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Přejeme 

všem 

šťastný  

nový rok 
 

 

 

Zima 
 

Tereza Urbánková, 

Šárka Fialová, Petra 

Rendová, Daniela 

Láznová, Marie 

Málková, Vaneska 

Straková, Tereza 

Janků, 3. A 

 

Je zima. 

Přijde s ní rýma. 

 

K zimě dojde Petr 

pro medvědí svetr. 

 

Také koupil šálu 

a vylezl na skálu. 

 

Uviděl tam žábu 

a šel s ní na kávu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo 5. Ročník 2019/2020.  

Datum vydání  7. 1. 2020. 

Redakční rada: Luboš Bližňák, David Bouchal, Kristian Brodský, Adéla Fojtíková, 

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

Ohlédnutí za vánoční besídkou 

16. prosince 2019 se v kině Oko uskutečnila dlouho očekávaná školní 

besídka pro rodiče našich žáků. Do pečlivých příprav se zapojilo mnoho 

žáků, učitelů a dalších pracovníků školy. Paní učitelka Šikulová sestavila 

program představení na téma Český rok. A besídka se opravdu povedla. 
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Vánoční besídka 
 

Na besídce se po krátkém projevu, přání 

a poděkování pana ředitele postupně 

představilo všech dvanáct měsíčků sedících 

kolem ohně.  

 
LEDEN 

Jmenuji se Leden a jsem prvním z měsíců. 

Bývám spojován s velkými touhami, přáními 

a očekáváními, čeho chtějí lidé v dalším roce 

dosáhnout. Dělají si plány a dávají si 

předsevzetí, která potom s úspěchem - 

nedodržují. Jsem zimní měsíc, patří ke mně 

mráz, sníh a led - právě od slova LED bylo mé 

jméno odvozeno. A zatímco příroda stále spí 

a odpočívá, lidé zahajují plesovou sezónu, 

a pokud zrovna nad mou mocí nepřevezme 

vládu bratranec přes koleno Globální 

Oteplování, ve velkém staví sněhuláky. 

Názornou ukázku spojení obojího vám 

předvedou kluci a holky z 1. B se svým 

tanečkem Sněhuláci.  

 
ÚNOR 

Mé jméno je únor a jsem posledním zimním 

a zároveň nejkratším měsícem v roce. Plete se 

ten, kdo se domnívá, že původ mého jména je 

ve slově úmor. Ba ne, vznikl jsem ze slova 

NOŘIT, protože se v tuto dobu při tání ledu 

ponořují ledové kry na řekách. Začíná se totiž 

pozvolna oteplovat, lísky pučí a je slyšet ptačí 

zpěv. Plesová sezóna je v plném proudu 

a i když by se mohlo zdát, že už to zima vzdala, 

stále ještě vystrkuje růžky, což nám v tanečku 

Little snowflake předvedou malé sněhové 

vločky ze 2. B. 

 
BŘEZEN 

Nazývám se březen, první jarní měsíc 

a zároveň měsíc všech knih a knihomolů. 

Prodlužující se den, sníh tající i ve výše 

položených oblastech a dešťové kapky 

skrápějící zemi jsou známkou toho, že jaro už 

opravdu klepe na dveře. Zásadní změny, které 

se touto dobou dějí v přírodě, mi také daly své 

jméno - raší BŘÍZY a samice zvířat začínají být 

BŘEZÍ. O tom, že jaro umí dělat hokusy 

pokusy nejen v přírodní říši, vás přesvědčí 

pánové Svěrák, Uhlíř a s nimi skotačící 2. C. 

 
DUBEN 

Duben, jméno mé. Kromě toho, že jsem 

v pořadí druhým jarním měsícem, ze mě také 

udělali měsíc bezpečnosti a porozumění 

autismu. Jsem spojován s lidovými oslavami, 

jako je stavění májek nebo pálení čarodějnic. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ledov%C3%A1_kra
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Odvozen jsem byl od RAŠÍCÍCH DUBŮ. Mám 

poměrně silně vyvinutý smysl pro humor, což 

především můj první den, čili na apríla,  ocení 

stejně ladění lidé, kteří si na své nejbližší 

připravují různé žertíky a zlomyslnosti. Stejně 

vtipně si umím já zahrávat s počasím - to bývá 

dosti nestálé. Většinou pode mě spadají 

pohyblivé velikonoční svátky, o kterých vám 

něco málo prozradí koledníci a hospodyňky 

z 5. B. 

 
KVĚTEN 

Těší mě, jsem Květen neboli Máj, měsíc lásky, 

poslední v řadě jarních měsíců. Disponuji 

dvěma státními svátky a druhou neděli Dnem 

matek. Své jméno jsem získal díky přírodě, 

která v tomto období kouzlí mnoho 

ROZLIČNÝCH KVĚTŮ, například polibek pod 

rozkvetlou třešní už neodmyslitelně patří 

k mému prvnímu dni. Žena, která pod ní bude 

políbena, by měla celý příští rok oplývat 

krásou, přitažlivostí a plodností. Nepolíbené 

pak uschnou. Že láska umí být opravdu 

mocná čarodějka, vám ukáží tanečníci ze 3. A. 

 
ČERVEN 

Jmenuji se Červen, jsem první letní měsíc. 

Původ mého jména má několikero vysvětlení - 

v tomto měsíci se lidé často setkávali s ČERVY 

V OVOCI, sbíral se ČERVEC, což je druh hmyzu, 

ze kterého se získávalo barvivo a v neposlední 

řadě je pro toto období typická ČERVENÁ 

BARVA, kterou se vyznačuje celá řada 

dozrávajících plodů, třeba třešně, višně, 

jahody nebo maliny. Troufám si říct, že patřím 

mezi nejoblíbenější měsíce všech školou 

povinných. Nejen že se můj první den slaví 

Mezinárodní den dětí, navíc jsou po celou 

dobu ve vzduchu cítit prázdniny. Na mém 

konci je školákům rozdáno vysvědčení a tradá 

- čekají je dva měsíce volna. Jak takový konec 

školního roku může vypadat, nám předvedou 

kluci a holky ze 4. B. 

 
ČERVENEC 

Mé jméno je Červenec, děti a učitelé mě 

milují, s rodiči už je to krapítek horší - jsem 

totiž prvním měsícem velkých letních 

prázdnin. Název červenec je vlastně původně 

malý Červen, přípona -ec zde vyjadřuje 

následnost, červenec totiž následuje po 

červnu - s bratrem Červnem jsme tedy něco 

jako dvojvaječná dvojčata. Moje pojmenování  

označuje období, kdy už je všechno ČERVENÉ 

OVOCE, které začalo zrát v červnu, dozrálé. 

Začíná houbařská sezóna a lidé si musí dávat 

pozor, aby je v lese pod stromy nezastihla 

pořádná letní bouřka - o tom, že to bývá fofr, 

nás přesvědčí Antonio Vivaldi, Vanessa Mae 

a spolu s nimi třeťáci z Béčka.   
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SRPEN 

Ruku líbám, jsem Srpen. Svůj název jsem získal 

podle SRPU. Jedná se totiž o takzvaný „srpný 

měsíc“, tedy měsíc žní a sklízení úrody. 

V tomto období se zkrátka sklízela úroda, což 

se dělalo právě srpem. Ačkoliv jsem nefal-

šovaným letním měsícem a přes den sluníčko 

pěkně připaluje, ráno a večer již bývá chladněji 

a den se výrazně krátí. Střídání teplot pomáhá 

vybarvovat dozrávající ovoce, především 

jablka. Prázdniny jsou v plném proudu 

a někteří rodiče začínají šílet a vzývat bratra 

Září, protože jim vlastní ratolesti začínají 

skákat po hlavě. O tom, jak to v některých 

domácnostech může vypadat, vám s taneč-

kem V pralese předvedou nespoutaná 

a zdivočelá děvčátka z kroužku Pomáda. 

 
ZÁŘÍ 

Uctivá poklona, jsem Září, považované zcela 

oprávněně za první podzimní měsíc - chladná 

rána, zkracující se den a barvící se listí stromů 

jsou totiž opravdu neklamným příznakem 

přicházejícího podzimu. Stěhovaví ptáci 

odlétají do teplých krajin, většina živočichů 

začíná postupně vytvářet zásoby na dlouhou 

zimu a nejinak je tomu i u lidí, kteří se činí na 

zahrádkách a sklízí a následně skladují kousky 

ze své úrody. Mé jméno vzniklo ze spojení ZA 

ŘÍJE. Králové našich lesů, jeleni, doposud 

ukryti v houštinách, vycházejí na volná 

prostranství, předvádějí svoji sílu a ušlechtilost 

a veškerou energii věnují zachování vlastního 

rodu, takzvaně zaříjí. V lidské říši si mezitím 

rodiče mnou ruce, protože jejich ratolesti se 

po dvou měsících volna vrací do školních lavic. 

Někteří do nich slavnostně usedají poprvé, 

což nám předvedou prvňáčci z áčka 

v doprovodu pánů Uhlíře a Svěráka. 

 
ŘÍJEN 

Nazývám se říjen - desátý měsíc v pořadí, 

druhý měsíc podzimní a zároveň měsíc 

proměnlivý. Trefně mě vystihuje stará 

pranostika: „Na jednom konci říjen ještě hřeje, 

ale na druhém již mrazí.“ Barvy léta se ve mně 

mísí s barvami podzimu a někdy se přidá i zima 

s první sněhovou bělobou. Mé jméno je stejně 

jako u bratra Září odvozeno od jelení ŘÍJE, 

která touto dobou vrcholí. Pokračuje podzimní 

sklizeň, lesní zvěř se začíná shlukovat do tlup, 

plazi upadají do zimního spánku a lidé na 

ulicích se často choulí pod deštníky. O tom, že 

i v kapkách deště může být krásně, nás 

přesvědčí páťáci z áčka se svým tancem 

s deštníky. 

 
LISTOPAD 

Zdravíčko, mé jméno je Listopad, předposlední 

měsíc v roce a zároveň poslední měsíc 

podzimu. Jak jsem ke svému pojmenování 

přišel, je zřejmé na první pohled i poslech – 

v tomto období OPADÁVAJÍ ZBYLÉ LISTY ze 

stromů. Odlétají poslední ptáci, další zvířata 

upadají do zimního spánku, nastává období 

vegetačního klidu. Kromě mého 17. dne, 
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takzvaného Dne boje za svobodu 

a demokracii, který to jakožto jediný český 

svátek dotáhl až na Mezinárodní den 

studentstva uctívaný po celém světě, 

vzpomínáme na ty, kteří již nejsou mezi námi. 

Děti mají toto období spojené s tajemnými 

silami a kouzelnými bytostmi, což nám ve 

svém tanečku předvedou strašidýlka z 2. A. 

 
PROSINEC 

Jmenuji se Prosinec a jsem prvním zimním 

měsícem. Kromě toho uzavírám kruh svých 

bratrů jakožto poslední měsíc v roce. Své 

jméno jsem nezískal díky slovu “prosit”, 

“prase” ani “proso”, jak se někteří mylně 

domnívají, nýbrž díky zastaralému PROSINATI, 

což znamená prosvítat. V tomto období totiž 

přichází zimní slunovrat, díky čemuž začínají 

být dny delší a světlejší. V rostlinné i živočišné 

říši panuje takzvané období vegetačního klidu. 

Příroda odpočívá pod sněhovou přikrývkou 

a čerpá síly na následující rok, zatímco lidé se 

natěšeně a mnohdy ve stresu připravují na 

závěr toho letošního - chystají se na vánoční 

svátky a bujarý Silvestr. Pohodlně se usaďte, 

čeká vás několikaminutová prosincová 

podívaná - holky z Pomády a z 8. B vám 

předvedou vánoční a silvestrovské veselí 

v podobě moderních tanců, šesťáci z áčka 

zahrají na hudební nástroj boomwhackers 

a Sofie Horčicová doprovodí tancující 

sněhové vločky z 5. A hrou na klavír. 
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Labyrint světa a ráj srdce 
 

V roce 2020 uplyne 350 let od úmrtí významné 

osobnosti Jana Amose Komenského. Náš 

školní časopis chce přispět svým malým dílem 

k připomenutí velkého Učitele a k aktualizaci 

jeho myšlenek. 

 
Nejprve vás zveme ke krátkému nahlédnutí do 

knihy Labyrint světa a ráj srdce. Komenský své 

mistrovské filozofické pojednání uvádí jako 

vyprávění o tom, že ve světě není nic jiného 

než matení a motání, kolotání a lopotívání, 

mámení a šalba, bída, tesknost a na konci 

přichází omrzení vším a zoufalství. Pouze ten, 

kdo je ve svém srdci s jediným Pánem, dojde 

k pravé radosti. 

Kniha nás seznamuje s Poutníkem, který se 

vydává na cestu za poznáním celého světa. 

Jsou mu přiděleni podivní průvodci Všezvěd 

Všudybud a Mámení. Provázejí Poutníka 

bludištěm světa a vše mu ukazují. Dávají mu 

uzdu a brýle, aby viděl svět pouze tak, jak mu 

ho oni chtějí představit. Ale Poutník se 

rozhoduje, že se od nich nenechá svázat 

a bude se na cestě řídit svým rozumem 

a vírou. 

Poutník zjišťuje, že svět je plný 

přetvářky a špatností a lidé 

snadno podléhají neřestem.  

Chovají se naprosto ztřeštěně a 

bez rozumu, a to i v blízkosti 

Smrti. „Naposledy spatřil jsem 

Smrt mezi nimi všude se 

procházející, jak byla vybavena 

ostrou kosou, lukem a šípy.  

Všechny napomínala, aby mysleli 

na svou smrtelnost. Ale její volání  

 

nikdo neposlouchal, každý si hleděl jen svého 

bláznovství a neřádu. Tak Smrt vystřelovala 

šípy na všechny strany a zasahovala v houfu 

mladého, starého, chudého, bohatého, 

učeného nebo neučeného.  Nerozlišovala 

a koho trefila, ten se skácel. Kdo trefen byl, 

křičel, řičel, řval. Ti, kdo šli kolem a spatřili 

zraněného, utekli od něj kousek dál, a hned 

zase nedbali na nic. Někteří se dívali na 

chroptícího umírajícího, a když stáhl nohy 

a přestal dýchat, svolali se, zpívali si okolo 

něho, jedli, pili, výskali, někteří přitom trošku 

se přišklebujíce. Potom ho chytili, vlekli 

a vyhodili jej přes ohradu do tmavé jámy, 

která je okolo světa.  A vrátili se a opět hýřili. 

Smrti žádný z nich neuhýbal, jen se všichni 

snažili, aby na ni nepohlédli, ani když se o ně 

otírala.“ 

Poutník, který se seznámil s veškerou 

bláhovostí světa, byl velmi smutný, že nelze 

nikde nalézt pravdivé životní potěšení. Jeho 

průvodce Mámil mu vyčítá, že je tím sám 

vinen, nazývá ho „nechutným kyselem“ 

a podněcuje ho, ať se chová jako ostatní lidé.  

Ti jsou však trvalými blázny a lžou sami sobě, 

protože nevědomky chápou, že opravdová 

potěcha není, že existují pouze náhražky 

a pomíjivé štěstí.  Poutník ale s Mámilem 

nadále nesouhlasí: „Trápím se, že celé lidské 

pokolení je bídné a ještě k tomu slepé, že ani 

svou bídu nevidí.“ 
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Průvodci mu již ukázali takřka celý svět, ale 

poutník nikde nenalezl, co hledal. Rozhodnou 

se, zavést ho ještě do hradu královny světa, 

která se jmenuje Moudrost, kde by snad mohl 

dojít spokojenosti. Průvodci ho přivádějí před 

královnu a stěžují si, že ač mu ukázali všechny 

děje i rozkoše, poutník neustále reptá 

a požadují, aby za to byl souzen. 

Moudrost mu ještě dává šanci. Má poznat, jak 

to chodí v jejím paláci a jak rozhoduje její 

královská rada. Po pravici královny sedí 

rádkyně Čistota, Bedlivost, Opatrnost, 

Rozmyslnost, Přívětivost a Mírnost. Po její 

levici se nacházejí Pravda, Horlivost, 

Opravdovost, Udatnost, Trpělivost a Stálost.  

Do zámku přichází také král Šalomoun 

s doprovodem a Moudrost mu nabízí, že může 

užívat její přízně. Král odpovídá, že se mu 

nelíbí, co se ve světě děje a že nabídku 

královny přijme, až pozná jaký je rozdíl mezi 

moudrostí a bláznovstvím. Poutník je potěšen 

názorem krále. 

Nejprve před královskou radu předstupují 

Industria (píle, dovednost) a Fortuna (náhoda, 

osud, štěstí) a předkládájí zprávu o stavu 

světa. Oznamují, jaké neřády jsou uprostřed 

lidu, kolik nevěry, úskoků, výmyslů a lží mezi 

nimi panuje. 

Královská rada dává vinu Obžerství, 

Lakotnosti, Lichvě, Chlípnosti, Pýše, 

Ukrutenství, Lenosti, Zahálce a dalším. 

Královna rozhoduje a jmenované navždy 

vypovídá ze svého království. Poutník se 

z rozsudku raduje. Jenže ani po čase se ve 

světě nic nemění. Královna posílá úředníky vše 

přešetřit. A ukazuje se, že viníci nadále ničivě 

působí ve světě, ale pod jinými jmény. 

Ožralství si říká Veselost, z Lakomství je 

Hospodářství, Lichva se jmenuje Úrok, Pýcha 

vystupuje jako Vážnost, Lenost má jméno 

Dobromyslnost a podobně. 

Mnoho dalších předstoupilo před královskou 

radu se svými požadavky i stížnostmi. Královna 

vynášela nařízení. Všechny její rozsudky však 

dopadaly podobně jako ten první. 

Tu povstal Šalomoun 

a vzkřikl: „Marnost 

nad marnost, a 

všechno marnost! 

Nelze tedy nic křivé 

narovnat? Vždyť 

nejde už ani všechny 

nedostatky a chyby 

spočítat!“ Zvedl se 

a odcházel. Cestou 

strhl z královny závoj. To, co se dříve jevilo na 

královně vzácné a krásné, bylo náhle pouhou 

pavučinou. Tváře měla bledé a odulé, kůže se 

jí odlupovala, ruce měla prašivé a dech 

smrdutý. Šalomoun strhal závoje i členkám 

královské rady. Náhle byla ze Spravedlnosti 

Nespravedlnost, z Opatrnosti Vychytralost, 

z Horlivosti Vzteklost, z Pracovitosti Otroctví, 

z Nábožnosti Pokrytectví a podobně. Odhalená 

královna Moudrost byla pouhá Marnost. 

Šalomoun opět hněvivě zvolal: „Vy že máte 

řídit svět? Půjdu a všude budu hlásat pravdu, 

aby se lidé nedávali svádět a mámit.“ 

Šalomoun vyšel, lidé se kolem něj sbíhali a on 

je učil. Poutník ho následoval. Lidé nadšeně 

naslouchali moudrosti krále Šalomouna. 

Z paláce za králem vyslali Rozkoš, Přívětivost 

a Úlisnost, aby ho svedly. A to se jim také brzy 

povedlo. Šalomoun podlehl jejich vábení. Ti, 

kteří mu dříve naslouchali, vrhli se na něj 

a jeho následovníky. Král a jeho druzi byli 

sprovozeni ze světa ukrutným mučením, za 

jásání zástupů. 

Zdrcený Poutník prchl do pouště a zoufale 

volal: „Vidím, že ve světě nikdy nebude lépe! 

Je pryč veškerá naděje! Běda! Raději tisíckrát 

zemřu, než tu dále zůstávat a sledovat všechny 

lži a ukrutnosti. Zjistím, jaký je osud 

zemřelých.“  S úděsem objevil, že mrtví končí 

v temnotách a chvějí se neustálou hrůzou. 

„Toto je nesmrtelnost, po které toužíme? Kéž 

bych se nikdy nenarodil! Život je jen marnost 

a po smrti pouze nekonečná hrůza! Ach, Bože, 

Bože, Bože! Smiluj se nade mnou bídným!“ 

Pokračování příště. 

M

A

R

N

O

S

T 
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Školní knihovna tě zve do světa fantazie 
 

Bílý Tesák 
Příběh Bílého Tesáka se odehrává během zlaté horečky na sklonku 

devatenáctého století v Kanadě a západní části Spojených států. V tomto 

dobrodružném a romantickém prostředí má čtenář možnost sledovat 

osudy vlka, který se snaží přežít a přizpůsobit neustálým změnám svého 

okolí. Může se divoká šelma stát věrným přítelem člověka? Dokáže rozlišit 

dobro a zlo? Je obyčejné zvíře schopné najít smysl života? Co charakter 

formuje silněji, láska nebo násilí? Nesmrtelný příběh vlka mezi lidmi patří 

mezi ty výjimečné knihy, které si vychutná jak teenager, tak dospělý 

s mnoha životními zkušenostmi. Kniha několikrát inspirovala filmaře, ale 

jejich zpracování nikdy nedosáhla kvality a hloubky tištěné předlohy. 

 

Bohatýrské byliny 
Skvělé bohatýrské příběhy nejen pro děti. Reprezentativní výběr ze základního 

díla ruské lidové slovesnosti. Kniha, přibližující dobu, kdy vznikala nejstarší díla 

ruské literatury, vypráví nejznámější příběhy ruských lidových bohatýrů, jako 

např. Ilji Muromce, Aljoši Popoviče, Dobryni Nikitiče, svádějících boj 

s loupežníky, feudály, Turky i nadpřirozenými bytostmi, a obráží i život staré 

Rusi s feudálním útiskem venkovského lidu. 

 

Čarovné dědictví 
Výborná kniha, kterou přečtete naráz! Čarovné dědictví je stará kouzelná 

červená čepice, kterou vlastní odvážný dvanáctiletý čepičářův synek a s jejíž 

pomocí nabývá síly a statečnosti v boji za svobodu starobylého města, 

trpícího pod útlakem tyranského vévody.  

Knihu psal autor v těžké době národního ohrožení před nacistickou okupací 

a tento příběh měl burcovat proti připravovanému násilí. 

 

Český Honza 
Pohádková klasika! Bohatý soubor našich nejlepších lidových pohádek o Honzovi, vybraných 

a převyprávěných Jiřím Horákem. Ve všech pohádkách vystupuje typicky česká, pohádková postava 

Honzy, poctivého hocha s dobrým srdcem, který se ničeho nebál, protože měl čisté svědomí.  

 

Děti kapitána Granta 
Dobrodružný příběh, od kterého se nedá odtrhnout. Hrdinové Julese Verna zažili spoustu 

dobrodružství, ale v žádné jiné knížce jim autorova fantazie nepostavila do cesty tolik děsivých 

překážek. Lord Glenarvan a jeho přátelé hledají kapitána Granta, který kdesi ztroskotal. Jediným 

vodítkem je vzkaz nalezený ve žraločím břiše, z něhož poznají, že místo se nachází kdesi na 37. 

rovnoběžce jižní šířky. Nezbývá než putovat pustinami Jižní Ameriky, Austrálie a Nového Zélandu. 

Hrdinům se staví do cesty nespoutaná příroda i lidé, lidojedi i uprchlí trestanci. 
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Školní knihovna tě zve do světa fantazie 
 

Fimfárum 
Fimfárum je kniha devatenácti humoristických pohádek napsaná Janem 

Werichem. Literárně se jedná o umělé pohádky stojící na přelomu mezi 

pohádkou a lidovým vyprávěním, některé (Líná pohádka, Splněný sen, Tři 

sestry a jeden prsten) mají spíše ráz rozsáhlejší anekdoty. V některých 

případech Werich novým způsobem převyprávěl původní pohádky české 

(Královna Koloběžka První, František Nebojsa), ruské (O rybáři a jeho ženě), 

anglické (Moře, strýčku, proč je slané?) či arabské (O třech hrbáčích 

z Damašku). Většina pohádek se vysmívá lidským nešvarům jako je lakota a 

chamtivost, lenost, nevěra, které jsou groteskně přehnané. Podobně jako v pohádkách bratří Čapků 

se také u Wericha objevují tradiční pohádkové motivy jako nadpřirozené bytosti (čert, vodník, skřítci), 

králové a princezny nebo symbolika čísla tři s reáliemi moderního světa (automobily, koloběžka, 

telefon, protialkoholní léčebna). Zajímavé je, že i záporné postavy mají sympatické vlastnosti (čert se 

smyslem pro humor z pohádky Až opadá listí z dubu, obři z pohádek Jak na Šumavě obři vyhynuli 

a Paleček jsou spíše neohrabaní a fyzicky hrubí než zlí). Velký význam hraje slovní humor a mistrovské 

ovládání jazyka. 
 

Dracula 
Upíří klasika! Jedno z nejúspěšnějších děl klasické hrůzostrašné literatury, 

dodnes jeden z nejznámějších bestsellerů tohoto žánru. Autor důmyslně 

rozvíjí příběh upíra z karpatských lesů, který těm, jež ho chtějí zneškodnit, 

způsobí sérii katastrof a mnohá léta sužuje pochmurný kraj kolem 

polorozpadlého hradu, v němž se usídlil. Vyprávění o jeho řádění je psáno 

formou deníkových záznamů skupiny přátel, kteří se vydali upíra zničit, 

a snaží se nevybočovat z mezí reálně vyhlížejících příhod.  

Dva roky prázdnin 
Velké dobrodružství! Verne v knize zpracoval napínavý příběh patnácti 

chlapců, kteří si vyjeli na prázdninový výlet jachtou na moře. Po zakotvení 

v Aucklandu na Novém Zélandu odešla posádka na břeh a loď se díky 

nedopatření dostala zpět na moře. Zde byla hroznou bouří zahnána 

k břehům pustého ostrova kdesi v jižním Pacifiku, kde ztroskotala. Tak se 

z městských školáků, z nichž nejmladšímu bylo osm a nejstaršímu čtrnáct let, 

stali robinzoni, odkázaní jen sami na sebe ...  

 

Ferda Mravenec 
Kam se hrabe Spiderman! Ferda to je hrdina! Šikovného mravence, který si poradí s pracemi všeho 

druhu, zapřáhne do kočáru protivného pana Hlemýždě, ochočí si divokého zeleného koníka, uspořádá 

hostinu pro obrovskou rodinu malých ploštiček, nešťastně se zamiluje a nakonec jen tak tak unikne 

nespravedlivému výprasku, nemusíme skutečně nikomu představovat. Ani popletu Pytlíka, 

proradnou krasavici Berušku a další postavy z příběhu, který zná každé české dítě.  
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Je zima 
 

Noemi  Kivoňová, Lea Štěpánková, Koni 

Kivoňová, Evelína Zatloukalová, Veronika 

Vaculíková, Julie Nikodýmová, 3. A 

 

Zima je prima, 

dokud nepřijde rýma 

a nás přejde smích. 

 

Pak napadne sníh 

a přijde mráz, 

my postavíme rýmě hráz. 

 

Přichází zima a mráz 
 

Marek Fojtík, Tomáš Běhal, František Skoumal, 

Ríchard Špička, Filip Steiner, 3. A 

 

Přišel mráz, 

do okna nám prásk. 

 

Na střeše nám rampouchy 

vyhnaly všechny mouchy. 

 

Máme nový domeček, 

v něm je hezký stromeček. 

 

A pod něj Janeček 

dostal dáreček. 

 

Zimní radovánky 
 

Matěj Šléška, Karel Konrád, Leopold Nikodém, 

Eve Etiene, Matyáš Hlavatý, Jarda Horák, 3. A 

 

Přijde zima a bude to prima. 

Spadne vločka a uteče kočka. 

Vezmeme si lyže a pojedeme níže. 

 

Dole byl sněhulák,  

dali jsme mu jméno Zimulák. 

Dali jsme si rukavice a jeli až do Lukavice. 

Vyprávěl to Petr, když oblékl si svetr. 

Eliška a Merlin 
 

Eliška Maixnerová, 7. A 

 

Eliška má Merlina a Merlin má Elišku. 

Když vyleze z pelíšku, leží Ele na bříšku.  

Válí se s ní na zemi a válí se jí na hlavě, 

oba dva se oddávají převeliké zábavě. 

 

Někdy ale milý hafan Ele škrábne záda,  

to se pak hra zastaví a ona není ráda. 

Sebere mu pamlsky, na psíka se mračí, 

a k tomu všemu hubování ještě říct mu stačí: 

„Myslíš si, ty Merline, že je to prd a houby?  

Že je to jen tak, míti v zádech šrouby? 

Že je to velká sranda a že to není nic?  

Že jen mám v těle drátky a nic víc? 

Víš, jak moc to bolelo? A ještě se to hojí.” 

 

No a to pak Merlin hledí dosti zaraženě 

a trochu se i bojí. 

To je ale zase líto naší milé Ele, 

 a pak jeden, taky druhý, kouká jako tele. 

 

Hold nic nového pod sluncem. 

Za chvíli jsou kamarádi. 

Co je ale důležité? 

Že se fakt mají rádi. 

 

Kéž bych byla lenochod 
 

Magdalena Pattermanová, 7. A 

 

Lenochodi žijí na stromě 

a já jen v nudném domě. 

Toto není život pro mě, 

chci také žít na útulném stromě. 

 

Občas bych byla ráda, 

stejně jako lenochod, 

pomalu si protáhnout záda. 

 

Někdy v ZOO k vidění jsou, 

ale lidé jen rychle jdou 

a lenochodů si nevšimnou. 
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Můj pohled na drogy 
 

Martin Frank, 8. B 

Drogy jsou velmi zlá věc. Je to zbytečnost. 

Některé věci se berou jako drogy, ale mě tak 

nepřijdou. Například kafe, energické nápoje 

a podobně. Odsuzuji drogy typu heroin, piko 

nebo třeba marihuana. Celkově bych řekl, že 

je to úplně zbytečná věc, bez které se v životě 

obejdeme. 

 

 
 

Patrik Šimek, 8. B 

Jednoduše řečeno: svinstvo. Na tohle umírá 

spoustu lidí, například rapper Lil Peep, který se 

předávkoval xantem. Existuje tolik drog, 

například Emko, extáze, toluen, metam-

fetamin, marihuana, kokain, LSD, atd. Já si 

myslím, že je zbytečné, to vyrábět. K čemu to 

vyrábějí? Aby všichni umírali? 

 

Kristian Brodský, 8. B 

Drogy = čistý hnus! Dobře, pane učiteli, chcete 

toho více. Hmm. 

Popíšu, jak podle mě vypadá příběh 

narkomana, ale neberte text moc vážně, je 

smyšlený. 

Ahoj, jmenuji se Otto. Do školy jezdím 

autobusem. Tam jsem poznal jednoho týpka. 

Je to Libor. Jednou mi dal něco, co vypadalo 

jako cigareta, ale dušoval se, že cigareta to 

není. Prý nějaká travička. Chutnalo to zvláštně. 

 

Ovšem pak se mi zdály divné věci. Například 

jsem měl dojem, že mě jakýsi zvláštní člověk 

chce mučit. Objevil se další týpek a zachránil 

mě. Potom to skončilo. 

Další den mi dal Libor znovu. To jsem se ocitl 

kdesi v podzemním bunkru, kde byl ten týpek, 

co mě zachránil a představil se jako Snivy. Zase 

konec. 

Následující den mi to dal za dvacku. Začínal 

jsem z toho zvracet. Časem se cena 

stupňovala. Zkoušel jsem přestat, ale nešlo to. 

Už jsem neměl peníze, tak jsem začal krást. 

Nemohl jsem přestat brát, nemohl jsem 

přestat krást, byl jsem jak žok.  

Nakonec mě zavřeli a já žadonil o další drogy. 

Nikdo mi nic nedal. Sbohem, světe. Bum! 

Takto dopadnete, když začnete s drogami. 

 

 
 

Lukáš Dědič, 8. B 

Jedním slovem: hnus! Stojí moc peněz, jste 

závislí a nedokážete bez nich žít. Když jednou 

zkusíte, zaujme vás to a koupíte si další. Takto 

pokračujete, dokud vám nedojdou peníze. 

A pokud jste hodně závislí, jste schopní si vzít 

na další drogy půjčku, jinak byste bez nich 

nepřežili. A navíc, pokud jste zdrogovaní, 

můžete někomu ublížit a dostat se tak do 

velkého průšvihu. Když berete dlouho, už  

nejste ani vysmátí a není vám dobře. 
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Vlastně ani nevím, jestli mají drogy nějaké 

plus. Vidím na nich jen samé negativní věci. 

Stojí moc peněz, je vám blbě, atd. 

Nedoporučuji! 

 

Michal Hejkrlík, 8. B 

Drogy jsou návykové. Je věcí každého člověka, 

zda bude brát drogy nebo ne. Lidé závislí na 

drogách je mají na prvním místě. Prodají kvůli 

nim dům, zadluží se nebo začnou krást. 

Zdravotně na tom nejsou nejlépe. Většinou 

jsou vychrtlí a zbídačení. 

Drogy jsou zakázané. Když je kupujete, tak 

nelegálně. Proto jsou drahé. 

Někteří lidé tvrdí, že jim drogy pomáhají. 

Například rozvíjí jejich fantazii nebo jejich 

mozek, nebo je udržují vzhůru. Můj názor je, 

ať si každý zodpovědný člověk bere, co se 

rozhodne, ale nesmí to ovlivnit jeho blízké 

nebo jeho práci. Mladí a nezodpovědní ať 

neberou nic. 

Sám nevím, jestli někdy použiji nějakou drogu, 

nedokážu předpovídat budoucnost a stát se 

může cokoli.  

 
 

Jakub Komárek, 8. B 

Podle mě jsou drogy věc, kterou berou lidé, 

kteří jsou hlupáci, co netuší, do jaké situace se 

dostávají. Drogy by neměli brát ani velcí, ani 

malí a ani ti nejstarší. Drogy jsou návykové 

látky, které tělu jenom škodí. Drogy by neměl 

brát nikdo. Já je neberu. 

 

Život a smrt 
Adéla Juřinová, 8. B 

 

Většina lidí si myslí, že život končí smrtí. Ale 

život nemůže jen tak skončit z ničeho nic. Je 

jen na nás, jak si svůj život prožijeme, ale co 

bude po smrti, to nikdo neví.  

Za svůj život můžeme prožít plno krásných 

okamžiků, ale i chvíle, kdy je nám do pláče 

a nevíme, co máme dělat. Nejdůležitější je, 

abychom svůj život žili naplno a nepromarnili 

ho. 

I když však prožijeme plný život, stále je tu ta 

nejistá smrt, která nás děsí. Smrt je 

nevypočitatelná a nikdy nevíme, kdy přijde 

a co nás po ní čeká. Snad se dostaneme do 

nebe – ale co když ne? Možná existuje nějaká 

jiná dimenze, do které se po smrti dostaneme, 

ve které budeme mít svůj jiný život a po něm 

další a další. Anebo už nebude nic – ale co je  

 

 

to, to nic? Nic si nikdo neumí představit, 

protože je to něco, co neexistuje, něco, co 

nevidíme a něco, co neznáme. 

Takže přes všelijaké úvahy, neshody 

a spekulace tady pořád zůstává ta otázka: „Co 

je po smrti?“ 
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Proč jsi mě opustila? 
Ester Lipenská, 7. A 

 

Jednoho dne jsem se procházela po louce. Od 

farmy mého dědečka a babičky se ozýval zvuk 

rádia. Měla jsem na sobě zářivě boty barvy 

slunce. Na louce byla spousta žlutých květin, 

které se podobaly mým botám. Najednou 

jsem si všimla něčeho fialového, co hned 

upoutávalo pozornost jako sněhulák v létě. 

Přišla jsem blíž a zjistila jsem, že je to zvonek. 

Byl tak krásně fialový, že by mu 

záviděla každá fialka. Chvíli jsem 

ho obdivovala. Přiletěl k němu 

čmelák. Byl pruhovaný jako 

vánoční ponožky, akorát se u něj 

nestřídala červená, bílá a zelená, 

ale černá a žlutá. 

Popošla jsem kousek dál 

a narazila jsem na řeku, no spíše 

potok, ale byl dostatečně  

 

hluboký na to, aby v něm mohly plavat ryby. 

Sedla jsem si na břehu. Jedna ryba náhle 

vyskočila z vody a udělala ve vzduchu malou 

otočku. Měla barvu pomněnky. 

Začalo se stmívat a já se vrátila zpátky na 

farmu. Uložila jsem se do postele a naposledy 

tento den jsem se podívala přes okno na nebe. 

Pluly po něm nádherné červeno-modro-fialové 

mráčky. Vypadalo to, jako by se modrá obloha 

začala míchat s červenými vlčími máky, které 

rostly na louce. 

Ta barva mi připomněla 

maminčiny šaty, které nosila, než 

umřela. Běhala jsem s ní právě na 

této louce. Vybavuji si její krásné 

modré oči jako dvě studánky, 

které nemají dno. To byla moje 

poslední vzpomínka na ni. 

Nechápu, proč se to stalo, ale 

vím, že nikdy nezapomenu na její 

laskavost a šlechetnost.  

Proč jsi mě opustila? 

Albert Zika, 7. B 
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Kamarád Pepa 
Alexandr Nawrat, 7. A 

 

Když jsem před lety chodil na základní školu, 

mnoho kamarádů jsem neměl. Jen jednoho. 

Jmenoval se Josef Ryba. Neviděl jsem ho asi 

deset let. Ale včera, když měl narozeniny, jsem 

si na něj vzpomněl. Řekl jsem si, že bych ho 

mohl jet navštívit. 

Když jsem ale přijel na místo, kdy měl můj 

kamarád bydlet, viděl jsem jen malý, zchátralý 

dům. Chtěl jsem u dveří zazvonit, ale Pepa 

neměl ani zvonek. Zaklepal jsem. 

Pepa mi otevřel dveře a řekl: „Ale, ale! Kde ty 

ses tu vzal? Tebe jsem neviděl několik let! 

Alespoň někdo si vzpomněl na moje 

narozeniny.“ 

Byl jsem rád, že Pepu vidím, ale on na tom 

nebyl zrovna nejlépe. Měl každou botu jinou, 

rádio mu doma divně hrkalo, měl jen jedinou 

květinu … marihuanu …, prostě se mu opravdu 

příliš nevedlo. A po chvíli jsem také poznal, že 

ani psychicky na tom není dobře. Jako 

domácího mazlíčka měl čmeláka. Navíc ho 

viděl jen on. A to jsme byli na základce tak 

dobří kamarádi. 

Je mi Pepy vážně líto. 

 

Zubískova dovolená 
Filip Zaoral a Milan Horký, 7. A 

 

Bylo, nebylo, v jedné pohádce žila jedna malá 

zubní protéza. Sloužila jednomu zesnulému 

učiteli. Učitel byl na svou dobu velmi nadaný. 

Ale tohle je jiný příběh. 

Protéza se jmenovala Zubísek. Zubísek byl 

hodný a vykonával pro učitele veškeré práce. 

Byl například holič, zubař, uklízeč všeho druhu. 

Jak plynul čas, Zubísek upadal do puberty. 

Stával se z něj lenoch a povaleč. Práce mu už 

nešly od ruky. 

Tím byl panu učiteli k ničemu A tak se ho na 

chvíli zbavil. 

Zubísek to bral jako dvoutýdenní dovolenou, 

kterou strávil v Alpách. V sobotu ráno vyšel na 

sjezdový svah. Ve svých čtrnácti letech byl 

suprový lyžař a snowboardista. Také za 

každým rohem stály Zubískovy obdivovatelky 

Ta nejhezčí se jmenovala Romilda. Zubísek se 

jí zalíbil a ona se líbila jemu. Na konci 

dvoutýdenního výletu si Zubísek přivedl 

Romildu domů. 

A žili spolu šťastně až do smrti. Divíte se, že se 

z nich už ve čtrnácti letech stali právoplatní 

manželé? U zub-

ních protéz totiž 

běží čas trochu 

jinak. Vždyť Zubís-

kova puberta trvala 

jen pouhé dva 

měsíce! 

 

 
Alexandr Nawrat, 7. A 
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Zloděj až to bolí 
Emma Suchanová, 7. B 

 

Jednoho dne se Kubiš probudil velmi brzy. 

Baterie byly vybité. Tak zapnul svůj nový stroj 

na výrobu elektřiny z řepky olejky. Bydlel 

v domě tvaru vrabčího hnízda uprostřed 

řepkových polí. 

Jak tak sedí ve vrabčím hnízdě a čeká, až se mu 

dobijí baterie, tak přemýšlí, koho by asi dnes 

mohl podvést, komu by mohl zalhat, nebo co 

by mohl ukrást. Zrovna včera oklamal několik 

lidí, kteří mu začali věřit, a on z nich vymámil 

další peníze na rozšiřování svých řepkových 

polí. Také nechal zavřít několik protestujících 

lidí, kteří chtěli podpálit vrabčí hnízdo. „Velice 

mě to mrzí, mohli jsme být kamarádi,“ řekl 

jim. Pak jim ale zabavil všechny jejich peníze 

a nechal za ně vytisknout další balíky 

Kubišových kuchařek. V té knize byly jen 

recepty na jídla vyrobená z řepky olejky, občas 

proložené nějakým vodňanským kuřetem. 

Tyto kuchařky většina lidí házela do popelnic. 

Protože jeho jídla nikdo nechtěl jíst, nechal 

zavřít všechny restaurace. Otevřel nové, 

vlastní restaurace: Pod vrabčím křídlem, 

U řepky olejky, Mr. Kubišovo, Kubišova 

kuchyně a podobně. Jeho jídla se podávají 

i dětem ve školních jídelnách. A děti teď prosí, 

aby se jim vrátily jejich staré obědy. 

Kubiš si otevřel také cukrárny, kde prodávají 

jen řepkové koblihy smažené na řepkovém 

oleji. Vyrábějí se v obrovské továrně na 

řepkový olej u Prahy.  

Několik měst už má pře branami značku: Tady 

je Kubišovo! Kdo s tím nesouhlasil, musel se 

odstěhovat.  

Kubiš je prezident a dělá si, co chce. Byl zvolen 

jenom proto, že volby byly zmanipulovány. 

Přibyla spousta hlasů navíc. Nikomu nebylo 

divné, že v republice je dvakrát více voličů. 

Kubiš chodí oděn do kalhot ušitých 

z řepkových stonků a kabátu z vrabčího peří. 

Na hlavě nosí klobouk z řepkových květů. 

(Tyto oděvy jsou také v běžném prodeji.) Jeho 

manželka Hanuše nosí dlouhé šaty z vrabčího 

chmýří. 

Po republice jsou všude velké Kubišovi 

billboardy a dálnice jsou přeplněné kamiony 

dovážejícími další zásoby řepky a koblih. 

Albert Zika, 7. B 
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Lstivý obchod 
Karla Rendová, 7. B 

 

Za hustým lesem byl malý domek a v něm žila 

chudá rodinka. Daleko, široko kolem nich 

nebyl žádný další dům ani vesnice.  

Jednoho dne šli rodiče ráno do továrny, tak 

jako pokaždé. Museli neustále tvrdě dřít. Po 

skončení práce dostali oba svou měsíční 

výplatu. Padesát korun dohromady.  

Večer se vraceli domů za svými dětmi. Cestu si 

zkrátili přes náves malé vesnice. Postával tam 

jeden pán a nabízel nějaký kousek papíru 

s lesklým pruhem za padesát korun. A pořád 

opakoval: „Když si koupíte tento papírek 

a setřete lesklý proužek, objeví se nápis, že 

jste vyhráli milión korun!“ Rodiče se 

rozmýšleli, ale nakonec se rozhodli, že lístek 

koupí. Zaplatili padesát korun a dostali 

papírek. Spěchali domů, aby společně s dětmi 

papírek setřeli. Dětem doma vyprávěli, co to 

vlastně koupili. 

Společně se radovali a v malé kuchyňce 

u stolečku seškrabali šedý proužek. A opravdu 

tam bylo napsáno: „Vyhráváte milión korun.“ 

Rodinka se těšila, až si peníze vyzvedne 

a všichni plánovali, jak se přestěhují do 

nového velkého domu a budou si moci koupit, 

co budou chtít. Ale hlavně se radovali rodiče, 

že už nebudou muset chodit do továrny 

a dělat těžkou práci. Budou si s dětmi užívat 

doma a budou jezdit na bohaté dovolené. Šli 

spát a zdáli se jim sny o tom, jak to bude 

krásné, až se přestěhují. 

Ráno rodiče spěchali do vesnice. Nejprve zašli 

do práce a dali výpověď. Spolupracovníkům 

řekli, že vyhráli milión. Všichni jim záviděli. 

Potom si rodiče chtěli vyzvednout výhru. Ale 

netušili, kde se peníze vyzvedávají, proto šli 

zpátky na náves, kde ten papírek koupili. 

Na návsi nikdo nebyl. Všude pána hledali, ale 

nenašli. Byli strašně naštvaní. 

Utíkali zpátky do továrny, aby je vzali zase do 

práce. Ale tam už neměli volné místo. 

Rodiče přišli domů a řekli smutnou zprávu 

dětem. Děti plakaly a rodiče byli nešťastní. 

Nemohou chodit do práce a rodina bude ještě 

chudší než před tím. 

Jakub Doležal, 7. B 


