
Aprílový testík
ten kdo si ráno nezapomene vyčistit zuby
paní Blanka Heringová při čtení známek z testů

Kdo z vyučujících má nejzářivější úsměv?

asi nikomu, možná paní Jonášové (vtip)
Straka, protože by vypadal jako porostlý golfový míček

Kterému učiteli / učitelce by slušely vousy?

pana Šváchu - spoléhám na jeho znalosti knih Julese
Vernea
Daniela Petříčka, snad by se s boží pomocí (i s Janem
Ámosem Komenským) dostal z pustého ostrova
pana Poura, protože ten by se rychle dostal pryč a další
hodinu by nám o tom povídal
asi bych tam poslala učitelku Machálkovou, přeci jen proč by
jsme se jinak anglicky učili, jak přežít v džungli?

Koho z učitelů byste poslali na pustý ostrov?

podle mě pani Pešová, její hodiny jsou pro mě jeden velký vtip
dávám paní učitelku Myslíkovou: vždy když řekne, že zvládnu
uběhnout kolečko kolem řeky, upřímně mě to rozesměje

Kdo z pedagogů má nejvtipnější vtipy?

pan Štangl
ti, kteří nás pouštějí před 10:30 na obědy

Kdo z učitelů má nejvybranější chování?



Aprílový testík

s učitelem Kurcem - poskytoval by mi psychickou podporu
(vystudoval psychologii)
S paní učitelkou Heringovou a to hned kvůli několika důvodům.
Matematicky by dokázala vypočítat z kolika metrů dřeva
postavit loďku a jelikož matematika má hodně problémů,
problém jako uvíznutí na pustém ostrově by pro ní byl hračka.
Na konec by nás svou jogínskou sílou dostala z tohoto ostrova.
A to jsem ani nezmínila, že domorodci by proti ní neměli šanci.
s učitelkami Myslíkovou, Trejbalovou a Chuchlíkovou a
samozřejmě nesmím zapomenout na pana učitele Šváchu a
Janouškovce, takže vlastně se skoro všemi učiteli bychom tam
rozjeli párty

S kterým učitelem byste chtěli být na pustém ostrově?

Kdo ví? Když nějakého zahlédneme po zvonění,
nepozorovaně naběhneme zpátky do třídy…
paní Chuchlíková, ta chodí tak elegantně a potichu, že si ani
nevšimnete, že vám stojí za zády, když se se spolužákem
bavíte o tom, proč se vám nelíbila poslední hodina fyziky
tato odpověď byla jasná - Bergmanův elegantní krok nemá
konkurenci

Který z vyučujících má nejladnější pohyb po školních chodbách?


