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Projekt ERASMUS „Let´s go increase skills of  21st century“ 
 

V rámci dvouletého projektu Erasmus ve 

dnech 19. až 26. října navštívili naši školu žáci 

a učitelé z Portugalska, Itálie, Řecka a Turecka. 

Koordinátorka projektu Lýdie Špániková se 

svými spolupracovníky nachystala bohatý 

program.   

Zahraniční hosté nejprve strávili jeden den 

v Praze. V Šumperku byli ubytováni v rodinách 

žáků školy, kde se seznámili s našimi zvyky 

a jak taková normální česká rodina žije. Každé 

ráno naši žáci přivedli své hosty do školy 

a pomáhali jim plnit úkoly, které si pro ně čeští 

učitelé nachystali. Šlo především 

o „workshopy“ z technických oborů - fyziky, 

chemie, ICT a biologie. Vždy odpoledne pak 

zahraniční návštěvníci trávili čas na nějakém 

zajímavém výletě v šumperském okolí. 

Poslechli si historickou přednášku o hradu 

Bouzov, vykoupali se v termálním parku ve 

Velkých Losinách a nezapomenutelnými 

zážitky byly atrakce na Dolní Moravě. Stezka 

v oblacích a sjezd velké bobové mamutí 

horské dráhy zahraniční studenty nadchly. 

Hosté byli také oficiálně přivítáni na 

šumperské radnici.  

Nachystat, zabezpečit a provést takovou 

velkou akci nebylo vůbec jednoduché. Paní 

učitelce Špánikové a jejím zdatným 

spolupracovníkům z řad učitelů, žáků a rodičů 

se vše vydařilo na jedničku. Patří jim za to 

velký dík. 
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Jak se u nás líbilo zahraničním hostům, 

zjišťovala paní učitelka Tereza Rajnošek:  

„Nadšení byli žáci i učitelé. Organizačně do 

sebe vše zapadalo, programová náplň nebyla 

ani přepísknuta, ani podceněna. Hostitelské 

rodiny byly vstřícné a dobře se s nimi 

domlouvalo. Program na workshopech byl 

zajímavý a obohacující a to i přesto, že jsme 

základní škola a oni povětšinou školy 

technického zaměření. Jídlo se dalo jíst (což je 

asi největší pocta všech poct, protože cizinci 

nemívají naše české chutě.). Škola pěkná, 

učitelé sympatičtí. A Šumperk i přesto, že je 

malý, je zajímavý, třeba i svou německou 

historií, která je dodnes patrná (na 

architektuře). Samozřejmě malinké výtky 

přišly, ale promptně bylo vše vyřešeno. Snad 

se jim to v hlavě takhle usadí a zapamatují si 

to!“ 

Závěrem dejme ještě slovo koordinátorce Lýdii 

Špánikové: „Našemu prvnímu meetingu 

předcházela dvouletá příprava. Máme za 

sebou nabitý týden, kdy jsme ukázali našim 

partnerům, co všechno se dá dělat a jak by 

měl týden vypadat u nich. Náš týden měl 

veliký úspěch. A zahraniční partneři se mi 

svěřili, že se jim již teď dělají vrásky na čele, 

jak se nám vyrovnat. 

Myslím si, že partnery jsme vybrali dobře a že 

můžeme čekat moc příjemnou spolupráci, 

která nás vzájemně obohatí.“ 
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Sběr kaštanů 
 

Padl rekord!!! Letos se žákům naší školy 

podařilo nasbírat, přinést do školy a nasušit 

800 kilogramů kaštanů!  

Jejich prodejem škola  získala celkem 

2 400 Kč.  Z těchto peněz se nakoupí 

didaktické hry a pomůcky, které budou 

k zapůjčení v kabinetu 1. stupně.  

Velké poděkování patří všem, kteří se do 

sběrové akce zapojili. 

 

 

 
 

Prarodiče četli dětem ve 4. A 
 

Gabriel Košťál, 4. A 

16. října ve středu jsme měli váženou 

návštěvu. Přišla k nám do třídy babička od 

Tobiáše a dědeček od Ondry. Četli nám z knihy 

Tři bratři. Leželi jsme na dekách a poslouchali 

jsme. Holky ze třídy upekly pro všechny 

buchtu. Byla moc dobrá. 

Bylo to velice hezké a těším se, až to bude 

zase. 

 

 

Humanoidní robot PLEN:5ZS Micro:bit 
 

V kroužku Micro:bit a povinně volitelném předmětu Programování vytváříme s dětmi humanoidního 

robota PLEN:5ZS Micro:bit. 

  



S t r á n k a  | 4 

 

Koncert skupiny Réva 
 

Začátkem listopadu si mohli žáci vychutnat 

výchovný koncert s mnoha humornými prvky. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Město čte knihu 
 

Naši žáci se ve škole zapojili do tradiční 

šumperské akce Město čte knihu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



S t r á n k a  | 5 

 

Existuje Bůh? 
 

Podle mě je Bůh vymyšlený, protože ho nikdy 

nikdo neviděl. Není dokázáno, že existuje. 

Nejsou po něm žádné stopy, jako například po 

předchůdcích člověka. 

A kdyby existoval, tak nenechá lidi znečisťovat 

přírodu a ničit planetu, zaplavovat ji plasty 

a rabovat neobnovitelné přírodní zdroje (např. 

ropu). 

Kdyby Bůh existoval, tak odebere lidi, kteří 

dělají špatné věci, a nechá ty dobré žít dlouho. 

Neodsuzuji lidi, kteří věří v Boha, ale ať mi 

svou víru nevnucují. 

Říká se, že Bůh je všemocný. Tak proč neudělá 

něco pro planetu a lidi zbaví věcí, které 

přírodu ničí? 

 

Existuje Bůh? 
 

Já osobně ani nevím, jestli existuje Bůh. 

Nepatřím mezi křesťany. Moje dobrá 

kamarádka v této víře žije celý život. A učí mě 

také věřit, i když mě to dvakrát nejde. Někdy 

mi připadá, že Bůh žije.  

Všude se mluví o tom, že Bůh má na každého 

čas, že si ho najde. Mě připadá, že nemá, vždyť 

je nás tolik na světě. Prý jen když řekneš: 

„Pane Bože,“ tak už tě slyší. Já, kdybych byla 

křesťan a měla v hlavě zákoník a všechna 

různá přikázání, tak bych možná ani 

nedýchala, abych něco z toho neporušila. 

Mě rodiče od malička nevedli k Bohu, i když 

mamka trochu věří, ale taťka by do kostela ani 

nestrčil paty. Ale teď je to trochu jiné, někdy 

večer před spaním mám takovou chvilku, kdy 

Boha o něco poprosím, „když má na všechny 

tolik času“. Třeba aby mé rodině přinesl 

zdraví, aby můj táta byl s námi doma a aby 

můj bráška byl zdravý. 

Za sebe si myslím, když uvěříš, že Bůh existuje, 

tak budeš věřit a když neuvěříš, tak nebudeš 

věřit. Já jsem přesně střet mezi dvěma světy, 

mezi Bohem a těmi, co nevěří (vlastně to jsou 

skoro všichni). 

Existuje Bůh? 
 

Já, jako křesťan, říkám, že Bůh existuje. Ale 

kdybych nevyrůstala v křesťanské rodině, tak 

nevím, jak bych na tom byla… Už od mala jsem 

vlastně vedena ke křesťanství, to znamená, že 

jsem už jako malá chodila do kostela 

(protestantská církev BJB) do „nedělní školy“, 

kde jsme se učili biblické příběhy a podobně. 

Ale nastávaly i chvíle, kdy jsem si říkala, že je 

to hloupost, vždyť v islámu je také Bůh, jsou 

i jiná náboženství. Tak jak můžu vědět, že 

právě to naše je správné? Ale také jsou 

okamžiky, kdy vím, že Bůh je se mnou. 

Například na lyžáku jsem věděla, že se za mě 

modlí minimálně rodiče a několikrát jsem 

cítila, že mě Bůh ochraňoval, že jsem vlastně 

skoro ani nespadla a nic se mi nestalo. 

Ale to byl můj názor. Česká republika není 

příliš zbožný stát. Je tu mnoho ateistů. Ale jsou 

tu také katolíci, protestanti a podobně. Nevím, 

kolik je ve státě buddhistů, hinduistů 

či muslimů.  

Co se týče naší třídy, vím, že tu není skoro 

žádný křesťan. A také vím, že si myslí, že víra 

v Boha je blbost. Já jim jejich názor vyvracet 

nebudu, protože znám svou třídu a vím, že by 

se mi akorát vysmáli do obličeje. Spolužáci 

vědí, že jsem křesťan a já jsem strašně moc 

ráda, jak to berou – že se mi nevysmívají 

a podobně. 

Jsem ráda, že v naší zemi je možné svobodně 

vyznávat svou víru. Prostě, že tady nejsou 

zabíjeni křesťané, buddhisti a jiní, že se člověk 

může svobodně vyjádřit. 

Každý má svůj názor: já, vy nebo moji 

spolužáci. A já jim necpu ten svůj. Ať si každý 

říká, co chce, mě nikdo moje přesvědčení 

nevezme. Podle mě Bůh existuje. 
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Život a smrt  
 

Aneta Langerová, 8. A 

 

Život a smrt. Teď žijeme a zítra možná ne. 

O čem je život? Nevíme, možná na to jednou 

přijdeme. 

Narodili jsme se jen jednou, a proto si myslím, 

že bychom si měli život užít. Jako člověk, který 

se bojí budoucnosti, se bojím zítřka, tak jak si 

mám život užít?  

Nad životem přemýšlím často. Co je po smrti? 

Také netuším. Kdybych byla věřící, asi bych se 

smrti nebála, ale já nejsem. Nemyslím si, že po 

smrti se zčista jasna objeví Bůh, který mi 

řekne, jestli půjdu do pekla nebo do nebe. 

A proto se omlouvám, pokud jsem teď někoho 

urazila, ale je to můj názor. 

Myslím hodně na budoucnost, nevím, jestli je 

to dobře nebo špatně, neboť nikdo neví, co 

bude zítra. Co když mě zítra přejede kamion? 

Určitě bych odcházela s pocitem, že jsem své 

rodině neřekla vše, co jsem chtěla a neudělala 

všechno, co jsem chtěla. 

Bojím se smrti, bude to bolet? A co bude 

potom? Zmizím a co když si na mě potom 

nikdo nevzpomene? Nechci jednou odejít 

a být sama. Až jednou odejdu, chtěla bych být 

obklopená svojí rodinou a chtěla bych se vydat 

na poslední cestu s pocitem, že jsem vykonala   

vše, co jsem měla.  

Přijde mi, že jsem napsala hodně o smrti 

a skoro vůbec nic o životě… Takže proč nám 

byl dán život? Díky lásce našich rodičů? A co je 

vůbec smysl života? A dozvíme se to někdy? 

Já zatím neumím odpovědět, ale co vím, je, že 

svůj život chci prožít co nejlépe, přestože mám 

jistotu, že někde v budoucnosti na mě čeká 

smrt. 

 

Dobro a zlo  
 

Marie Valentová, 8. B 

 

Každý z nás vnímá, co je dobré a zlé, trochu 

jinak. Určitě všichni už viděli nějakou pohádku,  

ve které nakonec zvítězí dobro nad zlem. 

Takže mě zajímá, proč na světě vůbec existuje 

zlo? Jasně, že skutečný život není jako 

pohádka a dobro vždy nezvítězí. Vlastně bych 

řekla, že je to v dnešní době spíše naopak. 

A také je jisté, že zlo se projevuje jinak než 

v pohádkách. 

Ten, kdo páchá zlo, si také vůbec nemusí 

uvědomit, že dělá něco špatného a míní, že to 

co dělá, je naopak dobré. Myslím, že v mnoha 

případech to tak určitě je. Například: 

Kdybychom viděli někoho, jak něco krade, 

rozhodně bychom si mysleli, že je to jasné zlo. 

Ale už nevidíme příběh, který může být za tím. 

Třeba ten člověk vůbec nekrade pro sebe, 

možná má nemocného někoho z rodiny 

a nemůže mu zaplatit léčbu a má ho tak rád, 

že je mu jedno, jestli kvůli tomu půjde do 

vězení, jen když se jeho milovaný uzdraví. 

Proto si myslím, že jen čisté zlo není, za 

každým zlým skutkem je vždy alespoň trošinku 

dobra. 

Ale i když si myslíme, že děláme něco dobrého 

pro své blízké, měli bychom se zamyslet, jestli 

je to dobré i pro ostatní lidi, které možná ani 

neznáme. 

Možná, že člověk, který kradl, aby zachránil 

svého blízkého, nevěděl, že když ukradne 

někomu, koho ani nezná, něco, co potřebuje 

jeho přítel, tak majitel obchodu, kterého 

vykradl, potřebuje ty peníze pro někoho, kdo 

je blízký jemu. 

Proto se držím pravidla: 

„Udělej alespoň jeden 

dobrý skutek denně“. 

Kdyby to takhle učinil 

každý člověk na planetě, 

byl by tento svět o něco 

lepším místem. 
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Já za dvacet let  
 

Alexandr Nawrat, 7. A 

 

Je 26. září 2039 a mě je už 33 let. No jo, já vím, 

už nejsem nejmladší. Ha, ha. 

Můj průměrný den v tomto věku začíná nějak 

takto: Ráno se probudím ve svém krásném 

moderním domě v horách v Kalifornii a potom 

jedu do práce nejnovějším modelem Tesly. 

Pracuji u Space X, kde ostatním kolegům 

navrhuji, co bude nejlepší udělat a jak to 

udělat. Jsem tedy něco jako šéf-designer nebo 

výkonný vizionář. Například včera můj tým 

konečně dokončil novou generaci raket, které 

dopravují lidi na Mars. To je moje práce. 

A co dělám ve volném čase? Fotím. 

Fotografování je můj koníček, kterým si ale 

vydělám dost peněz navíc.  

Takže vedu vážně šťastný život. Teda … nebyl 

bych šťastný, kdybych k tomuhle všemu ještě 

neměl laskavou a milovanou rodinu. Mám 

ženu a syna. Sice se jim přes všechnu práci 

nemohu příliš věnovat, ale snažím se to 

změnit. 

 Jak? Zeptám se umělé inteligence. Ano, takhle 

jednoduché to v této době je. UI o vás ví 

všechno. Vlastně … někteří už mají UI 

i v mozku. Tato technologie se nazývá 

Neuralink. Tito lidé ale už nejsou tak úplně 

lidé. Říká se o nich, že znají vše, například 

i tajemství vzniku celého vesmíru. 

Jo, je to divná doba. 

  

Lucie Veselá, 6. A 
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O tom, jak šla jedna rodina 

nakupovat 
 

Ondřej Klimeš, 4. A 

 

„Jé, my už skoro nic nemáme v lednici!“ 

spráskne ruce maminka. 

„To budeme muset jít nakupovat.“ 

„No jo, vždyť už jsme dlouho nebyli 

v obchodě,“ řekne Tomášek. 

„A může jít s námi Dareba?“ zeptá se Amálka. 

„To bohužel nemůže, ale on to vydrží, vždyť to 

je hodný psík, ne?“ odpoví maminka. 

A tak se maminka, tatínek, Amálka a Tomášek 

vydali do obchodu. 

„Ale ne, kde mám seznam?“ vyleká se 

maminka. „Á, tady je,“ usměje se maminka. 

„Mami, můžu si koupit ty svoje bonbony?“ ptá 

se Tomášek. 

„Jasně, že můžeš,“ řekne jako obvykle 

maminka. 

„A já granule pro Darebu?“ zeptá se Amálka. 

„Ano, to bys byla hodná,“ odpoví maminka. 

„Mamííí, oni už je nemají!!!“ křičí Tomík. 

„Co nemají?“ 

„Moje bonbony!“ 

 

„Aha, tak si kup jiné.“ 

A zatím Amálka běží mezi regály až dozadu, 

kde mívají granule. 

„Kde jsou tedy ty naše?“ pomyslí si Amálka. 

„Aha, tady jsou.“ 

„Ahoj, už jsem tady,“ křikne Amálka celá 

udýchaná. 

Po dlouhé době řekne maminka: 

„Už všechno máme, můžeme jít k pokladně,“ 

řekne maminka. 

Čekali ve frontě, až konečně přišli na řadu. 

„1 999,90 Kč, prosím,“ řekne paní prodavačka. 

„Tady máte,“ řekne maminka a podává paní 

prodavačce dvoutisícovku. 

„Tak, už můžeme jet domů,“ řekne maminka. 

A už jsou doma. 

„Haf, haf!“ rozštěká se Dareba celý šťastný 

z toho, že už jsou doma. 

 

Žila jsem v pravěku 
 

Zuzana Chytilová, 6. B 

 

Žiju na jednom ostrově 

v Atlantském oceánu. Jsem tu se 

svým kamarádem Vítkem.  On je 

pták dodo a já člověk. Jako každý 

den si jdu ulovit něco k jídlu. Vítek jde se 

mnou. Ulovím 

ichtyosaura. A 

pak si ho nesu 

domů. Mám 

dům na stromě. 

Zastavím se 

dole u stromu 

a odložím si 

toho ichtyla. Potom rozdělám oheň a začnu 

svou kořist opékat. 

Sním ho. A až potom si uvědomím, že to nebyl 

ichtyosaurus ale Vítek. Tak jsem šla raději 

spát, abych na to zapomněla. 

V noci mě probudil divný zvuk. Sněží? Z nebe 

se sypou hory sněhu. Začíná silně mrznout. 

Rostliny umírají.  A to je jen začátek… Začátek 

konce. 
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(Ne)obyčejný pes 
 

Eliška Maixnerová, 7. A 

 

Tento příběh bude o mně a o mém životě. 

Jmenuji se Eliška a jsem naprosto obyčejná 

holka. Klasická holka z vesnice. Moje vyprávění 

začíná v den, kdy jsem dostala svého prvního 

pejska Merlina.  

Bylo 20. července. Měla jsem narozeniny 

a úplně na konci oslavy se na mě všichni začali 

koukat, fotili mě a natáčeli mě. Nechápala 

jsem, o co jde. Ale najednou zezadu přišel můj 

bratr a řekl větu: „Tady máš od nás ještě jednu 

maličkost.“ Otočila jsem se. A on držel v ruce 

teprve dvouměsíční štěně. Byla to border 

kolie, moje od začátku vysněné plemeno. 

Merlin byl můj první pes a naprosto vůbec 

jsem nevěděla, jak k takovému tvoru 

přistupovat. Netušila jsem, jestli se cítí dobře 

nebo zda je mu zle. Tak začal můj a jeho nový 

život. Naše začátky byly opravdu těžké. Co se 

týče poslušnosti, byli jsme na tom mizerně. 

Ale potom jsem se začala opravdu snažit. Měla 

jsem konečně chuť do života a to jen díky 

Merlinovi. Začala jsem se zajímat 

o všeobecnou kynologii. Četla jsem odbornou 

literaturu, jak správně zacházet se psem 

 

a podobně. Najednou se začalo dařit. Dostala 

jsem se i na agility. A udělala jsem si zkoušky 

na psovoda.  

Teď už jsem úplně někde jinde, ani slovy 

nemůžu říct, jak jsem šťastná. A čemu se teď 

věnuji: Canicross, Agility, Obrany, Dog 

dancing, Stopy... 

 

Pavouk Azaira 
 

Zuzana Chytilová, 6. B 

 

Ahoj, já jsem Azaira. Jsem pokojový pavouk. 

A jak začíná můj den? Vylezu ze své útulné 

škvírky ve zdi nad skříní a začnu si hledat 

hezké místo na pavučinku. Konečně najdu 

pěkný kout, kde se moje pavučinka bude 

vyjímat. Pořádně jsem ji udělala a do té doby 

než se mi chytne oběd, půjdu na pavoučí 

shromáždění.  

Seděla jsem tam skoro tři hodiny. Pořád se 

probíralo jen: „Musíme ovládnout svět,“ nebo:  

„Nedocházejí mouchy?“ Přestalo mě to bavit,  

 

 

tak jsem se zvedla a schůzi opustila. 

Nevěděla jsem, kam jít. Tak jsem se šla 

podívat, jestli už mám nachystaný oběd. Jenže 

moje pavučinka byla pryč! Jak je to možné? 

Otočím se … A v tom vidím, jak na mě letí 

plácačka. To je můj konec! 

Foto: Eliška Maixnerová, 7. A 
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V sevření znaku 
 

Kristian Brodský, 8. B 

 

Ota se chystal jako každý den do školy. 

Domníval se, že dnes bude vše stejné jako 

obvykle. Cestu do školy měl dlouhou přes pět 

kilometrů. Proto jezdil autobusem. Zastávku 

měl ale pořád ještě asi kilometr od školy. A tak 

když konečně vystoupil, musel jít velko-

městem Leo Mortales. 

V jedné z úzkých uliček ho náhle někdo zatáhl 

za roh. Útočníkovi nebylo vidět do tváře. Ota 

se chtěl bránit, ale zjistil, že ho pevně objímá 

jakýsi rudý provaz z čisté energie. Tajemný 

muž se k němu přibližoval. Rudý had začínal 

Otu dusit. Pomalu začínal ztrácet vědomí. V tu 

chvíli se objevil další člověk. Ota spatřil jeho 

tvář s ostře řezanými rysy. I tomuto muži 

šlehaly z rukou provazy, tentokrát modré. 

Modré paprsky zasáhly útočníka do zad, ten 

odskočil a spadl na zem. Modrý muž začal 

rukama do vzduchu črtat jakési znaky. Spadlý 

muž se náhle vznesl a s hlasitým plesknutím se 

přilepil ke zdi jako magnet k železu. Také on 

naznačoval prstem neznámé znaky. Odlepil se 

od zdi, doskočil na zem a rychle utekl. 

Muž, který zůstal, pomohl Otovi na nohy a řekl 

mu, ať jde za ním. Ota nic nenamítal, byl stále 

otřesen a muže následoval. Došli do lesa hned 

za městem, muž se sklonil k zemi a udělal 

nějaký znak. V půdě se objevil otvor. Vstoupili 

dovnitř a procházeli dlouhými chodbami. 

Potkávali lidi, kteří se s mužem zdravili. Muž 

Otu zavedl do jedné z místností. 

Muž Otu usadil a představil se mu jako Snivy. 

Dal Otovi pití a řekl, že mu potřebuje něco 

sdělit.  „Víš, co se před chvílí stalo?“ zeptal se. 

„To ani náhodou,“ odpověděl Ota. Snivy se 

pustil do vyprávění: „Lidé se dělí na dvě 

skupiny. Na normiky a na nás magiky.“ „Na 

nás?“ podivil se Ota. „Ano, ty jsi také magik. 

Ale teď mě nech mluvit. My, magikové, máme 

určité schopnosti, ale hodně záleží na tom, na 

jaké úrovni se magik nachází. Ty jsi úroveň 

nula. Neovládáš ani základní magickou energii.  

Ale jestli budeš chtít, můžeš se tady hodně 

naučit.“ „Dobře,“ souhlasil Ota. „Následuj 

mě,“ vyzval ho Snivy. Vstoupili do obrovského 

sálu o velikosti čtyř fotbalových hřišť. Byla tam 

spousta podivných zařízení a Ota neměl 

nejmenší tušení, k čemu jsou. „Tady se učíme 

méně náročná kouzla, máme i učebny teorie 

a další tréninkové prostory. Pokud se 

rozhodneš zůstat, budeš mít svůj pokoj 

o patro níž.  

„Hele, Snivy,“ začal Ota, „proč se mě ten 

člověk, asi také magik, pokusil zabít?“ „Ano, 

byl to magik,“ řekl Snivy, „ale nechtěl tě zabít, 

jen omráčit. Jsou tři typy magiků. Zlí, hodní 

a neutrální. Zlí mají v sobě hodně agrese 

a jejich útoky jsou velmi silné, ale často 

nepřesné. Hodní, k těm patřím já, umíme jen 

slabší útoky, ale zase dobře mířené. Poslední 

typ je neutrální magik. Má silné a také přesné 

útoky. Ty jsi neutrální magik. Tvůj typ je velice, 

velice vzácný. Pravděpodobně jsi v tuto chvíli 

jediný neutrální magik na celém světě. A proto 

je o tebe takový zájem. Zlí i hodní tě chtějí mít 

na své straně.“ 

„Ale jak jste poznali, že jsem magik a ještě 

k tomu neutrální?“ nechápal Ota. „Protože ses 

nevědomky projevoval. Vzpomínáš si, kolikrát 

se ti lehce povedlo uklidnit jen mávnutím ruky 

někoho agresivního nebo rozrušeného?“ „Ano, 

máš pravdu,“ uvědomil si Ota. „Proto tě 

magikové začali sledovat. Zlí i hodní mají zvědy 

všude. Pamatuješ si pana školníka?“ „Ano, ale 

kterého?“ zeptal se Ota. „Řekni mi o obou,“ 

vyzval ho Snivy. „No první, pan Kovář, měl 

mezi žáky respekt, ale byl hodný. Ovšem Judy 

se každý akorát bál,“ vyprávěl Ota. „Tak, vidíš. 

A už i určitě víš, k jakým typům oba patřili,“ 

řekl Snivy. 

Náhle jejich hovor 

přerušily hlasité zvuky. 

Rozletěly se dveře, dovnitř 

vběhl vystrašený člověk 

a zvolal: „Poplach!“ 

Pokračování příště… 
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Jezevčík Tali 
 

Melánie Ermanová, 6. B 

 

Dnes jsem se vzbudila 

a uviděla kočku. Rozběhla 

jsem se a začala štěkat. 

Potom přišla moje panička 

a řekla: „Co tady tak 

štěkáš? Já chci ještě spát.“ 

Ale vždy ji nějak 

obměkčím a ona mi dá 

najíst granulky. Nejvíc mi 

ale chutnají slaninové 

pamlsky. 

Za dvě hodiny pojedeme 

na cvičák do Losin. Nikdy 

nepochopím, proč se lidi 

tak umývají vodou, malují 

a češou. Mně stačí se 

olízat, podrbat na zádech 

a hned jsem hezčí než oni. 

Nemám ráda, když mě 

panička péruje. Koupání 

mi tolik nevadí, někdy se 

mi i líbí. Nejraději mám, 

když jdeme na procházku, 

hrajeme si s frisbeem 

a potom jen tak ležíme na trávě, když je teplo. 

Jsem jezevčík a jmenuji se Tali. Moje panička 

má ještě jedno zvíře a to je křeček. 

Na cvičák jezdíme jenom v neděli, protože 

jindy má panička hodně práce. Strašně se 

těším, až pojedeme na dovolenou. Jezdíme 

vždy tam, kde můžou i psy a nikdy nelétáme 

letadlem. 

Vždy, když panička přijde domů, tak se se 

mnou začne mazlit a drbat mě na břichu. 

Také se strašně těším na Vánoce. Pokaždé 

dostanu hračky, konzervy a pamlsky, ale nejvíc 

mě baví trhat balicí papír. 

Paničce dávám najevo svoji lásku. Mám ji moc 

ráda, žádnou jinou bych si nepřála.  

Být jezevčík je super. Jsem menší, a když  

 

 

spadne něco dobrého na zem, tak už mi to 

nikdo nevezme. 

Pokud mi dáte pamlsek, tak si myslím, že 

budeme velcí kamarádi. 
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Klára Kamlerová, 5. B Eliška Sevruková, 7. A 

Alexandr Nawrat, 7. A 


