
Povolání

Povolání – to je věda
i pro medvěda

nejlepší jsou policisté
to vám říkám

to je jisté

Dřevorubci jsou dobří
dělají i práci bobří
práce to je nelehká
ale dobře placená

Budu pilný pracovník
a našetřím si na budík

budu dříve vztávat
a dříve chodit spávat

/uvědomělá báseň pravopisně
neuvědomělého Marka Rašťáka, VI/

Čím jsem chtěla být
Zuzana Balážová, IX

Když jsem byla malá, chtěl jsem být zvěrolékařkou, ale najednou mě to přestalo bavit a chtěla jsem být 
prodavačkou v hračkárně. Myslela jsem si, že ty hračky budou jen moje a že si je můžu nechat. Ale přišla 
jsem na to, že to tak není a hračky musím prodávat lidem. Tak z toho nic nebylo. Když jsem ale viděla 
v obchodě s potravinami, jak prodavačka otevírá kasu s penězi, bylo jasné,  že budu prodavačka. Protože 
jsem byla malá, myslela jsem si, že ty peníze si už můžu nechat. Ale nebylo to tak. Jedno z povolání, které 
se mi líbilo, byla také soudkyně. Chtěla jsem si zkusit bouchnout tím kladívkem do stolu. Zdálo se mi, že 
s ním můžu bouchnout pokaždé, když se mi zachce…
Naposledy, když se mě někdo ptal ,Čím bys chtěla být‘, řekla jsem: „Čerstvým ovocem, abych se dostala 
do lahodného jogurtu Zott.“

(- - - - -)

Želvička se polámala
zámala si nožičku

Dáša jak to spatřila
dala želvě hubičku

Copak se ti přihodilo?
položila otázku

Štěnátko mě pokousalo
utrhlo se z provázku

Chce být totiž lékařka
která léčí zvířátka
má je velmi ráda

jak velkého kamaráda

/Dáša Tesaříková, VI,
všemi přezdívaná Dagmar/

Proč nemohu být polárním objevitelem

Protože jsem o tom nikdy neuvažoval a nikdy mě nic 
takového nelákalo. Archeologie, objevování atd., to není 
pro mě. Já chci být fotbalista nebo záchranář.
I když, nemusí to být špatné… Být s tučňáky, mroži, 
tuleni a podobnými zvířaty, které se mi líbí…
Ale být, kde je zima, chci. Třeba ve Švédsku. Hrát za 
Malmö anebo dělat záchranáře tam. Určitě bych si 
koupil huskyho. Nejvěrnějšího psa na světě.

/v nespisovné verzi jazyka Vojtěch Jiříček, VI/

Anqueta
mezi učitelstvem druhostupňovým

1) Čím jsem chtěl(a) být v dětství
2) Které povolání rozhodně nedoporučuji

Zd. Navrátil – 1) popelář, kosmonaut, kouzelník – 2) 
jakékoliv, kdy do kolonky zaměstnavatel musíte psát 
ÚP
A. Nováčková – 1) učitelka a princezna
– 2) lékař (velmi zodpovědné!)
M. Nešpor – 1) prezident, kosmonaut, indián a papež 
– 2) čistič žump (žumponor) a kanálů (kanálník)
V. Lukáš – 1) řidič trambusu, sv. Petr, majitel 
čekoholiv – 2) učitelka, intelektuál
P. Lukaševičová – 1) keramička, malérečka, lékařka, 
učitelka, tkadlena – 2) prezident,
učitel(ka)

L. Mrtvá – 1) zdravotní sestra – 2) být panem 
ředitelem
Z. Kowalczuk – 1) mušketýr, kovboj, partyzán, 
německý voják – 2) povolání vznikají a zanikají, čas 
ukáže, která byla nebo jsou užitečná, prospěšná
J. Pavlůsková – 1) dětská lékařka, švadlena, 
kadeřnice – 2) jakékoliv, které se dělá z nouze či 
donucení; i žumponor může být šťastný!
M. Černá – 1) učitelka TV (gymnastka)
– 2) pracovník u pásu nebo ten, kdo vykonává jiný 
nezáživný úkon (po celou pracovní dobu)
M. Šímová – 1) ochránce životního prostředí
Š. Chlupová – 1) spisovatelka, herečka, učitelka
– 2) učitelka, pedagog, psycholog

/ptaly se Prkotiny/
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Čím jsem (kdysi dávno) chtěla být

Když jsem byla malá, nejdříve jsem chtěla být 
kouzelníkem, kosmonautem nebo premiérem. Takže 

povolání, jaká jsou u malých dětí běžná. Později, když 
se bratr zamiloval do počítačů, jsem se chtěla stát  

počítačovým hackerem (něco jako Nio nebo Trinity).  
Toto „povolání“ mi vydrželo jen krátce. Na hackování  

/pozn. nakladatele – nemá se toto slovo v případě 
dívek správně číst háčkování?/ jsem zapomněla a 

přešla jsem do reálu; chtěla jsem být cukrářkou. I toto 
povolání mě ovšem přestalo bavit a začala jsem se 

zajímat o aranžování, parkúr a voltiž.
Až později jsem se začala dívat na animace
a grafiku. Ani to mi moc dlouho nevydrželo.

Bylo toho hodně. No nic. Snad příště…

(Omluvte, prosím,
sníženou slohovou úroveň této práce.)

M3, IX











/Marie Ryliaková, IX/
(… zase jeden zmarněný dětský sen)

V budoucím životě budu králíčkem…
/Klára Slimaříková, VI/

Kašli na hrdinské činy – a čti často Prkotiny.

Čím chtějí být dnešní mladí lidé

- dnešní mladí lidé chtějí být různého povolání
- většina studentů si dává vižší cíle, než si můžou splnit
- hodně studentů chce pracovat v cizině
- v cizině se jim dostává větších možností práce
a zároveň více peněz
- studia v cizině mají výhodu, že se zároveň učí cizí jazyk
- kdo nebude umět aspoň jeden cizí jazyk, tak je stracen

/postřehy lidového dopisovatele
Dalibora Matějky, VIII/

Od soboty do neděle – čtu Prkotiny celé!

Neprožívám žádné splíny – uchrání mě Prkotiny!
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Čím bych byl ve 25. století
 
Kdybych žil v 25. století, byl bych velitelem výsadkářského týmu na Zemi. Naším úkolem
by bylo zničit hlavní počítač. Neboť lidstvo v roce 2386 sestrojilo samostatně funkční
aneroidy a vložilo jim do harddisku všechny dosud získané informace včetně těch o jejich
vlastním sestrojení. Sice jim dali i vědomosti o robotických zákonech, podle kterých se měla
řídit, jejich samostatná vůle je nějak vymazala. Poté se začali množit, vyhnali lidstvo na Mars
a obsadili Zemi a od té doby se je lidé snaží zničit. /sci-fi Vojtěch Bekárek, VI/

Slečnu Marii č. 1 Ryliakovou, IX, jsme v ZCŠ 
přesvědčili, že nemůže být ďáblicí.

Proto chce být pouze ďáblicí v andělském těle.

Hádanka pro naši čtenářové otázka Prkotin zní: Čím chce být naše dopisovatelka?
své odpovědi zasílejte na e-mail prkotiny@senzam.cz

Chtěla bych být … protože mě moc baví poradit druhým lidem, pomáhat jim. Dlouho jsem nevěděla, čím bych chtěla být, ale 
teď už jsem na 99 % rozhodnuta v toto. A to hlavně proto, že se sama na toto povolání cítím a také že mě podporuje celé 
okolí. Každý, kdo to slyšel, mi řekl, že mi to povolání sedí. A tak doufám, že se mi to podaří a budu ve svém povolání šťastná.

/Tereza Palásková, VIII; podle řeči sestra Hotentota J. P. /

Čím chtěli být v mládí táta a máma

Máma chtěla být ve 2. třídě hlídačkou krav. Nevím proč. 
Potom chtěla být učitelkou v mateřské škole a od 11 let děckou 
sestrou a tou byla do 22 let, potom (byla) na mateřské 
dovolené.
Táta chtěl byl tak asi v 10 letech opravářem cokoli. Aut, 
tezleviz, počítačů, prostě všeho, ale za komunistů ho nevzali 
na školu, kde se učí s elektrikou atd. Nezvali ho, protože chodil 
do kostela a nechodil na komunistické akce. A tedy šel na 
školu strojnickou.

/zřejmě hotentotským jazykem Jan Palásek, VI/

Matěj Sigmund, VI, by se
– po mých hodinách historie –

 rád stal archeologem.
Ale představuje si jej jako opičáka.

Je to čudla.


















/placená reklama/
Tentokráte o lidských letorách

Jsem sangvinik, jelikož dělám „opičky“, 
předvádím se a musím být vidět. Chtěl 
bych však mýt od všech povach nějakou 
vlastnost i některé špatné vlastnosti se 
někdy hodí.

/jazykový odpadlík
Dalibor Matějka, VIII/

Rozhovor se zpěvákem Sámerem 
Issssssou

Jak a kdy jste se rozhodl, že chcete 
zpívat?
- Bylo to asi v šesti letech. Zpěv mě 
strašně bavil a baví doteď.
Kde jste se poprvé „proslavil“ svým 
zpěvem?
- V koupelně :-) Ne, dělám si 
srandu. Bylo to na děčínské soutěži  
ve zpěvu.
Proč jste se rozhodl jít zrovna v 
„kolejích“ zpěvu?
- Jak už jsem na začátku rozhovoru 
zmínil, zpěv mě strašně baví, je to  
vlastně podstata mého života. Chci  
dělat svým zpěvem lidem radost.
Myslíte si, že se do hudební branže 
hodíte?
- To vám nemohu říci. Ale zatím 
jsem spokojen. Mých desek Busted 
se prodalo přes 40 tisíc kusů.

/ptala se Markéta Mrtvá, IX;
pardon, Sami, zasekla se

 mi klávesa s písmenem „s“/

Křeslo pro fiktivního hosta:

Proč jste se stal učitelem češtiny a dějepisu? – Ano, častá otázka na mou osobu. Už odmalička miluji spisovnou řeč, zajímám se o 
historii a miluji čtení knih. – Jakou nejhorší lež jste řekl vašim žákům? – Ach, já svým žákům obvykle lžu. (smích) Ne, jen jsem jim řekl, že je mi 
méně než 20 let, a to mi samozřejmě nevěřili… Nebo také že jsem z Marsu, to už mi věřili trochu víc… (smích, velký smích) – Máte přítelkyni? – 
Svým žákům obvykle tvrdím, že mám německou modelku. Samozřejmě na přítelkyni nemám čas, plně se věnuji žákům a hlavně knihám. – 
Přemýšlel jste někdy o tom, jaké by to bylo být prezidentem? – Ano, přemýšlel a došel jsem k závěru, že by to asi nebylo nic pro mne. Neměl 
bych čas na mé milované žáky, knihy a už vůbec ne na přítelkyni. (smích) – Poslední otázka: kolik vám tedy vůbec je? – To je mé osobní 
tajemství, které ví pouze má rodina a mí kolegové, ale ujišťuji vás, že méně než 20 to opravdu není… (smích)


















