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Náš pan ředitel bude soutěžit o zlatého Ámose!!!
Autoři: Celá třída
Všichni hosínští žáci se moc těší na 12. února 2019. Ptáte se proč právě na tento den?
Náš pan učitel bude soutěžit o zlatého Ámose a celá naše třída ho pojede podpořit do Prahy.
Pět vylosovaných žáků půjde do senátu před komisi obhajovat našeho pana učitele.
(Los padl na Jouzu, Kláru, Olinku a náhradnice jsou Agy a Elišku).
Náš pan učitel musí vyhrát, protože je nejlepší,
protože je moudrý
protože je spravedlivý
protože je hodný
protože je vtipný
protože je rozumný
protože je prostě kabrňák.

Ale my se
těšíme!!! 

Tak nám všichni držte palce,
ať náš pan učitel vyhraje.
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ZPRÁVY Z ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ
Prosinec na odloučeném
Prosinec byl v duchu příprav nejen na adventní
vystoupení, na Mikuláše, ale i na Vánoce… Zdobili
jsme perníčky, stromeček, připravovali jsme
třídu. Povídali jsme si o Vánocích i o době
adventní. Ale navštívili jsme i kino a také jsme
si vyzkoušeli pouštění lodiček.
No byl to bohatý čas.

Po krásném dlouhém odpočinku jsme se opět
v plné kráse v lednu setkali. Podívali jsme se na
jesličky v kostele, abychom si ještě připomněli
Vánoce.

A konečně přišla i zima…

A tak jsme zkusili i pokus se sněhem. Kolik z něj asi zbude vody, až sníh roztaje?
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Pranostiky na
Autor: Jouzee

V lednu mráz - těší nás…

Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.

Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.

Leden studený, duben zelený.

Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.

Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.

Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.

Suchý leden, mokrý červen..
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PRO LOGICKÉ HLAVIČKY
Autorky: Klára a Eliška

HÁDANKY: logické
Běží lesem zajíci. Jeden přede dvěma jeden za dvěma a jeden mezi dvěma. Kolik běží zajíců?
Chodí v koruně, král není, nosí ostruhy, rytíř není. Má šavli, husar není, k ránu budívá, ponocný
není, kdo je to?
Jedna hlavička, jedna nožička. Hlavička když zčervená, konec nožky znamená. Co je to?
ODPOVĚDI Z MINULÉHO ČÍSLA:
První hádanka: písmeno M, druhá hádanka: je plešatý, třetí hádanka: za 90 sekund.

HÁDANKY: pro děti
Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech. Kdo jsem?
Bílá jako mléko je, tichem všechno přikryje. Auto, domy, stromy, lidi nikdo neuvidí. Co je to?
Čtyři rohy, žádné nohy chaloupku to unese. Co to je?
ODPOVĚDI Z MINULÉHO ČÍSLA:
(VTIPNÉ) První hádanka: mouchy lítají ve svetru, druhá hádanka: vší silou, třetí hádanka: nemá
nohy.
ODPOVĚDI NA HÁDANKY SE DOZVÍTE V PŘÍŠTÍM ČÍSLE. 

Vtipy od Jouzeeho…
Autor: Jouzee
Pepíček přišel do školy a paní učitelka se ho zeptala: „Jaký máš Pepíčku oblíbený
sport?“ Pepíček odpověděl: „Gaučing“. „A jak se to hraje Pepíčku?“ „Sedět 24 hodin na gauči,
sníst 100 kg popcornu, vypít 10 l coca-coly a dívat se na televizi“
Rus, Američan a Čech se vsadili, kdo přepluje celý oceán. První plul Rus a v půli cestě ho
potkal žralok a řekl mu: „Zazpívej mi tvou hymnu!“ A snědl ho. Pak plaval Američan a stalo
se mu úplně to stejné. Nakonec plaval Čech a zase v půli cestě ho potkal žralok. Řekl mu:
„Zazpívej mi tvou hymnu!“ a Čech zazpíval: „Kde domov můj, kde domov můj“. V té chvíli ho
zastavil a řekl mu: „Bezdomovce nežeru“!
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PUBG
autor: Máza

PLAYERUNKNOW ’S BATTLEGROUNDS.
PUBG je hra o přežití na začátku letíte letadlem a je vás sto. Spadnete na zem s pomocí padáku
a běžíte pro různé věci: jako je třeba zbraně, batoh, náboje a něco na léčení. Pak bojujete
proti sto lidem. Kdo zbyde, tak vyhraje.
Máte tam docela reálnou krajinu. Dá se to hrát na počítači, mobilu, PS4, X-BOX(ONE) a na
tabletu. Hra se dá hrát samostatně nebo i ve více lidech…

6

Umění pro každého…
Písemky

Píseň pro učitele: (Miley Cyrus –

Autor: Agy a Lucka

The Climb / Gejmr Náš / Parody)

V lednu píšem pololetku,
ať nedostanu zase pětku.
Naštěstí se učíme

Autor: Jouzee
Známe ten příběh,
důležité je,

a už všechno umíme.

jen stále učit nás.

Píšeme z češtiny,

Čas s námi trávit,

už máme zase vidiny.
Matika nás také baví,
počítání a dělení.

zůstaňte s námi,
soukromí dál mějte,
dále se prosím smějte,
buďte pořád stejný.

Angličtina za chviličku

REF: Jste s námi, zde mezi námi,

uděláme na jedničku.

my dál vás chceme znát.

Prvouka je lehká strašně,
Jirka zase spadnul z višně.

Stále jste pro nás ten fajn úča.
Pokud ho neznáš, tak pojď k nám,
on si to přeci zaslouží,

Čtení se nám zalíbí,
budem šťastný jak ryby.

Za to jak nás učí.
Skoro 30 dětí už učí.
Že to je ředitel,
tak to on neskrývá
Učitel náš.
I Chceš ho poznat,
on však chce jenom učit nás.
Proč by se měl vzdávat,
já mu chci vzkázat:
Můžeš být, kým chceš.
My s tebou půjdem dál,
tak tomu prosím věř,
že nejsi si sám.
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Báseň pro našeho pana učitele
Autor: Paní učitelka Jana
Pan učitel je prostě skvělý,

Ráno do lavic usedáme,

takového by všichni chtěli.

všichni dnes první hodinu matematiku máme.

Učí nás zábavně a hravě,

Pan učitel do třídy vkročí,

chce, abychom vše uměli správně.

nikdy se na nikoho nemračí.

Je s ním spousty legrace,

Rozdá pak všem úkoly,

ve škole, i mimo školu,

kdo je zkoušený, jde k tabuli.

vždyť plaveme a rybaříme spolu.

Matika nás všechny baví,

Šprtec v pondělí si dáme,

na nikoho nejde spaní.

dobrý pocit ze hry máme.

Český jazyk dobře učí,

Výlety ty nemají chybu,

s pravopisem nás trochu mučí.

motivují celou třídu.

Ale my víme, že umět ho musíme,

Na týden do přírody jezdíme,

proto často diktáty na i,ý píšeme.

panu učiteli moc fandíme.

Tahle škola maličká je,

A proč právě náš pan učitel má vyhrát?

ale kdo ji nezná,

Protože je nejlepší,

tak neví,

protože je moudrý,

jak dobře se v ní s naším panem učitelem máme.

protože je spravedlivý,
protože je hodný,
protože je vtipný,
protože je rozumný,
protože je fajn,
protože je kabrňák.....
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Šifra na závěr…
Autorky: Andy a Olča

Pod číslem je ukryto písmeno z abecedy…

29 – 32 – 24 – 29 – 7 – 5 – 4 – 7 – 17 – 12

16 – 1 – 26 – 7 – 16 – 1 – 26 – 12 – 14 – 1

25 – 14 – 19 – 15 – 17 – 12

13 – 1 – 17

29 – 32 – 15 – 7 – 26

4 – 12 – 20 – 7 – 22 – 1

25 – 20 – 22 – 26 – 7 – 3

….povedlo se vám to rozluštit? 
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