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MIROSLAVOVINY 
 
 
 

TÉMA MĚSÍCE 
 
Vtipné příhody, které se staly nám nebo našim známým 
Naše trapasy, vtipné nehody nebo situace, kterými vás chceme pobavit. 

Nový rok je třeba začít s pozitivní náladou, a proto tu jsou naše příběhy, které vás, doufejme, pobaví. 
Začneme u naší nejmladší členky. 
 
ZAPOMENUTÝ BRÁCHA 
Když jsme jeli do Chorvatska, trvalo to strašně dlouho, cesta se zdála nekonečná. S bráchou jsme se snažili 
zpříjemnit si cestu kecáním. Konečně jsme vjeli do městečka, kde jsme měli trávit svou dovolenou. Taťka 
ještě říkal: „Nic si v autě nezapomeňte, až budeme vystupovat.“ Pak jsme dojeli k apartmánu a všichni 
jsme byli nadšení, že jsme konečně dojeli. Začala jsem se bavit s kámoškou a ostatní vyklidili auta. Zavřeli 
jsme je a šli. Nikdo nic. Povídali jsme si a najednou přišla řeč na bráchu: „Vzali jsme Kubovi ty bo… Tak 
počkat! KDE JE KUBA?!“ Běželi jsme zpátky k autu a tam uřvaný brácha: „Vy jste na mě zapomněli!“  

Eliška 

Eliščin příběh je skoro parodií na Sám doma. Také by si mohl Kuba vyměnit roli s malou zrzavou holčičkou 
z filmu Špunti na vodě. Naštěstí vše dobře dopadlo. Eliščin příběh nemá ilustraci, protože je také komiksem 
na konci novin. U příběhu z dovolené ještě zůstaneme a přidáme zážitky z Korsiky.  
 
KORSIKA 
Mamka jela s kamarádkami na svoji první dovolenou u moře na Korsiku. Když dorazily na místo, chtěly si 
udělat kávu. Našly velkou skleněnou konvici s plastovým uchem a daly vařit vodu na plynový sporák. 
Seděly na terase a čekaly, až bude voda vřít. Jedna z nich šla zalít kávu a volá: „Holky hoří!“. Uhasily požár 
utěrkami. To bylo štěstí! Jenže to není vše, příběh pokračuje. 
Pustily se do vaření oběda.  Na terasu si připravily talíře, skleničky a omáčku na špagety. Už zbývalo jenom 
přinést špagety. Když je nesly, uviděly pod stolem ležet velikého psa. Strachem zabouchly dveře a dívaly 
se smutně a hladově na svůj oběd. Svitla naděje, 
jedna z nich se učila francouzsky! Mamka s ní 
vylezla oknem na druhé straně apartmánu a 
vydaly se za správcem.  
Tam si samozřejmě kamarádka nevzpomněla na 
jediné francouzské slovíčko. Tak se domlouvaly, 
jak se dalo česko-anglicko-rukama. Říkaly a 
ukazovaly mu, že u nich pod stolem je BIG DOG 
a venku, že mají HAM HAM a mají hlad. Správce 
se smál, vzal je do auta, přijeli k apartmánu, tam psa zahnal a holky se mohly konečně v klidu najíst. 

Linda  
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TÉMA MĚSÍCE 

Každá matka malého dítěte ví, že když je ticho, tak je zle. Toto tvrzení nám potvrdí i Kája ve svém příběhu. 

KLÁVESNICE 
Moje starší sestra v raném věku byla velice živé a neposedné dítě. Jednou po návratu z velkého nákupu, 

při kterém intenzivně zlobila, rodiče celí zmoření 
uklízeli nákup a najednou si všimli, že v bytě je 
nezvyklé ticho. Rodiče s obavami začali dítě  
po bytě hledat. Sestru našli v obýváku  
u otevřeného notebooku nad hromadou 
vyloupaných písmenek, znaků a čísel z klávesnice. 
Seděla a drobnými prstíky zaujatě vytahovala 
poslední znaky z klávesnice. Příběh nakonec 
dobře dopadl, klávesy se vrátily na své původní 

místo, ale nebyl to snadný úkol. Táta si musel v práci půjčit klávesnici, aby podle ní mohl vrátit všechny 
klávesy na správné místo.  

Kája 

Vánoce jsou sice za námi, ale třeba někdo měl podobný zážitek jako naše Míša. 

DVOJITÝ JEŽÍŠEK 

Tento vánoční příběh mi vyprávěla maminka. Tenkrát mi byl jeden 
měsíc a mojí sestře byly čtyři roky. Byl Štědrý den a Ježíšek naděloval 
dárečky. Jenomže Ježíšek zapomněl ten den nadělit ještě pár 
dárečků, které schoval ve sklípku. Maminka nevěděla, co s tím má 
dělat, tak poprosila Ježíška, aby donesl zapomenuté dárky ráno pod 
stromeček. Mamince to bylo líto, ale my jsme byli šťastní. Já jsem 
z toho sice neměla rozum, ale sestra byla nadšená, protože dostala 
druhou várku dárků ještě ráno. 

Míša 

Nic však většinu lidí nerozesměje více než cizí neštěstí. A to jsou pak trapasy. My jdeme s kůží na trh a 
ukážeme, že trapasy se stávají všem a my se nebojíme je zveřejnit. Vždyť sranda musí být, i kdyby  
na chleba nebylo! 
 
TRAPASY PŘI SPORTECH 
Jednou jsem šla s mamkou, babičkou a strejdou 
na minigolf. Měla jsem našlápnuto na vítězství! 
To se ví, byla jsem nejmladší a minigolf mě bavil. 
Když jsme byli asi v půlce hry, tak se to stalo! 
Nejprve jsem zaujmula postoj, napřáhla jsem se, 
odpálila míček a … praskly mi kalhoty. Tak jsem si 
musela jít ještě ten den koupit nové a díru jsem 
zatím maskovala mikinou zavázanou kolem pasu. 

Ilustrace: Kája 

Ilustrace: Kája 

Ilustrace: Kája 
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TÉMA MĚSÍCE 

Další sportovní trapas se mi stal ve škole. Byl tělocvik a my jsme šli ven, tak jsme se všichni obouvali. Když 
jsem se obula, šla jsem ke vchodu, ale na schodech bylo něco mokrého, já na tom uklouzla a „hodila  
na nich záda“. Hrozně to bolelo. Kamarádka hned běžela k učitelce. No cítila jsem se hodně trapně. 

Denča 
TRAPAS NA STŘEDNÍ 
Některé věci se zapomenout nedají, tak jako můj trapas z doby, kdy jsem byla ještě na střední škole. 
Probíhala bloková výuka předmětu Navrhování. Dokážete si představit, že jen s drobnými přestávkami 
pracujete na počítači v grafickém programu pět hodin? Byl to „záhul“. Zrovna jsme se připravovali na 
klauzurní práce, které jsme každé pololetí museli obhajovat. 
Ten den jsem prý „snědla vtipnou kaši“! Pořád jsem se chichotala (protože mi práce šla), ale to na ventilaci 
energie nestačilo. Začala jsem chodit k ostatním 
spolužákům a rozptylovala je. A to se nemá, že? 
Karma přišla hned! Chtělo se mi najednou strašně 
objímat spolužáky a spolužačky. Rozběhla jsem se  
k první stojící postavě, která byla nejblíž. Jenže…  
V poslední chvíli jsem si všimla, že je to učitel! Stál 
ke mně zády. Zastavila jsem se těsně za ním. Ale … 
Ztratila jsem rovnováhu a ejhle! Nechtěné objetí, a 
ještě k tomu zezadu, bylo na světě. Zrudla jsem jako 
rajče a prchla na své místo. Do konce blokové výuky o mně nikdo nevěděl. Naštěstí se tomu s panem 
učitelem dodnes smějeme. 

Adámková 
TRAPAS NA KONCERTĚ 
Jednou jsem byla jako účinkující na koncertě základní umělecké 
školy. Měla jsem hrát na harmoniku. Vše probíhalo podle plánu, ani 
jsem nebyla moc nervózní. Už říkali mé jméno, a tak jsem šla  
na pódium. Když jsem byla na pódiu, paní učitelka odešla pryč, já 
jsem si sedla a nastalo ticho. Čekala jsem. Bylo to trapné a hrozné, 
protože na mě zírali lidi. Nevěděla jsem, kam se mám dívat, 
v duchu jsem si říkala: „Kde ta paní učitelka je? Hlavně se nesmím 
tvářit nějak špatně, vždyť na mě všichni zírají!“ Naštěstí asi po 
minutě trapného čekání přišla paní učitelka a začali jsme hrát. 

Týna  

Ilustrace: Eliška 

Ilustrace: Eliška 
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CO BYLO, CO BUDE … 
 

Vánoční přání 
Nádherná přání, která vznikala pod rukou našich žáků, potěšila své příjemce. 

Prosinec byl ve znamení vánočního vyrábění. Někteří žáci byli součástí výroby přání, které škola posílala 
bývalým zaměstnancům, starostovi či jiným školám. Zatímco na přání s vánočním věncem se podíleli žáci 
čtvrtých až devátých ročníků, vyšívaná přání s vločkami zpracovali jen žáci šestých ročníků. Patří jim velká 
pochvala a přeji všem, ať je tento kreativní duch neopustí. 

Adámková 

  

 

 

 
  

Foto: Adámková 
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CO BYLO, CO BUDE … 
 

Zdobení stromečků před naší školou 
Bez stromečku nejsou Vánoce, a tak každý ročník 
měl ten svůj! 

Prosinec ve škole je ve znamení vyrábění vánočních 
ozdob na stromeček, dekorací do tříd či oken školy.  
Žáci si vyráběli i ozdoby na stromeček ve třídě, ale také 
na stromečky vystavené před budovou školy. 
Vlastnoručně vyrobené ozdoby si žáci donesli  
na vybraný stromeček a zdobili jej.  
Někteří se pustili do výroby z recyklovatelných 
materiálů, někteří si vyhráli s barvičkami. Například 
devátý ročník vykouzlil z alobalu a kelímku od jogurtu 
krásné zvonky, sedmý ročník pomocí vypalovacího pera 
ozdobil dřevěné vršky vánočními motivy, čtvrtý ročník si 
vyrobil krásné čepičky z vlny. Krásné ozdoby vznikly i 
z odpadového balicího materiálu – plastových výplní. 
Ozdoby se všem povedly. 

 

Text a foto: Adámková 

Tři králové 
Na tradice nezapomínáme, a proto se něco málo o tomto lednovém svátku dozvíš i zde. 

Vše vychází z křesťanství a Bible. Dvanáctý den po narození Ježíška, 6. ledna, přišli k jeho jesličkám 
mudrcové. Obdarovali ho zlatem, myrhou a kadidlem. Kadidlo je vonná směs pryskyřic některých stromů. 
Ve 12. století se v legendě objevují už i jména Kašpar, Melichar a Baltazar. Lidé si myslí, že K+M+B jsou 
první písmena jmen těchto králů, ale není to tak. KMB – latinsky CMB znamená Christur mansionem 
benedicat – Kristus ať obydlí žehná po celý rok, proto se za písmena píše letopočet. Křížky mezi písmeny 
jsou kříže na znamení Svaté trojice – Otce, Syna a Ducha svatého. Je to zakončení křesťanských Vánoc. 
Děti v bílých košilích s papírovými korunami na hlavách vyrazí do ulic. Zazvoní u dveří a zpívají koledu: „My 
tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám.“ Tímto požehnají domu a nad dveřmi zanechají 
nápis křídou, která by měla být svěcená.  

Je mnoho lidových zvyků, které se dodržovaly.  Pekla se třeba zvláštní kynutá buchta – kruh (symbolizoval 
královskou korunu) z mazancového těsta. Hospodyně do něj zapékala minci, kdo ji našel, stal se „králem” 
a mohl kropit dům a zahradu svěcenou vodou a psát písmena s křížky na dveře obydlí a chlévů.  

Také je mnoho pranostik:  
• Na Tři krále o krok dále.  
• Na Tři krále zima zlá je.  

• Je-li na Tři krále větrno, bude úrodno. 
Linda  
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ROZHOVORY NA TÉMA 

Vtipné historky se promítají i do odpovědí v rozhovorech 
Jaký je nejoblíbenější vtip naší paní ředitelky? Koho jsme si našly z řad žáků pro rozhovor? 

Nový rok začneme rozhovorem s naší paní ředitelkou a žákyní sedmého ročníku. 

Paní ředitelka Jana Kadlecová 
 
Baví vás vaše práce? 
Ano, baví. 

Jaká je vaše představa o ideálním víkendu: 
Ideální víkend je pro mě strávený s rodinou, když si něco dobrého uvaříme, ugrilujeme, potom třeba 
pojedeme někam do přírody nebo po památkách. 

Jaký je váš největší trapas? 
Když moje babička s dědou ve Skalici měli výročí svatby. To už je hodně dávno, to jsem byla ještě na 
vysoké. Tak jsem nesla dort, měla nové oranžové šaty a s těma šatama jsem se do toho dortu zabořila a 
byla tam celá rodina. Takže myslím, že je to dobrej trapas. 

Jaký je váš nejoblíbenější herec/herečka?  
Tak z českých herců mám ráda Jiřího Dvořáka, pak Tom Cruise, Clint Eastwood, Tom Hanks, Jack 
Nicholson, Iva Janžurová, Jiřina Bohdalová, Meryl Streep. 

Baví vás tento rozhovor? 
Ano baví, ale štve mě, že si nemohu vzpomenout na ta jména. 

Jaký je váš oblíbený film? 
No, v poslední době mě baví Mamma Mia. 

Jak se máte? 
Mám se dobře a už se těším na Vánoce, že si užiju trošku klidu a rodiny. 

A řeknete nám nějaký vtip? 
Mám ráda vtipy s Chuckem Norrisem. Víte, kolik udělá Chuck Norris kliků? Ne. Všechny. 
 
 

Alena ze 7. ročníku 
 
Jaký je tvůj největší trapas? 
Jednou se mi stalo: Jdu na procházku s jednou kamarádkou a nějaká holka na ni mává. My jsme ji neznali 
a ona nám běží naproti. Oslovuje moji kamarádku Kláro, ale ona se tak nejmenuje. Potom mojí kamarádce 
nastrčila nohu, aby upadla. Spadla na zem a ještě do bláta. Té holce došlo že ta holka není nějaká holka a 
tak mou kámošku odstrčila do toho bláta. Mě nakonec taky. A se smíchem utekla pryč. Nejhorší bylo, když 
to vidělo 20 lidí. 

Řekni nějaký vtip 
Prodavačka v knihkupectví: „Takže dvakrát matematika pro hlupáky za 120 Kč“, tak to máme dohromady 
500 Kč, prosím pěkně!" 

Jaký je tvůj nejvtipnější účes? 
Asi když si udělám drdol doma. 
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ROZHOVORY NA TÉMA 

Jaký je tvůj nejvtipnější dárek, co jsi dostala?  
Asi ponožky s úžasným buldokem. 

Máš ráda komedie?  
Mám ráda komedie. 

Jaká je tvoje nejoblíbenější komedie?  
Asi Scary movie. 

Jaká je tvoje představa o ideálním víkendu? 
Představa o ideálním víkendu je „nedělat nic“ a nebo vše, co chci. 

Jaký je tvůj nejoblíbenější seriál? 
Simpsonovi. 
 

Denča 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z REDAKCE 
 

Některé doplňující informace 
Co by vás mohlo zajímat. 

Noviny budou vycházet každý měsíc (poslední čtvrtek).  

Na další číslo se můžeš těšit 27. 1. 2022. 

 

Můžete také využít místo pro svou inzerci (viz inzerát vpravo), 
informace předáte osobně p. uč. Adámkové, nebo zašlete na její  
e-mail: adamkovav@zsmiroslav.cz.  

 

Své poznatky můžete posílat na e-mail „paní redaktorce“ na tentýž  
e-mail uvedený výše. Budeme rády za jakoukoliv odezvu. 

Kolektiv 
  

INZERÁT 
STÁLE Hledám jakýkoliv 
dřevěný hudební nástroj 
(flétna, kytara, housle …), 

který poslouží jako „výtvarné 
plátno“ a následně bude 

vystaven ve škole. 

Pokud tedy máš nějaký 
dřevěný hudební nástroj 

doma, co už nikdy ke hraní 
nebude, neváhej a dones jej 

do školy. 
Adámková 
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ZÁBAVA 
 
Křížovka 

 
1. Na zimu nosíme na nohou zimní … 
2. Kořenová zelenina podobná ředkvičce. 
3. Přezdívka manželky Františka Josefa I. 
4. Český panovník (matka Eliška Přemyslovna). 
5. Věc, která je na obloze (šedivá). 
6. Manželka krále je … 

7. Věc, ze které se střílí šípy. 
8. Zelenina v zavařovací sklenici (typická  

pro Znojmo). 
9. Když sněží, tak padají … 
10. Hlavolam jinak.

Tajenka: 

           
Týna 

Řešení vánočního sudoku z minulého čísla: 

  
Týna 

1.

2. V

3. S

4. R IV.

5.

6.

7. U

8. R

9. Č

10. R
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ZÁBAVA 
 
Vtipy 
Dvě děti mezi sebou bojují o boby. Maminka je nabádá: „Musíte se střídat, když máte jen jedny boby.“ 
„Mami,“ povídá starší z bratrů, „ale to je přesně to, co děláme. Já je mám cestou dolů, on na cestu 
nahoru.“ 

Učitel viděl Honzíka, jak jezdí po zledovatělé cestě z kopce po zadku. „Není ti líto těch pěkných kalhot?“ 
ptá se pan učitel Honzíka. „Prosím, není, já mám pod sebou čítanku.“ 

zdroj: Vtipy pro děti, T. Polášková, 2017 / Vtipy pro děti 2, T. Polášková, 2018 / Vtipy pro děti 4, T. Polášková, 2020 

Týna 
 
Žádosti policie, aby se kvůli padání sněhu řidiči zatím vyvarovali jízdy motorovými vozidly, vyslyšeli pouze 
zaměstnanci odklízecích firem. 

Jaký je rozdíl mezi silničářem a skautem? 
Skaut je vždy připraven. 

Baví se dvě sněhulačky: „Érobik, to pro mě nic není. Ale na jaře zkusím novou metodu pro zeštíhlení pasu 
– objednala jsem se do solária.” 

Na horách: „Vaše žena je víc na zemi než na lyžích.” 
„To víte, ona chvíli nepostojí.” 

„Ve zprávách říkali, že by každý, kdo vyrazí na cesty v tomhle počasí, měl mít s sebou řetězy, lopatu, deku, 
rozmrazovač, tažné lano, baterku, hever a náhradní kolo... No, vypadal jsem ráno v autobuse jako 
pitomec...” 

Lyžař přijíždí do hotelu, kde pravidelně bydlí. Recepční: „Račte si přát pokoj číslo třicet sedm jako 
posledně?” 
„Samozřejmě.” 
„Snídaně a večeře jako posledně?” 
„Samozřejmě.” 
„A budete si přát, aby vás také odvezli do stejné nemocnice jako minule?” 

zdroj: https://www.ivtipy.cz/vtipy-o-zime-a-lyzovani-3/ 

Adámková 

Rébus 
Složte z obrázků ženské jméno. (Nápověda: použijte první slabiku slova znázorňujícího obrázku) 
 
 
 
 
 

Řešení v dalším čísle. 

Týna  

LDA 
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KOMIKS 
 

 

 
*D

lo
uh

á 
ce

st
a 

do
 C

ho
rv

at
sk

a.
 

 

Vy
 js

te
  

na
 m

ě 
za

po
m

ně
li!

 

 

 

KD
E 

JE
 

KU
BA

?!
 

Vz
al

i j
sm

e 
Ku

bo
vi

 ty
 b

o…
 

Ta
k 

po
čk

at
! 

 

U
ž 

se
 tě

ším
, 

až
 v

yz
ko

uš
ím

 
ty

 sv
oj

e 
no

vé
 

pl
av

ky
 …

 

 
Ta

k 
už

 
js

m
e 

ta
dy

. 

 
Hl

av
ně

 si
 n

ic
 

ne
za

po
m

eň
te

! 

 
Tě

ším
 se

 n
a 

zm
rz

lin
u.

 
Já

 ta
ky

. 


