Ανκετα

Šéfredaktorky

č. 3

Dada Kvapilová a
Terka Palásková

vychází
18. dubna
2005

Otázky: 1. Co bylo na lyžáku
nejlepší?
2. Co ti lyžák dal?
3. Co ti chybělo, co bys
chtěl(a), (o) zlepšit?

Pod
záštitou
kulturní
společnosti Prkotiny
vydává VII. třída

Dan Berger, VIII:
1. Lyžování, sníh.
2. Umění lyžovat.
3. Pokoje pro jednoho a víc sněhu.
Menší fronty (občas).
Mája Zemanová, VII:
1. Já nevím.
2. No, hodně zkušeností na lyžích,
dobrej kolektiv.
3. Aby se bavili všichni se všema.

Téma čísla: lyžaři, lyžníci, sníh, hory, lyže, jízda na
lyžích, taky boby, brusle, lyžařský výcvik, sáňky,
zlomeniny, sněhové radovánky, Krakonoš, Beskydonoš,
horská služba, zvláště ten hezký, bernardýn s rumem
atd.

Katka Pavelová, VII:
1. Nejlepší? Skoro všechno.
2. Nevím, skvělé zážitky.
3. Chyběli mi mikiny se zipem a
zásuvky.

Naše lyžákové přezdívky
Vojta Kvapil – Fučící vlasy
Jenda Ševčík – Ó velké ouško
Jirka Markvart – Otesánek
Silva Pokorná – Mocná švle (do sněhu)
Daniel Berger – hmm, tak tady to je opravdu těžké, protože
Daniel měl
hodně přezdívek, jako Robot,...
Veve Schmidlová – Naražené koleno
(pokračování vpravo →)

/Jirka v akci/ by Palajda
(← pravé pokračování toho vlevo)
Mája Zemanová – Černý výtlen
Terka Palásková – Šedý čepec
Michal Cukr – Moucha Cece
Zdenek Heneberg – Magické oči
Mája Zemanová alias tetka Agáta, VII

Na lyžáku to bylo dobrý. Strava ušla a pokoje se sprchami byly slušné. Lyžovali jsme dopoledne i odpoledne,
kromě kritických dnů. To jsme lyžovali pouze dopoledne. O večerech měl vždy nějaký pokoj službu na hry a
proto jsme se nenudili.
Dominik Lachman, VII
Na horách to bylo fakt super. Nejlepší bylo spaní, jídlo a lyžování. Sjezdovky Charbulák a Armaturka byly
boží!
Verča Schmidlová, VII
Lyžák byl super, líbilo se mi, že se všichni bavili se všema (až na pár výjimek). Na svahu nás nejvíc pobavil
Daniel Berger z osmičky. Jel na skokánek a když letěl, neudržel rovnováhu a čapl si. Potom ještě kousek jel
v čapě a vyjel z dráhy. Pak „zahučel“ hlavou do sněhu a dalo mu spoustu práce než vstal. Jeho pádu jsme začali
říkat BERGERMATRIX.
Mája Zemanová, VII
Přijeli jsme v sobotu akorát na oběd. Na lyžáku to bylo super. Sprchi sprchovali a záchody splachovali.
P.S.: Musíte uznat, že tyto úžasné autorovy chyby se zkrátka nedaly opravit. :-)
Bylo to tam obložené dřevem.
Jenda Ševčík, VII
Na lyžáku se nám líbilo
Počasí nám taky přálo
Večer ráno odpoledne
Nic se nám přec nestane

Verča Bergerová, VII

Tereza Dvořáková, VII:
1. Sněhurka a sněhurák.
2. Naučila jsem se líp lyžovat.
3. Chyběl mi vyhřívaný bazén,
minigolf a peníze.
Ondřej Bartovič, VII:
1. Lyžování.
2. Naučil jsem se lyžovat.
3. Já bych se chžěl zlepšit v učení.
Dominik Lachman, VII:
1. Že jsme si mohli odpočinout od
školy.
2. Že jsem se naučil lyžovat.
3. Lepší kolektiv.

Zima

/Ptaly se pa & kv;
jazyk domorodců
byl zachován/

Když se v zimě vločky točí
a malé děti skotačí
hlava se mi až zatočí
z toho jaká je to krása
Když se zima přežene
všechny tady sežere
pak vykuchá ledničku
a usadí se chviličku
ke spánku se připraví

/vše převzato i s původním pravonepisem/
Malý horský slovníček II:
sníh – brr, fuj, hnus, odporné; ale také fajn, skvělé, sláva!

/poeta z trestu
Dalibor Matějka, VII/

Každá jsme jiná a každé nám víc či méně záleží na vzhledu,
proto jsme provedly rozdělení dívek do tří skupin.
1. skupinka: To jsme my, kterým zas tolik na vzhledu nezáleží. Jako účes
většinou zvolíme culík a za oblečení to nejlepší a nejteplejší – zkrátka to, co nám
nejvíc vyhovuje. Poté si obličej namažeme krémem, pusu pomádou (to aby
chladný větřík nezpůsobil nepříjemnosti) a jsme hotovy.
Rozměry zrcadla: Zrcadlo není potřebné, stačí kamarádka,
která nám poví, jestli máme krém rozmazaný rovnoměrně.
Doba přípravy: 2-7 minut.
2. skupinka: To jsme my akorát. Malovat se nemusíme, jelikož jsme krásné i
bez toho. Krémem a pomádou se ale samozřejmě namažeme také. Oblečení
zvolíme to nejpěknější, čepici, rukavice… Nakonec se pěkně učešeme (tato
skupina je velmi rozsáhlá – vyskytuje se tu vše od rozpuštěných pačesů až po
pletené copánky), a i my jsme tedy OK! A můžeme jít lyžovat.
Rozměry zrcadla: 50 krát 33 cm.
Doba přípravy: 12-16 minut.
3. skupinka: To jsme my, které chceme být dokonalé se vším všudy. Na
seznamu potřebných věcí na svah tedy můžete najít rtěnku, tužku na pusu, oční
stíny, řasenku, tužku na oči, make-up, pudr… Zkrátka vše možné, takže závěr
může vypadat velmi zajímavě. Dále se také věnujeme účesu, na krém a pomádu
také nezapomeneme. Potom už jen zbývá vybrat vhodné oblečení a k tomu ty
nejvhodnější rukavice, čepici, šálu… Vše musí ladit, a tak se nemůže nikdo
divit, že nám to zabírá tolik času.
Rozměry zrcadla: Vaše výška krát šířka (v náročnějších
případech i víc).
Doba přípravy: 25-30 minut.

1. Kterou čepici bys zvolila k černé
bundě a černým katím?
řasy?
a) Taky černou – bez vzoru.
b) Měla by tam být černá a taky pár
dalších barviček, uspořádaných třeba
do proužků.
c) To je jedno, hlavně aby mi seděla.
2. Líčíš se?
a) výjimečně
b) ano
c) ne
odpovědi

1

2

3

a) ne
b) ano
c) nevím

4. Co by sis vzala za róbu na svah?
a) Kombinézu či co – to je jedno.
Hlavně aby byl pěkný střih
a slušivé barvičky.
4
b) Úzké katě a vypasovanou/Korekturní
bundičku.
oddělení
c) To je jedno.
našeho závodu

Vyhodnocení:
Nejvíce odpovědí a) - patříš do skupiny č. 2
Nejvíce odpovědí b) - patříš do skupiny č. 3
Nejvíce odpovědí c) - patříš do skupiny č. 1
/pa/

3. Vzala by sis umělé

neodolalo
a zanechalo
původní znění./

(−: Σµχη ϕε ζδραϖ :−)
Černá, bílá, černá, bílá, černá, bílá, černá, bílá, černá, bílá,
černá, bílá…… Víš, co to je? Tučňák valící sudy!
Světlo, tma, světlo, tma, světlo, tma, světlo, tma, světlo, tma,
světlo, tma…… Víš, co to je? Blázen narazil na vypínač!
Koho potká V. Lukáš, když se ocitne ve stříkačce
s ethanolem? Mravence!
„Pane doktore, mě nikdo nebere vážně!“ – „Další prosím!“
Povídají si dvě vši: ,,Co se ti stalo, že máš nohu v sádře?“
„Ále, skočila jsem na Nešpora a dostala jsem smyk.“
Manželka volá k obědu manžela vegetariána: „Pojď jíst, nebo
ti zvadne oběd.“
/pa/
Malý horský slovníček I:
lyžák – černá můra všech tělocvikářů, lékařů a rodičů,
zatímco děti-lyžníci k němu mají kladný vztah
stromeček – potvora na trati, která nechce uhnout
telemark – Marek, který při dopadu vypadá jako tele
steroid – dobře vypracovaný lyžař(ka)

p. uč.

Nešpor před fotbalovým turnajem
žáci vs učitelé 2004

Sníh I

Sníh II

Když jsem byla maličká
žila s náma babička
Jezdili jsme na hory
a četli si balady
Sněhu bylo dost a dost
házeli jsme pejskům kost
Když sněhu bylo více
spravili jsme taťkům límce
a nakonec pro radost
chodili jsme přes most

Z nebe padá sníh,
pojedeme na saních.
Na saních se vybouráme,
mnoho škody naděláme.
Máme mnoho modřin,
pojedeme na Kokořín.
Z Kokořína, to se jede,
přejedeme dole tele.
Až to tele sníme,
někam se zas vypravíme.

/kolektiv darebáků
Marie Byrtusová, IX;
Kristýna Mlčochová, IV;
Veronika Mlčochová, IX/

/na vlastní žádost sepsala
spol. s.r.o. ÉÉÉ – tj. tři
troubové ze sedmičky/

Lyžařský výcvik – „LYŽÁK“
Na lyžák se nejvíc těším druhý den po skončení předcházejícího výcviku. S blížícím se termínem dalšího lyžáku se každý den zmenšuje těšení a narůstají obavy. Nejhorší chvíle nastanou, když stojím u autobusu a vidím rodiče, jak se loučí
s těmi nejmilejšími, nehodnějším a nejúžasnějšími ratolestmi,
plni obav, zda děti přežijí lyžování ve zdraví. Tu si uvědomím, kde se ve mně vzala ta troufalost, vzít na svá bedra odpovědnost za jejich miláčky a jet s nimi do hor, kde číhá nebezpečí úrazu. Jedu s dětmi sportovat – LYŽOVAT, a při tom
úraz hrozí neustále. Děti budou ubytovány spolu na pokojích,
a to je až úplná hrůza. Jak ráda bych v tuto chvíli vzala nohy
na ramena, utíkala domů a tam se schovala pod peřinu.
Realita je však jiná. Tak se aspoň křečovitě usmívám (jako že
je to „brnkačka“ a mám to všechno „na háku“).
Na chatě už na mne doléhají další starosti a tato křečovitá
hrůza ustupuje. Každé ráno se probouzím s prosbou k Bohu,
ať den ve zdraví přežijeme, a lehajíc děkuji Bohu, že jsme ve
zdraví přežili. To jen tak úvodem, co pro mne znamená pobyt
s dětmi na horách. Ale o tomto už dost.
Dnes je 46 dní po lyžáku, a tak si to zatím užívám. Lyžák
byl super, vše vyšlo podle mých představ. Sedmáčci byli partneři – co z toho plyne? Všechny problémy se řešily na rovinu,
dali si říci, a tak těch problémů bylo minimálně, bezvadně se
dokázali bavit, připravili si pěkné večery a docela drželi partu,
což je pro mne hrozně důležité. Měli velkou chuť do lyžování,
nenašli se žádní „ulejváci“, žádní „fňukálci“. Všichni zvládli
obtížnou jízdu na sjezdovce Armaturka. A co bylo mimořádné
na tomto lyžáku? Vycházel časopis-deník, který zpracovával
témata, jež všechny zajímala, a dokonce přinášel aktuality
z lyžáku. Když jsem přijela domů, konstatovala jsem, že to
byl zatím můj nejlepší lyžák, a to díky lyžařům i spolupracovníkům.
Vaše Marie Černá, XI. třída

Fakt moc bychom chtěly poděkovat všem, kdo se podíleli na těchto Prkotinách. Máje Zemanové, Verče Borkové, panu učiteli za skvělé
nápady atd., atd., atd. Zkrátka samý kecy.
Palajda & Dada

ODBORNÝM POHLEDEM
LYŽAŘ – AMATÉR
Pokud jste lyžař–amatér, tak vám vřele doporučujeme termosku s horkým čajem. Než sjedete
obtížný kopec, tak bude zapotřebí, ne? Dále doporučujeme chrániče na celé tělo. Sice budete
vypadat tlustší, ale zato vás nebude bolet pád. Dále byste určitě neměli zapomenout na teplé
oblečení (např. tři čepice, proteplené spodní prádlo… ). Ale pozor! Minimálně o tři čísla větší!
Nezbytně nutná je také lékárnička, nejlépe i s lékařem!
Čím se vyznačuje?
Co půl metru, to pád. Někdy už se nepostaví a jede po jedné lyži až dolů (často je dole rybník).
LYŽAŘ – ROMANTIK
První, na co by neměl lyžař–romantik zapomenout, je srdíčkové oblečení (od spodního prádla až
po bundu). Dále by si měl s sebou vzít polštář se srdíčkem. No není to romantické? Jinak bychom
mu vřele doporučovali čepici se svítícíma srdíčkama (např. jakou nosí Santa Claus). Dále by nebylo
k zahození, kdyby si četl při jízdě love story.
Čím se vyznačuje?
V chatě zpívá romantické písničky (někdy i falešně ) na discotéce tančí ploužáky a propaguje, no co
jiného, než srdíčka.
LYŽAŘ – FRAJER
Když jede lyžař–frajer, má v puse nezbytné cigáro (většinou nahrazené cigaretovou žvýkačkou).
Dále říká, že v termosce má vodku, nahrazuje ji ale obyčejnou vodou (je levnější). Dále má samé
moderní věci a vymoženosti (discman, mobil, radio).
Čím se vyznačuje?
Někdy se mu jízda povede, jindy ne. Pokud se mu jízda povede, je machr. Většinou žvýká žvýkačku
a často potřebuje lékařskou pomoc (když spadne a žvýkačka mu zaskočí).
LYŽAŘ - KASAVEC
Ješ tě před sjezdem se lyžař–krasavec musí podívat do zrcátka, jestli jsou vše chny vlasy na
správném místě. Potom se nabalzamuje a až pak jede. Pod svahem pak nadává, když jsou vlasy
rozházené. Brýle nenosí, jsou totiž vadou na kráse. Proto (pokud má oční vadu) vidí špatně a
větš inou se vyseká. Nezbytná je též taštička se šminkami, kterou má vždy po ruce. Navoněné
oblečení je samozřejmostí.
Čím se vyznačuje?
Malý horský slovníček III:
Nagelované
vlasy,
upravený,
přiteplený hlas…
lyžař – blázen
na prknech,
co neznamenají
svět
sjezdovka – svah plný lidí, který díky sněhu dosti klouže, a tak se
lidé nechtě posunují dolů, pak šplhají nahoru, a takto činí
nesmyslně stále dokola
snouborďák – návštěvník filmu Snowborďáci
Sněhurka – dívka milující sníh, v pohádkách partnerka Sněhuláka
mulda – většinou konečná zastávka každého lyžaře
bernardýn – dobrý duch hor, objevující se u potřebných vždy včas
a nikoliv sám; někdy mívá podobu baňaté či placaté butylky, poté
jest místními horaly s úctou nazýván r.u.m.

Verča
Borková,
VII
Jedna paníby
(Janici,
VIII)
povídala,
že členy učitelského zboru zdraví
žáci!!!
…………………
ledabyle!!!

Výzkum – přezdívky učitelů
p. uč. Lukáš – Vilda, Vilík, Mravenec (protože stlačuje mravence ve stříkačce), Beruška
p. uč. Navrátil – Navrac, Sodík, Vosa, Souhlas, Zdravim or Zdravíčko
p. uč. Nešpor – Nešpík, Nešprc, Šporák, Tyčka, Dlouhý člověk, Klouzačka, Drát

Pések p. uč. Nešpora

