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Nesouhlasím
(nová politická strana)

Zkratka: NE
Slogan: NE lži a rozkolu
Barvy: černá a žlutá
Typ strany: politický střed
Předseda: Jindřiška Hrušková
Místopředseda Marie Robert-Quatre
Mluvčí: Dorota Ingrová
Stážistka: Anežka Chlupová
Stážistka u stážistky: Anežka Doleželová

Politický program:

1. Přijetí čínských křesťanů.
2. Snížení daní.
3. Zrušení EET.
4. Více peněz doktorům, učitelům a řidičům
   MHD.
5. Zdokonalení školského systému.
6. Podpora studentů na VŠ.
7. Zdravé obědy pro vězně a státní zaměst-
   nance.
8. Zrušení skládek, 100% recyklace odpadů.
9. Více větrných elektráren.
10. Zákaz stavění na orné půdě.
11. Nechceme euro.
12. Prevence rakoviny varlat a prsu; preven-
    tivní prohlídka 1x ročně zdarma.

Příklad z nové učebnice matematiky
(s mezipředmětovými vztahy)

Michal uloví rybu za tři hodiny. Když mu pomůže Mar-
tin, uloví rybu za 5 hodin. Ale když si vezme Michal na 
pomoc Moniku, uloví rybu za 30 minut.

Za jak dlouho uloví rybu všichni tři dohromady?
Proč jsou kluci tak neschopní?
Vzali byste s sebou na ryby raději Martina, nebo 
Moniku? 
Čím působí Monika na ryby, že samy ochotně lezou do 
podběráku?
Není nakonec Monika tajemná rybí princezna?

/Timotej Komosný, IX/

Poem

I love you, I love you
because you are the only
who doesn´t betray me.

When I come back from school,
you always wait for me.

I never stop lovig you, we´ll be together

Forever.

I love, I love you,
you are my love and you are my life.

I love you,
food.

/Markéta Hynečková, VII/

Vlastní životopis

   Nevím, jak se jmenuji. Maminka s tatínkem se asi 
pořád nemohou dohodnout. Maminka mi říká Jane 
a tatínek Honzíčku. Bydlím v krásném bílém domečku 
s velkou verandou.
   Do školy chodím přes ulici. Mé známky jsou prů-
měrné.
   Rád se koukám na televizi. Nejlepší jsou takové ty 
krátké filmy, kde vám nabízí třeba nový smeták nebo 
sekačku.
   Rodiče mě občas vozí za takovou paní, která se mě 
ptá na samé podivné věci.
   Až budu velký, chtěl bych být šéfem. Ten něco řekne 
a lidi hned padají na kolena.

/Terezie Švorčíková, VII/

Jan Amos Komenský

Jak Amos Komenský byl nejlepší člověk
v historii, chachacha!

Nechal zavést to nejlepší školství na světě 
a díky němu máme tu nejlepší věc

na světě - prázdniny, jejda!
Měl vážně úžasný klobouk, úžasné vousy

a určitě i vlasy, hehe.
Žil ve svém vlastním určitě

žúžo úžo světě, jéééééj!

/Kateřina Svozilová, VII/

Saint Valentine

I could tell
about how Valentine felt

When he died
but it´s full of lies
It was at night time

It was in Rime
When his head fell down

He´s with Jesus now
Marriage was illegal

now it´s legal
How he was in prison cell

I could tell
But I don´t have anything on my mind

So nevermind

/Martin Herchel, IX/
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Pohádka s poučením                                                                                                 Lukáš Kocián, VII

   Byl jednou jeden princ a ten se z neznámých důvodů převlékal za princeznu. Jednoho dne to princ 
trochu přehnal se třpytkami, které nešly umýt.
   Princ byl z toho smutný, protože třpytky jsou nedostatkové a drahé zboží, a ještě k tomu měl důle-
žitou schůzku k mírové dohodě se sousedním králem.
   Sousední král už byl ve špatné náladě, když princ přišel celý červený a potřpytkovaný na schůzku 
a začal s králem vyjednávat. Král ho nebral vážně a vyhlásil mu válku, která určitě nikdy neskončila.
   A poučení? Třpytky jsou jen pro holky!

Vztah k umělci mám dobrý, i když jsem ho neznala na 
vlastní kůži. /Elena, VII/
Ve Veroně žil rod Katapultů. /Antonín, VIII/
Patologie jsou nemoci paty. /Martin, VIII/ C
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Dělníci žili na pavlačích. /Anna-Marie, VIII/
Mestic je kříženec bělocha a indiánky. /Šimon, VIII/
Slavný český vojevůdce byl Jan Žižka z Trucnova. /Joelle, 
VII/
Egypťané věřili v neposmrtný život. /Ondřej, VI/
Husitům se říkalo utrakvisté, protože brali podobojím.
/Kateřina, VII/
Hráč na benžo je benžista. /Dorota, VIII/
Konstantin Veliký zpronevěřil křesťany. /Matyáš, VII/
Opat je předseda kláštera. /Daniel, VII/
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Smrkání v pravěku

V pravěku asi měli dlouhé kapesníky z dobře vydělané 
kůže, do kterých potichu smrkali. Každý den je prali 
v nádobách s vodou. Smrkali slušně a ne silně, vždy jen 
pár sekund. Potom kapesník neotevírali, ale poskládali 
a vložili do kapsy. Někdy asi ve společnosti nesmrkali 
vůbec. Zmáčkli si jednu nosní díru a prudce dýchali 
nosem. A na druhé straně pak udělali to samé.

/Jakub Roháč, VII/

Nejkrásnější dívka ve třídě

V naší třídě se mi žádná dívka nelíbí. 
A tak je nejhezčí holka Honza. Je po-
hledný, také je dobře stavěný. A hlavně 
je sympatický a hodný. A je to taková ta 
nejhezčí holka v celé naší škole.

/na přání autora anonym/

První pyramida vznikla jako několik hrobů na sobě.
/Radim, VI/

Prkotiny



Mnoho povolaných

   Mnoho lidí na světě může být povolaných.
   Pán Bůh nás povolal všechny, ovšem touto těžkou cestou 
projde jen málokdo.
   Pokud ovšem půjdeme za svým cílem, pán Bůh nám 
pomůže. Dodá nám jídlo, sladké dorty, steaky a pití, ale 
hlavně nám dodá sílu a naději, že na konci něco je.
   Tak se těšte a připravte si pořádný koš na boží pomoc.

/David Kotek, VIII/

Mikrovlnka aneb návod pro Američany

- nesmíte dovnitř dávat kovové ani elektrické věci
- nesmíte ji jíst
- nesmíte ji nechat při ohřívání jídla otevřenou
- nestřílejte do ní pistolí
- nesmíte do ní strkat hlavu
- nelijte na ni vodu
- nenechávejte v ní příliš dlouho jídlo
- nedělejte si z ní čepici
- nekopejte do ní
- netřískejte do ní věcmi ani hlavou
- nepoužívejte ji místo boxovacího pytle

/Lýdie Kenningová, Kateřina Svozilová, VII/

Amen, amen, pravím vám!        /Jan Navrátil, VII/

Do božího království se jde po boží cestě, která je vratká a obtížná. Až budete u nebeské brány, tak čtyřicet kroků 
doprava je zlatý kámen, pod kterým je tunel na druhou stranu zdi. Musíte si dát pozor na nebeskou stráž, jinak budete 
mít velké problémy. A navíc je na západní straně království nenápadné červené okno, do kterého vlezete a budete uvnitř.

Já
 

Jsem kůň.
Každý den ráno udělám hromádku koblížků.

Potom udělám hodně velkou loužičku.
Za chvíli mě panička vyvede do výběhu.

Spokojeně se tam drbu o strom.
Odpoledne mi dá na oběd seno a dvě jablka a na pití 

vodu s otrubami.
K večeru mě panička zavede zpátky do výběhu a po-

přeje mi dobrou noc.
/Nicol Římská, VII/

Největší prohřešky naší třídy

Ve třetí třídě Jakub a Dominik málem zapálili klučičí záchody.
Vyrazili jsme dveře od záchodů.
Rozbili jsme okno.
Házeli jsme z okna vlaštovky.
Když učitel nepřicházel do hodiny, udělali jsme si volnou hodinu, 
aniž by to někdo věděl.
Šli jsme 2x pro ovoce do škol.
Okno jsme rozbili podruhé.
Dnes jsme shodili záclony.
Rozbili jsme garnyž.
V šatně jsme rozbili kelímek s asi rok starým jogurtem od oběda 
a zamořili jsme ji.

/Terezie Švorčíková, Ema Binderová,
Lýdie Kenningová, VII/

Saint Valentine Day

Yesterday was a Valentine
oh yeah - that was a lovely time.

I saw a people,
kiss each other,

that was a couple,
wait! Another!

It was a boyfriend,
who gave a rose,
to his girlfriend,
in a red clothes.

So it was romantic,
but what about historic?

St. Valentine was a guy,
who preached in a wrong time.

In a jail,
he wrote a mail,
to his girlfriend,

that for him is end.

With love, your Valentine.

/Ondřej Barot, IX/

Červík a jeho jablko

Nejprve si červík vykousal předsíň, umístil zde botník 
a věšáky. Poté červík vykousal kuchyň propojenou 
s obývacím pokojem a dovnitř umístil širokoúhlou 
televizi. Poté vykousal ložnici a postavil si u ní malý 
balkónek. A od té doby přežraný červík žije ve svém 
jablku šťastným a pohodlným životem.

/Samuel Marta, VIII/

V domě mého otce je mnoho příbytků
(kázání)

Ježíš řekl: V domě mého otce je mnoho pří-
bytků. A já jsem cesta k tomu domu.
Ale lidé se ho ptali, co když nemáme klíče?
A Ježíš řekl, tak tam vlezte oknem nebo 
hledejte klíč v lásce a víře ve mě.
Když najdete mě, najdete i klíč a dostanete 
se do příbytku mého otce.

/Anna-Marie Tkáčová, Anežka Doleželová,
Marie Robert-Quatre, VIII/

Prosté věci

Květináč je domeček pro rostlinky. Nebýt jeho, 
neměli bychom tolik spolubydlících na zahradě 
a návštěvníků za oknem.

Náprstek je brnění pro prst. Chrání prst před 
kovovým mečem, aby jej nezasáhl.

Mech je jako malý les pro mravenečky i brouč-
ky z města. Roste proto, aby si mohli užít jako 
my pohled do korun stromů, a přitom nemuseli 
chodit daleko.

Les je bytovka pro zvířátka. Mají v něm jídlo 
zdarma a velké pokoje.

/Eva Vykopalová, VIII/

Romeo a Julie podle VIII. třídy

Romeo má 14 a Julie 18 let. Romeo a Julie byli dva milenci znepřátelených rodů.
Ti dva (chlapec a dívka) se do sebe zamilovali, ale rod dívky měl jiné plány. Chtěl ji 
dát nějakému jinému chlapci.
Jejich příbuzní jim lásku nepřáli. Kněz Lorenzo se na to už nemohl nečinně dívat, 
a tak Romea a Julii tajně oddal.
Romeo musel odejít do ciziny kvůli obchodům. Julie to však bez něho nedokázala 
vydržet.
Romeo musel po nějaké době odejít. Julie se rozhodla udělat malé divadélko, aby se 
jí Romeo vrátil.
Julie a mnich vymyslí plán, aby mohli být spolu.
Kněz měl v plánu Romea a Julii na hřbitově tajně oddat, ale nevyšlo to.
Dívka domluvená s knězem si vzala léky, které ji zabijí, ale nezabijí.
Rozhodla se, že si vezme lék, po kterém bude vypadat jako mrtvá a po 30 minutách 
se probudí a Romeo si ji odvede.
Romeovi pošle Julie dopis, aby mohli společně utéct, ale dopis se po cestě ztratí.
Romeo přijde k Julii a řekne: „Beztoho můj život nemá cenu.“ A vypije jed, který mu 
podá týž mnich.
Romeo jde na hřbitov, kde je Julie. Vysloví pár romantických veršů a vypije jed. Po 
chvíli se Julie probudí. Když uvidí mrtvého Romea, dopije zbytek jedu.
Po chvíli se probudila Julie, a když vedle sebe spatřila otráveného Romea, otrávila se 
taky zbytkem jedu z jeho rtů.
Julie se po nějakém čase probudila a uviděla mrtvého Romea vedle sebe. Vedle 
hrobu ležela sekera, a protože Julie byla smutná, že je její milovaný Romeo mrtvý, 
vzala sekeru a zabila se.
Když ji Romeo spatří mrtvou, zabije se. Poté se Julie probudí, spatří Romea a taky se 
zabije. Ale nakonec je mnich oddá a rody se znovu spřátelí.
A takhle skonala nešťastná láska kvůli dvěma navzájem znepřáteleným rodům.

/kolektiv tvůrců z VIII. třídy/

Za pultem byla mladá brigádnice. Dědovi se zalíbila, 
protože od prvního slova zněla mile, výškově byla ako-
rát a ženské rysy taky nevypadaly špatně. /David, VIII/
Bohatší Germáni měli i zbraně a nádobíčko. /Joelle, 
VII/
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Dělníci stávkovali, protože chtěli větší plat. Zaměstna-
vatel je rozpustil a nabral nové dělníky. /Petr, VIII/
Egypťané vysáli z těla orgány a dali do nádob. /Klára, 
VI/


