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☻Rozhovor s panem Zajíčkem o Kambodži 
 

Cihláček v roli reportéra vyzpovídal pana Zajíčka, známého cestovatele, z jeho posledních zážitků: 

 

1.Cihláček: Ocitl jste se v Kambodži někdy v nebezpečí nebo v ohrožení? 

Pan Zajíček: Ne! Je to milá země. 

2. Cihláček: Vyzkoušel jste si nějaké zvyky? 

Pan Zajíček:Jo, vyzkoušel jsem si víno kouzelné), (alkohol tam je výborný.:) 

3.Cihláček: Jaké pocity ve Vás vyvolala země Kambodža? 

Pan Zajíček: Nejlepší, byli tam strašně milí lidé. 

4. Cihláček: Měl jste nějaké střevní potíže z jídla? 

Pan Zajíček: Ne, bylo to asi štěstí, ale nic vážného se nestalo.  

5. Cihláček: Kam se ještě chystáte? 

Pan Zajíček: Asi Barma, ale ještě to zvažujeme, protože je to vojenský stát.                        

Skoro vše je tam zakázáno! 

 

 

☻Naši malí odborníci 
Na mnohdy opravdu těžké otázky odpovídají děti z mateřské školky: 

 

Proč tátové nepečou ? 

Ondra Němec- Protože chodí do práce. 

Vašík Haša - Protože chodí do hospody. 

Terezka Ševčíková- Protože nejsou kuchaři. 

Julie Lukešová- Protože by to všechno spálili. 

 

Jak se vaří polévka kulajda ? 

Kristýna Valtemarová- Dávají se do ní houby, 

nejčastěji vochomůrka. 

Lucka Šimodová- Vaří se jako voda. 

 

Proč je želva pomalá ? 

Kristýna Valtemarová- Protože má velká záda. 

Adam Šidlák- Má malé nohy. 

Lucka Šimodová- Protože nemá nohy. 

Sebik Königsmarg- Má krunýř. 

 

Proč má pivo pěnu ? 

Kristýna Valtemarová- Protože je tam voda. 

Lucka Šimodová- Protože je v něm mléko. 

Sebik Königsmarg- Protože je hořké. 

 

Co se dělá na Hawaii ? 

Kristýna Valtemarová- Kouká se tam na televizi. 

Adam Šidlák- Bijou se tam lidi. 

Lucka Šimodová- Maluje. 

Sebik Königsmarg- Nakupuje a plave. 

 

Co jsou to bikiny ? 

Kristýna Valtemarová- Chodí se s tím ven. 

Adam Šidlák- Je to značka auta. 

Lucka Šimodová- Když se někdo poblije. 

Sebik Königsmarg- Vypadá to jako kočka. 

 

Na co máme vládu ? 

Kristýna Valtemarová- Abychom se mohli sprchovat. 

Adam Šidlák- Abychom mohli někomu nadávat. 

Lucka Šimodová- Protože se narodila v království. 

Sebik Königsmarg- Aby jsme jim sloužili. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

☻Komiks pro nejmenší 
Jednoho dne se rozhodla plechovka, že už se jí v popelnici nelíbí, a vydala se do ZOO za zvířátky. 

Nejdříve na ni vztekle zavrčel lev, potom si však mile popovídala s chameleonem a nakonec se rozplývala 

nad buclatou pandou papající bambus. Než však stihla naskočit zpátky do popelice, objevila se zlá bota 

značky Nike a ….. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☻Příběh na pokračování 
Takže… jsem Terka Dendisová, víc vědět nepotřebujete. 

Právě sedím v letadle, které letí do Denveru, kde žije můj strejda, a vedle mě sedí jeden dost hustej týpek. 

Vlastní modrou bekovku a až na žlutý zip na mikině je od hlavy až k patě celý zelený, teda co se oblečení 

týče. Má hnědé vlasy a nebesky modré oči. Ještě chvíli jsem se na něj koukala, poté odvracím zrak                    

a hledím z okénka letadla ven. Za okamžik do mě ten drsnej týpek drbnul a začal se mi představovat: 

„Ahoj, jsem Miki Vonk a ty jsi?“„Jmenuji se Dendisová, Terka Dendisová,“ odpovídám. Usmál se na mě:                  

„A kam vůbec letíš?“ „Do Denveru a ty?“ „Já na Floridu. A ty tam jedeš sama na dovolenou?“ ptal se dál. 

Právě jsem se chystala odpovědět, když se ozval hlas pilota, který mluvil k pasažérům, tudíž i ke mně              

a k Mikimu. Svůj výklad začal tak, že nám oznámil: „Milí pasažéři, teď se nelekejte …“ Více jsem toho 

bohužel nepostřehla, až na přání krásného letu. Jedna z letušek přišla k nám a povídá: „Můžete jít prosím 

se mnou?“ Jenom jsme přikývli a šli do přední části letadla. Jak jsme procházeli uličkou, všichni cestující 

na nás tak nějak divně koukali. Na místě jsme uviděli  nějakého chlapa, ten měl černé vlasy včetně stejné 

barvy trička i kalhot a v ruce držel  bouchačku. Jakmile nás spatřil, otočil se a okamžitě nás svázal 

provazy k sobě. Namířil na nás tou pistolí a pronesl s ledovým klidem: „Teď mě na slovo poslechnete! 

Pojďte se mnou a nikomu se nic nestane...“ 

 

Áááá, jsem 

ještě plná 

limonády! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

☻Rozdíly- najdi 10 rozdílů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☻Ze světa zvířat  

  Kráva produkuje za den až 200 x více plynu než člověk.  

                                                                                      Medúza je z 95% složena z vody.  

  Pásovci rodí 4 mláďátka, která jsou vždy stejného pohlaví. 

  Delfíni spí s jedním okem otevřeným.  

                        

                             Nejstarší zlatá rybka se dožila 41 let a jmenovala se Fred.  

 

  Emu klade vejce, která mění barvu. Zpočátku jsou jednotvárně zelená, ale po několika dnech zčernají.  

 

  V jednom doupěti se může shromáždit až 1000 chřestýšů, kteří se tak navzájem zahřívají.  



☻Hádanky pro nejmenší  

Dva rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne. Co je to? 

Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co je to? 

Má to klobouček, jednu nožičku, pěkně si sedí v mechu v lesíčku. Co je to ? 

 Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Co je to? 

☻Rekordy 

Nejdelší chlupy v uších 

AnonymVictor (Indie), ředitel školy v důchodu, má nejdelší chlupy v uších 

na světě. V roce 2008 byla délka jeho chlupů 18,1 cm.  

 

 

 

                                                    Nejdelší skok prasete 

            Piggy, jejíž majitelem je Tom Vandeleur, skočila  do bazénu z výšky 3,31 metrů. 

 

  

 

Nejužší pas 

Cathie Jungová (USA) měřící 1,72 cm, si ,, vytrénovala“ svůj pas na 

neuvěřitelných 38,1 cm s korzetem a 53,3 cm bez korzetu. 

 

 

 

Nejdelší nehty na nohou 

Louise Hollisová (USA) si nechává růst nehty na nohou od roku 1982. Celková 

délka všech deseti nehtů dohromady je 2,21 metru. Boty musí nosit otevřené a 

musí mít nejméně 7,5 cm vysoké podrážky, aby jí nehty nedřely o zem.  

 

 

 

☻Logické hádanky 
Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z vody, jenom dva mají mokré vlasy. Jak je to možné? 

 

 

Jsem muž a nemám sourozence. Na stěně visí podobizna. Otec muže na obrazu je synem mého otce. 

Kdo je na obrazu? 

 

 

Matka s otcem mají šest synů, každý syn má jednu sestru. Kolik členů má rodina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☻Okénko do historie 

15. února 1944 Američané zaútočili na atol Truk. Ten byl 

silnou japonskou pevností. Americká letadlová loď 

Enterprise, která byla nejznámější lodí bojující v Tichomoří, 

měla souostroví Truk vyřadit z provozu.  

V prvním kroku měly stíhačky Hellcat získat vzdušnou 

nadvládu nad atolem Truk. Američané vyslali 72 stíhaček. 

Z Truku na ně vzlétlo více než 50 japonských stíhaček Zero.  

Bitvu vyhráli Američané a zahájili druhý krok, tím bylo 

bombardovaní skladů paliva, letiště, protiletadlových baterií 

atd. Američané potopili také 3 lehké křižníky,                                  

4 torpédoborce, 3 hlídkové lodě a 36 nákladních                             

a doprovodných plavidel. Tato bitva byla velkou porážkou 

Japonců.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                      

 

 

 

 

 

autor: Lukáš Bortl, 7.B 

 

☻Zajímavosti o…Ludvíku XIV. (1638-1715) 
 

● Když v roce 1643 nastoupil na trůn po svém otci Ludvíkovi 

XIII., bylo mu pět let. 

● Ludvík byl ve znamení panna. 

● Ludvíkovi se narodilo celkem šest dětí, nemanželských dětí 

měl deset. 

● Ludvík XIV. miloval hudbu. Probouzel se a oblékal za zvuků 

hudby, kterou mu hráli dole na nádvoří versailleského paláce. 

●Malý Ludvík byl vychováván ve značně nuzných 

podmínkách. Nejenže běžně chodil roztrhaný a špinavý jako 

děti služebnictva, se kterými si hrával na dvoře či v příkopu 

Louvru, ale byl stejně jako ony trestán rákoskou. 

 ● Miloval obrázkové vydání životopisu Alexandra Velikého, 

který byl jeho velkým vzorem.  

 ● Oblíbeným prostředkem, jak se zbavit Ludvíka XIV., byl 

jed, říkalo se mu „následnický“. 

http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/21292
http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/21292


 

 

 

 

 

 

 

☻Recenze 

Já padouch  
V krásném předměstském sousedství, obklopeném růžemi a krásnými čistými bílými domy, se ukrývá 

dům ''padoucha'' Grua. Gru není moc dobrým padouchem, avšak snaží se být zlým. Ve srovnání s jinými 

filmovými padouchy je Gru jedinečný a neopakovatelný. Jeho největším zločinem je propíchnutí balonku 

malého dítěte.  

V průběhu filmu si ovšem nejde nevšimnout skvělých ''mimoňů'', kteří pracují pro Grua. Není nic 

rozkošnějšího než malí žlutí trpaslíci, kteří dokážou vymyslet nevídaný způsob využití kopírky. Jaký? To 

neprozradíme! 

Gru si kvůli ďábelskému plánu ukrást měsíc adoptuje tři malé dívky: Edit, Agnes a Margo. Dívky 

zpočátku nejsou nadšené, ale začnou mít Grua rády. Jenže pak jsou kýmsi uneseny a Gru se rozhodne je 

zachránit...  

Hlavní postavy: Gru, Edit, Agnes, Margo, mimoňové  

Hodnocení rady časopisu: 92% 

Hodnocení ČSFD: 78%  

 

 

☻Anketa 
 

 

 

 

 

 

 

 Daniela Poláchová, 1.C 
 Cihláček: Jakou knihu právě čteš?   

 Daniela: Sněhurka. 

Cihláček: Co tě nejvíce na knize zaujalo? 

 Daniela: Scéna s princem. 

 

 Štefan Korch, 1.A 
 Cihláček: Jakou knihu právě čteš?   

 Štefan: Hledá se Nemo. 

 Cihláček:  Co tě nejvíce na knize zaujalo? 

 Štefan: Básnička Měl bys plavat. 

Lucie Oravcová, 3.B 
Cihláček: Jakou knihu  právě čteš? 

Lucie: Deník malého poseroutky. 

Cihláček: Co tě nejvíce na knize zaujalo? 

Lucie: Mrňousek. 

 

Aneta Michnová, 4.B 

Cihláček: Jakou knihu  právě čteš? 

Aneta: Vanda příšerně slavná.  

Cihláček:  Co tě nejvíce na knize zaujalo? 

Aneta: Příběh, jak Vanda pracovala. 

 

Pepa Danyi, 4.A 
Cihláček: Jakou knihu právě čteš? 

Pepa: Deník malého poseroutky. 

Cihláček: Co tě nejvíce na knize zaujalo? 

Pepa: Jak je napsaná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

☻Poznej, o jakou knížku jde 
 

1.Knížka: 

Hlavní postavy: Frank Heffley- otec Grega  

                            Susan Heffley- matka Grega  

                            Rodrick Heffley- starší bratr Grega         

                            Manny Heffley- mladší bratr Grega 

  

2.Knížka: 

Hlavní postavy:  Jupiter- 13-ti letý kluk 

                             Vicky – je jí skoro 13 let 

                             Nick-11-ti letý kluk a bratr Vicky 

 

 3.Knížka:                            

Hlavní postavy: Mikuláš - malý kluk, který stejně jako všichni malí kluci zlobí, ale často to není jeho 

vlastní vinou.  

                            maminka - správná opora a vůdce rodiny, jako správná matka má o Mikuláše někdy až        

přehnaný strach. 

                            Mikulášovi spolužáci – jako v každé třídě i v této jsou různí kluci, mají svého šprta 

Celestýna, a podnikají méně či více nebezpečná dobrodružství a jako kluci samozřejmě zlobí. 

                              

☻ Poznej hereckou osobnost 
 

● Narodila se 11.2.1969 v Kalifornii. 

● Její otec John byl producent a matka Nancy herečka a modelka. 

● Pracuje jako herečka v Hollywoodu a zahrála si v seriálu Přátelé (Rachel)                 

a také ve filmech Zkus mě rozesmát, Marley a já, Ona jedině ona, Hodná 

holka. 

●Velkou kapitolou jejího života byl Brad Pitt, se kterým se 29. června 

zasnoubila. 

 

 

 

● Narodil se 9.6.1963 v Kentucky. 

● Byl nejmladší ze čtyř sourozenců. Jeho otec byl inženýr a matka                              

v domácnosti. Jeho rodiče se rozvedli, když mu bylo 15 a on už v té době bral 

drogy a kradl. Jeho velkým koníčkem byla hra na kytaru. 

● Je hercem v Hollywoodu a k jeho slavným dílům patří Piráti z Karibiku 

(všechny díly), Alenka v říši divů, Karlík a továrna na čokoládu, Imaginárium 

Dr. Parnasse, Střihoruký Edward a mnoho dalších... 

 

 

 

 

● Narodil se v Praze v roce 1996.  

● Už ve čtyřech letech se objevil v reklamě. Osvědčil se a celkem už 

jich má na kontě třicet. Před pár lety se objevil v roztančeném spotu 

TV NOVA s názvem NOVAMBA. Jelikož byl velmi šikovný                   

a nadaný, tak nemohl uniknout zájmu režisérů. Teď hraje jako Franta 

v seriálu Ulice. 
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