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Úvod 
 

 

Milí čtenáři, 

dávno máme po prázdninách a je tu opět naše M11 s lehce obměněnou redakční 

radou. Nic se ale nemění a naším cílem je letos opět pobavit, informovat a 

potěšit naše čtenáře. Podzimní první číslo je věnováno hlavně tomuto 

pochmurnému období, i když letos se nám říjen docela vydařil. Jaké počasí nám 

přinese listopad a prosinec? Nechme se překvapit. Přejeme příjemnou četbu a 

čtenářské zážitky.  

 

         Vaše redakční rada 
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Česká jména 
 

Veronika 

Charakteristika 

S ženským jménem Veronika se u nás setkáváme relativně často. To však nic 
nemění na tom, že jméno dýchá zvláštním kouzlem a své nositelce přináší vůni 
vítězství. Žena jménem Veronika má dle významu svého jména předpoklady k tomu, 
aby byla úspěšná ve všech svých aktivitách. Ženské křestní jméno Veronika pochází 
z řeckého jména Bereniké (Phereniké) 

Tereza 

Charakteristika 

Tereza je poetickým jménem, které své nositelce dává do vínku i neobyčejné 

charisma. Dle významu svého jména je totiž Tereza takřka mořskou pannou, má v 

sobě průzračné moře i žár horkého slunce, navíc může být pro své okolí doslova 

záštitou a ochránkyní. Ženské křestní jméno Tereza (archaicky také Terezie) nemá 

jednoznačný význam. Jménu bývá přisuzován řecký původ. Bývá spojováno s 

ostrovem Thera v Egejském moři či ostrovem Therasia, který leží nedaleko Sicílie.  

Anna 

Charakteristika 

Krásné české jméno Anna se vyskytuje v mnoha světových jazycích, také v češtině 

má řadu variací. Jméno je tvárné a praktické, zároveň v sobě nese dlouhodobou 

tradici a doslova „milý“ význam. Ženské křestní jméno Anna patří k nejoblíbenějším 

jménům u nás. Jde o křesťanské jméno, které má svůj původ v hebrejštině. 

Petr 

Charakteristika 

Petr je tradičním jménem, které se v češtině vyskytuje hojně. Svým nositelům dává 

jméno tvrdost a mužnost. Jméno se pojí s hlubokou tradicí sahající až do řečtiny, 

současně v sobě nese i duchovní hodnoty, je nedílně spojeno také se jménem 

jednoho z křesťanských apoštolů. Mužské křestní jméno Petr, které u nás patří k těm 

nejoblíbenějším, má svůj původ v řečtině. Jméno vzniklo z řeckého slova „pétrá” s 

významem „skála” nebo „kámen” (jde o překlad aramejského slova „képhá” se 

stejným významem). Jméno Petr se tak z řečtiny vykládá jako „skála”, „skálopevný”, 

„pevný jako skála”, „tvrdý” apod. 

 

Veronika Koppová, 8. A  
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Chtěl(a) bych být… 

Chci být ženou, která procestuje celý svět a nikdy nezestárne. 

Chci být ženou, která bude mít krásnou rodinu. 

Chci být milována. 

Nechci být ohněm, který všechno spálí na popel. 

Nechci být vzduch, který nikdo neucítí. 

Nechci být květinou, která uschne a zemře. 

Chtěl bych být 

Člověkem, který pozná lásku, 

Člověkem, který procestuje celý svět, 

Člověkem, který má přátele, kteří mu pomůžou v nouzi. 

Nechtěl bych být 

Člověkem, který nikdy nepozná lásku, 

Člověkem, který je celý život na jednom místě, 

Člověkem, který nemá nikoho, kdo mu pomůže v nouzi. 

Chtěla bych být... 

Srdcem právě milovaným, 

Srdcem na pravém místě umístěným, 

Srdcem stále veselým. 

Nechtěla bych být... 

Srdcem láskou raněným, 

Srdcem nemocí stiženým, 

Srdcem pomalu bijícím. 

Chtěla bych být 

Srdcem, které hřeje, 

Láskou, která je opětována, 

Rty, které jsou políbeny. 

Nechěla bych být 

Srdcem, které ničí není, 

Láskou, kterou nikdo nemá, 

Rty, které nikdo nepolíbil. 

Chtěl bych být 

Člověk, který miluje, 

Člověk, který je milován, 

Člověk, který pomáhá a chrání. 

Nechtěl bych být 

Duší, která bloudí ve světě, 

Duší, která vidí umírat své blízké, 

Duší, která nikdy nenajde svůj klid. 
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Chtěl bych být 

Vítr, který si proudí po světě, 

Vítr který uhasí zlí oheň, 

Vítr, který na podzim odfoukne listí. 

Nechtěl bych být 

Oheň, co spálí všechno dobré, 

Oheň, co vystraší všechnu zvěř, 

Oheň, co ve mě hoří při vzteku. 

Chtěl bych být 

Strom, co rozkvétá na jaře, 

Strom, na který lezou děti, 

Strom, na kterém rostou jablka. 

Nechtěl bych být 

Člověk, který si neužívá život, 

Člověk, který je stále sám, 

Člověk, který nikdy nepozná, co je to být milován... 

Chtěl bych být sám sebou. 

Nechtěl bych být nikým jiným. 

Chtěl bych být 

Chtěl bych být svěží jako letní den, 

divoký jako Lví řev,  

krásný jako západ slunce, 

Chtěl bych být jiný, 

Nový, nekopírovatelný. 

Chtěla bych být větrem, který nikdo nevidí. 

Vítr který nikdo necítí. 

Větrem, který líta kolem nás. 

Nechtěla bych být ohněm, který pálí, 

Ohněm, který všechno spálí, 

Ohněm, který ublíží. 

Chtěla bych být 

Chtěla bych být ženou, která bude milována svým mužem, 

Chtěla bych být ženou, která bude mít oči jen pro jednoho, 

Chtěla bych být ženou, která bude šťastná a spokojená s tím co má. 

Nechtěla bych být 

Nechtěla bych být trn od růže 

Nechtěla bych být nenáviděná tím, koho miluji, 

Nechtěla bych být tím, čím nejsem. 

Třída 9.A 

 



 

 5 

Halloween (31.října) 
 

Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s 

tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco provedu 

- v Americe typické pomalovávání automobilů, dveří, zubní pasta na 

dveřích...) a „koledují“ o sladkosti.  

Jiný název  Hallowe´en 

                    Allhallow´en 

                    All Hallows´ Eve 

                    All Saints´ Eve 

Země, ve kterých se slaví: Kanada, Irsko, Austrálie, Spojené 

království, Japonsko, Bahamy, Spojené státy, někdy Nový Zéland, 

Švédsko a mnoho latinskoamerických zemí, kde je známý jako Noche 

de las Brujas (Noc čarodějnic), vlivem anglosaské kultury se šíří i do 

dalších zemí. 

Zvyky a tradice: Vydlabávání dýní, koledování, ohně, kostýmové 

veselice, věštění, lovení jablek pusou, navštěvování strašidelných 

atrakcí. 

Slavení:  Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se 

svíčkou uvnitř, zvané jack-o'-lantern, dále čarodějky, duchové, černé 

kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci, sovy, výři atd. Typickými 

barvami jsou černá a oranžová. 
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V České republice nejde o tradiční svátek. Některé domácnosti si před 

dům symbolicky dávají jack-o'-lantern, ale ani tyto domácnosti nejsou 

obvykle připravené na trick-or-treating, a do Halloweenu se tím 

pádem nezapojují                                                                                       

 

  

Valentýna 

Luková 8.B                                                                                            
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Podzimní svátky ve světě 
Příchod podzimu a ukončení sklizní se slaví opravdu po 

celém světě. Různé podzimní oslavy jsou rozšířené i v těch 

nejvzdálenějších oblastech severní polokoule. No, a 

protože jiný kraj jiný mrav, seznámím vás s některými 

zahraničními oslavami a zvyklostmi. 

Halloween 

Halloween je původně keltský svátek, který se slaví v USA, Kanadě, Velké 

Británii, Austrálii a v dalších anglosaských zemí. Datum Halloweenu je 

každý rok stejný, slaví se 31. října, den před křesťanskou slavností všech 

svatých. Mezi symboly Halloweenu patří dýně, kostýmy, masky a 

strašidelná výzdoba. Od 16.století bylo zvykem chodit v kostýmech stavení 

od stavení a výměnou za básničku či koledu vybírat potraviny. Strašidelné 

kostýmy měly představovat duše zemřelých. 

Japonsko 

Den díkůvzdání za úrodu oslavují i v Japonsku. Niina-sai, Je to oslava 

tvrdé práce a snahy o zlepšení. V tento státní svátek se Japonci setkávají a 

také přemýšlejí nad lepším fungováním světa. 

Německo 

Oktoberfest je v našich končinách starou známou. Jídlo, pití a zábava, které 

v Mnichově trvají 16 dní. Menší verze tohoto festivalu oslavují i v jiných 

státech, ale na německý originál nemají. Velkolepá zábava láká každoročně 

miliony lidí, kteří hodují na lokálních lahůdkách. 

USA, Kanada 

Určitě nesmíme zapomenout ani na slavnost Díkůvzdání, kterou oslavují v 

Severní Americe. Jako vděčnost za indiánskou pohostinnost, začali již 

první osadníci slavit sklizeň. Dnes miliony Američanů zasednou čtvrtý 

listopadový čtvrtek za společný stůl. Pochutnají si na krůtě a jiných 

tradičních pokrmech, které se speciálně připravují v tento den. 



 

 8 

  

Č eská republika a Slovensko  

Památka všech věrných zesnulých či vzpomínka na všechny věrné zesnulé, 

nebo lidově řečeno - dušičky, jsou svátkem, kdy se římsko-katolická církev 

modlí za zemřelé. Tradičně se v našich zemích navštěvují hřbitovy, 

pokládají se květiny a zapalují se svíce. Vzpomínky na zemřelé se drží ve 

všech koutech světa, ovšem v podstatně jiné formě než u nás. 
 

 

Mexiko 
Ze smrti máme většinou přirozený strach. Než ji schovávat a dělat, že není, 

je lepší ji pořádně oslavit a přijmout jako součást života. Día de los 

muertos, neboli naše dušičky, jsou v Mexiku velkým svátkem, možná 

i větším než Vánoce. Mexičané mají ke smrti až neobvykle pozitivní vztah. 

Smrt je prostě součástí života, a tak jako život, i smrt se musí oslavovat. 

Trhy jsou dny dopředu plné cukrových lebek, chleba mrtvých, květin a 

koster všech velikostí a tvarů, oblečených i neoblečených. Hlavně z koster 

vyzařuje mexická lidová představivost a kreativita, a z některých se 

dokonce staly i sběratelské kousky. Vše začíná přípravou domácích oltářů 
– v obýváku nebo v jídelně se umístí soška panenky Marie, která v Mexiku 

nechybí v žádné domácnosti, a fotografiemi pozůstalých. Místnost se 

vyzdobí květinami, umělými i čerstvými, obou je v Mexiku požehnaně, a 

zapálí se svíčky. A po celou dobu se vzpomíná na nebožtíky. 

Na hřbitovech se umyjí hroby a vyzdobí se květinami a svíčkami. Těm 

žlutým se také tradičně říká flor de los muertos - květina mrtvých. Každý 

hrob je ošetřen, není snad rodiny, která by se ulila… K večeru se všichni na 
hřbitov opět vrací, tentokrát s košíky jídla, které měl nebožtík rád. Ale jídlo 

samozřejmě není pro něj, je pro pozůstalé, kteří se na noc uvelebí na 

hřbitově a hodují, jedí a pijí to, co by si normálně dal rád i ten, který už 

nějaký čas mezi nimi není. 

 

 

Aneta Pokladníková 
8.B 
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Čeština, nejtěžší jazyk světa? 

Mnoho vědců se snaží najít odpověď na otázku: jaký jazyk je nejtěžší? 

Podle lingvistů se tato otázka nedá přesně zodpovědět, protože hlavně 

záleží na mateřském jazyku. Příkladně pro Ukrajince a Čechy není 

příliš těžké naučit se Rusky, i když se Ruština považuje za jeden 

z nejtěžších jazyků, kdežto pro Turky nebo Japonce je to téměř 

nemožné. 

Z hlediska příbuznosti jazyků může být obecně nejtěžší baskičtina, 

jelikož nepatří do žádné jazykové rodiny a není blízká žádnému 

živému ani mrtvému jazyku. 

Podle Guinessovi knihy rekordů je nejtěžší jazyk Chippewa, kterým 

hovoří indiánský kmen Ojibwe žijící v Severní Americe. 

Čínština, japonština a korejština jsou také považovány za jazyky 

nejobtížnější z pohledu psané formy. V Japonsku děti chodí do školy 

12 let. Polovinu z této doby se věnují pouze dvěma předmětům: 

japonštině a matematice. K dokončení školy musí japonští studenti 

složit zkoušky, které testují jejich znalost celkem 1850 znaků. Abyste 

si v Japonsku mohli přečíst novinový článek, potřebujete znát alespoň 

3000 znaků. 

Vědci z amerického Jazykového institutu ministerstva obrany sestavili 

žebříček nejtěžších jazyků na světě. Mezi nejsnadnější jazyky (pro 
rodilé mluvčí angličtiny) byly vybrány afrikánština, dánština, 

nizozemština, francouzština, haitská kreolština, italština, norština, 

portugalština, rumunština, španělština, svahilština a švédština. 

Skupinu středně obtížných jazyků tvořila bulharština, daríjština, 

perština, němčina, (moderní) řečtina, hindustánština, indonéština a 
malajština. 
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Následující jazyky jsou považovány za obtížné: amharština, 

bengálština, barmština, čeština, finština, (moderní) hebrejština, 

maďarština, khmerština (kambodžská), laoština, nepálština, 
filipínština (tagalština), polština, ruština, srbochorvatština, sinhálština, 

thajština, tamilština, turečtina, vietnamština. 

A poslední skupinu tvoří nejtěžší jazyky světa pro anglicky mluvící 

studenty: arabština, čínština, japonština a korejština. 

Anna 
Weisserová 8.A 
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Výlet na Paseckou skálu 

 

O prázdninách jsme si s rodinou a babičkou udělali výlet na Paseckou skálu. 

Babička chtěla stále někam vyrazit, tak mamka za krásného počasí vymyslela 

tento výlet, samozřejmě na poslední chvíli.  

Ráno jsme vyráželi celkem pozdě, neboť na naší chalupě se vstává tradičně 

pouze mezi devátou až desátou ranní hodinou. Babička, vstávající časně, už 

sledovala televizi, když jsme přišli do pokoje. Následovala pokojná snídaně a 

velmi pomalé chystání na výlet. Věc, na kterou se nesmělo zapomenout 

byla...svačina! Žádný výlet se přece neobejde bez svačiny. Naše rodina má s 

sebou svačinu vždy a všude. Ať už se chystáme na dvouhodinovou procházku 

nebo na celodenní výlet, svačina nikdy nesmí chybět.  

Po asi půl hodině chystání a babiččina neustálého brblání o tom, že normální 

lidé o půl dvanácté obědvají, zatím co my se chystáme na výlet, jsme konečně 

vyrazili. Naskládali jsme se do našeho pětimístného auta a nastala velká debata 

na téma: Kam se vydáme? To byla otázka pro nás všechny. Nebyla zodpovězena 

ani po pěti minutách naší cesty. Nakonec jsme se společně dohodli na tom, že 

vyrazíme na Paseckou skálu, kterou jsme podle našich matných vzpomínek ještě 

nenavštívili. 

Cesta probíhala klidně a přímo pod skálou jsme našli dobré parkování. Potom 

jsme se vydali po kopečku nahoru. Já i můj milovaný mladší bráška jsme čekali 

bůhvíjaký výšlap, ten se ale naštěstí nekonal. Během pěti minut jsme stáli pod 

Paseckou skálou a po kamenných schodech se drápali nahoru. Nahoře byl 

nádherný výhled, ale náš taťka, ač vysoký a statný chlap, nás neustále odháněl 

od zábradlí. Už jen při pouhé představě toho, že by se mohlo stát něco... 

špatného, se taťkovi nedělalo úplně dobře. Vůbec jsem se mu nedivila, neboť 

"díra" pod námi byla opravdu velká. Vysoké stromy a obří balvany byly sice 

krásné, ale pád mezi ně by skončil tragicky.  

Nahoře jsme se párkrát vyfotili a sestoupili dolů za babičkou, která raději kvůli 

vysokým schodům sledovala výhled zespoda. Vzhledem k tomu, že náš 

dosavadní výlet trval pouhých patnáct minut, nepřipadlo rozhodně v úvahu se 

sebrat a jet domů. Přesunuli jsme se tedy k ukazateli, který nám nabízel cesty 

mnoha různými směry. Nakonec jsme se rozhodli pro naučnou Rysí stezku. Prý 

po stopách posledního rysa. Těžko říct proč byla stezka pojmenována zrovna 

takto, ale kvůli rysům to určitě nebylo. Jak jsme totiž za krátko zjistili, s rysy to 

nemělo nic společného, jen jsme celou skálu obcházeli. To byl ovšem skvělý čas 
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na svačinu. Posadili jsme se na kamenech a začali svačit rohlíky nebo chleby. 

Krásný to výlet... 

Po svačině jsme sešli z takzvané "Rysí stezky" a vydali se po lesní cestě 

neznámo kam, nakonec jsme skončili ve vedlejší vesnici. Prošli jsme ji a vydali 

se zase k auta. Naneštěstí začalo lít jako z konve. Díkybohu za naši babičku, 

která měla dva deštníky a jeden nám ochotně půjčila.  

 

K autu jsme dorazili relativně rychle, a ani jsme nebyli moc mokří, za což 

samozřejmě vděčíme babičce. Skvělé bylo, že jsme se ještě na maminčino přáni 

zastavili v restauraci, kde prý mají nejlepší bramboráky. Nakonec se ukázalo, že 

jsou bramboráky spíše průměrné a možná ani to ne. Mě to naštěstí nijak netížilo, 

neboť já si dala smetanovou omáčku s kuřecím masem.  

Výlet se jinak moc povedl a těším se s rodinou na další výlet, který bude doufám 

stejně záživný jako tento.  

Tereza Suchá 9.A  
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Podzimní příběh 

 

Byla chladná podzimní noc. Dívka, která seděla na lavičce, z níž byl překrásný 

výhled, měla už dlouho spát. Ale jako každý podzim – vybrala si jedno datum a 

bez svolení rodičů vyšla ven. Venku moc nebývala, protože jí to rodiče 

zakazovali. Ale dnes se mohla kochat překrásným výhledem na město, které 

tolik milovala. Po dlouhých minutách, své oči upřela na strom, ze kterého 

zrovna padal červený lístek. Dívka ho tedy zvedla a pronesla: „Podzim, to je 

období, které já tolik miluji. Není to léto, ani zima, je to něco mezi nimi. Je 

teplo, ale přitom už zima. Stromy jsou krásné a jejich listy padají na zem a dělají 

překrásnou cestičku. Brzy svět pozná, že podzim je nejkrásnější roční období. A 

pak mi nikdo nebude říkat, že podzim je škaredý," svůj dlouhý proslov 

zakončila krásnou podzimní básničkou, kterou si sama vymyslela. „Je zima, ale 

teplo je též. Podzim kapky deště svolává a pak je utírá. Listí pomalu z našeho 

dohledu vymizí. A sníh se spustí. Pak už nebude podzim, pak bude zima." Dívka 

tahle slova nevydávala za úplně dokonalou básničku, ale snažila se vyjádřit své 

pocity k podzimu, který jí vždy uchvátil.  

Podzim, to bylo období, o kterém se dívka nedokázala pořádně vyjádřit, ale 

přece o něm věděla, že jako období mezi létem a zimou jen pomalu přesvědčuje 

lidi, aby se začali chystat na zimu. Stejně podzim skoro většina lidí nevnímá. A 

proto ho taky dívka milovala. Protože podzim byl jako ona, jí si taky nikdo 

nevšímal, přestože měl podzim i své obdivovatele, jako je ona měla taky.  
 

      Eliška 
Nováková, 8.B 
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         NOVINKY, AKCE A ZAJÍMAVOSTI 

Automat na auta 

Napadlo vás si koupit auto v automatu? Možné jen v Singapuru. Zákazník si v 

přízemí vybere auto a do 2 minut ho má před sebou. Manažeru firmy se hlasí 

zájemci kteří by podobný systém zkopírovali. 

AL-HAD JAZID 

Domy, které jsou ve výšce 150 metrů. Jsou staré přes 500 let. Mají 5 pater a jsou 

z hlíny nebo kukuřičné slámy. Domy na skále mají výhodu. Když přijdou deště, 

přijdou povodně a domy na skále nemohu být zaplaveny. 

Nejchytřejší box na svačinu 

Každý si bere svačinu do práce či do školy. Někdo ale počítá i kalorie, kolik váží 

jeho svačina. A proto je tu Macropack. Měří kalorie. Tahle věcička stojí 60 

dolarů tedy 1300 korun. 

Muzeum tortury 

V centrum prahy se nachází muzeum tortury. Voskové figuríny, čarodějnice, 

poprava mečem a další. Dohromady 400 exponátů. Tohle muzeum se nachází ve 

zrekonstruovaných sklepních prostorách v Celní ulici. 

 

Akce v Brně a Praze 

 

V Praze: 
3.11.-5.11. Čáry,máry,fuk (Praha 3) 

3.11.-24.11. Listopad 2017 – měsíc nočních prohlídek Zoo Plzeň 

27.10.-31.3. Zimní plavby Pražskými Benátkami (Praha 1) 

1.1.-31.12. Výstava na film! 2 (Praha) 

3.11.-4.11. Frame Prague Comice Art festival (Praha 1) 

V Brně: 

1.2.-31.12. Země pod palbou - nový program hvězdárny                            
 

                                       
Renata Karásková 

a Aneta 
Pokladníková 8.B 
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Counter Strike Global Offensive – Recenze 

 

Hra mě velice zaujala svým stylem a celkem dobrou grafikou. 

Ve hře jsou dva týmy, T (Terorists) a CT (Counter Terorist) my osobně nejraději 

hrajeme za Teroristy. 

Ve hře mě také zaujaly velice krásné skiny (vzhled zbraně) jak na zbraně, tak i 

na nože i rukavice, skiny můžou stát od pár centů až po několik tisíc € (euro), 

hraje je také dobře optimalizovaná. Na hře mi vadí Rusáci, Poláci a hackeři, 

kteří občas velice znepříjemňují hru. Ve hře jsou tři módy, kompetitivní (hra 5v5  

s náhodnými hráči) offline s boty (5v5 s počítačem řízenými hráči) a poslední, 

komunitní servery (neomezený i omezený počet hráčů, podle počtu slotu 

serveru. Ve hře můžete dostat bedny se skiny, které můžete i koupit a skiny 

můžete i dostat ze hry. 

 

 

 

 

David Ngo, David Košulič, Zdenda Novotný, 6. C 
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Básnička 

 

 

 

Alena Rýdlová, Monika Kučerová, 7. C 
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Zeptali jsme se žáků 6. ročníku na tyto dvě otázky. U prvního grafu 
nám zodpovědělo otázku 31 žáků a u druhého 26 žáků. 

 

 

 

          Anna Weisserová 8.A 

67,7%

29,0%

3,2%

Jak se ti zatím líbí na druhém stupni?

Líbí se mi tu

Ujde to

Nelíbí se mi tu

Nejraději bych tu nebyl

88,5%

11,5%

Zdá se vám druhý stupeň lepší než první?

Ano

Ne
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VTIPY 
1. V ZOO : 

,,Tati, proč na nás ta gorila za sklem tak hnusně čumí?“ 

 ,,Psssttt, tiše, děti! Jsme teprve u pokladny!“ 

2.PEPÍČEK : 

„Pepíčku, proč jsi včera nebyl ve škole?“ 

 „Vy jste říkala, že kdo nebude mít domácí úkol, tak ať se tady ani 

neukazuje.“ 

3. VÁNOCE: 

Holčička: „Tatínku, já bych chtěla na Vánoce pejska.“ 

Tatínek: ,,Nevymejšlej kraviny. Bude kapr jako vždycky!“ 

4. SNĚHULÁCI: 

„Jaký je rozdíl mezi sněhulákem a sněhuláčicí? “  

„Sněhové koule. “ 

 

5. ŠKOLA : 

Přijde paní učitelka do třídy a ptá se: „Děti, kdo si myslí, že je hloupý, 

ať si stoupne.“ 

Všichni sedí, jenom Pepíček se postaví. 
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Paní učitelka: „Pepíčku, ty si myslíš, že jsi hloupý?“ 

Pepíček: „To ne, ale je mi trapný vás nechat stát samotnou!“ 

6. ZVÍŘATA : 

„Co dostanete, když zkřížíte žraloka s krávou? “ 

„To netuším, ale dojit bych to nechtěl. “ 

7. ZE ŽIVOTA : 

Vejde tlustá paní do obchodu a říká prodavači: „Ráda bych viděla 

nějaké plavky, co by mi byly.“ Prodavač: „Tak to já taky!“     

 Tereza Musilová 
8.A 
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Omalovánky 
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1          

2 
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4       
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1. obživlá kostra 

2. opak MLADÝ 

3. pohřbívají se v tom mrtví 

4. nosí dárky v USA 

5. jinak KLAUN 

6. jezdí po tom auta 

7. vydlabává se na HALLOWEEN 

8. důležitý orgán dechu 

9. Halloweenská… 

        Rudolf Trenčanský, 7. C 

 

1          

2 

 

         

3 
 

    

 
4     

5      

6         

 

1. Měsíc před prosincem 

2. Děti chodí na Halloween... 

3. Na Halloween se vyřezávají… 

4. první měsíc školy 

5. Ze stromů opadává… 

6. Děti se na Halloween převlékají do…      

    Klára Špundová, Andrea Kuncová, 7. C 
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Napiš anglicky:  

David Ngo, 6. C 


