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     .:Ankety:….. 

 
???Co je to puberta ???                             

 
To je něco o oplození a vyvinutí spermií.               (M. Šíma) 
Třeba droguješ, kouříš.                                            (H. Horák) 
Vývojové stádio člověka.                                         (N. Švarcová, K. Jahodová, B. Hluchá)                                                                                                  
Nic.                                                                          (N. Rückerová) 
Hranice, kdy jsou děcka rozežraná.                        (J. Kutáč) 
Měníš hlas, flirtuješ.                                                (L. Miechová) 
Období od šesté do osmé třídy.                               (M. Šindlář) 
Puberta je dospívání.                                               (K. Sůlková) 
Někdo se chová jako trapasník.                               (V. Přibylová) 
Období v dospívání.                                                 (L. Selveková) 
Období od dvanácti do patnácti let.                         (M. Polák)  
Dospívání - mutuješ, měníš hlas.                             (M. Kleinová) 
Jsi úplně jinačí, než normálně.                                (A. Marx) 
Vyvíjí se člověk.                                             (M. Jahodová) 
Česká věc.                                                               (Z. Hertel) 
To je něco mezi děckem a dospělým - zatemnělý rozum.         (K. Raida) 
Strašná věc.                                                             (L. Vícha) 
Nevím, ale vím, že se k ní blížím mílovými kroky.      (L. Jašek) 
 

???Co d ěláme v hodin ě??? 

 
Většinou jím nebo mlsám.                                         (H. Horák) 
O přestávce nejraději blbnu, v hodině si kreslím.    (K. Raida) 
Microspánek - kdybych spal tvrdě, prospal bych 
celou přestávku.                                                        (M. Sosna) 
Když je zajímavá hodina, tak poslouchám. Když 
ne, spím.                                                                    (L. Vícha) 
Učím se a nudím se.                                                  (H. Honová) 
V hodině se učím a neustále chodím na záchod. 
Nebaví mě psaní.                                                       (Z. Raidová) 
Nejmíň mě baví český jazyk. V hodině vymýšlíme  (J. Kutáč) 
blbosti atd.  
Když není hodina zajímavá, tak spím.                       (R. Vacula) 
Myslím na Adama.                                                     (K. Jahodová) 
Blbnu.                                                                         ( M. Jahodová) 
Sedím a „čumím.“                                                      (L. Paukeje) 
Mlátím Horáka.                                                          (M. Konvalinová) 
 

     .:Básni čky:….. 
 

Naše třída 
 

Marek, ten náš předseda, 
to je ale nezbeda. 

Žaneta je nadšená, 
že po zmrzlé řece pluje kačena. 

Na zdi kreslí Švarcová, 
„to je moje zábava.“ 
Vendula se šminkuje 

a okraje linkuje. 
Rückerová už zase brečí, 

paní učitelce ručí, 
že má stejně chyb a známku horší. 

Markéta se před učitelem tiše skrývá, 
občas z pekla štěstí mívá. 

Učitel ze zeměpisu 
zase říká“ „píšem písu!“ 
V tom Krista vidí krysu, 

zaječí, učitel se otočí, 
Kristýnu si poznačí. 
Marcela se raduje, 

když někoho bonzuje. 
Jarek ten náš puberťák, 

pije krve Jelenkové, 
je to velký náš dobrák. 
Tereza se snaží více 
v občance a dějepise. 

Martina přemýšlí v jazyce, 
kam se hodí čárka nejvíce. 

Vezměme to celkově, 
chováme se výborně. 

My jsme sice pomalejší, 
v tomhle jsme zas my nejlepší. 

 



Z archivu časopisu Postřeh ( 2000/2001 6.C, 2.díl) 

 
     .:Ankety:….. 

 
Co je podle vás výtvarná výchova? 

 
 Zabírání času 80 % 
 Mám ji rád(a) 20 % 

   
???Kdo byl prvním českým kosmonautem na m ěsíci??? 

(žádný) 
Vladimír Remek 72 % 
Žádný 18 % 
Kopernik 10 % 

 
 

     .:Básni čky:….. 
 

Mirek 
 

Můj spolužák je Mirek,   Výhradně se baví s kluky,  Až si dosti pohraje, 
když je rušno, řekne:   svádí k sobě také holky,  řekne: „Něco mi tu nehraje. 
„No tak hoši klídek   má kámoše machra Luky.  Já zapomněl na učení, 
nebo bude dusno!“   Holky živí „Tamagoči,“   už dost času na to není!“ 
Ale v Českém jazyce,   on spíš sedne k počítači.  Napadne ho v okamžiku: 
to se bojí velice.   Celý svůj čas „progembleří,“  „Nebudu se dneska učit.“ 
Nýbrž zase v matice,   S computerem síly měří.  Ve škole měl zase kliku. 
kecá jako slepice.              *Mučit znamená zkoušet.                   Učitel zapomněl mučit.* 
A v hodině sem tam svačí, 
rybí salát! Ten má radši. 
 
 

 
 

Zlaté vejce 
Tereza se učí střílet, více umí cíle míjet.                          

Nestrefí se k ciferníku, Ale vedle, do kurníku. 
Vyleze z něj slepice, usměje se velice. 

Existují ňáké meze, hranice. 
Říká se tomu zákony a můj kurník je na pokraji pohromy. 

Hele, sklidni hormony. 
Já snáším zlatá vajíčka a jsem hrdá-, i když jsou tak maličká. 

Tereza chvíli přemýšlí: Musím mít to vajco slepičí. 
Ruce Vzhůru, postavit se do pozoru, 

snes mi vajco tamhle dolů! 
Pro maminku, pro tatínka, babičku a pro Martínka. 

Nedala nic nikomu, vzala si je do hrobu. 
Staly se z nich záprtky, 
A smrděly na vždycky. 
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ANKETA MILANA SOSNY Kdo je to policajt? 
Chlap, který kontroluje lidi. N. Rückerová 
Osoba, která dává pokuty. K. Sulková 
Ochránce zákona. M. Konvalinová 
Státní příslušník policie. J. Kutáč 
Chlupatí. J. Samková 
Chlap, který hlídá město. T. Jelenková 
Státní zaměstnanec.  

 
Schéma létajícího talí ře 
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     .:Ankety:….. 

 
????Kolik jsi dostal/a kopa ček???? 

 
„Počkej.“ -asi si to musí urovnat v hlavě- „Jó! dvoje.“ L.Vícha 

0 M.Sosna 

„Já? Já jsem s nikým moc nechodila,“styděla se.  ----0 M.Selveková 

„Co to je?“ Markéta Selveková jí vše vysvětlila a Krista řekla: „jedny.“ K.Sulková 

Šest  M.Šindlá ř 

5 kopaček J.Samková 

0 L.Mrov čáková 

„Ehmehm,“ myslím, že počítá na prstech, „tři.“  I.Vavřínková 

2 N.Rückerová 

1 N.Švarcová 

2 M.Šíma 

3 J.Horák 

0 V.Přibylová 

„Co já?“ „Jo,“řekl jsem stručně a jasně. „Tří,“ odpověděla Ž.Vespalcová 

nulakrát T.Jelenková 

ani jednou M.Kleinová 

0,000 000 000 000 J.Kutá č 

Co se staráš? Jedny P.Škamrada 

já jsem dostala...........tři kopačky M.Konvalinová 

 
Kdo je to barbar? 

 

Je to člověk, který ničí a zabíjí lidi a jejich příbytky M.Šíma 

To je ten vyhnanec, ne? M.Šindlá ř 

je to člověk, který je ženatý nebo........já nevím co! M.Konvalinová 

Je to člověk, který všechno ničí, vykrádá, sprejuje. L.Vícha 

Kuba, když hraje hokej. L.Jašek 

To je ten, co ničí památky. př. Barbar Konan  J.Raida 

Okolní státy kolem Řecka R.Vacula 

Barbar je..........barbar je ten, co znehodnocuje památky a cenné předměty. J.Horák 

Všechno co vidí zničí.     Nebo africký kmen. P.Škamrada 

Člověk, který je krutý J.Kutá č 

 
Co se ti nikdy nestalo? 

Nevypadlo mi oko L.Stoklasa 

Neskočila jsem z mostu M.Konvalinová 

Nikdy jsem se nezamiloval do Jany J.Kutáč 

Nefetoval jsem J.Horák 

Nerozpadlo se mi kolo M.Kremser 

 
 

 
Z archivu vybíral Richard Vacula 


