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Na slovíčko . . .
jak zlepšit formu výuky na odsjménem
Petrou
Vychodilovou borných
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vážný úraz?
Srazilo mě auto, ale vše dopadlo
dobře, neboť domů jsem došla po
svých.
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Ukázky prací našich studentů, tentokráte z odborného výcviku
Eclipse

Dne 24. 10. 2007 se třída M4
s paní profesorkou Heringovou a
paní profesorkou Míčovou vydala
na exkurzi do pražské tiskárny
Eclipse. K vidění byly nejmodernější CTP systémy pro
přípravu ofsetových desek a dále celá škála digitálních strojů: rolové,
ředidlové a UV tiskárny
v pracovní šíři až 5 m,
archové tiskárny s produktivitou až 400 m2za
hodinu, UV ploché tiskárny pro potisk deskových materiálů, tiskové
plotry, speciální technologie pro sublimační
transferový tisk. A co
jsme obdivovali? Sítotisk - speciální technologii pro
menší tiskové náklady, vyšší životnost plakátů, pro tisk na velmi široké
spektrum různých materiálů: od

Berlín

plakátového papíru přes kartony,
vlnité lepenky, samolepicí fólie a
vinyly až po plastové, pěnokartonové, akrylátové nebo kovové
desky. Různé typy laků včetně par-

ciálních, metalických, fluorescentních, roztažné a jiné typy speciálních barev. Kompletní technologické vybavení širokého spektra

POS výrobků,		založených především na bázi vlnitých lepenek, kartonů a plastů. Pro modely, makety
a malé série jsou použity kartonážní plotry, pro střední série digitální kartonážní linky a
pro velké série příklopové a válcové výsekové stroje až do formátu 200 x 400 cm.
Prohlédli jsme si širokou škálu strojů na
dokončovací práce,
které lidem umožňují
kvalitní a operativní
zpracování vytištěné
grafiky bez nutnosti
kooperace a subdodávek. Pro lepení grafiky
na velkoplošné deskové materiály byl vidět speciální
plochý laminátor. Všem se exkurze líbila.
Ondřej Měřínský M4

Koncem září se u nás na škole kumentována celá práce na inter- vítala do Berlína a vymýšlí a praobjevila skupinka studentů, na kte- netovém deníku. Jimi zhotovený cuje na svém projektu. Popřejme
rých jste určitě poznali, že nejsou produkt byl zabalen do papíro- jim mnoho zdaru, plno zážitků
rodilými Čechy. Jako už po něko- vého obalu, který si studenti na- zPavel
podzimního
Vršecký Berlína a šťastný
likáté proběhl výměnný pobyt vrhli sami. Nyní se situace obráti- návrat3A
domů.
studentů z německé Erst-Litfass- la. Skupinka českých studentů zaMiroslav Jiřička M4
Schule a naší Střední školy polyTomáš Náhlovský M3
grafické Praha. Skupinka mladých
lidí, zabývající se designem určeným jak pro tisk, tak i pro webdesign, v Čechách vypracovala průvodce o dvanácti stránkách, kde
popsali nejen své dojmy z Prahy,
ale také které památky a podniky
stojí zato návštívit, a nakonec přidali i pár užitečných českých vět.
Brožurka by měla být návodem
pro budoucí generace výměnného
pobytu. Další náplní práce bylo
vymyslet logo, které by vystihovalo výměnný pobyt a společnou
spolupráci české a německé strany. Konečnou podobu loga užili
dále na potisk triček, jež se budou
tisknout, ale až v Berlíně. Na konci
. . . bitmapový vzor
. . . převedeno do křivek v Illustratoru
samotného projektu byla zado-

Seznamovací kurz 2007

Na uvítanou pro nové prváky si naše škola, jak už
je zvykem, připravila seznamovací pobyt. Pětidenní
zájezd, sloužící k poznávání nových spolužáků, proběhl skvěle. Většina lidí si padla do oka a skoro
všichni byli přátelští a milí. I přes celkovou nepřízeň
počasí nám to vyšlo. Střídavě oblačno bylo jak na obloze, tak v profesorském sboru, a bylo zrušeno nejen
pár výletů, ale také zkráceno několik večerek. Nikdo
z nás profesorům nezáviděl starosti o ,,stádo divoké
zvěře,“ jakým nepochybně jsme, ale snad každé zvířátko by souhlasilo se zmírněním tak přísných pravidel.
I přesto jsme si užili týden plný zábavy, her, procházek malebnou přírodou a dalších skvělých aktivit.

Každý účastník si našel činnost, která ho baví a ve
které je dobrý. Na výběr byla opravdu spousta činností a aktivit a nikdy nebyla nuda.
Nakonec ti nejlepší a nejsnaživější byli vyhodnoceni a spravedlivě odměněni a všichni byli spokojeni.
Poslední večer si tedy všechny chatky pochutnávaly
na sladkých dárečcích a odměnách a nikdo ani nepostřehl, že týden je pryč a nastává krutý návrat domů.
Všichni se ale samozřejmě těšili do školy na zbylé
spolužáky, profesory a mistry a na učení, povinnosti
a další věci, které ke škole neodmyslitelně patří.
Tak nás tady máte a hurá na to!
Andrea Kebortová M1B

Pád Iliařin

Temné stíny proplouvaly její hlavou. Vlasy a řasy
jí pomalu spaloval černý oheň – plameny z černých
a hořkých vzpomínek a šedočerný kouř zahaloval její
tělo, a ona sama pomalu umírala v neustálém třasu.
V neustálé bolesti, kdy z ohně vystřelovaly ocelové
žiletky a rozřezávaly její krásně hebkou kůži na úzké
proužky.
Knížky ani sno-vize nepomáhaly. Nechtěla číst, ani
se dívat. Nechtěla nic vnímat. Byla však ale tak slabá,
že si ani nechtěla vzít žádnou exaltu či medikament.
Aspoň jednu tabletku . . . ale nechtěla. Nemohla.
Jediné co mohla cítit, byla bolest a převeliký žal.
Dalner . . . Kolik toho jen prožili. Slunné dny. Dny
pokoje, lásky. Křišťálové vodopády v Tiar-Merské
divočině. Jeho úsměv. Jeho přítomnost. Samozřejmě,
že měl Dalner svoje chyby, jako každý člověk, ale
Iliara ho milovala celým svým srdcem. Tesknila . . .
Válka. Všude jen válka. Nepřetržitý přímý přenos
z fronty. Všude krev. Bolest. Vítězství.
Porážka. Její matka. Chladná jako vždy. Beze slova
stála v tom nemocničním pokoji, beze slova v tom
okamžiku, kdy pro Iliaru zemřela veškerá naděje. Bez
citu, bez naděje. Její otec. Slaboch. Opovrhovala jím.
Ten den, kdy pochopila, jaký je. Příliš slabý. Den, kdy
zemřel. Otrávila ho. Ona. Z jakého důvodu? Matka.
Nenáviděla ji. Už odmala. A přes svůj žal a bolest tak
neviděla, že jsou si nyní tak blízko. Jedna už je, druhá
se stane . . . Služebnicí.
Protože u ní už čeká. Olbřímí. Nekonečná. Všepohlcující. Jediná správná. Temnota. Matka. Její
nová Matka.
Objevil se před ní. Malá hlavička, dlouhé, vyzáblé
ruce. Drápy stejně tak dlouhé jako celé jeho ruce.

Všude boláky. Zářící hnis. Krásný hnus . . . Byl
nepopsatelně ošklivý a přitahoval Illiaru stále blíž
a blíž. Vzal si její srdce. Okolo mozku omotal stříbrný
drát s ostny. Zářící chladným světlem. Prostoupil celé
její tělo a ona se mu oddala.
Ukázal jí všechno, co chtěl, aby viděla. Svět takový,
jaký je. Špatný, prohnilý. Lidi a všechny ostatní, jak
žijí své ubohé životy. Otroci společnosti. Otroci sebe
samých. Ukázal jí nepřítele. Nemilosrdní tvorové,
napůl ptačí a napůl lví podoby, uctívající strašlivou
bohyni Nemagie. A ukázal jí nekonečně krásná
a ohromující Temná území. Sídlo temnoty, její nové
a jediné skutečné Matky.
A on bude jejím otcem.
,,Kdo jsi?“ zeptala se ho. Slova plynula z jejich úst
jako proudy čerstvé krve. ,,Tvůj Pán,“ odpověděl
Pán Khig. Zbytky její lidské podstaty se zatřásly.
Spadla planeta. Ne, hvězda. Všechny hvězdy, co byly
a budou, všechny promarněné životy, její život – vše
se zabodlo hluboko do jejího těla. Temný plamen
stravoval její maso a kůži, spaloval kosti a požíral
vnitřnosti.
Proud lepkavé kyseliny, který strhl mozek do bezedné
propasti Temnoty, se v jediném okamžiku triumfální
bolesti shlukl dohromady a vytvořil její nové, lepší
srdce. Usmála se. ,,Jsem připravena.“
Dalner, stejně jako vše ostatní, byl pohřben hluboko v jejím podvědomí. Černá a všeobjímající mlha
zakryla její city. A nová, jako smrt krásná, pravda
pokřivila její rozum.
A Pán opětoval její úsměv.

Marek Šobíšek – fotograf ze třídy M1B
G: Jak dlouho už fotíš?
Začal jsem v osmi letech.

G: Jak jsi se k tomu tak brzo dostal?
Přesně si to nepamatuji, ale nějak mě to chytlo a začal
jsem.

G: Pamatuješ si první fotku, kterou jsi vyfotil? Nebo
první, co se ti líbila?
Moji první fotku si určitě nepamatuji.To už je hodně dlouho.
Líbí se mi hodně mých fotek, ale vybrat jednu nejhezčí je
opravdu těžké. Mám asi 6 tisíc fotek, takže je těžké probírat
úplně vše.
Kamila Pirná a Andrea Kebortová M1B

Nebojte se, jsme v dobrých rukách našich záchranářů . . .

Kamila Pirná M1B

Zuzana Drnková 2A

Pařez

Roste, roste, potom padá,
jako kytka časem zvadá.
V cestě leží spadlý strom,
spadnul, rána jako hrom.
Už nám zbyl jen holý pařez,
sekera padla, to byl nářez.
Jedno, jestli dub nebo bříza,
z kousků dřeva si ptáci staví
hnízda
tak, jak člověk chatičku.
Prachovské skály rádi máme,
a konec básničky tu máme.

Kamila Tyslová 2A

Martin Štrunc třída 1A

Kresby našich studentů, nyní ve slibovaných barvách

Sabina Doubková M3

Zuzana Drnková 2A

Pařez

Roste, roste, potom padá,
jako kytka časem zvadá.
V cestě leží spadlý strom,
spadnul, rána jako hrom.
Už nám zbyl jen holý pařez,
sekera padla, to byl nářez.
Jedno, jestli dub nebo bříza,
z kousků dřeva si ptáci staví
hnízda
tak, jak člověk chatičku.
Prachovské skály rádi máme,
a konec básničky tu máme.

Kamila Tyslová 2A

Martin Štrunc třída 1A
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Všichni se ale samozřejmě těšili do školy na zbylé
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Pád Iliařin

Temné stíny proplouvaly její hlavou. Vlasy a řasy
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V neustálé bolesti, kdy z ohně vystřelovaly ocelové
žiletky a rozřezávaly její krásně hebkou kůži na úzké
proužky.
Knížky ani sno-vize nepomáhaly. Nechtěla číst, ani
se dívat. Nechtěla nic vnímat. Byla však ale tak slabá,
že si ani nechtěla vzít žádnou exaltu či medikament.
Aspoň jednu tabletku . . . ale nechtěla. Nemohla.
Jediné co mohla cítit, byla bolest a převeliký žal.
Dalner . . . Kolik toho jen prožili. Slunné dny. Dny
pokoje, lásky. Křišťálové vodopády v Tiar-Merské
divočině. Jeho úsměv. Jeho přítomnost. Samozřejmě,
že měl Dalner svoje chyby, jako každý člověk, ale
Iliara ho milovala celým svým srdcem. Tesknila . . .
Válka. Všude jen válka. Nepřetržitý přímý přenos
z fronty. Všude krev. Bolest. Vítězství.
Porážka. Její matka. Chladná jako vždy. Beze slova
stála v tom nemocničním pokoji, beze slova v tom
okamžiku, kdy pro Iliaru zemřela veškerá naděje. Bez
citu, bez naděje. Její otec. Slaboch. Opovrhovala jím.
Ten den, kdy pochopila, jaký je. Příliš slabý. Den, kdy
zemřel. Otrávila ho. Ona. Z jakého důvodu? Matka.
Nenáviděla ji. Už odmala. A přes svůj žal a bolest tak
neviděla, že jsou si nyní tak blízko. Jedna už je, druhá
se stane . . . Služebnicí.
Protože u ní už čeká. Olbřímí. Nekonečná. Všepohlcující. Jediná správná. Temnota. Matka. Její
nová Matka.
Objevil se před ní. Malá hlavička, dlouhé, vyzáblé
ruce. Drápy stejně tak dlouhé jako celé jeho ruce.

Všude boláky. Zářící hnis. Krásný hnus . . . Byl
nepopsatelně ošklivý a přitahoval Illiaru stále blíž
a blíž. Vzal si její srdce. Okolo mozku omotal stříbrný
drát s ostny. Zářící chladným světlem. Prostoupil celé
její tělo a ona se mu oddala.
Ukázal jí všechno, co chtěl, aby viděla. Svět takový,
jaký je. Špatný, prohnilý. Lidi a všechny ostatní, jak
žijí své ubohé životy. Otroci společnosti. Otroci sebe
samých. Ukázal jí nepřítele. Nemilosrdní tvorové,
napůl ptačí a napůl lví podoby, uctívající strašlivou
bohyni Nemagie. A ukázal jí nekonečně krásná
a ohromující Temná území. Sídlo temnoty, její nové
a jediné skutečné Matky.
A on bude jejím otcem.
,,Kdo jsi?“ zeptala se ho. Slova plynula z jejich úst
jako proudy čerstvé krve. ,,Tvůj Pán,“ odpověděl
Pán Khig. Zbytky její lidské podstaty se zatřásly.
Spadla planeta. Ne, hvězda. Všechny hvězdy, co byly
a budou, všechny promarněné životy, její život – vše
se zabodlo hluboko do jejího těla. Temný plamen
stravoval její maso a kůži, spaloval kosti a požíral
vnitřnosti.
Proud lepkavé kyseliny, který strhl mozek do bezedné
propasti Temnoty, se v jediném okamžiku triumfální
bolesti shlukl dohromady a vytvořil její nové, lepší
srdce. Usmála se. ,,Jsem připravena.“
Dalner, stejně jako vše ostatní, byl pohřben hluboko v jejím podvědomí. Černá a všeobjímající mlha
zakryla její city. A nová, jako smrt krásná, pravda
pokřivila její rozum.
A Pán opětoval její úsměv.

Marek Šobíšek – fotograf ze třídy M1B
G: Jak dlouho už fotíš?
Začal jsem v osmi letech.

G: Jak jsi se k tomu tak brzo dostal?
Přesně si to nepamatuji, ale nějak mě to chytlo a začal
jsem.

G: Pamatuješ si první fotku, kterou jsi vyfotil? Nebo
první, co se ti líbila?
Moji první fotku si určitě nepamatuji.To už je hodně dlouho.
Líbí se mi hodně mých fotek, ale vybrat jednu nejhezčí je
opravdu těžké. Mám asi 6 tisíc fotek, takže je těžké probírat
úplně vše.
Kamila Pirná a Andrea Kebortová M1B

Nebojte se, jsme v dobrých rukách našich záchranářů . . .

Kamila Pirná M1B

G: Máte nějaké nápady, třeba
Na slovíčko . . .
jak zlepšit formu výuky na odsjménem
Petrou
Vychodilovou borných
svým a jménem celé redakční rady
bych vás
chtěl
pracovištích?
Vážení čtenáři,

uvítat v tomto novém čísle školního časopisu Gutenberg.

G: Dobrý den, jste jednou z ně- Já jich mám. Ale prozatím si to
Jak jistě víte, tvůrci čísla se poněkud změnili, ale to ještě nezkolika
zdejších vyučujících od- nechám pro sebe, možná by forma
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setkat s pohledy
a názory
lidí, avšak
že budou jen výstavy. Ne
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nadarmo se říká, škola hrou.
alespoň stejně, ba možná i více, zajímavé v porovnání s těmi

G: Měla jste někdy nějaký
vážný úraz?
Srazilo mě auto, ale vše dopadlo
dobře, neboť domů jsem došla po
svých.
G: Máte nějaký oblíbený butik,
který byste mohla doporučit?

předchozími.
Náhodně.
Nemohla jsem sehnat G: Studovala jste zde, na této Všechny Skateshopy, kde mají
práci,
kterásebyvám
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příliš připomínajících
naše
ze až
střední
školy?
prozatím
Porušila
jsem pravidlo.
to pořádně,
ale radši
tořemeslo.
dál neškolní akce? Že to už tady bylo? Ale jistě,a nyní,
se však se
budoucí
G:
Baví
Vás
tato
práce?
Ano,
docela
ano,
alenějmohlo
budu
rozebírat.
Každý
má
svéje tasvými prožitky a pocity chtějí s vámi podělit nově příchozí Tak tedy zde
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jemství . . .
studenti,
ještě. plni
Baví,
zatím
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Miroslav Jiřička
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- Český –jazyk
zřejmě, ale pouze krásný postih, ale STŘEDNÍ
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a jakou mají třeba snowboard
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Zajímají Vás
nejmodernější sítotisk apod.
BUS 154, 271
kuřák/nekuřákZE
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pochválit
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CTP
Jan Hladiš
Šéfredaktor
Miroslav
nebezpečné známosti
rity, kterým
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po- Jiřička
učila právě na tom snowboardu.
Výroba
SŠP Praha, s. r. o.
Vedoucí vydání
Romana Míčová
oblíbený
malíř/fotograf
– Jan Saudek
zornost a kteří Vám pak mohou
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Tomáš Urban
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pití – Fanta, Captain
mácí?
Mail redakce
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Marcel Zločenko
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Favoriti? Do některých studentů
Andrea Kebortová
10 Kč
Olomouc
vkládám velkou důvěru, ale zatím Začátky jsou rozhodně lepší v Če- oblíbené české město –Cena
jsem neměla potřebu někomu něco chách, když si něco zlomím, mám oblíbené zahraniční město – Pomorie
oblíbená věc – například televize
to domů blíž . . .
zadat mimo rámec výuky.

18.–20. 3. 2008

Ukázky prací našich studentů, tentokráte z odborného výcviku
Eclipse

Dne 24. 10. 2007 se třída M4
s paní profesorkou Heringovou a
paní profesorkou Míčovou vydala
na exkurzi do pražské tiskárny
Eclipse. K vidění byly nejmodernější CTP systémy pro
přípravu ofsetových desek a dále celá škála digitálních strojů: rolové,
ředidlové a UV tiskárny
v pracovní šíři až 5 m,
archové tiskárny s produktivitou až 400 m2za
hodinu, UV ploché tiskárny pro potisk deskových materiálů, tiskové
plotry, speciální technologie pro sublimační
transferový tisk. A co
jsme obdivovali? Sítotisk - speciální technologii pro
menší tiskové náklady, vyšší životnost plakátů, pro tisk na velmi široké
spektrum různých materiálů: od

Berlín

plakátového papíru přes kartony,
vlnité lepenky, samolepicí fólie a
vinyly až po plastové, pěnokartonové, akrylátové nebo kovové
desky. Různé typy laků včetně par-

ciálních, metalických, fluorescentních, roztažné a jiné typy speciálních barev. Kompletní technologické vybavení širokého spektra

POS výrobků,		založených především na bázi vlnitých lepenek, kartonů a plastů. Pro modely, makety
a malé série jsou použity kartonážní plotry, pro střední série digitální kartonážní linky a
pro velké série příklopové a válcové výsekové stroje až do formátu 200 x 400 cm.
Prohlédli jsme si širokou škálu strojů na
dokončovací práce,
které lidem umožňují
kvalitní a operativní
zpracování vytištěné
grafiky bez nutnosti
kooperace a subdodávek. Pro lepení grafiky
na velkoplošné deskové materiály byl vidět speciální
plochý laminátor. Všem se exkurze líbila.
Ondřej Měřínský M4

Koncem září se u nás na škole kumentována celá práce na inter- vítala do Berlína a vymýšlí a praobjevila skupinka studentů, na kte- netovém deníku. Jimi zhotovený cuje na svém projektu. Popřejme
rých jste určitě poznali, že nejsou produkt byl zabalen do papíro- jim mnoho zdaru, plno zážitků
rodilými Čechy. Jako už po něko- vého obalu, který si studenti na- zPavel
podzimního
Vršecký Berlína a šťastný
likáté proběhl výměnný pobyt vrhli sami. Nyní se situace obráti- návrat3A
domů.
studentů z německé Erst-Litfass- la. Skupinka českých studentů zaMiroslav Jiřička M4
Schule a naší Střední školy polyTomáš Náhlovský M3
grafické Praha. Skupinka mladých
lidí, zabývající se designem určeným jak pro tisk, tak i pro webdesign, v Čechách vypracovala průvodce o dvanácti stránkách, kde
popsali nejen své dojmy z Prahy,
ale také které památky a podniky
stojí zato návštívit, a nakonec přidali i pár užitečných českých vět.
Brožurka by měla být návodem
pro budoucí generace výměnného
pobytu. Další náplní práce bylo
vymyslet logo, které by vystihovalo výměnný pobyt a společnou
spolupráci české a německé strany. Konečnou podobu loga užili
dále na potisk triček, jež se budou
tisknout, ale až v Berlíně. Na konci
. . . bitmapový vzor
. . . převedeno do křivek v Illustratoru
samotného projektu byla zado-

8

7
3

5 1
7

5

9
1 2
4
8 6 4 3
7 1
2 5
4 3 1
6
6
9
4
7 8
5
2
9

9
9

6
9
8 1 2
6

2
4

3
7

3
2 6 5
8
8

1
8

2
1 2

Jak řešit sudoku: účelem je vyplnit číselnou mřížku tak, aby v každém řádku, každém sloupku a zároveň v každém ze čtverečků 3 x 3
pole byly zastoupeny všechny číslice 1–9. Někdy je velmi snadné zjistit, že v dané řádce či sloupci chybí přesně to a to číslo, doplňte
ho a logicky postupujte, někdy vám to zabere delší dobu. Dnes přinášíme jednu snadnou a jednu obtížnou verzi.
VTIPY:

1. Kdo mé jméno vysloví,
hned mne zničí.
2. Nemá to huby, ale tři zuby,
u jídla slouží, po něm netouží.
3. Máš-li mne, nedbáš mě,
ztratíš-li mne, poznáš mě.
4. Tahle holka modrooká,
pořád sedá u potoka,
když si nohy trochu smočí,
sluníčko jí svítí z očí.
5. Dlouhá je a trvá krátkou chvíli,
široká je víc než jednu míli,
vysoká je, má sedmery schody,
přec se vejde do kapičky vody.
6. Má to hlavu jako kočka,
má to nohy jako kočka,
má to ocas jako kočka,
mňouká jako kočka,
a není to kočka.
7. Je velké jako jablíčko,
a kůň to z jámy nevytáhne.

Lord loví lvy v Africe. Místní lovec vysvětluje:
,,Nebojte se, Vaše lordstvo, dáme Vám pušku
do vidlice, a až uvidíte dva lesknoucí se body,
ihned vystřelte. Trefíte lva mezi oči. Je to jednoduché!“ Nastala noc, lord spatřil dva svítící
body, vystřelil a před ním se ozvalo: ,,Che, che,
che, che, che!“ Lord vystřelil ještě pětkrát, ale
pořád se ozýval chechot. Už se rozčílil a nařídil
posvítit do tmy baterkou. Reflektor se rozsvítil
a uviděli lva: levé oko měl zakryté packou
a v druhé držel baterku.

PRANOSTIKY:
1. Drží-li v říjnu na stromech pevné listí, bude
tuhá zima.
2. Svatý František zahání lidi do chýšek.
3. Pokrývají-li se strniska ještě v říjnu hojně
babími léty, jest to předzvěstí dlouhého
a pěkného podzimu.
4. Po Svaté Tereze mráz za nehty zaleze.

Pán jde se slonem do vlaku a průvodčí mu říká:
,,Sloni do vlaku nesmí!“ Pán se slonem tedy
odejde, namaže krajíc chleba máslem a nalepí
ho slonovi na jedno ucho. Namaže si druhý
krajíc a nalepí ho slonovi na druhé ucho. Potom
jde pán se slonem znovu do vlaku a průvodčí
mu říká: ,, Už jsem vám jednou říkal, že sloni
do vlaku nesmí!“ Pán mu na to odpoví: ,,Vám

může být jedno, co si dávám mezi chleba
k svačině!“
,,Pepíčku, co jsi udělal se svou novou košilí? Je
plná děr!“ ,, Hráli jsme si na obchod a já jsem
byl ementál.“
Pepíček se při hodině povídá a paní učitelka
ho vyvolá: ,,Pepíčku, řekni nám dvě zájmena!“
Pepíček na to: ,,Kdo?“ ,,Já?“ ,,Správně!“
Vojáci jdou do války a velitel jim povídá: ,,Jdete
do války. Buď zůstanete naživu, nebo v boji
padnete. Když zůstanete naživu, to je dobrý.
Když v boji padnete, budete mít dvě možnosti:
buď vás pochovají, a nebo z vás cosi uvaří. Když
vás pochovají, to je dobrý. Když z vás cosi uvaří,
budete mít zase dvě možnosti: buď to bude mýdlo,
a nebo papír. Když to bude mýdlo, to je dobrý.
Když to bude papír, máte zase dvě možnosti: buď
to bude papír kancelářský, a nebo toaletní. Když
to bude papír kancelářský, to je dobrý. Když to
bude papír toaletní, máte zase dvě možnosti: buď
vás dají do ženského WC, a nebo do mužského.
Když vás dají do ženského, to je dobrý, ale když
do mužského, pak jste definitivně v pr . . .“
1. Ticho
2. Vidlička
3. Zdraví
4. Pomněnka
5. Duha
6. Kocour
7. Klubíčko

HÁDANKY:

Odpovědi na hádanky

těšíme se i příště . . .

