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Vtipné hlášky
z prvého stupňa
Prečo nemá bábätko zúbky, keď sa narodí?
Lebo by mamičku v brušku pohrýzlo.

Vymyslela som robotického psa.
A čo by mal ten pes robiť?
Bude hrabať, aby sa prehrabal až k Ježiškovi.

Čo je to dynamika?
Dynamika je sila... je sila ženy a sila muža.

Čo by chceli mať deti z II.A triedy, aby im to uľahčilo život na našej zemi?
Evka by chcela mať robotického psa, ktorý bude brechať, jesť skrutky a poslúchať na slovo.
Slávke by pomohol ventilátor, ktorý rýchlo vysuší bielizeň.
Maťkovi by pomohol robot, ktorý varí a upratuje, aby to nemusela robiť jeho mamka. Zišla by sa mu

aj posteľ, ktorá ho odnesie až do školy.
Tobias by chcel mať robota, ktorý zbiera odpadky, vie meniť farby, navarí mu pukance a pizzu.
Janko by túžil po aute, ktoré rozpráva a bude za neho recitovať v škole básničku. Vladko by chcel
mať lietajúcu ufoloď, na ktorej by mohol hocikde lietať a ktorá ho kdekoľvek dopraví.
Fabián by chcel mať loď, v ktorej môže bývať a plaviť sa po vode.
Marek vymyslel tank, a keď sa bude nudiť, bude strieľať do stromov. Pomohol by mu tiež robot,
ktorý zbiera broskyne.
Števko by chcel mať pirátsku loď, ktorá ho bude voziť k moru a zároveň sa bude pozerať na žraloky.
Matej by chcel mať stroj, ktorý bude zbierať psie exkrementy, lebo jeho pes ešte nevie, kde má ísť
na potrebu a kde nie.
Matejovmu ockovi by zasa pomohol stroj, ktorý by mu opravil strechu.
Lenka by chcela mať elektrický vysávač, ktorý vysáva za nás a potom sa vie premeniť na iného
robota.
Nikolas by chcel mať robota, ktorý mu nakúpi a donesie nákup z obchodu. Tiež by mu pomohla
robotická ryba, ktorá by pomáhala psovi strážiť dom. Keď pes bude v noci spať, ryba by strážila, a
keď ryba ráno zaspí, bude strážiť pes.
Barborka by chcela mať robota, ktorý zničí školu, aby sme do školy nemuseli chodiť. Potom by sme
sa učili na trávniku na školskom dvore a na obed by sme si opiekli slaninku na ohni.
Gregor by chcel mať robota, ktorý ho ráno zobúdza a cez deň by s ním hral futbal. Zišiel by sa mu aj
robot, ktorý by mu pomáhal s domácimi úlohami.
Marek by chcel mať modrého robota, ktorý sa premení na zeleného a vedel by vyfúknuť dym na
Silvestra. Potešil by sa aj autu, ktoré vie spievať.
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