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Úvodník  

Vážení čtenáři našeho školního časopisu OSTAŠOVSKÝ ŠOTEK,  

po delší době k Vám zase přichází další číslo našeho časopisu.  

Možná se ptáte, kde se tu ten ŠOTEK vlastně vzal? Kdo to je? Kde se 

vyskytuje? Jak vypadá? A kam se schoval? Ano, také my v redakci si 

tyto otázky klademe a po ŠOTKOVI pátráme.  

 

Proto Vás, čtenáře našeho časopisu vyzýváme – pokud 

něco o existenci ŠOTKA (ať už nynější či dřívější) víte, pište 

nám na radek.vystrcil@zsostasov.cz . Zajímavá pro nás 

bude jakákoli vzpomínka – starší číslo, příběh ze zákulisí 

redakční rady, setkání s bývalým redaktorem, či se 

samotným Šotkem       

V naší redaktorské radě doufáme, že se nám podaří ŠOTKA 

najít, vrátit ho do školy a těšit se z toho, jak tu šotkuje.  

Naše redaktorská rada letos funguje v novém složení – je 

nás celkem 10 žáků z 6. - 8. ročníku +1 ředitel.  

V tomto čísle najdete zajímavé a snad i zábavné články o 

dění ve škole, zvířátkách, filmech, počítačových hrách, 

sportu, vaření. Novinkou je první díl nového komiksu.  

Vyzýval jsem Vás k zaslání zprávy o ŠOTKOVI, ale budeme 

rádi, za jakoukoli zpětnou vazbu k našemu časopisu či tip 

na zajímavý článek.  

Tak odložte tu hromadu učení, sešitů a knížek, kterou jste určitě zavaleni a pusťte se do čtení 

našeho časopisu       

Celá redaktorská rada Vám přeje pěkné počtení.  

Za tým redaktorů Radek Vystrčil 

? 

mailto:radek.vystrcil@zsostasov.cz
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Z redakce 

Medailonky redaktorů 
Mája 

Ahoj mé jméno je Mariana a říkají mi Mája. Ráda kreslím, vyrábím, jím, animuji. Mám Ráda 

furryes (jsou to lidé kteří se převlíkají za zvířata a mám v plánu o nich v budoucnu psát).  

Jsem v 6. třídě, a v redaktorské radě jsem poprvé. Doufám, že se ti mé články budou líbit :D.  

Terka 

Ahoj jmenuji se Terka. Mám ráda zvířata. Doma mám kočku, králíka a rybu. Mám ráda sport, 

třeba skáču na trampolíně, běhám, jezdím na kole, chodím na procházky a dělám hasičský 

sport. Ráda skládám puzzle s mojí mamkou, někdy nám pomůže můj brácha.  

Ve volném čase buď skládám puzzle, nebo koukám na mobil, nebo se hýbu.  

Ňafi a Popelák a Nina 

Ahoj! Tady autorka nového komiksu Ňafi a Popelák, který si můžete přečíst v našem školním 

časopisu Šotek.  

Komiks je o dvou kamarádech, Ňafi a Popelákovi, jak už název napovídá.       Kamarádi si 

navzájem pomáhají a pomáhají i dětem, třeba i tím, jak recyklovat nebo co dělat, když vidíte 

šikanu. Ňafi, hlavní hrdinka je hnědobílá fenka s dobrým srdcem. Popelák, rošťácký kocourek 

z různých odpadků, který pomáhá Ňafi.  

Komiks můžete najít na poslední stránce našeho časopisu. Tak na něj mrkněte       

Redaktorská rada 

Nina Akrmanová Nina.akrmanova@zsostasov.cz  

Jana Hrbková Jana.hrbkova@zsostasov.cz  

Kristýna Hübnerová Kristyna.hubnerova@zsostasov.cz  

Viktorie Kadlecová Viktorie.kadlecova@zsostasov.cz  

Filip Kazda Filip.kazda@zsostasov.cz  

Matěj Malášek Matej.malasek@zsostasov.cz  

Tereza Papajová Tereza.papajova@zsostasov.cz  

Mariana Stránská Mariana.stranska@zsostasov.cz  

Vendelín Valenta Vendelin.valenta@zsostasov.cz  

Ondřej Ženíšek Ondrej.zenisek@zsostasov.cz  
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Ze světa zvířat 

Dinosauři   
Je to mnoho druhů plazů, kteří žili na této zemi přes 134 mil. let, zejména v období druhohor. 

Tito obrovští plazi vyhynuli asi před 66 mil. let.  

Zaujali mě zejména v tom, jak vypadali a přežívali. Např. brontosaurus, který byl býložravec, 

měl hrozně dlouhý krk a v případě nebezpečí, se svým mohutným ocasem a svými končetinami 

bránil. Myslím, že tito plazi jsou moc zajímaví a inspirující např. na nějakou promakanou kresbu 

nebo referát.  

Sice se neví, jak tito dinosauři přesně vyhynuli, zda na ně spadnul meteorit, vybuchla sopka, 

nebo vyhynuli kvůli nějaké nemoci ale, jeden vyvinutý druh dinosaura přežil. Jsou to ptáci (ti 

mohli při několika případů uletět).  

Naštěstí se už takové velké katastrofy jako meteorit nebo obrovský výbuch sopky nestávají. 

Ale jednou, možná za pár tisíc let tyto plazi zase ovládnou naší zemi. My vyhyneme, a oni 

budou žít jako kdysi. Ale je to jen moje představa. 

Mariana Stránská 

Není opička, jako opička 
Ahoj čtenáři, 

už se vám stalo, že na vás kamarádi dělali venku na hřišti nějaké 

obličeje? Třeba vyplazovali jazyk, nebo se šklebili, když snědli 

kyselý bonbon? 

Nejspíš nám to zůstalo po opičkách. My lidé jsme se vyvinuli 

právě z opic, které legrační obličeje dělají! Jasně, že ne pro naše 

pobavení v zoo, ale protože tím vyjadřují své pocity. Stejně jako 

kamarádi na hřišti. 

Všechna tato přirovnání ale nijak s opičkami nesouvisejí, jsou to 

jen ustálená spojení, která všichni užíváme, a přitom ani 

nevíme proč. No fakt! Zkuste se schválně někoho zeptat, proč 

vám říká, ať se neopičíte. Určitě nebude vědět a odpoví vám, že se to prostě tak říká. 

Věděl/a jsi: 

• samec gorily měří 175 cm a váží až 200 kg 

• opice umí počítat 

• opice vnímají optické iluze a optické klamy stejně jako lidé 

• opice Bonobo, nejbližší příbuzná lidem, je bisexuální 

• opice jsou vyškoleny, jako pomocníci na kokosových plantážích v Malajsii a Thajsku 

 Zdroj informací: http://vitenevite.cz/15-zajimavosti-o-opicich/  

Matěj Malášek 

 

Opička 

http://vitenevite.cz/15-zajimavosti-o-opicich/
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Rozhovor s Kristýnou Hübnerovou o psech🐶 

O Kristýnce vím, že je to milá holka, chodí do 7. a věnuje se psům.  
Autor: „Ahoj Kristýno mám na tebe několik otázek do článku, mohla bych se ptát?“ 

Kristýna: „Ano.“ Autor: „Tak děkuji.“ Kristýna: „Není zač.“ 
Autor: Máš domácího mazlíčka?“ 
Kristýna: „Ano pejska.“ 
 

Autor: „Věnuješ se nějakým sportům?“ 
Kristýna: „Ano věnuji.“ 
 

Autor: „Jaké znáš psí sporty?“ 
Kristýna: „Ano, Agility, dog frisbee, dog dancing a tak dále.“ 
 

Autor: „Kolik času trávíš se psem?“ 
Kristýna: „Asi tak 5 hodin a více.“ 
Autor: „To je celkem dlouho.“ 
 

Autor: „Co je pro psa nejvíce důležité?“ 
Kristýna: „Určitě to že se mu věnuješ a výchova.“ 

 

Autor: „Co bys doporučila začátečníkům?“  
Kristýna: „Aby výchovu nepodcenili a vyhledali odbornou radu.“ 
 

Autor: „Jak by se měl páníček chovat k psovi?“ 
Kristýna: „Měl by mu vyjádřit lásku, dobře o něj pečovat a nemlátit ho, aby potom nebyl 

agresivní.“ 
Autor: „To byla poslední otázka a mockrát ti děkuji za tvoji pomoc, Ahoj.“  

      Děkuji za přečtení tohohle článku.  
Jana Hrbková 

Výcvik štěněte 1. 
Určitě není dobré výcvik psa podcenit, proto se rozmyslete, zda nepotřebujete odbornou radu. 

Tady v Liberci doporučuji psí školu „Psola“.  

První dny, co máte štěně doma si ho začněte na sebe navazovat (získávat si v něm důvěru). 

Buďte co nejvíce času s ním i v noci a věnujte se mu. Hra je také pro štěně velmi důležitá. 

Pokud máte psa doma tak ho naučte, aby vám tam nečůral. Vždy ho pochvalte, když se vyčůrá 

venku. A když se vyčůrá doma, tak mu trochu vynadejte, ale ne moc aby se vás nebál. 

Autorka: Kristýna Hübnerová 
 

 

Pejsek 
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Jak vybrat pejska 
Pokud plánujete pejska rozmyslete se, zda si chcete pořídit psa z útulku nebo z chovné stanice 

a jestli fenu nebo psa.   

Psi z útulku mají tajnou a minulost nevíte, co zažili. Jestli jsou agresivní, tak pro začátečníky 

nedoporučuji.  Štěňátko z chovné stanice už taková záhada není, znáš jeho rodiče a skoro si 

nic neprožilo. Pak jeho chování záleží na vás a na tom jaká, je to rasa.   

Tím se dostáváme k výběru plemene.   

Jak velkého psa chcete?   

Zda malého (Čivavu, York shire …), Středního (Teriéra, Border kolii …) nebo Velkého psa (Dogu, 

Bernardýna …).  

Pro jakou činnost?  

Pro sport (Šeltii, Australského ovčáka…), k hlídání (Německého ovčáka, Boxera …).  

Cena?  

Každé plemeno má jinou cenu a také záleží na tom, jestli má PP (průkaz původu) či z jaké 

chovatelské stanice je. Jestli bude venku nebo v domě. Potom je důležitá výbava.  Pelech či 

bouda, 2 a více misek, granule, hračky, postroj či obojek, vodítko atd.  

Děkuji za přečtení. 

Autorka: Kristýna Hübnerová 

 

čivava teriér Bernardýn Doga 

Ovčák 
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Nápady na tvoření 

Kočka z lahve 
Moji milí čtenáři, 

určitě jste někdy dostali chuť něco pěkného si vyrobit a nevěděli jste co... 

Mám pro vás radu na originální výrobek z lahve např. od vína. A úžasné na tom je že věci, které 

jsou na výrobu potřeba máte s největší pravděpodobností doma v šuplíku. 

Věci potřebné k výrobě: 

1. lahev 

2. Vlna nebo jakýkoliv provázek 

3. Karton 

4. Oboustranná lepící páska 

5. Slabý drátek 

6. Polystyrenovou kouli  

7. Popřípadě tavná pistole 

8. 2 nalepovací oči 

1 krok bude: 

Lahev postupně celou oblepíme oboustrannou lepící páskou. 

2 krok: 

Pečlivě obmotat lahev provázkem. Díky oboustranné lepící pásce vám bude provázek hezky 

držet. 

3 krok: 

Přichází na řadu omotat hlavu oboustrannou páskou.... 

4 krok: 

Už se blížíme ke konci... 

Omotejte hlavu provázkem stejně jako lahev. Jakmile bude hlava obmotaná, přilepte ji pomocí 

tavné pistole k hrdlu lahve. Ještě si vystřihněte z kartonu uši a také je obmotejte. Chcete-li aby 

kočka měla ocásek, omotejte kus drátku také. 

5 krok: 

Už zbývá jen nalepit oči, vytvarovat si pusu z drátku a fousky a poté to nalepit. 

Pomocí tavné pistole vše nalepte. Čumák můžete vyrobit např. z knoflíku nebo na něj můžete 

použít čepičku z žaludu. Máte hotovo!!!!                                                     

   Matěj Malášek 
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Recepty 

Švestkový koláč 
Teď na podzim dozrávají švestky a já jsem se rozhodla, že udělám švestkový koláč. Kdo chce 

mít rychle hotový koláč a má doma švestky, tak si udělejte švestkový koláč. Kdo má doma 

švestky a nevíte, na co je použít, tak si můžete upéct polentový koláč se švestkovou nádivkou. 

A můžete si udělat i něco slaného, třeba vepřovou pečeni se švestkovou nádivkou.  

Recept na švestkový koláč: 

• 250 g hladké mouky 

• 250 g máslo 

• 150 g pískový cukr 

• 2 žloutky 

Na náplň – švestky (půlené), skořice a pískový cukr na posypání 

K mouce přidáme máslo a promícháme. Vznikne nám drobenka. Přidáme cukr a žloutky a 

vypracujeme hladké těsto. Těsto zabalíme do folie a dáme na 1 hodinu do lednice vychladit. 

Poté těsto vyndáme a lehce propracujeme. Na plech dáme pečící papír a na něj namačkáme 

těsto. Na těsto naklademe půlené švestky. Švestky jen pokládáme a nezamačkáváme. Poté 

lehce posypeme skořicí. 

Pečeme na 190 °C po dobu 40 minut. 

Po vyndání z trouby necháme 5 minut odpočinout a posypeme pískovým cukrem a skořicí. 

Necháme vychladnout a podáváme. 

Dobrou chuť       

Tereza Papajová 

švestky Koláč 
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Recenze 

Mafia 1 remake 
Začátek: 

Už 25.9. vychází dlouho očekávaná Mafia: Definitivní edice. Hlavně čeští a slovenští fanoušci 

se těší a jsou zvědaví na novou Mafii. 

Můj názor: 

Já se velmi těším na novou Mafii i když se na tom vystřídali vývojáři od původní hry. Především 

se ale hlavně těším na pořádný příběh a nové mise, které v původní hře nebyly. Ale věc, které 

se obávám nejvíce tak je, že tam nebude tak skvělý dabing a také hlášky. 

Závěr: 

Spousta hráčů se na novou Mafii těší, včetně mě, ale spousta z nich se obává naprostého 

zklamání, jelikož to vytvářeli vývojáři 3. dílu, který je označován za nejhorší díl Mafie. 

Vendelín Valenta 

Vrtáci při práci 
Práce kdysi údajně polidštila opici, ale to už je dávno. 

Mnozí z nás pracovat zapomněli. Seznamte se s lidmi, 

kteří se při kontaktu s fyzickou prací mění ve zbraně 

hromadného ničení! 

Tento pořad poukazuje na srandovní kousky pracantů, 

kteří se buď blbě vyspali nebo nemají svůj den.  

Tento pořad najdeme na TV Seznam a věřte nebo ne, 

jedná se o velkou srandu amatérských kutilů, 

přesvědčte se sami. 

 

Tento pořad se nám líbí 

a zhodnoťte sami, jestli 

máme pravdu. 

A loučíme se s vámi 

všem vrtákům sláva 

Filip Kazda 
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Zajímavosti 

Tatra Kolem Světa 2 
Tatra Kolem Světa 2 je projekt 

navazující na známou expedici 

Tatra kolem světa, expedici 

zorganizovali Marek Havlíček a 

Petr Holeček. 

Plánují, že pojedou 69 zeměmi a 

ujedou asi 270 000 km s vozidlem 

Tatra T 815 4x4 s expediční 

úpravou. Mimoto tato nástavba 

na tomto vozidle je příliš těžká, 

takže terénní vlastnosti jsou 

velice slabé.                                

 

Vůz, jeho příprava, projekt, výroba 

nástavby, schválení nástavby, 

vybavení nástavby, pohonné 

hmoty, servis, opravy, gumy, 

přeprava přes oceány, technika, 

strava pro členy organizačního 

týmu, poplatky atd.  

Kalkulace této tříleté cesty, v 

závislosti na množství realizovaných projektů na cestě je 19-25 milionů, to vše museli 

organizátoři pečlivě naplánovat. 

Tatra kolem světa je neziskový projekt. Veškeré příjmy jdou na jeho realizaci.  

Filip Kazda 

Furry komunita 
Jedná se o komunitu, která má ráda zvířata, a často se za ně i převléká. Furry je zvíře s lidskými 

vlastnostmi (mluví, chodí po dvou, nosí oblečení...). Fursuit je oblek (v překladu srstnatý oblek) 

zvířete, který jak už jsem zmínila, nosí lidé, kteří patří do furry komunity.  

Do furry komunity ale můžete patři, i když nemáte fursuit (fursuit je jen vaše volba, že ho 

chcete mít). Můžete tam patřit, i když se třeba zabýváte kreslením furry nebo své fursony(oc). 

Fursona je vaše vymyšlená postava, která má třeba jinou barvu než to zvíře atd.  

Slovo furry se myslím objevilo poprvé v 17. století, ale fursuity se začaly vyrábět až když vyšel 

film Lví král. Jak čas plynul, tak si lidi začali uvědomovat, že každý nemohl být Mufasa a Simba, 

a tak si začali vymýšlet své fursony(oc).  
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Na svůj fursuit potřebujete hlavně tavku, molitan, kožešinu, kavanu (zbytek a kolik vás to bude 

stát natočila slovenská Youtuberka Oggythefox). Pokud si svůj fursuit nechcete vyrobit sami 

(nebo se bojíte že to pokazíte), tak si můžete fursuit objednat od nějakého fursuit makera. Ale 

ještě upozornění, že je to velmi drahá záležitost.  

Pokud váš fursuit maker zrovna přijímá 

zakázky, pošlete mu svoji fursonu. 

Pokud vás přijme tak gratuluji, ale 

budete muset čekat několik týdnu nebo 

dokonce měsíců (jestli chcete vědět víc, 

tak zase něco o tom natočila 

Oggythefox).  

Je mnoho druhů fursuitu. Začneme 

typem fursuitu, existuje typ toony (má 

pohádkový vzhled, působí roztomile). 

Druhý je semi realistic (pořád se snaží 

zachovat tu roztomilost, ale už není tak 

pohádkový, spíš se podobá reálnému 

zvířeti). A nakonec realistic (už se 

nejedná o roztomilost spíš se u něj chce 

co nejpřesněji zachovat ta reálnost).  

Poté jsou styly fullsuit, halfsuit a patial. 

Fullsuit je fursuit, který vám zakryje 

celé tělo. U halfsuitu máte zakrytou jen 

půlku těla. A u patial máte jen ocas, 

packy a hlavu. Další typy jsou podle postoje full plantigrade, full digitrade a gadsutt. Full 

plantigrade je styl, kdy máte nohy rovné. U fulldigitrade máte kolena vycpané, takže to vypadá 

víc jako to zvíře. A u gadsutt stojíte vlastně na čtyřech.  

Ještě je dobré říct, že každý fursuit maker má jiný styl a jinou cenu a je dobré se zeptat 

ostatních, kteří už od daného fursuit makera májí fursuit, jak jsou s ním spokojení. Doporučuji 

si fursuit kupovat až se vaše tělo nebude tolik vyvíjet (aby vám po měsíci nebyl malý).  

Místo fursuitu se taky používá dinomaska, která se dá do fursuitu napodobit. Váš fursuit může 

být jakékoli zvíře nebo postavička z nějaké pohádky. Když patříte do furry komunity a máte 

fursuit (nemusíte ho mít).  

Tak se často chodí na autingy (sejdou se furry v třeba Praze a tam mají sraz). Různě se tam fotí, 

natáčí a tancuje. Já doufám, že jste z tohohle článku pochopili význam furry a furry komunity.  

Kdybyste měli nějaké otázky ohledně tohoto článku tak mi zkuste napsat 

(mariana.stranska@zsostasov.cz), já vám ráda odpovím       . S pozdravem Mája. 

Mariana Stránská 

mailto:mariana.stranska@zsostasov.cz
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Autorská tvorba 

Fotografování 
JAKO PRVNÍ TÉMA TOHOTO TYPU 

ČLÁNKU BYCH ZVOLIL TEN NEJČASTĚJŠÍ 

TYP FOCENÍ, A TO PORTRÉT. 

 Autoportrét 

Jako jeden malý podtitulek bych zvolil 

autoportrét – fotka, která je 

kompozičně i technicky zajímavá, 

promyšlená a na první pohled nejde 

poznat, že jste se fotili sami.  

Autoportrét je mnohem těžší, než se zdá. U autoportrétu se musíte vy správně naštelovat, 

správně seřídit světlo, zaostřit se a nastavit časovač, bez kterého byste to nezvládli. Ale 

nesmíme zapomenout také na stativ, na který umístíte fotoaparát. Jinak byste ho museli držet, 

a to by opravdu nešlo.  

Hranice mezi autoportrétem a selfíčkem je v dnešní době velmi tenká a pojem „umělecká 

fotografie“ je často velmi diskutabilní. Jestliže má autoportrét nějakou přidanou hodnotu, 

nápad, promyšlené světlo a kompozici, zůstaňme (bez ohledu na to, čím jste se fotili) u pojmu 

„autoportrét“.  

Pokud jste se naopak čímkoliv narychlo cvakli bez rozmyšlení, bude se jednat spíše o to 

„selfie“.  

Portrét 

Když fotím portréty, musím si dávat 

pozor na to, aby ta osoba na té fotce 

nějak vynikla a aby bylo pozadí za ní 

zajímavé, ale aby nebylo rušivé.  

Mě osobně připadá, že když fotím osobu, která se 

ještě nikdy nefotila, tak je to s ní těžší. Musíte si 

osobu dobře nastavit (aby se dívala tak, aby dobře 

vynikla).  
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Proto mě osobně baví fotit lidi, kteří se už někdy fotit nechali, už toho ví více, a tím to je 

jednoduší pro mě jako fotografa.  

Musíte si dávat pozor na světlo, stín a v každém ročním období na jiné počasí. Také důležitý 

bod je to, jak se daná osoba obleče ale to už je na ní nebo na vás, jak si foto představuje. A 

druhý bod je jaký typ fotky chcete. Může to být fotka rodiny, foto do novin nebo na své sociální 

sítě a kde chce být vyfocena např. město, les, u zvířat, ve studiu nebo třeba u zajímavé stavby.  

Ale to už je jenom na zákazníkovi. „Náš zákazník náš pán“. 

Ondřej Ženíšek 

Gil&Lily 
Byl krásný sluneční den a Gil s Niky řešil jeho malou dcerku Lily, kterou má mít v péči, jelikož 

její matka podlehla nemoci, která se nazývá leukémie.  

Gil ale dceru nechce do péče, ale i přesto že jí nechce Niky mu nabídne jen pět let s ní, aby se 

nějak dohodli, a on jí řekl: „Dobře Niky, ale když si do pěti let k sobě nenajdeme cestu, tak si jí 

vezme dětský domov“. Niky to sice zabolelo za Lily, ale co měla dělat, tak tedy souhlasila. Niky: 

„Ale počkej Gile, dnes má narozeniny, nezapomeň“. 

O pět let později... 

Lily zazvonil budík a ona se vzbudila a byla tak natěšená, že má opět narozeniny. Koukla se na 

svůj list přání a jediné co tam viděla byl dárek, který si už pět let přála a bylo to: „Přeji si, aby 

si táta vzpomněl na moje narozeniny“. Lily si povzdychla. Lily se oblékla a dala si čelenku od 

její zesnulé matky, aby věděla, že na ní stále každý den myslí. Lily odešla do obývacího pokoje. 

Gil si Lily všimnul a pozdravil jí, ale né moc nadšeně. Lily se ho zeptala: „Tati, víš, čím je dnešní 

den speciální?“ Otec odpověděl: „Nevím, možná tím že mám službu až do večera“. Lily: 

„Aha...“. Lily byla zase velmi smutná, a hlavně dost zklamaná, protože si Gil už pátým rokem 

nevzpomněl, že má narozeniny. Gil odešel do práce. 

Ve škole... 

Lily jde po chodbě a uvidí Pety. Pety za ní přijde a dá jí dárek a také jí popřeje. Lily jí poděkuje. 

Lily jí řekne, co se stalo. Pety jí pozve do parku a na zmrzlinu a Lily opět poděkuje. 

Odpoledne... 

Lily už je doma a po chvíli přijde Gil a vynadá jí. Lily začne plakat. Lily na něj zakřičí: „Vždyť ti 

na mně nezáleží, chceš mě dát pryč, takže to nemá žádnou cenu!“ Lily uteče a zavře se v pokoji. 

Lily mu splní přání a uteče oknem pryč do neznáma. Najednou Lily zabloudí v lese. Uvidí dva 

zloděje, kteří jsou hledaní. Lekne se a oni to uslyší. Lily se snaží utéct jenže zakopne o větev. 

Koukne se a ty dva zloděje uvidí za sebou.  

Gil je opět v práci, do místnosti přijde Jennifer a řekne: „Máme problém“. Niky: „Jaký?“ Jenny: 

„Ti dva zloději se našli!“ Niky: „Tak proč jste je nezadrželi?“ Jenny: „Mají rukojmí!“ Gil: „A 

koho?“ Jenny: „Tvoji dceru“. Gila to zaskočí. 

V bance... 
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Zloději drží Lily a čekají, než jim někdo z banky donese všechny peníze. Po chvíli přijde s penězi 

Gil. Gil jim dá peníze, ale oni mu dceru nedají a jeden ze zlodějů vezme nůž a zabodne ho. Lily 

se rozbrečí. Najednou se ozve hlas Niky: „Teď!“ Gil se zvedne a zneškodní jednoho zloděje.  

Lily se s Gilem dohodnou na druhé šanci a oběma se nápad zalíbí, takže začnou úplně od znovu. 

KONEC 

Jana Hrbková 

 



Školní časopis OSTAŠOVSKÝ ŠOTEK, vydává ZŠ a MŠ Ostašov,  

24. ročník, 1. číslo školního roku 2020/21, listopad 2020 - 16 - 

Komiks Ňafi a Popelák 

 

Nina Akrmanová 


