
3. vydání MiniPrkotin
po čase znovu mapuje myšlenkový kvas

v hlavách našich (nyní již bývalých) žáků.
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Výroky žáků

Byl obviněn za svatokrádež. Ale nevím, co svatokradl.
/Filip, VI/

Lidé se spalovali do tzv. popelnice.
/Marie, VI/

Když zemřel faraon, vydlabali mu nosem mozek.
/Petr, VI/

Petr Bajza chodí tajně do bibliografu.
/Daniel, VII/

V době protireformace byl založen rod jezuitů.
/Tomáš, VII/

Baranský se do Heleny zamiloval, netuše, kdo to je, 
ale tušil to.                 /Eliška Dosoudilová, VIII/

Do Španělska se dováželo hodně zlata, a tak tam lidé 
nakonec přestali zemědělčit a řemeslnit.

/Kateřina B., VIII/

Venuše je bohyně předků.
/Petr, VI/

Před námi žil člověk duševního typu.
/Eliška, VI/

Faraony po smrti zmumifikovali.
/Daniel, VI/

Potom vzali srp a obilí po jednom sekali a pak vznik-
la zrnka.              /Kateřina B., VI/

V bance sedí bankovník.
/Anna, VII/ 

Kamarád má nízký počet svalů a ze sportu mu jde jen 
florbal.                                          /Jonáš, VIII/

Nářečí vznikla v době nevolnosti.
/Natalia, VIII/

Hérodotos je Otec lidstva.
/Eliška, VI/

Žďárové zemědělství  - když přestala být pole úrodná, 
tak je vypálili.                                         /Marie, VI/

Bohém je člověk, který má nenastavený způsob ži-
vota.                     /Klára, VIII/

Matematika jí jde, ale trochu zadrhává.
/Agáta, VIII/

Chtěla bych si stěžovat na automobilová vozidla.
/Josefína, IX/

Žák má nečitelný pravopis.
/Monika, IX/
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Při mumifikaci mrtvého vycpali pilinami, bylinami 
a osolili jej.              /Kateřina T., VI/ 

Krůta je taková ta slepice.
/Natalia, VI/ 

Pravěký nůž byl vytesán z kamene.
/Marie, VI/

Šaman je vyvolávač rituálů.
/Oldřiška, VI/

Sgrafito jsou ozdoby vyřezané do stěny.
/Kateřina T., VII/ 

Říkadlo je smyslná báseň, která se rýmuje.
/David, VII/ 

Magalhaes plul na lodi přes Afriku do Indie.
/Josef, VII/

Nese břímata ostatních, tak by v životě měla mít jas-
no.                      /Aneta, VIII/

Oceán hraje pro Evropu klimatizackou  úlohu.
/Eliška, VIII/

Byla jsem poprvé horolezovat.
/Kateřina B., IX/

Cervantes žil rytířstvím a obděláváním půdy.
/Oldřiška, IX/

Knížka vypráví o malé holčičce. Je to Židovka. Její mat-
ka je Ruska a její otec je Němec.      /Eliška, VI/

Jejich láska skončí tragicky, jak je u Shakespearových 
her známo. Julie probodne srdce Romeovi a násled-
ně zabije sama sebe. A to vše kvůli jejich znepřátele-
ným rodům, aby se nemuseli do své přirozené smrti 
trápit.                     /Tomáš, VIII/

Obživa prapředků: člověk našel mrtvolu a snědl ji.
/David, VI/

Egypťané  nosili košilovité sukně.
/Barbora, VI/

Modrou vybledlou košili má zastrčenou do kože-
ných kalhot zpevněných řemenem a koltem ráže 
45.                 /Natalia, VIII/

Zemědělství pochází z Afghánistánu.
/Agáta, VI/

Z mumie vyňali vnitřnosti a mozek a pak se to oso-
lilo (to tělo).                   /Šimon, VI/

Jan Hus odjel na koncil, aby řekl, co si myslí.
/Markéta K., VII/

Indiáni byli výborní astronomové a ovládali přírod-
ní podmínky.                     /Eliška, VII/

Julie se probudí, zjistí, že Romeo je mrtvý, a zabije se 
sama. Tomu se říká dobrý konec.

/Natalia, VIII/

Jan Hus byl kazatelem v Jeruzalémě.
/Karolína, IX/

Exilová vláda je vláda z povzdálí. 
/David, IX/

SSSR napadl Finsko, ale Finům se podařilo Sovět-
ský svaz odsunout.             /Markéta K., IX/

Člověk se naučil lovit malá zvířata, např. králíky a brou-
ky.      /David, VI/

Dělba práce znamená dělat práci mezi řemeslníky 
a dělníky.                     /Barbora, VI/

Galérka je jazyk umělců.
/Anna, VIII/

Polabané jsou lidé, kteří žijí v ústí Labe.
/Marie, VIII/

Kapuleti pořádají ples a Romeo se na něj připlíží.
/Hana Pa., VIII/

Kněz dá Julii jed a ten ji načas zabije.
/Markéta D., VIII/

Kolaboranti jsou vlastenci, kteří pomáhají nepříteli.
/Martin, IX/

Pozůstalí vojáci utekli přes Dunkerque.
/Aneta, IX/

Sgrafito jsou věci vyřezané do omítky, například cih-
ly.                     /Hana Po., VII/

Pohádky bratří Grimmů jsou zákeřné.
/Oldřiška, IX/

Prkotiny
Kateřina 

Brodecká

Natalia 
Trajlinková

Anna
Poláková

Markéta
Kohoutová

Egypťané mrtvolu posypali bylinkami.
/Martin, VI/

Vědecký názor na vznik člověka: různé druhy zvířat se 
rozmnožují a pak vznikne člověk. 

/Magdalena, VI/

Poesie vznikla v pravěku při rytmických činnos-
tech, např. když šli na mamuta, dupali si do kroku.

/Natalia, VI/

Babička má velmi ráda zvířata, hlavně s kari koře-
ním.        /Kateřina  B., VIII/

Angličané vyzbrojovali černochy a platili jim Búry.
/Klára, VIII/

Se všema pořád chodím na záchod. Včera jsem byla 
šestkrát.                                         /Agáta, IX/
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