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V minulém díle jste četli:   

jak super křeček bojoval s 

Gogomoni. Teď Vám 

přinášíme pokračování:  

 

 

 

 

„Pane, obáváme se, 

že už je pozdě, loď má zničený motor!!!  

Na základnu už zbývá jen 5 km a loď uletí  s jedním  

motorem jen 3km. Už musíme jen doufat! Nebo můžeme 

uletět únikovou lodí.”  

 

Kapitán souhlasí: “No to není vůbec špatný nápad, ale 

jak uletíte vy?  Mimozemšťani? 

Já jsem tu a vy ne, checht.” 

 

„Ale pane, nenapadlo vás, že se umíme teleportovat ??? 

 

„Ne, 

hihihihi a sakra tak já už pujdu: čauky?!?!?!?!?!?!?!?“ 

Flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop, 

flop…  Ajaj hihihi. „Tak ahoj mimozemšťani. Vžum!“ 

 

„Pane, 

to vám moc nevyšlo nebo mám říct podvodníku?!?! 



 

„Já vám to vysvětlím hihihi. 

A co nám chcete vysvětlovat??? 

„Áááááááaááááááááááááaáááá, Super křeček ten proradný  

super hrdina, měli by jsme ho zastavit. 

Je moc nebezpečný jo a toho podvodníka bychom  

měli svázat!!!“ 

Slup, slup, slup, slup, slup, slup, slup, slup, 

slup, slup, slup!!!  

„A hlídejte ho a nespouštět z očí!!!“ 

„Ano pane, zatočte ostře do leva 

a všichni zamiřte na křečka. 

A zaktivujte štíty a pomocné motory. 

Já si jdu něco vyřídit. Vypustíme vás do vesmíru, 

jestli nám neprozradíte, kde se skrývá oblast 62! 

Potřebujeme se vyzbrojit a vás tam vyhodit...  

  

Autor: Maxmilián Slezák  

Spolupráce: Laura Slezáková  

Inspirace: domácí zvířátka, 

(super křeček křeček džungarský evader{ívejdr},gogo

moni jsou to strašilky větvík, Gogo, 

ale Gogo je holka,  pak Jóga, Sandy{sendy} a Gobl, 

a vesmírný pes to je maďarský ohař Karin.   

 

Moc děkujeme 

za čtení našeho příběhu,  ale hlavně  

za čtení celého 

časopisu😊 



 

 

Autor: Vasyl 

  



 

 

Každý si může najít, co bude chtít sbírat a z těchto věcí 

může vytvořit sbírku. Sběratelství může být dlouholetým 

koníčkem. Většina dětí ráda něco sbírá.  

 

Já jsem se rozhodla sbírat stikeez. Stikeez jsou figurky, 

které jdou přilepit na různé rovné hladké povrchy. Teď jsou 

nové stikeez v Lidlu za nákup v určité hodnotě.  

 

Stikeez jsou panáčci s nohou, která lepí. Stikeez zobrazují 

různé druhy potravin, zeleniny a ovoce. 

Jakého stikeez dostaneme, nevíme, protože jsou v sáčku. 

Sáčky jsou nafouklé a modré. Tyto sáčky se zmáčknou a 

vyskočí stikeez. Někdy dostaneme stejné stikeez, které 

můžeme pak vyměnit s kamarády.    

  

 

 

 

Autor: Kačka 

 



 

 

Autor: Petr 
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Teď už jsem ve škole. Testujeme se vždy v pondělí.  

 

Ze začátku jsme se testovaly jak v pondělí, tak ve čtvrtek .                                                             

 

 

                

 

I když  nám  dávají, písemky a testy, nevadí, konečně nejsme 

v počítačích.  
 

Konečně si můžeme popovídat a pohrát deskové hry!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Vasyl 

 

 

 
  



 

                          

 

 

          Víte proč, africké děti nemůžou jíst prášky? 

            Protože na krabičce je napsáno až po jídle. 

 

 

                   Jdou dva a prostřední upadne. 

 

               

                 Plave ryba v medu a říká je to hustý. 

 

 

               Proč nesmíš hrobníkovi půjčit dítě? 

               Protože by ho pochoval. 

 

 

              Proč žena dokáže přejít jezero suchou nohou? 

              Protože má lodičky. 

 

 
                

Autor: Nathálka 
  

 

 

                 



 

Víte, proč ptáci ráno zpívají? 

Odpověď:  … Protože nemusí do školy! 

 

 

Víte, co to znamená, když najdete čtyři podkovy? 

Odpověď:  … Že někde běhá bosý kůň. 

 

 

Víte, co zastaví padání vlasů? 

Odpověď:  … Podlaha. 

 

Víte, jak se drží veš na pleši? 

Odpověď:  … No přece vší silou.  

 

Co znamená zkratka GPS? 

Odpověď:  … Kde? Proboha? Sem? 

 

Autor: Šarlota 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Začíná být hezky, svítit sluníčko a proto jsme víc venku. Venku zažíváme 

dobrodružství, tak jsme na sebe opatrní, ale někdy se nám může něco stát. 

Nejdřív nám pomůžou naši kamarádi nebo rodiče, kteří jsou s námi. Ale 

někdy to sami nezvládneme, tak musíme zavolat pomoc. Buď můžeme 

použít telefon, nebo si musíme říct o pomoc nějakému dospělému, který 

jde okolo. Někdy taky běžíme pro sousedy, ale většinou použijeme mobil. 

Mobilem můžeme zavolat rodičům nebo na známá čísla jako jsou: 

- 155 – záchranka 

- 156 – městské policie 

- 158 – policie  

- 150 – hasiči 

- 112 – tísňová linka, kdy si nemůžeme vzpomenout na jiné číslo a 

taky když nemáme signál. 

 

Volat o pomoc je někdy náročné, ale je důležité zachovat klid. Když 

budeme volat o pomoc tak po nás budou na dispečinku chtít, jak se 

jmenujeme, kde jsme, co se stalo a naše telefonní číslo, na které nám 

zavolají zpátky. Můžeme si pomoc tím, že si na mobil nainstalujeme 

aplikaci ZÁCHRANKA, které nám může pomoci s tísňovým voláním 

anebo poskytnutí první pomoci. 

           

 



 

Dne 17. 6. 2021 nás naše učitelka na matematiku Monča 

Bíbová a asistent Standa vzali na školský výlet do Prahy. 

Viděli jsme i památky, ale největším zážitkem byla 

návštěva LAZERGAMU!!! Bylo to dokonalé!!!! 
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Chyby (nejenom) tisku vyhrazeny! 

 


