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KACHLIČKY OZNAMUJÍ
Vážení čtenáři,

předkládáme Vám k přečtení další číslo školního časopisu Kachlíkárna.
Začínáme rubrikou Knihomol, ve které Vám tentokrát nepředstavíme
novou knihu, ale ukážeme povedené práce našich žáků. V další části se
seznámíte s novinkami na naší škole a zjistíte, jaké zajímavé akce naši žáci
podnikali.
Následuje naučná část, kde se dozvíte něco málo o vesmíru, konkrétně o
Plutu. Hlavičku můžete potrápit při luštění našich Luštěnin.
Další část začíná rozhovorem se dvěma žákyněmi devátých tříd, které se
již chystají na další studium. Rubrika Dívčí sen Vám nabízí něco z historie
náramků přátelství a opět nový recept a návod na zábavné tvoření. Klučičí
blázinec se podíval do džungle a vyzkoušel zajímavý experiment.
Na závěr se můžete pobavit u vybraných vtípků.
Přejeme příjemnou zábavu s Kachlíkárnou.

Vaše Kachličky

Zdroj: Třebíčský deník, Bořivoj Švéda

KNIHOMOL
Pamatujete si všechny knihy, které jste kdy přečetli?
Teď možná ano, ale co za pár let?

Co takhle vést si čtenářský deník? A nebrat to jen jako povinnost do školy…

Pro inspiraci zde máme ukázku z čtenářského deníku šikovného druháčka
Jana Pivka z 2. A.

Věděli jste, že k norským Velikonocům patří detektivní příběhy? Žáci 5. B si
vyzkoušeli takové detektivní příběhy vymyslet a napsat.
Zde je ukázka jednoho z nich:

Případ ztraceného velikonočního zajíčka
Dnes mi přišel do schránky nový případ. Bylo jich tam více, ale tenhle byl jiný, jelikož v něm
bylo napsáno, že jim policie nevěří, což mě zaskočilo. Podíval jsem se na něj blíže. Chvíli jsem ho
zkoumal a pochopil jsem, proč se policii nezdá. Chyběly jim přesvědčivé důkazy, ale proto jsem tady
já – všem známý jako detektiv Očko.
Rozhodl jsem se tedy zavolat na číslo napsané na dopise. Zvedli to téměř okamžitě. Domluvili
jsme se tedy hned na zítřek v osm ráno.
Zbytek dne se nic nedělo, tak jsem měl dost času prohlédnout si podrobnosti případu popsané
v dopise. Zjistil jsem, že se ztratil velikonoční zajíček. Podezřelí: všichni členové rodiny, služka,
kuchař, číšník, uklízečka, majordomus a zahradník.
Další den jsem dorazil na určenou adresu. Byl to dvoupatrový bílý dům s velkými dřevěnými
dveřmi. Zaklepal jsem na ty masivní dveře. Hned mi otevřel muž a podal mi ruku.
“Vy musíte být majordomus,” zeptal jsem se ho a on mi odvětil pouhým přikývnutím.
Představil jsem se mu a on mi na to řekl, že se jmenuje Alfred a pozval mě dál.
Šli jsme do salonku s polstrovanými sedačkami. Zde byla nachystaná konvice s čajem,
sušenky a asi pět porcelánových šálků s malými lžičkami.
Za chvíli přišel pan a paní s holčičkou a chlapečkem. Paní si zřejmě užívala život na úrovni,
neboť měla na sobě na první pohled předražené oblečení, ale také chodila povýšeně a usmívala se,
jako by byla něco víc. Pán telefonoval, byl do něčeho zabraný a nevšímal si příliš okolí. Děti ve věku
asi osm let vypadaly dost podobně a podobaly se více svému otci než matce. Holčička v rukou držela
plyšového zajíčka a nevypadala vůbec šťastně. Kluk pořád poskakoval.
Paní se mi představila jako Martina Pospíšilová a požádala mě, ať ji oslovuji paní Pospíšilová.
Pán pořád telefonoval, a tak paní představila jejich děti sama. Chlapec se jmenoval Tobiáš a holčička
Markétka. Pán přestal telefonovat a představil se mi jako Martin. Se všemi jsem si podal ruku. Pan
Martin se nepřestával dívat do telefonu, ani když si se mnou podával ruku.
Pár minut jsme byli ticho a popíjeli čaj. Já jsem je pozoroval a dělal si o nich vlastní obrázek.
Toto jsem si zapsal do sešitu:

Pan Martin asi hodně pracovitý, proto vydělává takové peníze. Poznámka: pořád něco vyřizuje na
telefonu.
Paní Martina si užívá život na úrovni a myslí si, že je něco víc než kdokoliv jiný. Poznámka: soudí
lidi podle toho, jak vypadají.
Děti jsou nevinné osůbky. Poznámka: spíše vychovávané někým jiným, asi služkou.
Pan Alfred vypadá pracovitě, ale nepůsobí, že by měl rád svou práci.
Pak přišel zbytek personálu. Byl zde kuchař Michal, zahradník Zdeněk, uklízečka Jiřina,
služka Ema a číšník Mirek. Každého jsem samostatně vyslechl – co a proč dělal v době, kdy se
zajíček ztratil.
Paní Jiřina řekla, že uklízela v prvním patře, a když uklízela salonek, uviděla pana Alfreda, jak
jde do své pracovny s poštou v ruce.

Pan Alfred byl ve své pracovně a vyřizoval nájem. Jako důkaz si připravil dopis z toho dne a
opravdu se týkal nájmu. A také řekl, že viděl uklízečku, jak uklízí salonek. Ale jinak nikoho.
Zahradník Zdeněk tvrdil, že byl celou dobu ve svém přístřešku. Když vyhlédl z okna, všiml si,
jak paní Pospíšilová vchází za roh.
Kuchař Michal vypověděl, že byl celou dobu v kuchyni, což mi později při výslechu potvrdil
číšník Mirek.
Mirek vypověděl, že uklízel ze stolu od oběda a veškeré nádobí odnášel postupně do
kuchyně.
Služka pověděla o tom, jak byla u dětí v pokoji a připravovala je na večeři. Bylo mi jasné, že
mluví pravdu.
Pan Martin Pospíšil byl ve své pracovně a pracoval, což mě nepřekvapilo.
Paní Pospíšilová vypověděla, že byla ve svém pokoji a připravovala se na svátek.
Procházím zahradou a přemýšlím, když jsem si uvědomil, že tam dvě informace nesedí. Bylo
jasné, že buď paní Pospíšilová, nebo zahradník nemluvili pravdu. Ale kdo z nich lže?
Šel jsem okolo růží, když jsem zaslechl, jak zahradník a pan Alfred vedou asi velmi tajný
rozhovor. Pan Alfred působil naštvaně. Přistoupil jsem nenápadně k domku a uslyšel kousek jejich
konverzace.
Alfred: „Kde je?!”
Zahradník: „Utekl.”
Alfred: „Jak!?”
Zahradník: „Nevím.”
Alfred: „Někdo ho musel pustit!”
Zahradník: „Někdo ho musel vzít.”
Alfred: „Musí to všechno vědět.”
Hned mi bylo jasné, že se baví o velikonočním zajíčkovi a že to byli oni, kteří ho chtěli ukrást.
Jen je někdo převezl a zajíčka jim vyfouknul. Kde je tedy zajíček teď?
Najednou jsem dostal nápad. Šel jsem zpátky do domu a zamířil jsem do druhého patra. Tam
jsem uviděl Markétku, jak stojí se svým králíčkem na chodbě a usmívá se na mě. Přišel jsem k ní a
zeptal se, jestli náhodou neví, kde je velikonoční zajíček. Usmála se na mě a ukázala z okna na les.
Chvíli mi to nedocházelo, když mě to napadlo. Mile jsem se usmál a pro jistotu jsem jí položil ještě
jednu otázku: „Markétko, ty jsi pustila zajíčka na svobodu?” kývla hlavou a přitom se na mě sladce
usmívala.
Pak se ozvalo volání na večeři a všichni se sešli u jednoho stolu. Po jídle jsem jim řekl, že
jsem případ vyřešil. Všichni se na mě podívali. Řekl jsem, jak se to přesně stalo, ale vynechal jsem, že
ho Markétka pustila na svobodu. Všichni na mě překvapeně hleděli, až na Markétku, která to celou
dobu věděla, a jen ji nikdo nevnímal.
Pak přišla otázka, kterou jsem čekal: „Kde je tedy velikonoční zajíček?” Slyšel jsem ji z úst
paní Pospíšilové. Hned jsem na ni odpověděl otázkou: „A ptali jste se Markétky?” Markétka se jen
usmívala. Tak jsem dodal: „Tak svoji chybu napravte.” Paní Pospíšilová se jí tedy zeptala. Ona jen s
úsměvem odvětila, že si zasloužil svobodu, tak ho pustila zpátky do lesa.
Pan Alfred a Pan Zdeněk dostali dva roky za mřížemi za pokus o krádež. Markétka dostala
pochvalu od policie za správný čin a rodiče si ji začali více všímat.

KONEC
Barbora Dančišinová, 5. B

AKCE NAŠÍ ŠKOLY
Tento školní rok byl opět velmi rozmanitý. Střídání různých druhů výuky – distanční,
prezenční, rotační.
Velké poděkování patří všem, kteří se s tímto nejistým rokem zvládli vypořádat.
A světe div se, některým zbyla energie i na uspořádání zajímavých akcí.

NOVÉ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ
Zatímco jsme se doma distančně vzdělávali, za školou nám rostlo nové školní
hřiště. Jaké velké překvapení nás čekalo po návratu do školy…

A co tedy můžeme na hřišti dělat?

3D TISKÁRNA
Po návratu do školy na nás čekala ještě jedna novinka – nová 3D tiskárna.
Zatím probíhá především zkušební tisk a poznávání toho, co tiskárna umí.
Těšíme se však, až začneme tiskárnu používat k různým zajímavým projektům.

OLYMPIÁDY
Během distanční výuky měli starší žáci možnost zapojit se do Matematické
olympiády a matematické soutěže Pangea.
V Matematické olympiádě postoupili dva žáci z 5. B: Vít Krejčí a Kryštof Krejčí.
V matematické soutěži Pangea se nejvíce dařilo těmto žákům:
4. ročník: Natálie Habartová (4. A), Karolína Habartová (4. A)
5. ročník: Adéla Kolínková (5. C)
6. ročník: Alex Dvořáček (6. A)
7. ročník: Klára Rybová (7. A)
8. ročník: Vojtěch Bílý (8. B)
9. ročník: Petr Ondrák (9. A)
Do finále pak postoupili Adéla Kolínková a Alex Dvořáček.

Všem řešitelům gratulujeme!

PROJEKTOVÁ VÝUKA – SPORT
V úterý 11. a 18. 5. se konaly projektové dny na téma SPORT.
Žáci se dozvěděli zajímavosti o různých sportech. Uvědomili si také, že někdy
jsou lidé s postižením dokonce lepší sportovci než zdraví lidé.
Naše třída se také seznámila s pyramidou pohybu a připomněli jsme si, jak je
pro nás sport důležitý.
Většina tříd využila jeden den ke sportovním aktivitám venku a druhý ke
tvoření prezentace.
Všichni jsme si projektové dny moc užili.
Julie Tomášková, 5. B

5. B V MIRAKULU
V úterý 1. 6. na Den dětí jsme se vydali do parku Mirakulum.
Hned po příjezdu nás ohromilo velké množství zajímavých atrakcí. Začali jsme
obrovskou trampolínou a pokračovali rovnou do lanového centra. Následně jsme
zamířili do podzemí. Odpočinuli jsme si na naučné stezce, kde jsme viděli muflony,
veverku a výra. Po svačině jsme vyzkoušeli aktivity v nejznámějším milovickém
hradě. Na závěr jsme se stihli ztratit v labyrintu a zakončit akci výbornou kuličkovou
zmrzlinou.
Už se moc těšíme na další výlet.

5. C V KARLOVÝCH VARECH
Třída 5.C si začátkem června užila fantastický výlet
3.6. jsme ráno nastoupili do autobusu a na úžasné dva dny opustili Prahu.
Čtvrtek jsme strávili v Karlových Varech. První, co jsme navštívili, bylo Vřídlo a zde
také začala naše ochutnávací mise. Rozhodli jsme se totiž ochutnat a porovnat
všechny léčivé lázeňské prameny. Viděli jsme také slavný hotel Pupp, lanovkou jsme
si vyjeli na krásnou vyhlídku s rozhlednou Diana, prošli jsme se po známých
kolonádách, ochutnali teplé lázeňské oplatky, podívali jsme se i na místa, kde se
každoročně procházejí po červeném koberci naše i zahraniční filmové hvězdy a
příjemně zmoženi lázeňskou procházkou a trochu nepříjemně i horkem jsme nasedli
do autobusu, který nás převezl do horské vesničky Mariánská. Tady jsme měli
zajištěný nocleh.
Druhý den jsme strávili na horském vzduchu procházkou po naučné stezce
Ježíškova cesta, kterou najdete na Božím Daru. Po procházce jsme se ještě zajeli
podívat na nejvyšší horu Krušných hor – Klínovec a vydali se na zpáteční cestu.
Původně plánovanou zastávku v lázních Jáchymov jsme už ten den radši vynechali a
zamířili rovnou do Ostrova, kde jsme si jako občerstvení před další dlouhou chvílí
v autobuse dali výbornou pizzu a pár dobrot v cukrárně, prošli jsme se nádherným
zámeckým parkem a příjemně osvěženi znovu nastoupili do autobusu. Z toho už
jsme pak vystoupili až v Praze 😊
Výlet jsme si užili, moc se nám líbil a už teď se těšíme na další.

paní učitelka
Pavlína Rucká

TURISTIKA NA ČERTOVY HLAVY
Dne 16. 6. se konal výlet na skálu Čertovy hlavy. Zúčastnily se třídy 5. B a 3.
A. Tyto třídy šly 12kilometrový okruh a cestou potkaly různé zajímavé skalní útvary.
Nejzajímavější byly např.: Čertovy hlavy, Sfinga a kamenný Had. Každé stanoviště
bylo něčím zajímavé. Vytesané postavy na nás udělaly dojem. Ke konci už byli
všichni unavení.
Julie Tomášková, 5. B

A CO BYLO DÁL?
Během června se uskutečnila spousta dalších zajímavých akcí.
Třídy 2. A a 3. B si prohlédly motýly v Botanické zahradě.
Třída 1. A zkoumala vitamíny v Národním technickém muzeu.
Třídy 5. B a 8. B se vydaly poznávat pražské památky do centra Prahy.
Třídy 9. A a 9. B si užily den v ZOO Praha.
Třída 8. A vyrazila prozkoumat Děvín.
Některé třídy ještě koncem června vyrazily do kina a dokonce i přespávaly ve škole.
A další akce, vycházky a výlety ještě následovaly.

Některé třídy věnovaly poslední dny
výuky projektovému vyučování.
Třída 6. B zažila literární projekt změřený
na fantasy literaturu.
Třída 5. B shrnula učivo českého jazyka
vytvořením lapbooků a ve vlastivědném
projektu lépe poznala Prahu.

VESMÍRNÝ DALEKOHLED
Vesmír je fascinující a pořád se o něm dozvídáme něco nového.
V učebnici českého jazyka pro 5. ročník je kapitola, která se věnuje rozlišování fakt a
názorů, což je ilustrováno právě na tématu vesmír. Nejvíce nás zaujalo Pluto.

PLUTO
Pojmenovali ho podle římského boha Plutona, který prý byl pomocí kouzelné
čapky neviditelný. Jedná se o deváté největší a desáté nejhmotnější známé těleso,
které obíhá okolo Slunce. Objevil ho americký astronom Clyde Tombaugh.
Téma vesmír jsme promítli také do výtvarných činností. Jak se nám to povedlo,
můžete posoudit sami.
Barbora Dančišinová, 5. B

LUŠTĚNINY
Aneb jak luští skauti
morseovka
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_______
____
___
řešení na konci časopisu

(kdyby sis nevěděl rady, tak tady je pomůcka)
A .I ..
R .-.
B -...
J .--S ...
C -.-.
K -.TD -..
L .-..
U ..E.
M -V …F ..-.
N -.
W .-G --.
O --X -..H ….
P .--.
Y -.-CH ---Q--.Z --..
___________________________________________________________________
Abyste si procvičili vyjmenovaná slova, tak jsme pro vás našli osmisměrku s
vyjmenovanými slovy po L :)

zdroj: pinterest (pin on český jazyk)
Barbora Dančišinová a Jan Protiva 5.B

MIKROFONY A NÁZORY
K = Kachličky

H = Hedvika Vernerová 9. B

M = Malvína Jurková 9. B

K: Jak jste se připravovali na přijímací zkoušky?
H: Podle videí na youtube a taky sama.
M: Třikrát týdně jsem měla zaplacené kurzy s mámou.
K: Co vám bude na škole chybět?
H a M: Učitelé a spolužáci.
K: Chtěli jste někdy přestoupit na jinou školu?
H: Ne, protože to tu mám blízko a také tu dříve
studovali moji příbuzní.
M: Ano, protože se tu špatně vyučují jazyky.
K: Co chcete dělat za práci?
H: Chtěla bych dělat dětskou doktorku.

M: Já bych chtěla dělat masérku.

K: Co je váš oblíbený film?
H: Believe me.

M: Pelíšky.

K: Bylo dříve vajíčko nebo slepice?
H a M: Vajíčko.
K: Plánujete cestu na Antarktidu?
H: Ne, ale někam do tropů.

M: Ne. Někdy bych se chtěla podívat na Maledivy.

K: Dáváte ostatním projímadlo do pití?
H: Ne :-D

M: Ne :-P

K: Jak se vám líbil rozhovor?
H: Krásný.

M: Zajímavý.
Marie Hrubantová, Julie Tomášková, Barbora Dančišinová, Kryštof Krejčí, 5. B

DÍVČÍ SEN
Zdravím děvčata!
Zde v druhém čísle nové Kachlíkárny máte i pokračování rubriky Dívčí sen :-)

Historie náramků přátelství
V minulém Dívčím snu byl návod na jeden z
nejlehčích náramků, co se dá vůbec uplést. Po té,
co bylo první číslo letošního roku vydáno jsem si
uvědomila, že pletení náramků je sice zajímavá
věc, co teprve ale jejich historie!
Základem náramků přátelství jsou - nečekaně - jednotlivé uzly. Některé z
dekorativních uzlíků pocházejí z Číny z období 481-221 př. n. l.! Odtud se
postupem času rozšířily do Arábie a v průběhu 13. století už byly k nalezení i v Itálii
a ve Francii.
Náramky se nezávisle na sobě objevily v Británii, jejich novodobá historie
však spadá do období 70. let minulého století, do Severní Ameriky. Jejich
nepopíratelný původ lze na tomto kontinentu hledat u jihoamerických Indiánů,
původního amerického obyvatelstva doby Kryštofa Kolumba. Právě zde se staly
náramky symbolem přátelství, štěstí, bohatství a také vnitřní síly. Říká se, že do
vyrobeného náramku bylo vpleteno přání, které se ovšem splnilo pouze tehdy, když
náramek z ruky samovolně spadl. Pokud ovšem obdarovaný náramek sundal ze
zápěstí ještě před jeho rozpadem, znamenalo to konec přátelství.
Ručně vyrobené náramky přátelství mají rozhodně svoji velikou moc, jsou
mnoho let populární po celém světě, lidé se jim věnují podomácku, sbírají návody a
vytvářejí nové postupy, náramky poté prodávají na pouličních stáncích, v
obchodech i na internetu. Dokonce existují i speciální diskuzní fóra, kde milovníci
tohoto druhu zábavy a umění probírají své nejnovější myšlenky a poznatky.
Během tisíciletí se ovšem jejich význam poměrně změnil, existují základní i
náročnější techniky pletení s různými motivy, barevnými kombinacemi, s přidáním
korálků. Baví každou věkovou kategorii, zdobí zápěstí dětí v předškolním věku,
sportovců, ruce celebrit i seniorů. Neustále jsou ovšem vyjádřením náklonnosti a
perfektním dárkem, který má cennou hodnotu.
Lidé navíc postupem času přiřadili jednotlivým barvám bavlnek určitý význam.
A tak pokud pletete náramek růžový, volíte symbol laskavosti, červený znamená
upřímnost, oranžová barva energii, žlutá – veselost. Nezapomnělo se samozřejmě
na zelenou – odpovědnost, modrou barvu vyjadřující loajalitu a černou – sílu.
Je to právě Česká republika, která se může pyšnit velkými autoritami v
pletení, ti své postupy výroby náramků, pásků, ozdob do vlasů či přívěsků na klíče
sdílejí pro ostatní. O tom si ale povíme více zase někdy příště…

Zdroj: https://www.iconiq.cz/historie-naramku-pratelstvi/

Milada Bálková, 5. B

Recept na bublaninu
Budete potřebovat: 300 g cukru, 6 vajec, 150 g oleje, 150 g mléka, 435 g
polohrubé mouky, vanilkový cukr, prášek do pečiva, citronová kůra, ovoce
Postup: Celá vejce ušleháme s cukrem, vanilkovým cukrem a citronovou kůrou do
husté pěny. Pak postupně přidáváme olej, mléko a nakonec mouku s práškem do
pečiva. Vylejeme na vymazaný pekáč a posypeme ovocem. Pečeme na 180 °C.

Návod na bublifuk

Jak vyrobit náplň do bublifuku?
Je to velice prosté.
Stačí jen smíchat vodu, jar a cukr (1 díl vody, 2/3 jaru a 1/3 cukru). Přimíchat
můžeme i stolní olej (stačí pár kapek).
Pokud se Vám zdají tyto bubliny příliš malé, máme tu ještě druhý způsob výroby:
Smíchejte 1 díl glycerinu, 1 díl tekutého mýdla a větší množství vody.

TIP: Chcete-li mít bubliny barevné, přidejte do směsi
potravinářské barvivo.

Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-vyrobit-bublifuk-doma.html
Marie Hrubantová, 5. B

KLUČIČÍ BLÁZINEC
DŽUNGLE
Džungle je hodně zajímavá, hlavně tím že zde žije spousta exotických zvířat např. Ara
hyacintový. Džungle je vlastně velký les - prales. Je zde hodně stromů a lián.
Nachází se v tropickém podnebném pásu.
Je tu hodně zeleně a tudíž i čerstvý vzduch. Tím pádem se zde lépe dýchá. Nevznikl
působením člověka. Nejrozsáhlejší je Amazonský deštný prales, dále Konžský deštný prales
a pralesy na poloostrovech a ostrovech Přední a Zadní Indie. Krom nich ještě existují menší
ostrovní pralesy v Karibiku, Indickém oceánu a rovníkové oblasti Pacifiku.
Tropické lesy ovlivňuje člověk už desítky tisíc let.

PANDA VELKÁ
Panda je savec v čeledi medvědovitých. Od 2. poloviny 20. století je
panda národním čínským symbolem (je zobrazována na čínských
mincí). Od září roku 2016 je panda ohroženým druhem. Panda veliká
se vyskytuje v Číně. Panda veliká má i svého "bratra" pandu červenou
(malou). Tato zvířata se vyskytují v Asii.

ORANGUTAN

Vít Krejčí, 5. B

Orangutani jsou oranžoví lidoopové, kteří žijí na ostrovech Borneo a Sumatra. Na celé
planetě jsou druhy, které se nazývají orangutan sumaterský, orangutan tapanulijský a
orangutan bornejský, u kterého byly zjištěny tři další poddruhy. Samice orangutanů jsou
menší než samci a dorůstají výšky okolo 115 cm a váží v průměru 37 kg. Orangutani se
dožívají většinou 35 – 45 let.
Štěpán Koudelný a Matěj Bajer, 5. B

EXPERIMENT
Potřeby: zavařovací sklenička
olej
voda
tuha ze zvýrazňovače (vymačkat)
šumivá tableta
UV světlo
Do skleničky nalijeme olej, trochu vody, pár kapek ze
zvýrazňovače, necháme chvíli usadit a pak vhodíme kousek šumivé tablety a je hotovo!
Filip Maxa, 5. B

VTIPNÉ VTÍPKY OD VTIPÁLKŮ
Pepíček ve škole tyká paní učitelce a dostane trest. Musí napsat
100krát větu „Nebudu tykat paní učitelce.“ Napíše to 200krát a paní
učitelka se ho ptá, proč to udělal. Pepíček jí na to povídá: „Já ti chtěl
udělat radost.“

Malý Pepíček píše Ježíškovi: „Milý Ježíšku, celý rok jsem měl samé
jedničky… Ne. To nemůžu napsat.“ A tak píše: „Milý Ježíšku, jelikož
jsem byl celý rok hodný… Ne, to taky nemůžu napsat.“ Najednou ho něco
napadne. Vyběhne z domu, vběhne do nedalekého kostela, tam vezme
sochu Panny Marie, dá si ji do podpaží a běží s ní domů. Tam si sedne ke
stolu a píše: „Milý Ježíšku, jestli chceš ještě někdy vidět svoji
maminku…“

Pepíček dostane od tety krásné autíčko a maminka mu připomíná: „Co se
říká?“ „Nevím!“ „Co říkám tatínkovi, když přinese výplatu?“ „Aha –
neříkej, že to je všechno.“

zdroj: https://czechtheworld.com/vtipy-o-pepickovi/

Matěj Bajer a Štěpán Koudelný, 5. B

KACHLIČKY SE LOUČÍ
Vážení čtenáři,
děkujeme za přečtení Kachlíkárny.
Jsme rádi, že i v tomto náročném roce mohla Kachlíkárna vyjít. Věřte, že
distanční příprava nebyla zrovna nejjednodušší. Snad jsme tedy naplnili Vaše
očekávání.
Loučíme se s Vámi a přejeme všem krásné prázdniny!

Vaše Kachličky
Milada Bálková, Barbora Dančišinová,
Marie Hrubantová, Julie Tomášková,
Matěj Bajer, Štěpán Koudelný,
Kryštof Krejčí, Vít Krejčí,
Jan Protiva z 5. B

Řešení Luštěnin: šťastný nový rok

