
Jestliže nasypete do krmítka ptačí zob, uvidíte pta-
čí slet ptáků.             /Mariana, VIII/

Obrazoborectví, to je, když člověk sám sebe zobrazu-
je jako borce.                    /Martin, VII/

Český lev má zlatou korunu a ocasní štětky.
/Hedvika, VI/

Teď se na golfovém hřišti prohání politici v miniautíč-
kách a máchají svými hůlčičkami skoro jako Harry 
Potter.                    /Tomáš, VIII/

Ve 2. vydání MiniPrkotin

se můžete seznámit s myšlenkovým světem

našich žáků a jejich přebohatými vědomostmi.

Karikatury oblíbených spolužáků, většinou pánů,

dodala fa Monika Kotková a spol., VII.
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Výroky žáků

Muslim je bůh, ve kterého věří Alláh.
/Štěpánka, VII/

Zbojnické pověsti vypráví o zbojnických lidech. 
/Tereza, VII/

Náš pes má oči jako kůň (krásné), rozumně se na 
nás dívá, hlavně když má hlad nebo když jíme.

/Josef, VIII/

Katolíci se od evangelíků liší vírou. Katolíci věří v Boha 
a evangelíci v toho jejich.                      /Šárka, VII/

Martin Luther vyhlásil Taizé.
/Tamara, VII, správně teze/

Jeho bratranec ukradl kouzelný svitek, protože si 
chtěl hrad osvojit.                      /Tereza, VI/

Druhy elektráren v Evropě: elektroneutrální, elek-
trotechnické, elektrostrojírenské a elektřina.

/Eva, VIII/

Kniha se mi moc líbí, jsou v ní krásné fotografi cké 
fotografi e.                   /Tereza, VI/

Socialisté, to jsou státy na ostrově chudých.
/Adéla, VIII/

V sedmi letech ve Spartě chlapce vzali matce a šel 
na sparťanskou výchovu.                  /Václav, VI/

A když Anne Franková umřela na tyfus, otec její deník 
vydal.                   /Tamara, VII/

Kosmova kronika je psána linsky.         /Monika, VII/

Fyzický pan učitel nám dal písemnou práci.
/Tamara, VII/

Kánon schvaloval knihy, které mohou do Bible.
 /Veronika, VIII/

Svatá kniha islámu je Bible v islámském vydání.
/Albert, VII/

Hitlerjugend je klučičí spolek Hitlera.           /Tereza, IX/

Koncentrační tábor Dachau byla nemocnice pro 
politické vězně.                  /Tereza, IX/

Když umřel panovník, tak ho balsamikovali, proto 
jsou jsou dnes faraoni zmumifi kovaní.     /Zdeňka, VI/

Podbojí, to se dříve dávalo k přijímání místo chle-
ba.                  /Martin, VII/

Vycházející rodina (vlastníci) je rodina, se kterou se 
setkáváme nejčastěji, protože s nimi vycházíme.

/Jakub, VI/

Cílem Němců za války bylo pochytat Židy.
/Veronika, VII/
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Eutanazie - to se v lékárně koupí kufr a píchne se to 
nemocnému nebo důchodci a to ho zabije.

/Veronika, VII/

Babylónské zajetí, to je deportace Židů z Jabloně do 
Babylonu.         /Eva, VIII/

Ve středověku se půda nazývala pudus. /Albert, VII/

Na internetu mají dokonalou mapu Země (je tam i náš 
dům).                    /Veronika, VIII/

Rozzlobená Anna veze Vaška do Vídně na Ruzyni.
/Tereza, VI/

Později si uvědomil přítomnost krys, které ho měly na 
jídelníčku.                     /Mariana, VIII/

Hodnocení knihy Už zase skáču přes kaluže: Chlapec 
přes to, že pilně cvičí, na druhou nohu stále chrome.

/Tereza, VI/

Kniha mě zaujala názvem a vazbou.  /Šárka, VII/

Uveďte příklad energetického nápoje: Viagra.
/Petr, IX/

Člověk prý také mohl vzniknout z vodní opice.
/Hedvika, VI/

Císař křesťany posílal „hrát si“ na gladiátorské zápa-
sy.                /Hedvika, VI/

Protestanté věří v bůšky.      /Vít, VII/

Řecky chrnoš znamená čas.               /Tamara, VII/

Reinkarnace byla to, že se lidé vrátí v posmrtném 
životě zpět.                 /Veronika, VI/

Citadela je hudební nástroj.                   /Marie, VI/

Fyzika je můj nejoblíbenější jazyk.         /Štěpánka, VII/

Jižní pól objevil Andersen.                    /Josef, VI/

Anne Franková psala deník, když se skrývala před 
komunisty.                 /Antonín, VII/

Tehdy ještě žili bioholubi.                 /Eliška, VIII/

Tajná policie se stará o „odchyt“ odpůrců režimu. 
/Jiří, IX/

Povrch Jižní Ameriky je hranatý.            /Tamara, VII/

Eutanazie je smrtelná dávka, která je v Česku zakáza-
ná.                       /Albert, VII/

Chlodvík sjednotil germánské kmeny na území 
Francie a Německa, založil franckou říši, stal se krá-
lem a pokřtil se.                    /Pavel, VII/

Kočka domácí je velice teplokrevný živočich.
/Jencek, VIII/

Literární stylizace je převtělení.  /Eva, VII/

Vinnetou byl velmi nadaný chlapec pro zálesácké 
potřeby na Divokém západě. Později se Vinnetou 
setká s mužem ze St. Louis a objeví u něj zálesácké 
vnady.           /Vít, VII/

Psa považujeme za sociálního tvora, to znamená, že 
někteří lidé si jej kupují, aby se s ním mazlili, druzí chtějí, 
aby jim hlídal dům.                                         /Jencek, VIII/

Anne Franková byla pronásledována za to, že psala 
vlastní deník.    /Šárka, VII/

Děti Sparťanů byly velmi bojeschopné, v dnešní době 
by kvůli jablku zabily svého kamaráda.

/Jakub, VI/

Fyzika je pěkná věta.                   /Ondřej, VII/

Tento magazín (Země světa) má i zajímavé webo-
vé stránky, na kterých se především dočteme, jak 
tento časopis koupit.             /Zdeněk, VIII/

Eutanazie, to je, že se zabije důchodce.
/Monika, VII/

Kniha se mi líbila, protože jsou v ní nadávky, o kte-
rých se mi ani nesnilo.               /Tomáš, VIII/

Minaret je věžička arabských modliteb. 
/Tamara, VII/

Berlín je ve Švýcarsku, Budapešť v Holandsku 
a Moskva ve Vídni.         /Alexandra, VIII/
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Oslík

Dominik

Tomeček

Daniel

Flek

Dějiny dělíme na dobu, po kterou jsme žili zároveň 
s opicemi, a na dobu, kdy se tyto dva rody rozešly 
vedví a každý jde svou cestou.    /Jakub, VI/

Rusofi lie, to je, když si Rus něco umane, tak jde za 
tím, až toho dosáhne.                    /Jencek, VII/

Jejda! je věta vzdychací.   /Albert, VII/


