Hlavní Hejno mívá pravidelné
návštěvníky. Příslušníci kmene
se rovněž sjednocují, když musejí
čelit prasatům ohrožujícím vajíčka.
Seznam se s jejich opeřenými
tvářemi, protože se s nimi budeš
setkávat.

aneb Pomeranč
Malý, tichý,
překvapivý.
Tenhle mlsounek
je nafukovací jako
míč.

aneb Růža
Velmi živá, paličatá,
samostatná.
Nenech se zmást jejím heboučkým,
chundelatým vzhledem. Je to
pěkná čiperka a potvůrka – prostě
jako z divokých vajec.
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aneb Zeleňas.

aneb starší brácha

Družný, přívětivý,
svobodomyslný.
Bezstarostný Hal je přelétavý
žo.
ptáček a povaleč. Hraje na bend

Zlý, nenápadný, statný.
Moc toho nenamluví.
Většinou ani nepípne.

a
aneb Legend

vaný
livý, pronásledo
Nabručený, tesk

pocitem viny.

Uznávaný
nyní
vysloužilec, ale
y
žije samotářsk
v jeskyni.
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si s oblibou
Nespoutaní Modrasové
ptáků. Vezmi si
tropí žerty z ostatních
é blízké těmito
z nich příklad a vypeč sv y…
škodolibými žertík

OBARVENÉ MLÉKO
Jestli máte doma
mléko v krabici,
přidej do něj
před snídaní
MLÉKO pár kapek
modrého
nebo zeleného
potravinářského barviva. Až
si ho vaši nalijí, uvidíš, jak se
vylekají.
ČERVIVÉ JABLKO
Z mísy na ovoce
vezmi potají nablýskané jablko,
ostrou tužkou nebo špejlí
do něj navrtej dírku a zastrč
do ní gumového červa. Jablko
vrať do mísy tak, aby červa
nebylo vidět, a počkej si, jak
oběť vykřikne, až se do jablka
zakousne.

ZPESTŘENÍ VÝUKY

ZK
NĚK US
T
ŠPR ERÉ
NAP ÝMY
O DO
BIT

LEGRACE
U JÍDLA
VYPADLÉ ZUBY

ovat
Až vás bude v restauraci obsluh
ch
bílý
číšník, dej si do pusy několik
li
bonbonů Tic Tac. Až se zeptá, jest
je všechno v pořádku, zatvař se
dé
nešťastně a řekni: „To jídlo je tvr
y
bon
bon
i
jako kámen.“ A vyplivn
zrovna
do dlaně, jako by ti při žvýkání
vypadlo pár zubů. Také to můžeš
ěsí
vyzkoušet doma. Máma se vyd
k smrti.

ROZTRŽENÉ KALHOTY
Na hřišti upusť minci a čekej, až
ji někdo bude chtít zvednout.
Potom si stoupni za něj
a v okamžiku, kdy se sehne,
roztrhni kousek látky. Bude si
myslet, že mu v předklonu praskly
kalhoty.

ZNIČENÁ DOMÁCÍ ÚLOHA
m.
Až bude spolužák na záchodě, vyměň mu papír s domácím úkole
j,
Počke
Potom se zajíkni, jako by se ti na jeho práci právě vylilo pití.
jak vyletí z kůže.
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BUDÍČEK! VSTÁVAT!
VYVOLEJ RÁMUS
U všech přístrojů, co doma
máte – u televizoru, hudební
věže, přehrávače v autě,
rádia a počítače –
zesil hlasitost
na maximum.

HRŮZOSTRAŠNÁ MASKA
V noci zavěs do rámu dveří do ložnice
strašidelnou masku. Až půjde někdo
potmě na záchod nebo se bude ráno
potácet nerozkoukaný, narazí přímo
do ní a vyleká se.

PŘILEPENÝ TELEFON ČI MYŠ
Pracují rodiče v jednom
kuse, místo aby tě vzali ven?
Nepozorovaně zajdi do domácí
kanceláře a oboustrannou lepicí
páskou přilep telefonní sluchátko
k základně nebo myš k podložce.

KDE JEN MŮŽE BÝT?
Přilep mobilní telefon
jednoho z rodičů
ke spodku kancelářského
křesla, pak jdi do jiné
místnosti a na příslušné
číslo zavolej. Počkej, jak
bude bezradně hledat.

POZDNÍ PŘÍCHOD
V sobotu brzy ráno se
ustroj na cestu do školy,
zatřes mladším sourozencem
a sděl mu, že zaspal. Až
přiběhne ke dveřím oblečený
do školy, šetrně mu sděl
novinu, že je víkend.

JAK ZTROPIT POPLACH
Obejdi byt nebo dům a na všech
hodinách nařiď buzení tak, aby
zvonily naráz.

JAK
LÉZT NA
NERVY
PANEBOŽE, KRYSA!
Přivaž atrapu
hlodavce na nit,
bavlnku nebo provázek. Návnadu
polož na jedné straně předsíně
nebo pokoje a schovej se
na opačné straně. Až uslyšíš,
že někdo přichází, škubni
za provázek, aby nástraha
skočila příchozímu do cesty.
NAPĚCHOVANÉ AUTO
Naplň auto rodičů
nafukovacími balonky. Je
to nesmyslná, ale zároveň
neškodná prasečina – totiž
psina.
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