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Tak si přečtěte, co
jsme pro Vás připravi-

Na suchu to

Rychle

není úplně ono

zpátky do
rybníka

Co

Kašpar...

Simulant!

Jak mu pomoci?

teď???

Pomóc!!!

1

To nemůžou být
lidské zuby… Kte-

Ježíši, on má
růžový svetr!

Ta růžová mu
fakt sekne.

rému obrovi jste
je vzali???

A pojď
mi HOP.

Jsem snad nějaký kůň? Když
to skočím, chci cukr navíc

Neboj, určitě vyhraješ.

Jsem
Batman!
Ou yeah!
To je
krutý……

To snad
ne!

2

Hele nemyslíte ,že Vašek má
ten můj drez,..??

Proč mu to
nedali níž.

Au, zavolej-

To salto se ti
nepovedlo
Dominiku.

te někdo

Kouči nechci nic
říkat, ale nedali
jste mi dámskou
velikost dresu…?

sanitku.

To jsou teda hrdinové. Když se bouchnou, tak hned brečí.
Ty bych chtěla mít
doma.

Člověče, když je to
vrtačka, tak to budu
vrtat :) . Au, to bolí, já
jsem se bouchnul do
palečku . Zavolejte
sanitku a maminku !!

Bože, že jsem
je vůbec poznal.

Hele ono to vrtá a točí se to dokola. Hej, ono mi to papá prstík !

3

Oni nás
fotí?

Tu máš,
pavouku
hnusnej!

Nééé, ten je
chráněný!!!

Já věřím
že poletím
Já
taky

Kašli na míč,
zatančíme si.

Co dělá
sakra???

Autory „minifotopříběhů“ Jsou ve
všech případech žáci 6. nebo 9. ročníku
naší školy, kteří pracují ve volitelném
předmětu Školní časopis.
Zadání bylo jednoduché :
1. Najít ve školní fotogalerii zajímavou fotku.
2. Fotografii stáhnout a provést základní úpravu ve fotoprogramu (v
našem případě Zoner)
3. Vymyslet k snímku nějaký příběh,
nejlépe humorný, a dát mu tak
„nový život“.
4. Text příběhu vložit do komiksových
bublin. (Obrázek na titulní straně:
h t t p: / /www .i ph on e ti ps .c z/ w p content/uploads/2012/01/11.jpg)
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