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Úvod
Vítám vás všechny zpátky v novém školním roce a též i u nového číslačasopisu Kláda. Doufám, že jste si o prázdninách všichni pořádněodpočinuli a s chutí jste skočili do nového školního roku (vím, že to jeasi dost naivní platí to jen pro nižší třídy). První školní den nicméněproběhl v klidu a škola neutrpěla žádnou újmu, takže usuzuji, že takovýodpor, abyste nechali školu vybouchnout, ke škole nikdo nemáte. To jedobře. Poslechli jsme si proslovy paní ředitelky, letos poprvé i panaprimátora a i jsme se pobavili u nové písničky pana Vodňanského.Jelikož je tohle náš poslední rok v čele Klády, tak doufám, že letosvydáme víc a tlustších čísel. K tomu je potřeba, aby všichni redaktořisvědomitě docházeli do redakce. O to všechny redaktory prosím užhned na začátku roku.V tomto čísle se můžete těšit na celoškolní anketu „Jak znáte svojiškolu“, kterou jsme dělali minulý rok. Dále se pobavíte u několika stranvtipů. Uvidíte také obrázek, který pro nás namalovali prvňáčci. Azahloubáte se nad nějvětšími záhadami světa. Vyzkoušíte si i svůj zraku článku Magické obrazy. Podivíte se také na slavnými výroky. Přejipříjemnou zábavu. Julie Kořínková 9.A



Obsah

1

Aktuality 2
The art of can 3
Největší záhady světa 4
Pí. uč. Šádová 6
Volleyball 7
Raketoplán Discovery 7
Slavné výroky 8
Anketa 10
Guinessova kniha rekordů 12
Killer Elite 13
Magické obrazy 14
Irsko 15
Mrakodrapy 16
Street dance 18
Normální den 4.A 19
Lennonova zeď 19
Vtipy 20



Aktuatity
V tomto školním roce na nás znova čekalospoustu překvapení. Pojďte se na ně společně snámi podívat!
Především tu jsou nově natřené vchodovédveře. Toho jste si jistě všimli hned. Jsou daleko

světlejší než loni. Vymalo-vaná je také celá přístavba.Nově natřené dveře atoalety. Všechno v naší škole,co je letos nově vymalované ježlutooranžové. Stejně jako školní jídelna, letos také nově vymalovaná.
Dále tu máme nově udělané venkovní hřiště. Také tělocvična má novýnátěr.

Julča Kořínková 9.A
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The art of can je projekt firmy Red Bull. Účastnícimají za úkol z materiálu z plechovek Red Bulluvytvořit nějaké umělecké dílo. Vítězné výtvory potombyly vystaveny pro veřejnost.Je zde k vidění kupříkladu obrovské auto, kteréstojí před výstavní síní. Má “lak“ vystřihaný z plášťůplechovek a vypadá skutečně neuvěřitelně. Uvnitřpotom uvidíte třeba redbullové plavky nebo hodinky.Jsou zde vystaveny věci z Red Bullu od nejmenšíchvelikostí, jako třeba úplně nepatrný kolibřík zminiaturních kousíčků plechovek, přes vzducholoď jen otrochu větší než již zmiňovaný kolibřík. Z větších děl jezde třeba slepice, ta má asi 50 cm na výšku. Mezinejvětší patří ono výše uvedené auto.Lidé z celé republiky tvořili a tvořili a jejich dílanyní můžete vidět.

Julie Kořínková 9.A

The art of can
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Největší záhady světa
(Frank P. Jones,upraveno)Sestřelené letadlo

Dne 30. srpna 1983 vzlétlo z Kennedyho letiště dopravní letadlo
Boeing 747, zvaný Jumbo jet. Podle oficiálních záznamů bylo na palubě
celkem 269 lidí včetně posádky.

Letadlo mělo letět z New Yorku, nad Aljaškou, s mezipřistáním v
Anchorage. Odtud měl Jumbo pokračovat do Soulu. Namísto trasy nad
mořem se však stroj odchýlil a letěl přes sovětskou Kamčatku, kde
ležely tajné vojenské základny. Letoun vyburcoval spoustu sovětských
stíhaček. Stíhačky se snažily piloty varovat. Chtěly, aby se Boeing
okamžitě vrátil na určenou trasu, z níž se odchýlil o více než 500 km.
Žádná reakce ale nepřišla. Rusové začali hrozit sestřelením. Letadlo
však stíhačky zcela ignorovalo a z nedovoleného kurzu neuhlo ani
o píď. Boeing na rádiové výzvy nereagoval. Stíhačky
vystřelovaly světelné signály. V letové výšce
téměř 10 000 metrů neexistují skoro žádné
vodní páry a viditelnost je skvělá.
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Letadlo tedy stíhačky muselo vidět. Stroj však nereagoval ani na
světlice, ani na palubní reflektory. Jedna ze stíhaček nyní začala kolem
křídel letadla vystřelovat varovné dávky, ty už přiměly i válečné piloty
k poslušnosti, protože to už je jen maličký okamžik před sestřelením. S
Boeingem 747, Jumbo jet to však ani nehnulo. Tvrdohlavě letěl stále
stejným směrem.

Boeing byl sestřelen raketou a spadl do mělkého moře nedaleko
Sachalinu. Vznikl mezinárodní skandál nevídaného rozsahu. Pozůstalí po
obětech se dožadovali odvety.

Trosky stroje hledal tým sovětských potápěčů. Když se SSSR
rozpadl, měli někteří vojenští potápěči zato, že už nejsou vázání
přísahou k sovětské armádě, a tak někteří z nich o výsledcích pátraní
po Boeingu 747 promluvili. J. A. Ivanov prohlásil, že na místě dopadu
letounu byly nalezeny trosky letadla, ale ani jediná stopa po lidských
obětech. Kam tedy zmizelo 269 lidí, kteří se podle úředního záznamu

měli vyskytovat na palubě? Zdrceným pozůstalým bylo
vyplaceno neuvěřitelné odškodné. Kde se však

nacházejí oni zmizelí cestující? To je jedna z
největších záhad světa !!!

Julie Kořínková, 9.A
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Paní učitelka Šádová
Naše paní učitelka je velmi hodná a zdá se nám velmi sympatická .Paní učitelka nás pořád zahrnuje všemi možnými informacemi a díkyní se toho hodně dozvíme a stále se učíme nové věci, které nám onapovídá.Ona nás učí tak dobře, že nám učení příjde jako hra .I když je velmi hodná, na zlobivé děti může být i přísná a zlobit se naně.

Viktorka a Danielka , 1.A.
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Volleyball
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Raketoplán Discovery
Raketoplán Discovery je raketoplanánNASA s oficialním číselným označenímOV-103.Byl vyroben jako čtvrtý pozkušebním Enteprise (OV-101) Columbii(OV-102) a Challengeru (STA-099, OV-99). Vykonal 39 letů o celkovém trvání4888 oběhů kolen země a 195 938 294 kmve vesmíru.

Luu Trong Dat 4.B

Volleyball, česky odbíjená (i když - jmenujte mi někoho, kdo to říká)je týmový míčový sport. Hraje se na pláži i v tělocvičně. Volejbal bylvymyšlen 9.února 1895 v USA. Ze začátku se mu říkalo Mintonette.Naši prvňáčci nám k tomuto sportunamalovali obrázek.Tady ho máte :-D



Slavné výroky, jak se lidé mýlí
Výroky se týkají budoucnosti, jak si ji kdysi lidé představovali,stejně jako si my představujeme budoucnost nyní, přestože může býtúplně jiná. Možná se některé předpovědi vyplní, ale ještě je brzo… Kdoví?

„640 kB paměti by mělo každému stačit“ (Bill Gates, zakladatelMicrosoftu)

„Do 25 let budou motorová vozidla zapomenuta“ (Sir Philip Gibbs,1928)

„Počítače jsou zbytečné.Dokážou nám dávat jen odpovědi“(Pablo Picasso, výtvarník)

„Třípalcová disketa se stane novým standardem“ (managementHitachi, 1984)

„Všechno, co mohlo být vynalezeno, již vynalezeno bylo“ (Charles H.Duell, Ředitel Amerického patentového úřadu, 1899)

„Automobil prakticky dosáhl vrcholu svého vývoje“ (ScientificAmerican, Časopis, 1909)
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„Ten virus je neškodný mazlíček“ (PeterDuesberg, biolog, 1988) - Takto popisuje panDuesberg virus HIV.

„Je úplně jedno, co dělá. Stejně nikdy ničehonedosáhne.“ (Učitel Alberta Einsteina, 1899)

„Letadla, která jsou těžší než vzduch,jsou nesmysl“ (Lord Kelvin, Fyzik, 1899)

„I když je televize technicky i teoreticky použitelná, komerčně afinančně se neuplatní.“ (Lee De Forest, vynálezce)

„Telefon má příliš mnoho nedostatků na to, aby mohl být považovánza seriózní komunikační prostředek.“ (Western Union, Americkátelegrafická společnost, 1876)
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Celoškolní anketa -
(anketa se pořádala v loňském roce = obsahuje údaje z loňskéhoroku, uvedené výsledky jsou zprůměrovány)
Kolik je ve škole žáků? (správná odpověď- 438)
2.tř.-478 3.tř.-594 4.tř.-458,3 5.tř.-464 6.tř.-499 7.tř.-363 8.tř.-

421,9 9.tř.-441

Kolik je ve škole učitelů? (správná odpověď- 31)
2.tř.-34,1 3.tř.-15,2 4.tř.-19,4 5.tř.-27,9 6.tř.-22,7 7.tř.-26,2 8.tř.-32

9.tř.-31,5

Kolik je z toho učitelek? (správná odpověď- 27)
2.tř.-16,6 3.tř.-11,3 4.tř.-19,2 5.tř.-20,5 6.tř.-17,4 7.tř.-34 8.tř.-25,3

9.tř.-25,2

Kolik je z toho učitelů (mužů)? (správná odpověď- 4)
2.tř.-3,9 3.tř.-3,8 4.tř.-3 5.tř.-5,3 6.tř.-4,4 7.tř.-4,9 8.tř.-3,8

9.tř.-4,7

Kolik visí na stěně u východu diplomů? (správná odpověď- 136)
2.tř.-63,1 3.tř.-36,2 4.tř.-32,5 5.tř.-64,6 6.tř.-99 7.tř.-44,6 8.tř.-

55,3 9.tř.-91,4

Kolik je ve vitrínách nad recepcí pohárů? (správná odpověď- 39)
2.tř.-80,2 3.tř.-23 4.tř.-34,7 5.tř.-26,6 6.tř.-20,1 7.tř.-17,3 8.tř.-

27,2 9.tř.-25,6
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Jak znáte svou školu?
Kolik visí u východu hodin? (správná odpověď-5)
2.tř.-135,9 3.tř.-4,5 4.tř.-8,5 5.tř.-6,3 6.tř.-9,5 7.tř.-12,5 8.tř.-12,6

9.tř.-7,4

Kolik už vyšlo Klád? (správná odpověď- 21)
2.tř.-30,2 3.tř.-10,4 4.tř.-91,6 5.tř.-37,4 6.tř.-69,2 7.tř.-32,8 8.tř.-29

9.tř.-35,4

Kolik míst je ve školní jídelně? (správná odpověď- 70)
2.tř.-40,4 3.tř.-43,7 4.tř.-58,1 5.tř.-56,1 6.tř.-62,6 7.tř.-63,5 8.tř.-76

9.tř.-83,2

Vyhodnocení:
Z průměru jsme zjistili, kdo byl nejblíž správné odpovědi. Čím blíž to bylo, tím

méně trestných bodů daný ročník dostal (od 1 do 8). Ročník, který měl nejméně
bodů tím pádem vyhrál.

1.místo - 8.třídy (22 bodů)
2.místo – 9.třídy (25 bodů)
3.místo – 4.třídy (39 bodů)
4.místo – 5.třídy (42 bodů) Gratulujeme !!!
5.-6.místo – 6. a 3.třídy (45 bodů)
7.místo – 1.třídy (46 bodů)
8.místo – 2.třídy (49 bodů)

Bára Sadilová, Julie Kořínková, Sylva Schwarzová, 9.A
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Guinessova kniha rekordů
Guinessova kniha rekordů je příručka, která shrnuje, zaznamenává akategorizuje světové rekordy z oblasti lidské činnosti i přírody.Vymyslel ji 10.11.1951 sir Hugh Beaver, který byl v té době generálnímředitelem pivovaru Guiness. Během večírku se dostal do sporu o tom,které lovné ptactvo je nejrychlejší na světě. Napadlo ho, že musíexistovat mnohem víc různých sporů a sázek, které jsou během noci vevšech 81 400 hostincích Spojeného království nebo Irska, a veskutečnosti neexistuje kniha,ve které by byly všechny informace,které by mohly vyvrátit argumenty, co je pravda a co není pravda.Sama kniha drží světový rekord jako každoročně nejprodávanější knihakromě Bible. Mladý kouzelník Zděnek Bradáč je neúspěšnějšímlamačem Guinessových rekordů všech dob. Zapsal se již v devatenáctirůzných kategoriích. V roce 2009 byl dokonce zařazen mezi 10největších rekordmanů desetiletí. Původní název knihy jeGuiness World Records. Obálkuknihy navrhl Yeung Poon. Knihabyla přeložena do 25 jazyků (ido čínštiny a nizozemštiny).Kniha má k roku 2009 288stran.V knize je zapsána i HelenaFibingerová, která hodila koulí22,5 metrů v hale.

Bára Vymětalová 9.A
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Killer Elite
Akční trhák roku 2011

Začnu třemi jmény- Jason Statham (Kurýr),Robert De Niro (Kmotr, Machete) a CliveOwen (Sejmi je všechny, Inside Man). Všechnytyto herce asi znáte dost dobře. Je to re-make stejnojmenného filmu z roku 1975.
Hrají tam i dva méně známí herci- YvonneStrahovski (Chuck, Také tě Miluji a Kaňón) aDominic Purcell (Útěk z Vězení, MissionImpossible 2)

Po sérii vražd členů britského SAS (Special Air Service),způsobených organizací „The Clinic“ a únosu Huntera (Robert De Niro),se vydal Danny Bryce (Jason Statham) na osobní misi- zabít Spikea - jednoho z velitelů„Kliniky“ (Clive Owen).

Film v Americe už vyšel a my semůžeme jen těšit.

Daniel Bulatkin, 7.B
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Magické obrazy
Znáte tyhle oční hříčky? Ne? Zadívejte se na tyto zdánlivě obyčejnéobrázky. Rozostřete oči. Nic nevidíte? Dejte si obrázek těsně k očím apomalu oddalujte. V žádném případě nezaostřujte oči! Pokud se vám topodaří, uvidíte úplně jiný 3D obrázek!

Julie Kořínková 9.A
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Irsko

Myslím si, že jsme prožili úžasných osm dnů. Byl pro nászorganizován perfektní zájezd v čele s panem učitelem Ryanem, kterýnás provedl svou zemí. Ukázal nám mnoho památek, poznali jsme irskétradice a zvyky, novou kuchyni, milé lidi, a jak počasí umí býtnevyzpytatelné. Musím se přiznat, že do Prahy se mi vůbec nechtělo, neprotože bych musela do školy, ale proto, že mi to bude všechno chybět,od skvělého kolektivu, který jsme tam tvořili, až po huňaté ovce. Alebez pomoci pedagogů (pí. uč. Faltové, Kolenaté, Iveljové, Charvátové, p.uč. Ryana, pana školníka Martínka), pomocné síly (Ruth - bývaléabsolventky Kladské) a hlavně nejdůležitějších osob tohoto zájezdu,našich pánů řidičů bychom to určitě nezvládli. Mnohokrát Vámděkujeme za další zkušenosti.
Anna Soukupová 9.A
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Mrakodrapy
Víte, jak vlastně vznikly???Kolébkou mrakodrapů je americké Chicago. Najdete tu asi 1500výškových budov. I ti, kteří si na podobné stavby moc netrpí, zde musíuznat, že i takový mrakodrap může být pěkný. Co však stálo na začátkuvýstavby těchto velikánů?Byl to oheň, který v roce 1871 skoro zničil centrum Chicaga a změnilve spáleniště třetinu města. Všechnozlé je pro něco dobré - kvůli ničivémuohni se vytvořil prostor pro novouvýstavbu. Začal rychle růst početobyvatel i ceny pozemků. Kam by sevšak město mohlo dál rozšiřovat? Nopřece nahoru!
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Vznik mrakodrapů souvisí taky srozvojem ve stavebnictví. Aby mohlynové stavby vyrůst výš než jejichokolí, bylo totiž potřeba je zpevnit aodlehčit. Prvním mrakodrapem bylabudova pojišťovny Home Insurance,která byla postavena v roce 1885.Dnes již bohužel nestojí. Od tédoby bylo postaveno výškovýchbudov velmi mnoho. Dnešníarchitekti pořád přemýšlejí o tom,jak nejlépe využít technickémožnostmi, které dnes máme. Kdovšak postaví dům nejvyšší a kde jeten pomyslný „strop", to zatím nikdoodhadnout neumí.Největší mrakodrap v ČR jepražský CityTower na Pankráci se109 metry.

Bára Sadilová, 9.A
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Street dance
Je název pro všechy taneční styly, které vznikly na ulici. Zahrnujítance, jako je Hip Hop, R´n´B, New style, Old style, Free style, Hype,Krumpin´, Funky, Lockin´, Poppin´, Boogaloo, Electric boogi, Breakdance, House a další. Tyto tance mají i společný životní styl a oblékání– kšiltovky, volné kalhoty, graffiti, masivní zlaté řetězy apod. ProStreet dance jsou typické tzv. Battles (jamming), kdy jednotlivci,dvojice nebo skupinka lidí tančí kolem sebe. Pozoruje je přitom hloučeklidí, kteří je následně posuzují a určí vítěze. Battles se většinouodehrávají ve volném prostranství. Popis stylů:Hip Hop - kořeny hip hopu nalezneme v západoafrické aafroamerické hudbě. Hip Hop je též známý jako rapování.Break Dance – vznikl v USA a v podstatě se vyvíjel společně s HipHopem, využívají se v něm ale i prvky brazilské capoeiry a různéakrobatické skoky (mezi prvky break dance patří power moves, freezy,footwork, toprock, uprock, lock-in a jiné).Just Dance – hlavní prvky just dance jsou houpavý rytmus, svěžest,originalita a improvizace.X-Dance – je silně propojen s osobností tanečníka, ten můžeprojevit vlastní pocity a emoce.R'n'B – nebo-li Rhythm and Blues má kořeny v černošských rytmech.Hlavním prvkem je houpavý rytmus, v současnosti se hojně mísí sostatními „černošskými“ styly.ModernStreet – vznikl prolínáním hip hopu,moderního tance a jazz dance. Na hodiněModernDance si nejen zatančíte, čeká vás taképosilování a potřebné protažení.Jazz-LatinStreet – je mix jazz dance, R'n'B alatinskoamerických tanců.Reggaeton – pochází z latinskoamerických zemí,prolíná se v něm hip hop, reggae, ale i latinskoamerickétance jako samby či salsa. Sylva Schwarzová
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Normalní den třídy 4.A
Ráno, když se probudíme, zjistíme, že jdeme do školy. To je překvapení.Když přijdeme do školy, upalujeme do třídy. Nachystáme si školní potřeby,učení a jdeme na věc. Kluci se začnou honit, bude polštářová bitva. Holky sizatím vypráví své drby. Zazvoní a kluci začnou křičet ještě víc (asi jsounaštvaný že začíná hodina). Paní učitelka přijde do třídy, třískne dveřmi avynadá nám. Začneme se učit,to je ta největší otrava. Když začne zvonit nakonec hodiny, tak se těšíme na přestánku jako blechy v pytli. Jestli je velkápřestávka, tak podle rozvrhu jdeme na počítač. Pokud je malá přestávka takděláme obyčejně to, co před první hodinou. Když skončí vyučování a jdemedo družiny, tak si připadáme, jako bychom se znovu narodili. Nahlásíme se ajdeme ven. Kluci dělají něco s míčem (třeba hrají fotbal,vybíjenou,hází nakoš...), nebo provokují holky (např: kluk kopne holku, holka mu dá facku akluk odejde). Když nás zavolají domů tváříme se kysele jako citron. Aledomů jít musíme. Jednou za čas se stane, že nám rodiče dovolí být ještěchvíli ve družině, ale to se stane vážně jen občas. Jdeme domů tak ahoj.Lucie Hrdová. 4.A
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Lennonova zeď
Lennonova zeď je zeď Maltézské zahrady na Malé Straně.Objevovaly sena ní křídou psané básničky-většinou milostné. Často byly režimemzamilovány bílou barvou, ale brzy se znovu objevily(což znamená, že přesden je zamalovaly bílou barvou a přes noc se tam znovu objevily). Po smrtiLennona v prosinci 1980 byl využit zaoblený obelisk jakosymbolický hrob. K tomuto hrobu nosili lidé svíčky akvětiny a brzy se na okolní zdi začaly objevovat graffitiinspirované Johnem Lennonem a útržky písní skupinyBeatles.Zeď se během času měnila a původní Lennonův portrétbyl dlouho schovám pod vrstvou nových maleb. Pokaždékdyž jístatní orgány přetřely barvou, vždy se tamobnovilo mnoho veršů a obrázků. Po přelomu století sezeď stala turistickou atrakcí.



Vtipy
Víte proč dává blondýnka noviny do ledničky? Protože je chce mít vždyčerstvé.
Dvě blondýnky sedí v kavárně a ta jedna se ptá té druhé: „Proč jsi taksmutná?“ „Neudělala jsem řidičák“ „Proč co se stalo?“ „No, když jsem vjelana kruhový objezd, bylo tam napsaný číslo 30. Tak jsem to 3Okrát objela.“A ta první se jí ptá: „Nepřepočítala ses?“ Veronika, Irenka a Týnka 5.B
Sedí si takhle v neděli po obědě Paroubek na své zahradě a přemýšlí kampůjde, až zemře, jestli do pekla nebo do nebe. Tak si řekne, že si to půjdeobhlédnout: Jde do nebe, tam zaklepe na vrata, otevře mu sv. Petr.Paroubek kouká a tam jen samé čajíčky, šachy, nuda.... tak říká:,, No není tošpatné, ale to mám teď.“Tak jde do pekla, tam zabuší na bránu a otevře mu čert. Paroubek serozhlíží a tam samý chlast, děvky a zábavy. Tak si říká:,, Jooo tak sempůjdu....“Po 15letech zemře a jde do pekla, zaklepe na tu bránu a hned ve dveříchho vezmou dva čerti a nesou ho do kotle. Paroubek se diví: "Co se stalo? Jájsem tady byl před 15-ti lety a tady byl samý chlast, děvky a zábavy.." Čertse tak na něj podívá a říká: " To víš - předvolební kampaň"
Za komunismu se tři muži ve vězení baví o tom, proč je zavřeli.První říká: ,,Vždycky jsem chodil do práce o deset minut později, tak mězavřeli za sabotáž.",,To já jsem chodil o deset minut dřív," říká druhý, ,,tak jsem tu zašpionáž."Třetí povzdechne: ,,Chodil jsem vždycky včas, tak mě odsoudili za to, žemám hodinky z dovozu."
Plave si mořem velrybí samec vedle své velrybí družky a mrmlá:,,Celý svět se snaží zachránit náš druh, vědci zasedají, ekologové sebouří, ale TEBE BOLÍ HLAVA...!!!"
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Přijde muž z práce domů o něco dříve. Vejde do ložnice a na posteli ležíjeho žena nahá.Hned se na ni osopí:,,Co se to tu takhle válíš? A proč nejsi oblečená?"Manželka: ,,Víš, proč nejsem oblečená? Protože nemám co na sebe!",,To mi neříkej, že nemáš co na sebe!"Otevře skříň a ukazuje:,, Jedny šaty, druhý šaty, třetí šaty, nazdarKarle!..."
Paní učitelka chce po dětech, aby řekly rým. Postupně jich tam několikřekne nějaké rýmy, až paní učitelka vyvolá Pepíčka a ten říká:„V moři stojí Kokrhel, vodu má až po kolena.“„Ale Pepíčku, to se přece vůbec nerýmuje.“„Jen počkejte, až přijde příliv.“
Jdou rodiče do kina a Pepíčkovi pustí pohádky na gramofonové desce. Zadvě hodiny se vrácí a již z předsíně vidí Pepíčka, jak mlátí hlavou o zeď akříčí ,,Chci, chci, chci...!!!" Přijdou blíž a z gramofonu se ozývá: Děti, chceteslyšet pohádku?...css Děti chcete slyšet pohádku?...css...
Víš, jaký je rozdíl mezi mužem a mléčným zubem?Mléčný zub ví, kdy má vypadnout..
Jaký je rozdíl mezi E.T. a mužem?E.T. volal domů.
Přijde policista z práce, otevře ledničku, podívá se dovnitř a vzteklepráskne dveřma. Na druhý den zase přijde z práce, podívá se do ledničky apráskne dveřma: ,,Už zase!!!!" Třetí den přijde domů, otevře ledničku a volá:,,Marie, já tě zabiju, jestli v té ledničce nebudeš zhasínat světlo!!!"
poznámky:Jezdí nosem po lavici, aby to pískalo.Dává pozor, jestli dávám pozor, a když si myslí, že nedávám pozor, taknedává pozor.Tváří se inteligentně, ale je úplně blbej.
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Běhá po třídě a zvrací židličky.Svým zpěvem úmyslně ruší hodinu zpěvu.Smrká mi do výkladu.Plival na schodišti na níže postaveného učitele vyššího ročníku, čímž snížiljeho vážnost.Hodil mokrou houbou po učitelce a ta po dopadu na zem udělala loužičku.Plive kuličky z železné trubičky.Nosí do školy příliš krátké sukně, takže vzbuzuje u spolužáků většípozornost než já se svým výkladem, prosím o prodloužení.Na hodinu fyziky přišel o 45 minut později.Váš syn při vyvolání k tabuli zakřičel, že chybí, vyskočil oknem a zavřel sena záchodě. Bára Sadilová 9.A
Pepíček: "Tatínku, dnes jsem ušetřil 10 korun!" "Jo, a jak?" "Běžel jsemcelou cestu do školy za autobusem." "Tak zítra běž za taxíkem, ušetříš dvěstě!"
Přijde Pepíček za maminkou a povídá: Mami, děda se oběsil ve sklepě!Proboha to ne! Apríl!-ve stodole
Potká Pepíček žábu a ta mu říká: „Polib mě a něco dostaneš.“ Pepíčekžábu políbí a žába povídá: „Dostaneš ekzém.“

(podívám se na google, než položím hloupou otázku)
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