
 

  



Slovo redakce 

 
Milí čtenáři, 

 

Zdravíme vás všechny v dalším školním roce a těšíme se, že 

vám opět budeme přinášet informace o dění v naší škole i 

mimo ni, nové příběhy a tipy na výlet a mnoho dalšího. 

V letošním roce bychom vás rádi přizvali ke spolupráci na 

tvorbě našeho časopisu. Naše redakční rada hodně prořídla a 

tak budeme rádi, když se k nám přidají nové tváře. Pokud 

rádi vymýšlíte příběhy, malujete nebo fotíte, budete mezi 

námi vřele vítáni. Přijďte mezi nás ve středu od 13 hodin do 

učebny PC, nebo se nám ozvěte na mailovou adresu 

skolni.casak@post.cz. 

Hodně zábavy nad stránkami Twistu vám všem přeje 

 

VAŠE REDAKCE   



 

 

 

Žáček druhé třídy se ptá: "Prosím, jak vůbec 

vypadá ten Konec světa?" 

Učitelka se chytí za hlavu: "Jakýpak konec? 

Už dva roky vás přece učím, že je Země 

kulatá ..!"  

 

 

Blondýnka na pláži: "Mám plnou hlavu písku."  

Tmavovláska: "Zajímavé, mně se to dostalo jen do vlasů." 

 

 

Malý synek jménem Jiříček se ptá otce: 

˝Proč je Tichý oceán tichý?˝ 

Tatínek se nazlobí: 

˝Nemůžeš se zeptat na něco rozumnějšího?˝ 

˝Tak tedy jo. Jak vlastně umřelo to Mrtvé 

moře?˝ 

 

 

„Jak tě mám, Pepíčku, ostříhat?" 

„Jako dědečka, s tím prázdným kolečkem uprostřed." 

 

 

„Horáčku," vyvolá učitelka žáka, „řekni 

nám... dvě zájmena!" 

„Kdo? Já?" vyděsí se on. 

„No vidíš, že to jde, když chceš. Píši ti 

jedničku!"  

 

Do nového školního roku s úsměvem 



 

 

 

 

Říká jeden divák na fotbale druhému: 

„Nedivím se, že některý hráč má na klub 

vysoké finanční požadavky, když musí 

nejen umět hrát, ale ještě při tom občas 

filmovat." 
 

 
Bára Majerová, 5. A 
 

 

 

                                                 

 

,,Pepíčku, kdy si konečně opravíš tu 

známku ze zeměpisu?" ptá se maminka. 

,,Nevím, paní učitelka nedá notes z 

ruky." 

 

 

 

František ukazuje otci vysvědčení. ,,Teda, něco tak strašného jsem v 

životě neviděl..." zděsí se otec. 

,,Já taky ne, tati, včera jsem to našel ve tvých věcech." 

 

 

,,...a co jste měli dnes ve škole od dvou do 

tří?" 

,,Hlad, maminko!" 
 
 

 

Varja Chusovitina, 5. A 



 

 

Tři netopýři se vsadí, kdo vypije víc krve. 

Vyletí první netopýr a vrátí se s celou 

pusou od krve a říká: „Vidíte tamhletu 

krávu? Tak tu jsem celou vypil.“ 

Vyletí druhý netopýr a vrátí se s celou 

hlavou od krve a říká:  „Vidíte tamhleto 

stádo? Tak to jsem celé vypil.“ 

Vyletí třetí netopýr a vrátí se celý od 

krve a říká: „Vidíte támhleten sloup? Tak 

do toho jsem vrazil!“ 

 

 

 

 

Hurvínek telefonuje s řezníkem a ptá se ho: „Máte 

prasečí ouška?“ Řezník řekne „Ano.“, a Hurvínek 

se ptá dál: 

„Máte prasečí rypáček?“ „Ano.“ 

„A máte prasečí nožičky?“ „Ano, i ty mám.“ 

„No to teda musíte vypadat.“ 
 

 

Kristýna Svobodová, 5. A 
 

 

 

 

 

 

 



 

Zámek Letohrad 
 

Zámek Letohrad – dříve Kyšperk – se nachází  v  městě Letohrad. 

Jeho současným majitelem je město Letohrad. Je postavený v 

barokním slohu na začátku 17. století. Přestavby měl v roce 1730, 

1815, 1897, 1898, 1901, 1905.  

Jeho současný vzhled je: 

  

JEZDĚTE NA VÝLETY 

poznáte svět 
 

 

Kristýna Svobodová, 5. A 

 

 

 

Jezděte na výlety 



Zámek Hrubá skála 

 

 

Nedávno jsem byla na zámku Hrubá skála. A moc se mi tam líbilo. 

Zámek Hrubá skála postavil roku 1350 Hynek z Valdštejna. Zámek  

stojí na pískovcové skále a leží asi 6 km jihovýchodně od Turnova nad 

obcí Hrubá skála. 

 

 
 

Z nádvoří a hradní vyhlídkové věži jsou vidět lesy a krásné pískovcové 

skály. 

Hned vedle zámku si lze půjčit koloběžky nebo kola. Ale já jsem si 

půjčila koloběžku a jela jsem trasu 7,5 km. 

A když dostanete hlad tak zajděte do zámecké restaurace, je tam 

výborná svíčková. :-) 



Co dělat když se nudíš 

 
 

Moc jsem si to užila a byl to hezký zážitek. 

 

Varja Chusovitina, 5. A 

 
 

 

Můžeš hrát hry s těmi, co máš nablízku, 
můžeš něco vyrábět, 
můžeš jít na zahradu (pokud jí máš), 
můžeš se jít nasvačit, 
můžeš dělat jednu věc z těhlech  
anebo se učit češtinu:-) 
 

Kristýna Svobodová, 5. A 



Geocaching 

Geocaching (v češtině také často hledání 

pokladu) je hra na pomezí sportu 

a turistiky, která spočívá v použití 

navigačního systému GPS při hledání 

skryté schránky nazývané cache (v 

češtině psáno i keš), o níž jsou známy 

její zeměpisné souřadnice (v systému 

WGS 84). Při hledání se používají 

turistické přijímače GPS. Člověk 

zabývající se geocachingem bývá 

označován slovem geocacher, česky též 

geokačer nebo prostě kačer. Po objevení cache, zapsání se 

do logbooku a případné výměně obsahu ji nálezce opět uschová a 

zamaskuje. 

Všeobecně oceňovaným prvkem geocachingu je umisťování keší na 

místech, která jsou něčím zajímavá a přesto nejsou turisticky 

navštěvovaná. V popisu cache (listing) jsou pak uvedeny informace o 

místě s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. Cache se ale umisťují i do 

zajímavých míst velmi frekventovaných. V některých případech je 

zajímavým právě úkol, který je s nalezením cache spojen. Pokud byste 

měli o tuto hru zájem, podívejte se https://www.geocaching.com/play 

 

 

Samotná Keš  

Kuba Michálek, 7. A 
 

Logo  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Turistika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
https://www.geocaching.com/play


Smůla VS štěstí 

 

Určitě jste někdy měli smůlu a někdy štěstí. 

Někdo si myslí, že má smůlu pořád a že jeho kamarád je dítě 

štěstěny. 

Ale musíte myslet na to, jakou smůlu máte. 

 

Smůla 
Velká smůla: například vám někdo vám umře, to už se nedá spravit. 

Malá smůla: například dostanete 5 z češtiny, to se dá spravit, doučíte 

se to. 
Maličká smůla: například zakopnete, to se sice nedá spravit, ale to je 

úplná maličkost. 
 
Štěstí 
Velké štěstí: například se vám někdo narodí nebo přežijete nějaké 

neštěstí. 
Malé štěstí: například dostanete 1. 
Maličké štěstí: například nezakopnete. 

 
 

Barva smůly je černá, smůlu budete mít, když vám černá kočka 

přejde přes cestu nebo když se vám rozbije zrcadlo, a smolný den je 

pátek 13. 



Barva štěstí je bílá, štěstí budete mít, když vám bílá kočka přejde 

přes cestu, když najdete čtyřlístek, a když potkáte kominíka, tak si 

sáhněte na knoflík a budete mít štěstí. 
  
Například děti v Africe nemají co jíst, a proto vždy, když budete mít 

smůlu, tak si na ně vzpomeňte a možná tak zjistíte, že ta vaše smůla 

není tak hrozná jak si možná myslíte.  :-);-) 
 

 

Varja Chusovitina + Marie Klemperová, 5. A 
 

 

Naolejuje Julie koleje, 

nebo nenaolejuje Julie koleje. 

    

 

Náš Popokatepetl je ze všech 

Popokatepetlů ten 

nejpopokatepetlovatější 

Popokatepetl.  

 

 

Strč prst skrz krk. 

 

Šel pštros s pštrosicí a třemi 

malými pštrosáčaty. 

 

 

Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo  

přes tři sta třicet tři stříbrných střech. 

 

Varja Chusovitina, 5. A 

Jazykolamy 



Jak to Jůlie naolejovala 

 

Říká se jazykolam „Naolejuje-li Jůlie koleje nebo nenaolejuje Jůlie 

koleje?“ 

Chcete vědět, jestli je naolejovala nebo ne? 

Tak si poslechněte příběh o Jůlii a jejích mazlíčcích  foxteriérovi  

Metardovi a králíku Kolejejůlii (to je taky jméno mazlíčka) 

 

Jůlie 
Jůlie je jako vlásek 

štíhlá vysoká a chytrá 

a k vysvědčení jí koupili pejska Metarda.  

Byl to Jůliin největší kamarád 

až po tu dobu, co dostala od kamaráda Honzy 

Kolejůlii, krásného králíka (králičku):-D 

Jůlie nevěděla, koho má mít radši, 

a tak se rozhodla, že půjde olejovat koleje a který mazlíček jí nejvíc 

pomůže, toho si nechá. 

Mazlíčkům nic neřekla, šla s nimi 

a viděla, že ten pravý mazlíček je Metard, 

a tak s Metardem po celý život olejovala koleje. 

 

  
 

Kristýna Svobodová, 5. A 
 



S dinosaury 

Byla jednou jedna holka a ta se jmenovala Eva Kalátová. Společně s 

Petrem Kouboským prováděla projekt „stroj času“. Stavěli ho 150 dní 

a nocí. Když ho dostavěli, zkusili ho a teleportovali se v čase do 

pravěku. Nevěděli, co mají dělat. 

 

 
 

Potom našli vesnici a se vším se seznámili. Pravěcí lidé jim pomohli 

najít stroj času, a když se jich paní učitelka ptala, o pravěku věděli 

úplně všechno. 

 

Kristýna Svobodová, 5. A 
 

 

 

 

 

 

 

 



Prázdný dům (pokračování) 

A viděly... OBROVSKÉHO PAVOUKA! Obě vykřikly: CO TO JE! Pak se 

vzpamatovaly a šly nahoru, Susan se celou dobu třásla. Mary byla ale 

ošetřovatelka, takže poznala, že pavouk, kterého se tak lekly, byla černá 

vdova. Mary se uklidnila a odnesla pavouka ven. Susan měla ale 

fóbii z pavouků, tak se asi hodinu po tom třásla.  

Zatímco se tam Susan třásla, Mary to tam  prohledávala a najednou řekla: 

PANEBOŽE! Susan jen řekla: Cccoje? Mary k ní přišla a ukázala jí dopis od 

babičky, který našla pod stolem a na kterém bylo napsáno: Jestli najdete 

pavouka černou vdovu, nevyhazujte ho, je to můj mazlík. Postarejte se o 

něj. Vaše babička. 

To je hrůza! Jo! Babička chová pavouka! Ale ne, vyhodili jsme jejího 

mazlíka! Musíme ho chytit. Si děláš srandu! Ne, a nekřič. Já to tu jdu 

prohledat! Fuj, pavouci. 
                                               

Za hodinu 

Uf, to bys nevěřila Susan, jak to bylo těžké ho najít, co jsi našla? Pár 

papírů a nejde přečíst, co na nich je, a pak pár deníčků. Ale nerozumím 

tomuto slovu: avodvánreč.  

Jak to Susan vyslovila, najednou se... 

pokračování příště 
 

Zuzka Čmerdová a Maru Klemperová, 5. A 



Pošta (4. díl) 

Žofka se od té doby chtěla pomstít a připravovala si pasti, při 

kterých chtěla žáky zabít. První past:   Jitka na ní málem 

skočila. Děti šly s paní učitelkou na výlet a ta půlka, která zlobila, šla 

rozhazovat poštu.  

Žofka připravila na poště past. Nechala tam dopis,  ve kterém se 

psalo, že mají v neděli přijít k popelnicím. Žáci tomu uvěřili a vydali se 

v neděli k popelnicím. Až Jitka, která měla lízátko, ho chtěla vyhodit 

do popelnice. Otevřela víko a... najednou zmizela. Vtáhla jí 

Žofka, která jí dala 3 úkoly. 

 
První úkol, jdi k vojákům a absolvuj výcvik. Jitka byla po tom výcviku 

tak vyčerpaná. Přišla na způsob, jak utéct z té popelnice... Byla venku, 

řekla si, uf. Žofka připravuje pasti! 

 

Druhý den 

Michal šel jako obvykle se Zuzkou do školy a Zuzka mu říkala, že si 

jde něco koupit k Číňanům. A tak Michal vstoupil do vchodu školy sám. 

Jak asi  víte, čekala na něj past. 

 

Pokračování příště 

 

Kristýna Svobodová, 5. A 
 



Strašidelný hradní školní sloh 

Hrad se jmenuje: Karlínos 

Jméno strašidla: Verunka 

Schopnost: Létat 

 

Pověst 

Verunka sloužila na statku bohaté paní, která jí poskytla malou 

komůrku. Ale když přišla nová služebná, komůrku Verunce zabavili a 

ještě jí řekli, ať přijde příští den dřív, protože milostpaní potřebuje 

nové šaty. Verunka ale byla hrozně veselá, a tak když jí zabavili 

komůrku, řekla si, že vše zlé je k něčemu dobré. 

Vzala svých pět švestek a vydala se hledat nové obydlí. Už se stmívalo 

a Verunka neměla kde přespat. A tak se vydala do opuštěného zámku, 

o kterém se říkalo, že tam straší. 

 



Když Verunka vešla dovnitř, rozestlala si postel a sedla si. Zahleděla 

se na kukačkové hodiny, které za chvíli začaly odbíjet půlnoc. 

Když hodiny dobimbaly, otevřely se dveře a v nich stála ježibaba. 

K Verunčině údivu se ježibaba nezarazila, jen odpověděla: „Dobrý 

den, slečinko.“ 

Verunka chvíli koukala, ale pak se s ježibabou dala do řeči. Verunka 

s ježibabou bydlela několik dní a pak se ježibaba odstěhovala 

k čaroději Bonifácovi. 

Netrvalo ani několik týdnů a do města zabloudil krajánek a prosil o 

malou almužnu. Všude ho odbyli, až došel k hradu, kde bydlela 

Verunka. Krajánek měl hrozný strach, ale jeho únava byla větší. 

Otevřel dveře, a tam seděla Verunka, která mu hned nabídla 

pohodlnou komůrku. 

 

Když se o Verunčině činu doslechli všichni chudáci, šli také všichni za 

ní. Kdo měl alespoň groš, ten Verunce přispěl. A tak se z otrhaného 

hradu stal hotel. A když Verunka zemřela, prohlásili ji za svatou. 

 

Eliška Tašková, 3. C 

  

 

 

 

 

To je náš poslední příběh v tomto čísle.  

Doufáme, že jste se dobře bavili a těšíme se  

na další setkání, tentokrát těsně před  

vánočními prázdninami. 

 

 

 

VAŠE REDAKCE 


