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Milý pane řediteli,
kupte, prosím, novou školu s aquaparkem. Samozřejmě že i s vířivkou a saunou. A hlavně dvacet velikých
tobogánů. Poté místo jídelny veliký bufet, kde bude všechno, na co si vzpomeneme, a zadarmo. V každé třídě aby
byly nejméně tři automaty na jídlo a pití, též zadarmo. A velkou plazmovou televizi. Ještě místo sešitů notebooky,
abychom se neupsali k hrozné a příšerné smrti. Pak ještě velikou počítačovou učebnu, společně s bowlingem,
kulečníkem a s kinem. To je vše, děkuji.
S pozdravem Jan Cenker
PS. Ať je to co nejdřív.
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Jak se zaručeně smát

Úryvky z písemné práce Domana Kučery, VIII
Výroky
Petr chodí na gumnázium. /Dominik, VI/
Popis pracovního postupu
Nachystáme si zubní kartáček, pastu, vodu a zuby (žluté).
Připravíme si zuby, které musí být žluté, aby se lépe čistily. Do ruky
si vezmeme kartáček, na kterém je zubní pasta. Poté jím začneme
přejíždět přes zuby. Vždy nadzvedneme kartáček, abychom se
ujistili, jestli už jsou zuby bílé. Pokud jsou už zuby bílé, tak
můžeme kartáček položit. Vezmeme si do rukou trochu vody a
vypláchneme si pusu. Uvidíme, že máme zuby bílé.
/Alžběta Harvánková, VI/
Masožravé rostliny (výklad)

Výroky
Bůh ze stroje – herci neměli konec nebo ho zapomněli, tak tam
přiletěl Zeus, který byl ze stroje. /Marie, VIII/
Evropské jazyky se dělí do tří druhů, ale nemohu si
vzpomenout na jaké. /Jan P., VIII/

Nachystáme si minimálně tři kamarády. Připravíme
je na nelehký úkol a umístíme na zem tak, aby si
leželi hlavou na břichu – položíme kamarádovi
opatrně hlavu na kamarádovo břicho tak, aby měl
každý hlavu na nějakém měkoučkém bříšku. Poté
někdo řekne nějaký vtip a stačí, aby se zasmál
jeden a už budete veselí všichni. Nakonec
nadzvednete hlavu a opatrně se smíchem na tváří
odcházíte s kamarády domů.
/Eva Dostálová, VI/
Výroky
Ale babi, ty máš ale veliké zuby! – To abych tě lépe
polykala. /Jaroslav, VIII/
Zabil ho pan Hanson, který Sigurdovi dlužil dluhy.
/Zdislava, VI/
Z mrtvého vytáhli vnitřnosti, zahalili ho do látky, položili
ho do sarkofágu, dali do pyramidy a dali mu tam
zvířátko jménem skarabeus. /Mariana, VI/
Konzul je podle mezinárodního práva úředníkem, který
zastupuje svou zem v jiné zemi v oblasti obchodu,
zemědělství, vědecké spolupráce a popravy. /Doman, IX/

Mouředník benátský, Veselé tetičky winsdorské /Denisa
Šimková, VIII/
Veselé písničky /Marie Smékalová, VIII/
Mnoho paniky pro nic /Matěj Sigmund, VIII/
Mourek bengálský, Mnoho panovníků pro nic /Jaroslav
Brablík, VIII/
Mnoho pomníků pro nic, Veselé písničky winsdorské /David
Sobotka, VIII/
Mnoho patníků po nic /Marek Tesař, VIII/
Jedná se o hry Mnoho povyku pro nic, Mouřenín benátský a
Veselé paničky winsdorské
Vážení rodiče Adély Pírkové,
Vaše dcera se dopustila strašného přestupku. V noci
vtrhla do školy a pomalovala zdi v jídelně proužky.
Pod to napsala, že proužky jsou IN. Prosím, dovolte
Vaší dceři, aby si doma mohla pomalovat nějakou zeď
a naše bílé školní nechala bílými. Děkuji, ředitel školy
/Adéla Pírková, VI/
Učitel házenkář – má velmi dobrou mušku, strefí se
křídou do žáka na osm metrů. /Josef Kubeček, IX/

Úryvky z písemné práce Domana Kučery, VIII

Masožravé rostliny jsou nejhorší ze všech rostlin. Jedí holky, kluky, ale nejraději mají profesory. Vyskytují se nejčastěji u škol a dětských
hřišť. Rozeznáváme tyto druhy masožravých rostlin: profesorožravci, klukožravci, holkožravci a všežravci.
Profesorožravci si vybírají své oběti podle toho, jaký předmět profesoři učí, jaké mají IQ, a záleží také na tom, jak často se myjí.
Nejpřitažlivější je pro tento druh učitel přírodopisu s vysokým IQ, který se často myje. Nejméně jim chutnají tělocvikáři, kteří si nemění
ponožky. Díky své potravinové specializaci je tento druh masožravek téměř na vyhynutí.
Nejrozšířenějším druhem masožravek jsou klukožravci. Číhají na počítačové maniaky, když jdou ze školy, a lehce je polapí, protože mají ochablé
svaly. Tomuto druhu nehrozí vyhynutí, protože počítačových maniaků stále přibývá.
Holkožravci kupodivu nemají rádi baculaté dívky, ale nejraději si smlsnou na holkách, které vypadají jako Barbie. Vědci odhalili, že
holkožravce přitahuje hlavně make-up, který je pro ně tím, čím pro nás koření.
Všežravce láká na potravě hlavně velká míra ochlupení, proto nepohrdnou ani zvířátky. Z lidí by se měli mít na pozoru především chlupatí muži
s plnovousem a dlouhovlasé ženy, které si neholí nohy.

Rozhovor literárních postav
Křemílek: Jsem slyšel, že chodíš s motýlem
Emanuelem.
Maková panenka: No, není to nic vážnýho, ale zatím
nám to spolu klape.
Křemílek: Takže neplánujete děti, svatbu…
Maková panenka: Zatím nejsme tak daleko, ale co ty
s Vochomůrkou? Ještě pořád bydlíte v tom stromě?
Křemílek: No, trochu nám tam fouká, potřebujeme
těsnění do oken a zavést ústřední topení.
Maková panenka: Aha! No nic, Emanuel mi napsal
SMS, že mě čeká před restaurací. Tak ahoj.
Křemílek: Čau, zase někdy pokecáme.
/zaslechla Olga Šnevajsová, VIII/
Ledníčci (výklad)
Někteří z nás možná ani netuší, že v našich ledničkách žije
mnoho tvorů. Nemám zrovna na mysli bakterie a různé plísně,
ale skřítky. Skřítkové obecně žijí všude, kam se dá dostat, kam
se vlezou a kde je alespoň malé množství vzduchu.
Skřítkové žijící v ledničkách se nazývají ledníčci. Vyskytují se
v nich proto, že je v ledničkách stálá zima. Jsou vysocí
přibližně 4 cm, velice chlupatí a tam, kde jim prosvítá pleť, lze
vidět, že ji mají čistě bílou.
Ledníčci se živí vším, co je v ledničce uloženo. Někteří lidé
bývají neprávem obviňováni, že v noci vyjídají ledničky, ale
přitom to dělají převážně skřítkové, kteří po setmění vylézají ze
svých doupat. Přes den jsou schováni v přihrádce se
zeleninou, kam se lidé dívají jen málokdy. Proto skřítkové
nebývají objeveni.
Tento druh skřítků byl speciálně vyšlechtěn výrobci lednic, kteří
skřítky do ledniček schválně vysazují. Mají se skřítky
uzavřenou smlouvu. Skřítkové se mohou v lednici libovolně
pohybovat a živit se zásobami, které jsou v ní uloženy (pokud
jejich počet nepřesáhne víc než dva skřítky na jednu
lednicovou polici), ovšem s tím, že budou plnit zadané úkoly.
Jejich hlavním úkolem je rozsvítit světlo vždy, když jsou dveře
/Jan Kvapil, VIII/
ledničky otevřeny.
Výroky
Staroslověnština je splátanina některých jazyků. /Jan P., VIII/

POTOK

/Marie Mazáčová, VIII/

Potůček se jde podívat do světa. Při cestě potká začarovaného prince žabáka, ale on ho jen pozdraví, zachránit ho
nemůže, protože políbit neumí. Pak potká vrbu, chvíli si ní popovídá a musí jít dál. Když se potůček vlní, pošeptá
něco sedmikrásce, která roste u břehu. A pak už se vlévá do moře a je rád za všechny, které potkal po cestě.
Životopis literární postavy
Jmenuji se Šmudla a je mi 45 let. Narodil jsem se
v Lesním království v malé chaloupce uprostřed
lesa. Jsem svobodný. Pracuji v dole a umývám
nádobí. Jsem nejpracovitější ze všech sedmi
trpaslíků. Můj zdravotní stav je špatný. Trpím
depresemi z odchodu Sněhurky.
/Hana Cukrová, IX/
Úřední dopis

Starý dům (líčení)
Starý rozlehlý dům stojí na srázu. Je
obrostlý břečťanem, který se vine kolem
rozviklaných a vrzajících oken. Jakmile se
otevřou dveře, zaskřípají a rychle se
zabouchnou, jako by chtěly někoho zavřít.
Vevnitř stojí vedle schodiště velká socha,
zaprášená a otkaná pavučinami. Schody vedle
sochy vedou do vysoké věže ozářené blesky.
Stíny tančící na zdech staré věže jako by
chtěly někoho postrašit. Najednou se ozve
zaskřípání, kroky a… /Pavel Lexmaul, VIII/

Dne 12. 8. 1999 jsem se rozhodl využít
služeb vaší formy Psych, s. r. o., za
účelem zlepšení psychického stavu.
Dnes, 12. 9. 2006, se necítím o mnoho
lépe, a proto žádám o navrácení
finanční částky v hodnotě 2.389,- Kč.
Děkuji.
/Jan Herodek, IX/

Posudek žáka Petra Zvěřiny (příloha k přihlášce na střední školu)
Petr Zvěřina je velmi ohebný, pružný a milý, a proto vyniká v tělesné výchově. V ostatních
předmětech sice trochu zaostává, ale tělesná výchova to vyváží. Má dobrý zrak a rychlý postřeh.
Reprezentoval školu ve sportovní soutěži. Školních akcí se pravidelně zúčastní. Je sice trochu
problémový, bez dovolení opustil školu, ale po domluvě a dvojce z chování slíbil, že už to nikdy
neudělá. Také chodí pozdě do školy, tento problém se dá lehce vyřešit, když mu řeknete, že když
přijde včas do školy, dáte mu za to bonbónek a žvýkačku.
S pozdravem Josef Kubeček, IX
Svérázná písemná práce
Kamarádka Hanka
Výživa obyvatelstva spočívá v tom, že lidé jedí
(a přísudek jmenný se sponou)
skoro všechno. Všežeroucí lidé si umějí najít jídlo
skoro všude. Všechno hospodářství je skoro pro
Hanka se stává průměrně dobrou spolusedící.
člověka. Lidé pracují pro sebe, vydělávají peníze a
Většinou bývá rozesmátá. Hanka je dobrá. Hanka
kupují věci po sebe a tím dávají peníze zase pro
občas bývá chytrá. Když je Hanka nemocná, bývá ve
další atd.
škole nuda. Z Hanky se za chvíli stane
/Marian Kowalczuk, VIII/
středoškolačka. Hanka bývavala malá, teď už je skoro
pořád velká. Jednou se určitě stane dobrou
Dopis ošklivé literární postavě
sousedkou. /Sára Kalodová, VIII/
Milý Glume, když jsem se dozvěděl, že jsi v nemocnici, velmi mě to rozesmutnilo. Co ti ti oškliví skřeti udělali?!
Moc mi schází tvoje hádanky. To jsme se tehdy nasmáli. Taky bych si s tebou potřeboval povykládat o našem
společném „miláškovi“. Kdo ví, kde je mu konec. Mám pocit, že ho můj nezbedný synovec Frodo někam
zašantročil, protože jsem ho viděl, jak si s ním hraje, a od té doby ani jeden z nich není k nalezení. Nikdo mi říkal,
že Froda viděl na pivě u Skákavého poníka, tak až se uzdravíš, počkáme si na něj. Doufám, že se uzdravíš co
nejdřív a zase někdy se setkáme.
Tvůj Bilbo /Vojtěch Kvapil, VIII/

Kamarádka Verča
(a přísudek jmenný se sponou)
Verča je kamarádská. Stává se z ní velká holka.
Je starší než já. Je čtrnáctiletá.
Verča se jednoho dne stane archeoložkou.
Verča někdy bývá trhlá, protože je už taková.
Verča je hezká a chytrá.
Verča bývá hodná na zvířátka.
/Marie Chládková, VIII/

Romeo a Julie podle Josefa Kubečka

Má slečna aneb Postel vypráví

Byli dva lidi, muž a žena – měli se rádi – ti byli ze
znepřátelených rodů (Skapuletů a ?). Romeo byl vyhnán, protože
zabil jednoho člověka z toho druhého rodu. Julie je nešťastná,
kněz vymyslí plán, jak je sezdat. Julii dal lahvičku, ve které je
tekutina, která udělá, aby Julie vypadala jako mrtvá, ale za pár
hodin se probudila. Mezitím pošle posla pro Romea. Ten se ale
k němu nedostane. Romeo přijde na její pohřeb, zapíchne se u
jejího hrobu, Julie se probudí a zapíchne se taky.
/Josef Kubeček, VIII/

Moje slečna si uléhá na mě čerstvě
vysprchovaná,, a tak krásně voní. Někdy, než si
lehne, tak si na mě nejdřív sedne a vezme si od
mé kamarádky poličky knížku. Než zavře knížku,
je zcela spokojená. Když si lehne a zachumlá se
do peřin, já jí popřeji krásné sny, a tak má
/

Dopis literární postavy

Nový pokus o jazykový purismus

Můj milý Špagetko! Posílám ti moc pozdravů. Moc se mi po
tobě stýská, protože jsem tady sám a nemám si s kým povídat.
Mrzí mě, že jsi v nemocnici proto, že ti kvůli mé nepozornosti
spadla na tlapku cihla. Doufám, že už tě to moc nebolí. Nezlob
se, prosím, na mě. A jak se tam máš? Jsou na tebe hodní?
Brzy tě přijdu navštívit a přinesu něco dobrého na zub. Těším
se na tebe. Tvůj kamarád Štaflík
/Marie Chládková, VIII/

basketball – míčpinkhopkoš
mluvkapan,
revizor – kontrolpánjízdenka
metro – podzemka
televize – hledič
televize – přezřetna
video – čumstroj
video – záznamdějpřehrávač
baseballista – odpálkovač
rádio – zvukopřenos atd.

Jak bych nakreslila Krakonoše
Nakreslila bych mu klobouk, temné oči a dlouhé
vousy. V ruce by držel hůl, kterou pozoruje, co
se děje v horách. Pak bych nakreslila dlouhý
plášť, pod kterým zmizí, a černé vysoké boty.
Seděl by na špalku v lese a vedle něho by
poletovala sojka.
/Veronika Homolová, VIII/

Medvídek Jana Herodka, VIII
Školník satelit – tajný agent p. ředitele, který se o
hodinách plíží po chodbách a svým uchem přes dveře
kontroluje výuku jednotlivých učitelů. /Jan Tichý, IX/

moderátor –
mikrofon – kecátor
fólie – čumpapír
topení – dávajteplo,
mobil – kecafon
mobil – kostkokvak
kalkulačka – počítadlo
surf – deskovznášeč

/Hana Cukrová, Marie Chládková, Adéla Jašková,

Dopis literárnímu hrdinovi /Pavel Kaloda, VIII/
Ahoj Alexi, zdravím tě do nemocnice. Není to vůbec příjemné, co se stalo. V kanceláři je smutno bez tvých vtipů. Rex neustále leží na své
dece a kňučí, nechce chodit k případům a není to, co byl dřív. Při řešení případů nám schází tvůj důvtip a tvé zkušenosti. Stýská se nám po
tvém každodenním „ahoj“ a povzbuzení, když nás zavolají k vraždě… Při posledním případu té vraždy v bance a při přestřelce
v nedalekém nepoužívaném skladišti mohla skončit má životní cesta. Díky, že ses za mě obětoval. Doslechl jsem se, že to není tak vážné, jak
to vypadalo, ale nejspíš si v nemocnici chvíli pobudeš. Přeji ti, aby ses brzy uzdravil a doplnil naši partu
To vše a mnohem víc ti přeje tvůj kamarád Christian

Učitel – mučitel, je to učitel, který si libuje, když žáky
může mučit, tzn. dává jim „přepadovky“ atd. a rád se
dívá, když se žáci potí a kouří se jim z hlavy při
„písemkách“. Anebo to může být učitel, který dokonce
mlátí žáky, třeba třídnicí, dříve i rákoskou, když třeba
jen potichu svému spolužákovi něco špitnou.
Učitel sedavec obecný – je učitel, který na hodinu přijde o
patnáct minut později, zjevně naštvaný, že se nevyspal.
Jakmile se dostane na učitelkou židli, oddychne si, že už zase
sedí.
/Pavel Lexmaul, IX/
Vznik příjmení Homola
Když žil můj prapradědeček, měli vesnický karneval
a šel tam za člověka typu homo sapiens. Začala
soutěž o nejlepší masku. Prapradědeček ji vyhrál a
v tu chvíli začali lidi pokřikovat „homo, homo“. A
řekl si, že se tak na památku pojmenuje. A pak to
příjmení putovalo po příbuzných, až se přeměnilo
na Homolu.
/Veronika Homolová, VIII/
Jiné názory hovoří o tom, že nositelé příjmení
Homola jsou původem Španělé a základem jejich
jména je zkomolené španělské citoslovce OLÉ!

