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Žáci 6. D s Sugar herci 

Pěvecké vystoupení v pořadu 
pro nevidomé 

18. listopadu se stala neobvyklá 
věc. Po páté odpoledne se naše 
třída 7.A sešla s paní učitelkou 
Koubovou před chomutovskou 
knihovnou.  
Seřadili jsme se a vešli do 
kavárny, kde bylo hodně lidí. 
Měli jsme nacvičených několik 
lidových i novějších písní a 
v jedné nás výborně doprovázel 
na kytaru Tomáš Kryl. 
Když přišla řada na naše 
vystoupení, začali jsme zpívat. 
Vtom se přede mě postavila dáma 
silnější postavy, takže jsem po 
celou dobu našeho vystoupení 
neviděla na maminky, které se 
dívaly na své šikovné děti. Ale 
z kavárny jsem odešla s krásným 
pocitem, že se 7.A mohla ukázat 
jako třída nejen zlobivých, ale i 
nadaných dětí.                        
Anička Kölblová, 7.A 

Výlet do divadla 
25. listopadu navštívili žáci sedmých, osmých a devátých tříd divadlo
v Mostě, kde zhlédli známý muzikál Sugar. 
Představení bylo moc hezké, líbily se mi písničky a občas jsme se zasmáli
vtipným hláškám. 

                      Eliška Kovandová, 7.B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
Mikulášský rej třídy 9.B 

V pátek  4. prosince měla naše 
třída 9.B nabitý den. Rozhodli 
jsme udělat radost menším dětem. 
Protože to mělo být překvapení, 
museli jsme se sejít brzy ráno 
před budovou 1. stupně, schovat 
se do malé šatny u tělocvičny a 
převléknout se do kostýmů, se 
kterými nám hodně pomohla naše 
paní učitelka Růžička veselá.  
Čerti vyprášili kožichy, andílci se 
vyšvihli, Mikuláš vyčaroval 
sladkosti, sexy čertice naleštily 
kozačkokopyta a šlo se strašit. 
Dokonce jsme měli i „Knihu 
hříchů“. To někteří zlobílci 
koukali, když se tam objevilo 
jejich jméno! Doprovázeli nás dva 
hrůzostrašní čerti, kterých se děti 
opravdu bály.  

Ale čtyři andělé se sněhobílými
křídly je uklidňovali. Poslechli
jsme si i pěkné básničky a
písničky. 
Nejvíc se nám líbila návštěva
v mateřské školce Sluníčko, která
stojí poblíž naší školy. Dětičky se
hodně bály čertů, ale vůbec se
nebály zatancovat a zazpívat. 
Nakonec jsme se šli  v našich
krásných kostýmech ještě ukázat
ostatním na 2. stupeň. 
Celá naše parta se v tento den
pořádně vydováděla a byli jsme
spokojeni, že se to nejen nám, ale
i jiným dětem líbilo. 

Dally Černý,  Maruška 
  a Helena Ryšlavá  - 9.B 
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Do Litvínova si jezdíme pravidelně pro ocenění 
9. – 10. prosince se ve Schole 
humanitas v Litvínově konal 11. 
ročník soutěže Litvínovský 
choroš. Soutěž je určena pro 
zájemce o přírodu, biologii i 
sport. Letos se jí zúčastnilo 49 
tříčlenných družstev žáků 8. a 9. 
tříd ZŠ Ústeckého a 
Středočeského kraje.  
Když se pan učitel Hrbek zeptal 
v naší třídě, kdo by se chtěl 
přihlásit na Litvínovského 
choroše, překvapivě jsme s Andy 
zvedly ruku, to víte, dvě 
aktivistky. Pak se přidali další a 
dva týmy byly utvořeny. Přestože 
jsme na přípravu měli mraky 
času, můžeme dnes s úsměvem 
přiznat, že jsme se pořádně začali 
učit dva dny před soutěží. 
Na slavnostním zahájení nás 
rozdělili do několika skupin. 
Každá skupina byla přidělena 
jednomu průvodci, který nás vodil 
po stanovištích. Během dvou 

soutěžních dnů jsme museli projít 
mnoha úkoly. První soutěžní den 
byl asi obtížnější, i když  druhý 
den ráno nás čekal velice 
nepříjemný budíček. Všichni jsme 
byli nevyspalí. Proč, to se raději 
neptejte. 
 Jediný úkol u kterého jsme 
pohořeli, byla střelba z pistole. 
Tedy až na našeho týmového 
kolegu Petra Cihelku, ten to 
zvládl skvěle a tím, že získal tři 
body, naše družstvo zachránil. 
Další složitý úkol byla 
matematika, u té se nám opravdu 
škvařily mozky. Nejlepší soutěžní 
zážitek bylo házení talířů. Andy 
vzala tři talíře, naházela je tam a 
všichni stáli s otevřenou pusou, 
jak se to té holce mohlo povést. 
Prostě šikulka naše. Dalšími 
disciplínami bylo luštění křížovek 
v cizích jazycích, poznávání 
kamenů, zvířat, všeobecný test, 
šipky, čára, počítačové hry atd.  

Pak už jsme se nemohli dočkat 
vyhlášení výsledků. Pořadatelé 
s vyhodnocením začínali odzadu. 
Když se pomalu blížili k první 
desítce, začali jsme být strašně 
nervózní. Páté místo, nic. třetí, že 
by? Nic. Vyměnili jsme si 
pohledy s panem učitelem. Vážně 
budeme druzí, skvělý. Nic. To 
snad není možné, jsme první, my 
to vyhráli!!! Porazili jsme 48 
družstev. S pocitem Hanibala, 
který právě dobyl Řím, jsme 
kráčeli pro vavříny vítězů. 
V litvínovské škole Humanitas 
jsme zanechali nesmazatelnou 
stopu. Škoda, že tam nemají 
chodník slávy. 
Dort, který jsme si přivezli jako 
hlavní cenu, byl chutný a na naše 
milé učitele taky něco zbylo. Byly 
to dva úžasné dny zakončené 
prvním místem, co víc si přát. 
                                                        
Katka Tripalová a Andy Říhová, 9.A 
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Viděli jsme opravdová pouta, obušky, zbraně i drogy 
11. prosince navštívila naše třída 6.B společně se 6.D policejní stanici, kde jsme si povídali o šikaně i o drogách, 

dívali jsme se na video. Dozvěděli jsme se zajímavé věci o zbraních, obušcích, hodnostech policie, zkoušeli jsme si 
udělat otisk dlaně. 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kevin Laczko, Lukáš Krejčí, Denisa Voldřichová – 6.B

„Drogy“ 
Policista nám vyprávěl, že droga ničí lidi a hlavně mate. 
Potom nám ukazoval kufřík, ve kterém byl kokain, 
heroin, pervitin, extázi, různé druhy trávy, např.zelí, 
skunk, špek, konopí. 
 „Peníze a svačiny“ 

Potom nám policista pustil film o klukovi jménem Kvido. Ten se bál 
Filipa, který ho pořád šikanoval. Bral mu peníze a svačiny, potom mu 
rozmázl chleba na obličej. Chtělo se mi z toho brečet, no prostě 
hrůza. Dali mu například hlavu do záchodu a spláchli. Obrátili ho 
vzhůru nohama a vysypali z něj peníze. Chtěli od něho cigarety, 
musel jim je koupit, jinak by ho zmlátili. Když potom přišel na 
záchod učitel, dali mu cigaretu do ruky a měl problém sám. Všechno 
svedli na něho. Kvido to neřekl spolužákům, učiteli ani doma 
rodičům. Když už to nemohl vydržet, pustil si hru na počítači a 
uvolňoval si nervy a říkal: „Tu máš! Tu máš!“ 
Ale pak už to nesnesl. Napsal mámě dopis na rozloučenou a jméno 
toho, kdo ho trápil. A nakonec skočil ze čtvrtého patra. 
 

„Pravidla“ 
Šikana je vážná věc! 
Spolužáci by neměli mlčet, když to vidí! 
Šikaně se nemá nikdo smát! Nikdy 
nepředstíráme šikanu! 
O šikaně musíme alespoň někomu říct, aby nám 
pomohl! 
Můžeme to napsat do schránky důvěry. 
 

„Pistole a obušky“ 
Policista nám ukázal pistoli. Rozebral ji a nechal kolovat. Ukázal nám taky pendrek 
a obušek. Vzal pouta a spoutal Broňu. Taky jsme si dělali otisky celé ruky. 
Byl to moc pěkně strávený den a taky jsme se něco dobrého do života zase naučili. 
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Scény z filmového trháku STMÍVÁNÍ na náměstí 
 
16. prosince vystupovali členové 
Dramatického kroužku paní 
učitelky Baschové na 
chomutovském náměstí. Své 
představení jsme nacvičovali už 
od září. Nebylo to jen hraní, ale 
také tancování. Tanečníci se 
museli naučit choreografii, kterou 
postavila Terka Kaňková, 
Markéta Urbanová a Vašek 
Mock. Tancovali čtyřikrát za 
sebou na píseň Paparrazzi od 
zpěvačky Lady GaGa. I herci to 
měli těžké, protože museli nejen 
umět zpaměti texty, ale také 

mluvit pořádně nahlas a to byl pro 
někoho veliký problém. Zkoušeli 
jsme a zkoušeli a konečně před 
Vánocemi nastal den D. 
Odpoledne jsme se ve škole 
nalíčili, převlékli do kostýmů a 
pak už jsme společně kráčeli na 
náměstí a šli jsme na to. 
Celou akci moderoval Lukáš 
Budai. Předvedli jsme první, 
druhou, třetí scénu a BUCH… 
pořadatelům selhaly mikrofony, a 
tak jsme museli skončit. Byl to 
pěkný trapas. Paní učitelce i nám 
všem to bylo moc líto.  

Kdo se na nás nebyl podívat na 
náměstí, nemusí být zklamaný 
celé představení budeme hrát ještě
jednou na školní akademii na 
konci školního roku. Tak se těšte 
na Stmívání, ne v podání Roberta, 
Kristen nebo Tailora, ale v podání 
Vašich spolužáků.   
Ještě bych chtěl za všechny členy 
dramatického kroužku poděkovat 
paní učitelce Bakchové, která 
kroužek vedla. 

Václav Mock, 6.A

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vánoční koncert Lucie Bílé v Chomutově 
 
17. prosince zavítala do kostela Svatého Ignáce Zlatá 
česká slavice Lucie Bílá. I přes vysoké vstupné byl 
celý kostel naplněný lidmi. Začala písní Bang! Bang! 
Říkal jsem si, jak může zpívat v kostele zrovna tuto 
píseň, protože v ní zpívá, že ji střelil kluk pistolí. I můj 
táta byl překvapený, když jsem mu to doma vyprávěl. 
Hledal jsem na internetu a v tisku, kdo jí vybíral písně. 
Zjistil jsem, že to byla firma Restamo Holding a.s., 
která tuto akci pořádala. Lucie zpívala celkem čtyři 
písně z tohoto alba a další čtyři ze svého repertoáru. 
Ve stoje jsme si vytleskali i dva přídavky. Koncert byl 
super a když skončil, tak jsem jí šel dát na pódium 
kytku a ona mi věnovala podpis. Byl to pro mě velký a 
zajímavý zážitek.                                    Vašek Mock, 6.A 
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Mrazík v tanečním provedení 
 
9. prosince zhlédli žáci z 2.stupně v Městském 
divadle v Chomutově baletní představení Mrazík, 
které bylo inspirováno známou filmovou pohádkou. 
Tančili tam žáci Základní umělecké školy. 
Nejmladším bylo teprve šest let. Všichni se moc 
snažili. Občas sice někdo spadl, nebo byl pomalejší 
než ostatní, ale to se stává. Mezi účinkujícími jsme 
viděli i některé žáky naší školy. V hlavní roli 
vystupoval náš spolužák Štěpán Panning, hrálo tam 
i několik děvčátek z 1. stupně. Poznali jsme také 
bývalého žáka z naší třídy Ondru Šmída v roli 
ježibaby. Slušelo to i Denise Osvaldové, která 
navštěvovala naši školu před pár lety. Musím uznat, 
že se jim to podařilo. 

Hezké bylo i to, že tanečníci měli krásné kostýmy, 
které pocházejí z kostymérny Základní umělecké 
školy, kde se najdou kostýmy na mnohá vystoupení. 
Někdy se šijí i nové.  
Kulisy vytvořili žáci, kteří navštěvují výtvarný 
obor. 
Představení se nacvičovalo asi tři měsíce. 
Choreografii má na starost paní učitelka Světlana 
Dundrová. Příprava je pro všechny velmi náročná. 
Ale nakonec po mnoha hodinách trénování vzniklo 
nádherné představení, které jsme odměnili hlasitým 
potleskem. 

                        Lenka Křapáčková, 8. A

  
                                                                                                           
Představení se moc líbilo nejen žákům, ale i učitelům. Proto jsme si připravili několik otázek pro 

Štěpána Panninga - Ivánka 
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Čas upíra 
 
Jak jsi se dostal k baletu a 
jak dlouho už se mu 
věnuješ? 
Jednou jsme byli se školou na 
představení Čas upíra, který 
tancovali žáci ze ZUŠ 
a mě se to líbilo, tak jsem šel 
na zápis, který se každoročně 
koná a p.uč. Dundrová mě  
vzala do svého oddělení. Také 
měl na tom zásluhu můj 
kamarád Ondřej Šmíd, který 
se mnou chodil do třídy. 
Tancoval tam, tak jsem to 
zkusil také. A tancuji už od 
pěti let. 
 
Kolikrát týdně trénuješ a co 
tě na tom baví? 
Trénuji dvakrát týdně celkem 
pět hodin. A co mě na tom 
baví? Asi všechno, protože 
jinak bych tomu nevěnoval 
tolik úsilí a času. 
 
Příprava představení, ve 
kterém účinkuje tolik 
tanečníků různých věkových 
skupin, je jistě velmi 
náročná. Jak dlouho jste 
vystoupení nacvičovali? 
Není tak náročná příprava 
choreografie, jako si ji spíš 
zapamatovat. Občas s tím 
máme problém i my starší a 
co potom ti malí, kterým je 
teprve pět let. Na nacvičení 
jsme měli bez jednoho dne 
dva měsíce. Začali jsme na 

začátku října na soustředění 
v Mariánských Lázních. Což 
o to, choreografie celého 
představení byla hotová 
během měsíce, jelikož nám 
pomohl bývalý žák naší paní 
učitelky Světlany Dundrové, 
který zároveň tančí  
v Národním divadle. Nejhorší 
bylo jednotlivá čísla vypilovat 
a sjednotit pohyby. 
 

Je to náročné jak na 
paměť , tak na fyzičku. 

 
Vznikly také při přípravě, 
nebo při vystoupení nějaké 
problémy? 
Žádné velké problémy 
nevznikly. Jenom ty klasické, 
které se opakují rok co rok. 
Jako například zapomenutí 
kostýmu, nebo nepřítomnost 
někoho ze sborů. 
 
Jsi rád, že jsi měl možnost 
tančit hlavní roli? 
Ano jsem rád. Ale až do této 
doby jsem nevěděl, jak je to 
náročné. Jak na paměť , tak na 
fyzičku , ale také na čas 
protože, často jsem chodil na 
tréninky dřív. Také se jezdí na 
soustředění, kde se pracuje i 
osm hodin denně. 
 
Kde všude jste z Mrazíkem 
vystupovali? 
Vystupovali jsme celkem na 
čtyřech místech. 

V Nezabylicích, v SKKS 
potom v chomutovském 
divadle a na závěr na 
chomutovském 
náměstí.Celkem jsme to 
tancovali sedmkrát, protože 
v divadle byla tři dopolední 
představení  pro školy a jedno 
večerní pro veřejnost. 
 

Při té dřině se i hodně 
zasmějeme. 

 
Je nějaký veselý, nebo 
zajímavý okamžik, na který 
budeš vzpomínat? 
Ač to vypadá jenom jako 
dřina, tak se při té dřině taky 
hodně nasmějeme, tudíž je 
takových okamžiků tak hodně,
že nejde vzpomínat na jeden 
konkrétní. 
 
Měli jsme možnost   
obdivovat také Vaše 
vystoupení večer na 
chomutovském                 
náměstí. Bylo ale zrovna 
pěkných pár stupňů pod 
nulou. Nebyla Vám zima ve 

     Vašich krásných kostýmech? 
Ano. Pár stupňů pod nulou 
bylo, ale zas tak hrozné to 
nebylo, byly tam naštěstí 
přímotopy a člověk se tím 
pohybem docela zahřeje.  

 
Děkujeme za rozhovor. 

Žáci 8.A 

      
 

 



 
 

Zelená pro naši školu
 

 

 
27. listopadu pořádal DDM dějepisnou soutěž Regionální dějiny II. Soutěžilo v ní  
                     celkem tříčlenných 14 družstev ze základních škol v Chomutově a okolí. 
                     Žáci, kteří reprezentovali naši školu obsadili přední místa. 
 

 1.místo – družstvo  Míra Šlapák, Jirka Deák a David Rudolf, 9.A 
4. – 5. místo – družstvo Přemek Červenka, Marek Mejtzký a Adam Sailer, 9.A 
4. - 5. místo - družstvo Petr Cihelka, Roman Vitvar a Štěpán Panning, 9.A 
6. místo – Vláďa Kercha, Lenka Křapáčková a Ondra Brůna, 9.A 
7. místo – Katka Tripalová, Andrea Říhová a Dominika Buriová, 9.A 

 
4. prosince hráli mladší žáci v Městské sportovní hale  v Chomutově  další zápas  

Žákovské ligy malého fotbalu mladších žáků.                
  

ZŠ Školní : 1. ZŠ Jirkov   2 : 1 
 

Naši fotbalisté: Albert Koštůr, Jakub Urban, Michal Moule – 7.A, Jakub Urban – 7.B, Jakub   
                         Adam – 7.C 
 
 
7. prosince se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho  
                   celkem 20 žáků z 9.A.  
                   Do okresního kola postoupili: Andrea Říhová a Marek Mejtzký. 
 
9. – 10. prosince se v Litvínově konal 11. ročník soutěže Litvínovský Choroš.   

Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd, kteří se zajímají o biologii, 
přírodu a sport. Tříčlenná družstva během dvou soutěžních dnů 
plní vědomostní úkoly, ale soutěží i v různých sportovních a 
vědomostních disciplínách. 

                           Letos se zde sešlo 49 týmů z Ústeckého i Středočeského kraje. 
 

            1. místo – Petr Cihelka- 8.A, Andrea Říhová, Katka Tripalová – 9.A 
                     9. místo – Marek Mejtzký, Míra Šlapák, Martin Klöpsch – 9.A 
 
15. prosince se konal okresní Finálový turnaj ve florbalu 
mladších žáků. 
 

4. místo – družstvo ZŠ Školní 
 

Naši florbalisté: Albert Koštůr, Milan Bitala, Lukáš Veselý Tomáš 
Kryl a Jakub Urban – 7.A, Jakub Adam, Jiří 
Netáhlo – 7.C, Dominik Šulta – 6.A, Nikolas  

                           Reday – 6B, Jakub Žižka – 7.B 
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18. prosince hráli starší žáci v Městské sportovní hale v Chomutově další zápasy Žákovské ligy malého  
                 fotbalu starších.  

ZŠ Školní : ZŠ Březno        6 : 0 
ZŠ Školní : Na Příkopech   4: 2 

Naši fotbalisté: Jirka Deák, Martin Klöpsch, Marek Mejtzký, Přemek Červenka, Míra Šlapák, Patrik Krejčí, 
                         David Rudolf, Lukáš Kučera – 9.A, Kuba Mešek – 8.B, Vláďa Zosik a Martin kučera – 7.C 
 
 
21. ledna se v Klášterci nad Ohří konalo okresní kolo Chemické olympiády.  
 

1.místo – Martin Klöpsch, 9.A ( postup do krajského kola) 
Blahopřejeme! 

 

 
22. ledna se v Městské sportovní hale v Chomutově hrálo finále Žákovské ligy malého fotbalu. 
 

Celkové pořadí: ZŠ Školní 3. místo 
 



 
 

Vlastní tvorba
 

 

 
 
      

 
 

Pravda o Štědrém dnu 
Malý Marek se na Štědrý den hrozně těšil celý rok. Vždy na 
začátku adventu napsal dopis pro Ježíška, zalepil ho do 
pěkné obálky a upevnil na okenní sklo. Ráno už tam dopis 
nebyl. 
„Mami, psaní je pryč a já už se nemůžu dočkat dárků,“ řekl 
Marek. 
A je tu Štědrý večer… 
Marek byl od přírody hodně zvědavý, a tak klíčovou dírkou 
pozoruje nazdobený vánoční stromeček. Najednou se kolem 
stromečku mihla silueta. 
„Ježíšek,“ povzdychl si a otevřel pusu dokořán.  
A silueta se zase objevila, znovu a znovu. Najednou se 
postava zastaví a skloní se ke stromečku. Marek vidí, jak se 
pod stromkem objevují dárky. Zničeho nic se postava 
narovná a otočí se ke dveřím. 
„Tatínek,“ žasne Marek a odplíží od klíčové dírky.  
Marka odhalení tohoto tajemství ani moc nemrzí, protože 
ví, že dárky dostane i tak.                                                           
Lukáš Procházka, 6.A 
 

Můj Štědrý den 
Na Štědrém večeru se mi nejvíce líbí večeře, protože se všichni sejdeme 
u stolu. Vždycky si povídáme, vyprávíme si, co se nám kdy stalo. Přitom 
si pochutnáváme na vánočním cukroví. Potom mám velikou radost 
z dárků, i když to třeba není právě to, co jsem chtěla.  
Kdybych si ale mohla vybrat, chtěla bych ten večer strávit v Řecku, 
protože tam je teplo a já nemám ráda zimu. 
Když někdo řekne slovo Vánoce, vybaví se mi Ježíšek, sníh a především 
červená barva. Nejvíc je mi ale líto těch, co jsou i na Štědrý večer venku 
a to jsou bezdomovci. 
Sabina Matoušková, 6.A 
 

Já křída 
Béžové válce sevřely mého kámoše v pase a vyndaly z rakve. Jeho osud byl 
zpečetěn. Popravčí začal s mučením tohoto chudáka. Slyšet byl jen jeho nářek, 
když mu hlavu brousili o desku smrti. Náhle se setmělo a my se začali bát 
dalšího rozbřesku. 
Ale my se jednou vzbouříme, s mými bratry povedeme povstání proti těmto 
tyranům a…. Vtom se rozsvítilo. Všichni se modlíme, aby nás neodsoudili 
k podobné smrti. Byl jsem vybrán, nadchází má smrt. Odpadají ze mne kusy 
mého těla. V hlavě mi probíhá celý život. Neskutečná bolest. Našich plánů se 
již nedožiju. 
                                                                                                 Jakub Slezák, 9.A 

 



 
 

Stránky zábavy
 

 

ŠKOLÁČEK 
Vašek Mock, 6.A 

 
                                                                        G  Školáček je náš ptáček, 
                                                                        D  je lepší než ten dráček. 

  G  Je to časopis, je to časopis. 
 

                                                                        G  Školáček je nejlepší, 
                                                                        D  jiní jsou ti horší. 

      G  Náš je časopis, náš je časopis. 
 

                                                      Refrén: Ami  Žáci píšou články, 
                                                                        C  než aby šli na flámky. 

         G  Jsou ti nejlepší, jsou ti nejlepší. 
 

                                                                        G  Paní učitelka Hrbková, 
                                                                        D  tiskne články dokola. 

           G  Články nejlepší, články nejlepší. 
 

                                                       Refrén: Ami  Žáci píšou články, 
                                                                        C  než aby šli na flámky. 

           G  Jsou ti nejlepší, jsou ti nejlepší. 
                                                                                   G           D        G 

    Školáček je náš kamarád. 
 

 
 

Vtípky 
 

Co vznikne, když se zkříží špaček se žirafou? Kombajn na třešně. 
 
 

Jdou dvě žížaly spolu po cestě a jedna se ptá: "Kde máš manžela?" "Ale vytáhli ho na ryby." 
 
 

Jediná věc, kterou lze udělat bez peněz jsou dluhy. 
 
 

Z rybníka vyletí dvě kachny. Lord zamíří a vyjdou dvě rány. Kachna letí dál Lord se obrátí k Jeanovi: 
"Zajímavý přírodní úkaz, mrtvá kachna a letí dál." 

 
 

"Můj pane, v jídelně hoří!" "To nevadí, najím se v loveckém salonu." 

 

 

U soudu. "Pane obžalovaný,   proč jste vyhodil svou tchýni oknem? To jste si neuvědomil, že byste mohl zranit 

nevinné lidi?" 
                                                                                                                                                         Andrea Halásová, 6.A


