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Vánoce kdysi dávno

Já, kdybych měla potěšit našeho milovaného třídního, bych se asi hodně učila a nechala
bych se vyzkoušet. Dostala bych za jedna a má radost by byla dvojnásobná. Jednak bych
měla radost z dobré známky, jednak z toho, že má pan učitel zase jednou za uherský rok
dobrou náladu a jeho úsměv nás všechny pohladí po tvářích. Ale to by se mi do toho muselo
chtít…
Ale co bych neudělala pro „Martínka“. Díky němu padá sníh, protože kdyby se naštval a
nepřijel na bílém koni, Vánoce by byly bez sněhu, a to by nebylo ono… (zbytek prozatím
cenzurován)
/Marie Ryliaková, IX /

Óda na pana učitele

Vánoce u nás doma
U nás doma prožívá každý člen rodiny Vánoce jinak. Mladší
sourozenci jsou tak natěšení, že stojí skoro celý den u
zamčených dveří a dívají se klíčovou dírkou, co tam je. Pro mě
Vánoce znamenají, že se hlavně vyspím a najím, i když nějaký
ten dárek se také hodí. Pro rodiče to znamená hlavně pečení
cukroví, lítání po městě a jiné přípravy. I když říkají, že Vánoce
jsou jen práce, tak si myslím, že jsou taky rádi, že si mohou
trochu odpočinout od práce. Rozhodně se na Vánoce všichni
těšíme.
/Dominik Lachman, VIII, jako vždy nad věcí/

Pan učitel je velký znalec
porazí i silný válec
Je nejchytřejší, nejmoudřejší
to každý ví
ale nikdo mu to nepoví
Všechno zná
a taky všechno má
(Následující pasáž byla cenzurována)
Umí spisovně mluvit
a třídu umí i pořádně ztlumit
Spisovnost je pro něj hlavní
možná příště budeme slavní
/Denisa Šimková, VI/
Milý Ježíšku,

Veselá básnička

Šnečku, šnečku, vystrč růžky,
dokavaď mám v ruce nůžky.
/Marie Kowalczuková, IX/

Vánoční přípravy

moč tě ploším o spousty věcí. Strašně moc
bych si přála dvě panenky i s domeškem pro ně a
spoustu hraček. Jako třeba plyšového pejska.
V celém roce jsem byla velice hodná,
například jsem pomáhala mojí mamince
s úklidem doma, byla jsem nejhodnější a
nejšikovnější v celé naší třídě, tak doufám, že mi
mé přání splníš. Ne jak minulý rok, kdy jsi mi
přinesl jen hnusné oškubané koště s rozbytíma
ozdobama. Zatím ahoj, Ježíšku.
Tvoje Erička
/poněkud dětinská Erika Tajmrová, IX;
hned po Vánocích ji vyzkouším z pravopisu/

Vánoční přípravy u nás jsou krátké a zbrklé. Každý je hned zaneprázdněn pečením, válením těsta a
obtiskováním formiček. Kdybych to měla říct takhle, tak celý ten čas, co tomu dáváme, je v háji. Den před
Vánoci věšíme na stromeček poslední baňky a ozdoby a dopékáme poslední zbytky cukroví. Zdobení
stromečku a zabalování nakoupených dárečků mě velice baví. O Vánocích je jen jedna věc, kterou upřímně
nesnáším, a to je zabíjení toho krásného kapra, který si plave v naší vaně. Můj názor je, že by jsme ty
ubohá zvířata měli ušetřit, a raději bramborový salát zpestřit něčím, co se nemusí klepat kladívkem do
hlavy. Před touto „prací“ se raději utíkám vždy schovat do obýváku a dělám něco, co mě baví, abych na
toho chudáčka kapra nemyslela. Ale vzpomenu si na něj při štědrovečerní večeři, kdy je kapr na mém
talíři… No prostě hrůza…
/Iveta Dostálová, VIII; by jsme – co to je?/

Já si myslím, že kdysi dávno šli nejdříve do lesa s pilkou a uřezali nějaký strom.
Doma sušili ovoce, například jablko, a pak to zavěšovali na stromek. Na stromku
také byly svíčky, ale né elektrické, někdy se stalo, že stromek vzplanul. Ale na to
si dávali pozor, takže měli u stromku kýbl vody, aby to mohli uhasit. Nejdříve si
sedli ke stolu a začali jíst – byla to zejména ryba a brambory. Spolu u stolu
povečeřeli a pak šli ke stromku, kde měli dárky. Kluci dostávali ručně vyřezávaná
autíčka a dívky zase panenky. Celá rodina byla ráda, že je na Štědrý den doma.
/Zdeněk Heneberg, VIII/

Naše Vánoce
Ráno vstaneme, uděláme si skvělou snídani,
zajdeme na hřbytov. Potom si uděláme malí
obět, většinou jen polívku. Po obědě se díváme
na filmy, co dávají v televizi. Kolem 7. hod.
večer zazvoní Ježíšek a mi se hrneme ke
stromku, kde si rozbalíme dárky. Potom jdeme
spát, a mezitím bouchneme šampus a oslavíme
to.
/Dalibor Matějka, VIII/
teď už víme, proč tak příšerně píše,
za vše může démon alkohol/

Obraz se původně jmenoval
Jupí! Škola končí!
Po mém důkladném
zákroku byl přejmenován
na
Ach, umírám!
To je škola škoda!
Život pro mě končí!
Autor
asi akýsi Anonymuss

Pohádka o růžovém království
a jednom černém učiteli
z cyklu „Jak potěšit pana učitele“
Bylo nebylo jedno bohaté království, ale nebylo to obyčejné
království, bylo růžové. Úplně vše bylo růžové – lesy, voda
v řekách, domy, šaty, no prostě vše, na co si vzpomenete. Jen
na královském dvoře byl někdo, kdo růžovou neměl rád.
Jmenoval se … (poznámka redaktora: říkejme mu třeba
Dlouhé Bidlo) …, učitel na královském dvoře. D. B. chodil
jen v černé, snažil se bojovat a ničit vše růžové. Ale stalo se
něco nevídaného.
Jednou se procházel po královských zahradách, a když
pohlédl k oknům princezny, projel mu mráz po zádech,
protože krásnější modrookou blondýnu v růžové už dlouho
neviděl. Naposledy svoji bývalou žákyni Marcelu
Mikšíkovou. Sice neměl růžovou rád, ale do princezny se
bláznivě zamiloval. Jedno však bylo jasné, že každý jsou
z jiné společenské vrstvy. Ale on se nevzdával. Vždy, když
princeznu učil, zamilovaně se na ni koukal. Asi po dvou
týdnech se zase stalo něco nevídaného, náš milý pan učitel se
oblékl do růžové.
Když ho v růžové uviděla princezna, tak se bláznivě
zamilovala a Nešpor ji požádal o roku. A za měsíc byla
svatba. Samozřejmě růžová. Oba si řekli své „ano“ a žijí
šťastně, růžově, až doteď.
/sci-fi pohádka Eriky Tajmrové, IX/
Dost dobrý chtip
Proč mají kačeny mezi prsty plovací blánu? Aby mohly
zadupávat hořící oheň! A proč mají sloni tak velké
nohy? Aby mohli zadupávat hořící kačeny!
/známý vtipálek a … Tobiáš Kučera, IX/

Při písemné práci z dějepisu
Žáci deváté třídy se vždy při písemné práci rozpovídají. Kladou různé otázky panu učiteli, aniž by si je předem
rozmysleli. Petr kývá hlavou a naznačuje mi, že neví. Zřejmě se neučil, anebo učil, ale vynálezci se mu vykouřili z hlavy.
Všichni přemýšlí, co napsat. Míša je nervózní a hraje si s prsty. Je ticho. Jde slyšel jen zvuk propisek, kterými žáci píší
písemnou práci. Marie III překládá papír a začíná psát na druhý list formátu A5.
Vojta si hraje s tužkou, dívá se z okna a přemýšlí. Kristi vytáhla z pouzdra gumu. Vypadá to, že se chystá malovat, a taky
asi bude gumovat. Erika se rozpovídala. Ondra se nudí. Má opřenou hlavu o levou ruku. Markéta si nemůže vzpomenout
na jedno slovo a snaží se ho nahradit jiným slovem (bombardovali). Kryštof je nervózní, dupe nohou. Daniel je chytrý
člověk. Na každou otázku má dost popsaných řádků. Peťan neví, co znamená slovo ultimátum. Marcela také ne. Eliška
písemnou práci dopsala a šla na chodbu. Erika šla za chvíli za ní. Pak i Vojtěch a Markéta.
Doufám, že pan učitel bude mírný, aby nezkazil třídě známky.
/pozorovatelka Kristýna Jašková, IX/

Správná legrace ve škole
Taková správná legrace by měla pobavit alespoň polovinu třídy a hlavně pana učitele nebo paní
učitelku. Ale jde také o to, jestli legraci děláte v hodině nebo o přestávce, když jste tázání, nebo když
dodáte nějaké srandovní slovo do věty, ale nejlepší nebo nejlegračnější je samozřejmě napsaná
nechtěně. Třeba v písemné práci zpletete (tak tohle slovo opravdu neznám) nějaké cizí slovo a vyjde
z toho úplná hloupost. To dokáže pobavit zaručeně kohokoliv.
/Jan Štěpánek, VI/

Jak potěšit pana učitele?

Tak to jsem prý já.
Jen počkejte,
hrozná Elišáku.
Až Vás namaluji já,
tak Vás nepozná
ani vlastní matka,
jak Vás zmaluji.
Howgh.

Co ta koza na hlavě?
A proč má v kopýtku láhev
mléka? Brrr! Mléko nepiji!

Eliška Hirschnerová, IX














Pokud má dobrou náladu, tak to není nic těžkého.
Např. když má svátek nebo narozeniny. Na tabuli
napíšeme blahopřání, ale pozor, v němčině.
Oškubeme pár pěkných muškátů, které položíme na
stůl, poprosíme pana školníka, aby uvařil do nového
hrnku kávu, a tu položíme s ostatními dárky na stůl
k muškátům. Vždy mu tímto uděláme radost nebo ho
alespoň rozesmějeme.
Po písemce ho nejvíce potěší, když všichni dostanou
jedničku, ale to je v jeho těžkých písemkách dosti
těžké.
Takže žádný přesný návod, jak p. uč. potěšit,
neexistuje.
/Michaela Hrudová, IX/
PS. Doufám, že to vezmete s humorem, a nezapomeňte, že
smích je zdravý, a moje práce a dopis nejsou nic proti tomu,
co na vás chystá Erika.
Několik slov pro nejoblíbenějšího
třídního šesté třídy, jinak též
Natrium kvůli panu Mendělevovi
zvaného
Mému oblíbenému puč (čti panu
učiteli, nikoliv příslovečné určení
času) bych pro radost přinesla
bonboniéru, brusle na led, nové boty,
kytharu, nějaké knihy, přáníčko, tričko,
propisku, bloček, hrníček, mobilní
telefon, jídlo, aby přibral, trenýrky…
(Zde se autorka zcela vyčerpala a
nebyla schopna pokračovat.)
/Zuzana Matkulčíková, VI/

Kdyby
Kdyby moře bylo růžové, pláž by vypadala jako politá
růžovou žvýkačkou. Kdyby růžové prasátko umělo létat,
nebe by vypadalo jako poseté růžovými kytičkami.
Kdyby každé auto bylo růžové, šedé dálnice by
vypadaly jako růžové stezky. Kdyby každý nosil růžové
brýle, všichni by se měli rádi. Kdyby celý svět byl
růžový, mohl by si nějaký kosmický obr splést zemi
s velkou růžovou žvýkačkou. Kdyby růžová byla barva
mužů…

Návod, kterak posílat dopisy pod lavicí,
aby je ani jedno bdělé oko učitelovo nespatřilo a
nesebralo po cestě k člověkovi,
kterému jsou určeny

Nejlepší by bylo, kdyby byl ten učitel slepý. Nebo
kdyby měl alespoň zavázané nebo zavřené oči. Takoví
učitelé ale většinou nejsou, a proto vymyslím něco
lepšího. Buďto si koupím tužku, která píše neviditelně,
a musí se na ni posvítit, aby šla vidět, a ten, komu
/Totální pinkofilka Eliška Hirschnerová, IX/ bych dopis posílala, by měl tu baterku. Nebo také
mohu použít balíček kapesníků, které bych vytáhla, a
na ten poslední bych napsala svůj dopis. Je ale pravda,
že by to učitel asi viděl. No, myslím, že mezi sousedy
se dá psát nejlíp, protože to se zaskládáte učebnicemi a
pouzdry a takovými věcmi a učitel, když třeba zkouší
někoho u tabule a dívá se do sešitu, nic nevidí. To je
prostě super.
/Klára Slimaříková, VI/
Domácí úkoly

To je gravitace
/Marie Kowalczuková, IX/

Úryvky z „ozdravovacích“ dopisů mé drahé devítky
*…třída trnula strachy, už už se chystala utíkat, ale pan učitel se začal smát. Byl to
neuvěřitelný zázrak… M. M. * …doufám, že Vám není moc špatně (to určitě ta hrozná
Marie, asi jste to od ní dostal… :-) K. K. * Kdyš tu néste, je to tady takový moc jasný…
Myslym tim, že tu nikdo s učytelú nenosý oblečení černé barvy… M. M. * Určitě by ho
potěšilo i to, kdyby mu nějaká krásná modelka (například Eliška) udělala krásnou a
chutnou štědrovečerní večeři, pod stromečkem by našel krásného růžového potkana, a pak
by asi dostal infarkt. M. R. * Taxe brzi usdrafte… Anebo zústaňte doma… To je jenom na
fás, jag vám to bude vyhovovat. Tagže nejspýš brzo nashle… M. M.

Zlatá slova paní ředitelky k počátku roku 2006
Ehm, ehm. Sí, vamos a hoblar!
Kraklakvakve? Koranere! Ksonsirýři – guelira:

Domácí úkoly, domácí úkoly,
někdy mě z nich hlava až zabolí.
Často se na ně však hezounky usměji,
vytáhnu tužku a začnu psát.
Přemýšlím, vymýšlím, doplňuji.
Domácí úkoly, ty já mám rád.
/Tereza Palásková, VIII/
A nyní již vaše oblíbená rubrika JPP
zvaná Alias.
Ne, Alias bylo křestní jméno.
Už to mám! Jedna paní povídala
V matematice vycházejí „sviňácké“ výsledky. → Toto
tvrzení nemyslíme vážně (v některých případech).
Pronesl ho, kolega Lukáš promine, kolega Lukáš.




Chandraradar sísajádra tesku tes py pi?
Vahapádra, pryvešádra klukpukpici li?
Lalu lalu lalu lalu la!
:-) Mária .-) da :-)) Kopeček 8-)















Jak potěšit pana učitele

(Jeden z dokladů, že JPP Mary J., IX, and Christi K., IX,
skutečně existují a stále si něco zapisují!
Světe, boj se jejich ironických postřehů!)

To je tedy otázka! Myslím, že každý žák by se měl umět alespoň trochu vžít do svého
třídního učitele. Některé učitele je celkem jednoduché prokouknout, ale náš pan učitel
je opravdu tajemný. :-) Pokusím se navrhnout pár věcí, o kterých si myslím, že by ho mohly potěšit, ale nevím, jestli se mi podaří správně trefit.
V prvé řadě je to veliká, růžová a chlupatá tvarovací guma, taková ta, co se z ní dají vyrobit i největší bitvy (třeba u Slavkova). Jelikož si pan učitel neustále „půjčuje“
tu moji, i když není růžová a chlupatá, tak bych mu koupila alespoň tři, aby mu to vystačilo na První i Druhou světovou válku.
Potom by se mu určitě zalíbilo hodně cukrovinek (cukrové pusinky, lízátka z Německa a hlavně výtečná medová čokoláda od Williho Wonky a spol.). A jelikož náš
milovaný p. u. miluje opravdu oslazenou silnou kávu s hromadou šlehačky, koupila bych mu jí pořádný „kotel“, a ještě tři kostky cukru navíc.
Ale co by jej určitě potěšilo nejvíce, to by byl dopis od jeho milovaných žáčků.
/By K*r*i*s*t*i*n*a K*v*a*p*i*l*o*v*á, IX/

