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Chybný životopis 1 – rodinná charakteristika

Jak to bylo se Zlatovláskou…

Jmenuji se Andrea. Nevím, proč mi toto jméno dali, ale celkem se mi líbí.
Příjmením jsem Novotná. Mám velkou rodinu a často si mě někdo plete s mojí
sestrou. Několikrát jsme se stěhovali a teď bydlíme v Praze. Mám několik
telefonních čísel. Snad bych vám jedno mohla uvést, mám e-mail andris@seznam.cz,
ale moc na něho nechodím. Raději chodím na chat. Narodila jsem se už dávno. Tak
před 20ti lety. Přesněji 8. 10. Narodila jsem se ve Španělsku, ale to jen proto,
že tam mamka byla zrovna na dovolené, ale jinak jsem Češka. Mám jenom rodiče a
sourozence. Vlastní rodinu neplánuju.
/Adéla Jašková, IX/

Jiřík přišel do velkého sálu a uviděl tři zahalené
panny. Král pravil: „Jiříku, když si vybereš z mých
tří dcer Zlatovlásku, můžeš si ji vzít pro krále.“ Jiřík
si ulevil a pomyslel si: Ještě že jsem zachránil tu
mouchu, určitě mi pomůže. Jenže nevěděl, že
mouchu mezitím snědl pavouk. Nu což, zkusím
štěstí, řekl si a ukázal na prostřední pannu: „To je
zlatovláska!“ Panna zvedla závoj a Jiřík spatřil
černošku! Inu, co se dá dělat, vrátil se bez
Zlatovlásky…
/Miroslav Chráska, VIII/
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Příroda
Přírodu mám záda,
spadla na mě kláda.
Teďka ležím v nemocnici,
asi budu mít mrtvici.
Už ji nemám ráda,
a navíc mě bolí záda.

Alžběta Eichlerová, VIII

Vážený pane Rejpale, dne 28. 3. 2007 jste
nám nainstaloval nový splachovač na
záchodě. Po vašem zásahu k nám přišla naše
babička. Spláchla a najednou si zalilo asi 50 l
vody. Babička dostala infarkt a umřela. Celá
rodina je na vás teď pěkně naštvaná a
požaduje, abyste vzkřísil babičku a navrhl
nám lepšího záchodka.
/Josef Kubeček, IX/

/Dáša Tesaříková, VIII/
Kolektivní příběh
Gekonova práva

Ideální sousedka 1
Mou ideální sousedkou by byla vtipná a
trpělivá holka. S klukem bych sedět nechtěla,
protože jsou úplně nemožní. Není s nimi žádná
sranda. Vtipní a trpěliví kluci nejsou!
/Alžběta Eichlerová, VIII/
Ideální sousedka 2
- neukecaná
- veselá
- parádnice
- šikovná

Reklamace

- pilná
- slušně vychovaná
- upravená
- pozorná
/Anna Večeřová, VIII/

Gekon by měl mít hlavně velký prostor k pohybu, a ten
by měl být prosvětlený a hodně zelený, aby se cítil jako
doma v přírodě. Ve výběhu nesmí chybět rozmanitý
terén, nějaká skrýš a také plácek na klidné vyhřívání a
odpočinek. Tyto věci jsou snad povinností, ale kdyby mu
ve výběhu přibyl minibazén, LCD obrazovka nebo mladá
gekonice s maminkou (pozn. Prkotin: Jedná se o tzv.
tchýni?), určitě by nepohrdl. Měl by o zábavu postaráno.
Určitě má právo na pravidelný přísun potravy a na pitný
režim, tzn. 3x denně maso nebo jiný hmyz. Po vyučování
ve škole, když už by měl po práci vystavovaného
exotického plaza, by si mohl zatáhnout rolety a vytvořit
soukromí.
/Matěj Sigmund, VIII/
Jak to bylo doopravdy
Většina lidí si myslí, že otrávenou Sněhurku
zachránil princ. Není to pravda! Ve skutečnosti si
princ našel jinou a Sněhurku oživil Šmudla.
/Miroslav Chráska, VIII/
Perníková chaloupka – Ježibaba byla vlastně
pohádková babička a chtěla děti vykrmit, protože
jim doma nedávali jíst, ale děti si to špatně vyložily.
/Karel Fojtík, VIII/

Životopis literární postavy
Jmenuji se Rumcajs. Bydlím v jeskyni v lese Řáholci za Jičínem. Telefonní číslo ani e-mail nemám.
S hospodařením mi pomáhají moje partnerka Manka s nemanželským dítětem Cipískem. Tohoto léta jsem dosáhl
krásného věku 35 let. Vyučil jsem se ševcem. Ševcovské řemeslo jsem provozoval do té doby, než jsem se
nepohodl s knížetem pánem. Přestože loupežničím, snažím se lidem pomáhat. Mám velice dobrou orientaci
v přírodě a dobře střílím z pistole na žaludy. Můj zdravotní stav je dobrý.
/Pavel Kaloda, IX/

Byl jednou jeden p. uč. Musil, který uměl hrát fotbal. –
Ale jednou si zlomil nohu. – A jel do nemocnice. –
Ale po cestě dostal smyk a stalo se něco velmi
vážného. – Jak dostal smyk, tak ta noha se mu vyléčila.
– A mohl zase hrát. – Hrál tak dobře, jak ještě nikdy
nehrál. – Jednou, jak hráli s jiným mužstvem, tak
vyhráli a moc se z toho radovali. – Dostali pohár za
první místo.
/Mnoho žáků VI. třídy/

Proč Cecilka pláče (1)
Včera, když se Cecilka vdávala za šlechtice, měli velikou
svatbu. Druhý den ji ráno probudily bubny. Přišli vojáci
a odvedli si jejího manžela do války, a proto Cecilka
pláče.
/Eva Dostálová, VI/
Šel princ po světě a najednou viděl hrad. Tak šel do
hradu a tam viděl ošklivou princeznu Cecilku. Cecilka
přistoupila k němu a zeptala se ho: Vezmeš si mě za
manželku? A on odpověděl: Ne! A proto Cecilka pláče.
/Jan Velčovský, VI/
Byla jednou jedna holka a ta se jmenovala Cecilka. A
když jednou měla narozeniny, tak dostala kočku, ta
kočka jí vlezla na dort, a proto Cecilka pláče.
/Vojtěch Palásek, VI/

Bulvár
Šípková Růženka usnula! Píchla se do prstu.
Že by sebevražda? Kdo ji zachrání!? Že by princ?
Probudí se někdy? To vše čtěte v zítřejším deníku!
/Denisa Šimková, VIII/
Skandál! Koza je špatná matka!!! Stará koza, která
má 7 kůzlátek, se jich chtěla zbavit. Proto odešla a
domluvila se s vlkem, aby je sežral. Dosud si užívá
svobody. Potrestá ji soud? /Olga Šnevajsová, VIII/
Pravěká móda

Klára Slimaříková, VIII

/Neznámý autor ze VI. třídy/

Když ještě žil australopiték, tak móda už tehdy byla velmi rozvitá. Pravěké ženy nosily kůži z medvěda a ty, co chtěly být „in“, nosily
kůži z vlka. Asi tak za půl milionu let si tam začaly dělat výřezy na pupek. Muži se v té době o módu vůbec nezajímali, a tak chodili
většinou nazí. Za dalšího půlmilionu let se vůbec nic nezměnilo. A tady začíná náš příběh…
Žila byla, málo jedla jedna osoba a ta měla hrozně chudou a malou tlupu, a tak si nemohli dovolit lovit medvědy a vlky. Ale jednou
našli ještě položivého vlka, tak ho snědli. A zbyla kůže. Vůbec nevěděli, jak si ji mají rozdělit. Nakonec na to přišli. Ale na tu naši ženu
nezbyl pořádný kus kůže, jen takový malý zbyteček. Dala si ho přes nohy a byla minisukně! Mělo to jen jednu menší nevýhodu, za
chvíli umřela, protože jí byla zima na nohy.
Další pravěkou módu vymysleli muži. Ti sice pořád chodili nazí, ale najednou přišel blesk a shodil na jednoho z mužů obrovský list. A
protože naši předkové byli nesmírně a nehorázně pověrčiví, mysleli si, že to je zásah z hůry. Začali tedy všichni muži nosit obrovský
list. Ale přišla zima. Listy došly, tak místo toho začali nosit kůži. A někteří si dokonce nechali vypálit uhlíkem do ruky nějaké znamení.
Tak vzniklo tetování. Vypadalo to asi tak jako to, co teď mám na ruce.

Chybný životopis 2 – profesní charakteristika
Chodil jsem na takovou blbou základku, blbou proto, že
tam byl starej ředitel. Pak jsem chodil na gympl, ten už
byl lepší. Vejška taky ušla. Po vejšce jsem dělal učitele na
základce. Jelikož jsem byl fakt dobrej, tak mě šoupli na
místo ředitele. Ředitelování je hrozná sranda, akorát mi
trochu narušovalo osobní život. Pak jsem se stal učitelem
na gymplu, na který jsem kdysi chodil. Teď jsem pořád
učitel na gymplu.
/Josef Kubeček, IX/

VIII. třída a politika

Proč Cecilka pláče (2)
Jednou šla jedna holčička, která se jmenovala Cecilka,
na nákup. A jak si tak jde, najednou potká obrovského
psa. Pes na ni začal skákat a kousat ji. Cecilku to bolí, a
proto pláče.
/Klára Bednářová, VI/
Kdysi se narodil chudým rodičům syn. Prožili spolu
spoustu zábavy a bídy a pak zase zábavy, a když mu
bylo 13 let, tak šel do války a tam ho zabili. Proto jeho
maminka Cecilka pláče.
/Jakub Zatloukal, VI/

Něco o barvách

Kterou formu vlády považujete za ideální?
1. republika – 6 hlasů; 2. monarchie – 4 hlasy; 3. osvícenský absolutismus –
2 hlasy; 4. konstituční monarchie – 1 hlas; 5. nedodaný domácí úkol – 11 kusů.
Co si myslíte o jednotlivých formách vlády?
V monarchii se nemusí konat volby a jiné věci. – V absolutismu je zodpovědná
jedna osoba, která má potřebné vzdělání a vlastnosti. – Je velice těžké najít
nějakého osvíceného panovníka. – V osvíceném absolutismu nemá občan tak velkou
svobodu jako v demokracii. – Rozhodnutí většiny nemusí být vždy ideální. - Když
mluví politici do kamer sprostě a nadávají si, lidé je pak třeba kvůli tomu ani
nevolí a volí jinou stranu. - Nechápu! - Máme nekvalitní silnice, v ostatních zemích
je mají kvalitní (říkala to Aňa). - To nejde popsat, to se musí říct.

Modrá a černá, bílá –
jsou to hezké uklidňující
barvy, líbí se mi ale
všechny až na fialovou.
Fialová je deprimující a
je to fialový hnus.
Růžová je docela dobrá.
/Marie Smékalová, VIII/

Naše třída a jiná zvířena
Jára – ježek
Bety – bernardýn
Kája – kobra
Míra – mravenec
Vojtěch – výr
Matouš – medvěd
Nikolai – nosorožec
Honza – hyena
Zuza – zajíc
Vašek – vosa
Honza – hroch
Marek – mravenečník
Ani – ara
Lili – lasička
Matěj – mlok
Mája – mýval
David – dikobraz
Martin – myš
Denči – drozd
Olči – opice
Marek – moucha
Daga – datel
Aňa – antilopa

Závěť
Přeji si, aby mé třetí auto zdědil můj bratranec z druhého kolena. Moji pohovku odkazuji své kamarádce ze školky, můj
čtvrtý dům věnuji mým bratrům. Mé další tři domy odkazuji jediné dceři Natálce. Svým sestřenicím věnuji rodinnou sbírku
motýlů. A svému manželi přenechávám dvě auta a svou zahrádku.
Závěť jsem psala při plném vědomí a plné právní odpovědnosti.
/Hana Cukrová, IX/

Byl jednou jeden tygr, kterého bolel zub. Proto
chodil po kraji a hledal někoho, kdo by mu od
bolesti pomohl, ale nikdo mu nebyl ochoten zub
vytrhnout, poněvadž se bál, že je tygr simulant.
Jednou přišel k rozvrzané chaloupce. Chaloupka
byla prožraná dřevomorkou a červotočem.
V chaloupce nikdo nežil. Tygr si chtěl v poledním
žáru odpočinout ve stínu chaloupky, opřel se o zeď
a usnul. Zatímco spal, červotoči se dali do práce,
vyvrtali v zubu díru, dřevomorka udělala lepidlo,
kterým to vše slepili. Když se tygr probudil, byl již
zdráv. Poděkoval a vrátil se domů.
/Petr Janíček, VII/
Jak to bylo… (rekonstrukce)
Nakonec nás pan učitel zavolal k sobě.
Předtím mě Martin mlátil. Předtím mě mlátil
Honza. Předtím na mě Martin zařval. Předtím
Martin našel pouzdro. Předtím byl Martin
hodinu bez pouzdra. Předtím ho Honza
schoval. Předtím Honzovi dal pouzdro Karel.
Předtím Karel „šlohl“ pouzdro…

Můj sen (nonsens)
Jednou se mi zdálo, že se několik kluků z naší třídy rozdělilo
na dva tábory a občas ve třídě po sobě střílelo. Bylo to vždy po
trojicích, na jedné straně stál třeba Kája, Honza a Honza, na
druhé David, Jarek a Matěj. Pokaždé tasili zbraně
nejrůznějších druhů, od obyčejné pistole po samopal
Thompson, a když skončila střelba, přišel pan školník a mírně
uklidil. A tak to pokračovalo pořád dokola.
/Martin Strakoš, VIII/

Anna Večeřová, VIII

Doman Kučera, IX

Tygr a bolavý zub

/Jan Kvapil, VIII, Martin Strakoš, VIII/

Jak jsme pojmenovali naše zvířátko
- Kocoura jsme pojmenovali Jack, protože se rád dívá na Piráty z Karibiku. /Jan Velčovský, VI/
- Pořídili si psa, a on na to kotě tak štěkal, že i kotě začalo štěkat. Začali mu říkat Štěkáček. /Lucie Kubáková, VI/
- Náš kocour se jmenuje Mourek, protože je mourovatý. /Eliška Báťková, VI/
- Kočka se jmenuje Ponožka, protože má bílé tlapky a černé tělo. /Adam Obrtel, VI/
- Aron je lovecký pes a jmenuje se podle toho, že vyhrabuje nory. Jeho jméno je pozpátku nora. /Josef Černín, VI/
- Ořech dostal jméno podle srsti, která má barvu ořechu. /Mariana Jalůvková, VI/
- Náš kocour se jmenuje Tygr, a tak jsem mu začal říkat, protože je divoký. Vždy, když ho pustím ven, začne
pobíhat a honit motýly. /Jan Cenker, VI/

/Autor na vlastní žádost
anonymní, VIII. třída/

Chybný životopis 3 – koníčky, schopnosti, zdravotní stav

Tak těch je hodně. Jsem vynikající v atletice, byl jsem na mistrovství ČR, a to byste se divili, kolik tam bylo lidí.
Všichni křičeli a hulákali a já chudák neměl klid. V atletice jsem jednička, ale takovej fotbal si taky rád zahraju
někde za zahradou s kámošema. Taky technika je mojí silnou stránkou. Vyhrál jsem Fifu 98 a také NHL 2000.
Nějak se mi podařilo vytvořit můj účet s heslem a nějak jsem ho zapomněl. Rád se hrabu v elektrice. Můj
zdravotní stav je dobrý, snad až na můj zpomalený mozek po ráně el. proudem.
/Pavel Kaloda, IX/
Proč Cecilka pláče (3)
Jednou se měla princezna Cecilka vdávat. Přijelo
hodně nápadníků, ale nikdo si ji nechtěl vzít, a proto
Cecilka pláče.
/Zdislava Kotková, VI/
Bylo nebylo jedno království a v tom království žila
princezna Cecilka. Jednou do toho království přijel princ
a vychloubal se, že má živou a mrtvou vodu. Lidé byli
zvědaví a říkali: Tak ukaž! A tak princ říká: Teď se
napiju živé vody a budu tak živý, že budu skákat dva
metry vysoko. Ale co se nestalo! Princ si spletl živou a
mrtvou vodu. Umřel, a proto Cecilka pláče.
/Josef Černín, VI/

Bulvár
Zázrak! Přežila v břichu vlka!
Včera v dopoledních hodinách naši reportéři uviděli vlka, jak
žere Karkulku. Po hodině byla ale zase spatřena živá. Kdo za
tím stojí? Bylo to doopravdy, nebo se jedná o trik? Více se
dozvíte v zítřejším vydání.
/Jan Palásek, VIII/
Ježibaba únoscem!
Ježibaba chytla dvě malé dětí. Požaduje výkupné. Jestliže jí
nebude zaplaceno, spálí děti v peci. Násilník se o děti dobře
stará, ale tatínek dětí je chudý dřevorubec a na zaplacení
výkupného nemá. Nevlastní matce je to úplně jedno. Podaří se
policii děti osvobodit?
/Jan Kvapil, VIII/

