Kam s ním? aneb Jak to bylo u nás doma.
(5. – 25. 1. 2009)

Jaké bylo zadání?
Snad každá rodina již tuto situaci zažila. Starý elektrospotřebič dosloužil a nastává otázka „kam
s ním?“ A právě o tom nám žáci a studenti psali fejetony a různé krátké povídky.

Bodové hodnocení
Za povídku získala škola 50 bodů, 3 nejlepší povídky z každé kategorie získaly navíc bonus.

Malý přehled
Počet zúčastněných škol

Vydané body

Bonusové body

593

29 650

4 500

Úryvky vítězných povídek
Kontejnerová seznamka
… „Au! Nemačkej se tak na mně!“
“Já bych rád, ale nejde to, z vrchu se na mě tlačí další
spotřebiče.
A kdo vlastně jsi? Taková štíhlá a lesklá kráska. Dovol, abych se
představil, jsem magněťák Ernee.”
“Krásná? Taková lichotka, to mě rozhžavuje do červena.
Já jsem kulma na vlasy Auldrey.
A jak jsi se sem vlastně dostal???“
„Já? Mno, to je jednoduchý, nahradil mě novej, lepší
model. Já byl první magneťák z tuzexu, kterýho si Jirka přitáhl
domů. Tehdá na mě pěkně dlouho šetřil a nebylo vůbec
jednoduchý mně sehnat. A hned první věc, kterou jsem kdy slyšel
byli The Kinks, opravdu bezva music, dodnes si je pamatuju. Jestli
chceš, něco ti zazpívám.“
„Jé, to bych byla poctěna, Ernee.“
„Tak fajn, poslouchej, kotě: Yeah, you really got me now,
You got me, so
I can´t sleep at night…..“
…

Michaela Sehnalová (17 let),
Gymnázium Nová paka

Jak to bylo u nás doma
… "My tě nedáme, Agáto." dupla si
Eliška.
"Nechte mě jít. Bude to tak lepší, najdete si
lepší kamarádku. Co třeba tu televizi
Matyldu z vedlejšího pokoje?" ukázala Agáta
směrem k obýváku.
"Myslíš tu ukecanou drbnu? Nehodlám
poslouchat, jak vždycky o půl osmé večer
rozebírá politiku a podobné nudné žvásty a
flegmatici těm drbům naslouchají!“
zaprotestoval Albert. Ale Agátu to
nezajímalo.
O několik hodin později v noci…
Albert s Eliškou se začali loučit s Agátou.
Brzy ráno ji měli odvézt na nebezpečný
odpad. …

Kam s ním podruhé
… Jenže teď nastal pro mámu nový problém. Kam se
starým sporákem.
Telefonuje kamarádkám, známým, tetičkám, strýčkům a
nabízí sporák. „Na chatu je výborný. A nic za něj nechci, jestli
chceš, tak ti ho i dovezu. A víš co? Mám tady úplně nové plechy na
pečení, tak ti je dám. Cože? Jo aha, že nemáte na chatě plyn!“ a
takhle neúspěšně končily všechny rozhovory.
Je mi maminky docela líto, ale já si ten sporák do
pokojíčku nedám. …

Pavlína Štěpánková
(9. A), ZŠ
Klenovice na
Hané
Aneta Crhonková (4. A),
ZŠ Brodek u
Prostějova

