




S laskavým svolením
dvojctihodného p. t. ředitelství
na školním, tudíž erárním
papíru
vydává soukromá kulturní
společnost Prkotiny

hegeš – něco je prostě eklhaft, ale velmi! /tábor Oskar/
šmajrá! – výraz údivu a úleku /tábor Oskar/
hípísátko – dítě hípísáka a hípísačky /Jan Herodek, VIII/
byli zmaskovaní – to asi budou vojenské mimikry /Doman
Kučera, VIII/
dává pčednost – to bude asi velmi nemravné
olíbyla si – někdo má opravdu moc něco rád /obé vymyslel náš
pčedseda Dalibor Matějka, IX/
íhahovado, búhovado, méhovado, béhovado – názvy některých
zvířat v řeči piktmužíků /Terry Pratchett/
to je gabr – dvouletá Anetka při pohledu na bagry u parku
lamboy (podle vzoru cowboy) – můj kamarád, který v Anglii pase
lamy /to jsem vymyslel JÁ!/
islámofóbie – strach z islámu /jakýsi demonstrant pro ČT1/
sudičkování – činnost, kterou provádí tři báby sudičky
/překladatel Jan Kantůrek/

Matematická pohádka na úvod
Bylo jednou číslo jedna a to se vydalo do světa. Jeho
maminka, pěkná nula, mu ubalila pekáč buchet a
vyhodila ho z domu. Číslo dlouho bloudilo po světě,
než nalezlo svou pravou lásku, baculaťoučkou
pětečku. Měli spolu kopu malinkatých šesteček a žili
na počítadle šťastně až do smrti.
/Dalibor Matějka, IX/
Dotaz redaktora: Co znamená „ubalila mu pekáč buchet“?
Ubalit se dá třeba cigareta nebo lze někomu jednu pěknou
ubalit, ale pekáč buchet????
ČR podle Jany Schneiderové, IX
Naše křestní jména
Vojtěch
/Vojtěch Bekárek, VII/
význam: útěcha voje (těšitel voje) – původ: slovanský
druh jména: mužské – jmeniny: 23. dubna
domácké podoby: Vojta, Vojtíšek, Vojtek, Vojtín, Vojtík, Těša
Matěj
/Matěj Sigmund, VII/
význam: dar boží – původ: hebrejský
druh jména: mužské – jmeniny: 24. února
domácké podoby: Matýsek, Máťa, Matějek, Matějíček, Matys
Olga
/Olga Šnevajsová,VII/
význam: svatá, spásu přinášející, zdravá – původ: ruský
druh jména: ženské – jmeniny: 11. července
domácké podoby: Olinka, Olča, Oluška, Oluše, Olči, Волга
Martin
/Martin Strakoš, VII/
význam: zasvěcený bohu Martovi – původ: latinský
druh jména: mužské – jmeniny: 11. listopadu
domácké podoby: Martínek, Máťa, Marty, Martouš, Marten

Prostor pro reklamu:
Kdo čte Prkotiny – vykoná velké činy!

Česká republika I (výklad)

Vytvořeno v hodinách Čj,
když jsem myslel, že dává
pozor.

Tir-age

AKRONYMY
Pomůcka pro
začínající telefonisty
Pomůcka pro- začínající
telefonisty
(zkratky)

Nová slova v češtině
Iveta Dostálová, IX
variace na téma Můj budoucí
ženich

č. 12

Česká republika (netradiční výklad)
ČR je hornatý stát. Ne nadarmo se říká: Co Čech, to
horal. Je obklopena vysokým pohořím, kterému se na
sever od naší republiky snad rovná jen Skandinávské
pohoří.
Česko
se
rozkládá
téměř
u
moře.
Nejvýznamnějšími našimi sousedy jsou Slováci. Od těch
už je to kousek k našim skoro slovanským bratrům –
Maďarům. Nejpozoruhodnější na ČR je ale rozloha,
která se rovná 9 státům, jako jsou např. Andorra,
Slovinsko, San Marino a dále snad už nemusíme
jmenovat.
Hlavním městem je Poličky City. Doposud největší
továrna na poličky a podobné kuchyňské potřeby se
nachází právě zde. Nejzápadnější bod republiky –
Černošice, proslul v 15. století obchodem s černým
masem, na které prý dohlížel i 1. otrokář státu T. G.
Masaryk. Z Černošic je to co by kamenem dohodil do
Černošína, kde černoši, využívaní jako levná pracovní
síla, často utíkali na svobodu. Z toho vyplývá, že
ekonomika státu závisí na dvou věcech – poličkách a
černoších.
/Jan Buka, Michal Cukr, IX/

/geografii vyučují pan Zdeněk Navrátil a paní Jana Pavlůsková/

Česká republika – stát největší rozlohou v Evropě. Lze jej charakterizovat jako samá hora, občas nora, sem tam
domek, za ním stromek. /Jan Dostál, IX/ – Housenky jsou nejvíce přemnožené v Huslenkách. V Čechách najdeme
několik světově proslulých kamenolomů, např. Českou Kamenici, Vysoký Kámen nebo Skalici. /Jan Ševčík, IX/ –
Česká republika je samá dálnice a silnice, protože je to centrum dopravy Evropy. Hlavním městem je proto Hluk. Kvůli
dopravě je ovzduší v ČR velmi znečištěné, hlavně ve Smraďochově. ČR je proslulá výrobou kvalitních cigaret, které se
vyrábí ve městech Kouřim, Hulín a Šluknov. /Silvie Pokorná, IX/ – Když se podíváte na mapu ČR, první, co vás
napadne, je, že Bůh musel být vůči ní zaujatý, neboť jí daroval pouze dvě barvy, a to hnědou a zelenou. Sice se na
mapě také objeví nějaké modré žížaly, ale i těm se zde nelíbí, neboť všemi možnými směry utíkají do zahraničí.
/Dominik Lachman, IX/ – Nedaleko Zlína se nachází černý trh s otrokama, od toho vznikl název města Otrokovice.
/Zdeněk Heneberg, Dalibor Matějka, IX; původně použili slovíčko otrokamamamima
Jak šla tabletka na vandr

/Marie Smékalová, VII/

Jedna holčička měla doma nemocnou maminku a ta užívala prášky na bílé krvinky. Její dcera, říkalo
se jí Anička, si taky chtěla zkusit ty tabletky vzít. Tak je jednoho dne mamince vzala. Co se nestalo.
Zlobivá Anička otevřela krabičku s tabletami a najednou jedna tableta promluvila. Říká: Prosím,
Aničko, pusť mě ven z krabičky. Chci moc do světa. Tak Anička tabletku vyndala a pustila ji na zem
do trávy. A tabletka se v tu ránu kutálela do světa. Kutálela se světem nesvětem 80 dní, až najednou
uviděla známou chaloupku a před chaloupkou Aničku. Anička na ni zavolala: Tabletko, prosím tě,
vrať se, maminka tě potřebuje rychle spolknout, došly jí jiné tablety a nemáme na nové! Tak
tabletka ochotně šla a skočila do maminčiny pusy. KONEC

lol – smích
omg – ó můj bože
btw – by the way
thx – thanks
cya – see ya, sbohem
rtm – read manual, přečti si
návod
n1 – nice one, pěkný kousek
nn – ne ne
njn – no jo no
gr8 – great, skvěle
nz – není zač

z5 – zpět
w8 – wait, počkej
gg – good game, dobrá hra
idk – i don´t know, nevím
np – no problem, žádný
problém
pls – please, prosím
jj – jo jo
mmt – moment
wtf – co to, sakra…
/Mári Kořenková,IX, Drahomíra
Kvapilová, IX/

Svérázný výklad pravidel školního řádu
Nesmím žvýkat v hodině anebo žvýkat hodně
nenápadně.
O přestávkách neskáčeme z oken, protože by jsme
se zabily.
Nemám chodit tak často na WC jako holky.
Nesmím chodit pozdě spávat.
Nemám si dovolovat na učitele.
Jinak sem celkem zapomněla na autoritu a doufám,
že už na nic. Kdyby přece jenom něco,tak mi to
můžete připomenout.

/VII. ročník, jejž ihned vyzkouším z pravopisu/

Po odšedší Marii Janiczi, budiž jí střední škola lehká,
hledá rubrika JPP (Jedna paní povídala) novou, mírně
ukecanou a hlavně všímavou dopisovatelku. Přihlášku
s životopisem odevzdejte na adrese ředitelna, 1. patro.
Naše závěť
Naše plyšáky zanecháváme p. uč. Nešporovi a společnému
kámošovi Dandymu.
Společné myšlenky odkážeme našim super kámoškám
Lucce B. a Verče H. a super kámošům Tomášovi, Pavlovi,
Dandymu, Vojtovi, Marianovi…
Naše oblečení, které si nevezmeme s sebou do rakve, dejte
do dětských domovů, kde to budou nejvíce potřebovat.
Naši elektroniku (mobily aj.) zanecháváme naší třídní
učitelce.
No a naše úsměvy bychom rády odkázaly p. uč. Nešporovi,
Navrátilovi a Musilovi.
Musíme vás upozornit, že naše úspory jsme utratily za naši
společnou dovolenou se super kámošema a kámoškama ve
Španělsku.
/A+A, 2006/

Jeden z mnoha dopisů putujících sedmou třídou
„Až zamávám rukou tak napíšeš Denči jestli se mnou je
ale že se neptáš pro mě že jen tak tak pá díkes.“
/anonym VI. ročník,
poznávací znamení: vůbec neumí psát čárky/

Jak drak změnil své stravovací návyky (pohádka očima jiné literární postavy)
Achich, to mám hlad, to mi kručí v břiše! Něco bych sezobnul, dal bych si něco dobrého. V sousedním
království mají mlsnou princeznu. Ta by nemusela být špatná! Je plná šťavnatého sádlíčka. Hned pošlu dopis
jejímu tatínkovi, králi Romufonsovi, aby mi ji připravil k večeři.
Za chvíli bude šest. Už troubí trubači. Už vidím průvod. Princezna v růžových šatech s bílými krajkami vypadá
jako dort se šlehačkou. Mňam. Žádní rytíři, žádný Honza – to mě zneklidňuje.
Ham, chramst – zrada bídná! Au au, moje zuby! Nastražili železnou pannu. Au, to to bolí! Jak budu kousat?
Co to tu voní z kotlíku? Krupicová kaše s kakaem! A jak je řídká – stačí polykat. Asi budu muset změnit
stravovací návyky.
/Klára Slimaříková, VII/

Menu (8 tis. – 5500 př. n. l.)

Česká republika II (výklad)

snídaně: lískové oříšky + med divokých včel, voda
svačina: lesní plody (jahody, borůvky, maliny), voda
oběd: pečené maso + salát ze šťovíku pro lepší
trávení, voda
svačina: kořínky + brusinky, voda
večeře: masový vývar + zbytky od oběda, voda
/František Večeřa, VI/

ČR leží ve středu Evropy, této vlastnosti
využívají okolní státy, zejména Německo, aby
z ní učinili skládku odpadu. Na západě nedaleko
hranic se nachází místo, které je dočasně
okupováno vydrama, které se sem dostaly u
Ukrajiny. Lidé dali tomuto místu název Povydří.
V Mostě se vyrábí mosty, které se pak vyváží i
do zahraničí. Jsou známé po celé Evropě.
/ten příšerný pravopis patří
Zdenku Henebergovi, Daliboru Matějkovi, IX/

(Ti, kteří neodpověděli, jsou zbabělci, nebo nechodí do školy.)

Dalibor Matějka, IX

Vojtěch B.: 1. u paní uč. Lukaševičové; 2. u nikoho; 3. nic
Matouš: nechce říct
Alžběta: 1. u pana uč. Nešpora; 2. u paní uč. Lukaševičové;
3. píšu češtinu
Karel: nikdy jsem nebyl po škole
Jan K.: 1. u pana uč. Nešpora; 2. u pana uč. Nešpora;
3. maluji nebo píšu
Zuzana: 1. u pana uč. Nešpora; 2. u pana uč. Lukáše;
3. píšu texty
Olga: 1. u pana uč. Nešpora; 2. u pana učitele Lukáše;
3. dělám tresty
Jan P.: nechce říct (zbabělec)
Miroslav: doposud nikdy nebyl po škole (jen počkej!)
Dáša: 1. u pana uč. Nešpora; 2. u pana uč. Lukáše;
3. pověsti
Marie: 1. u pana uč. Nešpora; 2. u pana uč. Lukáše;
3. příběhy básničky a pohádky
Jaroslav: 1. u pana uč. Nešpora; 2. u pana uč. Nešpora;
3. píšu pohádky
David: 1. u pana uč. Nešpora; 2. u pana uč. Nešpora;
3. učím se
Ludmila: 1. u nikoho; 2. u pana uč. Lukáše; 3. doučuji se
Marek R.: 1. u pana uč. Lukáše; 2. u pana uč. Nešpora;
3. počítám příklady
Klára: no coment (ano, přesně takhle to napsala)
Matěj: 1. u pana uč. Nešpora; 2. u nikoho; 3. dělám tresty
Martin: 1. u pana uč. Nešpora; 2. u nikoho; 3. píšu tresty
Anna R.: 1. u pana uč. Lukáše; 2. u nikoho; 3. jsem zkoušená,
doučuji se, píšu tresty
Denisa: 1.u pana uč. Nešpora; 2. u pana uč. Nešpora a Lukáše; 3.
píšu tresty
Nikolaj: 1. u paní uč. Lukaševičové; 2. u paní uč. Lukaševičové; 3.
opisuji listy
Václav: 1. u nikoho; 2. u nikoho; 3. nic
Vojtěch J.: 1. u nikoho; 2. u nikoho; 3. nic
Marek T.: 1. u pana uč. Lukáše; 2. u pana uč. Navrátila, Lukáše,
Nešpora; 3. to, co mi dají

Jan Buka, IX

Budoucí novinářka Zuzana Matkulčíková, VII, položila dobro-volně a
ráda svým spolužákům následující otázky:
1) U koho jsi nejčastěji po škole
2) U koho jsi po škole nejraději
3) Co po škole děláváš

Michal Cukr, IX

Anketa

Takto si pánové Jan B., IX, Michal C., IX, a Dalibor M., IX, představují panenku Barbie.
Milý Semire,

Dopis literární dvojice

hned na úvod bych ti chtěl sdělit, že se mi po tobě velice
stýská. Je tu bez tebe nuda a ani s Tebou nemůžu podnikat ty
nebezpečný akce!
Jedna z těch akcí se Ti stala osudnou, co? Když jsme
zachraňovali z toho polorozpadlého baráku nebohou rodinu,
která se stala obětí hrozného přepadení.
Mám Ti vzkázat, že Andreji moc chybíš a že se těší, až Tě
uvidí zase zdravého, usměvavého a plného dobré nálady.
Také se ptá, jestli ses moc nezranil, když na Tebe spadl ten
trám a pak ještě kus střechy, ale já jsem ji uklidnil, že jsi měl
akorát rozbitou hlavu, otřes mozku, zlomené ruce a natržené
šlachy na nohách. Také to trochu odnesl tvůj hrudník, co?
No, rozhodně Tě přijdu navštívit! Všichni Tě moc pozdravují
a těší se, až se zase vrátíš mezi nás.
Jo, a mimochodem, příští týden máme sraz s tím vyděračem
Petrem Callonem v 17:00 před parkovištěm v Hamburku, tak
ať už jsi do té doby zdravý, rozumíš? Jinak bych to musel
přeobjednat na jiný den a nejsem si tak docela jistý, zda by to
vyhovovalo i Petrovi, snad to chápeš, ne?
Měj se krásně a určitě se za Tebou stavím. Přeji brzké
uzdravení. Tvůj Jan Richter
/z němčiny převedla Sára Kalodová, VIII/

Milý Jene,

jsem rád, že se Ti po mně stýská a na oplátku se mně zase
stýská po Tobě. Jasně že je tam beze mě nuda, už se celkem
těším na další akcičku.
Ano, osudná to akce byla, mně však nezabila. Vidíš, už
pomalu začínám básnit.
Moc pozdravuj Andreu a vyřiď, že jí posílám moc pusinek.
No, tím, co jsi jí řekl, jsi ji asi moc neuklidnil, co? Někdy jsi
vážně tele, Jane.
Jo jo, hrudník to odnesl, ale mám pouze zlomený tři žebra.
To je fajn, že mě přijdeš navštívit, zase na chvíli ztratím
pojem o čase, pokecáme a bude mi hned líp. Taky všechny
pozdravuj, hlavně šéfovou a tu novou mladičkou uklízečku.
Na tu schůzku bych mohl jedině, kdyby mě tam dovezli
sanitkou. Ty vážně někdy nemyslíš. Nechápu, jak můžeš být
můj nejlepší kamarád!?! No a ještě něco, Ty sis nevšiml, že je
v Hamburku víc parkovišť??? To mi vážně pomůže „před
parkovištěm v Hamburku“!!! Budeš to muset objednat tak…
no… na 17. října?
Někdy se stav a tím někdy myslím brzy anebo co nejdřív.
Tvůj Semir
/z turečtiny přeložila Hana Cukrová, VIII/

Česká republika je nejen srdcem Evropy, ale i
celého světa. V jejím jádru leží hlavní město
Hulín, ostatní území pokrývají konopné lesy
s prezidentským sídlem Konopištěm a Velkou
pleší. Na severu od Velké pleše se nachází
vojenský tábor Postřelmov. ČR je zemědělsky
vyspělý stát, zemědělství se nejvíce rozvíjí
v oblasti Kravař a Hnojníku. Největší atrakcí ČR
je zoologická zahrada na Medvědím vrchu,
sousedícím s včelařskou oblastí Medník.
/Jana Schneiderová, IX/

Nové pranostiky

Na svatého Davida sněhová je lavina.
/David Sobotka, VII/
Na svatého Matouše ještě žádný kožich nekouše.
/Matouš Juráň, VII/
Na svatou Olču všichni pijí kolču.
/Olga Šnevajsová, VII/
Na svatého Nikolaje sněží a lije.
/Nikolai Kerkhof, VII/
Na svatou Lili všichni vodku pili a u toho sklízeli obilí.
/Ludmila Ryliaková, VII/
Na svatou Dášu sněží na chasu.
/Dáša Tesaříková, VII/
Na svatého Máru nasednu na káru.
/Marek Rašťák, VII/
Na svatého Martina půjdeme se ohřát do kina.
/Martin Strakoš, VII/
Na svatou Denisu je konec všemu tenisu.
/Denisa Šimková, VII/
Pohádka naruby
Karkulka, myslivec a babička si dali bábovku, ale
nejdřív je musel myslivec vytáhnout z vlkova
břicha, předtím je vlk sežral, předtím musela
Karkulka trhat kytičky, předtím Karkulka potkala
vlka v lese a předtím se vydala k babičce,
předtím ji tam poslala maminka a někdy mezi tím
se Karkulka vlka ptala, proč má tak veliké oči,
nos, pusu a vlk jí odpověděl a pak ji sežral.
/Vojtěch Bekárek, VII/

