Školní perličky
POZOR! SOUTĚZ O ODMĚNU DO TŘÍDNÍHO FONDU !
Spisujete PERLIČKY vaší třídy? Máte šanci vyhrát. Odměňujeme třídy, které předloží nejlépe vedený
sešit „perliček“, tedy přebreptů, různých humorných situací, největších „hlodů“ z písemek apod.
V tomto čísle se nám konečně podařilo rubriky zaplnit pouze vlastními „bulharskými“ výtvory.
Nabízíme příspěvky tříd 1.B, 5.A, 6.B a 8.B, které získávají 50 Kč do třídního fondu, a 9.B, jejíž sešit
perliček byl nejvíc zaplněn, a proto dostane odměnu 100 Kč. Dále jsme zapátrali v „bonzblocích“ a
předkládáme některé „vydařené“ poznámky.

Rozhovory učitel x žák
U: O co šlo v mnichovské dohodě?
Ž: Studenti (Sudety) předány Německu.
U: Co se stalo z českých zemí po okupaci
v roce 1939?
Ž: Protentokrát (protektorát) Čechy a Morava.
Ž: Paní učitelko. Míša se mi směje.
U: Já se jí nedivím.
U: Neber slovo boží zdarma.
Ž: Nadarmo, paní učitelko, říká se nadarmo.
U: Byl někdo v jiných kostelech?
Ž: Jo, v Anglii ve Versailles.
U: Versailles je ve Francii.
Pondělní rozhovor
U: Ta slovíčka mají být do pátku.
Ž: Jako do dnešního pátku?
U: Jaké je hůlkové písmo?
Ž: Takové to obrovské a normální.
U: Když si koupím konfekci, co si koupím?
Ž: Konfekci.
U: Tak to mě nenapadlo.

Nové názvy podle 8.B
bitky - blitky
ústní dutina - ústní díra
Krkonoše - Krakonoše
Strakonický dudák - Strakonický bubák
název zubů u člověka - hryzáky

Veselé básně z 1.B
Dědovy tři zuby
vypadly mu z huby.
Chceš-li býti štíhlá v pase,
nejez denně jako prase.
Kopýtko má za uchem,
přikrývá ho lopuchem.
Všechny malé Lenky,
nosí v dětství plenky.

Poznámky v „bonzbloku“
Opakovaně si bere v jídelně tácek nohou
s vysvětlením, že ho bolí záda.
Je ukecaný jako trhovkyně.
Je stejně vulgární jako náš prezident.
Dnes nespadl ani jednou ze židle.
Schovává se za učebnicí, aby posnídal. Příště
posnídá doma.
Pravidelně prchá na oběd, přestože byl
poučen o bezpečnosti a obecně se
předpokládá, že ve svých 13 letech už umí
chodit.
Záměrně se nechává vybít, aby nemusel hrát.

Všehochuť nakonec
Při opylení včela přenáší piliny.
Stavební slon.
Hnědé uhlí se těží jakoby kombajnem.
Kam teče Amerika?
Teplo opeče vodu.
Vzniká štěpení jádra.
Nedostává se pryč uranové záření.

Martin Zdráhal, 6.B

