení pokračovat? Proč? 

Ano, chci, protože jsem zatím ničeho moc velkého nedosáhl a natáčení mě 

baví. 

 

 Jaké máš ohlasy ve svém okolí? 

Spíše negativní, ale pomáhá mi to aspoň zjistit, v čem bych se měl zlepšit. 
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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 listopad a 

prosinec. 

 

Víte, že:   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

21.listopadu se slaví Den pozdravů? 
Impulz dal jeden americký student, 

který chtěl ukázat, že spory jdou řešit 

i jiným způsobem než násilím a že 

prvním symbolem komunikace je 

právě pozdrav. Ten nás nic nestojí, 

tak se začněme hezky zdravit, vždyť 

je to přece slušnost. Tak Ahoj, 

Hello, Hallo, Salut, Ciao, Hola, 

Privět! Víte, v jakých jazycích jsme 

Vás právě pozdravili? 

 

24.listopadu 1991 zemřel zpěvák 

britské rockové kapely Fredie 

Mercury? Jeho smrt byla zaviněna 

nemocí AIDS, ke které se přiznal 

pouhý den před svou smrtí. My si ho 

ale pamatujeme hlavně pro jeho 

fenomenální hlas a písně jako Show 

Must Go On, We Will Rock You 

nebo Bohemian Rhapsody. 

 

3.listopadu 1957 vynesla vesmírná 

družice Sputnik 2 na oběžnou dráhu 

kolem Země prvního živého tvora, 

psa Lajku? Její vyslání do vesmíru 

bylo nezbytným předpokladem pro 

lety lidí. Lajka zemřela asi pět hodin 

po startu následkem stresu a přehřátí. 

I když to byl jen potulný pes 

odchycený na ulici, její jméno dnes 

zná téměř každý. 

 

7.listopadu 1811 se narodil slavný český 

spisovatel Karel Jaromír Erben? Sbíral 

lidovou slovesnost, hlavně pohádky, ale 

nejvíc se proslavil svou sbírkou balad 

nazvanou Kytice. V ní můžeme najít 

dvanáct básní, jako například Svatební 

..., Zlatý ..., Štědrý ..., Dceřina ... či 

Záhořovo ... Dokážete doplnit názvy 

balad, popř. přidat jména dalších?  
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2.prosince se slaví Světový den 

počítačové gramotnosti? Tento den má 

upozornit na nové technologie a na 

skupiny lidí, ke kterým ještě nedorazily. 

V tento den pořádá řada institucí, jako 

jsou školy nebo úřady, akce a kurzy, kde 

se lidé mohou s informačními 

technologiemi seznámit. Když se ale 

díváme kolem sebe, moc takových lidí už 

není. Ale není přece jen lepší si normálně 

pokecat?! 

  

6.prosince 345 zemřel svatý Mikuláš, 

katolický biskup, který se proslavil svou 

štědrostí k potřebným? Oslava jeho 

svátku je spojena s rozdáváním dárků 

dětem, ale pozor! Mikuláš nechodí sám. 

Doprovází ho Anděl, ten chválí hodné 

děti. A pak je tu samozřejmě Čert. Ten 

zase bere zlobivce s sebou do pekla. Tak 

buďte hodní, ať dostanete spoustu 

dárečků a nemusíte strávit rok 

v pekelném horku. 

 

11.prosince 1946 byl založen 

Mezinárodní dětský fond neodkladné 

pomoci UNICEF? Vznikl na podporu 

proti utrpení dětí po druhé světové válce. 

Tato organizace sídlí v New Yorku a má 

zastoupení ve 158 zemích světa. V roce 

1965 UNICEF obdržel za svou práci 

Nobelovu cenu míru. Víte, z jakých 

anglických slov vlastně vznikla zkratka 

UNICEF? 

 

14.prosince 1503 se narodil 

Nostradamus, francouzský lékař a 

astrolog? Na svou dobu to byl velmi 

inteligentní a vzdělaný muž, který se do 

dějin lidstva zapsal především svými 

prorockými a věšteckými schopnostmi. 

Předpověděl prý svou vlastní smrt, 

různé války, pohromy či pád Hitlera. 

V dnešním bouřlivém světě by měl fakt 

hromadu práce, ale nejsme si jistí, zda 

by to lidem pomohlo. 

 

23.prosince 1987 se narodila 

Taťána Kuchařová, česká modelka 

a vítězka Miss České republiky 2006 

a Miss World 2006? Objevila se 

v řadě televizních reklam a 

videoklipů, vytancovala si druhé 

místo v taneční soutěži StarDance. 

Víte, se kterým známým mladým 

mužem tvoří v současnosti 

partnerský pár? 



 7 

____________________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?!  

 

Žáčci prvního stupně se nám svěřili, co by si přáli najít pod stromečkem. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Žáci druhého stupně nám odhalili své mozkové pochody, když se pokusili 

vysvětlit, co je to girlanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        

Ojoj, ani kytka, ani žádné papáníčko, teda pokud nejste býložravec. Girlanda je 

ozdobný závěs z květin, větví nebo ovoce, doplněný stuhami. Na Vánoce ji 

zdobíme šiškami, baňkami a jmelím. No prostě krása! 

 

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

Adam Kostka, III.C 

„Moje velké přání je dostat 

autodráhu HOTWHEELS.“ 

Martin Pavlíček, II.B 

„Přál bych si LEGO a 

pak nějaké překvapení.“ 

David Pavka, III.C 

„Chtěl bych dostat 

knížku, LEGO a kaktus.“ 

Adam Kutálek, VIII.A 

„Girlanda? Co by to tak mohlo 

být? Asi nějaká kytka.“ 

Lucie Palátová, VIII.B 

„Mohl by to být druh 

jídla. Nebo ne? 
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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. 

 
Letos se naši deváťáci pokusili psát slohovky na různá témata. Někteří z nich 

příjemně překvapili, kolik spisovatelství se v nich vlastně skrývá. A ty nejlepší 

výtvory Vám teď chceme představit. Tak se pohodlně usaďte, uvařte si šálek čaje, 

zapomeňte na studené počasí a ponořte se s námi do čtení. 

 

 

Pohádka pro děti, které se bojí zubaře 

 

Bylo nebylo. V jednom městě žil byl malý kluk 

jménem Ferdinand. Byl to chlapec jako každý jiný, někdy 

hodný, někdy zlobivý. Měl spoustu hraček, se kterými si 

rád hrál, hlavně večer před spaním. Jenže vždy, když byl 

v nejlepší hře, se ho přišla maminka zeptat, jestli si už 

před spaním vyčistil zuby. Ferda vždy po pravdě 

odpověděl, že ještě ne, proto ho maminka poslala do koupelny a myslela si, že si 

Ferda zuby vyčistí. Ale on na zoubky zapomínal a hrál si stále dál a dál, než mu 

maminka přišla dát dobrou noc. 

 Jenže jednoho večera to bylo jiné. Maminka sice přišla dát Ferdovi dobrou 

noc a poslala ho vyčistit si zoubky, ale přitom mu řekla, že se ráno jde k panu 

zubaři, který se podívá, jestli si Ferda čistí zuby pečlivě a jestli nemá žádný kaz. 

V ten večer Ferda utíkal do koupelny jako splašený, drhnul zuby, co to šlo, ale 

pořád se mu zdálo, že zoubky nejsou v pořádku. Začal se bát, že pan doktor 

přijde na to, že si zuby nečistil a mamince lhal. Se špatným svědomím šel spát. 

V noci se mu zdály děsivé sny, že na něho v ordinaci místo zubaře čeká příšera, 

která dětem, které si nečistí zuby, zoubky sebere a pak si z nich dělá náhrdelníky. 

Celou noc se převaloval a ze spaní plakal. 

 Ráno Ferda opět plakal a k zubaři jít nechtěl, protože se strašně bál. Ale 

nedalo se nic dělat, k zubaři se šlo, ale už s brekem. Když se otevřely dveře 

ordinace, na Ferdu tam opravdu čekala velká bílá příšera. Ferda se hrozně lekl, 

začal řvát ještě víc, vytrhla se mamince a utíkal pryč. Z prohlídky tentokrát 

nebylo nic. 

 Doma se Ferda mamince přiznal, proč utekl, a slíbil, že teď už si bude 

zuby čistit každé ráno i večer. Svůj slib splnil a při další návštěvě ordinace už na 

něj nečekala žádná velká bílá příšera, ale usměvavý pan doktor, ze kterého Ferda 

neměl vůbec žádný strach.  

 

                      Martin Czerwinski, IX.B 
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Můj příběh z pravěku 

 

Cuknutím jsem se probrala z nekonečné noci do nového rána. Chvíli jsem 

jen ležela a sledovala okolí. Jediným otvorem v naší jeskyni jsem se podívala ven 

do přírody a do očí mi ihned zasvítila ta divná velká věc nad námi. Objevovala se 

tu každé ráno a večer zase zalézala za kopce. Nikdo nevěděl, co to je a proč to tu 

vlastně je, ale nikdo si nestěžoval.  

 Zamračila jsem se a vyhrabala se z prohlubně, která sloužila jako má 

postel. Pečlivě jsem narovnala hřející kůži z mamuta a omotala si ji kolem sebe 

jako náhradu šatstva. Vlasy jsem si přehodila přes rameno a vyšla před jeskyni. 

Pohled mi zamířil na ostatní členy smečky. Náš vůdce si pozorně brousil svůj 

kámen na dnešní lov. Ženy klidně trhaly malé bobulky na stromech, vyhrabávaly 

kořínky, nebo nad ohněm sušily poslední zbytky masa. Muži se naopak 

přetahovali o ty nejostřejší pazourky, bručeli na sebe a tahali se za vlasy.  

 Mým úkolem je prozkoumávat okolí, ale zatím mě nepustili dál než za 

kopec. Prý jsem ještě moc malá a nástrahy přírody jsou nebezpečné. Podvědomí 

mě ale neustále nabádalo, ať jdu dál. Chtěla jsem objevit nový zdroj vody, nové 

jídlo nebo snad nové zvíře, ale nemohla jsem. Chtěla jsem být uznávaná a ne 

jenom malá holka, co překáží. Jenže jak tohle dokázat, když nemůžu? 

 Pohled mi zamířil na obzor za vrchy kopců. Žádné ohrožení jsem neviděla. 

Tráva se pohybovala ze strany na stranu a nebe bylo plné cukrové vaty. 

Rozhlídla jsem se kolem sebe, abych zjistila, zda mě někdo sleduje, a vyběhla na 

jeskyni.  Nakrčila jsem nos a začichala okolo sebe. Žádný neznámý pach jsem 

necítila, a tak jsem se rozběhla kolem našich políček do vysoké trávy. Rostliny 

mě švihaly do obličeje a já je s mírným opožděním odstrkovala za sebe. Mé bosé 

nohy se odrážely od tmavé hlíny a odhazovaly malé kousky bláta. Po chvíli jsem 

se zastavila a ohlédla, zda mě někdo nesleduje. Srdce mi bušilo jako splašené a já 

měla pocit, že se rozletí na tisíc kousků. Ještě pár minut jsem jen stála a 

vydechovala. 

 Pravou rukou jsem částečně odsunula vysokou trávu a 

přimhouřila oči. Přede mnou se tyčilo obrovské hnízdo s kupou 

velkých bílých vajec. Nikdy jsem nic takového neviděla. Pomalu 

jsem vykročila směrem k hnízdu a natáhla ruce před sebe. 

Pohladila jsem jedno vajíčko a opatrně ho nadzvedla. V tu chvíli 

na mě něco zaskřehotalo a já se podívala za zvukem. Nade 

mnou kroužil ohromný pták a vzápětí se začal řítit ke mně.  Popadla jsem vejce a 

rozběhla jsem se zpátky skrz vysokou travinu domů. Pták mě nepřestával sledovat 

a já začala mít strach. Je se mnou konec. Proč jsem tu jen šla? Copak mi to 

říkali zbytečně? ptala jsem se sama sebe. Když už jsem přestávala cítit nohy a 

můj dech byl několikanásobně zrychlený, zpomalila jsem a ukryla se v malé 

prohlubni, přes kterou vyrůstaly menší rostlinky. Během chvíle skřeky 

zeslabovaly, až úplně zmizely. Vylezla jsem ven a postupovala cestou zpátky. 

Domů. 

 Vejce jsem donesla do smečky a postavila ho na kámen. Lidé stáli okolo a 

dramatizovali celou situaci. Ještě nikdo tohle neviděl. Ukazovali si na něj, hladili 
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ho a odvážnější jedinci ho olízli. Avšak k jídlu nebylo. Někdo přišel s nápadem 

podívat se, co je pod obalem. Kamenem namířil na špičku vejce a rychlým 

pohybem udeřil. Část obsahu vytekla na zem. První ochutnávky nedopadly 

dobře. Bylo to slizké a nedobré. Vejce jsme položili k ohni a dál se věnovali 

svému. Byla jsem zklamaná, že to pro ně nic neznamená. Když slunce zacházelo, 

došla jsem k vejci a podívala se dovnitř. Už tam nebyla ta slizká tekutina, ale 

něco jiného, hustějšího. Nabrala jsem si na prst a ochutnala. Během chvíle už si 

každý pochutnával na smaženém vajíčku. A já, já byla hrdá na sebe. Něco jsem 

dokázala. Už nejsem ta malá, neužitečná holka. Už jsem důležitá součást velké 

smečky. 

 

             Sára Kocourková, IX.A 

 

 

Žáci ze VII.B se v hodinách literatury učili o tom, co je to limerik. Dozvěděli se, že 

se jedná o hravý poetický útvar o pěti verších, a přečetli si několik limeriků od 

anglického básníka a ilustrátora Edwarda Leara. Pak se pokusili zahrát si na 

básníky a nějaký ten limerik taky složit. Nakolik se jim to povedlo, můžete 

posoudit právě teď. 

 

Jedna chudá teta z Ostravy   Byla jedna mladá hezká slečna        

velmi milovala svůj hlas chraplavý.   a ta si koupila zmrzlinu z Opočna. 

Pak dostala kašel     Zmrzlina jí spadla na zem 

a hlas jí došel,     a ona se smála jako blázen, 

té chudeře tetce z Ostravy.   ta uřehtaná mladá slečna. 

Kryštof Folta       Karolína Plánková 

 

Jeden stěhovavý chlapík z Ostravy  Jedna malá zlostná slepice 

vyjel si na dlouhý výlet do Ottawy.  se s druhou pohádala velice. 

Potkal tam holku,     Snad se nějak zabaví, 

vysypala na něj mouku,    když se spolu nebaví, 

na chudáka chlapíka z Ostravy.  ty dvě rozhádané slepice. 
Daniel Měrka     Petra Michnová 

 

Jeden malý kluk z Bruntálu   Ta moje tetka z Kroměříže 

si nechal říkat jen samou chválu.  ukradla v kostele tři zlaté kříže. 

Když si o to řekl mamince,   Měla z toho potíže,  

šlápl do velikého kuřince,   poslali ji za mříže, 

ten namyšlený kluk z Bruntálu.  tu zlodějskou tetku z Kroměříže. 

Jakub Zimek     Adéla Plchotová 

 

 

 

 

 

 

Ko ko ko! 
???!!! 
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A opět je tu VII.B. V další hodině literatury se žáci trošku zapotili nad 

podivuhodným rostlinopisem německého básníka Christiana Morgensterna. A pak 

se sami pokusili stát se objeviteli naprosto nových a úžasných rostlin a své objevy 

pojmenovat a zdokumentovat. Tak se na ty jejich skvosty podívejte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Klanica            Jaroslav Orel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Adéla Plchotová                     Daniel Sovák 
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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. (Přelož tato slova a vylušti 

křížovku.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 One of the most famous Christmas carols is ... Bells. 

2 We usually go to the forest to cut the Christmas ... 

3 We get some Christmas ... at Christmas. 

4 In the USA, they have Santa ... 

5 In the Czech Republic, we have potato salad with ... for Christmas dinner. 

 

 

Translate the words into English. Then write their first letters and read the 

message. (Přeložte tato slova do angličtiny. Pak vypište jejich první písmena a 

přečtěte si vzkaz.) 

 

mléko, večer, králík, prsten, včera; kapr, prázdniny, sob, nemocný, sáně, stůl, 

jmelí, jablko, zpívat 

 

 

         Matěj Trochta, IX.A 

  

   1 
      

 2 
    

    

3 
        

 

4 
     

    

 5 
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Spiele mit  Deutschen 
 

Anagramms – Finde die Weinachten worte in der anagramms. (Přesmyčky – 

Najdi v přesmyčkách vánoční slova.) 
 

P E K R N A F 

Z E K R E 

N E K G E C H S 

M U B A 

T R S N E 

T L E S C N I H T 

N H E S C E 

T R I W E N 

K L O F C E 

K L U B E H N E C 

S N U S 

R U M T A 

Z I P A S E N E F 

F O N K K E T 

 

 

 

         Matěj Trochta, IX.A 

                   

 

       

Hrátky s češtinou  

 

V uvedených větách změňte u každého slova první písmeno a věta hned dostane 

jiný význam. Pozor, písmena v nápovědě jsou přeházena! 

např. Les dá chlad. M P H Pes má hlad. 

 

Jarek nás nudí.  V B M .............................................. 

Dá sladký med.  H M L .............................................. 

Dana zapálila sirku. N J H  .............................................. 

Máma lije vodu.  S P D  .............................................. 

Lenku vítá brána.  L V V .............................................. 

Co Jenda ztratil.  V T U .............................................. 

Hana nepila ráda.  Z J L  .............................................. 

Přál si prak.   D J H  .............................................. 
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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  
 

Z uvedených písmen složte slova a vyberte z nápovědy správnou odpověď. 

 

L A V Š A T K O V  1. strom 2. město 3. pták 

K R E A T I N P O  1. město 2. zvíře 3. květina 

V E R I B O C O   1. strom 2. zvíře 3. hudební nástroj 

K O M H A R I N A  1. pták 2. květina 3. hudební nástroj 

K E N T A S I R C O  1. zvíře 2. město  3. dívčí jméno 

J O S A V R A L   1. stát  2. město 3. mužské jméno 

 

 

Najděte co nejvíc slov se zadaným počtem stejných samohlásek. 

např. A 1 kam  2 sama 3 kravata 4 balalajka 

 

E  1 ...  2 ...  3 ...  4 ... 

I  1 ...  2 ...   3 ...  4 ... 

O  1 ...  2 ...  3 ...  4 ... 

U  1 ...  2 ...  3 ...  4 ... 

Y  1 ...  2 ...  3 ...  4 ... 

 

 

V následující básničce tiskařský šotek vyměnil či vynechal některá písmena. 

Nahraďte označená písmena těmi správnými a pak z nich sestavte tajenku. 

Znáte nějakou? Jestli ano, přijďte se s ní pochlubit k nám do redakce. 

 

Vždy zaValena tajemstvím 

nás lEká do neznáma, 

Var důvtipu v ní hraje prim, 

však nerUda je sama. 

S ní neBudí se nikdo snad,  

má jazyk múz a rýmu Hlad, 

Je prvý žert i drama. 

 

Řešení: .................................................... 
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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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

 

Prvňáček Pepíček přiběhne ze školy domů a říká mamince: „Mám ti vyřídit 

poděkování od paní učitelky.“ Maminka se diví: „A za co?“ Pepíček na to: „Když 

se mě paní učitelka ptala, jestli mám nějaké mladší sourozence, a já jí řekl, že 

ne!“ 

 

Přijde Pepíček na návštěvu k babičce a ta se ho zeptá: „Tak co, Pepíčku, jak jde 

život?“ Pepíček jí odpoví: „Docela to jde, jen s tvou dcerou jsou pořád nějaké 

problémy.“ 

 

Paní učitelka se ptá dětí: „Kde leží největší jezero?“ Pepíček se hlásí, ale paní 

učitelka ho nevyvolá. Po několika minutách jí to nedá a zeptá se Pepíčka. A ten jí 

řekne: „Největší jezero se teď nachází pode mnou!“ 

 

Paní učitelka žádá Pepíčka: „Vyskloňuj mi slovo chleba. Kdo co?“ „Chleba.“ „S 

kým, s čím?“ „Se salámem.“ Komu, čemu?“ „Mně.“ 

 

Pepíček dostane od tetičky k Vánocům obálku se stokorunou. Maminka ho 

napomíná: „Jak řekneš tetičce?“ „Držgrešle?!“ 
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V několika minulých číslech jsme se opět mohli pobavit nad perličkami a perlami 

ze školních lavic, sešitů a žákovských knížek. Tentokrát jsme se podívali do 

žákovských knížek a zapsali pro Vás ty největší úlety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učitelský kvíz 
 

Blíží se Vánoce, a tak by asi každý na tomto místě čekal, že nám naši kantoři na 

sebe prozradí, co by tak chtěli dostat pod stromeček. Ale kdepak! To byste byli 

vedle jak ta jedle. My jsme byli mnohem vynalézavější a pod drobným nátlakem 

jsme z nich vytáhli, jaký nejpodivuhodnější zážitek či nějaká nehoda se jim 

v životě stala. No to budete valit bulvy! 

 

1. Mgr. Andrea Trochtová A. záměna zubní pasty s krémem na opalování 

2. Mgr. Lucie Chvatíková B. vyhození kočky z okna v prvním patře 

3. Mgr. Jarmila Malíková C. sjíždění zimního Váhu v děravé lodi 

4. Mgr. Ludmila Plesníková D. zlomenina obou zápěstí najednou v hodině TV 

5. Mgr. Martina Krutílková E. zlomenina nohy při sledování televize 

6. Mgr. Marie Kratochvílová F. výhra auta v telefonické soutěži 

 

 

 

Směje se mi za zády 

do očí. Svačí pomůcky do 

výtvarné výchovy. 

Svým zpěvem úmyslně 

ruší hodinu hudební 

výchovy. Neustále se baví a odmítá 

mi říct, o čem. 

Smrká mi do výkladu. V hodině výtvarné výchovy 

olizuje temperové barvy a pak 

se diví, že je mu špatně. 
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________________Vykukovo rozloučení 

 

Tak, a to je pro tentokrát všechno. Doufáme, že jste se při četbě pobavili, dozvěděli 

se ledacos nového a zajímavého a přečetli jste si naprosto úžasné výtvory Vašich 

spolužáků a spolužaček. Teď nám nezbývá nic jiného, než jen popřát Vám krásné 

Vánoce, hromady dárečků pod stromečkem, klidné a pohodové chvíle s rodinou a 

odpočinek od školních povinností. A začátkem ledna se opět sejdeme ve školních 

lavicích, jistě plní síly a energie do nového kalendářního roku. A s Vykukem opět 

nashle někdy před Velikonocemi. Snad to bez nás přežijete. Nám se bude určitě 

moc stýskat. Tak šťastné a veselé! 

 

 

 

 

 

 

Řešení křížovek a dalších vykukovin: 

s. 5  –  ...košile, ... kolovrat, ...den, ...kletba, ...lože; čeština, angličtina, němčina,  

 francouzština, italština, španělština, ruština 

s. 6  – United Nations International Children’s Emergency Fund; Ondřej  

 Brzobohatý  

s.12 –  Jesus; Merry Christmas 

s.13 –  karpfen (kapr), kerze (svíčka), geschenk (dárek), baum (strom), stern  

(hvězda), schlitten (sáňky), schnee (sníh), winter (zima), flocke (vločka), 

lebkuchen (perník), nuss (ořech), traum (sen, přání), eiszapfen (rampouch), 

konfekt (cukroví); Marek vás budí, má hladký led, Hana napálila Jirku, dáma 

pije sodu, venku lítá vrána, to Venda utratil, Jana lepila záda, hřál ji drak 

s.14 –  vlaštovka 3, kopretina 3, borovice 1, harmonika 3, Strakonice 2, 

Jaroslav 3; hádanka 

s.16 –  řešení z minulého čísla: 1F, 2E, 3D, 4A, 5B, 6C 
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