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Témaťa šízla sedum:
- jaro a léto
- uplynulí školný rock
- přichásející prázdniny
- otchásejícý devýtka

JARO
Jaro to je krásná věc
vylézá i mravenec
Kytičky krásně voní
na louce je vidět stádo koní
/Veronika z Mlčochů, IX/

Školní rok 2004-2005

Álej stromová álej kaštanů
když si lehnu pak už nevstanu
Krásná příroda je kolem nás
sednu si a začnu pozorovat divy zdejších krás
rozkvetlé stromy květin kytice
ty se mi líbí ze všech nejvíce
Motýli poletují kolem nás
básníci sepisují tu o vás
/Eva Výkrutová, IX/
Bezejmenná
Je květen
a stromy se osypávají květem
mezi nimi tráva se zelená
pampeliška tomu krásu dá
Lidé prochází se tu
a já se dívám na tekoucí řeku
Stromy stojí tu
a já se zimou klepu
/Lukáš Lachman, IX/

JARO
Prší, prší, prší
konvalinky voní
petrklíče smrdí
z komína to čudí
a JARO je tady
/Martin Vítek, IX/

Byl to docela fajn rok. Všechno se nějak opakovalo na přijímací zkoušky. Dostávali jsme méně domácích úloh. Učitelé se nám
snažili pomáhat, bez nich bych se na Slovanské gymnázium nedostal. Trochu více jsem se učil ČJ a M. Kolektiv ve třídě se
nemění. Je prostě skvělý. Po zkouškách jsme se zase trochu více učili. Možná bychom se mohli maličko méně učit. Ale je to
jen můj názor. Tento rok bych zhodnotil takhle: byl těžký, ale přežili jsme ho.
/Václav Kašpar, IX/
Slavné výroky 2004-2005
* Jak se využívají radionuklidy v lékařství: Ochrana
potravin. /Tomáš, IX/
* Marathon – běh uskutečněný za řecko-perských
válek. /Michal, VI/
* Polychromované sochy – jsou to bílé sochy, které
ležely pod mořem, a ty ryby je okusovaly atd. A jak
byly namalovány freskami, tak se to ošoupalo a ty
sochy zůstaly bílé. /Zuzana, VI/
* Interdikt – to je jediný, u čeho mě fakt nic nenapadá.
/Tereza, VII/
*Tím, že Německo napadlo SSSR, si myslím, že to
byla od Němců taková menší (možná větší) zrada. To,
že SSSR napadl Polsko (hned na začátku války), od
nich nebylo zrovna dobrý. Rusům se vedlo špatně, to
jo, ale pod Němci by jim bylo ještě hůř. /Pavla, IX/

Jak se mi líbil školní rok 2004-2005
Tento školní rok se mi celkem líbil. Povedl se mi moc
důležitý test, a to přijímací zkoušky na AG v Kroměříži. Jinak jsem se také alespoň trochu polepšila ve
škole. Protože chodím do sedmé třídy, jeli jsme na
lyžařský výcvik, a ten byl super. Taky jsme začali
vydávat Avabáz. Trochu je mi líto, že hodně lidí
(třeba jako já) odejde ze třídy. Ale to je náš osud.
/Terezie Dvořáková, VII/
Slavné výroky 2004-2005
* Křižáci jsou národ, který na dobytém území
nechávaly svůj kříž. /Ondřej, VII/
* Říkalo se jim křižáci, protože na obuvi měli kříž.
/Zdeněk, VII/
* Neutronové záření je takové, které neublíží. /Marie,
IX/

Prkotinův ------------Prkotiny, jak jste již jistě postřehli, jsou rozsahem
i významem malý až nepatrný časopis, který se věnuje
nejrůznějším tématům hýbajícím životem lidí prostých
i vznešených a jiných živočichů (kolega navrhuje, abych
napsal zvířat), již chodí k nám do školy. Ano, musíme to
už konečně říci, společným osudem nás všech, kteří se
podílíme na textech Prkotin, je, že sdílíme stejnou
střechu, krovy, půdu, prach, holuby, strop, schody,
železné dveře od půdy, odbočku na pánskou a dámskou
toaletu, slunce do škol …… a kdo ví, kde se to zastaví.

Dotazník – pěstitelské práce, VII

Dotazník zadal mezi našimi „vtipnými“ žáky ubohý pan kandidát učitelství,
který potřeboval důležitá data z pedagogického výzkumu ke své diplomové práci.
Co byste chtěli pěstovat na školní zahradě?
Konopí, hašiš, lilie, růže. – Všechno kromě toho, co tam je. – Palmy, liány, vinnou révu, opice, tukany atd. – Tuřín. – Ovoce (ale né já).
Jak by podle vás měla vypadat školní zahrada?
Jak prales nebo jungle. – Určitě by tam neměly být studny, do kterých může žák omilem spadnout.
Dozvěděli jste se v předmětu Pěstitelství něco nového nebo zajímavého?
Ne, protože jsem do něho nechodila. – Určitě ano, akorát nevím v čem a nevím co.
Nacházíte v předmětu Pěstitelství oblibu a zaujetí?
Ne, vždy když přijdeme ze zahrady, vypadáme jako prasata (obrázek).
Chováte doma nějaké domácí zvíře?
Pavouky a broučky. – Kobylu, hrocha ve vaně, pyranu v umyvadle a krávu (moje sestra). – Papouška, kobilky, sovu, morče, ale to jso
mrchy, pyraně, pavouky, hady, psa. – Máme kanára (ale už má jenom 1 nohu), myši a pavouky (snažíme se je vyhubit), komáry a
mouchy pouze v létě. – Ne, smrdi jou. – Ano, vši.

Dotazník – pěstitelské práce, VIII
Co byste chtěli pěstovat na školní zahradě?
Kukuřic, jahody a dýně.
Jak by podle vás měla vypadat školní zahrada?
Prostorná, zalesněná, zatrávěná, slavičkami… – Velká, hezká, s mnoha kytičkami a jídlem. Jo, a taky aby tam bylo ticho a cvrlikali
tam ptáčci. – Aspoň trochu zachovalá. – Pravý opak té naší. – Lavičky pro relaxaci a malinká zvířátka a u práce by nám speciálně měl
tančit pan učitel Navrátil.
Dozvěděli jste se v předmětu Pěstitelství něco nového nebo zajímavého?
Zajímavých hodně věcí, ale teď si nevzpomenu. – Jak se sázejí řetkvičky. – Zatím ne. – No, nedozvěděli, ale trochu sme mákli. –
Možná že jsem se něco dozvěděl, ale nic zajímavého.
Nacházíte v předmětu Pěstitelství oblibu a zaujetí?
V tom, že se tam dá jíst ovoce, to jo, ale jinak ani ne. – Podle toho co děláme. Nejlepší je obírání ovoce.
Chováte doma nějaké domácí zvíře?
/V těchto třídách
Ne, nemám zvířata ráda. – Ne. Maximálně komára, i moucha by se našla.
neučím pravopis./

Jaro
Už je tu zase jaro,
tepla je tu ještě málo,
všechno venku krásně voní,
a jen mráčky slzy roní.
A co říci nakonec?
Že jaro není lakomec.
/Václav Kašpar, IX/

Slova nápadníka, z kterého by jste
si neměli brát příklad
Jsi jako květina – protože máš barevnou tvář
Jsi jako louka – tvé vlasy vypadají jako tráva
Jsi jako mušle – taky jsi dutá
Jsi jako bříza – protože máš flekatý nohy
Jsi jako měsíc – z ničeho nic tě začne přibývat
Jsi jako les – všude máš jen dřevo
Jsi jako havran – taky neumíš zpívat
Jsi jako skála – protože se drolíš
Jsi jako perla – malá, ale kulatá
Jsi jako pampeliška – stačí jenom trochu víc
zafoukat a uletí ti vlasy
/Tereza Paláskovic, VII/
Slavné výroky 2004-2005
* Mele z posledního: že už nemůže, např. když
někdo umírá, tak nějaký vzkaz chce říct, ale
v polovině umře. /Marie, VII/
* V Číně vymysleli papírové mince. /Marie, VII/
* Mumifikace se provádí v nářaďovně pomocí
lékařských vědomostí. /Jiří, VI/
* Hrobky byly zdobeny osobním majetkem a sluhou.
/Jan, VI/
* Hedvábná stezka – pašovalo se po ní zboží
z Číny. /Pavel, VI/
* Král Ašóka zakládal u cest odpočinkové věci…
/Veronika, VI/
* V pyramidě bydlel faraón se svojí rodinou.
/Marian, VI/
* Barvy požité na obrázku jsou teplé. /Marie, VII/
* Turnaje byly o princeznu nebo jen tak ze srandy.
/Ivo, VII/

Jaro

Klady – v dějepise se mi líbilo, když se zkoušelo, ale já jsem zkoušen nebyl; a ještě se mi líbilo, když jsem si do
dějepisu zapomněl žákovskou knížku; pan učitel s jeho chováním, urážky Štětináče, opice, australopiték, který mi
připomíná pana učitele, Řím a Řecko, stání v koutě a za dveřmy, dějepis, lavice, židle, představa, že pan učitel
vládne z matriarchátu; líbilo se mi, že jsme se toho hodně naučili, že jsme se u toho učiva nasmáli a že pan učitel
neznámkoval přísně a občas byl na nás hodný; líbil se mi pan učitel Nešpor; dozvědět se něco o minulosti; super
přezdívky; písemky nejsou na A a B; zápisy, z kterých se dá dobře naučit; slovo dějepis; je to věda, lepší než fyzika.

Každé jaro svítí slunce nebo padá déšť
Já si lezu po jablůnce a mamka křičí: slez
Jaro je krásné jaro je nádherné
Když svítí slunce jasné a čmeláci lítají
kolem mě
/Petr Jiráček, IX/

Zápory - líbilo se mi vše, protože mě to strašně bavilo (hlavně války); nebavilo mě mluvit spisovně; nelíbil se mi
dlouhý referát od Hanky, protože jsme pak museli hrát divadlo; a náhlé prověrky (malé); kreslení pana učitele,
Kleopatra, café pana učitele, moje zápisy; malinko bych upřesnila, co přesně chcete v písemných pracích; buďte
hodnější; moc dat; nemůžeme chodit v hodině ke koši a umyvadlu; nelíbilo se mi, že pan učitel Nešpor skoro
každou hodinu zkoušel; také nemám ráda, když má pan učitel špatnou náladu; nelíbí se mi akorát, že nám na
konci roku nechcete ohlásit, co nám vychází za známky, řeknete nám je, až když vás přemlouváme.
Pravidelná rubrika JPP:
Převod do české řeči:

Una mujer dijo: Tanavía no pasa nada especial.
Jedna bába (též pavlačová drbna, striga, čarodějka, rachomejtle apod.) dost nahlas
a dlouho, jak mají ženy ve zvyku, povídala: Na cestu do el Pasa vám ráda půjčí nadace
sídlící vedle café Especial.
Jak jste si jistě všimli, v rubrice se nevyhýbáme mrtvým ani dosud nepatrně živým cizím jazykům (tuším eskymáčtině).
/oproti minulému číslu už optimistická Marie Janíčková, VIII; a její osobní překladatelka Kristina Kvapilová, VIII/
Jaro
Part one / Teil eins
Pan učitel se usmíval, stále nám koukal do papírů
a přikusoval jablko…

Zkuste použít jen pár slov na to, aby jste o sobě
řekl, kdo jste, o své povaze, o svém životě,
zkrátka o sobě.
I’m lion.

Jste spokojený na této škole? A co chování žáků?

Na škole spokojený jsem, s chováním některých
žáků méně…

Chtěl jste být už odmalička učitelem?
Ne!

A čím jste teda chtěl být?

Nóó, kouzelníkem, popelářem, policajtem,
hlavně jsem chtěl být přírodovědcem.

ale

Když jste chodil do školy, bavil vás přírodopis,
zeměpis, chemie…? Měl jste z těchto předmětů
jedničky?

Tyto předměty mě bavily a jedničky jsem z nich
měl.

Šprt?
Ne.

A kdy jste se rozhodl, že tyto předměty budete
učit?
Po prvním ročníku na vysoké škole.

Která třída, kterou učíte, je nejvzornější a nejhorší?

Když řeknu 9., tak to bude líto 7., a když řeknu
7., bude to líto 9. A tak i s 6. a 8…

Od kolika let nosíte brýle? Zvykl jste si na ně
rychle?

Jejda, tak to nevím. Asi od osmi nebo od devíti
let. No a zvyknout jsem si na ně musel – nic
jiného mi nezbývalo.

Jaro to je krásné období
kytičky a zeleň přírodu zdobí
Všechno všude krásně voní
těším se na řechtání koní

Slavné výrok 2004-2005
* Blesková válka – válka, kdy se armáda nikde
nezdržuje a rovnou „pomlátí“, co jí přijde pod ruku.
/Veronika, IX/
* Blesková válka – rychlá válka s použitím zbraní.
/Václav, IX/
* Mateřské město dodávalo kolonii olivy, náboženství
a politické suroviny. /Zuzana, VII/
* 1419 zemřel po klepnutí Pepky král Václav IV. /Jiří,
VII/
* Řekové viděli Peršany díky odbleskům slunce od
zbroje. /Jan, VI/
* U rybníčka se pásla husí lejna. /Marie, VII/
* Mezi obyvatele Egypta patří mumie. /Lukáš, VI/
Prší

všude je všechno barevné
tváře lidiček jsou veselé
každej mi radostí mává
Proto mám jaro tolik ráda
/Lucie Poláčková, IX/

Venku pořád prší,
prší, prší, prší,
a zase jenom prší,
a pořád prší,
prší, prší, prší, prší,
snad jednou doprší.
/Václav Brauner, IX/

Jak škemrají osmáci
Zadání kolegy Navrátila: Napiš co nejhezčí poděkování panu učiteli Lukášovi
za jeho osobní intervenci ve prospěch nepsání písemné práce ze zeměpisu.
(Škoda že v zadání nebylo také „napiš spisovně“, snad příště…)
* … děkuji Vám za záchranu mého drahoceného života. Rodiče by mě nejspíš ubezdušily, kdybych přinesla špatnou
známku … /Michaela Hrudová, VIII/
* Milý a nejmilejší pane Lukáši, mockrát Vám děkuji za podporu při protestu psaní písemné práce ze zeměpisu. PS.
Přemluvte ho aji na středu!!! /Marcela Mikšíková, VIII/
* … po tomto skutku budu na vás hodnější a budu se více snažit. Ne že bych se nesnažila, ale mně fyzika vůbec nejde,
což je vidět i na mých výsledcích v tomto předmětu… /Markéta Mrtvá, VIII/
* … děkuji vám za všechny z osmé třídy, že jste se tak statečně postavil proti panu učiteli ze zeměpisu, přírodopisu, PČ,
a dokonce i chemie … /Kristina Kvapilová, VIII/
* … samozřejmě máme všichni (ovšem jen teď) hrozně rádi matematiku, fyziku a informatiku… /Marie Janíčková, VIII/
* … tento čin vás zapíše do dějin. Nebál jste se zkorumpovaných lidí a šel jste vstříc spravedlnosti. Nedopustil jste, aby
zvítězilo utlačování žáků s vadou učení. Pro tento den, 10. 6. 2005, budu křičet Vaše jméno… /Kryštof Látal, VIII/
* Vy moje kamarád – mám Vás moc rád. /Vojtěch Danzmajer, VIII/
* … P. S. Celý víkend na Vás budu myslit… /Nikola Balážová, VIII/
* … P. S. Pozdravujte svého syna a doufejte, že se to Váš syn nebude učit… /Kristýna Jašková, VIII/
* Jste fakt strašně moc hodnej, Vy jste prostě nejlepší učitel na světě. Jste lepší než ……… (tomu to neříkejte), jste prostě
nejlepší!!! /Zuzana Balážová, VIII/
* … za to, že jste se přimluvil o to, abychom tuto písemnou práci nepsali, Vám moc upřímně neděkuji. Postaral jste se
pouze o oddálení této hrůzy na dobu neurčitou, což není zrovna uklidňující … /Veronika Jiříčková, VIII/

Dokonalé výroky méně dokonalých
učitelů
* Kdybych nebyl tak roztomilý učitel, zbil
bych tě už na počátku… M. Nešpor
* Mějte se sympaticky… M. Nešpor
* Kdo bude zlobit, o toho se budu lehce
opírat… V. Lukáš
* Ty jsi koza… Z. Navrátil
* Ostatní věci řešte
o přestávce, pokud
neumíráte a nekrvácíte…
P. Lukaševičová
* Ty jsi nějaká veselá! Ty jsi pila nebo sis
něco píchla… M. Nešpor
* Já nejsem batikovaný… M. Nešpor
* Snědl jsem kůrku. Zachoval jsem se tedy
jako býložravec… Z. Navrátil
* Kromě toho, že držíš močový měchýř,
drž i ústa a buď v klidu… Z. Navrátil
/zapsala T. Palásková, která asi v hodinách
nemá co na práci; doporučuji častěji vyzkoušet/
VEŠ NA JAŘE V DEŠTI
Na střechy domů padá jemný déšť,
znamená to, že přišlo jaro,
raduje se i kdejaká veš,
a není jich málo.

Markéta
Kalodová, IX

Hodnocení uplynulého ročníku dějepisu
(hodnocení provedla 6. třída dne 23. června 2005)

Part two / Teil zwei

Jaká byla vaše první láska?

Má první láska? To byla vedoucí na pionýrském
táboře. Tenkrát jsem byl ve 4. třídě.

A čemu jste se jako malý věnoval, chodil jste do
nějakých kroužků?
No, jako sport… Tak cyklistika, atletika. Kolektivní sporty ne. Ne, že bych je neměl rád, ale
že je neumím.

A teď něco z nynějška, cestujete mimo ČR?

V současné době už ne. No ale vlastně v únoru
jsem byl v Polsku. No a nejdál jsem byl
v Turecku.

Chováte nějaké zvířátko?

Když jsem byl malý, měl jsem bratra. No, teď
křečka, ale toho už nemám…

A co se mu stalo?

Zdechl vysílením. Já jsem ho pravidelně krmil.
No, a on pak každou noc běhal kolem misky, až
se uhonil. Ne, radši tam napiš uhodil.

Chcete čtenářům něco vzkázat?

Vzhledem k tomu, že jsme na základní církevní
škole, tak větu z mého oblíbeného filmu: “Perte
se a žerte se.“, popřípadě: “Zdar a síru.“
/T. Palásková, D. Kvapilová a Z. Navrátil/

