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              Jméno : Lukáš Rusňák  

               

  Oblíbené jídlo: špagety bolognese 

  Oblíbené zvíře: panda červená  

  Oblíbená hra: magic the gataring 

  Oblíbená barva: černá  

  Oblíbený školní předmět: angličtina 

  Oblíbený sport: golf 



          

Jméno :  Matyáš Kliment 

               

  Oblíbené jídlo: pečená kachna 

  Oblíbené zvíře: kočka 

  Oblíbená hra: Bang 

  Oblíbená barva: černá  

  Oblíbený školní předmět: matematika 

  Oblíbený sport : florball 



         

 Jméno: Denis Böhm                 

 

 Oblíbené jídlo:  svíčková 

 Oblíbené zvíře:  pes 

 Oblíbená hra:  prší 

 Oblíbená barva: modrá 

 Oblíbený školní předmět: tělocvik 

 Oblíbený sport: fotbal 

 

  



 

 

 

Jméno: Oscar Prýca 

 

Koníčky: cyklistika 

Nejoblíbenější předmět: matematika 

Nejoblíbenější barva: černá 

Nejoblíbenější jídlo: svíčková stroganov 

 

 

 



SPOJOVAČKA PRO 1. – 2. TŘÍDU 

    



                
Recept na palačinky 
Suroviny: 

400 ml  mléka 

1 špetka  soli 

200 g  hladké mouky 

2 kusy vajec 

Postup : 

1. Hladkou mouku rozmixujeme se špetkou soli, mlékem a dvěma vejci tak, 
aby vznikla správná hustá směs vhodná pro palačinky (ani řídká, ani moc 
hustá). 

2. Na pánev s rozpáleným olejem vlijeme přibližně jednu malou naběračku 
směsi. Palačinku smažíme z obou dvou stran dozlatova. 

3. Na hotové palačinky naneseme libovolné množství čehokoliv, co nám 
chutná. Vhodné jsou marmelády, tvaroh, pudink nebo masová či 
zeleninová náplň. 

 



 Vtipy 
 
Ptá se učitelka Pepíčka: "Který pták je nejchytřejší?"  
"Vlaštovka." 
"Proč zrovna vlaštovka?" 
"Protože v září, na začátku školního roku, odlétá." 
 
Pepíček dostane za trest napsat 100 x "Nebudu tykat paní učitelce." 
Pepíček to napsal 200 x, tak se ho učitelka zeptala, proč to napsal tolikrát. 
Pepíček odpoví: "Jsem ti chtěl udělat radost..." 
 
"Mami, mami, mám dobrou a špatnou zprávu, jakou chceš slyšet první?" ptá se 
Pepíček maminky. 
"Tak tu dobrou." 
"Dostal jsem jedničku z diktátu!" 
"To je hezké, Pepíčku, a jaká je ta špatná?" 
"Že to není pravda!" 
 
"Slyšela jsem, že Váš syn studuje na univerzitě. Co z něho bude, až skončí?" ptá 
se známá paní Novákové. 
"Obávám se, že důchodce." 
 
"Pepíčku, pročpak jsi přišel pozdě do školy?" 
"Protože jedna paní ztratila tisícikorunu." 
"A tys jí pomáhal hledat, viď?" 
"Ne, stál jsem na bankovce a čekal, až odejde." 
 
Přijde Pepíček domů a ukazuje tatínkovi vysvědčení. 
Tatínek povídá: "Tak hrozné vysvědčení jsem ještě neviděl!" 
A Pepíček povídá: "Já také ne, ale včera jsem to našel ve tvých věcech..." 
 
Maminka jde s Pepíčkem poprvé do zoo. 
Od první chvíle, kdy tam vejdou, Pepíček nadšeně výská: "Jéé, opička, mamí, 
koukej, opička!" 
"Ticho, Pepíčku, to je teprve paní pokladní!" 
 
„Pepíčku, skloňuj slovo chléb." 
„Kdo, co? - Chléb." 
„S kým, s čím? - Se salámem." 
„Komu, čemu? - Mně." 
 
Pepíček dostal k narozeninám granát... 
A je z toho celý pryč. 
 

  



 

 

  



 

  



SPORT 

Cyklistika 

Pád belgického cyklisty v závodu Kolem Lombardie. Stalo se to dne 

15. 8. 2020, přičemž dvacetiletý cyklista Remco Evenpoel 

přepadl přes kamennou zídku a zřítil se deset metrů z mostu. 

 
 

Julian Alaphilip po pokažené Tour de France, ve které dostal 

Penalizaci, vyhrál titul mistra světa. 24. – 27. září se Alaphilipovi 

podařilo vyhrát titul v Imole v Itálii. 

 

 


