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Byli jednou maminka a tatínek. Jednou měli velké štěstí a narodila se jim 

dvojčátka. Byli to Jeníček a Mařena. Když jim bylo 5 let, tatínek je vzal do 

lesa, aby je seznámil s přírodou, jenže Jeník zlobil, pořád se honil, až se 

ztratil. Hledal a hledal, až potkal Mařenu. 

„Kde máš tátu? Já myslela, že jde s tebou! Ale kde je?!?“ rozbrečeli se. 

„Hele! Maminka! Ne, to je víla, víla? Víla!“ Běželi za ní. 

„Dobrý den. Ty jsi víla? Já jsem Mařena a tohle je můj 

bratr Jeníček.“ řekla Mařena. „Ano, já jsem víla, a jmenuji se Vilma. 

Pojďte, já vás dovedu do své chaloupky.“ řekla víla Vilma. Děti souhlasily.  

A tak šli lesem, až došli k chaloupce, která byla celá z čokolády. Dětem se 

ta chaloupka moc líbila. Víla Vilma je 

pozvala dovnitř a dala jim čokoládu:-P. 

Když děti čokoládu dojedly, tak řekla, že 

jim udělá pleťovou masku. A děti s tím 

samozřejmě souhlasily. Ale pak se víla 

proměnila v strašlivou čarodějnici. A řekla 

dětem: „Já jsem čarodějnice Vilma a teď 

vás sním.“ 

„Ale předtím jsi byla víla? A proč jsi nám 

dávala čokoládu? A proč jsi nám dělala pleťovou masku?“ zeptala se Mařena.  

„Ve vílu jsem se proměnila, abych vás oklamala, čokoládou jsem vás chtěla 

vykrmit a pleťová maska nebyla pleťová maska ale marináda. A teď si vás 

upeču na grilu.“ řekla čarodějnice Vilma. Najednou se ocitli v sauně.  

„Jééééé sauna!“ 

„Myslím, že to není sauna Mařeno.“  

„A co by to bylo jiného? Hmmmm. Nechávám se podat.“ 

„Mařeno! Tobě se snad uškvařil mozek! Nám tu jde o život a ty si děláš 

šprťouchlata! Co Bo jo ho o o o ó?“ 

A tak se Mařena stala služkou, která se zbláznila, a z Jeníčka duch, který 

bloudí a hledá rodiče.    

 

 

Víla Vilma 
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Jitku od té doby Filip nesnášel. Ale někdo jí měl naopak rád, že 

zachránila školu. Zuzka odpustila Michalovi a v tu dobu vtrhla do třídy 

nová žákyně.  Paní učitelka řekla, že se jmenuje Žofka a Žofka 

Michalovi vzala učebnici. Michal dostal 5, protože neměl učebnici a 

potom mu jí Žofka dala, jako že jí našla. Byla škodolibá.  

A v ten den jim přišla pošta a děti zase četly. Ne, četla Žofka, a  

protože byla škodolibá, řekla, že tam je napsáno: Celá první třída 

kromě Žofky ať přijdou na policejní stanici, že je zatknou. Michalovi 

to přišlo podezřelé - proč ta nejhroznější ne? A protože byl v maléru, 

tak zoufale četl, ale protože mu šlo o  život, četl správně: Můžete 

nám zase pomoci na poště? Jaroslav Adámek vedoucí pošty.  

Za to co Žofka udělala, byla vyhozena ze školy a všichni se radovali. 

Minecraftové dobrodružství 

Steve bydlel vysoko v horách v malém srubu. Dolů z hory chodil jen 

do vesnice, aby mohl pozdravit vesničany a pak u nich nakoupit nějaké 

věci za emeraldy. Do vesnice a na spoustu dalších míst chodil svým 

tajným tunelem, který si vykopal za pomoci svých kamarádů Ibse, 

kováře a knihovníka Phixe z vesnice.  

Steve se jednoho dne probudil ve své posteli, rozcvičil se a šel do 

vesnice, protože se hrrrozně nudil. Když přišel do vesnice, čekalo ho 

zděšení: ve vesnici bylo asi sto zombíků! Steve zděšením stlačil páku 

nouzového systému. Steve tento redstonový systém postavil proto, 
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Pošta, 3. díl 

Steve a vesnice plná zombíků 



aby v případě nebezpečí mohl on a jeho kamarádi z vesnice zachovat 

klidnou hlavu a pomocí systému nebezpečí uhasit.  

Steve systém ještě nepoužil. Před ním se otevřela první komora 

systému. Byly tam tři páky. Nad první byl nápis: Zaplavení. Nad 

druhou stálo: Nedostatek surovin. Steve zmáčknul až třetí páku. Nad 

ní byl nápis: Nájezd nepřátelských mobů. Před Stevem se otevřela 

komora 2c. Vtom uslyšel  ze systému výbuch. Určitě to byl Plížil! 

Systém zhasnul. Stevovi bylo jasné, že se systémem už nemůže 

počítat. Nasadil proto sprint a vyběhl nahoru do srubu. Nechtěl jet 

výtahem, protože se bál, že je rozbitý.  

Návod jak postavit výtah v Minecraftu najdete na Youtube na kanálu 

Patrior2002.  

Steva čekalo další zděšení. V jeho srubu bylo také nejméně třicet 

zombíků! Steve na nic nečekal a odkopal tajnou skrýš. Vytáhl železný 

meč, protože diamantový měl v domě. Začal kosit zombíky jednoho za 

druhým až se probojoval do srubu. Vytáhl diamantovou zbroj a meč a 

taky rogalo. Vyběhl ven a roztáhl rogalo. Skočil ze skály, plachtil dolů 

do vesnice. Už z dálky slyšel nářek vesničanů. Přistál na střeše 

kostela a sešel do mezipatra. Z něj zabil všechny zombíky kteří mu 

překáželi v cestě ven z kostela. Nakonec vyšel z kostela a začal 



zabíjet zombíky Obzvlášť mu dal zabrat zombík ze železným hrudním 

plátem. Steve tušil, že ho vzal kovářovi Ibsovi z truhly, kterou měl ve 

své kovárně. 

Color Switch 

Je to hra, která se stahuje na mobil, na tablet nebo se dá i najít na 

internetu. 

Máte míček, který klikáním posouváte 

klikáním nahoru přes barevné kruhy, potom i 

čtverce nebo obdélníky. Během her získáváte 

hvězdičky a za ně si potom můžete koupit 

jiné míčky za různé ceny. Je tam hlavní hra, 

ve které klasicky hru hrajete. 

Potom tam je víc her. Tady jsem vám je 

napsala: 

Chalenges, Paddle, Easter, Hop hop, Circular, 

Up and Down, Valentines Day, Target, 

Christmas, Border, Swoop, Loop, Circle, 

Pumpkin, Hallowen, Tower, Warp, slow, Brick, Doogle, Slide, Clibm, 

Jump, Zigzag, Control, Turn, Shoot, Line, Spin, Break, Blavck White, 

Bounce, Split, Gravity, Corol fly, Color swap, Cave, Races a Reverse. 

Každý den úplně dole pod všemi hrami je Daily Challenge, kde máte 

jakýkoli level z jakékoli hry. Pokud ho vyhrajete, dostanete 50 

hvězdiček. 
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Zahrajte si 

Bára Majerová, 4. A  



 

Krásný les 

 

za  pramenem Labe 

hejno ptáků zobe 

nástěnku na které je 

napsáno to   be   

 

za potokem je studánka 

která zpívá od ránka 

od raníčka 

 

liška vám přeběhne přes cestu  

veverka zase v městu 

a k tomu 

veverčinu gestu 

veverka nepřeběhne přes cestu 

 

tohle se děje 

v tom  krásném lese 

a to nikdo nenese  

vítejte v lese 
 

 

 

 

 

Básnička 
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Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi 

 

Oba hráči jsou dobří, ale jeden z nich je nejlepší, jména - Cristiano 

Ronaldo vs Lionel Messi. Já si myslím, že jsou oba super hráči, ale 

někdo fandí Ronaldovi a někdo zase Messimu . 

 

Rokenrol 
 

Já Barča ráda tančím rokenrol. 

Chodím tančit na Kobylisy do 

Studia Beyond. 

Učí mě výborná učitelka Julie 

Lonská. Jezdí se na vystoupení a v 

létě na soustředění.  

Jestli chcete poznat bezva partu a 

tančit, přijďte se podívat v pondělí nebo ve středu od dvou do tří do 

studia Beylond. (6-11 let) 

Karel Kohout a Bára Majerová, 4. A  

Něco na sportovní téma 



 

Sedí blondýnka a brunetka u televize a dívají se na film. 

Brunetka povídá: Hele, vsadíme se, jo? Já sázím, že ten chlap skočí. 

Blondýnka: Tak jo, já sázím, že neskočí.  

Daly 100kč na stůl a ten chlap skočil. Jenže brunetka řekne: Hele, já 

ten film už viděla a věděla jsem to. 

A blondýnka na to: No, já ten film taky viděla, ale myslela jsem, že 

podruhé už neskočí!!! 

 
 

Blondýnka dělá test, složený z otázek a odpovědí "ano X ne". Dívá se 

na papír... 5 minut... 10 minut... potom v náhlém záchvatu inspirace 

vyndá z peněženky minci a začne vyplňovat test stylem "panna=Ano, 

orel=Ne". Za půl hodinky má všechno hotové, zatímco zbytek třídy se 

ještě potí nad papíry...  

Posledních 5 minut času, a ona najednou začne v zoufalství vyhazovat 

minci, mrmlat a strašně se potit. Dozírající přijde znepokojeně k ní a 

ptá se, co se stalo?  

Ona na to "Kontroluji si odpovědi... a skoro všechno mám špatně!" 

Vtipy (nejen) o blondýnkách 
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Čekají dva pánové na nástupišti. 

První se zeptá průvodčí: 

,,Doveze mě tento vlak do Prahy?´´ 

,,Ne,“ odpoví průvodčí. 

,,A mě?“ zeptá se ten druhý.   

                  

 

 

    Čivava        
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Rasy psů 



 

                                Foxterier 

 

 

 

             

 

     Mopsík 

 

 

 

 

     Čau čau                                                 

 

 

 



 

 

      Border kolie 

 

 

 

 

 

                                                               Pudl 

 

 

 

        Německý ovčák 

 

 

 

 

 



    

 

Buldog 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čivava je nejmenší psí plemeno na světě, jehož jméno je odvozeno od 

největší mexické provincie Chihuahua. Předpokládá se, že tito psi 

dříve v oblasti střední Ameriky žili volně v norách a v době existence 

civilizace Toltéků byli domorodci chytáni a domestikováni. Pověsti 

jihoamerických indiánů zmiňují čivavy jako ochránce zemřelých 

náčelníků na cestě do světa duchů, malé pejsky najdeme i na mnoha 

dobových vyobrazeních a soškách. 

Mezinárodní kynologická organizace FCI uznala standard tohoto 

plemene v roce 1942, do České republiky byla první čivava dovezena v 

roce 1971 z USA. Skutečnou oblibu si však čivava v Evropě získala až 

v 80. letech a od této doby se stále drží mezi nejpopulárnějšími a 

nejžádanějšími plemeny. 
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Čivava 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mexiko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chihuahua_(st%C3%A1t)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_kynologick%C3%A1_federace


Čivava dlouhosrstá - základní informace 

Země původu: Mexiko 

Tělesná 

charakteristika 

Hmotnost: 1,5 – 3kg 

Výška: cca 15 – 23 cm 

Barva: všechny 

Klasifikace a standard 

Skupina FCI: 9: Společenští a doprovodní psi 

Sekce FCI: 6: Chihuahueno 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Mexiko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_kynologick%C3%A1_federace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_kynologick%C3%A1_federace


Dubaj 

 ددد

 
 

vlajka 

 

Poloha: 

Souřadnice 

25°15′52″ s. š., 

55°18′42″ v. d. 

Nadmořská výška 

0 m n. m. 
 

Stát: 

Spojené arabské 

emiráty 

Emirát 

Dubaj 

 
 
Rozloha a 

obyvatelstvo: 

Počet obyvatel - 2 735 925 (2017) 

Hustota zalidnění  - 1,1 milionů obyv./km² 

Etnické složení - Arabové 

Náboženské složení - muslimové 

 

Dubaj (nebo také Dubai či Dubayy, arabsky دبي   lze do českého jazyka 

přeložit jako „místo srazu“) je hlavní město stejnojmenného emirátu 

Dubaj 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A9_sou%C5%99adnice
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=cs&pagename=Dubaj&params=25.264444_N_55.311667_E_type:city
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=cs&pagename=Dubaj&params=25.264444_N_55.311667_E_type:city
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_arabsk%C3%A9_emir%C3%A1ty
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_arabsk%C3%A9_emir%C3%A1ty
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emir%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dubaj_%28emir%C3%A1t%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota_zalidn%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arabov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Muslim
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arab%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dubaj_%28emir%C3%A1t%29


ve Spojených arabských emirátech a zároveň nejlidnatější město v 

zemi. Pro odlišení od emirátu se používá označení Dubai City. Nachází 

se na pobřeží Perského zálivu. Téměř veškerý hospodářský, sociální, 

kulturní i politický život emirátu se odehrává v jeho hlavním městě, 

kde žije přibližně 99 % obyvatel emirátu. Mnoho obyvatel 

zaměstnaných ve městě bydlí z důvodu nižších nájmů v sousedním 

emirátu Šardžá, který sahá až bezprostředně k branám města. 

Duhový park 

 

Když chcete s dětmi na výlet, abyste je 

pobááááááávilíííííííííííííííííí, můžete do 

duhového parku. 

Je tam víc než dost zábavýýýýýýýý 

prrrrrrrrrrrro děěěěěětíííííííííííí.   

 
 

 

Českosaské Švýcarsko 
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Tipy na výlet 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_arabsk%C3%A9_emir%C3%A1ty
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_m%C4%9Bst_ve_Spojen%C3%BDch_arabsk%C3%BDch_emir%C3%A1tech
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pob%C5%99e%C5%BE%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Persk%C3%BD_z%C3%A1liv
https://cs.wikipedia.org/wiki/%25
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ard%C5%BE%C3%A1_%28emir%C3%A1t%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1na


Výlet na 5-6 hodin lehká túra 

Moc pěkný výlet, místo se nachází  asi deset km od  rozhledny 

Sněžník. Toto místo najdete pomocí navigace, cvičí se tam i 

horolezení. 
 

 

Poslední 
 

všechno někdy končí 

všechno je poslední 

a potom to zakončí 

hudba poslední 

 

když je poslední 

den školy tak se radujete 

když je poslední plyšák 

tak ho neuvidíte 

smutníte 

 

když jste zapnuli  

poslední mobil 

smutněli jste 

nechtěli jste 

poslední kinedryl 

 

když můžete naposled na počítač 

tak opravdu jen smutníte 

 

všechno je důslední 

I POSLEDNÍ 

 konec 
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