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Perlič ky ze školních lavic 

Každý učitel občas narazí v písemných pracích nebo i v průběhu vyučování na úsměvné 

odpovědi, přeřeknutí či přepisy – pro zasmání jich pár uvádíme: 

 Napiš 7. pád čísla množného od spojení „s jezevci“  odpověď: „s jezevčíkem“ 

 Popisování slepé mapy s chráněnými krajinnými oblastmi ČR  „CHKO Krkolovsko“ 

(Kokořínsko) „CHKO Maďarský kras“ (Moravský kras) 

 „Slyšeli jsme z lampionu vyvolávat číslo našeho letu.“ (diktát, kde číslo letu podle 

našeho žáka bohužel neuslyšíte z amplionu, ale z lampionu ) 

 Československý malíř meziválečného období: „J. Zrzek“ (J. Zrzavý) 

 Jaké směry se uplatňovaly v architektuře v meziválečném období?  „onalismus a 

kontraktivismus“ (funkcionalismus a konstruktivismus) 

 „sociální demokracisté“ 

 Vysvětli pojem Blitzkrieg  „během chvilky se snaží všechno zaujmout“ 

 Popiš útok na Polsko  „Hitler cestoval do Francie“ 

 Popiš útok na Francii  „Hitler porušil neutralizaci Belgie, Lucemburska a 

Nizozemska …“  

 „poučení neutralizace“ (správně: porušení neutrality) 

 Vysvětli pojem „Maginotova linie“  „pověstný systém“ (pevnostní systém) 

 Vysvětli pojem „kolaborant“  „člověk, co zkoušel různé pokusy“ 

 Vysvětli pojem „demarkační linie“  „místo, kde se platilo markami“  

 „ …aby si kluci mohli z bytu udělat hvízdárnu“ (diktát o Amině, kde si kluci chtěli 

z bytu udělat jízdárnu) 

 Vyjmenuj československé komunistické prezidenty  „….Kosák….“ (Husák) 

 Co znamená zkratka OSN?  „Organizace společnosti v Normandii“ 

 Doplň víceslovné pojmenování: medvěd__________ „lidožravý (ohrožený)“ 

 Co má vliv na rodinné soužití?  „slepost a tupost“ 

 Kdo byl třídní nepřítel nacismu?  „Židé a husiti“ 

 „Jan Hus byl upálen v Kostinci“  

 „Ve slově zítra píšeme i, protože se zeptáme Kdo?Co?“ 

 „Děti si hrály je y, protože je to rod čtvrtý.“ 

 Co je symbol islámu?  „srb s hvězdou“ 



Máj pro dnešní fb mládež 

Všichni se již určitě setkali se známou básní Karla Hynka Máchy. Na webové stránce 

http://danielbohuslav.blog.idnes.cz/  však najdeme i verzi této básně upravenou pro 

dnešní děti, které jsou hodně ovlivněné facebookem. 

Máj 

1.Zpěv 

Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas. 

To se líbí uživateli Karel Hynek Mácha. 

Jarmila sedí za růžového večera pod dubem u jezera. 

Jarmila se přidala ke skupině „Nesnáším, když mě svede otec mého přítele a ten ho za to 

potom zabije.“ 

Vilém se zúčastní události „Vilémova poprava.“ 

Jarmila upravila své Datum utonutí. 

 

2. Zpěv 

Vilém sedí ve vězení, hlavu o ruce opírá, v hloub myšlenek se zabírá. 

Jarmila je v komplikovaném vztahu s Vilém. 

Vilém okomentoval stav „Je to složité s Vilém“ uživatele Jarmila. 

„Že truchlí? – pro mě? Pouhý sen! Ta dávno neví o mně.“ 

Vilém se stal fanouškem Nostalgie – marná touha v zašlý svět. 

Vilém byl označen v albu Činy neslýchané. 

Uživatel Loupežníci okomentoval fotku uživatele Vilém: „Strašný lesů pán!“ 

Vilém přidal něco na zeď uživatele Vilémův otec. 

Čtenář Máje lituje uživatele Vilém. 

Karel Hynek Mácha sdílí „Patetická vata sebelítosti“ skrze Vilém. 

Uživatel Strážný je nyní v Máji, navrhněte přátele uživateli Strážný. 

Strážný a Vilém se stali přáteli. 

Vilém upravil své O mně. 

Strážný jen nepohnutě stojí, po tváři se mu slzy rojí, v srdci jeho strašný žal. 

Strážný nepublikoval stav uživatele Vilém. 

Intermezzo I 

Sbor duchů, Jeden hlas přírody a 18 dalších přátel se zúčastní akce „Vilémova poprava.“ 

Sbor duchů pozval uživatele Vilém do skupiny Smrt - návrat do země. 

 

3. Zpěv 

Karel Hynek Mácha okomentoval album Krajina. 

Události: Vilémova poprava – Dnes v 10:00 

Vojenský pluk vede uživatele Vilém. 

http://danielbohuslav.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=137223


Přátelé, kteří jsou online: 257 

Vilém klopí zrak, slza slzu stíhá. 

Dav lidí importoval poznámku „Modlitba“ z externího zdroje Bible. 

Vilém poslal zprávu „Obžaloba společnosti“ uživateli Bílé obláčky. 

Bůh zablokoval účet uživatele Vilém. 

Uživateli Učitel češtiny se líbí Oxymoron. 

Karel Hynek Mácha toto okomentoval: 

„Vyhaslé světlo s ní, zbortěné harfy tón, ztrhané strůny zvuk, umřelé hvězdy svit, mrtvé 

milenky cit..“ 

Hrdlička byl označen v albu „Pozdní večer – druhý máj“ 

Intermezzo II 

Lesy dálné se přidal do skupiny Přírodní téma. 

Loupežníci: Je nám líto, že vůdce zhynul! – vůdce zhynul!! – pán náš zhynul!!! 

4. Zpěv 

Vítejte v Máji, máte 3658 nových upozornění. 

Žádost o zařazení mezi přátele Karel Hynek Mácha, 10 501 196 společných přátel. 

Hospodský publikoval odkaz na zeď uživatele Máj. 

Karel Hynek Mácha se stal fanouškem Vilém. 

Učitel češtiny toto okomentoval: „Subjektivizace epiky“ 

Karel Hynek Mácha sdílel svůj stav skrze Vilém: „Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal.“ 

Hrdlička -> Karel Hynek Mácha: Hynku! 

Hrdlička -> Vilém: Viléme!! 

Hrdlička -> Jarmila: Jarmilo!!! 

Dobová kritika označil uživatele Karel Hynek Mácha na fotce Nihilista a epigon Byronův. 

Jan Neruda, Karolína Světlá a Jakub Arbes se přidali do skupiny Májovci. 

Toto se Vám líbí. 

(Zdroj: http://danielbohuslav.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=137223) 

 

Loupežnická násobilka (Zdroj: http://www.detskestranky.cz/tag/3-a-4-trida/page/13/)  

http://danielbohuslav.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=137223


Škoda 110 l 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

- osobní automobil vyráběný značkou Škoda v Mladé 

Boleslavi 

-nástupcem škody 1000mb 

-vůz pro čtyři cestující 

-rok výroby: 1969 – 1976  

-hmotnost:  826 kg 

-objem válců: 1,1l 

-spotřeba na 100km: 8,5 l  

 (Z. Hrneček, P. Dolejš) 

 



 Čz 175/450 

Rok výroby: 1965 

Motor: dvoudobý vzduchem chlazený 

Objem: 175 ccm 

Maximální výkon motoru: 10k při 5500 ot/min  

Maximální rychlost: 95 km/h 

Váha stroje: 125 kg 

 



Jawa 

mustang

 
Objem: 50 ccm 

Výkon: 2,9 Kw 

Maximální rychlost: 70 km/h 

Převodovka: 3-rychlostní 

Chlazení: vzduch 

Motor: jednoválec, dvoutaktní 

 (R. Bican, R. Jelínek) 



Florbalové výrobky 

II. 

 

Unihoc vznikl roku 1972 Karl Åke Ahlqvistem v Gothenburgu. 

Florbalové hole 

Čepele: Player, Cavity, Unity, Replayer, Player +, Epic….. 

Shafty: Textreme, Bamboo,…… 

Technologie: Curve, Toplight II, Ultralight, Feather light….. 

Omotávky: Player, Hydro,Elite…… 

Boty 

U4 White/Yellow/Queen Red, U3……..  

Ostatní 

Toolbagy, oblečení, sportovní láhve…… 

Unihoc U4 Stl                  Čepel Unihoc Unity                Unihoc Epic 

 

 

Obuv 

Typy: Viper, Cobra, Adder… 

  

(D. Prokop, M. Dolejš) 



 

FILM MĚSÍCE: SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 

Hlavní postavy: Harley Quin (Margot Robbie), El Diablo, Deadshot (Will Smith), Katana 

(Karen Fukuhara), Rick Flag ( Joel Kinnaman), Boomerang (Jai Courtney), Joker (Jared 

Leto),  Amanda Waller (Viola Devis), Killer Croc (Adewale Akinnuoye), Enchantress (Cara 

Delevigne) 

Sebevražedný oddíl (v anglickém originále Suicide Squad) je americký superhrdinský film 

natočený podle stejnojmenného komiksu od DC Comics. Členy Sebevražedného oddílu jsou 

antihrdinové. Scénář a režie je dílem Davida Ayera . 

 

(T. Doubková, K. Suchanová) 

TANKY 
IS7 : 

Tank SSR 
Výroba v roce 1945 

Zaoblený pancíř proti průrazům (240mm) 
Dělo ráže 130mm 

Délka 7,38m 
Šířka 3,4m 
Výška 2,6m 

Hmotnost  68t 
Max. rychlost 58,6 km/h (772Kw) 

 

 
 

(M. Janda, D. Hrůza, T. Keřka)



HUDEBNÍ SVĚT 

Sia 

 Úspěšná australská zpěvačka a textařka. Spolupracuje s Maddie Ziegler, čtrnáctiletou 

americkou tanečnicí. Je známá tím, že si během svých vystoupení zakrývá tvář. Rozhodla se 

zachovat si plně své soukromí, nechtěla být jednou z osob, které jsou na ulici obklopovány 

novináři a fanoušky, a proto nosí paruky či klobouky s dlouhou ofinou, jež jí tvář zakrývá. Mimo 

jiné napsala i jednu z nejznámějších písniček Rihanny - Diamonds a spolupracovala i s dalšími 

významnými zpěváky, jako jsou David Guetta, One Direction, Angel Hazel, nebo FloRida. Sama 

má velmi úspěšnou kariéru zpěvačky a její nejznámější písně jsou například Chandelier, 

CheapThrills, ElasticHeart, The Greatest, Titanium, Shewolf a spousta dalších. 

 

 

 

 

 

 

 

Divine Attraction 

Divine Attraction je křesťanská pop-rocková skupina z LA, která nyní žije v České republice. Byla 

založena roku 2008. Kapela má tři členy – Cory Simona (zpěvák), Alexander Becerra (kytarista) a 

Brian Bothwell (bubeník). Přesto, že působí už osm let, mají velmi málo fanoušků a moc se o nich 

neví. Na facebookové stránce Divine Attraction sleduje 4 288 lidí a na svém YouTube kanálu mají 

okolo 1000 odběratelů. V rámci projektu ExitTour navštívili 21. 10. 2016 i naší školu a večer 

uspořádali koncert v parku Bažantnice. Přes chladné počasí na koncertě panovala velmi příjemná 

atmosféra. Mají poměrně hodně písniček, ale ty nejoblíbenější jsou: ECHO, No Weapon, 

Captivated, nebo remix/cover „písničky“ Péčivo. 

 

 

 

 

 

 

(P. Trantinová, G. Ctiborová, K. Zděnková) 



ROZHOVOR 

Kovy 
My: Jak jsi začal s YouTubem? 

Kovy: Hele hlavně z nudy. Bylo to mezi devátou třídou a střední. Spousta času... Tak proč to 
nezkusit :) 

 

My: Je složité být youtuber? 

Kovy: Jen občas, jinak je to dream job :) Ale je pravda, že někdy je to dost psychicky náročný :/ 

 

My: Kam chodíš na nápady na videa na YouTube? 

Kovy: Sám nevím... To ty nápady chodí za mnou :D 

 

My: Inspiroval tě při tvoření hudebních parodií i Bart Baker? (YouTuber tvořící skvělé parodie) 

Kovy: Samozřejmě. Bart Baker byl taky velká inspirace. Jeho parodie jsou dovedené k 
dokonalosti, ale poslední dobou to u něj trochu ztrácí šťávu a zaškatulkoval se do jednoho žánru. 
Já rád experimentuju a dělám různé věci. 

 

My: Na jaké video jsi úplně nejvíce pyšný? 

 Kovy: To je dost těžká otázka... Asi první parodie s Halinou :D 

 

My: Jaká je tvoje nejoblíbenější písnička? 

Kovy: Sám nevím, každou chvíli nějaká jiná… Momentálně si rád poslechnu Bastille, dokonce 
mám už i lístky na jejich koncert! (pozn. Koncert se koná 26. 11. 2016 v pražském Foru Karlín) 

 

My: Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo? 

Kovy: Tak to je taky těžký :D Jídlo a já - to je vážný vztah. Takhle z fleku asi jedno nevyberu :/ 

 

My: Kde se vidíš za pět let? 

Kovy: Doufám, že budu šťastný, to je hlavní. Ať už teď, nebo za pět let :) 

 

 

 

(Klára Zděnková, Adéla Ebenhochová, Jana Hrochová) 



Křížovka pro menší děti 

             

   

1.               
  

    

2.           
   

   

3.                 
 

 

4.            
      

 

5.             
     

 

6.             
     

    

7.         
    

 

1. Typická holčičí hračka            

 2. Žluté podlouhlé ovoce                

 3. Živočich s tukovými hrby na zádech  žijící v poušti       

 4. Opak zeleniny        

 5. Barva trávy             

 6. Čím se píše na tabuli?                    

 7. Největší světadíl                       
(A. Ebenhochová, Š. Kubecová, E. Kvasničková, 8. B) 

Psi 
Pes patří mezi psovité šelmy. Má štíhlé svalnaté tělo s mohutným hrudníkem. Na hrudník 

navazuje svalnatý krk, který nese hlavu s prodlouženým čenichem. Končetiny jsou 

stavěny pro vytrvalost v chůzi i běhu. Pes našlapuje na polštářky, což jsou zrohovatělé 

bezsrsté útvary na tlapkách. Drápy jsou pevné, tupé a nezatažitelné. Mláďata psů se 

nazývají štěňata a samice fena. Nejmenším psem je čivava. 

                                                 

(V. a V. Kadlecovy, E. Jungbauerová) 

 


