

Svět kolem nás je stvořen







/Veronika Mlčochová, IX, poslušná emeritní žákyně/

na téma


(Existují i jiná slova,
ale ta jsme nemohli použít…)

Vychází 7. prosince 2005

Vaše, naše a také její i jejich
soukromá kulturní společnost
Prkotiny
Vám tímto, drazí a milí platící,
poskytuje další číslo
oblíbeného literárního
leporela

1. Do třídy vstupujte klidní, aby nebylo
vidět, že jste nervózní.
2. Chovejte se přirozeně.
3. Nerozrušujte se hloupými poznámkami
některých žáků.
4. Nemyslete si, že žáci budou hodní,
když na ně budete řvát, spíše naopak.
5. Snažte se žáky upoutat zajímavým
výkladem.
6. V žádném případě neobírejte žáky
o přestávku.
7. Nenechávejte žáky po škole, pokud jim
volají rodiče, a žákům tak náhodou
zazvoní v hodině telefon. (Rodiče
většinou přesně nevědí, kdy je
přestávka.)
/Kateřina Pavelová, VII, in memoriam/



První část epopeje Kladná pravidla naší školy
nazvaná V hodinách se smí na záchod.
Pedagog ve službě odpovídá
Jaké je vaše šťastné číslo? T. K., IX
Šťastné číslo nemám. Snad proto,
že nejsem žádný matematik.
Ale jsem zase šťastný tehdy,
když něco správně spočítám.
Zrovna jako včera 7-4 = 2.

/pravopisný rebel Vojtěch Danzmajer, VIII/

Tady měla
být ilustrace
--nedodala
firma
Janici and
Co.

Přijel byste k nám do třídy na vánoční besídku? Bude
se konat 22. prosince. E. H., IX
Napište mi, prosím, jaké by mě čekaly dárečky (letos
jsem byl opravdu hodný) a jestli bych mohl trhat cukroví
se stromečku.
Jsme domácí kutilky a dlouho je nám záhadou, zda
mravenec má kůži a zdali se dá vycpat.
M. J., K. K., IX
S takovou otázkou se jděte samy vycpat. To je dotaz
pro Ferdu Mravence nebo Brouka Pytlíka.

Ilustrační doprovod k básni Smích

Olga Šnevajsová, VI, lituje existence jediného pravidla,
a to, že si v hodinách nesmí hrát s telefonem.
Jinak se jí ve škole líbí a obdivuje zejména matematiku,
fyziku, biologii, mateřský jazyk… (no prostě nás všechny)

Smích
Proč se nemůžu smát
Vadí to panu učitelovi z češtiny a z dějepisu
protože nezná tu krásu
Smích máme moc rádi
jsme jeho kamarádi

?

Některým učitelům dělá smích radost
smějí se
jako když pejsek nosí kost.















nošení bot ve škole
zákaz házení jídlem ve školní jídelně
zákaz chození ve vyučování po třídě
příkaz oslovovat učitele „učiteli“
zákaz chození na červenou
daně
chození po přechodě
zákaz chytání na dvě udice do 15 let

/Olga Šnevajsová, VI, Anna Ryliaková, VI/

Druhá část epopeje Kladná pravidla naší školy,
tentokrát nazvaná V hodinách se smí pít (sprite).
/Autorkou je jistá Aňula Pátá, možná až Šestá,
jinak též zvaná Večeřová, VI/

Sedmero přikázání pro začínající
učitele

Pravidla, kterých si nevážím

Errata
V Prkotinách č. 8 u článku Křeslo pro fiktivního hosta
omylem nebylo uvedeno jméno autorky – je jí slečna
Marie Ryliaková, IX. Tímto se celá redakce jako jeden
muž omlouvá a odprošuje naši stálou dopisovatelku ze
školních lavic.

Já a moje přítelkyně

/Olga Šnevajsová, VI, Anna Ryliaková, VI/

Až budu velký, budu se chovat přiměřeně ke své přítelkyni a nebudu ji bít, ale jen když mne
nenaštve. To ji samozdřejmě potrestám podle jejího činu. Doufám, že by se takhle nechovala i
ona. A také doufám, že mne nepráskne na policii. Já bych si však ideálního partnera vybíral
dlouhou dobu, takže to nechám na starší věk.
Neměl bych ji moc rozmazlovat, např. dávat jí příliš peněz nebo jí dovolovat schůzky s osobami
jiného pohlavý. Jednou by si mi to mohlo vymknout z rukou, ale na to mám také řešení. Musela by
mi dělat snídaně, obědy a večeře. Tato varianta by se jí asi moc nelíbila, ale to by pak nemohla
být moje přítelkyně.
Ale já si nenechám vše líbit, a tak s ženskýma nechci mít nic společného.
/Matěj Sigmund, VI; Holky, pozor na něj!/

Pravidla
Denisa Šimková, VI
Pravidla českého pravopisu je kniha, která nám říká, co máme umět a jak to máme psát, aby sme nedělali chyby. Podle pravidel
se naučíme český jazyk. V pravidlech je všechno, abysme to uměli. V pravidlech je slovník, čárky, hlásky, informační
znaménka. Musíme být chytří jako pan učitel Nešpor. Ta kniha je perfektní, bystrá, spisovná, moudrá a chytrá a podle toho se
to naučíme.
(Ach... povzdech jednoho ohromeného pedagoga)

Okraje
(óda na jedno z pravidel)
Okraje – ty musím vždycky mít
ale udělat je
to musí člověk chtít
Kolikrát je zapomenu
ale hned si vzpomenu
na ty krásné okraje
co v sešitě jsou jen moje
/Kryštof Látal, IX/
JPP (Jedna paní povídala),
že student ponořený do … je z … vytlačován silou
vztlakovou, která se rovná součtu …, který má …
Archimédovo pravidlo, jinými slovy Archimédův zákon
(Tady zapracovala cenzura)

Pravidla zacházení s aktovkou
- Neházet s ní na zem ani po nikom. (Jak říká pan učitel Navrátil na
zahradě: S ničím, po ničen, po nikom.)
- Věšet ji na věšáky a nenechávat ji na zemi.
- Nezapalovat ani nepotápět ji.
- Nenechávat ji rozepnutou. A moc ji nezatěžovat. (Tak dlouho se chodí se
džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.)
- No a poslední pravidlo, které je nové a existuje jen u pana učitele Nešpora,
je: aktovka patří v šatně na lavici uživatele, který tuto aktovku používá.
(Jakého uživatele aktovka má, na takovou lavici patří.)
/Michal Cukr, VIII, teoretik;
prakticky poslední pravidlo moc nezvládá/
Pravidla českého pravopisu
Pravidla jsou fantastická knížka, ve které se dozvím
mnoho věcí: jak se píší různé slova. Je malý a žlutý ten,
který máme ve třídě. Najde se tam pravopis. Např. jestli
se píše velké písmeno nebo malé. Nebo měkké nebo
tvrdé y. Potřebujeme k tomu, aby jsme byli chytří jako
pan učitel Nešpor.
/Zuzana Matkulčíková, VI;
přes pochlebování pravděpodobně propadne/

CO SE VE ŠKOLE MÁ DĚLAT S MOBILEM (mobilní desatero)
1. Ve vyučování se nesmí volat!
2. Ve vyučování se také nepíší zprávy!
3. Ve vyučování se také nesmí hrát hry!
4. Mobily, když máme vybité, tak nenabíjet
ve vyučování, leda o přestávce.
5. Mobily máme ve vyučování vyplé!
6. Ve vyučování se nesmí fotit!





Do čeho se nesmí
kopat
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

lidí
okna
dveří
pana učitele
paní učitelky
tabule
zdi
koše
umývadla
učebnice
židle
lavice
Domana
jídla
kytiček
Milana
Jožina
Zdenka
/Vojtěch Kvapil, VII/








Maminka a dcera
Milá dcero, já jdu pryč
nevytahuj z dveří klíč
Jdi se dívat na telku
máš tam malou Adélku
Je to krásný večerníček
hraje v něm bílý králíček
tak už běžím, zlato moje
ať nezapadnu do závěje

sněží tam moc a moc


/Zuzana Matkulčíková, VI/

 Výklad básně: Matka od-chází

do víru nočního ži-vota a

dává své dcerce pravidla, jak
se má chovat v její
ne
přítomnosti.

Mladý muž a děvčata



Mladý muž je samozřejmě pán na úrovni. Ke svému okolí a
k děvčatům se chová tak, aby to bylo poznat. Když se mu
třeba některá líbí, tak jí nebude brát věci, ale půjde za ní a
pozdraví ji. Když bude něco potřebovat nebo chtít půjčit, tak
to udělám nebo jí to půjčím. Když půjde některá ven nebo
dovnitř a já to uvidím, tak jí podržím dveře. když jí něco
spadne, tak jí to zvednu. Když půjde do autobusu nebo ven,
tak jí pustím jako první. K děvčatům se musíme chovat
zdvořile.
/ Jiří Markvart, VIII, nový Guth-Jarkovský /














Nikolai Kerkhof, VI, Václav Melicher, VI

7. Když nám učitel(ka) zabaví mobil, nesnažíme se ho sebrat.
8. Když chceme mít zaplý mobil, musíme vypnout zvuk.
9. S mobilem si můžem dělat, co chceme, ale jen o přestávce.
10. A už vůbec si nepučujeme mobily bez dovolení někoho
jiného.
/Stále netuším, co znamená nespisovné slovo „mobil“. Zn. Kdo vysvětlí?/

Jaká pravidla dám jednou svým vlastním nefalšovaným dětem

Vážení čtenáři, redakci Prkotin se podařilo – za
neskutečných finančních obětí – získat fotografie našich
dvou přispěvatelek z deváté třídy do rubriky JPP.
Tu vlevo nazývejme třeba K., tu vpravo například M.
Již nyní se těšíme na jejich další nezapomenutelná slova.

Vzhledem k tomu, že děti mít nebudu, jelikož si vezmu sličnýho a hlavně bohatýho borce, který mi obstará farmu, kde
bude 10 koní a nejmíň 15 psů, nemůžu vymýšlet žádný pravidla. Ovšem kdyby se snad náhodou stalo, že nějaké dítko bude
(pochybuju), pravidla budou záležet na věku. Ale určitě by se nedívalo na „nemravný“ filmy po desátý hodině na Nově, a
jelikož by bylo po mně, byly by to spíš detektivky a filmy z historie. Kdyby mé dítko zůstalo
samo samotinké doma, bylo by poučeno o tom, koho do domu pouštět a koho ne, ovšem pochybuju, že by mě ňákej
patnáctiletej puberťák hodně vnímal, a do baráku by si stejně vtáhl, koho by chtěl, takže bych mohla přijít domů
a on by moh být srovnanej se zemí. Ale tohle všechno je vyloučeno, páč já mám jiný záliby než sedět doma u plotny
a přebalovat řvoucí děcka.
Pá pá, vaše malá Verunka :o)
/Veronika Mlčochová, IX, jistě ne náhodou zvaná Mamča/

Volte

Základní pravidla pro život jsou uvedena
v Pravidlech českého pravopisu
největšího
ČechaKlára Slimaříková, VI/
/uvědomělá

