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Jako mnoho dalších dobrovolníku jsme se rozhodli povzbudit a potěšit naše statečné zdravotníky v této době

při boji s nemocí Covid 19. 

Proto budeme dne 22.11. od 12:30 do 15:00 hod. vybírat před naší skautskou klubovnou v Opočně dobroty,

dárečky, obrázky a vzkazy, které rozvezeme do nemocnic do Hradce Králové a Rychnova nad Kněžnou

(Náchoda).

Úkoly pro děti: obrázky, vzkazy, výrobky, kterými by chtěly potěšit a

poděkovat lékařům a sestřičky

 Prosba na dospělé: buchty, jednohubky, chlebíčky, šneky, …

Prosíme o zpětnou vazbu, abychom věděli, s jakým množstvím

dobrot můžeme případně počítat. 

Kontaktní osoby:

Domča Šedivá – dominika.sediva@seznam.cz  –  731 529 950

Klára Petrová – petrovak05@seznam.cz – 604 178 875 

Děkujeme za pomoc s organizací paní Markétě Ch. (zdravotní sestra

FN HK), paní Kláře M. (zdravotní sestra ON RK), paní Janě J. (lékařka

ON Náchod).

dobroty do nemocnic

Naši milí kamarádi, rodiče a příznivci skautu, 

chtěli bychom Vám oznámit, že máme v plánu uskutečnit dvě dobročinné akce a tímto Vás moc poprosit

o Vaši pomoc a součinnost.

potěš staroušky
 o vánocích

Chtěli bychom Vás informovat o akci "Potěš staroušky o Vánocích", která se

bude nejspíše konat 13. 12. 2020, kdy bychom chtěli potěšit a obdarovat seniory

z Domova pro seniory Jitřenka v Opočně. 

Máme v plánu vybírat drobné občerstvení v podobě cukroví, buchet a jiné

dárečky.

Další informace Vám dáme dostatečně dopředu vědět. Budeme moc rádi, když

se zapojíte a pomůžete.

Skauti z Opočna



Demokracie

Ani

Co se stalo 17. 11. 1989?
Tomuto dnu říkáme Sametová revoluce, protože při násilném zákroku Veřejnou bezpečností nebyl zabit

ani jeden člověk. 

V pátek 17. listopadu se na pražském Albertově sešli studenti pražských vysokých škol. Od začátku

demonstrace docházelo k hlásání protikomunistických hesel. Policie však měla příkaz: „Nezasahovat“.

Zhruba 10 000 demonstrantů však neuposlechlo rozkaz a vydalo se na jiné místo, než bylo před

demonstrací dovoleno. Ve snaze zabránit davu pochodujících lidí Veřejná bezpečnost zatarasila možné

cesty útěku a zabránila průchodu na Pražský hrad nebo na Václavské náměstí. 

Když byly tisíce demonstrantů uzavřeny dvěma kordony policistů, sedli si na zem a začali pokřikovat

známé heslo: „Máme holé ruce“. Policie tento nátlak nevydržela a na povel Miroslava Štěpána začala

studenty surově a bezhlavě mlátit. Spekulovalo se o smrti jednoho studenta, která se ovšem nakonec

nepotvrdila, proto název sametová revoluce (stávkující nedělali násilí). Bohužel tisk nechtěl o tomto

zákroku psát v novinách, tak se lidé mimo Prahu tuto zprávu dozvěděli třeba až po několika týdnech a

ani jí nechtěli uvěřit.

Venca

Demokracie je forma vlády, kde si svoji vládu a své zástupce volí občané daného státu. Slovo je složením

dvou řeckých slov demos (lidé) a kratos (vláda), doslova tedy znamená vláda lidu. 

První pokusy o demokracii sahají do dávných let ještě před Kristem v městských státech ve Fénicii na

Blízkém východě a později tuto formu vlády od nich převzali Řekové. V té době se velmi lišila od té

současné, neboť volit mohli tehdy jen dospělí svobodní (tím myšleno, že nebyli otroky) muži. Ženy, otroci a

cizinci volit nemohli. Dnes již otroctví prakticky vymizelo a volební právo pro ženy bylo zavedeno ve

většině zemí v první polovině dvacátého století. Poslední země, která zavedla volební právo i pro ženy, byla

Saudská Arábie v roce 2015. 

Volit tedy mohou všichni dospělí svéprávní občané daného státu. Demokracie v České republice funguje

nepřetržitě od roku 1989, kdy jsme byli součástí Československa. Náznaky tu byli už za Rakouska-Uherska,

ale první demokracie v pravém slova smyslu u nás vznikla až v roce 1918 a trvala do roku 1938. 

Demokracie však není pouze o tom, že jednou za čas můžeme někomu hodit lístek do volební urny.

Demokracie znamená i to, že se můžeme účastnit i aktivně a někdo může hodit lístek nám, nebo že se

můžeme svobodně projevovat, že se nemusíme bát o svá práva a že v případných nepravostech

páchaných na nás najdeme zastání. 

I demokratické zřízení má své chyby, ale jak pravil Tomáš Garrigue Masaryk: „Demokracie má své chyby,

protože i občané mají své chyby. Jaký pán, takový krám“. Tudíž abychom zlepšili naši demokracii, musíme

také zlepšovat sami sebe a je i třeba se na jejím budování podílet.



Jak jistě víte, lípa je náš národní strom a určitě si

pamatujete na rok 2018, kdy se po celé republice sázely lípy

k výročí 100 let republiky. Vždyť já sám jsem při odpolední

procházce viděl dvě lípy svobody. Můžete je nazývat jak

chcete – lípa svobody, nebo strom republiky. Lípa může být

až 30 m vysoký strom, ale ve výjimečných případech může

být i jako keř. 

Lípy najdete skoro v každém městě nebo vesnici, ať už na

náměstí, nebo také v lipové aleji. Těchto stromů si můžete

také všimnout díky nápadné vůni, kterou zaznamenáte

zejména v červnu a červenci, ale pozor na pyl, na který

mohou být někteří alergičtí. 

lípa malolistá (srdčitá)

Pepa

Lípa je nejenom krásný a vážený strom, ale také má léčivé účinky. Z lípy se trhá květenství i s podpůrným

listenem, které se suší. A když máte teplotu, dostanete, lipový čaj, aby vám bylo lépe. Lípu poznáte na

první pohled, stačí, aby měl strom listy jako srdce. Lípa může být malolistá, také se jí říká srdčitá, a

velkolistá. Pamatujte tedy, že můžeme být pyšní na náš národní strom.

hádanky
 Ve dne malá jako myš, v noci všechno přerostu. Když mě vidíš, nevidíš.1.

2. Mám dvě patky, každou na jinou stranu. Kdo jsem?

3. Každé ráno vesele tahá spáče z postele. Za tu službu nevděčníci hned ho klepnou po palici.

4. Kdo každého rozpláče?

5. Létá, bzučí, pokoj nedá, na jídlo si často sedá.

6. Sleduje vás a kopíruje váš krok. Přesto se ho nikdy nemůžete dotknout

Tma

 Chleba

 Budík

 Cibule

 Moucha

 Stín

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Domča



kvíz
2. Jak se jmenoval první prezident České

republiky?
a) Domča

b) Lípa malolistá (srdčitá)

c) Lípa obecná

d) Modřín opadavý

Jak se jmenuje náš národní strom?1.
a) Tomáš Garrigue Masaryk

b) Václav Klaus

c) Václav Havel

d) Gustav Husák

3. Kdo se 17. listopadu sešel na pražském Albertově?
a) Kominíci

b) Studenti

c) Umělci

d) Vědci

5. Jak se jmenovala první manželka Václava Havla?

a) Lidé

b) Prezident

c) Pražané

d) Poslanci

4. Kdo v demokratickém státu volí zástupce vlády?

a) Světlana

b) Dagmar

c) Olga

d) Danča

6. Co nepatří mezi státní symboly?
a) Velký a malý státní znak

b) Prezident

c) Trikolóra

d) Státní vlajka

7.Jaká hesla volali demonstranti 17. 11. 1989? 

a) „Máme holé zadky!“

b) „Máme rádi Madlu!“

c) „Nemáme rádi krupicajdu!“

d) „Máme holé ruce!“

8. Jaké máme statní barvy?
a) Modrou, zelenou, červenou

b) Červenou, černou, fialovou

c) Žlutou, oranžovou, růžovou

d) Bílou, červenou, modrou

9. Kolikáté výročí měla republika v roce 2018

a) 150

b) 200

c) 300

d) 100

10. Kdo používal šifru z tohoto čísla časopisu pro

vojenskou komunikaci?
a) Papež

b) Kabel

c) Julius Caesar

d) Alexandr Veliký

Danča a Domča



Morseovka

Ani

1. ///…/.-../../-…/..-/.---/..// -./.-// …/…-/---/..-// -.-././…/-// .---/.-/-.-// -../---/…-/./-../..-// -././.---/.-.././.-

-././/…/.-../---/..-/--../../-// -././.---/…-/-.--/…/…/..// .--./.-./.-/…-/-../.// .-// .-../.-/…/-.-./.// …-/./.-./-./.// …-//

-.-/.-/--../-../.// -../---/-…/.//.--./.-../-./../-// .--./---/…-/../-./-./---/…/-/..// …/.-../.-/…/-/-./..// .-// --../.-/----/--

-/…-/.-/…-/.-/-// --../.-/-.-/---/-./-.--// …/-.-/.-/..-/-/…/-.-/.//-../..-/…/..// ..// -/./.-.././--// -…/-.--/-// .--./.-./../.-

-./.-./.-/…-/./-.// .--./---/--/.-/…./.-/-// …-/.-../.-/…/-/..// ..// -…/../--../-./../--///

2. ///…/.-../../-…/..-/.---/..// --../.// …/.// -…/..-/-../..-// …/-./.-/--../../-// …./.-.././-../.-/-// .--./.-./.-/…-/-../..-// .-//

.-../.-/…/-.-/..-//-…/-.--/-// .--./.-./---/…/.--././…/-./.-// …/…-/.// …-/.-../.-/…/-/..//.-/ --../.-/----/---/…-/.-/…-/.-/-//

--../.-/-.-/---/-.// …/…-/./-/.-../..-/…/./-.-///

3. ///…/.-../../-…/..-/.---/..// --../.// …/.// …-/-.--/-./.-/…/-./.-/--../../--// -…/-.--/-// .--./---/…/.-../..-/…/-./-.--/--//

…-/.-../-.-././-/./--// …/…-/.// …/--/./-.-./-.-/-.--//…/.// -.-/-/./.-./---/..-// -…/..-/-../..-// …./.-.././-../.-/-// -././.--

-/…-/-.--/…/…/..// .--./.-./.-/…-/-../..-// .-// .-../.-/…/-.-/..-//--../.// -.-/.-/--../-../-.--// -.././-.// …-/-.--/-.-/---/-./.-/-

-// -../---/-…/.-./-.--// …/-.-/..-/-/./-.-///

1.Slibuji na svou čest jak dovedu nejlépe sloužit

nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době. Plnit

povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské.

Duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i

bližním.

2. Slibuji, že se budu snažit hledat Pravdu a Lásku,

být prospěšná své vlasti a zachovávat zákon

světlušek.

3. Slibuji že se vynasnažím být poslušným vlčetem

své smečky, se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu

a Lásku, že každý den vykonám dobrý skutek.



Opočenské okénko

Klárka

František Kupka

František Kupka byl český malíř, grafik a ilustrátor

světového významu, který se narodil v Opočně.

Se svými 4 mladšími sourozenci  vyrůstal v Dobrušce. 

Malířství začal studovat u mistra Studničky v Jaroměři,

později v Praze, ve Vídni a v Paříži. V Paříži také žil s

přestávkami od roku 1895 až do své smrti.

Kupkovo dílo a jeho hluboký přínos umění byl uznán až v 60. letech 20. století. Dnes patří

Kupkovy obrazy mezi nejdražší díla českých umělců.

V roce 1914 Kupka odešel jako dobrovolník na frontu, v první světové válce byl raněn.  Za svoje

zásluhy poté dostal hodnost kapitána.



Do školy v jednom městě chodila jedna dívka, která se jmenovala Markéta. Markéta chodila do páté

třídy a měla samé jedničky. Děti se jí smály, protože byla šprt. Neměla skoro žádné kamarády až na

Lucku a Ondru. Nejvíce jí šla přírodověda a poznávání rostlin. 

Jednoho dne se paní učitelka rozhodla, že budou hledat brouky a motýly v lese a na pasekách. Tak šla

celá třída do lesa. U lesa se rozdělili do skupinek a s atlasem a síťkou na motýly vyrazili na „lov“. Měli

se vrátit za hodinu před les. Markéta udělala skupinku s Luckou a Ondrou a šli do lesa hledat. Ondra

měl hodinky, Markéta atlas a Lucka síťku. 

„Za chvíli už musíme být zpátky, pojďte už,“ urgoval Ondra, ale holky neposlouchaly a už už běžely za

dalším motýlem. Ondra se o děvčata bál, tak šel s nimi. Když chytili motýla, znenadání zjistili, že neví,

kde jsou. „ Máte někdo s sebou mobil?“ zeptala se Lucka. Ondra i Markétka ho nechali ve škole. Děti

byly bezradné a začaly zmatkovat. Po chvíli zmatků se Markéta ujala vedení. „ Tak a dost! Musíme

přestat pobíhat jak pes, který zapomněl, kde má boudu. Ondro? Máš svůj batoh?“ Ondra jí ho podal a

Markét ho začala prohledávat. Po chvíli našla krabičku se zápalkami. Když ostatní pochopili, co chce

udělat, začali okolo shánět chrastí a malé větve. Potom Ondra škrtl. Sirka prudce vzplála a zhasla. Po

deseti vyškrtaných zápalkách utvořili kruh kolem kupičky chrastí. Ondra ještě jednou škrtl a přiložil

sirku k hromádce. Větvičky chvilku vzdorovaly, ale potom vzplály krásným svítivým plamenem.

„Ondro, pojď se mnou“ řekla Markét. Šli opodál do lesa a zastavili se pod stromy a koukali do korun.

Za moment Markéta ukázala na jeden strom a posbírali náruč větví a vrátili se k ohýnku. Posbírali

borové dřevo, které nejlépe hoří. Přiložili borovici na oheň a ten se rozzářil jako maják.

Najednou se z lesa přiřítil pes, který běžel před svým pánem. „Co tu děláte takhle pozdě!" křičel už z

dálky neznámý pejskař. „My jsme se ztratily" oznámily děti pánovi. Pán pochopil, že to jsou ty

ztracené děti, po kterých pátrá celé městečko. Potom uhasili oheň a společně odešli do města, kde se

shledali s rodiči i paní učitelkou. Ještě, že měli s sebou Markétu, která je s nápadem rozdělání ohně

zachránila.

Pepa

Pepův příběh na dobrou noc
Šprtka



Lodní smyčka se již od pradávna používá pro rychlý úvaz lodě k přístavnímu molu, odtud také

pochází její název. Má tendenci k prokluzování, pokud je zatížen jen jeden pramen lana, nebo na

kluzkých a tenkých lanech. Proto se často doplňuje pojistným uzlíkem. Velmi snadno se váže i

jednou rukou a relativně snadno i rozvazuje.

Nauč se Lodní Smyčku!

Domča

V další fázi jedno očko

překryjeme přes to druhé.

Nejprve vytvoříme očko

otočením pramene lana,

druhé očko vytvoříme

protichůdným otočením lana,

tak aby očka byla v těsné

blízkosti.

Hotovo!



kdo byl...?
Václav Havel

Václav Havel se narodil 5. října 1936 v Praze. Byl český dramatik a kritik komunistického režimu,

později politik a státník. Byl devátým a posledním prezidentem Československa a prvním

prezidentem České republiky.

Vystupoval na obranu politických vězňů a stal se spoluzakladatelem a jedním z prvních mluvčích

občanské iniciativy za dodržování lidských práv Charta 77.

Václav Havel zemřel během spánku v neděli 18. prosince 2011 v 9.46

hodin na následky dlouhodobých zdravotních problémů. Česká vláda

v reakci na úmrtí vyhlásila od 21. prosince třídenní smutek. Na den

pohřbu vyhlásilo státní smutek také Slovensko.

Václav Havel je pochován spolu se svou první ženou

Olgou v rodinné hrobce na boční severní straně kaple

svatého Václava na Vinohradském hřbitově v Praze.

„Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!“

Táňa

Po vypuknutí sametové revoluce v listopadu 1989 se stal jedním ze spoluzakladatelů

protikomunistického hnutí Občanské fórum a jako jeho kandidát byl 29. prosince 1989 zvolen

prezidentem Československa. V roce 1992 se mu však nepodařilo zabránit rozpadu

československého státu na dvě samostatné republiky: Českou a Slovenskou. Od roku 1993 byl po

dvě funkční období prezidentem České republiky.

V roce 1997 se oženil s herečkou Dagmar  Veškrnovou,

která hrála například v pohádce Šťastný smolař nebo

v seriálu Bylo nás pět.  

první prezident České republiky



Další typ šifry je jmenuje podle Julia Caesara, který tuto šifru údajně používal pro vojenskou

komunikaci.

Šifra vypadala tak, že se každé písmenko vzkazu, který zrovna šifroval, „posunulo“ o tři písmena

dopředu. Což znamená: máme-li písmenko A, tak v jeho abecedě je to písmeno D, B=E, C=F, …

A my si to teď společně vyzkoušíme.

šifry

Domča

Caesarova šifra

Příklad: DKRM = AHOJ

1)     MXQD´FL

YCKX°UX, YROD´ GHK,

OXK NYˇWHP NB´YD´ RURVHQ,

VOXQL´FˇNR EODQNBWHP SL´OL´,

SUˇHG KD´PL SRXWˇ YHGH N FL´OL. 

MXQD´FL YCKX°UX, YROD´ GHK,

MXQD´FL YCKX°UX, YROD´ GHK!

2) MXQD´FL

YCKX°UX, YROD´ GHK,

EXGˇ SUˇLSUDYHK, EXGˇ SUˇLSUDYHK!

Y RRUDQHˇ GREUD D HUD´VB

GRČLMHPˇ YODPWL VYH´ VSD´VB.

MXQD´FL YCKX°UX, YROD´ GHK,

EXGˇ SUˇLSUDYHK, EXGˇ SUˇLSUDYHK!

Kontrolní otázka: Víte, co je toto za text?

NQH GRPRY PX°M, NQH GRPRY PX°M?

YRGD KXFˇL´ SR ORFˇLQD´FK, ERUB VˇXPL´ SR VNDOLQD´FK,

Y VDGHˇ VNYL´ VH MDUD NYHˇW, CHPVNB´ UD´M, WR QD

SRKOHG! 

D WR MH WD NUD´VQD´ CHPHˇ, CHPHˇ FˇHVND´, 

GRPRY PX°M, CHPHˇ FˇHVND´, GRPRY PX°M!

Kontrolní otázka: Poznáš text? Co je zač?

Řešení: 

JUNÁCKÁ HYMNA

1)     JUNÁCI

VZHŮRU VOLÁ DEN,

LUH KVĚTEM KÝVÁ OROSEN. 

SLUNÍČKO BLANKYTEM PÍLÍ,

PŘED NÁMI POUŤ VEDE K CÍLI.

JUNÁCI VZHŮRU, VOLÁ DEN, 

JUNÁCI VZHŮRU, VOLÁ DEN!

2)     JUNÁCI

VZHŮRU, VOLÁ DEN, 

BUĎ PŘIPRAVEN, BUĎ PŘIPRAVEN!

V OBRANĚ DOBRA A KRÁSY,

DOŽIJEŠ VLASTI SVÉ SPÁSY.

JUNÁCI VZHŮRU, VOLÁ DEN,

BUĎ PŘIPRAVEN, BUĎ PŘIPRAVEN!

 

STÁTNÍ HYMNA

KDE DOMOV MŮJ, KDE DOMOV MŮJ?

VODA HUČÍ PO LUČINÁCH, BORY ŠUMÍ PO SKALINÁCH,

V SADĚ SKVÍ SE JARA KVĚT, ZEMSKÝ RÁJ, TO NA POHLED!

A TO JE TA KRÁSNÁ ZEMĚ, ZEMĚ ČESKÁ, DOMOV MŮJ,

ZEMĚ ČESKÁ, DOMOV MŮJ!



recept

Domča

Jedna z nejoblíbenějších táborových snídaní je bezpochyby vánočka, která se mimochodem skvěle  hodí

ke kakau.  V tomto čísle vám prozradíme dlouho utajovaný recept na onu vánočku s marmoškou. 

Budeme potřebovat: vánočku, máslo,

marmeládu.

Namažeme máslem.

Ukrojíme "krajíc" vánočky.

Kydneme marmeládu a rozetřeme.

Dobrou chuť! 



Státní symboly

Eliška

Velký státní znak

Velký státní znak tvoří čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém, červeném poli je

stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém,

modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou

zbrojí (zuby a drápy).

Státní barvy (trikolóra)

Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je

stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a

zlatou zbrojí.

Malý státní znak

Státní barvy jsou jeden ze státních symbolů České republiky. Jsou to bílá, červená

a modrá v uvedeném pořadí a nazývají se trikolóra. Podle neoficiální interpretace

symbolizuje bílá barva čistotu, červená krev prolitou vlastenci za svobodu vlasti a

modrá bezmračnou oblohu.

Státní vlajka

Vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž

je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky vlajky k její

délce je 2:3.

Vlajka prezidenta republiky (standarta)
Vlajka prezidenta republiky (neboli standarta prezidenta ČR nebo

prezidentská standarta) je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě

červených a modrých.  Uprostřed je velký státní znak, pod ním nápis PRAVDA

VÍTĚZÍ na červené stuze se zlatými lipovými listy. Jediný, kdo standartu může

používat je prezident republiky.

Státní pečeť
Pečetidlo státní pečeti uchovává prezident

republiky a používá se zvláště při významných

událostech, jako je stvrzení mezinárodních

smluv nebo vydání pověřovacích listin

diplomatickým zástupcům.



Najdeš 17 rozdílů? 

Péťa



1.    Je na silnici a určuje, kdy má které auto jet

2.    Ovoce ze zahraničí…bydlí v něm Spongebob 

3.   Na Antarktidě lidé bydlí v :  

4.     Říká se, že je král zvířat

5.     Co opadá ze stromů na podzim?

6.     Zákaz vjezdu, dej přednost v jízdě, pěší

zóna…to jsou dopravní:

7.     Tatínkova sestra

8.     Co je to za písmenko v Morseově abecedě?  /-./

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

křížovka

Anitka

Jaké národnosti byl Robert Baden-Powell

(zakladatel skautingu)?

Tajenka: ........



vyrábění

Potřeby: papír, nůžky, lepidlo, pastelky

Náťa

Vystřihneme si z papíru proužek

o délce cca 20 cm a šířce cca 5 cm.

1.

2. Proužek přehneme přesně na

půlku. Potom v každé půlce ještě

jednou, měly by nám vyjít čtyři stejné

dílečky.

3. Na třetí políčko nakreslíme kočičce

tlapičky.

4. První políčko rozstřihneme na tři

stejné dílky. Prostřední dílek ohneme

a ostatní dva přilepíme zezadu na

čtvrté políčko.

.

5. Z papíru kočičce nakreslíme hlavu

s uši. Vystřihneme je a pak

nalepíme kočce. A kočička je hotová.

Kočička





Kuba chtěl držet bobříka mlčení, a tak si to večer napsal na papír, aby na to nezapomněl. 

Ráno se vzbudí, vezme papír  a nahlas čte: ,,Nemluv držíš…'‘

Táborník si balí batoh. Balí, balí... 

Už má v ruksaku snad celou skříň a batoh je pořád prázdný... 

Zarazí se, otočí ruksak dnem vzhůru... a tam na něj zeje obrovská díra!

Vedoucí dětského tábora načapá ve stanu objímající se dvojici.

„Říkal jsem, abyste SI sbalili,” zlobí se na ně, „ne, abyste SE sbalili!”

 Během fotbalového zápasu sedí malý Pepíček v první řadě.

„Jak jsi sehnal lístky?” ptá se ho kamarád.

„Od mého bratra,” povídá Pepíček.

„A kde je tvůj bratr?” ptá se zase kamarád.

„Doma. Hledá svůj lístek.”

Ve škole se paní učitelka zeptá Pepíčka: 

„Pepíčku, proč při výkladu spíš?!”

„Nespím!”

„Tak zopakuj moji poslední větu.”

„Proč při výkladu spíš?”

„Včera se tatínek hrozně rozčílil, že prý vržu na housle, a vyhodil je z okna ven,” 

svěřuje se Standa Vaškovi.

„A máš hodně silného tátu?” vyzvídá Vašek.

„To se ví!”

„A nemohl by zajít k nám? Já se učím na klavír!”

Mezi dětmi: „Neviděl jsi moji vlaštovku?”

„Ne, ale támhle na drátě jich máš padesát.”

a teĎ něco pro zasmání...

Peťa


