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Přejeme 

všem 

požehnané  

Vánoce 
 

 

Mikulášská 

nadílka 
 

Veronika Vaculíková 

3. A 
 

Po roce tu máme zas, 

andělů a čertů čas. 
 

Děti, které hodné byly, 

Mikuláše potěšily. 
 

Zazpívaly písničku 

nebo řekly básničku. 
 

Hned nadílku dostaly, 

zvesela si hopsaly. 
 

Kdo zlobil, ten se bojí, 

za rohem už čerti stojí! 
 

S vidlemi a rohatí - 

být hodný se vyplatí! 
 

Místo dobrot, perníků, 

má zloun hrstku uhlíků! 
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Redakční rada: Luboš Bližňák, David Bouchal, Kristian Brodský, Adéla Fojtíková, 

Karel Prachař, Nikol Smrčková, Patrik Šimek, Marie Valentová, Jakub Wagner 

Slavnostní otevření školní jídelny 

V polovině listopadu proběhlo slavnostní otevření zrekonstruované 

školní jídelny za účasti zástupců města. Ředitel školy pozval přítomné 

na oběd. Byla podávána kachna se zelím a knedlíky, na které si 

pochutnali nejen účastníci ceremoniálu, ale i všichni žáci. 
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                     Mikuláš 
 

Žáci devátých tříd v bohatých kostýmech 

jako každý rok rozdávali radost nejen na 

naší škole, ale navštívili také mateřské 

školky v Šumperku.  

Po odchodu Mikuláše a jeho doprovodu 

se po škole pohybovala řada žáků 

označených uhelnými šmouhami. 

„I Mikuláš se může někdy splést,“ 

prohlásil jeden z učitelů a dodal, že na 

naší škole jsou jen hodné děti.  
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Pasování prvňáčků na Pětce 
 

Dne 7. 11. 2019 proběhla na ZŠ Vrchlického 

každoroční akce pro nejmenší školáčky 

s názvem „Pasování prvňáčků“. 

Děti z prvních tříd jsou na této slavnosti přijaté 

oficiálně mezi školáky a dostávají svou první 

knihu „Slabikář“. 

I letos se setkání dětí, rodičů i prarodičů 

konalo v divadelním sálku školy. 

Dívky z tanečního kroužku Pomáda nacvičily 

krátký program a Petr Vymazal z 5. třídy 

zarecitoval veselou básničku od Jiřího Žáčka. 

Svou premiéru měli i prvňáčci, kteří recitovali 

písmenkové básničky a zazpívali maminkám 

a tatínkům písničky. 

Všichni odcházeli domů spokojeni a plni dojmů 

ze slavnostního setkání. 

 
 

 

 

Ekologická akce o třídění odpadů pro 7. třídy ve vile Doris 
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Vánoční hvězda 
 

Propagaci charitativní akce Vánoční hvězda si 

na naší škole vzala na starost Iveta Smolková. 

Zakoupením oblíbené vánoční květiny 

pomáháme naplnit sny nemocných dětí 

z Hematoonkologického oddělení Dětské 

kliniky v Olomouci.  Celkem se podařilo vybrat 

26 300 Kč. Děkujeme žákům, rodičům 

i zaměstnancům školy. 

 

 
 

Florbalový kroužek 
 

 
 

 

Nový výpůjční systém ve školní 

knihovně 
 

Databáze knih školní knihovny byla 

zaktualizována a převedena do systému 

iskola.cz. Seznam knih je nyní dostupný pro 

všechny žáky, rodiče i učitele. 

Jak si knihu vypůjčit? Přihlásíte se na portál 

iskola.cz, v horním menu zvolíte položku 

„Výpůjčky“.  Vyberete si knihu a zarezervujete 

si ji. Vyhledávat můžete podle klíčových slov, 

např.: jméno autora, název publikace, ISBN 

nebo vydavatel. Učitel Bližňák vám následně 

knihu vydá. V systému uvidíte, jaké knihy máte 

rezervovány, které půjčeny a budete také 

automaticky upozorněni, které tituly již 

máte vrátit. 

Knižní tipy pro žáky budou pravidelně 

zveřejňovány na nástěnce u školní knihovny 

a ve školním časopisu. 

Budeme velmi rádi, pokud novou virtuální 

půjčovnu vyzkoušíte a přispějete svým čtením 

k efektivnímu využití mnoha krásných titulů 

naší knihovny. Pomozte nám verifikovat 

výrok: „Celá Pětka čte knihy“. 

 

Robotika 
 

Nový přírůstek do naší rodiny robotů. 
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Školní knihovna tě zve do světa fantazie 
 

Letopisy Narnie: Čarodějův synovec 
Tohle z filmu neznáte! Filmová série začíná až druhým dílem.  

Projděte s námi do země zázraků a kouzel - do Narnie! 1. díl světového fantasy 

bestselleru. 

Podivínský strýc pošle svého synovce Digoryho a jeho kamarádku Polly 

objevovat jiné světy, do kterých si sám netroufá vstoupit. Oba kamarádi se 

musejí hodně ohánět, aby unikli nástrahám, které jim přichystá zlá čarodějnice 

Jadis. Jenže nebýt toho, nikdy by se nesetkali s bájným lvem Aslanem a neviděli 

by zrození nového světa jménem Narnie – a v Narnii je možné všechno… 

 

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti 
Znáte z filmu! Tajemný ostrov. Opuštěný sirotčinec. Zvláštní sbírka velice 

podivných fotografií. Strašidelný příběh jako dělaný pro Tima Burtona.  

To vše čeká na odhalení v knize Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, 

nezapomenutelném románu, kde děj a děsivé fotografie přináší jedinečný 

čtenářský zážitek. Fantasy doprovázená strašidelnými starými dobovými 

fotografiemi, při které běží mráz po zádech. Sirotčinec slečny Peregrinové pro 

podivné děti zaujme dospělé, teenagery a všechny, kdo mají rádi temná 

dobrodružství. 

 

Hunger games: Aréna smrti 
Znáte z filmu! Vítězství znamená slávu a bohatství. Prohra znamená jistou 

smrt. Hunger games začínají... Hlavní město Kapitol vládne okolním dvanácti 

krajům krutou a tvrdou rukou. Poslušnost si udržuje zvrácenou televizní 

reality show, ve které každoročně jedna dívka a jeden chlapec z každého 

kraje nedobrovolně bojují o život. Šestnáctiletá Katniss chce zachránit svou 

sestru, která byla vylosována, a nabídne svou účast dobrovolně.  

„Je to znepokojivá, násilná, strhující kniha, která generuje téměř neustálé 

napětí. Nemohl jsem se od ní odtrhnout."  

Stephen King 

 

Chlapec v pruhovaném pyžamu 
Německý chlapec Bruno neví nic o koncentrácích, ani o strašlivém utrpení, 

které jeho národ uvalil na miliony lidí. Byl odtržen od svého domova 

v Berlíně a převezen do odporného domu uprostřed oplocené pustiny. Ale 

jednoho dne se setká s chlapcem Šmuelem, který žije na druhé straně 

vysokého plotu. I on, jako ostatní, nosí pruhované pyžamo. Bruno je zvídavý 

a přátelství se Šmuelem mu dá příležitost zjistit, co se to za tím plotem 

vlastně děje. Proto si oblékne pruhované pyžamo a protáhne se dovnitř, 

netuše, že jeho zvědavost ho dovede k odhalení strašlivé pravdy.  
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Školní knihovna tě zve do světa fantazie 
 

Jak čert hledal díru do pekla 
Úžasný pohádkový příběh pro malé i velké od velkého mistra, který se čte 

jedním dechem. 

Veselé pohádkové čtení vypráví půvabnou a jadrnou češtinou o tom, co se 

všechno stane, když se čert dostane na zem a netrefí pak zpátky! 

  

Kocour Mikeš 
Nesmrtelná knížka, kterou si zamiluje každý, kdo přečte prvních pár stránek. 

Jen málokdo z vás neslyšel o Mikešovi. Černý kocourek žil v Hrusicích 

u Ševců a nejvíc si s ním rozuměl Pepík. Spolu se navyváděli mnoho veselých 

kousků a taškařic, při nichž nikdy nechyběli kamarádi Pašík a Bobeš, později 

i roztomilý Nácíček. Když se Mikeš vypravil do světa, prožil nejedno 

dobrodružství na cestách a v cirkuse, kde na čas zakotvil. Ale všude dobře, 

doma nejlíp, a tak se kocourek zase vrátil, aby rozdával radost všem dětem. 

 

Knihy džunglí 
Svělá kniha! Nesmrtelné vyprávění o chlapci Mauglím, který vyrostl 

mezi zvířaty v džungli a naučil se jejich zákon. V jednotlivých příbězích 

se seznámíte s vlkem Akélou a jeho vlčí smečkou nebo se dozvíte, 

jaké přátelské ochrany se chlapci dostalo od medvěda Bálúa. Příběhy, 

v nichž se mísí fantazie, magie i přesná pozorování stále působí 

hlubokým dojmem. Džungle v nich ožívá všemi pachy, nočními zvuky 

i skřeky exotických zvířat a vtáhne vás přímo do děje.  

 

Oliver Twist 
Tato kniha je tak napínavá, že vás pohltí a nepustí! Sirotek Oliver vyrůstá 

v chudobinci pod vládou krutého pana Bumbla. Poté, co požádá o jídlo 

navíc, je vyhozen a dostává se jako učedník k hrobníkovi. Musí utéct do 

Londýna, kde se dostane do bandy mladých zločinců, kterou vede Žid 

Fagin. Při jedné z krádeží je nevinný Oliver zadržen. Před rozsudkem ho 

však zachraňuje dobrotivý starý pan Brownlow. Ten mu také dá střechu 

nad hlavou a Oliver krátký čas bydlí v jeho domě. Poté je ale unesen 

kumpány, kteří se ho nechtějí vzdát... 

 

Doktor Proktor a prdicí prášek 
Příběh o tom, jak je důležité být sám sebou a jak vám tvořivost a fantazie pomohou k odvaze. Když se 

klučina jménem Bulík přestěhuje do uličky Dělová, rychle se dává do party s Lízou a s dobromyslným, 

značně podivínským vynálezcem doktorem Proktorem.  Kniha Jo Nesba, nejúspěšnějšího současného 

norského spisovatele, je doplněna mimořádně půvabnými ilustracemi předního norského ilustrátora 

Pera Dybviga, které příběh plný humoru, fantazie, slovních hříček i bláznivých situací dokonale 

vystihují a podtrhují. 
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Radost a smutek 
Adéla Fojtíková, 8. B 

 

Radost je pocit, který zažívá každý z nás. Může 

pocházet jenom z drobností nebo z velkých 

věcí. Sangvinik, neboli velmi optimistický 

člověk, má radost z každé maličkosti, jako je 

například sladkost (to platí převážně u malých 

dětí, ale u mě taky), nebo dostane dobrou 

známku. Někdo má radost z větších 

skutečností: právě odmaturoval, dodělal 

vysokou školu, slavil svou svatbu – je toho 

mnoho.  

Také třeba zrod nového života, nebo někdo 

zachrání život. Možná si to neuvědomujeme, 

ale pro lidi (doktory) je neskutečná úleva 

zachránit život, jak lidský, tak i zvířecí. 

Pamatuji si, jaký to byl adrenalin, když se můj 

kůň začal dusit, ale hlavně nejde zapomenout 

na tu obrovskou skálu, co nám všem spadla ze 

srdce, když vše dobře skončilo.  

I zvířata cítí. Nejčastěji jsou to právě tyto dva 

druhy citů: radost a smutek. Když se zvířata 

dostanou do špatných rukou, pak je to 

převážně smutek, ale když přijde někdo, kdo je 

odtud dostane, pak jsou mu zavázené na celý 

život (mluvím z vlastní zkušenosti). Takto bylo 

 

zachráněno mnoho zvířecích životů. 

A smutek? No … to není zrovna pocit, který 

vítáme s otevřenou náručí. Může to být při 

úmrtí milované osoby nebo oblíbeného 

zvířete. Také v případě špatné známky, ale to 

patří do drobností. 

Smutek také můžeme prožívat vciťováním se 

do těla ostatních, takzvaně s nimi soucítíme. 

Je to vlastnost, kterou oplývá skoro každý 

z nás. Bohužel se najdou i tací, kteří tuto 

potřebnou vlastnost postrádají.  

Díky smutku si můžeme uvědomit své chyby, 

alespoň u mě to funguje. Můžeme se ale také 

uzavřít do sebe. A dostat se „pod kůži“ 

uzavřenému a smutnému člověku je docela 

fuška. Ale když se to podaří, zachráníme ho 

před smutkem a vrátíme mu chuť do života. 

 

Můj život za dvacet let 
Magdalena Pattermanová, 7. A 

 

Jako vždy i dnes jdu spát okolo deváté večer. 

A jako každý den si přeji, abych už konečně 

byla dospělá. 

Ráno mě vzbudil budík. To je divné, budík 

přece nemám. Rozhlédnu se a napravo ode 

mě leží nějaký muž. Najednou si všechno 

uvědomím. Vždyť už mi přece je 32 let, mám 

dvě krásné děti a jsem šťastně vdaná. 

Jdu do kuchyně a jako vždy udělám pro svou 

rodinu snídani. Jdu probudit manžela a děti. 

O půl osmé odvede manžel Aničku do školky 

a Tondu do školy. No jo, letí to, Tonda je už ve 

třetí třídě a Anička půjde do školy už příští rok. 

 

V osm vyrážím do práce, prvního klienta mám 

na devět. Co se týče mého povolání, tak to se 

mi splnil můj sen, jsem fyzioterapeutka. 

V práci končím ve tři a jdu vyzvednout děti. 

Přijdeme domů a dáme si společně svačinu. 

Potom si Anička hraje v pokoji a já s Tondou 

dělám úkoly a učím se s ním. Čekáme, až 

přijde manžel z práce. Děti si hrají a já si čtu 

knížku. 

V šest je už manžel doma. Dáme si večeři, děti 

se podívají na večerníček 

a jdou spát. Já a manžel 

shlédneme film a také 

jdeme spát. 

A zítra si to můžeme 

zopakovat. 
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Dobro a zlo 
Nikol Smrčková, 8. B 

 

Dobro je (podle mě) něco, co přináší lidem 

i zvířatům radost do života. Kdyby v sobě 

nikdo neměl dobro, byla by naše planeta Země 

spíše vězení plné smutku a zla. Bylo by to 

tmavé místo, kam by maminky nechtěly 

přivádět své děti. Každý člověk má v sobě 

aspoň trochu dobra (i člověk, který se neustále 

mračí).  

To, že se někdo směje, je už dobré znamení. 

Dám příklad. Máte kamarády, kteří vás sice 

mají rádi, ale pořád se na vás mračí. Není to 

příjemné. Pokusíte se kamarády rozesmát 

a povede se vám to … to je dobro.  

Dobro je to, co cítíte, že je správné. Když 

převedete staršího člověka přes ulici. To je 

dobro. Dobro je vlastně spojené s radostí. 

Například milovník jednorožců dostane 

velkého plyšáka jednorožce a má z toho radost 

(jako jsem měla já). Nebo nemáte rádi učitelku 

a ona odejde ze školy. Je to pro vás dobré, 

protože vás třeba neměla ráda a zhoršovala 

vám průměr známky zkoušením u tabule. 

Zlo je chmurná věc. Není to hezké. Někdo 

někomu úmyslně ublíží, jiný lže ve vztahu 

nebo v přátelství, dále šikana, týrání, … To je 

zlo.  

Zlo je vlastně spojené se smutkem. Když 

probíhá šikana, tak oběť není šťastná. Nevěra 

ve vztahu – podvedený také není zrovna 

šťastný. Někdo vám úmyslně zničí oblíbenou 

věc a vy nejste šťastní. Máte oblíbeného 

učitele a on odejde ze školy. To pro vás není 

dobré ani šťastné. 

Eliška Maixnerová, 7. A 
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Noční motýli 
Natálie Rotterová, 6. B 

 

Motýli tiše poletují 

nad noční oblohou, 

měsíček svítí, 

hvězdičky září. 

 

Motýli tiše poletují 

splývají s vánkem, 

ten větřík, který plyne, 

nám tiše fouká pod peřinu. 

 

Cítíš, jak tě zebou kolena. 

Bacha, motýlek už přilétá. 

 

 

 

 

Kočka 
Natálie Málková, 7. A 

 

Máme doma kočku, 

shazuje nám sošku. 

 

Hraje si s klubíčkem 

a pokukuje očíčkem. 

 

Je to malej mazlíček, 

hotovej můj uzlíček. 

 

Sice je dost malá, 

ale je moc hravá. 

 

Jmenuje se Lilinka, 

je to moje micinka. 

 

 

 

Eliška Sevruková, 7. A 
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Já v těle delfína 
Simona Verebelyová, 7. A 

 

Vzbudila jsem se jednoho krásného rána 

v moři. Můj dnešní den probíhal většinou 

podobně jako ostatní dny.  Po probuzení jsem 

měla hrozně velký hlad, tak jsem probrala i své 

přátele. Pluli jsme na lov rybiček.  

Probíhalo to ale jinak, než jsme si 

představovali. Neviděli jsme žádné ryby. Voda 

byla šedozelená a všude plavaly barevné 

plasty a sáčky. Ostatním to chutnalo, ale mně 

se to zdálo divné. Po pár hodinách, kdy jsme 

našli jen pět rybek, jsme to vzdali a plavali 

jsme domů.  

Cestou jsme potkávali hodně mrtvých zvířat, 

od ptáků až po delfíny, dokonce i jednu 

velrybu. Zděsila jsem se a přišlo mi to divné. 

Ze zvědavosti jsem vyplavala na hladinu. Nikdy 

jsem neviděla tolik plastů a mrtvých živočichů. 

Svět byl jeden velký odpadkový koš. Lidské 

děti a jejich rodiny žily na skládkách složených 

z hromad odpadků. 

V tu chvíli mi všechno došlo a já věděla, co se 

stane se mnou a s mými přáteli. Druhý den 

jsem byla velmi slabá a bylo mi špatně. Cítila 

jsem, že už dlouho nevydržím. Věděla jsem, že 

to celé utrpení způsobili lidé. Takto smutně 

končil můj den i můj život. 

 

 
 

 

  

Alexandr Nawrat, 7. A 
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Šikana 
Tereza Pospíšilová, 7. B 

 

Začíná den v obyčejné škole a Jirka sedí na 

schodech a pláče. Zapomněl si domácí úkol 

a všechny děti ve třídě se mu začaly smát. 

Jirka se dal do breku a utekl na schody. Paní 

učitelka si všimla, že Jirka zmizel a šla ho najít. 

Ale nemohla ho nikde objevit. Zeptala se 

Jirkových spolužáků, kde by mohl být, ale 

nikdo nevěděl. Učitelku napadlo poslední 

místo. A skutečně ho našla na schodech vzadu 

u školy. „Proč pláčeš, Jirko?“ „Spolužáci se mi 

smějí.“ 

 
Jirka přišel ze školy a postěžoval si mamince. 

Maminka navštívila druhý den ráno školu 

a nakonec se vše vysvětlilo. 

Jirka šel další den do školy a měl trochu obavy, 

co se zase přihodí. Ve třídě nikdo nebyl a Jirka 

se radoval, že je první. Sedl si do lavice a začal 

jíst chleba s marmeládou. V tom spolužáci 

vyskočili ze skříní a začali po Jirkovi házet 

papírové koule. Jirka se lekl, nelíbilo se mu to 

a začal zase brečet. 

Přišel k němu spolužák a řekl mu, ať mu 

okamžitě dá svůj chleba. Jirka si myslel, že 

když mu svůj chleba věnuje, tak ho už spolužák 

nechá na pokoji. Ale on chleba vzal a prásknul 

ho Jirkovi přímo do obličeje. 

Jirka doma znovu všechno pověděl mamince. 

Maminka mu řekla, že jestli se ještě jednou 

něco takového stane, nechá Jirku přeřadit na 

jinou školu. 

Jirka zase šel ráno do školy. A stalo se něco 

nečekaného. Jirka vstoupil do třídy a všichni 

spolužáci stáli v řadě. Omluvili se Jirkovi, 

protože pochopili, že jejich chování nebylo 

hezké. Dali mu kytky, čokolády a bonbóny. 

Tím se všechno vyřešilo. Z žáků se stal lepší 

kolektiv. Jezdili spolu na spoustu akcí. 

Nakonec byli rádi, když se spolu setkávali 

i v dospělosti. 

 

  

Natálie Málková, 7. A 
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Křeček Zubísek 
Bedřich Horáček, 6. B 

 

Dnes jsem se probudil a šel si zaběhat na své 

kolo. Ale po chvíli to už byla nuda. Tak jsem si 

šel procvičovat zuby. Ale než jsem začal, tak 

vstal i můj páníček. Jmenuje se Luboš. Pracuje 

jako učitel na páté základní škole v Šumperku. 

Nikdy jsem tam nebyl, ale toužím se tam 

podívat. 

Páníček ke mně přišel a povídá: „Tak pojď, 

Zubísku, dnes tě konečně vezmu do školy. 

Chceš?“ No a já jsem začal skákat radostí 

a běhat dokola. Jenže to jsem nevěděl, co mě 

ještě čeká. 

Páníček mě vzal a strčil do nějaké černé díry. 

Vůbec jsem nevěděl, kde to jsem. Každopádně 

to se mnou chvíli třepalo, chvíli skákalo. Nic 

příjemného to nebylo. Konečně mě pán z díry 

vytáhl. 

Přede mnou byla plná třída žáků. Vypadali jako 

 

šesťáci. Jak mě uviděli, tak se mi všichni začali 

smát. Nevím proč, asi jsem měl na ně příliš 

velké zuby. A co čekali, když se jmenuji 

Zubísek? No, každopádně to bylo velice 

zajímavé. 

Snad mě páníček zase někdy vezme do školy, 

ale doufám, že za jinou třídou, protože 6. B 

byla dost zlobivá. 

 

Nová planeta 
Emma Suchanová, 7. B 

 

Velká kosmická loď se blíží zpět k planetě 

Zemi. Na palubě jsou vzorky zvířat, rostlin, 

půdy, vzduchu a vody. Je tu také tým deseti 

lidí, který se vrací z velké mise.  ¨ 

Lidé se s novými technologiemi dostali až do 

další galaxie, kde objevili obyvatelné planety. 

Země sice byla vyčištěna a zbavena toxických 

odpadů, ale lidí stále přibývalo. Už nebylo 

místo. A proto se právě tým průzkumníků 

vracel z výpravy na planetě Noela. Díky 

nejnovějším vesmírným lodím a úžasným 

technologiím trval let tam i zpět pouhé dva 

měsíce. 

Po příletu rakety se všechny vzorky čtyři 

měsíce pečlivě zkoumaly. Po půl roce přišla 

dobrá zpráva pro celý svět. Planeta Noela je 

obyvatelná a plná života. Za devadesát pět 

dnů budou vysláni první vesmírné lodě, které 

začnou planetu kolonizovat. 

 

Nejprve byly vystavěny základny, potom 

přijížděli dělníci, kteří stavěli krásné obytné 

domy. Obydlí jsou pouze z materiálů šetrných 

k přírodě. Lidé se začali zabydlovat. 

Zvířata na Noelu nebyla stejná jako na Zemi. 

Vlastně se jim skoro vůbec nepodobala. 

Některá z nich byla přátelská, jiná plachá nebo 

agresivní. Byly tam zvířecí druhy, které 

dokázaly létat a byly větší než sloni. Také 

krajina byla jiná a velmi různorodá. Při 

průzkumu lidé narazili i na létající hory 

a ostrovy. Vzali z nich vzorky horniny a zjistili, 

že je to zvláštní materiál, na který nepůsobí 

gravitace. Na ostrovech rostou i zvláštní 

stromy, které mají dlouhé liánovité kořeny 

visící ve vzduchu. Kořeny si berou veškeré 

živiny ze vzdušné vlhkosti a z mraků. 

Noela je prostě hodně rozmanitá planeta. 

Lidé se přistěhovávali a snažili se nenarušovat 

přírodu. Žijí s přírodou v souladu. Noela je 

velká planeta, je padesátkrát větší než Země. 

A v této galaxii je takových planet více. 
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Realita za dvacet let 
Marie Valentová, 8. B 

 

Každé ráno se probudím, když mi zvoní budík, 

aby mně připomněl, že musím jít do práce. Tak 

vstanu, připravím si snídani, uvařím kávu 

a přečtu si pár stránek z knížky. Po snídani se 

vypravím do práce. Vezmu si boty, kabát 

a vyjdu na ulici, kde stojí moje vznášedlo. 

Nasednu do něj a hlasovému ovládání řeknu 

adresu své práce. 

Večer jsem se vrátila z práce a všimla jsem si, 

že mi došel e-mail od rodičů. Chtěli, abych na 

pár dní přijela za nimi domů na Zemi. Koupila 

jsem si letenku a brzy jsem odletěla z hlavního 

letiště na Marsu zpět na rodnou planetu. 

Na Zemi jsem si všimla, že se od mé poslední 

návštěvy vůbec nic nezměnilo.  Všude byly 

poházené odpadky, plastové sáčky a další 

smetí. Nebylo vidět ani na krok, protože celou 

 

planetu objímal hustý dým. Bylo hrozné vedro, 

přestože byl říjen. 

Přišla jsem domů a přivítala se s rodiči. 

Popovídali jsme si a později jsem šla spát. Když 

jsem ulehla, musela jsem si dát přes hlavu 

ochranný přístroj, abych se ve spánku 

neudusila dýmem z venku. 

 

Podivný příběh ze statku 
Nikol Smrčková, 8. B 

 

Ráno jsem se vzbudila na slámě. Vedle spal 

Pepa. Pepa je prase. 

Vstali jsme, šli jsme se projít na louku 

a podívat se na divoké hřebce a klisny 

jednorožců. Byli mezi nimi i valaši, ale o tom se 

před nimi nahlas nesmí mluvit. 

První hřebec nás zahlédl, vylekal se a utekl 

pryč. Všichni ostatní jednorožci se rozběhli za 

ním. Zůstalo tam jen jedno jediné 

jednorožčátko. Bylo zraněné. Když jsem se 

k němu přiblížila, chtělo také utéct, ale jeho 

zraněná noha mu to nedovolila. Zavolala jsem 

mé kamarádce Amálce, aby mi z domu dovezla 

lékárničku. Pepa samozřejmě jen přihlížel 

a válel se v bahně. Amálka dorazila. Vzala jsem 

lékárničku a malého jednorožce jsem ošetřila. 

Jednorožec se po chvíli zvedl na nohy 

a odklusal k lesu za ostatními. Pepa jen dál 

přihlížel, válel se a taky stačil asi pětkrát 

usnout. 

 

Spokojeně 

jsme se s 

Pepou a 

Amálkou 

vydali 

domů.  

Ale to 

ještě není 

konec. 

Jakmile 

jsme se 

vrátili domů, čekal tam na nás zuřivý kohout. 

Byl vládcem celého statku. Rozběhl se proti 

nám a my jsme rychle zdrhli na seník, aby nám 

kohout nevykloval oči. Pepa funěl jako prase.  

Jenže kohout neměl zastřihnutá křídla a tak 

vyletěl za námi na seník.  Rychle jsem popadla 

do rukou cep a zuřivce jsem jím přetáhla. 

Spadl ze seníku dolů a nejspíš to nepřežil.  

Pravda, naštval mě, ale takhle to skončit 

nemuselo. Nu což, kůži stáhnu, maso uvařím, 

kosti vlkům pohodím a převezmu vládu nad 

celým statkem. Samozřejmě i s Pepou. 
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Jarmilo, do toho! 
Anna Sýkorová, 7. B 

 

Bylo krásné letní dopoledne a Jarmila se 

rozhodla, že dnes bude ten pravý den. Jela 

totiž s atletikou na soustředění do malé 

vesnice na Severní Moravě. Jarmila se tam 

moc těšila od té chvíle, kdy jí to paní trenérka 

oznámila. 

Už ve čtvrtek si sbalila věci a nemohla se 

dočkat soboty, kdy měli odjíždět. Pátek 

naštěstí uběhl jako voda. Jarmila si ještě 

dokoupila poslední věci. 

Konečně se dočkala! Maminka ji zavezla na 

stadion a rozloučila se. Jarmile začalo těžké, 

ale skvělé soustředění. 

Přijeli na chatu a na pokojích si vybalili věci. 

Pokoje měli rozdělené už dávno dopředu, 

nikdo totiž nechtěl být na pokoji sám. Po 

vybalení hned začal trénink. 

Každý den posilovali a běhali. Dvakrát si 

dokonce „vyběhli“ na Kralický Sněžník. Jenže 

jednou běhali „kopce“. To znamená, že běžíte 

nahoru a zase dolů. A právě když sbíhali, 

Jarmila zakopla o kořen a zlomila si nohu. 

Noha ji strašně bolela, tak si sedla. Kamarádky 

k ní přiběhly a snesly ji dolů. Trenér ji odvezl 

do nemocnice. Tam dostala sádru a řekli, že 

bude muset zůstat ležet doma. 

Jarmila byla smutná. Už se nevrátí na 

soustředění a navíc stráví pár týdnů v posteli. 

A ještě k tomu v létě. V hlavě si už ale říkala, 

že to zvládne a bude pilně trénovat, aby byla 

stejně dobrá jako dříve. 

Po sundání sádry se učila chodit, až si došla 

sama na záchod. Prázdniny skončily a začala 

škola. Všechny schody a patra ve školní 

budově dávaly Jarmile pořádně zabrat, ale 

nedávala na sobě nic znát. Brala to jako 

trénink na její vytouženou atletiku. Doma, 

když se mamka nedívala, zkoušela běhat bez 

berlí ode zdi ke zdi.  

Uběhlo dalších pár týdnů a Jarmila šla na 

atletický trénink. Vůbec to nebylo lehké 

a nešlo jí to. Ale když vydrží, bude určitě dobrá 

jako dřív. Na každém dalším tréninku se 

Jarmila zlepšovala, ale pořád to nebylo ono.  

Jednou se jí trenérka zeptala, zda by nejela na 

závody do Olomouce. Jarmila skákala tři metry 

do vzduchu a měla obrovskou radost. Věděla, 

že nebude mít nejlepší výsledky, ale hlavně že 

může závodit. 

V den závodu měla radost, ale i obavy. Potom 

si řekla, že poběží pro radost.  

Byl odstartován běh na 1 500 metrů. Jarmila 

se držela uprostřed dívek. Noha ji bolela víc 

a víc, ale musela to uběhnout.  

Poslední kolo začala zrychlovat. Když byla na 

páté pozici, chtěla doběhnout aspoň třetí. 

Přišla závěrečná rovinka. Jarmila zatnula zuby 

a vydala se ze všech sil. A v posledních 

metrech předběhla i první závodnici! 

V cíli si lehla na zem a plakala štěstím. Na 

stupně vítězů dokulhala a vzala si svou 

zaslouženou zlatou medaili. Pokud v něco 

opravdu věříte, dokážete to. 
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Záhada starého domku 
Ondřej Stojaník, 7. B 

 

V hustém lese, v malém domku ležel na stole 

dopis. 

Byl krásný a slunečný den. Tomáš dostal ve 

škole dvě jedničky z důležitých předmětů a tak 

si spokojeně vykračoval domů. Doma zjistil, že 

tam nejsou rodiče. Byl z toho trochu zmatený, 

ale řekl si, že se asi zdrželi v práci. Ale když se 

nevraceli další tři hodiny, začalo mu to být 

divné. Potom si vzpomněl, že mu včera říkali, 

že si vezmou volno a chvíli si oddechnou na 

chalupě. Tomáš byl nerozhodný. Chtěl rodiče 

vidět, stýskalo se mu, ale také je nechtěl rušit. 

Nakonec si vzal kolo a vydal se za nimi. 

Začínalo se stmívat, když dorazil na místo. Bylo 

to divné. Pokud by rodiče byli na chalupě, 

svítilo by se tam. Přestal nad tím dumat 

a rozběhl se k domku. Otevřel dveře a rodiče 

nikde. Tomáš byl nervózní. Když se trochu 

uklidnil, řekl si, že se vrátí domů a bude čekat 

tam. Otočil se a koutkem oka zahlédl na stole 

dopis. Bylo v něm napsáno: „Sbohem“. Tomáš 

už nevěděl, co si má myslet. Byl celý 

vystrašený. Vzal dopis a kolo a uháněl na 

policii. 

Na policii se stalo něco, co Tomáš nečekal. Na 

stanici seděli jeho rodiče. Tomáš se k nim 

rozběhl a objal je. „Kde si byl?“ vyčítala mu 

máma se slzami v očích. „Byl jsem na chalupě, 

hledal jsem vás,“ řekl Tomáš. Táta se na něj 

zaraženě podíval: „Tomáši, my žádnou 

chalupu nemáme!“ „Cože?“ divil se Tomáš, 

„vždyť jsem tam teď byl.“ Máma se na něj 

smutně usmála: „Tvoji prarodiče měli chalupu, 

ale ještě před tím než ses narodil. A uhořeli 

tam.“ „To není možné,“ opakoval Tomáš, „je 

to náš domek. Přece tam pravidelně jezdíme.“  

Nakonec Tomáš rodiče přemluvil, aby se tam 

jeli podívat. 

Po příjezdu na místo se Tomáš zarazil. Tam, 

kde měl být domek, byly jen ohořelé 

pozůstatky starého obydlí. 

 

Očima psa 
Alexandr Nawrat, 7. A 

 

Jelikož jsem pes, můj život není úplně 

dokonalý. Většinu času se cítím, jak se říká – 

pod psa. 

Můj pán je na mě sice hodný, ale když 

nerozumím lidské řeči, je vážně těžké poznat, 

co po mně chce. Naštěstí nejsem doma 

jediným zvířetem. Můj pán má i křečka, se 

kterým si můžu povídat, jak dlouho chci. Je to 

ale zvláštní křeček. Normální křeček je úplně 

jiný. Myslím, že tento křeček je jediný svého 

druhu. I když mi vlastně často vypráví, že má 

bratra. 

Má bydlet u nějakého učitele v Šumperku 

a jmenovat se Zubísek. Ale moc pravdy v tom 

nevidím. Prý si Zubísek musí každý den projít 

tvrdým výcvikem, který si nedokážu ani 

představit. Proskakuje ohnivými kruhy, chodí 

na túry až na Mount Everest, svými  

 

 

 

mohutnými zuby musí překusovat lana a další 

šílenosti. 

Jestli je tohle pravda, tak já žiju hodně šťastný 

život. Ala abych tomu opravdu uvěřil, musel 

bych Zubíska vidět na vlastní oči. 
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Kouzelná kniha 
Adéla Málková, 7. B 

 

Je teplý letní den a Kamila má skvělou náladu. 

Zítra má totiž narozeniny a to je strašně 

důležité. 

Den začal zvláštně. Kamila šla na půdu najít 

nějaké narozeninové dekorace. V koutě 

spatřila starou podivnou knihu. Vzala ji 

a oprášila. Kamila netušila, že ta kniha je 

kouzelná. Odnesla dekorace i s knihou do 

svého pokoje. 

Sedla si, otevřela knihu a ta ji vtáhla do své 

kouzelné dimenze.  Vypadalo to tam úplně 

jinak než v normálním světě. Lidé tam nenosili 

běžné oblečení. Měli na sobě obleky z cukrové 

vaty. Místo trávy tam rostly bonbóny.  V řece 

netekla voda, ale čokoláda a malinový džem. 

Na stromech nevisela jablka a na keřích 

nerostly borůvky, ale různé želatinové 

bonbóny. Kamila si připadala jako 

v nekonečné cukrárně. Po pár hodinách se 

vrátila domů. Byla úplně unešená skvělým 

zážitkem i knihou z půdy. 

Druhý den se těšila na další dobrodružství, 

které zažije. Otevřela knihu a už byla znovu 

v jiném 

světě. 

Tento-

krát to 

byla 

dimenze 

hudby a 

tance. 

Všude 

kolem 

zněla 

hudba 

a lidé 

tančili 

jejich 

neoblí-

benější 

tance. 

Kamila si 

tam našla kamarádku Jasmínu. Jasmína byla 

velmi ztřeštěná, ale milá. Provedla Kamilu po 

okolí. Ukázala jí hudební chrám a notový park. 

Potom se děvčata rozloučila, protože Kamila 

se už musela vrátit domů. 

Mamka se jí ptala, kde byla celý den. Kamila jí 

odpověděla, že byla na hřišti. Najedla se a šla 

si lehnout.  Těšila se na další den. 

Vzbudila se kolem osmé hodiny a hned se 

vrhla ke knize. Ocitla se v hustém, černém 

lese. Našla cestu a vydala se po ní. Došla až do 

nedalekého města, kde byl velmi honosný 

palác. Kamile se moc líbil. Kousek od paláce 

tekla říčka. Kamila se nad ni sklonila a chtěla 

se napít. V odrazu na hladině spatřila, že má 

na sobě šaty a korunku. Byla z toho zmatená.  

Šla dál po ulici a lidé ji zdravili: „Dobré ráno, 

princezno.“  Stále si plně neuvědomovala, o co 

jde. Vše jí došlo, až když přišly stráže a řekli jí: 

„Kde se touláte, princezno?“ Dovedly ji do 

paláce a do jejího pokoje. Kamila si všechno 

prohlížela a pomyslela si: „Kéž by to tak krásné 

bylo i doma.“ Lehla si a usnula. 

Ráno se probudila a zjistila, že příběhy 

s kouzelnou knihou byly jen dárkově 

narozeninový sen. 

Alexandr Nawrat, 7. A 


