
Velká aliance je spojení národů (sen Hitlera).
/Jakub, IX/

Čestný dvůr byl čestný jen pro čestné lidi.
/Martin, VIII/

Ohlasová poezie je poezie, na kterou ostatní pějí 
ohlasy.      /Eva, IX/

Jan Hus byl lektorem univerzity.                 /Mariana, IX/

Jmenuji se Filip, narodil jsem se ve Šternberku 
a pocházím z Olomouce.    /Filip, IX/

Greg vyfotí nové auto, ale ono je na fotce v jiném 
stavu.                  /Tamara, VIII/

V řitířském (!) románu vystupuje např. Karel Veliký.
/Václav, VII/

Ve 3. vydání MiniPrkotin
se můžete seznámit s myšlenkovým světem

našich žáků a jejich přebohatými vědomostmi.
Obrazový doprovod dodal

komiksový autor Martin Pavel, VII.

Atlanti jsou takové architektické sloupy. 
/Tamara, VIII/

Rouse se s Jackem seznámila, když chtěla udělat 
sebevraždu proti svému snoubenci.   /Jan, VIII/

Biblí kralická je bible napsaná Králíky za J. A. 
Komenského.            /Alexandra, IX/

Na stromě viselo hejno vrabců.              /Dominik, VIII/

Nádvoří byla proto, aby útočníka unavila a tím 
odradila od dobývání hradu.               /Zdeňka, VII/

Hieroglyfy jsou egyptské životopisy panovníků.
/Marie, VI/

Číňané vynalezli papírové mince.               /Klára, VI/

V Izraeli je šťavnatá příroda, žijí tam orli a velryby.
/Eliška, IX/

U Mrtvého moře by se člověk neměl oholit, protože 
to docela bolí.                                              /Eliška, IX/

Děti jsou na Facebooku lákány ke špatným věcem, 
třeba ke schůzkám.      /Eva, IX/

Pak to dáme do nějakého propočítače. /Mariana, IX/

My dva jsme s Tomášem hlasovali.     /Veronika, IX/

Představte si, že jdete v -15°C po divočině.
/Tomáš, IX/

Hippies, to jsem chtěl zmínit, byli za války v Japon-
sku.                    /Tomáš, IX/

Já i Tomáš známe pár lidí, kterým je přes třicet, a oni 
nejsou blbí.                  /Veronika, IX/

Musíte si dát dobrou dávku čaje podle chuti.
/Jan, IX/

Černý čaj má mít 95% Celsia.      /Jan, IX/

Oni (Japonci a Číňané) u toho čajového obřadu 
doržují přísná pravidla, která neznám.    /Jan, IX/

Vozová hradba je hradba postavená z vozů.
/Zdeněk, IX/

Raději přejdu k otázkám, protože se mi dělá 
nevolno.                  /Zdeněk, IX/
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Jan Perner je objevitel železnic.                       /Tereza, VIII/

Hlavní hrdina vypadá škaredě, ale je ošklivý.
/Jakub, IX/

Němci chtěli rudochy (Rusy) obklíčit, ale nevyšlo jim 
to.     /Tomáš, IX/

Maginotova linie - vojáci stojící v linii Maginotova 
(generál).            /Eva, IX/

Atlanti se usadili na pobřeží Atlantského oceánu na 
severu.     /Šárka, VIII/

Maria šla koupit mast na zamřelé lidi.     /Pavel, IX/

Plody tohoto stromu se využívají k výrobě prvotříd-
ní gumy, kterou lze vše vygumovat (nábytek, dům, 
prezidenta...)               /Štěpánka, VIII/

Na ostrově si Robinson zhotoví mnoho věcí, např. 
jeskyni, v níž bydlí.                       /Tereza, VII/

Tento Ladův obraz na mě působí depresivně, i když 
je vlastně veselý.     /Viktor, VII/

Jelikož je bublinatka rostlina, vyskytuje se převážně 
v přírodě.             /Jan, IX/

Hodnocení Hirošimy: Američané ukázali svou vyna-
lézavost, protože to byla první odpálená atomová 
bomba.     /Jakub, IX/

Cervantes zemřel na špatné životní podmínky (nedo-
statek chleba).            /Eva, IX/

Jako Robinson bych nejprve okulhal kozu.  /Jan, VIII/

Sokolovo byla výchovná organizace.                /Jakub, IX/

Indiáni do Evropy přivezli mnohé nemoci.
/Barbora, VII/

Závěr II. sv. války: Rusové nakonec přijeli do Prahy 
a zachránili nás.      /Eva, IX/

Achillova pata znamená mít nějaký dobrý nápad.
/Tereza, VIII/

Můj otec pracuje v kopírce.                   /Jakub, IX/

Wang byl samovolný samovládce.                  /Klára, VI/

Kamikaze je sebevražedné vystřelení. /Alžběta, IX/

Podivnou válku vedly Anglie a Francie proti Něm-
cům, nebojovaly, jen Němcům řekly: „Ty, ty, ty!“

/Zdeněk, IX/

Náhražky jsou věci navíc, např. zbraně nahrazené 
cihlami.       /Eva, IX/

Literární typ je člověk s literárním duchem.
/Jakub, IX/

Slovo penzista je odvozeno od slova peníze.
/Martin, VIII/

Jsem rybář, žiji se svou ženou a starou chalupou.
/Vojtěch, VII/

Monarchisté chtěli stát při králi, nebo zanechat 
tradice slušnosti.                 /Tereza, VIII/

Podivná válka není normální.                       /Jakub, IX/

Je zde i zlý čaroděj II. kategorie Rumburak, který 
udělá vše pro to, aby dostal za ženu Arabelu 
a celou pohádkovou říši.               /Mariana, IX/

Němci  se dostali na předměstí Moskvy, ale začali 
tam umrzávat, a tak na ně poslali ofenzívu a zahnali 
je pryč.           /Jan, IX/

Generální stavy jsou stavy generálů, např. stav mrtvý.
/Antonín, VIII/

Na úhoru lidé venčili dobytek.                 /Kateřina, VIII/

Sgrafito je nějaký graf obrazu.    /Julián, VII/

Stalingradské kleště - vojáci jakoby oběhnou cíl a ze 
všech stran ho pak rozbombardují, dodělají, zahubí, 
vojáci tvarově vytvoří kleště, které udělají v podstatě 
cvak.           /Eva, IX/

Atlanti jsou lidé nahrazující sloupy.           /Dominik, VIII/

Bazilika má okna směřující do stavby.    /Ludmila, VII/

Dělení pravěku: doba kamenná, měděná, zlatá 
a stříbrná.                     /David, VI/

Atlanti, to bývá u domu, jsou to dva páni, kteří se 
opírají o zeď.                  /Monika, VIII/

Slovo baroko znamená „nepravidelná berla“.
/Jonatan, VIII/

Literární kontrast je, když někdo čte dlouhou knížku 
a druhý čte krátkou knihu, tak je mezi nimi určitý 
rozdíl - literární kontrast.      /Jan, IX/

Bible kralická byla vydána na Králickém Sněžníku.
/Alžběta, IX/

Dále se v dokumentu objevují pocestní lidé.
/Jakub, IX/

Federace je shromažďování, schůze (poslanci 
nechodí do parlamentu).                /Tereza, VIII/

Kamikaze je sebevražedný útok hromadného ničení.
/Jakub, IX/

Humanismus je obrácení člověka.     /František, VII/

Indiáni bydleli v domech ze sena.                  /Julian, VII/

Indiáni místo koní používali pluh.      /Veronika, VII/


