Mini bajky

Jazykové slogany
Čeština je lehoulinká jako tenká pavučinka.

Pes: Já bych toho sousedova kocoura
dohonil, ale dnes se mi nechce.
/Kristina Kvapilová, VII/

Čeština je předmět milý učím se ji každou chvíli.
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Medvěd: Například být malý je nesmysl.
/Marie Janíčková, VII/
Tchoř: Smrdím, tedy jsem.
/Zuzana Balážová, VII/

Čeština je krásná věc umí ji i jezevec.
/Terezie Dvořáková, VI/

Lev: Já jdu spát. Mně přece nebezpečí nehrozí,
jsem přece král zvířat.
/Eliška Hirschnerová, VII/
Veš: Díky mně se nechala spousta lidí
ostříhat.
/Jitka Pazderová, VII/

Cena dohodou.

Pes: Já mám tak nádherný štěkot.
/Marie Ryliaková, VII/
Kočka: Člověk, to je jen takový můj sluha.
/Alžběta Gregorová, VII/

/Meteorit Marie Kowalczukové, VIII/
Abecední báseň - nedokončená

/Image by Kristina Kvapilová, VIII/
Příšera
Další žlutá příšerka
se na svět též směje,
kdo se na ni podívá,
tomu hned dobře je.
/autor neznámý,
pravděpodobně 21. století/

Á je jako Alena,
co spadla na kolena,
bé je jako Bára,
co polila ji pára,
cé je jako Cecilka,
co už je z ní maminka,
dé je jako Draha,
chytrá jako Praha,
é je jako Eva,
co je hodně levá,
ef je jako Filip,
ve škole už mu to jde líp,
gé je jako Gita,
je podobná jak Rita,
há je jako Hanička,
co je malá holčička,
í je jako Iva,
co vypila hodně piva,
jé je jako Jan,
říkají mu pán,
ká je jako Katka,
co sbírala jabka…
/Veronika Borková, VI/

Proč jsem po škole - protože vykřikuju
- protože jsem nepozorný
- protože si v hodině hraju
- protože často nevím, kde jsme
- protože „pořád“ chodím něco vyhazovat
- protože neposlouchám učitele
- protože zbytečně říkám ňáké blbosti
- protože neumím
- protože mě nebaví ČJ

Rozhovor
Vodník: „Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla!“
Čert: „Ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble!“
Voda: „Plop, žluňk, plof, plaf, bluf.“
Rusalky: „Ííííííííííííííííííí!“
/jazykové cvičení na téma citoslovce/

/Jan Lukeš, VII;
bez jazykové úpravy/

Volte největšího Čecha,
volte Dlouhé Bidlo
ze statečného a milého Bratrstva kočičí
pracky!!!

Fiktivní rozhovor Marka B. s Markem B.
(uskutečněno na půdě školy sester voršilek, právě když „chrápal“ v matematice)

O korálcích, které si vypůjčil jeden
hodný pan učitel

Marek: Čau, já jsem Marek.
Druhé já: Čau, já jsem taky Marek.
Marek: Jak ti mám říkat?
Druhé já: Zkus třeba Rychlá klička, Zidan, Bomber, primadona nebo kopyto.
Marek: Co máš nejraději, Rychlá kličko?
Druhé já: Češtinu a kindervejce.
Marek: ??? Tak to jsi borec, Zidane.
Druhé já: Ne, to byl vtip. Mám rád fotbal a kindervejce.
Marek: Už jsem si myslel. A proč, Bombere, právě fotbal?
Druhé já: Jsem v něm velmi úspěšný. Např. jsem získal první místo na výstavě KKKKK (pozn. Marka B.: jedná se o
výstavu Klasických kopaček, kotníků, kolen a kopyt), až budu dospělý, vydělám si spoustu peněz a třeba budu pověšený
v síni slávy některého klubu (pozn. Marka B.: nejlépe AC Sparty Praha, Na Letné 3, vchod pro zaměstnance).
Marek: A co, primadono, tvé druhé hobby? Kindervejce?
Druhé já: Vždycky mě dostane. Nemůžu napětím ani usnout! Co se skrývá v mém příštím kinder? Odloupám obal tak,
abych nepoškodil čokoládu – bylo by jí škoda – pak čistým řezem rozloupnu obě čokoládové půlky od sebe a vypadne
dózička s překvapením! Joj! Pak vezmu…
Marek: Ano, to nám úplně stačí, děkuji za rozhovor.
Druhé já: Ale já jsem ještě…
/Marek Byrtus, blahé paměti/

Korálky krásné, hnědé a bílé,
na šňůrku se navlékají,
pane učiteli,
jakou práci dají,
bez nich mně život netěší,
když mije vrátíte,
tak mě to potěší!

Co je to pohlavek?
Pohlavek je, jak doufám všichni víte, něco úplně jiného než facka. Slovo facka je totiž
pravděpodobně odvozeno z anglického „face“, tvář. Z toho vidíte, že facka asi patří na
tvář. Zatímco pohlavek zní jako „po hlavě“, např. dostaneš pohlavek – dostaneš po
hlavě. Když dostanu pohlavek, měla bych vědět za co. Když to nevím, měla bych se
zamyslet. Když jsem se už dost napřemýšlela, měla bych litovat a zkusit to nějak
napravit. A nakonec po tomhle všem se snažit, aby se to už víckrát nepovedlo.
/Drahomíra Kvapilová, VII./

Rubrika JPP: Jedna paní povídala, že Olomouc opět
napadli Švédové. Není to pravda. Tentokrát se jedná o
přátelskou návštěvu.

Vzkaz redakce:
Přátelé, pište,
tvořte, básněte,
literárně se
uvolněte,
my to vše
vytiskneme.
Fakt. Slibuji za
všechny
mušketýry ve
sdružení
Prkotiny. PS. Je
někdo, kdo by
chtěl psát
pravidelně????

Říkadlo
jisté
ho
matematika,

/Tereza Palásková, VI;
převzato i s drobnými
jazykovými zvláštnostmi autorky/

Okraje v sešitu
Když se podívám na náš kraj,
vzpomenu si na okraj.
V sešitě - českém jazyce rýsuji ho ráda velice.
Když se dívám do kraje,
začnu rýsovat okraje.
/autor anonymní student/

Dobré chování
Uč se žáku dobrému chování,
nic ti v tom přece nebrání.
Každý by chtěl mít samé jedničky,
tak žáci buďte hodní jako rybičky.
Buďte tak hodní a neříkejte nikomu vole,
jinak budete se mnou po škole.

/Jan
Tichý,
VI.;
bez
úpravy/

Befeleme, pes se veze – leze, leze po železe,
methan, ethan, propan, butan – brontosaurus, orangutan,
kobyla, býk, babyka – toga, chiton, tunika,
tangens, cosinus a sinus – x na druhou, plus a minus,
žluva, žluna, dudek, datel – čitatel a jmenovatel,
panichyda, urna, tryzna – pestík, lodyha a blizna,
pel a blizna tajnosnubná – Bruncvík, Bivoj, Heřman z Bubna,
Křesomysl, Neklan, Teta – iota, kappa, alfa, beta,
voda, óda, anoda – soda, sodík, katoda,
Afganistan, Beludžistan – chlorečnan a manganistan,
Doudlebi a Pšované – Germáni a Slované,
síran sublimuje v horku – x se vytkne před závorku,
světlo hranolem se láme – vývěvou vzduch vyčerpáme!

jež
si
říká
před
hodinou

/Illustration by Tobiáš Kučera, VIII./
Kulturní společnost Prkotiny,
to jsme MY, estetické podhoubí školy.
Nechtějte NÁS znát. Většinou se jedná o
NAŠE horší JÁ, které před vámi úspěšně
tajíme. Společnost řídí kulturní triumvirát,
to jest kulturní atašé Republique du
Bacalareus, дикий Капитан Натрий a já,
estetický cenzor, enfant terrible či arbiter
elegantiarum.
Buduj vlast – posílíš mír.
100% pracovním nasazením zničíme
amerického brouka!

