
5. vydání MiniPrkotin
mapuje myšlenkový kvas v hlavách našich žáků

ve školním roce 2016/2017.
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Výroky žáků

2016-2017

Musíte si vyplachovat ústa, aby vám nesmrdělo z huby. 
/Monika, VIII/

Rusko se přejmenovalo na zkratku SSSR.
/Ester, IX/

Minaret je věž, kterou se svolávali k modlení.
/Eva, VII/

Srdce se skládá ze dvou komor a dvou jeskyní.
/Štěpán, VII/

Princ se položil před králem na kolena.
/Diana, VIII/

„Padla mu do oka“ znamená přišla mu vhod.
/Anna, VIII/

Venuše je soška, která měla přinést potomka nebo dob-
rý dobytek.

/Kateřina, VI/

Konstantin Veliký vyneprázdnil křesťanství.
/Barbora, VII/

Naši předkové měli dlouhé nosy a hnusné zuby.
/Elena, VI/

Roku 800 papež Karla Velikého pokřtil císařem.
/Martin, VII/

Rozčilené armády si dobrousávaly meče.
/Daniel, VI/

A pak se z rodu homo odvětvily opice.
/Ema, VI/

Kluci zastrašili strašidlo do márnice.
/Klára, VIII/

Šaman byl bylinkář, táborový doktor.
/Daniel, VI/

Korán je tlustá červená kniha.
/Jan, VII/

V klášterech žily jetipišky.
/Benedikt, VII/

Bota je ochrana před puchýři.
/Vojtěch, VII/

Pan učitel se nějak rozobědval.
/kdosi ze sborovny/

Návod obsahuje stručný postup, jak s mobilem 
zacházet v několika světových jazycích.

/Sára, VI/

V té vesnici nic není, je to úplný propadákov.
/Anna, VIII/
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Tribut pacis (poplatek za mír) jsou milostné peníze.
/Hana, VII/

Mimika je řeč pro slepé.
/Jakub, VI/

Prameny jsou staré papíry, které v minulosti někdo 
zapsal.

/Tobiáš, VI/

Vikingové jezdili po moři.
/Barbora, VII/

Rád čtu knihy s humorem.
/Martin, VII/

Nejničivější větry v jihovýchodní Asii jsou záplavy.
/Lucie, VIII/

Karel Veliký byl z rodu Karlovarců.
/Marta, VII/

Při spatření krve se zřítila do mdlob.
/Tereza, VIII/

Řády jsou např. kostelní (dominikáni, kapucíni).
/Samuel, VII/

Feminismus reagoval na rozpory mezi ženami 
a mužemi.

/Ester, IX/

Lineární čas pluje pořád dopředu.
/Kateřina, VI/

Británii omývá Severní ledový oceán.
/Aleš, IX/

Můj zdravotní stav je dobrý díky častému styku 
s vodou.

/Antonín, VII/

Vůdce je nejsilnější a nejodolatelnější.
/Daniel, VI/

Naši předkové měli víc zubů a měli větší výdrž (v  je-
zení).

/Kryštof, VI/

Roku 711 Islámové dobyli Španělsko.
/Anežka, VII/

Cítily jsme, jako by nás někdo kopal do sedačky.
/Diana, VIII/

Mladý Jan Lucemburský se provdal s Eliškou Pře-
myslovnou.

/David, VII/

5. července je den zvěroslavů křesťanství Cyrila 
a Metoděje.

/Lýdie, VI/

Karavana byla zaútočena.
/Michal, VIII/

V Mezopotámii vymysleli studnu.
/Joelle, VI/

Proč za II. sv. války Němci zaútočili na Norsko? - Je 
dobře roztažený.

/Zuzana, IX/

Hlavní město Srí Lanky je Srí Lanka na ostrově 
Cejlon.

/Anna, VIII/

Schopnosti a vlastnosti popeláře: musí být zvyklý na 
odpad, musí umět zmáčknout tlačítko.

/Tomáš, VII/

Volit může každý, kdo nemá něco hlavou, není třeba 
retard.

/Hana, IX/

Naši předkové chodili pokrčeně a měli chlupy úplně 
všude.

/Jakub, VI/

Mohamed začal klást islám.
/Jan, VII/

Prezident je starosta republiky.
/Ester, IX/

Stará stodola uhořela.
/Monika, VIII/

Univerzitu vedly čtyři národy: bavorský, český, polský 
a selský.

/David, VII/

Mamuty lovili tak, že je třeba picli šípem nebo 
oštěpem.

/Ester, VI/
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V roce 5 před Kristem se nějakým způsobem 
narodil Ježíš.

/Štěpán, VII/

Mimika je gestikulace obličejem.
/Matyáš, VI/

Středozemní moře je za oceánem.
/Miroslav, VIII/

Jmenuj dva významné produkty zemědělství v Jiho-
africké republice. - Ropa, barevné kovy.

/Marta, VIII/

Biskup musí být hodný a hezký.
/Benedikt, VII/

Právník nosí oděv (kvádr).
/Vojtěch, VII/

„Padni komu padni“ znamená padni před někým, 
ale před tím správným.

/Sebastian, VIII/

Při francouzské revoluci pogilotinovali jakobíny.
/Jakub, IX/
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Prkotiny

Výzdoba sešitu
/anonym

/
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