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Úvod
Milí čtenáři, vítáme Vás u šestého vydání Školních kecek.
Bohužel je už toto vydání poslední v tomto školním roce.
Protože bychom nechtěly s nimi přestat, tak doufáme, že tyto noviny po nás
převezme někdo jiný.
Tento díl bude trochu chudý, protože jsme nedostaly žádné návrhy na slibované
téma o zvířatech.

V tomto čísle je:
- Rozloučení
- Vtipy

ROZLOUČENÍ
Tímto číslem bych se chtěla rozloučit. Moc mě to bavilo. Při psaní časopisu jsem
se moc nasmála. Přejí vám krásné příští léta. Chci také popřát Elišce Eretové,
Justýně Jirsové, Vojtěchu Novákovi a Kristiánovi Wijsmanovi hodně štěstí a
úspěchu na gymnáziu. Ale nesmím zapomenout ostatním říct, že vy jste se také na
této škole hodně nadřeli. Každý sice půjde jinam, ale já doufám, že zůstanem
stále kamarádi. Nakonec chci poděkovat učitelům, kteří nás od první třídy drželi
nahoře. Děkujeme mockrát za všechno, co jste pro nás udělali. Užijte si léto!!!!!
Anežka Hájková

I já bych se chtěla rozloučit. Děkuji všem učitelům, kuchařkám a hlavně mojí
třídě, že jsme to spolu těch 5 let vydrželi. Doufám, že nadále se budeme stýkat.
I když jsme si všichni prošli spousty průšvihů a hádek, tak jsme pořád zůstali
v naší partě. Stejně někdo přišel, někdo odešel, ale zůstali jsme, tak jak jsme.
Ještě jednou moc své třídě děkuji, za tak krásně prožitých 5 let. Také bych
chtěla poděkovat všem učitelům, kteří měli s náma trpělivost. Děkuji také
kuchařkám za výborné jídlo. Také doufám, že tento časopis nezanikne. Přeji Vám
všem žákům a učitelům hodně úspěchů. Mějte hezké prázdniny a AHOJ!!!!!!
Eliška Sokolová

DĚKUJEME

VTIPY A HÁDANKY
Pamatuj si Pepíčku, chytrý člověk má vždy pochybnosti, jen hlupák nepochybuje.“
„Tati, a jsi si tím jistý?“
„Stoprocentně“!

Je 5 sester. 1. Kouká na televizy, 2. Si čte knihu, 3. Hraje karty, 4. Se válí na
gauči. Co dělá pátá sestra?
Hraje karty se 3. Sestrou.

Jedna paní jde do restaurace.
Číšník se ptá: „Copak byste si dala dobrého?“
Paní odpoví: „Podle toho, co tady máte.“
Číšník říká: „Máme tady paví křídla, kraví rohy, zaječí ocásek, ...“
Paní ho zarazí a řekne: „JEŽKOVY OČI!!“

Co vznikne spojením anakondy a světlušky?
Lampionový průvod...

Učitel k žakovi:
„Víš něco o čápovi?“
Žák:
„Vím, ale nevěřím tomu.“

Nemám Twitter, nemám Instagram, nemám Facebook.
Jen se tak procházím a vykládám neznámým lidem, co jsem měl k obědu a jak mi
to jde doma nebo v práci.
Už mám tři sledující: jednoho lékaře a dva policisty
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