Označ adresáta Toulavého listu :.……učitel……
…………………………………….
…………………………………brácha………
…student……………………………………….
……………………………………………
………………muž…………………………
……přítel……………………………………………………………
žena…………… pro otce a mamku

2013………………

Máte svoji oblíbenou knížku? A v té knížce oblíbenou
kapitolu, či zábavný odstavec, hlášku, citát?
Hledáme zajímavé autory a ukázky, které nás rozveselí
nebo poučí, možná nám změní náladu, možná nás donutí
knihu najít a přečíst.
Vyplň výherní Toulavý list a vrať ho do školní knihovny nejpozději do 15. listopadu
2013, případně ho pošli do redakce časopisu Baťák (casopis.batak@email.cz). Vítěze
zveřejníme v dalším čísle a také odměníme!
Dokument výherního Toulavého listu je ke stažení na www.spszl.cz (Informační centrum)
a v tištěné formě je k použití ve školní knihovně.

Doporučuji

neodolatelně vtipnou knihu
(inspirační vzor pro vyplnění zadání)
Eva Martincová, knihovnice

Ukázka
Je neděle ráno. Slyším náš modem vyhrávat neumělý jazz, jak se matka připojuje na internet. Jsem
v koupelně.
Nedávno jsem zjistil, že moje matka zadává do vyhledávače Yahoo názvy zatím nepopsaných
mentálních stavů: “ halucinační syndrom dospívajících“, „problém s hyperaktivní představivostí“,
„holistický stabilizátor chování“.
Když do Yahoo zadáte „halucinační syndrom dospívání“, jako první se zobrazí stránka zabývající se
Cotardovým syndromem. Cotardův syndrom je forma autismu, kdy jsou lidé přesvědčení, že jsou
mrtví. Na stránce je také několik vybraných citátů od obětí této choroby. Nějaký čas jsem těmito
frázemi vycpával odmlky během konverzace u večeře, nebo když se mě matka ptala, co bylo ve
škole.……………………………………………………………………………………………………
„Mé tělo je jen skořápka.“
…………………………………………………………………………………………………………
„Moje útroby jsou z kamene.“
……………………………………………………………………………………………………………
„Mrtvý jsem už léta.“
…………………………………………………………………………………………………………..
Sepisoval jsem pro rodiče dotazníky. Chtěl jsem je lépe poznat. Ptal jsem se třeba:
Jaké dědičné choroby můžu zdědit?
Jaké finance a nemovitosti můžu zdědit?
…………………………………………………………………………………………………………..
Je mi skoro patnáct. Vždycky se na dotazník podívali, ale nikdy ho nevyplnili.
…………………………………………………………………………………………………………..
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