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Představujeme klub Přírodovědné hraní a bádání
 

Klub navštěvují žáci druhých a třetích tříd 

a společně objevujeme zajímavosti z přírody – 

od malých tvorů, které pozorujeme pod 

mikroskopem, přes živou přírodu kolem nás, 

např. broučky, ptáky nebo stromy, až po 

ohromné vzdálenosti a objekty ve vesmíru. 
 

 
 

Na podzimních klubech jsme si povídali např. 

o různých způsobech, jak přečkají zimu broučci, 

berušky, pavouci, včely, sarančata, mravenci 

a další hmyz. 
 

 
 

Každý, kdo do klubu chodí, dostal zápisník, do 

kterého si lepí obrázky podle tématu, o kterém 

si povídáme, nebo si zapisuje pozorování z okolí 

domova. 
 

 

 

Za všechnu tuto dobrovolnou činnost dostávají 

děti body, za které jsou pak odměněny. 
 

 
 

Někdy také řešíme různé přírodovědné kvízy, 

křížovky, nebo si pustíme krátký film o přírodě, 

vyrobíme si pracovní listy, jindy pozorujeme 

přírodu venku. 
 

 
 

Na podzim jsme pozorovali živá zvířátka ve 

školení zahradě nebo stromy, jak se připravovaly 

na zimu. 
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Vysvětlili jsme si, k čemu mají stromy listy, proč 

mění na podzim listy barvu, jak to funguje a proč 

je nakonec na zimu shazují. 
 

 
 

Z ptačího světa jsme si zatím povídali 

o sýkorkách a jejich různých druzích nebo jsme 

se učili rozpoznávat druhy ptáků, které můžeme 

spatřit nejčastěji na krmítku. Některé děti 

dokonce takové ptáčky na krmítku se svými 

rodiči vyfotily a ukázaly nám je na klubu. 
 

 
 

Před Vánoci jsme začali také s pozorováním 

„neviditelného“ světa pod mikroskopem. 
 

 
 

Mikroskopická pozorování můžeme promítat do 

počítače, a tedy i na interaktivní tabuli. Kromě 

hotových preparátů (např. muší nohy nebo 

slupky cibule) jsme pozorovali také prvoky ze 

"špinavé vody" nebo živé kvasinky ze sušeného 

droždí, které jsme ve vlažné vodě nakrmili 

cukrem a koukali, jak se nám pěkně rozmnožili. 

Děti jsou moc šikovné, zajímají se o přírodu 

a také moc hezky kreslí. 
 

 
 

Celý rok nás také provází kniha aktuálních 

lidových pranostik daného měsíce, jejichž 

obrázky si děti mohou vybarvit. A tak jsme se 

například dozvěděli, že podle současného 

lednového počasí venku bude zima až do května 

a že se prý bude dařit vínu. :) 
 

 
 

Na následující měsíce máme připravena další 

zajímavá témata a s přibývajícím teplem, 

světlem a blížícím se jarem bude co pozorovat 

venku, tak se máme na co těšit. 

Jana Kamlerová, vedoucí klubu 
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Lyžařský kurz sedmých tříd 
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Pomůcky za nasbírané kaštany 

 
Na podzim roku 2019 naši malí sběrači 

nashromáždili ve škole 800 kg kaštanů. 

Do sběru se zapojily téměř všechny třídy. I díky 

tomu se mohly zakoupit dva nové koberce 

s hrou Člověče, nezlob se, dvě matematické hry 

na zábavné procvičení malé násobilky a jedna 

hra Věž, při které si děti vyzkouší nejen jemnou 

motoriku, ale i soustředění. 

Nové hry si mohou děti půjčit v kabinetu prvního 

stupně u paní učitelky Buiové. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Vítěz literární soutěže 
 

Dne 14. ledna na zasedání žákovského 

parlamentu proběhlo vyhodnocení školní 

literární soutěže. V tvrdé konkurenci zvítězil 

Ondřej Klimeš ze 4. A. Obdržel diplom a také 

knihy ke čtení v hodnotě přes tisíc korun. 

Výherci blahopřejeme. 

Stále probíhá soutěž o nejlepší básničku a také 

fotosoutěž. Zapojte se a vyhrajte! Podmínky 

soutěží jsou vyvěšeny u školní knihovny. 

 

 

Bruslení žáků prvního stupně 
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Labyrint světa a ráj srdce – dokončení z minulého čísla
 

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. 

 

 
 

 

 

 

V minulém nahlédnutí do knihy Labyrint světa 

a ráj srdce jsme se seznámili s Poutníkem. Náš 

cestovatel zjistil, že svět a lidstvo se nacházejí 

v katastrofálním stavu, že život je jen marnost 

a po smrti trpí lidé nekonečnou hrůzou. 

Beznadějně zoufalý poutník je Božím hlasem 

třikrát vyzván, aby se vrátil, odkud vyšel. Má 

se vrátit do domu svého srdce a zavřít dveře. 

Poutník poslechl, soustředil všechny své síly 

a vstoupil do svého srdce. Byla tam tma. Poté 

k Poutníkovi vniklo malým oknem skromné 

světlo. Poutník viděl kolem sebe nepořádek, 

polámané žebříky, různé provazy, křídla bez 

peří, rozházená hodinová kolečka. Na stěnách 

byly zašlé obrázky s nápisy Opatrnost, Pokora,  

 

Spravedlnost, Střídmost a podobně. Jako by se 

tu kdysi něco chystalo a připravovalo, ale bylo 

to přerušeno. Cestovateli se tu ale začíná líbit, 

protože pokoj nezapáchal jako jiná místa ve 

světě, která navštívil. Bylo tu ticho. Žádné 

šustění, chřestění, vřesk a třesk, nepokoj 

a kolotání, tahání a násilí, kterého je venku 

všude plno. 

Náhle se objevilo jasné světlo a zjevil se kdosi, 

postavou podobný lidem, ale září podoben 

Bohu. Jeho tvář byla neskonale líbezná, vlídná 

a ochotná. „Vítej, můj milý synu a bratře,“ 

oslovil neznámý Poutníka, objal ho a políbil. 

Poutník pocítil takovou radost, že se štěstím 

rozplakal. 

„Sledoval jsem tě, bratře, jak si bloudil a pátral 

po pravé potěše života. Ale vždyť tu můžeš 

nalézt pouze v Bohu. A Boha najdeš v jeho 

chrámu. V chrámu živém, ve tvém srdci. Já tu 

bydlím a chceš-li tu být se mnou, nalezneš, cos 

ve světě marně hledal. Pokoj, útěchu, slávu 

a dostatek všeho.“ 

Poutník poznal Spasitele, Ježíše Krista a vyznal 

mu, že se mu plně odevzdává a chce s ním být 

neustále. Cestovatel rozprávěl s Bohem 

a pochopil, že opravdový život lze žít jen ve 

spojení s Ním. Život, který má logiku a dává 

smysl. 

Pokojík srdce se začal proměňovat. Obrázky 

měly zpět své barvy, vše polámané bylo 

spravené. Kolečka vytvořila ušlechtilý stroj 

běhu světa. Poutník dostal křídla, aby mohl 

s Ježíšem pobývat nejen ve svém srdci, ale 

i v nebi. Bůh cestovatele vybavil Božím slovem 

a Duchem svatým, aby mohl i nadále 

odhalovat marnosti světa, ale také spatřit lidi 

opravdově Bohu oddané. A Poutník zjistil, že 

přece jen jsou v tom pokřiveném světě místa, 

která dříve neviděl, místa prostoupená radostí 

a světlem, oplývající svobodou a hojností. 

V lidech se zde nacházelo dvojí světlo, světlo 

rozumu a víry, řízené Duchem svatým. 

Rembrandtův obraz, o kterém někteří 

znalci tvrdí, že je portrétem Komenského. 
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Tito lidé měli své vnímání pročištěné 

a vybroušené Svatým duchem. Ve všem, co 

kolem sebe viděli, slyšeli, a vše k čemu čichali 

a ochutnávali, v tom poznávali Boží dílo 

a s láskou se o to starali. Křesťan tak neustále 

ochutnává a prožívá Boží slávu, spočívá 

v blaženosti. 

Poutník se seznámil s novým životem v Bohu 

a zjistil, že sloužit Bohu celým srdcem není 

žádná práce, ale rozkoš.  

Pro správný život je zapotřebí dodržovat určitá 

pravidla. A Poutník už věděl, že kdo miluje 

Boha z celého srdce, tomu není třeba mnoho 

předepisovat, protože jeho spojení s Bohem 

v srdci, ho samo vede k poslušnosti a lásce 

k Bohu a k druhým. 

Poutník také poznal, že život lidí oddaných 

Bohu není žádnou 

procházkou růžovou 

zahradou. Zlý svět jim pokoj 

nedal, byli vystaveni 

posměchu, byly jim 

podráženy nohy a bylo na 

ně pliváno. Protože: Co je 

moudré u Boha, jeví se 

světu jako pouhé 

bláznovství.   Křesťan se tím 

netrápí, své svědomí má 

spořádané a v srdci má Boží 

milost. Křesťan ví, že 

vítězství je jisté, a také, že 

žádná výhra není bez boje a 

nepřátel. Čím je triumf 

bližší, tím vzteklejší je svět a 

ďáblové zuřivěji útočí. 

Poutník k tomu dodává: 

„Viděl jsem, viděl, viděl a 

poznal, že mít v sobě Boha s 

jeho nebeskými poklady je 

slavnější než veškerá moc a 

lesk světa. Člověk má v sobě 

Sladkost, které svět 

nerozumí. Kdo tuto Sladkost 

okusí, odváží se všeho a jde 

za ní. A žádná hořkost, 

žádná lahodnost, žádné příkoří, ani sama smrt 

ho neodradí. Ó, Pane Ježíši, jak jsi sladký pro 

srdce, která tě okoušejí! Blahoslavený, kdo 

tomuto potěšení rozumí!“ 

Poutník našel, co hledal. Loučí se s námi 

vyznáním k Bohu: „Teď jsem, tvůj jsem, jsem 

věčně tvůj. Odříkám se nebe i země, jen ať 

tebe mám. Má duše i tělo patří tobě, Bohu 

živému. Ach, půjdu už brzy, abych se ukázal 

před tvou tváří? Kdy chceš, můj Pane Bože, 

vezmi mě, tady jsem, připraven stojím. 

Zavolej, kdy chceš a jak chceš. Půjdu, kam 

poručíš, budu dělat, co přikážeš. Ať mě vede 

tvůj Duch mezi osidly světa a nechť mě provází 

tvé milosrdenství na mých cestách. Proveď mě 

skrze tesklivé temnoty světa až k věčnému 

světlu. Amen.“ 

Grafický list, lept zobrazující J. A. Komenského, 1991 

Autor: Karol Ondreička (1944 – 2003) 

A 
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Karel Čapek: Sníh 
 

Nejen my si dnes klademe otázku, proč je 

poslední dobou tak málo sněhu v šumperských 

ulicích. Tímto sněhovým tématem se už kdysi 

zabýval spisovatel Karel Čapek ve svém 

fejetonu. 

 

Každý to říká, že dřív bývalo více sněhu. Kam 

se sníh poděl, nevím, a také meteorologové to 

dosud nijak nevysvětlili. Ale faktum je, že za 

poněkud minulejších časů bývalo sněhu 

habaděj, že například ještě na Šimonových 

leptech se vyskytuje Praha docela zasněžená, 

že na starých litografiích vidíte prohánět se 

saně po pražských ulicích, že jako kluci jsme 

každoročně užili kulování, dlouhých klouzaček 

a sáněk a otiskování panáků ve sněhu 

a vykropování podpisů a vzorců a stavění 

sněhuláků daleko vydatněji než nynější 

klukovské pokolení. To je úkaz tak nesporný 

jako úbytek povodní, požárů a jiných 

přírodních zjevů, jež okouzlovaly naše dětství. 

Na čem to závisí, nevím; ale není to, zkrátka, 

už takové, jako to bývalo. V žádném směru. 

Onehdy jsem viděl sněhuláka, však myslím 

zrovna v Brně, a podivil, jsem se, neboť mi 

spadly šupiny z očí. Zničehonic, pár kroků od 

kolejí tramvaje, jsem v něm potkal pohanskou 

modlu, rodného bratra nějaké kamenné báby 

z autentického pravěku. Tlustý, veliký, 

monumentální, strašný a důstojný: prostě 

modla. Sněhový bůh. Kluci už zapomněli na ty 

pravé obřady, nepoklonili se bohu a nepřinesli 

mu lidských obětí; ale aspoň z nevědomého 

atavismu postavili modlu, čím větší, tím 

božštější. 

Kousek dál jakýs takýs pokus o klouzačku: 

dlouhá tak asi dva tři palce a ještě pokropená 

pískem; a přece každé klučisko pelášící tou 

cestou zkouší na ní (marně) božský požitek 

klouzání. A ještě dále se ulice snaží vytvořiti 

cosi jako mírný svah; a už je tu hejno sáněk, na 

každých leží kluk na břiše a pachtí se ujet na 

sáňkách aspoň pět centimetrů. Nu, nejde to,  

 

sněhu je málo, stěží pokrývá krabatinu 

umrzlého bláta; ale kluci kopou do země, 

odrážejí se, postrkují se po pídích kupředu ve 

věčné naději, že sáňky se náhle pohnou 

a pojedou — pojedou —. Hej, není-li to zase 

věčný sen o čemsi, co člověka letem unáší, co 

ho bez námahy, samo, pouhou kouzelnou 

mocí přenáší z místa na místo? Není-li pak 

tohle v jádře prastará pohádka o kouzelném 

plášti, o sedmimílových botách či okřídlených 

koních, pravěký mýtus skvostného 

a čarovného letu? Být unášen! Nejde-li to přes 

sedm hor a moří, tedy aspoň přes půl metru 

ulice; místo všední a prozaické chůze být 
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unášen kouzelným vehiklem, který běží sám, 

třebaže mu je nutno trochu pracně pomáhat! 

Pro tohle mají kluci tajemný smysl. Vytáhnout 

vozík nebo sáňky na kopec a pak to pustit 

dolů: to není právě sportovní rozkoš rychlosti, 

nýbrž pohádková rozkoš divu, atavický sen 

čarovného pohybu. Kluci jsou živá mytologie; 

děti jsou pohanský pravěk lidstva. Nejstarší 

tradice světa, to je být správným klukem. 

Vidíte, sotvaže jsem se pokusil o zbožštění 

sněhu, už mi bohové projevili souhlas: neboť 

— vločka po vločce — zatímco jsem psal, 

nasypali sněhu na město. Pravda, zatím je to 

jen lehká a studená poslamka; první vrabec na 

protější střeše proskáče sněhový povlak až na 

prejzy; těžko by bylo z toho uválet pořádnou 

sněhovou modlu a ještě tíž letět na kouzelném 

vehiklu po kostrbatém svahu Říční ulice. Ale 

aspoň tolik znamená ta tenká běloučká 

pokrývka, že i v této špatné, rozleptané 

a přímo pochmurné době je ještě trochu místa 

pro pohanské síly života: pro pohádkové 

elementy, telurické tradice, kouzla a divy; že 

zbývá ještě — nic už; neboť nežli jsem dopsal 

tento odstaveček, sníh sešel, a je zas černo 

a mokro, kam se podívám. 

Není tedy pochyby: dřív bývalo víc sněhu, 

a i ten sníh byl lepší, solidnější, podstatnější, 

a ne taková kasička jako ten nynější. Zcela 

správně: Ou sont les neiges d’antan? [Kdeže 

loňské sněhy jsou? – citát z Villonovy balady]  

 

 
 

 Foto: Vraťte nám sníh! Klára Kamlerová, 5. B 

Foto: Adam Staněk, 7. B 



S t r á n k a  | 10 

 

Karel Čapek 

Šaty dělají člověka 
(z pozůstalosti) 

 

 

U plotu ševcovy zahrady se zastavil člověk 

vedoucí za ruku děvčátko a řekl: „Heleď, 

Máničko, kytičky.“ Načež dodal: „Dobrý den, 

pane. Máme to počasíčko.“ Tlustý muž, který 

protrhával mátu peprnou, nezvedl ani hlavu 

a bručel: „Dobrý den.“ „Koukám,“ děl hovorně 

člověk za plotem, „jak vám to narostlo.“ 

Zahradník se zvedl a narovnával si záda. 

„Narostlo,“ řekl... „Tak se mně zdá, jako bych 

vás odněkud znal. Ba ne, já si vás s někým 

pletu.“ Člověk za plotem vycenil zuby. „Já jsem 

přece ten strážník, co vám tudy denně chodí. 

Dnes mám volný den —“ „A jejej,“ podivil se 

zahradník. „Koukejme, ani bych vás v tom 

civilu nepoznal. Teď jste docela jiný člověk, 

strážníku. V uniformějste takový těžký a veliký 

chlap —“ „To dělají ty šaty,“ pravil strážník. 

Zahradník vrtěl hlavou. „A máte docela jiný 

hlas. Jindy — jako byste lidi jen okřikoval. 

Hubu držet, co je to za pořádek, a tak. 

A chodíte vždycky jako pilíř. Já jsem si vás 

dobře všiml, strážníku.“ „To říká i má žena,“ 

podotkl strážník. „Prý si na ni tak neotvírám 

hubu, když jsem v civilu, a vůbec. Víte, člověk 

má docela jiný pocit, když nemá na sobě šavli 

a uniformu.“ „Je mu lehčeji,“ mínil tlustý muž. 

„Lehčeji... a tak divně. Jako by ho vyměnil.“ 

„Poslouchejte,“ děl zahradník, „ten váš potěr 

by si tady v zahradě mohl natrhat jahod, ne?“ 

„Děkuju, pane,“ řekl strážník. „To je něco pro 

Máničku.“ A když oba muži usedli na lavičku, 

pravil strážník: „To u nás máme policejního 

radu, náramný pes. Ale jak se s ním setkám na 

plovárně v plavkách, tak je to docela jiný 

člověk. Kdepak, v plavkách, to nejde dělat 

pána. V tom pádu platí víc ten, kdo má lepší 

svaly, že?“ Tlustý muž zamyšleně přikyvoval. 

„Vidíte, strážníku, proto tihle potentáti nosili 

zlatohlav a korunu —“ „Aby tím působili na ty 

druhé.“ „Aby tím působili sami na sebe. Vy na  

příklad musíte mít uniformu, abyste si mohl 

otvírat hubu na lidi. A král musel mít korunu 

— nejen pro lidi, ale sám pro sebe. Kdybyste 

mu oblékl zástěru, tak by se mu, holenku, 

těžko kralovalo.“ „Říká se,“ děl strážník, „že 

šaty dělají člověka.“ „Je to tak,“ pravil tlustý 

muž. „Na příklad usedlý, konservativní člověk 

si dává šít pořád stejné šaty a boty — proč?  

 

 

Protože změnit šaty, to máte jako změnit 

povahu nebo názory, to je skoro — stát se 

jiným člověkem. Proto hříšníci oblékali 

mnišský hábit, aby na sebe vzali nového 
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člověka. A já jsem slyšel, že herec může 

doopravdy hrát žebráka nebo rytíře jenom 

tehdy, když na sebe oblékne hadry žebrákovy 

nebo rytířův pancíř; dokud nemá ty pravé šaty, 

tak to není to.“ „Já,“ řekl strážník, „jsem znal 

jednoho žebráka, ten vám byl křivý jako 

houžev. A jednou večer ho vidím, jak si to hasí 

do biografu, hotový frajer. Tak jsem ho vzal s 

sebou na komisařství a tam mu povídám, 

člověče, ukažte, jak to děláte, abyste vypadal 

jako mrzák. A on povídá, nemůžu, pane vrchní, 

na mou duši nemůžu, to bych si musel vzít ty 

hadry.“  

 
 

„Tak to vidíte. Ten žebrák žil vlastně ve dvou 

osobách a střídal je. Vy taky, strážníku. Jednou 

jste takový fouňa v uniformě a podruhé jste 

docela slušný civil. Pokaždé máte jiný hlas, 

jinou chůzi a jinou duši. Máte společné jen to 

já, jen to tělo; ale jinač — dva lidi. Já na příklad 

— já jsem byl švec a teď jsem zahradník. To 

víte, nás ševce zabily mašiny, a tak jsem se 

chytil zahradnictví. Pěstuju tyhle léčivé byliny. 

A to byste nevěřil, jaký je rozdíl mezi ševcem a 

zahradníkem. Nebo tohle — byl jsem ženatý a 

žena mně zemřela. A já vám řeknu, strážníku: 

ženáč a vdovec, to jsou dva docela různí lidé. 

Jako bych teď byl někdo jiný, ale nechal si to 

své já na památku. Víte, jako kdyby se člověk 

stěhoval z jednoho města do druhého a vzal s 

sebou nějaký starý krám: hodiny nebo lampu... 

Člověk s sebou stěhuje své já a myslí si, že je 

pořád ten samý... Já jsem byl dítě, učeň, švec 

a bylinář, já byl anarchista, já byl na vojně, měl 

jsem ženu a ztratil jsem ji — člověče, bylo toho 

ažaž; a při tom všem pořád to jedno já; já jsem 

se tolikrát změnil, ale nezměnilo se já.“ 

 

Karel Čapek: 

Megalomanie 
(1926) 

 

Bylo to psisko jako rukavice, s žabíma očima 

a na tenkých nožičkách, jež titěrně zvedalo, 

jako by věčně zábly. Do jeho staré, pitomé 

hlavy se nevešlo nic jiného nežli jméno 

Pucinek a vědomí, že udělat loužičku je věc, 

která se trestá. Jednou se za rachotu hromů 

protrhla nebesa, a těžký, hučící, crčící příval se 

vylil masivním proudem; v té chvíli se pískové 

nádvoří zámku změnilo v žluté jezero, jež se 

s jekem horské bystřiny řítilo do parku, 

vyrývajíc hluboké struhy. V tu chvíli capalo 

psisko se schodů; a když uvidělo pod sebou to 

boží dopuštění zátopy, počalo se třást 

a nahrbilo hubený zadeček v pokoře kajícného 

a doznávajícího hříšníka: „Pane, pane, 

potrestej mne: to já jsem udělal tu velikou 

loužičku.“ 
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Školní knihovna tě zve do světa fantazie 
 

Já, Claudius 
Světově proslulý historický román anglického básníka a prozaika (nar. 1895) je 

koncipován jako fiktivní životopis, který píše až do doby, kdy je r. 41. n. l. 

provolán římským císařem, Claudius Tiberius Nero Germanicus. Román 

zachycuje na pozadí vlády římských císařů Augusta Tiberia a Caliguly řadu 

známých i méně známých historických postav a barvitý svět tehdejšího 

bohatého Říma s hostinami, válkami, triumfy, popravami, gladiátorskými zápasy 

i intrikami členů císařské rodiny. Vlastní vylíčení Claudiovy vlády zachycuje 

pokračující román Claudius bůh. 

 

 

Jerry z ostrovů: dobrodružství ze světa kanibalů 
Proslulý román Jacka Londona vypráví o dobrodružných osudech, které prožívá 

irský teriér Jerry na cestách po Šalomounových ostrovech v Tichomoří, kde 

stále číhá nebezpečí a nucená výměna jeho pánů není vždy statečnému psovi 

příznivá. Jerry se musí vzdát svého milovaného kapitána van Horna a ocitá se 

uprostřed divošské vesnice na ostrově Somo, vydán nejedněm úkladům 

některých domorodců, aby posléze nalezl nové bílé pány. Autor se neobyčejně 

citlivě vžil do světa bystrého zvířete a vytvořil tak znamenitou knihu. 

 

Kapitán Nemo. 1, Nemova říše 
Česká sci-fi klasika! Dobrodružný román, první díl populární trilogie Kapitán 

Nemo, je z pera českého spisovatele, navazujícího na tradici verneovek, 

kterému se začalo říkat český Julius Verne. Kniha vypráví o fantastické 

podzemní říši kapitána Nema, o říši úžasných technických vymožeností, 

a o dvou českých inženýrech, kteří na základě svých vynálezů sestrojují 

dokonalou ponorku a řízeni z Nemovy říše plují k legendární Atlantidě. 

 

 

Ocelové město 
Oblíbená verneovka. Ústředním motivem románu je rozpor mezi 

pokrokovou vědou, usilující prospět všemi vynálezy životu, a vědou 

zrůdnou, která vynalézá jen proto, aby zaplavila lidstvo hrůzami 

pustošení a války. Nositeli děje jsou dva učenci, francouzský lékař a 

prušácký chemik, kterým připadne znenadání rovným dílem ohromné 

dědictví po vzdáleném příbuzném. Zatím co první vybuduje s tímto 

fantastickým množstvím peněz a na základě svých vědeckých znalostí 

krásné „vysněné“ město dobrých a poctivých lidi, druhý zneužije svých 

vědomostí jen k tomu, aby vybudoval „ocelové“ město nejlepších 

továren, nejpřesnějšího vojenského drillu a nejničivějších zbraní.  
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Sen 
Marek Klimeš, 6. A 

 

Letěl jsem do vesmíru, ale vůbec nevím, jak 

jsem se ocitl v raketoplánu. Měl jsem na sobě 

skafandr. Byli tam se mnou dva lidé. Jirka 

a Honza. Byli strašně vysocí, měřili tak dva 

metry. Najednou jsme přistáli a bylo to hodně 

tvrdé přistání. Vystoupili jsme.  

Přivítali nás vínem a jablky. Jablka byla 

šťavnatá a sladká. Šli jsme jabloňovou alejí. 

Krásně to tu vonělo a ještě lépe vypadalo. Bylo 

to nádherné. 

Procházeli jsme se po planetě. Před námi se 

objevil krásný zámek. Vešli jsme dovnitř. Bylo 

to obrovské. Tak obrovské, že si to 

nedovedete představit. Když jsme si vše 

důkladně prohlédli, šli jsme do planetária. Tam 

jsem zjistil, že se tato planeta nazývá Planeta 

velké vody. Byla čtyřicetkrát větší než naše 

zeměkoule. Žilo zde asi 40 miliard obyvatel. 

Všichni do posledního byli tak přívětiví a milí, 

že to bylo až neuvěřitelné.  

Poté jsme dostali oběd. Polévka: rajčatová. 

Hlavní jídlo: pečený bažant s opékanými 

bramborami. Dezert: borůvkový koláč. Bylo to 

výborné.  

Pomalu jsme šli zpátky k raketoplánu a loučili 

jsme se. Nastoupili jsme. Byl zahájen odpočet: 

3, 2, 1, start. Odlétali jsme.  

Letěli jsme 2 dny. Přistáli jsme na Zemi. Vítaly 

nás davy lidí. Ale v tom jsem se probudil. 

Maminka se zlobila a říkala, že jsem zaspal. 

 

 

 
 

Medvěd a bobr 
Richard Kolář, 8. B 

 

Žil jednou jeden medvídek a bydlel v řece. 

Jedenkrát si pokácel strom. Chtěl ho mít jako 

loďku. Ale bobr, který tam žil také, mu loďku 

ukradl. Prý, že jí potřebuje na stavbu své 

hráze. Medvídek se bál jeho velkých zubů 

a proto se uchýlil na břeh. Ale jednou za čas, 

když si chtěl zaplavat, tak znovu pokácel strom 

na další loďku. Jen co strom dotáhl do řeky, už 

mu ho bobr zase vzal. Tak to šlo hodně 

dlouhou dobu. Medvídek kácel, bobr kradl. 

Z medvídka vyrostl velký medvěd. A řekl si, že 

další strom už bobrovi nedá, i kdyby se s ním 

měl porvat. Pokácel velký strom. Bobr všechno 

slyšel a viděl. Svolal své známé a vyrazili proti 

medvědovi. Po dlouhém boji, díky velké 

početní převaze, bobři vyhráli a medvěd 

navždy odešel do lesa. 

Po nějaké době bobr zjistil, že nemá stálý 

přísun stromů a musel se přizpůsobit.  

Od těch časů medvědi žijí v lese a s bobry se 

nebaví. A bobři musí sami ohryzávat stromy, 

aby jim spadly do vody. 
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Pohádka o pyšné rybce 
Marie Valentová, 8. B 

 

Milé děti, budu vám teď vyprávět příběh 

o tom, co se stalo už před mnoha a mnoha 

lety. Bylo to v době, kdy draci ještě jedli 

princezny a princové chodili draky zabíjet 

a princezny zachraňovat. Tak se pěkně 

posaďte a poslouchejte. 

Znáte, děti, pohádku o zlaté rybce? A víte, 

proč plnila tři přání? Nevíte? Tak já vám to 

řeknu. 

V jedné zemi uprostřed lesa bylo velké jezero 

a v něm bydlel vodník Bubla. Vlastně se Bubla 

nejmenoval, ale všichni mu tak říkali, protože 

když utopil někoho, kdo mu dělal v jezeře 

nepořádek nebo rušil zvířata v lese, slyšeli jste 

jen „bubla, bubla, bubla“. Jestli si ale myslíte, 

že vodník jenom topí lidi, tak se pletete. Náš 

dobrý vodník Bubla se staral o ryby v celém 

jezeře a také dával pozor, aby rybáři nechytali 

rybky moc malé a mladé.  

Mezi rybkami byla jedna, která se od ostatních 

lišila svou nezvyklou barvou. Tahle rybka totiž 

byla celá zlatá a velmi ráda to ostatním 

připomínala. „Já nemohu plavat jen tak 

s ostatními, vždyť já jsem zlatá a jiné rybky 

jsou ošklivé a špinavé,“ říkávala často.  

Vodník Bubla se už nejednou rozzlobil nad její 

pýchou, ale vždy si řekl, že se zlatá rybka ještě 

napraví.  Tak to bylo až do dne, kdy byl Bubla 

na návštěvě u sousedního vodníka. Zlatá rybka 

se zrovna kochala svou krásou v kusu skla, 

které někdo odhodil do jezera. „Já jsem ale 

krásná! Jsem krásná a musím se dívat jen do 

tohoto malého střípku. A vodník je ošklivý, ale 

má doma velké zrcadlo. Jenže teď není doma! 

Možná se půjdu kouknout na svou krásu do 

jeho velkého zrcadla.“ A opravdu odplavala do 

vodníkova domku. Prohlížela se v zrcadle, 

prohlížela a prohlížela a nemohla se vynadívat. 

Najednou uslyšela vodníka, jak volá na ryby. 

Lekla se, škubla ploutví a shodila všechny 

hrníčky. Osvobozené dušičky hned odletěly 

pryč. 

 
 

Jak to Bubla uviděl, rozzlobil se a ve vzteku 

zaklel rybku tak, aby každému, kdo ji uloví, 

musela splnit tři přání. A to do té doby, dokud 

se nenajde někdo, kdo ji vysvobodí. A tak 

rybka začala plnit přání a plnila je dlouhých 

sedm let.  

Potom rybku chytil chudý chlapec jménem Jan 

a ten si přál, aby už rybka nemusela dál plnit 

žádná přání. Tím ji vysvobodil. 

Od té doby rybka už nikdy pyšná nebyla. Byla 

skromná, pomáhala ostatním rybám a do 

zrcadla se už nikdy nepodívala. 

Tak, děti, a teď už víte, jak to bylo se zlatou 

rybkou a třemi přáními. Dobrou noc. 
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Pepíček a vlci 
Alexandr Nawrat, 7. A 

 

Zadání: Napiš příběh dle stanovené osnovy. 

Pepíček byl stoletý muž, který kdysi dávno žil 

ve Fanfárově. V celém Fanfárově ovšem 

dohromady byly pouze dvě osoby. Pepíček 

a jeho prababička. Když bylo Pepíčkovi sto let, 

dala mu jeho prababička k narozeninám štěně. 

To byl ale dost špatný nápad, jelikož celý 

Fanfárov byl většinou pouze hustý les, ve 

kterém žili zlí vlci, kteří by toto štěně mohli 

bez problému zabít. Prababička si to ovšem 

neuvědomila a darovala Pepíčkovi štěně 

jménem John. Ale Pepíček o zlých vlcích věděl, 

a tak Johna každý den trénoval, aby byl na vlky 

připravený. 

Potom jedné noci, když Pepíček s Johnem 

spali, přišli vlci. John se rychle vzbudil a začal 

Pepíčka bránit. Vzhledem k vlčí přesile to byl 

předem ztracený boj. John sice Pepíčka 

zachránil, ale sám nepřežil. Vlci ho roztrhali na 

krvavé kusy, které pak byly všude po chalupě. 

Vlci je následně posbírali a odtáhli do lesa.  

Pepíček se natolik rozzuřil, že v chalupě 

posbíral všechny zbraně včetně kulometů, 

plamenometů, raketometů, magických 

vrhacích nožů a šel se mstít. 

 
 

To, co Pepíček dělal vlkům v lese, to byste 

nechtěli vidět. Zanedlouho se v lese nalézaly 

pouze rozstřílené a popálené kusy vlků. 

Polovina lesa byla pokryta krví a vlčí 

„grilované“ maso bylo cítit na kilometry 

daleko. 

Kvůli tomu se vystrašil samotný král vlků. 

Svolal všechny přeživší vlky a připravil se na 

epický souboj mezi lovcem a králem. Když 

Pepíček dorazil, vlci si uvědomili, že skutečně 

nemají šanci. Začal brutální zápas, který 

Pepíček opravdu nakonec vyhrál. Pár vlků 

ovšem nechal naživu, aby se po smrti vlčího 

krále mohl stát novým králem. Vlci se ho tak 

báli, že mu raději sloužili. 

Tím ale příběh neskončil. Pepíčka, jakožto 

nového krále vlků, čekají ještě mnohá 

dobrodružství. 

 

 

 

Eliška a vlci 
Ema Utěšená, 7. B 

 

Zadání: Napiš příběh dle stanovené osnovy. 

Dvanáctého dne měsíce října byla velká 

bouřlivá noc. Té noci se narodila jedna 

překrásná holčička. Maminka jí pojmenovala 

po své mamince Eliška. Eliška byla už od 

malička dost zlobivá a ničeho se nebála. 

Mamince ale vždy s radostí pomáhala.  

Když jí bylo patnáct, přála si k narozeninám 

štěně. Ale jelikož neměli moc peněz, tak 

vlastně ani nedoufala, že by ho mohla dostat. 

A hele! Vážně ho dostala. 
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Eliška byla ze štěněte úplně unesená. Chodila 

s ním na procházky, běhala s ním do lesa, ale 

úplně nejraději s ním dováděla v obilném poli, 

které bylo hned za domem. Štěně vyrostlo 

a byl z něj pořádný pes a Eliška se o něj vůbec 

nebála.  

Jenže jednou si zase hráli v poli. Potom Eliška 

přiběhla domů a pes nikde. Vrátila se do pole 

a s hrůzou uviděla svého psa roztrhaného na 

kusy a kolem něj pobíhali vlci. Jak Elišku 

zahlédli, utíkali k lesu se psím obojkem 

v tlamě. 

Eliška přísahala, že se pomstí. Utekla z domu 

a postavila si vlastní chatrč v lese. Každého 

vlka, který se ukázal v její blízkosti, 

nemilosrdně zneškodnila. V blízkém městě se 

o ní začalo hodně povídat a po čase i lidé měli 

strach do lesa vkročit. Z Elišky se stal obávaný 

lovec vlků. 

Jednou Eliška stopovala vlky a ti ji dovedli až 

do středu vlčí říše. Cestou za ní zůstalo deset 

mrtvých vlků. Ve vlčí říši na Elišku čekal král 

vlků a vyzval ji na souboj. Eliška se do něj 

okamžitě pustila a za chvíli bylo po něm.  Tak 

Eliška splnila svou přísahu. Pomstila se. 

Ale starý vlčí zákon praví: „Ten, kdo vlčímu 

králi vezme život, sám si jeho korunu nasadí.“ 

Tak se Eliška stala novou vlčí královnou 

a změnila se ve vlčici. Jako vládce vlků hájila 

své poddané a prosazovala jejich práva. A vlci 

začali mít Elišku rádi. Jednou se při boji proti 

vzteklým medvědům dostala Eliška a její 

armáda až za hranice vlčí říše. 

Po vítězném boji se země zachvěla a stará 

magie se opět na chvíli probudila.  Vlčice Eliška 

spatřila své staré já, vlčího lovce Elišku. „Stará“ 

Eliška se na vlčici ihned vrhla, ale tentokrát 

byla silnější „nová“ vlčí Eliška. Lovkyně 

zemřela. 

Královna Eliška si uvědomila, že dříve udělala 

strašnou chybu, když zabíjela vlky. Pochopila, 

že vlci žijí pravdivěji než lidé a mají se tak lépe 

než oni. Na svého psa definitivně zapomněla 

a byla ráda, že je mezi vlky a ne mezi lidmi. 

Obrázek: Josef Komárek, 4. A 
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Příběh o zlém šlechtici a ježibabě 
Michal Hejkrlík, 8. B 

 

Za devatero horami a devatero řekami stála jedna 

obyčejná chaloupka. Ležela hned vedle temného 

lesa.  V té chalupě žila stará ježibaba. Ale nebyla to 

obyčejná hnusná ježibaba. Tahle chránila les 

a starala se o všechna místní zvířata. Každý den 

o půlnoci vycházela do lesa pro magické a léčivé 

byliny. 

Jednoho dne se na panství, kde bydlela i ježibaba,

přistěhoval zlý šlechtic. Mezi první činy tohoto 

muže patřilo vybírání neúnosných daní 

a zabavování půdy chudým lidem. 

V sobotu si šlechtic se svou družinou vyrazil na 

lov. Jeli kolem temného lesa a narazili na 

chaloupku ježibaby. Zlý šlechtic přikázal svým 

lidem, aby vtrhli do chalupy a vzali všechno 

cenné. V tu chvíli vyšla ježibaba ven a ptala se, 

co tu pohledávají. Šlechtic přikázal stařeně, 

aby před ním poklekla, jinak že jí vypálí 

chalupu a jí dá zavřít do žaláře. 

Ježibaba mu na to odpověděla, že jestli to

 

zkusí, promění je všechny v mloky. Šlechtic se 

zalekl a nařídil svým mužům odjezd. 

Ale ježibaba netušila, co šlechtic zamýšlí. Ten 

po cestě zpátky nechal zapálit temný les.  

Skoro polovina lesa lehla popelem. Zlý šlechtic 

se na hradě smál, jak ježibabu doběhl. 

Stařena namíchala lektvar v barvě temného 

lesa a propašovala ho do šlechticova vína. Ten 

se vína napil a změnil se v mloka. 

Lidé se radovali, že se zlého pána zbavili a také 

les se pomalu vracel do své původní podoby.

 

Einsteinův vánoční stromeček 
Klára Kamlerová, 5. B 

 

Ahoj! Jsem vánoční stromeček pana profesora 

Einsteina. Přímo vidím na tu jeho matematiku 

a fyziku a čáry a máry, až mi z toho lítají čísla 

před očima. Představte si to! On mě urazil! Na 

MOJE větvičky pověsil baňky ve tvaru čísel, 

znamének a znaků. Já byl tak ... tak naštvaný! 
 

 
 

Prostě jsem se rozzlobil a začal mu shazovat ty 

jeho divný baňky. On se taky rozhněval,  

 

protože jsem mu je rozbil. Jednu noc jsem se 

mu JÁ vkradl do snu, pozor na mě! No a řekl 

jsem mu přednášku, to koukal! Řekl jsem mu, 

že mi to moc vadí, a ať si jde s těmi svými čísly 

někam do učebnice, a já, že je nehodlám nosit. 

No to jste neviděli! Druhý den ze mě sundal 

všechnu tu OHAVNOST a ráčil na mě pověsit 

zbrusu nové baněčky! No to si neumíte 

představit, jaký jsem byl krasavec. Od té doby 

ho mám rád. 
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Podivná pohádka 
Oliver Hrbek, 8. B 

 

Nebylo, bylo, za osmero horami a šestero 

řekami stál velký palác. V tom paláci žila 

hodná macecha, zlý otec a princ. Jednoho dne 

si princ řekl, že je na čase, vydat se na cestu do 

světa. Otec ho nechtěl nikam pustit a ze zlosti 

ho zavřel do nejkrásnějšího pokoje v paláci 

a krmil ho 6x denně. Ze začátku se princ držel 

nařízení svého otce jako klíště, ale pak se 

rozhodl, že už ho to nebaví a zkusí nějak utéct.  

Vyzkoušel všelijaké způsoby, avšak marně. 

Málem se mu podařilo dostat ven odpadní 

trubkou, která vedla do kanálů pod malým 

městem s názvem Tobynászajímalojaktohle-

jménoudělatještědelší. Jenže jídlo 6x denně se 

trochu podepsalo na velikosti jeho bříška a do 

trubky se nenasoukal. Nakonec se mu povedlo 

utéct pomocí padáku, který si ušil ze slupek od 

buřtů.  

Když byl volný, šel do města a tam 

se seznámil s dívkou jménem 

Hašlerka. A přestože jeho nový život 

byl krásný, stále ho tížila představa, 

že jeho nevlastní matka trpí v paláci 

a tak se s Hašlerkou rozhodl svoji 

macechu zachránit. 

Ve chvíli, kdy přijeli k paláci na svých 

motorkách, uvítal je otec a popřál 

svému nenáviděnému synovi vše 

nejlepší. Byla to však lest. Otec se 

zčistajasna proměnil na kuře plivající 

oheň. Hašlerka zaměstnala 

pozornost kuřete tím, že naházela 

na zem zrní. Kuře zobalo a princ 

s Hašlerkou utekli do paláce, kde 

našli macechu, jak sedí ve druhém 

nejkrásnějším pokoji a sleduje 

televizi.  

Kuře je dohnalo, ale tentokrát byl 

princ připraven. Tasil meč, který měl 

doteď schovaný a z nějakého 

důvodu ho nepoužil. Máchnul s ním 

a kuře-otec byl mrtvý. 

Po osvobození se v paláci konala svatba prince 

s Hašlerkou. Jenže se ukázalo, že Hašlerka 

svou dobrotu jen hrála a je ve skutečnosti 

velmi zlá. Princ tak žil s Hašlerkou nešťastně až 

do smrti. 

 

O draku Kevinovi 
Martin Frank, 8. B 

 

Byl kdysi jeden drak, který se jmenoval Kevin. 

Měl velké břicho a žil v cukrářství. Drak Kevin 

byl hodný, ale také velmi zlý, pokud měl hlad. 

Snědl všechno, co uviděl. 

Kevin jednou letěl nad řekou a na břehu spatřil 

medový košíček. Drak si pro košíček 

samozřejmě zaletěl. Ale byla to past! Past 

nastražil vychytralý myslivec  Jajara ConLai. 

Myslivec Jajara draka ulovil a uspořádal 

oslavu. 

Tak byl drak Kevin zabit a všechno jídlo světa 

bylo zachráněno. 

Foto: Jakub Doležal, 7. B 
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Albos a tajemný ostrov slonů 
Dominik Pavelka, 7. B 

 

Zde na tomto místě měl být podpis spolužáka 

Alberta Z. na znamení souhlasu, že mohu 

napsat jeho příběh, který mi vylíčil a  který se 

mu skutečně stal. Nakonec jsem jeho podpis 

nezískal, proto prohlašuji, že následující 

vyprávění nemá nic společného s mým 

spolužákem Albertem Z. 

 

Za horou Praděd v jednom malém městě žil 

jeden líný žák školy „Pětka“. Jmenoval se 

Albos. Jednou ve skvělé hodině českého jazyka 

z ničeho nic usnul. Když se probral, nebyl už ve 

škole! 

Byl slunný den. Albos ležel na pláži, na které 

nebyl nikdo jiný. Alespoň to tak vypadalo. 

Náhle se za Albosem ozval naštvaný hlas: „No 

nazdar!“ Albos se otočil. Stála za ním holka, 

která byla oblečená jako nějaký indický bůh. 

„Já jsem Hanuš,“ pravila, „vládkyně tohoto 

ostrova, Ostrova slonů!“ Albos se zděsil: „Kde 

to sakra jsem?!“ Hanuš řekla: „Mám pro tebe 

tři úkoly. Jestli je splníš, přežiješ a můžeš se 

vrátit zpátky na Zemi. Jestli je nesplníš…“ 

Hanuš větu nedořekla, protože viděla, že 

Albos zběsile utíká pryč. Zavolala za ním: 

„Oukej, takže už chceš začít, no dobře. Ale 

jestli ty úkoly nesplníš, tak ti dám sedm 

domácích úkolů z češtiny!“ 

Znenadání se Albos propadl do písku. Ocitl se 

ve velké jámě v zemi. Před ním byla ve stěně 

plechová roura, do které by se ale vlezl jen 

taktak. Uslyšel troubení a dupot slonů. Sloni 

začali padat a skákat do díry. Albos se rychle 

nacpal do roury a proplazil se jí. Sloni padali na 

sebe a za chvíli celou díru zaplnili. To už ale byl 

Albos na druhé straně, kde byla také jáma 

a ještě větší než ta první. Zpět na povrch vedl 

dřevěný žebřík, po kterém Albos vylezl. Ozval 

se hlas Hanuš, tentokrát s ozvěnou a jako by 

byl v Albosově hlavě: „Skvělé! Splnils první 

úkol. Teď tě čeká další.“ 

Albos už byl připraven čelit jakémukoli 

nebezpečí. Ale najednou se mu samy od sebe 

zavřely oči. Nemohl je otevřít! Vzápětí se mu 

otevřely samy. Byl v hustém tropickém lese. 

Jestli si Albos správně vzpomínal, u pláže 

žádný les nebyl. A také nebyla noc. Zase 

uslyšel sloní troubení, ale bez dupání. Zvuk 

zněl v tuto chvíli jinak než normálně. Zdálo se, 

že je v něm slyšet i lidský hlas. Troubení se 

ozvalo znovu, hlasitěji. A opět a zase a zase. 

A vždy hlasitěji. Tu nastalo ticho, které rušily 

jen nějaké zvuky v korunách stromů. 

Z jednoho stromu nenadále seskočila na 

Albose nějaká osoba! Albos hbitě uskočil. 

Tajemná postava dopadla na zem. Měla lidské 

tělo, ale sloní hlavu! Albos zařval: 

„Áááárrghrr!“ A utíkal a stvůra za ním. Albos 

po nějaké době rychlého běhu a kličkování 

mezi stromy zakopl o kámen. Dostal nápad. 

Vzal kámen a hodil ho po stvůře. Ta dostala 

takovou ránu, že odletěla někam až do 

Nizozemska. 

„Tak, Hanuš, jaký je třetí úkol?“ zařval Albos. 

Hanuš mu odpověděla: „Třetí úkol je … Vzbuď 

se! VZBUĎ SE!“ Albos se probral. Byl zpátky 

v učebně češtiny. Uf! 

Od té doby už Albos nikdy nespal ve vyučovací 

hodině, protože tohle byl ten nejhorší sen, 

který kdy zažil. 

A pokud náhodou Albos znovu ve škole 

neusnul, žil šťastně až do smrti. 
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Pohádka o panu Meflounovi 
Kristián Brodský, 8. B 

 

Žil, byl jednou jeden pan Mefloun. Ze začátku 

byl jen malá rostlinka. Ale časem z něj vyrostl 

pořádný pan Mefloun. Kolem sebe měl 

kamarády. 

Jenže nastala doba, kdy lidé začali jeho 

kamarády brát jednoho po druhém a odnášeli 

je do velkého domu. Po čase je dali zase ven, 

ale zcela zohyzděné. Meflounovi kamarádi 

v sobě měli vyřezané díry a vevnitř hořeli. 

A potom přišla řada i na pana Meflouna. Vzali 

ho, odnesli do domu, položili na skříň a šli 

pryč. Skulil se a snažil se utéct. Ale znovu ho 

chytili. 

Když ho kuchali, tak říkali: „Ještěže máme 

letos takovou úrodu melounů, jinak bychom 

neměli výzdobu na Haloween.“ A to bylo to 

poslední, co pan Mefloun na tomto světě 

slyšel. 

To však není konec naší pohádky. Pan Mefloun 

se vzbudil někde nahoře a sledoval se dole. 

Vypadal odporně. Vykuchaný a hořící. Ale poté 

si všiml, že děti z něho mají radost. Tak měl 

taky radost. Nahoře se mu žilo dobře. Měl tam 

i své kamarády. A tak to vše dobře dopadlo. 

 

 

 3x foto: Eliška Sevruková, 7. A 
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Komiks: Jan Amos Komenský 
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