
 

 

 

  Historie naší školy 
 

Základní škola na Vrchlického ulici v Šumperku 

byla slavnostně otevřena 3. února 1969. Na 

tuto chvíli se dlouho čekalo, protože 

otevřením nové školy mělo být v Šumperku 

odstraněno vyučování na směny (a stejně se 

směnovalo i potom). A sláva byla tenkrát o to 

větší, že se základní školství dočkalo po více 

než čtyřiceti letech nové budovy. Pozemek pro 

novou budovu byl vybrán už v roce 1962 

s ohledem na plánovanou výstavbu sídliště 

Šumperk-Sever. Budova byla projektována tak, 

aby splňovala kritéria moderní, dokonale 

vybavené školy s veškerým zázemím. Učebny 

jsou orientovány na jihozápad. Na neslunečné 

straně byly kabinety, sociální zařízení, odborné 

učebny, schodiště a respirium pro odpočinek

 

 

 

žáků. Škola byla projektována pro 1080 žáků 

ve 27 třídách. Nedílnou součástí byla 

tělocvična 15 x 27 m, k níž patřily šatny, 

umývárny, sprchy. V budově byl i byt školníka. 

O něco později než hlavní budova byla 

dokončena vedlejší samostatná budova 

s jídelnou, kuchyní a školní družinou. Původně 

projekt předpokládal spojení obou budov 

krytým spojovacím respiriem. Tato část stavby 

nebyla realizována. V těsné blízkosti školy bylo 

vybudováno hřiště o výměře 3000 m2 

s běžeckou dráhou a plochami pro míčové hry. 

Prvním ředitelem školy byl pan Miroslav 

Horčička. Skutečná osobnost školství na 

Šumpersku už z doby předválečné. Nadšený 

člen a funkcionář Sokola. Za války člen ilegální  
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odbojové organizace Obrana národa, čtyři 

roky vězněm v koncentračních táborech 

Mauthausen a Dachau. Velmi obětavý, 

pracovitý člověk, který svým elánem dokázal 

nakazit celý učitelský sbor. Na škole nezůstal 

dlouho. Z politických důvodů byl nucen ze 

školy odejít. 

Další významnou osobností školy byl ředitel 

Karel Tesař. Na škole šéfoval od r. 1970 do 

r. 1986, kdy ze zdravotních důvodů odešel na 

jiné pracoviště. V této době byla škola 

špičkovým pedagogickým pracovištěm. 

A právě proto byla vybrána jako 

experimentální škola k ověření nové 

vzdělávací školské koncepce, které jako 

novum přinesla do matematiky teorii množin. 

Objevily se první pracovní sešity a matematika 

se stala skutečně oblíbeným předmětem. 

Škola úzce spolupracovala s Výzkumným 

ústavem pedagogickým v Praze. Většina

učitelů byla krajskými, někteří ústředními 

lektory pro určitý vyučovací předmět. K jejich 

povinnostem patřilo recenzovat experiment-

tální, později definitivní učebnice. Absolvovali 

řadu školení a přednášek a své poznatky pak 

předávali učitelům na Šumpersku. V prak-

tických ukázkových hodinách předváděli nové 

způsoby výuky založené především na aktivitě 

a samostatné tvůrčí činnosti žáků. Učitelé 

pracovali s velkým nadšením. 

Bohužel nároky na žáky byly maximalistické 

a postupnou redukcí osnov se vlastně 

vyhrotila základní myšlenka celého 

experimentu. 

K historii školy patří víc jak dvacetiletá činnost 

pěveckých sborů Sluníčko a Jitřenka, stejně 

jako aktivity tanečního kroužku, který pracuje 

stále. 

Mimořádně bohatá mimoškolní činnost žáků 

vyvrcholila o hlavních prázdninách pobytem 

žáků na turistických základnách Hartmanka 

a Wolfka v nádherném prostředí lesů 

v kopcích nad Komňátkou a Podlesím. Ale to je 

opravdu historie, na kterou navazuje stejně 

rozmanitá a bohatá současná činnost školy. 

Ředitelé: Miroslav Horčička (1969-1970), Karel 

Tesař (1970-1986), Irena Dufková (1986-

1991). Boleslav Rajch (1991-1993), Jaroslav 

Chytil (1993-1999), Nataša Smýkalová (1999-

2009) a Petr Málek – dosud. 

 

Natáčení workshopu - Programování robotů 

 
1. října se u nás ve škole konalo filmové natáčení prezentačního workshopu - Microbit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Žáci 8. tříd na pražském letišti 
Kristian Brodský, 8. B 

 

Jednou ze zastávek na exkurzi v Praze bylo 

i Letiště Václava Havla. Nejdříve jsme prošli 

letištní kontrolou a podívali se na odstavená 

letadla Airbus 737.  Viděli jsme přistávat 

největší letadlo světa a k tomu všemu jsme 

dostali perfektní výklad. Navštívili jsme místa, 

kam se běžný cestující nedostane.  

Nakonec jsme si dali svačinku a jeli na nádraží 

a poté do svých domovů.  

Chtěl bych doporučit každému budoucímu 

osmému ročníku, aby se této exkurze 

zúčastnil. Stojí to za to! 

 

 

 

 



Dýňodlabání 
Kateřiná Šlégrová, 8. B 

 

Blíží se období halloweenu a k tomu patří 

vydlabávání dýní. V pracovních činnostech ve 

škole jsme dostali za úkol ve dvojicích vydlabat 

dýni. Já a moje kamarádka jsme byly vybrány, 

že budeme reprezentovat naši školu na 

Výstavišti Flora v Olomouci. 

Ve čtvrtek 4. října jsme jeli společně s panem 

učitelem a čtyřmi děvčaty z devátých tříd 

vlakem do Olomouce na Výstaviště Flora, kde 

jsme se zúčastnili soutěže v "dýňodlabání". 

Jakmile jsme přijeli, šli jsme se zaregistrovat 

a vyzvednou si dýně, rydla a nože. Žáci byli 

rozděleni do jednotlivých kategorií. V kategorii 

A soutěžilo 15 týmů ve vydlabávání vlastních 

dýní. My jsme byly zařazeny do kategorie B, ve 

které jsme obdržely dýni od pořadatele. Tato 

kategorie měla 34 týmů. Týmy byly dále 

rozděleny na dvě podkategorie podle věku 

dětí na první a druhý stupeň.  

Společně jsme si nejdříve předkreslily svůj 

návrh dýně, a když pořadatelé oznámili půl 

deváté, pustily jsme se do vyřezávání. 

Vymyslely jsme si obličej ve stylu pradávných 

mexických masek. Velmi pečlivě jsme 

vyřezávaly nos, pusu a oči. Potom jsme celý 

obličej vyzdobily různými ornamenty. 

Pracovaly jsme skoro dvě hodiny. Ve 13 hodin 

bylo vyhlášení vítězů. Umístily jsme se na 

1. místě a vyhrály jsme spoustu dárečků. 

Počasí bylo sice chladné, ale stálo to za to. 

Všechny vydlabané dýně potom vyzdobily 

Výstaviště Flora na podzimní výstavě. 

 

Nysa v Šumperku a v 5. ZŠ 
10. října 2019 

 
 

 

 

Den výživy v městské nemocnici 
16. října 2019 

 
 

Keramický kroužek 

  

 



Přespolní běh 

Po vítězství v okresním a krajském finále si 

družstvo starších žákyň naší 

školy vybojovalo účast v republi-

kovém finále v přespolním běhu 

2019 – běháme s BK TOUR.  

V nádherné slunečné podzimní 

krajině Stříbrného rybníku 

v Malšově Lhotě u Hradce Králové se 17. října 

sešla nejlepší družstva všech 14 krajů České 

republiky.  

Výborná běžkyně z našeho družstva a letos na 

školních soutěžích vždy vítězná Marcela 

Hloušková dokázala v mistrovském závodu 

vybojovat nádherné 2. místo po drtivém finiši, 

když do cílové rovinky běžela až na pátém 

místě. Její fantastický výkon zasluhuje uznání 

všech. Na trati 1650 m dlouhé opět ukázala 

svoji extra třídu. Z rukou trojnásobné 

 

olympijské medailistky v běhu na lyžích Květy 

Jeriové-Peckové při vyhlášení vítězů 

zaslouženě obdržela pohár pro vicemistryni ČR 

v přespolním běhu. 

Družstvo naší školy ve složení Marcela 

Hloušková, Sára Sikorová, Anna Sýkorová, 

Emma Suchanová, Viktorie Güttlerová a Kája 

Rendová obsadilo celkově 9. místo.  

 

Mezinárodní den archeologie 
 

 
 

 

 

 

 

  

U příležitosti Mezinárodního dne archeologie 

pořádalo Vlastivědné muzeum v Šumperku dne 

18. října program pro rodiny s dětmi, školy, 

školky i další zájemce. Zúčastnili se ho také naši 

žáci.  



Právní případ 
Karel Čapek (1936) 

 

— — tak jedu osmdesátkou k té zatáčce 

a myslím, že mám za ní volnou cestu, to se ví, 

byla to volovina; jenom jsem trochu ubral 

plynu a hasím si to vesele do zákrutu. 

A najednou koukám, přes cestu jde průvod. 

Funus. Zrovna zatáčel přes silnici do 

hřbitovních vrat. Tak já šlápnu na brzdu, a lidi, 

to byl smyk! Jenom se pamatuju, že čtyři 

mládenci, co nesli rakev, ji hodili na zem a už 

byli v příkopě, a prásk! Můj vozejček narazí 

zadkem do té rakve na cestě, a truhla letí přes 

pankejt do pole. Lezu z vozu ven a říkám si, 

Krista Pána, jestli jsem sebral taky faráře 

a pozůstalé truchlící, to bude nadělení! Ale 

nestalo se nic; na jedné straně silnice stál 

ministrant s křížkem a na druhé straně farář 

a pozůstalí; vypadali vám jako voskové figury. 

Teprve pak se začal farář leknutím klepat 

a rozčileně brebentí: „Člověče, člověče, to 

nemáte úctu ani k mrtvým?“ A já byl zatím 

rád, že jsem nezabil žádného živého! Potom se 

lidi vzpamatovali; částečně mi začali nadávat 

a částečně běželi na pomoc tomu nebožtíkovi 

v rozbité rakvi; to už je, myslím, takový 

instinkt. A najednou se hrnuli zpátky 

a leknutím ječeli. On vám z té hromady prken 

leze živý člověk, šmátrá rukama a chce si 

sednout. „Copak, copak,“ povídá a pořád se 

pokouší posadit se. Já byl u něho, co by řekl 

švec. „Dědečku,“ povídám, „vždyť by vás byli 

málem pochovali!“ A pomáhám mu z těch 

prken ven. On jenom mrká a koktá: „Co? Co? 

Co?“ Ale vstát nemohl; myslím, že měl nějaký 

zlomený kotník nebo co od toho nárazu. Co 

bych vám to dlouze povídal: naložil jsem dědu 

a faráře do vozu a dovezl jsem je do domu 

smutku; a za námi šli pozůstalí truchlící 

a ministrant s křížkem. A muzika, to se rozumí; 

ani nehrála, protože nevěděla, jak to bude 

s placením. „Tu rakev zaplatím,“ řekl jsem, 

„a doktora taky; ale jinač mně můžete 

poděkovat, že jste nepochovali živého.“ A jel 

jsem; abych pravdu řekl, byl jsem rád, že to 

mám za sebou a že se nestalo nic horšího. 

Ja, ale teď teprve se to začalo. Nejdřív mně 

napsal starosta té dědiny slušný dopis: že prý 

rodina toho domněle mrtvého, nějakého 

Antonína Bartoše, železničáře na odpočinku, je 

nemajetná; že chtěla dědečka důstojně 

pochovat za své poslední našetřené groše; 

a že teď, když se následkem mé neopatrné 



jízdy dědeček probudil z mrtvých,  

budou ho muset pochovávat ještě jednou, což 

si při své chudobě nemohou dovolit. Abych jim 

teda zaplatil ten pokažený funus i s farářem, 

muzikou, hrobařem a pohřební hostinou. 

Potom přišel advokátský dopis jménem toho 

dědečka: že Bartoš Antonín, železničář na 

odpočinku, žádá náhradu za zničený rubáš; 

dále několik stovek za léčení zlomeného 

kotníku; a pět tisíc bolestného za úraz, který 

mou vinou utrpěl. To už mně bylo trochu 

hloupé. Pak nový dopis: že prý dědeček 

pobíral pensi jako železničář; když v Pánu 

skonal, zastavili mu ovšem pensi, a teď mu ji 

ouřady nechtějí znovu vyplácet, jelikož mají od 

okresního lékaře potvrzení, že zemřel. A prý 

mě dědeček bude žalovat, abych mu platil 

doživotní rentu jako náhradu za ztracenou 

pensi. Další upomínka: že dědeček od té doby, 

co jsem ho vzkřísil, postonává a musí se mu 

vařit silnější strava. A prý jsem ho vůbec 

zmrzačil; co prý se probudil z mrtvých, není to 

už on a není vůbec k ničemu. Prý jenom říká: 

„Už jsem to měl odbyto, a teď musím umřít po 

druhé! To já mu nedaruju, to mně musí 

zaplatit, nebo to poženu až k Nejvyššímu 

soudu. Takhle ublížit chudému člověku! Na to 

by měl být stejný trest jako na zabití.“ A tak 

dále. Nejhorší je, že jsem tehdy neměl 

zaplacenou pojistku za vůz a pojišťovna je 

z obliga. Tak já nevím. Co myslíte, budu to 

musit platit?  

 

Zločin a trest  
Karel Čapek (1925) 

 

Nelze to popírat: udělala nečistotu. Teď se krčí 

v nejtemnějším koutě se zvrhlým a urputným  

 

výrazem, zeleně svítí očima a potrhává 

ocasem; ví, co ji čeká. Rázem z ní spadlo vše, 

co z ní dělá vzdělanou a jemnou kočku; je to 

zlé a divoké zvíře džunglí, bestie plná strachu  

 

 

a nenávisti, jež tě sleduje žhoucíma očima jako 

věčného nepřítele. Syčí jako had, když se k ní 

blížíš; její zelené zorničky srší zuřivým 

odporem, hrůzou, záštím a zločinností: pff 

chch chch, nesahej na mne! Nic plátno, 

macku, mezi námi lidmi se vina musí odpykat; 

je Zákon a Řád, že kočka, která se prohřešila, 

se přidrží na místě činu a na! na! na! tu máš, ty 

hanebnice! S ušima sklopenýma, zběsile se 

vzpouzejíc choulí se hříšnice pod tragickým 

přívalem trestu. Hotovo! A jako had, s břichem 

na zemi, peláší bídná kreatura z místa činu. Ale 

než soudce vstane, sedí už uprostřed pokoje, 

spokojená a útlá kočka, jako by se nic nestalo, 

a horlivě si na zádech líže pocuchaný kožíšek. 

Ohlédne se na svého katana ještě trochu 

nejistě, ale očima už zlatýma: Koukej, já jsem 

hezká kočička; otevři mi, já chci jít do kuchyně. 

Načež odchází, dávajíc si zřejmě záležet na 

tom, aby nespěchala. 

 



Jak si poradit se závislostí 
Pavla Miková, 9. B 

 

Život je komplikovaný. Plný překážek. Jenže 

někdy si ještě my sami stavíme překážky před 

nohy. To je můj případ. Sama jsem si postavila 

velkou překážku a to závislost. 

Jmenuji se Bětka a je mi 15 let. Chodím do 

posledního ročníku základní školy. Právě teď 

tu sedím na posteli a snažím se psát deník. 

Paní Hrbáčková (moje psycholožka) říkala, že 

mi to pomůže. Tak tady jsem, sedím na židli 

a snažím se něco zapsat o své závislosti. Jsem 

závislá na heroinu. Nebo spíše byla.  

Začalo to před dvěma lety. Bylo mi třináct. 

Byla jsem puberťačka, která prahla po 

pozornosti. Našla jsem si kamarády. Spíše 

partu. Věděla jsem, že nejsou dobrá 

společnost, ale mně to bylo jedno. Jediné, co 

jsem chtěla, bylo zapadnout. 

 
 

Jednoho dne se moji kamarádi dostali ke 

kokainu. A od té chvíle to šlo z kopce. Víte, 

byly to dlouhé dva roky. Ale nebudu tady 

popisovat, co vše se stalo za tu dobu, protože 

bych si upsala ruku. 

Budu psát o tom, jak si s tím poradit… 

 

Prázdninový pobyt v týpí 
Daniel Dvořáček, 7. B 

 

Jeden z mých mnoha prázdninových zážitků se 

odehrál v tábořišti na jihu Čech u města Nová 

Ves. Jeli jsme tam s taťkou a bráchou. Těšili 

jsme se, že budeme spát v týpí. 

Ale když jsme se přiblížili k tábořišti, narazili 

jsme na překážku. Byla to řeka a museli jsme ji 

přejet autem. Naštěstí se to povedlo a začal 

zajímavý pobyt. 

Hned první noc jsme si v ohništi v týpí rozdělali 

oheň. Jenže oheň nám všem málem propálil 

spacáky. Museli jsme si je přikrýt starými 

pokrývkami. 

Ráno jsme se probudili okolo šesté hodiny a šli 

jsme se nasnídat. Po jídle následovala koupel 

ve studené vodě. Většina lidí to nezvládla, ale 

já ano. 

Po pěkné studené koupeli jsme šli na 

procházku a vrátili se až na oběd. Vařilo se 

v postaveném přístřešku. 

 

 

 

 
Také jsme se vydali na výlet do tzv. české 

stepi. Bylo to tam jako v Americe, až na to, že 

výhled stínily Dukovany. 

Po čtyřech dnech jsme se sbalili a pomalu 

vyrazili zpět do Šumperku. Cesta zpět uběhla 

rychle. Byl jsem rád, že už jsem doma, protože 

se mi stýskalo. Ani jsem nevybalil a brzy jsem 

usnul. 

Pobyt na tábořišti se mi velmi líbil a přivezl 

jsem si s sebou mnoho zážitků. 

 

 



Černá kočka a hamburgery 
Tereza Šubertová, 7. A 

 

Ráno jsem jela autem. Učím češtinu hned 

první hodinu a tak jsem spěchala do školy. 

Když jsem projížděla Pražskou ulicí, přeběhla 

mi přes cestu černá kočka. Nevěnovala jsem 

tomu velkou pozornost, protože se mi to už 

párkrát stalo a vždy bylo vše v pořádku. Ale 

tentokrát to bylo jiné. 

Přijela jsem do školy a ve třídě jsem si chystala 

nějaké papíry. Najednou vešel do třídy velký 

hamburger. To bylo hodně divné. Než jsem 

stačila mrknout, byla třída plná hamburgerů. 

O přestávce jsem měla dohled na chodbě 

a všude kolem mě byly samé hamburgery 

s nožičkama a ručičkama. Bylo to opravdu 

podivné. Konečně vyučování skončilo a já už 

naštěstí mohla domů. 

Udělala jsem si večeři, osprchovala se a šla 

spát. Vlezla jsem pod peřinu a usnula. 

 
Ráno jsem se probudila a s úlevou zjistila, že 

celý příběh byl jen sen. 

A jaké z toho plyne ponaučení? Když je pátek 

třináctého a ještě vám přeběhne černá kočka 

přes silnici, nemusí to znamenat nic špatného. 

 

Prázdniny mezi zvířaty 
Nikol Kadlecová, 6. A 

 

O prázdninách jsem trávila skoro každý den 

u kamarádky na farmě. Staraly jsme se spolu 

o různá zvířata. O kozy, králíky, morčata, 

slepice, kachny, ovce, kočky a koťata, ježky 

a o papouška. Hodně jsme si také povídaly. 

Jela jsem i na koňský tábor. Bylo to super. 

Jezdili jsme na koních a dokonce jsme je česali 

a pletli jim účesy. Podíleli jsme se také na práci 

s kovářem.  

Hráli jsme různé hry a večer především karty. 

Poslední noc jsme spali pod širákem. 

Potom jsme s kamarádkou byly znovu na 

farmě. Čekalo tam na mě překvapení. 

Kamarádka dostala dvě další koťátka. Byli to 

Sheldon a Miky. Sheldon je milé kotě, světle 

zrzavé, má mazlící povahu a pořád vrní. Miky 

byl tmavě zrzavý, měl bojovnou povahu, ale 

i tak to byl hodný kocourek. 

Odjela jsem na dovolenou do Tatralandie 

v Liptovském Mikuláši. Jsou tam tobogány  

 

 

a bazény. Moje oblíbené tobogány jsou Black 

Hole a Delphin. 

Když jsme dorazili domů, na farmě mě zase 

čekalo překvapení. Ale tentokrát nemilé. Pes 

Alexandr zabil kocourka Mikyho. Moc jsme 

s kamarádkou brečely. Chudák Sheldon celou 

událost viděl a byl celý od krve svého bratra. 

Mikyho smrt Sheldona dost poškodila. 



Emily a její těžký zážitek 
Magdalena Pattermanová, 7. A 

 

Emily byla zdravá a moc chytrá 

dívka. Už ve svých pěti letech uměla 

český pravopis lépe než děti na 

druhém stupni základní školy. 

Rodiče z ní měli velkou radost. 

Její příběh začal 1. září, v den, kdy 

se vydala poprvé do třetí třídy. Jako 

vždy ji tatínek dovezl do školy autem. Děti se 

seznámily s novou paní učitelkou, obeznámily 

se se školním řádem a šli domů. Emily šla se 

svou kamarádkou Teou k ní na návštěvu. Tea 

bydlela kousek od školy. Když tam došly, měly 

velký hlad. Tea navrhla, že by si mohly udělat 

domácí hamburgery. Pustily se do toho 

a povedly se jim. Když je snědly, byl právě čas, 

aby Emily šla domů. 

Vyrazila. Na silnici uviděla koťátko. Bála se, že 

ho přejede auto a tak tam pro něj vběhla. 

Jenže se nerozhlédla a to byla její osudová 

chyba. 

Najednou se probudila v neznámém prostředí. 

Probrala se totiž v nemocnici. Uviděla svou 

maminku, která se nad ní skláněla. Koukaly na  

 

sebe, a aniž by si něco řekly, tak Emily věděla, 

že něco není v pořádku.  

Brzy to pochopila. Nemohla pohnout nohama! 

Doktor jí řekl, že si poranila páteř a je možné, 

že bude navždy upoutána na vozík. 

Emily si řekla, že se tomu postaví a to doslova. 

A zhruba za půl roku po mnoha rehabilitacích 

ušla prvních deset kroků. Sice o berlích, ale 

ušla. 

Její uzdravení bylo dlouhé a těžké, prožila 

hodně bolesti a utrpení. Ale je teď ráda za svůj 

zážitek. Dnes už běhá a chodí pomáhat na 

kliniku dětem, které mají podobné problémy 

jako ona.  

Emily je znovu šťastná. 

 

Prázdniny 
Adéla Trtíková, 7. A 

 

Na začátku prázdnin jsem byla s mladší 

sestrou Natálkou u babičky a dědy. Když jsme 

se od babičky vrátily domů, jeli jsme společně 

s rodiči na zahrádku, kde jsme také spali. 

Poslední den, kdy jsme tam nocovali, jsem 

vyšla ven z chaty a podvrkla si kotník. To by 

nebylo tak špatné, jenže za dva týdny jsme 

měli jet na dovolenou do Beskyd. Byli jsme 

tam už minulý rok a bylo to super a letos jsme  

jeli znovu na stejné místo. Tento rok jsme  

nebyli v hotelu, ale v bungalovech (to jsou 

rodinné chatky). 

Chtěli jsme si opět vyjít na Lysou horu, ale 

kvůli mně a mému kotníku jsme nemohli. 

Naštěstí alespoň na plavání jsem si mohla  

 

sundat ortézu, takže jsme chodili na krytý 

bazén, který byl skvělý. Byl tam tobogán, 

vířivka, sauna a velký bazén. 

Jednou jsme byli na venkovním bazéně 

u druhého hotelu, který byl také dobrý. Měli 

tam dva tobogány, bazén pro malé děti a také 

normální pro velké. Sem jsme ale už nechodili, 

protože byl 

celkem da-

leko od na-

šeho bun-

galovu. 

Poslední 

den dovolené mě už noha tolik nebolela a tak 

jsme šli k vodopádům. Byly nádherné. 

Snídaně a večeře byly výborné. Byly tam 

švédské stoly, tak jsme si mohli dát všechno, 

na co jsme měli chuť. 



Rajecké Teplice 
Milan Horký, 7. A 

 

O prázdninách jsem navštívil 

Rajecké Teplice na Slovensku. 

U hotelu, kam jsem přijel, byl 

památník, kde bylo napsáno, 

že zde v době druhé světové 

války byly v trezoru uschovány 

korunovační klenoty. 

V hotelu byla mapa, která 

ukazovala hloubku pramenů vody. Nejhlubší 

byl tři sta tři metry pod zemí. Teplota je 

v některých pramenech třináct, ale také až 

čtyřicet stupňů. 

V pokoji bylo všechno čisté a dobře vybavené. 

Koupelna měla velkou sprchu a bylo tu asi 

sedm ručníků a tři župany. 

Když jsem šel venku kolem bazénů, tak u nich 

byly sochy Afrodity, bohyně lásky z Řecka.

 V jednom bazénu byla teplota třináct stupňů 

a ve druhém čtyřicet. Fungovalo to jako 

Kneippův chodník, akorát že se do vody 

ponořovalo až po krk, nenamáčely se jen 

nohy. Tento cyklus probíhal tak, že jste byli 

minutu a půl v teplé vodě a půl minuty ve 

studené vodě. Cyklus se mohl opakovat 

maximálně třikrát dokola, protože potom by 

mohlo dojít k zastavení srdce. 

 Marek Klimeš, 6. A 



O dobrodružném chlapečkovi, který se ocitl v džungli 

Ondřej Klimeš, 4. A 

 

Jednou před několika lety žil chlapeček Adam. 

A Adam byl na lidi hodný. Plynul čas a v tom se 

stalo neštěstí, Adamova maminka vyhodila 

Adama na svobodný život…   

Adam byl smutný, plakal a zpíval písničku 

o svobodném životě. Zažíval velká 

dobrodružství a jednou se ocitl v džungli. 

Srdce mu bušilo tak, jako když se střílí z pušek. 

Spatřil bezdomovce Martina. A řekli si, že 

budou kamarádi. Domluvili se, že si udělají 

svůj vlastní domeček. Byl to krásný dům 

s teplým kožíškem. Také si udělali knížku 

o svobodném životě, kde si psali, co zažívali.  

Jednou se rozhodli, že se vydají na velkou, 

dlouhou, předlouhou výpravu. Pro dřevo. Ale 

brzy se ztratili. Adam říká Martinovi: „Kde 

jsme?“ „Nevím,“ odpověděl Martin. Šli zpět 

a měli štěstí. Ocitli se znovu ve svém domečku 

 v džungli. A pak si chvilku zazpívali pár not. 

Toto ve skutečnosti zpívali: „To je krásné, 

i když se stane neštěstí, stejně za pár minutek 

se zase ocitneš ve svém domově...“ A byla noc. 

Šli spát.  

Chrápali, až se konečně vzbudili. A čas plynul 

zase jako voda. Uběhly tři roky. 

 

 

A najednou měli hrozně pěkné štěstí. Adam se 

ocitl ve svém domově i s bezdomovcem 

Martinem. Šli za maminkou Mazalovou. 

Maminka povídá: „Kdo to je?“ 

„Můj kamarád – bezdomovec.“ 

„Páni,“ vykřikla maminka, „udělám vám 

horkou čokoládu za to, že jste našli cestu 

domů. A na Adama musím vykulit oči, protože 

si našel také kamaráda – bezdomovce.“  

„Jmenuje se Martin,“ řekl Adam.  

Tak žili všichni spolu.  

Jejich sousedem byla rodina Mokrá. Není to 

jako, že by byli mokří, ale oni se tak jmenovali. 

Soused se většinou ptal: „Kam jdete, děti?“ 

„Do obchodu, sousede,“ odpovídali Adam 

s Martinem a byli rádi, že jsou spolu.  

„Máme krásný život a hlavně máme 

maminku,“ říkal Adam.   

„Koupili jste kvasnice?“ ptala se pořád 

maminka. „Ano, to si piš, že jo,“ vykřikli kluci 

jednohlasně. „Super!“ řekla maminka a upekla 

dort. Čokoládový. „Mňam!“ řekl Adam 

s Martinem.  

Žili spokojeně dlouho až do své smrti. Každý 

na ně vzpomíná s velkou a upřímnou láskou. 

 

Šnek. Celý šťastný z toho, že zase prší.       Klára Kamlerová, 5. B 



 

 

 

Cesta za vysněnou planetou 
Sára Perekstová, 6. A 

 

Když jsem uviděla krásně čistou oblohu plnou 

hvězd, řekla jsem si, že nastal čas. Sbalila jsem 

se a vyletěla. Vesmíru vstříc. Vesmír jsem měla 

vždy ráda, ale také jsem se bála černých děr 

a podobně. 

Jak jsem tak letěla prázdným prostorem, 

uvědomila jsem si, že už možná není cesty 

zpět. Jakmile mi to došlo, upadla jsem do 

depresí a do černé tmy. Těžko se to vysvětluje, 

jak se v depresi cítíte. Padala jsem a padala, až 

jsem neviděla vůbec nic. 

Ale najednou jsem se probudila na neznámém 

místě, které bylo fialově modré. Byla tu 

spousta zvířat, která měla křídla, dračí ocasy 

a tak dále. Nemohla jsem uvěřit svým očím. 

Protřela jsem si je. Zkrátka vysněný svět! 

 

 

 

 

Našla jsem si tu hodně dračích kamarádů, lišek 

i vlků. Cítila jsem, že na téhle planetě mě 

prostě vychovali. 

Ale opět jsem se najednou vzbudila. Doma, ve 

svojí posteli. Bylo mi líto, že nevím, jak se ta 

planeta jmenovala a že mi to nikdo neřekl. 

 

 
 

Marek Klimeš, 6. A 



Já za dvacet let 
Emma Suchanová, 7. B 

 

Ráno jsem se vzbudila hodně brzy. Byl den po 

mých 32. narozeninách. Dostala jsem k nim 

nový lehký oblek do vesmíru. 

Bydlela jsem s manželem na malém pozemku 

na Marsu. Měli jsme vlastní malou raketu 

a moderní dům. A já měla nominaci na 

mistrovství devíti galaxií! 

Byly to velkolepé závody v atletice, ale ne 

v takové, kterou jsem dělala, když mi bylo 

dvanáct. Tohle bylo trochu jiná atletika – 

vesmírná. Z naší Sluneční soustavy bylo 

vybráno 5 lidí ze Země a z Marsu. Jiné 

obyvatelné planety v naší Sluneční soustavě 

nejsou. Mistrovství pořádal Thor – vládce 

hromu. Kromě mě byly nominovány i moje 

dvě kamarádky: Anička a Kája. 

Sraz byl na Marsu, kde jsme nastoupili do 

luxusní nadčasové rakety, která nás odvezla až 

na mistrovství. Byly tam týmy ze všech devíti 

galaxií, potkali jsme tam i tým Skrulů. I když 

ostatní týmy vypadaly nepřemožitelně, věděli 

jsme, že nejsou lepší než my. 

Kromě mě byli všichni z našeho týmu ze Země. 

Poté, co Země málem zanikla, se lidé změnili. 

 

Přestali používat plasty, planetu vyčistili 

a znovu osadili zelení. Ve vesmíru našli 

materiály a suroviny, které jim usnadnily život. 

Byli jsme hodně natrénovaný tým. Vyhráli 

jsme už spoustu závodů, ale tyhle byly 

největší.  Nakonec jsme je ale vyhráli také. 

Hlavní cenou byla nová planeta do Sluneční 

soustavy a věčná sláva pro vítěze. Ta planeta 

byla větší než Jupiter a byl to můj nový domov. 

 

Já za dvacet let 
Stáňa Prachařová, 6. A 

 

Na pět ráno mám nastaveného budíka. Jdu do 

práce. Pracuji v továrně. Továrny jsou už úplně 

všude. Všechen odpad vypouštějí do velkých 

přehrad a ten potom steče do moře.  

Když jdu kolem osmé večer z práce, rozhlížím 

se a vzpomínám, jak to tady kdysi bylo krásné, 

když jsem byla malá. Dnes je všude špína, 

špatný vzduch a lesy jsou vykácené. Doma si 

dám večeři a jdu spát. 

V sobotu často chodím sbírat odpadky. 

Nemám děti ani manžela.  

Od té doby, co se zvolil za prezidenta August 

Goliáš, je všechno špatně. Vždyť už 

i v květinářství jsou jen umělé květiny, žádné  

 

 

živé. Vůbec je málo zboží. 

Lidé jsou hodně uzavření, všude panuje ticho. 

Jen vzpomínky na bezstarostné dětství jsou 

radostné. 

Brzy, už za pár let, tady nebude ani živáčka. 



  

Krumpule 
Cyril Klíč, 6. A 

 

Zadání školní práce: Napište, co je krumpule. 

Krumpule je vynález Leonarda da Vinciho 

z 16. století, který byl zdokonalen současnými 

vědci. Krumpule je malé skládací letadlo 

vytvořené pro vědecké účely a slouží 

v Antarktidě k vyhledávání radioaktivních 

tučňáků.  

Stroj je vyroben z lehkého kovu, tenkých 

provázků, z měkkého plastu a má motor

o velikosti 20 cm. Složená krumpule váží pět 

kilogramů a vypadá jako malá stříbrná krabice, 

která se otevírá malým červeným tlačítkem. 

Celé zařízení vyrábí firma NASA a cena jedné 

krumpule se pohybuje kolem jednoho miliónu 

dolarů. 

Krumpule je stavěná do velmi krutých mrazů, 

ale vydrží i velké teplo – tedy, pokud to přežije 

její posádka. 

Momentálně o krumpuli není velký zájem 

a proto je také málo známa. 

 

 

 

Natálie Málková, 7. A 

Natálie Málková, 7. A 



Nejmocnější ninja  
(Dominik Pavelka, 7. B) 

 

Jednoho krásného dne šel ninja ¥₸₹₺ do 

chrámu, aby se utkal s čínským drakem. Kdo 

totiž porazí tohoto velkého draka, stane se 

nejmocnějším ninjou v Číně. Nikdo ho ještě 

nedokázal porazit. Tisíce ninjů zemřely během 

prvních pár desítek sekund. 

Zanedlouho tam muž dorazil a už se ho drak 

snažil zabít plameny šlehajícími z jeho úst. 

Drak poletoval prostorem jako splašený Yoda 

a ninja měl co dělat, aby přežil. Ale pozor, 

ninja bojuje s drakem už přes minutu! Celý 

chrám začíná 

hořet, dřevěné 

sloupy a trámy 

padají. Ninju spíše 

než drak zabije 

hroutící se chrám. 

Ninja přeběhne po 

jednom ze spad-

lých sloupů a drak 

hned letí za ním. 

Ninja udělá salto 

dozadu a skočí na 

draka. Zabodne do 

draka katanu, 

kterou zatáčením 

používá jako 

volant u auta. Letí 

s drakem přímo do 

největšího ohně. 

Těsně předtím než 

narazí do hromady 

hořícího dřeva, se 

ninja vymrští do 

vzduchu společně 

se svou katanou.  

Drak uhoří v pla-

menech. 

Z draka začnou 

vyletovat barevné 

kuličky, které míří 

přímo do ninji. 

Ninja v sobě začne pociťovat obrovskou sílu. 

Srdce mu bubnuje jako o život a najednou … 

nic. Všechno je zase v pořádku a ninja 

přemýšlí, jestli to vyšlo. Nic se neděje. Ninja si 

říká, že to byla jen halucinace nebo bujná 

fantazie. Srdce mu bušilo asi jen kvůli strachu 

ze smrti. 

Chtěl se dostat z chrámu ven, tak přeskočil kus 

dřeva, který ležel u brány. Vyskočil však 

několik set metrů vysoko! Z ninjy začaly šlehat 

plameny a blesky. 

Tak se ninja  ¥₸₹₺ stal nejmocnějším 

bojovníkem v Číně.  

Eliška Sevruková, 7. A 

Foto: Nikol Kadlecová, 6. A 


