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Něco pro zasmání
Jak se říká blondýnce na vysoké škole? Návštěva.

Říká blondýnka druhé: „Tak co? Udělala jsi autoškolu?“ „Ne“ odpovídá
druhá.“ „Jak to?“ ptá se první. „Protože když jsem jela ke kruháku, byla
tam značka 40, tak jsem ho 40 x objela.“ „A nepřepočítala ses?“

Co má společného UFO a chytrá blondýnka? O obojím se často mluví,
ale nikdo to ještě opravdu neviděl.

Letí dva policajti ve vrtulníku a jeden povídá druhému: „Rozbila se nám
klimatizace.“ „Jak jsi to poznal?“ „Protože pilot se potí a ten velkej větrák
nad námi se netočí.“

Šetří se všude, benzín je čím dál dražší, a tak u městské policie zřídili
jezdecký oddíl. Když náčelník za tři měsíce zjistil, že koně jsou kost a
kůže, zeptal se: „A krmíte je vůbec?“ „Ještě ne,“ informuje strážmistr
Hájek, „ale budeme. Byli jsme instruováni, že koně žerou ob rok.“

Velitel učí nováčky matematiku a povídá: „Dám vám příklad 5-7+2=0
rozumíte tomu?“ Všichni nováčci vrtí hlavou, že nerozumí. Tak velitel
praví: „Tak jinak, dám vám příklad. V autobuse jede 5 policajtů, 7 jich
vystoupí. A kolik jich musí do autobusu nastoupit, aby tam nikdo nebyl?“

Pepíček přijde domů celý nadšený a chlubí se mamince: „Maminko, dnes
jsme se ve škole učili o výbušninách!“ Maminka se ptá: „A co se budete
ve škole učit zítra?“ Pepíček: „V jaké škole?“

Pepíček prosí tátu: „Tati, kup mi buben.“ „Nekoupím, budeš mě rušit při
práci.“ Pepíček: „Neboj, budu bubnovat jenom, když budeš spát.“

„Když zlobím, dostanu vynadáno, a když jsem hodný, tak mi měří
teplotu.“

Původní příběh Pána Prstenů měl Chucka Norrise místo Froda Pytlíka.
Byl jen pět stran dlouhý, protože Chuck Norris vyřídil Saurona v polovině
první kapitoly!

Chuck Norris se opřel o věž v Pise, naštěstí jen na tisícinu vteřiny.

Na Chucka Norrise spadla atomová bomba. Od té doby je trochu
opálený.

Otázky o škole
Co se ti na škole líbí: Na škole se mi líbí pestrá výuka, hodně
akcí a individuální přístup.
Co bys řekl ostatním, co půjdou na tuto školu: Je to super škola
a hodně se zde naučíte.
Jak bys školu zhodnotil: 9 bodů z deseti

AKCE ŠKOLY
Naše třída vzpomíná na výlety. S naší třídou jsme několikrát
navštívili divadla: divadlo Alfa a Polanovu síň. Také jsme
navštívili Techmania Science center nebo Hopsinu, také nás
navštívil pán s animovanými projekty.

VZPOMÍNKY NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ
Naše třída radostně vzpomíná na školu v přírodě v areálu Plasy. Škola v přírodě je
organizována agenturou Haul. Agentura Haul byla založena roku 1992 za účelem
pořádání dětských táborů a akcí pro děti a mládež. Sídlo firmy se nachází v Ústí nad
Labem. Jejím zakladatelem a majitelem je Marek Hanuš.

Během pěti let jsme spolu hodně slavili a užili si spoustu legrace
Dováděli v Tyjátru

Bojovali v laser game

Skákali v hopsině

Zkoumali v Techmánii

SPOJOVAČKA

Boloňská omáčka
Suroviny: 500g mletého hovězího masa, 1 mrkev, 2 celerové natě, 1 cibule,
4 stroužky česneku na plátky, rajský protlak a krájená rajčata (doporučuji
Mutti), 150 ml bílého nebo červeného vína, 200 ml mléka, olivový olej, sůl,
pepř, bazalka, trocha oregana, troška muškátového ořechu
Postup:
1) Nakrájenou zeleninu orestujeme na olivovém oleji. Dáme stranou.
2) Pak orestujeme maso. Občas ho promícháme, má tendenci se
připalovat. Hotové je, když začne jakoby prskat.
3) Přidáme orestovanou zeleninu, pyré a víno a zamícháme.
4) Poté přidáme po troškách mléko.
5) Osolíme a opepříme, ochutíme. Přikryté a na mírném ohni vaříme asi 2
hodiny. Občas promícháme.
6) Podáváme s těstovinami a parmezánem.

OBLÍBENÉ JÍDLO ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY
RAJSKÁ OMÁČKA
Suroviny, které potřebujeme:
50 gramů cibule
2 polévkové lžíce oleje
600 gramů rajčat
140 gramů rajčatového
protlaku
800 gramů vody
100 gramů cukru
2 čajové lžičky soli
5 kusů nového koření
1 bobkový list
2 kostky hovězího bujónu
6 kusů celého černého pepře
70 gramů hladké mouky
1 čajová lžička octa
Postup:
Nakrájejte cibuli najemno a zlehka ji orestujte na oleji. Přidejte nakrájená
rajčata, vodu, cukr, sůl, nové koření, bobkový list, bujón, pepř a rajský protlak.
Vařte 25 minut. Potom přidejte mouku a ocet a vařte 10 minut. Vyjměte
bobkový list a tyčovým mixérem rajskou omáčku rozmixujte.
Podávat můžete s těstovinami a s hovězím masem nebo s karbanátkem, to
mám nejraději.

SPORT
Světový pohár horských kol 2021 - Nové Město na Moravě
Cyklistická událost sezóny je tu. V Novém Městě na Moravě se jede závod
Světového poháru horských kol. Letos bez účasti veřejnosti.
Mezi muži vyhrál Angličan Tom Pidcock, nejlépe z Čechů dojel Ondřej Cink.

POMŮŽEŠ ŠKOLÁKŮM NAJÍT CESTU DO ŠKOLY?

