Parní stroj
Velký parní stroj
porazil včelí roj
Včeličky se na něj naštvaly
a pohon mu rozpíchaly
/Hana Večeřová, VIII/

Kolibřík /Klára Romčiaková, VIII/

Střední odborná škola pohřebnictví
Ve škole se učíme dobře vykopávat hroby.
Musíme být silní, abychom unesli rakev.
Nesmíme být oblečení jen v černé, abychom
u pozůstalých nevzbuzovali smutek. O své
pracovní nástroje se musíme starat. Na
tréninkové pohřby chodíme slušně oblečení.
/Adéla Knappová, VII/
Hrobníkův den
Hrobník ráno vstane, jde do koupelny, vyčistí si
zuby, upraví se, poté jde do šatny, kde si obleče
své oblíbené oblečení ve své oblíbené barvě (černé). Pak si jde naleštit lopatu. Pomodlí se růženec
a hurá do práce. Po práci přijde domů a znovu
naleští svou lopatu. Vyčistí si zuby, obleče černé
pyžamo a jde spát.
/Anna Harvánková, IX/

Olomoučtí žáci 8. a 9. třídy bloudili
Terezínem

Fyzikální báseň
Zákon síly, to je síla,
mnohem větší, než je Míra,
dokonce i nežli víla,
která nikdy neumírá.
/Ondřej Barot, VII/

Kuchařský mistr Hruška
/Ondřej Brhlík, David Faldyna, IX/

Ve středu 13. 4. 2016 se žáci ZŠ sv. Voršily vydali prozkoumat Terezín a místní ghetto. Odjezd byl už
v 6 hodin ráno. Do Terezína dorazili kolem 10. hodiny.
Vydali se do muzea na krátkou přednášku a pak hurá
okouknout ghetto. Žáci byli ghettem opravdu zaujati.
Čtyři žákyně se chvíli zdržely, ostatní je potom už
nenašli. Po chvíli si pedagogický dozor povšiml, že
někdo chybí. A začala pátrací akce. Kde mohou být?
Kudy mohly jít? Vytvořili menší pátrací skupinky.
Když už nevěděli, co dělat, šli si dát oběd na pevné
nervy, někteří si zašli i na zmrzlinu. A co uviděli? Ony
čtyři spokojené žákyně, jak si pochutnávají na zmrzlině.
Všichni byli plni zážitků a zajímavých poznatků.
A cesta domů byla plna šťastných vzpomínek.
/Marie Anna Klučková, IX/

Pohádka o černé lihové fixe
Žila byla jedna černá tenká lihová fixa. Byla moc pěkná, ale
jednoho dne se ztratil. Dlouhou dobu bloudila a hledala
svého majitele, ale nikde ho nemohla najít. Jednou si jí všiml jeden hodný pán a vzal si ji domů. Černá fixa byla šťastná,
ale zároveň smutná, že to není její bývalý majitel. A tak ten
hodný pán našel jejího pravého majitele a vrátil ji zpátky.
/Julie Navrátilová, VIII/

Flytara

/Hana Kenningová, VII/

tento hudební nástroj je jak dechový, tak strunný. Jedná se o kombinaci flétny a kytary. Má tvar kytary až na to, že krk je dutý a jsou do něj navrtány dírky na prsty. Krk je
ovšem dost dlouhý na to, aby asi v polovině byly připevněny i struny, které pokračují
jako na normální kytaře . Na flétnovou část se hraje rukama a dechem, na kytarovou
část pak nohama. Tento způsob hraní je velmi dobrý pro palce na nohou, protože je
pak hudebník nemá vybočené . Výhodu tohoto nástroje také je , že se mohou hrát akordy
i melodie zároveň .
Úvaha o dospělých
Marie Antoinetta vedla rozmazlený život. /Emílie, VIII/
Existuje slovo spoluseďák? /Štěpán, VI/
Letecká archeologie zkoumá věci zdola. /Marie, VI/
Dědeček řeže dříví na tabák. /Tereza, VII/
Napoleon skončil na ostrově Stará Helena. /Klára, VIII/

Čtvrtá svatba (tentokrát opravdu z lásky) nenapravitelného romantika (proslov)
Milí svatebčané a ženichu,
už po čtvrté jsme se sešli na stejném místě, ve stejném
počtu, ale pokaždé s jinou nevěstou. Už třikrát jsme
novomanželům přáli, aby jim to vydrželo až do smrti, ale
ženich až do doby, kdy poznal tuto nevěstu, žil asi životním
heslem „Co je nové, to je lepší“. Když jsem se ptala ženicha,
jak dlouho plánuje s nevěstou žít, řekl, že 3x si to zkusil
nanečisto, ale po čtvrté mu to rozhodně vyjde. A tak
naposledy, do čtvrtice všeho dobrého, jim popřejme štěstí
a zdraví až do hrobu tmavého.
/Barbora Navrátilová, IX/

Gejša nebo ninja /Marie Robert-Quatre, VI/
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Dospělí většinou uvažují dost zvláštně. Zejména když
jejich děti domů přinesou pětku. Většinou pak mají domácí vězení. Jenže to k ničemu nevede. Děti jsou pořád
stejně hloupé a nosí domů další pětky. Domácí vězení
stejně nedodržují a prostě vylezou oknem. Pokoj inteligentně zamknou, aby rodiče na nic nepřišli. A tak děti
dál nosí pětky a vylézají oknem.
/Eliška Salamonová, VIII/
Kuří oko je buď oko kuřete, nebo oko v polévce.
/Richard, VII/

Popis kouzelného klobouku kouzelníka Pokustóna

Je velký a kouzelý. A sou vněm 2 králíky!
/anonym VI. třída
Pozn.: Uvedeno v původním znění i s chybami./
Na co se dá kašlat

na zvířátka,
na dveře,
Dá se kašlat
na domy,
na školu,
na okna,
na učení,
na svět,
na souseda,
na vesmír,
na sousedku,
na nic
na WC,
a na všechno…
na jídlo,
na bezradnost…
na jídlo ve školní jídela ještě jednou na šprně,
ty.
na pití,
na neslušnost,
/David Kotek, VI/
na řvaní,
na super řvaní,
Jak se správně kašle
na neposlušnost,
na školu
na šprty,
na učitele,
Na školu se kašlat
na mučení,
nemá. Když už se na
na zbraně,
školu kašle, musí se
na sodu,
pěkně zhluboka a silna šťávu,
ně. Na školu je hodně
na brýle,
těžké kašlat, protože
zase na učitele,
vám hrozí riziko, že se
na třídu,
úplně vykašlete a nena bílé vlasy,
budete mít co kašlat.
na fialové vlasy,
Proto doporučuji na
na klíče,
školu nekašlat.
na obědové čipy,
/David Loučka, VI/
na zvířata,

Kondolence

Vážení spolustraníci,
vítejte na 30. schůzi naší politické strany. Tentokrát se naše setkání obejde bez ostrých
výměn názorů nebo naopak znuděných pohledů. Jako předseda strany vám musím oznámit,
že je tato schůze naší poslední. Z důvodu krachu našeho hlavního sponzora už naše politická
strana nemůže dále fungovat, a proto se ruší. Zažili jsme toho spolu hodně... Občas si naše
strana nevedla zrovna nejlépe, ale i to jsme dokázali překonat. Bohužel tuto finanční krizi
už tak elegantně překonat nedokážeme. Tímto se s vámi loučím a dále už mohu popřát jen
mnoho úspěchů a zdaru ve vaší případné další politické kariéře.
/Anna Robert-Quatre, IX/

Milý Tome, je mi moc líto, co se
stalo ve středu 5. 3. tvému psovi.
Věřím, že pejsek už určitě odpočívá v psím nebi a aportuje Bible.
Zároveň doufám, že se pachatel co
nejdříve najde a policie mu zabaví
řidičský průkaz. S přáním krásného
a dlouhého života pro nového psa ti
přeje tvá kamarádka
Aňa Roháčová, IX

Malíř na dálkové ovládání
/Ondřej Brhlík, David Faldyna, IX/

Peklo 25. 5. 2016

Toto gesto je nevhodné, protože je sprosté.
Nemělo by se používat na veřejnosti. Nikdy by se
nemělo ukazovat v přítomnosti holky.
Ale gesto, které jsem používal v hodině, nebylo
sprosté, bylo omylem a nic jsem jím nenaznačoval.
/Samuel Marta, VI/

tady v pekle je velké horko. Naštěstí kotle vyměnili za vířivky a před
každou je TV. Ale chtějí nás mučit
pouštěním TV Reginy! A není tady Wi
Fi, ach jo.
Váš zklamaný
Karel Zahradníček, VI

Korunka s dronem /Klára Romčiaková, VIII/

Vážení rodiče,
Vtipná dětská hračka /Klára Romčiaková, VIII/

Epitafy

Dětský pokoj (líčení)

Když yetti odchází
lid na hřbitov přichází
V Himálájích pochovánA
leží samA a sama

V tomto pokojíčku jsem vyrůstala a mám ho
moc ráda.
Pokojíček má u dveří dvě skříně. Do jedné
schováváme oblečení a v té druhé máme samé
serepetičky, DVD a televizi. Vedle skříně s oblečením stojí dvoupatrová postel, na níž spím já
nahoře a moje sestra dole. Naproti druhé skříně
má postel můj bráška. Vedle postýlky odpočívá
stoleček a vedle stolečku bubínky. Nad bubínky
jsme připevnili dvě poličky a nástěnku.
V pokoji jsou dvě okna, pod jedním noční stoleček. Celý pokojíček je oranžový.
Tento pokojíček se mi moc líbí a nikdy bych jej
za nic nevyměnila.
/Pavlína Becková, VIII/

/Eliška Polepilová, IX/
Lidi, měla jsem vás ráda
ale teď už na hřbitově spím ráda

Hrobník
/Ondřej Brhlík, David Faldyna, IX/

/Anna Robert-Quatre, IX/

O Aničce, která tuze zlobila
Anička nikdy nezlobí, ale jednou měla nějaký špatný den,
a tak si ráno neustlala postel, šla do školy a tam se jen
a jen hádala se svými učiteli. Myslela si, jak je to super, ale
potom začala zlobit i pana ředitele a ten byl velmi přísný.
Nakonec ji vyloučil z vyučování, Anička dostala doma pár
facek a tak skončil příběh o skvělé Aničce.
/Anna Harvánková, IX/
Jak jsem unesl Jitku

Jméno: Dušan
Příjmení: Příhodný
Bydliště: Přerov
Místo narození: stůl
Jméno otce: Evžen
Jméno matky: Evžena
Postižení žáka: Tik v levém oku, poruchy
spánku, hyperaktivita, neschopnost soustředit
se, blána mezi prsty, alergie na práci, výrůstky
na hlavě
/anonym IX. třída/

Moje gesto

Dobrý den,

Bylo 10 dob ledových. My žijeme v době meziledové. Je
v ní zima. /David L., VI/

Katalogový list žáka

Časně ráno jsme vyjeli z Pražského hradu. Pospíšili jsme si, abychom ke klášteru (ve Sviním Brodu) dorazili ještě
ten samý den. Přesto jsme dorazili do cíle až v noci. Když přišla vhodná chvíle, nenápadně jsme se připlížili ke
klášteru a vtrhli dovnitř. Zatímco mi moje družina kryla záda, já jsem jel pro svou Jitku. I když jsme díky překvapení
získali na chvíli převahu, brzo se probudil celý klášter spolu s vojenskou jednotkou (služebníky) a my jsme začali
tušit, že možná neunikneme. Když jsem se konečně setkal s Jitkou, moc času jsme už neměli, a tak jsem ji popadl,
vytáhl jsem ji na koně a tryskem jsme ujížděli k bráně. Unikli jsme jen tak tak. Celá má družina byla pobita, ale já
s Jitkou jsme šťastně dorazili do Prahy.
/rytíř Ondřej Břetislav z Barotů, VII/
Pozn.: Břetislav I., český král nemanželského původu, získal za manželku Jitku (Juditu), bavorskou šlechtičnu z mocného rodu
Babenberků, netradičním způsobem. Unesl ji z rodinného kláštera. Podle historiků se jednalo o akci domluvenou s jejím otcem.

váš syn vyrušuje ve vyučování tak, že si vezme svůj batoh, vodí
ho jako psa a přitom vykřikuje povely jako např. sedni, lehni atd.
Prosím, něco s ním udělejte.
/Ondřej Barot, VI/
Po Waterloo byl Napoleon integrován na ostrov Svatá
Helena. /Lucie, VIII/
Předchůdci člověka měli velké nosní díry. /Marie, VI/
Nejhorší v životě to má toaletní papír. /Diana, VII/
Učebnice je konkrétní jméno, protože se dá ošahat.
/Lucie, VII/
Napoleon se narodil v chudé rodině a děti se mu smály,
že je malý. /Pavlína, VIII/
Když Čech umřel, tak dal ránu celému národu.
/Vojtěch, VI/

Já /Klára Romčiaková, VIII/

Předseda strany rozpouští na poslední schůzi stranu (proslov)

