
Nástin sociálního dramatu z přelomu
18. a 19. století

Byl jednou jeden dělník, který pracoval v továrně na 
textil. Práce byla nudná a jednotvárná, a tak si dělník 
jednoho dne začal pískat. A pískal tak strašně, že 
zvukové vlny narušily statiku budovy a továrna spadla. 
Dělník přišel o nohu a zemřel hlady.

/Tomáš Kocián, VIII/

Titul: Romantika až za hrob
Autor: Dalibor Hrobný
Rok vydání: 2019
Vydavatel: hrobařství U Zelené louky

Anonce: Knihy vypráví příběh dvou mladých lidí, kteří 
se měli rádi, ale vybírali si pro své schůzky velice po-
divná místa. Nejlépe jim bylo na obrovském starém 
hřbitově za jedním obzvláště zdobeným hrobem.
Jednou se však po nich slehla zem a zanedlouho 
se jejich mrtvoly našly právě za oním hrobem, čímž 
příběh končí.
Nebo nekončí...?

/Terezie Švorčíková, VII/

Výrobky byly převyráběny. /Petra, IX/
Pivo je mozkožrout. /Adam, Sb./
Být je pomočné sloveso. /Marie, VIII/
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Píseň písní roku 2018

Jak jsi krásný, můj milý!
Tvé kaštanové vlasy voní jako čerstvě roz-
kvetlá louka.
Tvé pomněnkové oči jsou hluboké jako tůň 
uprostřed lesa.
Tvé rty chutnají po malinách,
tvá pleť je jemná jako kůra.
Pohled na tebe je jak pohlazení po duši.

/Dorota Ingrová, VIII/
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Kaligram
/Ema Binderová, VII/

Z deníku prince Jana Lucemburského
(kterému sdělili, že si ve svých 14 letech musí vzít za ženu

18letou Elišku)

Proč?
Proč si ji musím vzít?
Takovou starou tvrdohlavou slípku! Otec a matka mi ani 
nedali na výběr! Ještě jsem si chtěl svobodně užívat života 
a jezdit na lovy nebo se jen tak prohánět po lesích. Zatím 
budu muset být někde s tak starou ženskou. Vždyť je jí 
osmnáct, a mně teprve čtrnáct! To jsou čtyři roky!
Ach, proč!?

/Lydie Kenningová, VII/

Z deníku princezny Elišky Přemyslovny
(které sdělili, že si ve svých 18 letech musí vzít za manžela

14letého Jana)

Otřesné!
Včera mi můj královský otec sdělil, že si v zájmu našeho 
rodu musím vzít nějakého nevychovaného čtrnáctiletého 
skrčka. Doufám, že je aspoň bohatý, aby mi vynahradil ty 
zbytečné roky, co s ním budu někde zavřená.
Proč nemůže být aspoň trochu starší? Takový věkový 
rozdíl...

/Ema Binderová, VII/

Báseň? Vyznání!

Některé ženy se chovají příšerně
S některými je sranda
Některé jsou takové
a jiné jsou hezké
Všeobecně jsem spokojený

/Jan Mazánek, VIII/

Vyznání? Báseň!

Někteří muži jsou hodní, sympatičtí 
a společenští
Jiní jsou hnusný, líný ožralové,
kteří pijou pivo
a mají pupky s mastnými chlupy!
Nejlepší jsou sportovci
Ale ne sumo bojovníci,
kteří mají moc velký zadky

/Jindřiška Hrušková, VIII/

Limerik

Jedna atletka z Olomouce
trénovala na Sokolce.

Jednou jela na závody,
zlomila si obě nohy,

ta atletka z Olomouce

/Markéta Hynečková, VII/

Mrkev

Zelenina kořenová
do země se vždycky schová
Oranžová, chutná, zdravá
do polévky se též dává
Trvá to jen chviličku
než schroupáme mrkvičku

/Michaela Heroldová, VII/

Báseň o knihách

Kniha je láska mnohých lidí,
co mají mozek v hlavě.

Jedno ale nikdy nepochopím,
že jim to jde tak snadně.
Milovat knihy, to dá práci,

ne každý to zvládne.
Kniha má duši, moji milí,
to je snad všude známé.

Každý, kdo chce knihu číst,
musí mít mozek v hlavě.

/Marta Janíčková, IX/

Na lavicích budou ležet umělecké kůže. /Petr, VII/
Průmyslová revoluce vznikla v jiné Americe. /Hana, 
VIII/
Šli jsme nahoru do půdy. /Lydie, VII/

Z Myšlenek o křesťanství

Křesťanství je mi nejsympatičtější. Ani nevím proč. 
Prostě jsem křesťanka a žiji mezi křesťany.
                   /Kateřina, VII/ 

Křesťanství je nejlogičtější a nejklidnější nábožen-
ství.         /Kryštof, VII/

Je mi sympatické křesťanství, protože zatím nemá-
me zakázáno jíst vepřové.   /Štěpán, VII/

na křesťanství jsem si už nějak zvykl. A nemusíme 
se modlit 12x denně.  /Jan, VII/

Křesťanství je asi nejvíc normální. /Petr, VII/

Které náboženství je ti sympatické? - Křesťanství. - 
Proč? - nevím.   /Ester, VII/

Vibrující příběh

    Úplně každý chce vibrovat jako úžasný SAM-
SUNG. A já taky.
    Řekla jsem si, že si tento velký sen splním. Se-
hnala jsem paní Šalamounku, velkou čarodějku, aby 
mi prodala zázračný lektvar. Musím upozornit, že 
je velice drahý.
    Když jsem jej vypila, stala se ale ze mě koč-
ka. Myslela jsem, že umřu, protože jsem se nestala 
SAMSUNGEM. Když jsem ale zjistila, že též mohu 
vibrovat, byla jsem zcela ohromena.
   Tento lektvar doporučují čtyři z pěti koček.

/Adéla Knappová, IX, t. č. kočka/

Germáni žili v poledunicích. /Kryštof, VII/
Babička je paní, která se musí starat o vnoučata. /Joelle, 
VII/
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Z odpovědí deváťáků na anketní otázky aneb těšte se na hodiny VkZ

1. Na co často myslíš?
Na školu. - Na různé věci (jednorožce). - Na Mirka. - Na nic. - Na Intel i7-7700 NVIDIA GTX 1060 6GB 16GB RAM.

2. Co máš nejvíc rád?
Nejvíc mám rád hranolky. - Kebab a prázdniny. - Spánek. - Zeměpis a pána Ježíše. - Klid. - Jízdu na kole. - No přece 
Intel i7-7700 NVIDIA GTX 1060 6GB 16GB RAM.

3. Které lidi nemáš rád?
Nemám rád lidi, kteří fetují, hlavně celníky. - Kteří vyřvávají. - Kteří lžou a jsou nepříjemní. - Kteří jsou egoističtí. - Asi 
všechny, teda kromě některých. Ale většinou všechny.

4. Které lidi máš rád?
Kteří mě mají rádi. - Ty, kteří jsou důvěryhodní. - Kteří nelžou a nejsou nepříjemní. - Ty, které znám déle než rok.

5. Kdy máš pocit štěstí?
Když se na mě někdo usměje. - Když zapnu kompa. - Když udělám něco dobrého. - Když se mi občas něco povede. - 
Když nemám starosti. - Pocit štěstí mám, když mám štěstí. Nebo aspoň pocit.

6. Co si myslíš o rodičích?
Záleží mi na nich. - Kapesné se má platit včas. - Jsou super. - Nic. - Měli by pochopit, že ta toulavá kočka nejde zastřelit 
jednou ranou ze vzduchovky.

7. Kdy se bojíš?
Když jsem sám. - Když je tma. - Když se rodiče vrací z třídních schůzek. - Když jdu k zubaři. - Doktora. - Když nejdu do 
školy. - Když jdu do školy.

8. Co je smutné?
Že jsou někteří spolužáci neslušní. - Že chodím na francouzštinu. - Že svět jde do ... - Je opravdu smutné, že nemáme 
modré dveře. - Že tady brzo skončíme. - Že se musíme hodně učit.

9. Kdo jsi?
Jsem polobůh. - Jsem sám sebou. - Jsem pozitivní. - Jsem Mirek. - Jsem člověk. - Pán a frajer v jednom.

/kolektiv autorů IX. třídy/

Kopřiva dvoudomá

  Kopřiva dvoudomá má léčivé účinky, 
patří proto k bylinám.
  Má dva domy, které střídá. Dopoledne 
bydlí v krásném žlutém a zeleném domě. 
Oknem dovnitř svítí sluneční paprsky.
  Odpoledne se přestěhuje z barevného 
domečku do tmavého, ve kterém vyrábí 
léčivé lektvary. K večeru zde taky jde 
spát. Ráno se znovu přestěhuje a takto 
to jde pořád dokola.
  Lidé ji nemají moc rádi, protože se 
o ni mohou popálit. Chudák kopřiva.

/Anežka Chlupová, VIII/

Sýr je německy das Eidam. /Miroslav, IX/
Křesťané se dělí na katolíky, evangelisty a pravoslavné.
/Marie, VII/
Jan Hus byl vězněn v Lednici. /Timotej, IX/
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Nonsens

Jednoho dne zrána
přiletěla vrána,

chytila mě za klopy,
hodila mě do šopy.

Dva roky mě hledali,
pak se na to vy*rali.

/Nicol Římská, VII/

Slyšte proroctví Jolandino!

   Jednoho dne budou lidé tak tlustí, že se Vesmír roz-
hodne s tím něco udělat.
   Nejprve na Zemi roztaje všechna čokoláda a zali-
je silnice, takže lidé nebudou moci cestovat auty. Ale 
lidé ji budou s potěšením jíst, a tak se všechen cukr 
promění na písek.
   Ovšem lidstvo se opět odmítne změnit.
  Tak se stane, že hejno intergalaktických netopýrů 
přiletí na naši planetu a smete lidstvo z povrchu zem-
ského.

/zapsala Jolandina fanynka Dorota Ingrová, VIII/

Vyjmenovaná slova po S

Jednoho dne osypaný pan Sýkora a jeho syn byli nasyceni, 
protože snědli sýr. Toho dne bylo sychravo, že ani sysel ne-
vylezl z hory. Sýček ovšem vylezl a nahlas zasyčel: Zásyp! 
Potřebuješ zásyp! Až dostane osypky i tvůj syn, budete se 
s paní Sýkorovou o něj bát. A přitom by stačilo zasypat je 
zásypem, osypky se leknou a začnou usychat nebo utečou 
do Bosyně.            /Jan Mazánek, VIII/

Úryvky z písemné práce (po jedné mši)

Uveď základní postoje při mši:
Klečení se sepjatýma rukama, stání se sepjatýma rukama, sedě 
se sepjatýma rukama, vleže se sepjatýma rukama.

Pojmenuj části mše:
Začátek mše, evangelia, kázání, přímluvy, přinášení a promě-
ňování při obětování darů, konec mše.

Napiš aspoň 2 změny po II. vatikánském koncilu:
Kněží najednou nesměli mít manželky. Museli se sami naučit 
vařit polévky.

/David Kotek, VIII/

V době průmyslové revoluce vzniká také šicí průmysl.
/Marie, VIII/
Rašín okolokoloval rakouské bankovky. /Petra, IX/
Nejznámějším dílem L. N. Tolstého je román Vojta a mír. 
/Martin, VIII/

Limerik

Byl jeden mladík z Branné,
ptal se, jestli jsou ty slečny vdané.
Na co asi myslel,
když svou otázku vymyslel,
ten svobodný mladík z Branné?

/Štěpán Faldyna, VII/

Kaligram /Jakub Roháč, VII/

Vhodná odpověď na nevyžádané telefonní hovory

Ty ošklivej darebáku, co se opovažuješ mi volat uprostřed 
hodiny? Co si o sobě myslíš? Nech mě na pokoji, ty ošklivej 
darebáku. Naštvals mě.

/Rirchard Šnevajs, IX/

Ráno

Socha Ráno  je známý majstštyk od umělce Leo-
narda da Vinciho. Je vystavena hned vedle Mony 
Lisy v Louvre.
Socha zobrazuje malého rozespalého chlapce, 
který na sobě má pyžamo a v ruce budík. Má roz-
cuchané vlasy, neprobuzené oči a mírně shrbená 
záda. Tváří se, jako by ještě spal. Po ránu si nazul 
papuče s králíkem.
Trochu se v té soše vidím. Přemýšlím, že bych si ji 
mohl koupit místo zrcadla.

/Theodor Elbel, VII/

Největší naší lasicovitou šelmou je žralok. /Jindřiška, 
VIII/
Zakázané knihy byly libri exhibiti. /Adéla, IX/


