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Tak kde je to JARO… 
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Pan učitel Růžička 

V tomto díle časopisu jsme se rozhodly vyzpovídat pana učitele Růžičku. Tady jsou naše dotazy: 

1. Chtěl  jste být učitelem už od malinka, pokud ne, čím jste chtěl být? 

Ano, vždycky jsem si říkal, že učit by mě bavilo. 

 

2. Jaké jsou vaše zájmy? 

Sport, hudba, práce a televizní seriály. 

 

3. Jaké filmy, seriály nebo pořady byste doporučil dnešním „dětem“? 

Klasické české komedie, aby poznaly český humor a hry Járy Cimrmana, aby poznaly krásu 

české řeči. 

 

4. Líbí se vám český jazyk?  

Líbí se mi moc. Je to krásná řeč, se kterou se dá krásně pracovat. 

 

5. Od kolika let jste se stal rozhodčím ve fotbale?  

Asi od 18. 

 

6. Máte nějaký oblíbený fotbalový tým? Pokud ano, jaký? 

Fandím Arsenalu a Slavii Praha. 

 

7. Jaká je vaše oblíbená barva?  

Žlutá a červená, jako karty ve fotbale. 

 

8. Jaké je vaše oblíbené české jídlo?  

Svíčková a řízek.  

 

9. Cestujete hodně?  

Hlavně po České republice. 

 

10. Kde jste byl „asi“ nejdál v zahraničí?  

V Anglii.  

 

11. A na konec: Jakou posloucháte hudbu? 

Od všeho něco. Vyrůstal jsem na Beatles a nesmím zapomenout na Goťáka.  

 

Panu učiteli děkujeme za odpovědi.  

Barbora Vanďurková a Lucie Pavlíčková,  8.B 



JARNÍ   TOULKY                     HRAD LUKOV 
 

Asi 3 km nad obcí Lukov nedaleko Zlína se nachází hrad Lukov. Jedná se o jeden rozlohou 
z největších hradů na Moravě, dnes již rozsáhlou zříceninu gotického hradu se 
zachovalým pilířovým mostem a vstupní branou.  

Podle pověstí je na hradě Lukov v dlouhých podzemních chodbách ukryté velké množství zlata a 
stříbra. Prý jde o jeden ze ztracených pokladů templářů, kteří tu údajně chvíli sídlili. Kolem 
půlnoci tu jezdí na koni bezhlavý templář v bílém hávu a poklad mu hlídá samotný čert se čtyřma 
očima.  
 
Ke všemu tu pobývá zlatá kachna, co každou noc snese tři zlaté dukáty. Kdo by je chtěl vzít, 
toho omámí svým syčením. Pak ho zlí duchové odnesou k podzemnímu jezírku, kde se prý 
koupávali templáři. 
 
Hrad byl postaven pravděpodobně v 1. pol. 13. st., rozšiřován ve 14. a 15. st. Byl několikrát 
obléhán a dobyt, na konci 18. st. pak opuštěn a postupně rozebírán.  
 
Dnes se zde v průběhu roku koná několik akcí. Hrad se tak opět probouzí k novému životu. 

 

 

  27. DUBNA   PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

   25.  KVĚTNA  DEN STROMŮ 

 



 

 

Paní si jde koupit papouška. Vybere si takového malého, a zeptá se ho:Tak co, ty malej, umíš mluvit?A 

on říká:A co ty stará čarodějnice, umíš lítat? 

 

Jde zajíc po poušti, potká ho žirafa a ptá se:Zajíci, proč za sebou táhneš ty dveře od auta? 

A zajíc na to:Kdyby mi bylo horko, tak si otevřu okýnko. 

 

Tatínek pozoruje už delší dobu, že jeho papoušek mluví sprostě tak se naštve a dá papouška na týden 

do mrazáku. Po týdnu ho vyndá a ptá se: Tak co už nebudeš mluvit sprostě .Ne a můžu se na něco 

zeptat? Co udělalo to kuře? 

  

Na strom leze malá želvička. Na první větvi roztáhne ploutvičky a skočí. Uhodí se, ale nevzdává to a 

leze znova. Podruhé, potřetí, počtvrté... Z koruny stromu ji pozorují dva papoušci a jeden povídá: 

Hele, neměli bychom tomu našemu mladému říct, že je adoptovaný? 

 

Smutný zajíc sedí na pařeze u hranic a za chvíli přijde medvěd a ptá se ho: „Proč jsi smutný, zajíci?” 

„Ále, nesmím přejít přes hranice.” 

„A proč?” ptá se udiveně medvěd. 

„No, protože jsem malý.” 

Tak si medvěd vezme zajíce do kapsy na prsou. Na hranicích se ho policista ptá: „Co to máte v 

kapse?” 

Medvěd silou tiskne zajíce a řekne: „Aaale, fotku zajíce.” 

  

Bavili se dva kohouti. 

„Představ si, že ta moje slepice snesla včera hranatý vejce.” 

„A co říkala?” 

„Au.” 

Jde beruška na karneval a má tváře nacpané tvarohem. Přijde k ní šneček a ptá se jí, za co jde. 

Beruška si zmáčkne tváře a řekne: „Za beďara.” 

Sedí tři upíři a jeden odletí … Za 1 minutu se vrátí a jeden se ptá : Kde si byl ?? Vidíš tam tu kněžnu 

vysál jsem ji krev.. Odletí druhy upír a za 1 minutu se vrátí a první se ptá: Kde si byl . Vidíš tam ten 

palác … Vysál jsem krále . Odletí třetí upír a za 2 minuty se vrátí celý od krve..  A ten druhý se ptá : A 

kde si byl ty?? Vidíte ten sloup ? Já ho neviděl… 



Kanibalové 

Řeka. Na jednom břehu tři misionáři a tři kanibalové. Lodička, do které se vejdou 
maximálně dvě osoby. Jak se všichni přepraví na druhou stranu tak, aby nikdy na 
žádném břehu nebyla přesila kanibalů nad misionáři? 
 
 

 
Řešení 
Kanibal a misionář tam (nebo dva kanibalové). Misionář zpět (kanibal). 
Dva kanibalové tam. Jeden zpět. 
Dva misionáři tam. Misionář a kanibal zpět. 
Dva misionáři tam. 
Na druhém břehu jsou nyní tři misionáři a kanibal. Ten postupně odveze své dva 
kamarády. 
 

Devět teček jedním tahem 

Dokážete spojit tečky na obrázku jedním tahem, když máte k dispozici 4 čáry? 

 

Obilí 

Chudý zemědělec šel prodat na trh obilí. Jelikož měl jen jeden pytel, tak do půlky 
nasypal ječmen, pak pytel svázal a do druhé půlky nasypal pšenici. 
Na trhu objevil kupce, který chtěl ale jako na potvoru jen ječmen, který byl dole. 
Kupec měl také jen jeden pytel a nechtěl pytle vyměnit, neboť ten jeho je dražší. 
Jak dostali ječmen do druhého pytle, aniž by sypali obilí někam mimo? 
 
 

 
Řešení 
Nasypali pšenici do kupcova pytle. Pak ho zavázali a obrátili naruby. Do pytle 
nasypali ječmen. 
Pak rozvázali kapsu s pšenicí a nasypali zpět do prvního pytle. 


