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ročník : I.         číslo: 5     jaro: 2016    

V tomto díle jsme se s redakcí rozhodli udělat uvolňující díl časopisu Lodička. Bude zde víc vtipů 
a po dlouhé době zase nějaký komiks 

"Pane vrchní, mám v polévce mouchu." 
"Nebojte se, ona toho moc nesní." 

 
"Proč si zakrýváš oči u televize?"  
"Copak nevidíš, že jsou tu děti? Nechci vidět, na co se ti chudáčci dívají..." 

 
Víte, co je blondýnka na střední škole? 
Vzácná návštěva. 

 
Jak spáchá blondýnka sebevraždu? 
Naskládá svoje oblečení do sloupečku a skočí dolů. 

 
Co je blondýnka v BMW? 
Nadstandardní vybavení. 

 
Proč neměla blondýnka při večírku doma kostky ledu? 
Zapomněla recept. 

Zdroj: Internet 
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Máme tu zase po dlouhé době KOMIKS. Děkujeme Tereze Hoškové za poslání. 

Francouzská restaurace 

Máte rádi panenky, veselé postavičky a navíc neponecháte ruce v klidu a potřebujete stále něco tvořit, vyrábět? Pak 
se vám určitě zalíbí návod na výrobu vlastních postaviček či panenek. 
Připadají vám tak trochu „vúdú“? Tak se nestrachujte, panenky vzniklé podle našeho návodu mají předem vnuknutou 
pouze pozitivní energii :-)  

 Potřebujete:  
 - vlnu, různé barvy 
 - barevný filc 
 - drátek 
 - 4 korálky na ruce a nohy 
 - 2 malé korálky na oči 
 - nůžky 
 - kleště 
 - tavnou pistoli 

Jak na to? 
1. Nejprve z jednoho kusu drátku vyrobte kostru panenky – krk, ruce, tělo, nohy.. 
2. Na konce drátku, který bude tvořit ruce a nohy, přilepte tavnou pistolí korálky. 
3. Připravený základ panenky (kostru) kromě krku omotávejte vlnou, dostatečně utahujte. Omotávejte tolikrát, dokud 
se vám nezdá tělíčko dost výrazné. 
4. Když máte tělíčko dostatečně omotané, vytvořte si klubíčko z vlny, které bude tvořit hlavičku. Klubíčko udělejte 
tak veliké, aby se hodilo k tělíčku. Opět nezapomeňte vlnu pořádně utahovat. 
5. Hotovou hlavičku nasaďte na krk, přilepte ji k tělíčku tavnou pistolí a pro jistotu zajistěte i kouskem vlny, který 
omotáte pod ručičkami, aby hlavička pořádně držela. Můžete omotat i krk. 
6. Nyní tavnou pistolí přilepte panence očička. 
Tělíčko panenky už jen dozdobte dle fantazie kousky filcu, nebo omotáním některých částí vlnou jiné barvy. 
                                   8. Nakonec panence přilepte vlasy, vyrobte klobouček nebo čepičku. A panenka je na světě :-)                                                                                                                              
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Zajímalo by vás, co všechno vědí učitelé? My vám to povíme!  
  
Kdo je to JB? (Justin Bieber – zpěvák) 
1. Je blbý (Ludmila Francová) 
2. Justin Bieber (Matěj Dvořák) 
3. Jan Becher (Jan Duda) 
4. Zpěvák, veliký borec (Jana Novotná) 

Kolik má člověk kostí? (206) 
1. 230 (Jan Duda) 
2. 75 (David Ďulík) 
3. Nevím (Petra Janošťáková) 
4. 45 (Alena Jiráčková) 

Kdo je to FattyPillow? (youtuber) 
1. Youtuber (Matěj Dvořák) 
2. To na čem se sedí, nebo nějaká youtuberka (David Ďulík) 
3. Youtuber (Václav Jindráček) 
4. Bloger (Klára Honsová) 

Jaké je hlavní město Běloruska? (Minsk) 
1. Minsk (Jan Duda) 
2. Nevím, já a zeměpis :D (Ludmila Hennlichová) 
3. Minsk (Alena Jiráčková) 
4. Minsk (David Ďulík) 

Co to je selfie? (fotka) 
1. Autoportrét (Jan Duda) 
2. Vyfotím sama sebe (Klára Honsová) 
3. Fotka (Lukáš Čermák) 
4. Vyfotím sama sebe (Alena Jiráčková) 

 

 

Zima—Příloha: Zima 2: 

Klára Honsová 

Šárka Křelinová 

Lukáš Čermák 

Kateřina Kůtová 

Alice Fedorková 

 Jana Kužminská 

Sylvie Musilová 

Jana Ševčíková  

Jaroslav Hašek 

Jaro: 
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Redakce školního časopisu Lodička: 

Daniel Voráček - šéfredaktor 

Jan Smělý - zástupce šéfredaktora 

Barbora Bartošová, Ondřej Mrhal, Klára Lászlová, Klára Sajlerová, Tereza Neumannová 

Ptali jsme se dětí v družině, zde jsou jejich odpovědi a jako bonus si můžete vymalovat omalovánky. 
 

Která zvířátka vystupují v pohádce Tom a Jerry? 
1. Kočka a myš (Martin Merxbauer 3. A) 
2. Kočka a myš (Šimon Beneš 3. B) 
3. Myš a kočka (Maruška Mrhalová 2. A) 
4. Myš a kočka (Tomáš Marek 1. A) 
 

Jak se jmenuje kamarád Vochomůrky? 
1. Křemílek (Václav Šebek 1. A) 
2. Křemílek (Martin Merxbauer 3. A) 
3. Křemílek (Karolína Kopecká 3. A) 
4. Křemílek (Helena Davídková 2. A) 
 

Kdo je tatínkem Hurvínka? 
1. Spejbl (Terka Kukučková 3. B) 
2. Spejbl (Jan Vysoudil 2. B) 
3. Spejbl (Nikola Blehová 2. A) 
4. Spejbl (slečna družinářka Terka Ohnoutková) 
 

Jak se jmenuje princezna od Shreka? 
1. Fiona (Viktor Vodička 1. A) 
2. Fiona (Anička Dočkalová 2. B) 
3. Fiona (Viktorka Jedličková 2. A) 
4. Fiona (Kája Fojtíková 1. A) 
 

Jméno pejska od Macha a Šebestové? 
1. Jonatán (Šimon Beneš 3. B) 
2. Jonatán (Míša Medová 1. B) 
3. Jonatán (Helenka Davídková 2. A) 
4. Jonatán (Klárka Sajlerová 4. A) 

  


