Spyce news

ZŠ Brodek u Přerova

Slovo šéfredaktora
Milí čtenáři, v tomto dílu Spyce news se můžete dočíst všechno o třídách na naší škole.
Protože je to 1. číslo, tak Vás prosím abyste byli shovívaví k obsahu.
Připomínám, že stejně jako loňský rok, přijímáme různé články nejenom od redaktorů, ale i
od čtenářů.
Články a náměty pište na : jan.koplik@centrum.cz
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Předseda: Matyáš Zachara
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SPRÁVA TŘÍDY

Nástěnkáři: Vojta Brázda,Kristýna Vašková,Daniel Chytil
Třídnické hodiny: Dominik Havran,Sabina Strapinová,Tomáš Bajer
Třídní kniha: Karel Janíček,Gowin Ondřej

V NAŠÍ TŘÍDĚ VLÁDNE CHAOS!!!!!

Třídní učitelka :

Mgr. Jitka Navrátilová

Předseda :

Jan Koplík

Místopředsedkyně : Andrea Hradečná
Pokladník:

Matěj Hřivna

Vymahač:

Josef Klíma

Květinářky:

Kateřina Motáňová
Sabina Richterová
Veronika Židková
Andrea Hradečná
Jakub Daněk
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Vojta Studený

Nástěnkáři/ky:
Třídní kniha:

Devátá třída se tento měsíc účastní těchto akcí :
11.11.

Hrou proti AIDS 8.00h Olomouc

16.11

Burza škol Přerov

24-25.11

Burza škol Olomouc

30.11

Zubař Brodek u Přerova

(JK)

"Zlatá rybko, chtěl bych být naprosto výjimečný."
"Hotovo. Teď máš naprosto ojedinělou nevyléčitelnou nemoc."
V restauraci zastupuje uklízečka nachvilku pana kuchaře
Servírka řekne, připravte mi prosím pastu (Italské těstoviny)
A uklízečka se zeptá a kartáček nechcete?
Jde muž pozdě v noci přes hřbitov, když vidí dědu, jak majzlíkem buší do hřbitovního
kamene: "Dědo, už jsem se lekl, že jste duch." - Co mám teda dělat, když mi blbě vytesali
datum úmrtí!"!
Někteří lidé žvýkají žvýkačky.
Chuck Norris žvýká hokejové puky.
Děti se koukají jestli není pod postelí bubák, bubák se kouká jestli není pod posteli Chuck
Norris.
Úspěšný podnikatel prohání po krajině svůj nový džíp a najednou zahlédne klasického
bezdomovce. Ten si jen tak sedí, pak natáhne ruku, luskne prsty a objeví se před ním čerstvě
natočené pivo. Bezdomovec ho vyzunkne a zase natáhne ruku, luskne, objeví se pivo.
Podnikatel přijde k němu a ptá se, jak to dělá.
"No víte, jednou jsem prohrabával popelnice, našel jsem takovou divnou lampu a jak jsem ji
začal čistit, objevil se džin, no a tak si teď dávám pivko".
Podnikatel si v duchu říká "blbá socka" a nahlas povídá:
"a neprodal byste mi tu lampu? Tady vám dám klíče od nového džípu, tady jsou klíče od nové
vily, tady je bankovní karta, na účtu je milion".
Bezdomovec povídá: "No když chcete..." a plácnou si.
Sotva bezdomovec odjede, podnikatel začne leštit lampu objeví se džin a
podnikatel spustí: "Chci vrtulník, zámek, kontrolní balík akcií firmy..."
"ZADRŽ!" říká džin. "I mezi námi džiny došlo ke specializaci, neděláme všichni všechno;
takže co si dáš Gambrinus nebo Radegast?"
Víte proč je čert černý??
Protože kdyby byl bílý tak by to byla koza.

1. Ve volné přírodě se u nás vyskytuje:
a. jeden druh jedovatých hadů
b. tři druhy jedovatých hadů

2.Sojka obecná patří mezi:
a.dravce
b.pěvce

3. Protože odlétá na jih, neuvidíme u nás v zimě tohoto ptáka:
a. drozd zpěvný
b.sýkora modřinka

4. Najáda je:
a. plemeno psů
b.larva vážky

5.Zubr evropský je :
a. sudokopytník
b. lichokopytník

Správné odpovědi:1.a , 2.b , 3.a , 4.b , 5.a

Komiks

Zajímavosti
Básnička na zapamatování Smetanových oper
Byla jedna Prodaná nevěsta, jmenovala se Libuše, měla ráda Dalibora, sešli se u Čertovy
stěny,dali si Hubičku, viděli to Dvě vdovy, řekli to Braniborům v Čechách a už to nebylo
žádné Tajemství.

Říkanka na zapamatování třech řek ve Spojených státech
Na řece Mississippi, indiáni brousí šípy,
na řece Missouri, střílí s nimi na můry,
a na řece Orinoko pečou si je na divoko.

Věta na zapamatování Římských číslic
Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou Do Mlýna.

Rudolf II 1552-1612
Byl to Uherský a Český král, ale také římský císař z dynastie Habsburků.
Učinil Prahu jako svým sídelním městem. Stal se mecenášem vědců i umělců, shromáždil
rozsáhlé sbírky výtvarného umění.

Karel IV 1316-1378
Byl z dynastie Lucemburků. Český , německý král a římský císař. Založil v Praze univerzitu
(1348),Nové město pražské, Karlův most a hrad Karlštejn. Dal přestavět baziliku sv. Víta na
gotickou katedrálu. Karel IV byl jeden z nejvýznamnějších středověkých panovníků.

Povídka
Příbuzenské vztahy
Jeden doktor na stáži navštívil místo zvané honosně mentální institut a ptá se jednoho
pacienta: "Jak jste se sem dostal? Jaká je povaha vaší nemoci?"
“No, začalo to tím, že jsem se oženil. To jsem nikdy neměl dělat. Vzal jsem si totiž jednu
vdovu, co měla dospělou dceru, která se tedy stala mojí nevlastní dcerou. Když přijel na
návštěvu můj otec, tak se do ní zamiloval a pak se s ní oženil, takže moje nevlastní dcera teď
byla mojí nevlastní matkou. Pak se mé ženě narodil syn, který byl samozřejmě taky tátův
švagr, protože to byl bratr jeho manželky. No, jak jsem vám říkal, moje nevlastní dcera byla
také mojí nevlastní matkou, takže její malý bratr byl teď i mým strýčkem. No, a z toho taky
vyplývá, že moje žena, která je matkou mé nevlastní matky, je také mojí babičkou a já jsem
tudíž její vnuk. Ale to není všechno. Protože mám za ženu nevlastní babičku, nejsem jen její
manžel a vnuk, ale jsem také svůj dědeček.“

