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Číslo 7. Ročník 2019/2020.  

Datum vydání  3. 3. 2020. 

 

 

 

 

Den otevřených dveří - 20. února 2020 
 

 

Den otevřených dveří proběhl na naší škole ve 

čtvrtek 20. února. Škola se otevřela všem 

zájemcům, především rodičům budoucích 

žáků a mateřským školám. Pro mateřské 

školky byl připraven program. Rodiče a další 

zájemce provázely školou dívky z osmých 

a devátých tříd a poskytovaly jim zasvěcený 

výklad o životě základní školy Pětky.  

A Pětka má opravdu co nabídnout. Je nejlépe 

vybavenou školou v Olomouckém kraji 

počítačovou a informační technikou, 

disponuje 18 interaktivními tabulemi, 

počítačovými, jazykovými a dalšími 

odbornými učebnami včetně divadelního 

sálku, poskytuje rozšířenou výuku informatiky 

a angličtiny, jazykové a lyžařské kurzy.  

Nabízí možnost komunikace a získávání 

informací o žákovi přes internet. Pro žáky je 

také připravena široká paleta zájmových 

kroužků. Další podrobností naleznete 

na stránkách školy www.5zssumperk.cz. 
 

P. S. Školou koluje neověřená zpráva, že jeden 

z dospělých návštěvníků při odchodu ze školy 

prohlásil: „Nevěřil jsem vlastním očím. Tolik 

mladých učitelek pohromadě na jedné škole 

jsem ještě v životě neviděl.“   

(viz foto) 

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

Fojtíková, Karel Prachař, Nikol Smrčková, Patrik Šimek, Marie Valentová, 

Jakub Wagner 

http://www.5zssumperk.cz/
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Den otevřených dveří na Pětce s pátou Á
 

Dne 20. 2. 2020 byl na naší škole Den 

otevřených dveří pro rodiče, děti a mateřské 

školky. Holky z naší třídy se zapojily do 

programu. Pro školky jsme tančily valčík 

s krásnými, dlouhými sukněmi. Učily jsme děti 

 

krátký taneček  o březnu. Mrňata zaujala hra na 

boomwhackers. Nakonec Sofie Horčicová 

zahrála na klavír hudební hádanku Z mechu 

a kapradí. Tenhle den se nám moc líbil.  

Maruška Hůlková a Zuzka Krylová, 5. A 
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Olympiáda v anglickém jazyce
 

Žáci z Pětky se každoročně účastní mnoha 

soutěží. Jednou z nich je také olympiáda 

v anglickém jazyce, kde právě letos slavíme 

velké úspěchy! Po hojné účasti ve školním kole 

se dále do kola okresního probojovali David 

Gampana z 8. A a Sára Perekstová z 6. A. Soutěž 

na „Komíně“ byla zahájena nelehkým 

poslechem. V nižší kategorii 6. a 7. tříd se 

jednalo o poslech zaměřený na časové údaje, 

odjezdy vlaků, čísla nástupišť či zpoždění vlaků. 

U starší kategorie 8. a 9. tříd byla k poslechu 

hádka mezi rodiči a jejich dětmi, které si 

uspořádaly nedovolenou párty. Dále následovalo 

samostatné představení soutěžících, popis 

obrázku, konverzace na vybrané téma, rychlá 

reakce na fráze či porozumění textu. Oba naši 

zástupci měli při volbě tématu štěstí a vyšla na 

ně jejich oblíbená. David oslnil porotu svými 

zkušenostmi z cestování a Sára zase množstvím 

svých netradičních koníčků. Po zhruba 

pětihodinovém boji bylo rozhodnuto. Sára 

obsadila krásné 2. místo a porazila tak celkem 15 

soutěžících, například žáky ze Zábřeha, Loštic, 

Mohelnice, Libiny… 

Po svých zkušenostech z předchozího roku David 

dosáhl na příčku nejvyšší a je to senzační 

1. místo! Jeho “knowledge” byla srovnatelná 

s žáky nižších gymnázií, kteří soutěží v extra 

kategorii. Davidovi budeme držet i dále palce, 

postupuje totiž do krajského kola, které se 

uskuteční v půli března.  

Sáře i Davidovi blahopřejeme a děkujeme za 

reprezentaci školy! 
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Skvělá akce Pošli to dál aneb 5. B  rozveseluje seniory
 

Všechno to začalo nápadem jedné maminky 

našeho spolužáka Tadeáše. Napadlo ji, že by 

naše třída mohla uspořádat nějakou akci, kterou 

bychom zorganizovali sami, jen s malou pomocí 

dospělých. Přemýšleli jsme, komu bychom mohli 

udělat radost a vybrali jsme si babičky 

a dědečky. Poprvé jsme se sešli u Filipa doma 

a domluvili jsme se, jak by to mělo asi probíhat. 

Začali jsme vyrábět záložky do knih a moc se 

nám všem povedly. Napoprvé nás tam bylo 

málo, byl tam Filip, Tadeáš, Lori a já. Záložky 

jsme vyráběli v neděli a další pondělí už jsme 

navštívili Chráněné bydlení pro seniory tady 

v Šumperku. Šli jsme společně rovnou po škole. 

Vůbec jsme nevěděli, jak to bude probíhat. 

Rozdali jsme jim záložky a šlo vidět, jak byli rádi. 

Dali jsme si společně perník, který nám s sebou 

upekla Filipova maminka. Potom jsme se 

rozdělili a každý šel za jednou babičkou nebo 

dědečkem, a tam jsme si s nimi povídali, co rádi 

dělají, o jejich životě a co by s námi chtěli dělat

 

 příště.  První návštěva proběhla na jedničku. Asi 

o týden později jsme celý tento projekt přednesli 

před třídou a doufali jsme, že se k nám přidají 

další spolužáci. Na dalším setkání nás už bylo 

více. Na další návštěvě, která byla ještě před 

Vánocemi, jsme si společně zpívali koledy, na 

kytaru nás doprovázel Loriho tatínek 

a Tadeášova maminka upekla perníčky. 

Dohromady jsme si vyrobili krásné vánoční 

hvězdy z papíru a bylo to moc fajn. Moc 

děkujeme maminkám, tatínkům a samozřejmě 

dětem z 5. B a také paní učitelce Ivetě Šašurové. 

Těšíme se na další setkání. 

 

Nela Pospíšilová, 5. B 

 

Poznámka redakce: Páťáci nejen že uskutečnili 

tuto obdivuhodnou akci, ale mají také skvěle 

zpracovanou prezentaci, která umožňuje jejich 

příběh dále sdílet, nechat se jím inspirovat 

a připojit se. Posuďte níže sami. 
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Recitační soutěž 
 

Ve středu 19. 2. proběhlo školní kolo recitační 

soutěže. Z naší třídy se účastnilo pět žáků. Ještě 

před vstupem do divadelního sálku jsme trému 

nepocítili. Až bylo vyhlášeno: „Pátá Á jde na 

řadu!“  V té chvíli nás tréma naráz postihla. 

Každý z nás se snažil, ale do dalšího kola 

postupuje jen první a druhý. Nakonec jsme byli 

šťastní za Tondovo (Antonín Skoumal) první 

místo, Peťovo (Petr Vymazal) druhé místo 

a Sofčino (Sofie Horčicová) třetí místo.  

5. A boduje!  

Také žáci z druhých a třetích tříd měli svoje 

školní kolo, ale to už je jiná kategorie.   

 

Radim Koutný, Petr Vymazal, Antonín Skoumal 

 

 
 

 

 
 

 
 

O času a lásce 
Saša Vondráková, 7. A 

 

Tik, tak, 

zas a zas, 

já zlomené srdce opět mám. 

Chladný vítr zavítal do mého nitra 

a všechnu lásku odfoukl… 

Tik, tak, 

zas a zas, 

láska pluje jako čas… 
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Přehazovaná 
 

Dvacátého února se konala přehazovaná mezi 

třemi školami. Odbila osmá hodina a my, žáci 

a žákyně naší školy, jsme spěchali do velké 

tělocvičny. Oběhli jsme dvě kolečka, rozcvičili se 

a nastal míčový trénink. Po chvíli nastoupili 

protihráči a společně s nimi jsme trénovali dál. 

Turnaj začal! Poprvé jsme hráli proti Bohdíkovu 

a bohužel tento zápas prohráli. Další protihráči 

byli z Rudy nad Moravou. Vyhráli jsme!!!  

Nakonec jsme skončili na druhém místě 

a bohužel nepostoupili. Snad příště. :-) 

Anna Konrádová, Anna Vilímková, 5. A 

 

 
Obrázek: Jan Sýkora, 5. A 

 

 
Obrázek: Kateřina Wágnerová, 5. A

 
Foto: Tereza Šubertová, 7. A 
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Kroužek Creative 
 

Kroužek Creative máme od začátku roku každý 

čtvrtek od 14 do 15 hodin. V něm se střídají dvě 

paní učitelky Kadláčková a Šašurová. Tvoříme, 

hrajeme divadlo s loutkami i živě, cvičíme, 

poznáváme přírodu a stavíme přírodní domečky. 

Dnes zkoušíme barevné mléko. Mléko naléváme 

do misek a rozmícháme potravinářské barvivo 

s vodou ve sklenici. Barviv máme různé druhy: 

červené, žluté, zelené a modré. Do připraveného 

mléka dáváme po lžičkách barvivo. Až máme 

zaplněný celý talíř, bereme si vatovou tyčinku 

s jarem, namáčíme, a obarvené mléko se nám 

rozmístí do krajů talíře. Tento pokus je úžasný 

a rozhodně ho doporučujeme.  

Lucie Vojáčková, Kristýna Nedělníková, 5. A 

 

 
Kroužek Creative na sluníčku 

 
Hrajeme loutkové divadlo 

 

 
Tvoříme v učebně 

 
Děláme pokusy s barevným mlékem 

 
Už se rozpouští… 

 

Tvoříme v přírodě Barvy kouzlí 
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O Janu Amosi Komenském
 

Pavel Floss o J. A. Komenském 

(z knihy Jan Amos Komenský: od divadla věcí 

k dramatu člověka, 1970) 

 

Komenského sny o sjednocení všeho lidstva, 

o pokroku vědění a vzdělanosti, o nutnosti 

pomoci vyspělých států zaostalým národům 

v Asii, Africe a Americe, o spolupráci všech 

a o míru, o společnosti svobodných 

a autarkních občanů, o státě bez sociálních 

přehrad, o zabezpečení práce, práv 

a základních životních potřeb pro všechny se 

postupně stávaly skutkem a mnohé jsou ještě 

nedostižnou vizí i pro náš svět. Komenského 

velká vize budoucnosti se tedy pomalu stávala 

a stává přítomností. Komenský nebyl snílkem, 

ale velikým realistou. 

Velké ideje jsou vždy reálnější a silnější než 

praktické kalkulace momentu, neboť člověku 

je dáno uskutečňovat nemožné. Co by se  

 

 

 

 

na světě stalo, kdyby lidé dělali jen to, co se 

zdá možné? Nebyli snad velcí vynálezci 

a filozofové, kteří otvírali lidstvu nové obzory, 

vždy považováni za blázny a fantasty? 

Nekladlo jim „reálné“ smýšlející lidstvo jejich 

doby téměř vždy překážky? A přece, co se 

stalo realitou? Dnes se již mnohé z toho, co se 

tehdy zdálo nesmyslem, stalo běžnou 

skutečností. 

Budoucnost je před námi otevřená a Jan Amos 

je jedním z těch, kdo nás ji učil jako takovou 

chápat, kdo dával svými myšlenkami lidstvu 

sílu najít aktivní, tvůrčí pohled na svět, který 

nesmíme jen přijímat, ale který musíme sami 

pro sebe tvořit. 

 

František Palacký o J. A. Komenském 

(z knihy Život Jana Amose Komenského, 1929) 

 

Jan Amos Komenský náleží mezi nejpamátnější 

muže všech věků a národů. Narodil se 
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v chatrném místě a po celý svůj život byl 

stíhán mnohonásobným neštěstím, přesto 

vždy zůstal silným a znamenitým tak, že 

u všech vzdělaných národů bylo a stále je 

zvučně a chvalně přijímáno jeho slovo. Je brán 

a připomínám jako jeden z dobrodinců 

člověčenstva. 

V naší literatuře nemá co do jadrnosti 

a životnosti slohu spisovatele sobě rovného. 

Komenského zásluhy o zlepšení škol a způsobu 

výchovy jsou nesmrtelné. 

Komenský byl muž postavy slušné a vážné, 

s bradou visutou, čelem vysokým, libého 

vzezření, které však také vyzařovalo tichý 

zármutek. Ve styku s lidmi byl nadmíru vlídný 

a pokorný; vždy připraven svým bližním 

posloužit a sám sebe obětovat pro jejich 

dobro. Jeho hluboká citlivost, dobrota, 

upřímnost a opravdová zbožnost je přítomná 

nejen ve všech jeho spisech, ale i v jeho činech 

a v celém způsobu života. Nikdy neodplácel 

stejnou měrou svým protivníkům, nikdy 

nikoho neodsuzoval a snášel jakékoli křivdy. 

Ve všem s dokonalou oddaností ctil a velebil 

ruku Páně, ať už na něj uvalila věci dobré nebo 

špatné. 

 

 

 

G. W. Leibniz o J. A. Komenském 

(z oslavné básně G. W. Leibnize napsané 

k úmrtí Komenského, 1671) 

 

Blažený starče, jenž jsi novým občanem 

pravého světa,  

který nám již v obrazech ukázala tvá péče,  

ať svobodně zříš shůry lidské věci i bláznivé 

spory, či i tam k tobě dosahuje naše zlo,  

ať máš už před tváří Boží a v nebeském 

tajemství svou Pansofii, kterou ti země 

nepřála,  

nevzdej se své naděje: vždyť tvé dílo přečká 

tvou smrt.  

Semena, která jsi zasel, padla v úrodnou prsť,  

potomstvo sklidí tvou žeň, která se již blíží.  

Osud určitě splní své závazky.  

Už svítá v tajích přírody, můžeme být šťastni,  

jen jestli se ve své snaze semkneme v jedno.  

Nadejde, Komenský, čas, kdy zástupy 

šlechetných budou ctít, cos vykonal, ctít 

budou i sen tvých nadějí. 
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Zvolání J. A. Komenského  

(z knihy Via Lucis, 1641 – 1642) 

 

Po celé Evropě, ó Pane, po celé Asii, po celé 

Africe, po celé Americe, po celé Magellanii, po 

všech ostrovech moře, posvěť se jméno tvé, 

přijď království tvé, buď vůle tvá! Naplň, 

ó Bože, zemi poznáním sebe, jako moře je 

naplněno vodami, aby pro tebe jásala celá 

země.  
 

 
 

Povzbuď lidi, aby psali to, co si přeješ, do knih, 

a ty sám je vepiš do lidských srdcí. Učiň, ať 

všude na světě jsou zřizovány školy, v nichž 

budou vychováváni tvoji synové! A ty sám 

vybuduj svou školu v srdcích všech lidí! Vzbuď 

ducha moudrých na celém světě, aby dychtili 

po tvé slávě a sám nás uč vnitřními 

domluvami! 

Ó světlo světa, Ježíši Kriste, bez něhož všechno 

je tmou, osviť svět! Ó živote světa, bez něhož 

všechno je mrtvé, oživ svět! Ó cesto, bez níž je 

všechno neschůdné a scestné, zaveď všechno, 

co se od tebe vzdaluje, svou mocí k sobě do 

své blažené věčnosti!  

 

Ach Pane, ptáš-li se nás, volajících k tobě, co 

chcete, abych pro vás učinil, tisíckrát 

opakujeme toto jediné: Abychom viděli. Neboť 

veliké a temné mraky nekonečných 

nevědomostí, omylů a marností zakalují oči 

světa, takže nemohou vidět tebe, slunce 

pravdy a spravedlnosti, jsouce zahaleni svými 

mrákotami, které milují a zdráhají se jich 

zbavit, protože neznají světlo.  

Zahřmi tedy, ó Pane, a vypusť své blesky, aby 

tvé světlo mocněji zalilo všechny Šavly, aby se 

stali Pavly a šli ve jménu tvém k lidu 

a národům otvírat jim oči, aby se odvrátili od 

tmy k světlu a z moci ďáblovy k živému Bohu, 

aby jim byly odpuštěny hříchy a dostalo se jim 

údělu být mezi svatými pro víru, kterou mají 

v tebe. 
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Fejeton: Pouliční lampy  
Nikol Smrčková, 8. A 

 

Každý člověk, který rád uskutečňuje večerní 

procházky sídlištěm či městem přece jenom 

ocení, když mu na cestu svítí měsíc a hlavně 

pouliční lampy. Proti lampám všeobecně nic 

nenamítám. 

Jenže mohou nastat okolnosti s názvem 

„nefungující lampy” nebo také situace, kdy 

máte svého věrného a velmi inteligentního psa 

na vodítku a on si tu lampu prostě nutně musí 

obkroužit minimálně 3x a v těchto případech 

je člověku velmi nepříjemno…  

My se dnes budeme věnovat hlavně tématu 

nefungujících lamp. 

 

 
 

Představte si, že jdete na poklidnou procházku 

se svým psem již zmiňovaným nočním 

sídlištěm či městem a najednou zčistajasna 

přestane svítit lampa přímo nad vaší hlavou 

a váš velmi inteligentní pes se zastaví... Další 

lampa je až o dobrých a hlavně dlouhých 10 

metrů dále než ta, která právě přestala svítit 

a u níž se pes zdržuje. Na tuhle situaci každý 

reaguje jinak. Někdo to vezme s naprostým 

klidem a řekne si: „Fajn to zvládnu. Další 

lampa není tak daleko, počkám, až si můj Alík 

očuchá terén a půjdu dále.” Ale někdo se 

může zachovat stejně jako já a řekne si: 

„A jsem v háji! Teď na mě z toho křoví něco 

vyběhne a sežere mě to zaživa. Ale na druhou 

stranu...? Mám psa, takže by si možná 

netroufl… Ale kdyby Punťu znal, tak je 

problém… No nic. Prostě zdrhám!” Řekla bych, 

že takhle se zachovají lidé, kteří se stejně jako 

já rádi dívají na horory natočené podle 

skutečných událostí.  

Když jde člověk ve dne, tak si řekne: „Fuj. 

Tahle lampa je celá posprejovaná, špinavá, 

oslintaná, pomočená od psů a ošoupaná.” Ale 

když nastane večerní situace nefungující 

lampy, tak by se ten samý člověk mohl 

k jakékoli svítící lampě klidně i modlit. 

Z toho vyplývá: Nikdy nepodceňujte lampy. 

Zapamatujte si, že i staré ošklivé lampy vás 

můžou zachránit před obludou z křoví.   

 

Fejeton: Po vyučování 
Jakub Wagner, 8. A 

 

Zvoní! Skončilo vyučování! Všichni se hrneme 

do šatny a nastává šrumec. Spolužák Karel 

lomcuje kamarádovi s dvířky od skříňky, až mu 

je vysadí. David zase jezdí na elektrické 

koloběžce. Dokud neprojede celou chodbu, 

nevyrazí k domovu. Někteří si hází 

s pomerančem z nedojedené svačiny. Cestou 

do šatny si stihne spolužák dořešit 

nesrovnalosti s paní učitelkou. Jiný křičí:  

„Hurá, volné odpoledne a nejsou úkoly!“ Další 

se chlubí: „Jdu do kina.“ Ostatní se postrkují, 

oblékají bundy, čepice, šály. Holky se parádí. 

Rychle se oblékám a spěchám domů. 

Mám před sebou trénink v gymnastice. Doma 

odložím školní batoh, beru svačinu, dres 

a vyrážím na cestu. V šatně tělocvičny je 

podobný zmatek jako v té školní. Trenér zavelí: 

„Kluci, jdeme na to!“ A začíná trénink. 
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Některé názory osmáků.  

Po diskuzi o filmu V síti (ještě před premiérou). 

 

Internet. Už jen samotný název ukazuje na 

něco neznámého a nebezpečného. Když si 

představíme, kolik toho o nás internet ví, nebo 

kolik toho o nás dokáže zjistit, je to až šílené. 

Na internetu je spousta sítí a stránek, kam 

zadáváme své citlivé údaje, mnoho nástrojů 

monitoruje naše chování na internetu nebo 

naše zájmy. 

Mých osobních negativních zkušeností je 

podle mě na můj věk až, až. Vím, že bychom si 

neměli přidávat do kontaktů cizí lidi, ale jsem 

hodně přátelská a ráda se seznamuji. Proto 

často přijmu žádost o seznámení, ale nijak dál 

tuto osobu nekontaktuji. Když se náhodou 

stane, že mi někdo napíše, nemám problém si 

s ním psát. Někdy to ale skončí tak, že to pro 

mě začne být nepříjemné. Chtějí po mě třeba 

fotky, videa nebo dokonce sex – přes 

upozornění, že je mi třináct. Naštěstí mám 

jednu úžasnou vlastnost po mamce, dokážu 

příslušnou osobu poslat slušně do patřičných 

míst. 

Dělat s tím něco? Ano, dá se s tím něco dělat. 

Bohužel je problém, že většina takto 

obtěžovaných ani nechce. Je to tak, že 

mnohým z nich nevadí posílání svých „nudes“. 

Takže je to vlastně vždy problém konkrétního 

člověka a jeho postoje. 

- - - 

Myslím, že by se nemělo něco takového na 

internetu dít. Pokud se něco takového stane, 

měli bychom okamžitě kontaktovat policii. 

Přístup na sociální sítě by měl být až od 15 let 

a mělo by se to kontrolovat podle občanského 

průkazu. 

 
 

Podle mého názoru je film V síti užitečný a měl 

by ho vidět každý mladistvý, aby se seznámil 

s tím, jaká nebezpečí na internetu mohou 

číhat. Domnívám se také, že často si děti za 

problémy na internetu mohou samy, protože 

se nechovají odpovědně. 

- - - 

Každý by se měl na internetu pohybovat 

s ohledem na své bezpečí. Rodiče by měli 

dětem vysvětlit, na co si na internetu dát 

pozor. Tohle téma by se obecně mělo více 

řešit, protože je to dosti vážné a můžeme tak 

dokonce zachránit i lidské životy. 

- - - 

Bránit se proti sexuálním predátorům lze 

různými způsoby. Například nezletilý by měl 

mít svůj účet na sociální síti pod dohledem 

rodičů. To by už samotné dítě motivovalo 

k tomu, aby neposílalo své odvážné fotky 

a chovalo se ve virtuálním prostoru slušně. 

 

 
 

 

 

 

Pokud ti na internetu někdo ubližuje, neboj se vyhledat pomoc u dospělých, například u rodičů 

nebo učitelů. Pomoci ti mohou i různé anonymní linky, kam můžeš zavolat nebo napsat.  

Dětské krizové centrum, Linka důvěry nebo e-bezpečí.cz. 

Nebezpečí ve virtuálním prostoru 
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Popis čerta 
Marek Juřina, 6. A 

 

Čert je buď malého, nebo středního vzrůstu. 

Opravdu velcí čerti jsou vzácní. Záda může mít 

shrbená, ale také rovná. Čerti mívají zpravidla 

dva rohy, jedno koňské kopyto, dlouhý ocas 

a hustou kožešinu. Díky dlouhému jazyku 

dělají především hudry, hudry a blblblblblbl. 

Rohy mají proto, aby z nich šel strach a hrůza. 

Ocas je pro ně důležitý, bez něj by nemohli 

čarovat. Jejich kopyto jim dopomáhá k létání 

a k nošení hříšníků do pekla. Dále mají velký 

zahnutý nos, oči černé jako uhel, ostré zuby, 

špičaté uši, rozcuchané vlasy a pod špinavým 

obličejem jim trčí dlouhá kozí bradka. 

Čím se čerti vyznačují: nemyjí se, jedí brouky, 

milují teplo, převlékají se za myslivce

a většinou nejsou nejchytřejší. 

Jejich vládcem je Lucifer I. Čerti se dožívají 

3 500 let. 

 

Popis víly 
Eliška Škurková, 6. A 

 

Na první pohled je hubená a malinká. 

Oblečená je v šatičkách z okvětních lístků. Na 

nožkách nemá boty. Má hnědé vlasy 

s loknami. Na hlavě se jí třpytí překrásný 

květinový věneček.  

Nohama poskakuje, poletuje po listech květin 

a rozprašuje na ně kouzelný prášek. U toho si 

prozpěvuje líbezné a nádherné písničky. 

V lese ji uvidí jenom ten, kdo se chová slušně 

a potichu. Když budete pozorně naslouchat, 

uslyšíte i její zpěv. 

 

Foto: Pavouk a jeho nateklé klouby, Filip Chytil, 3. B 
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Jak bábu přešly deprese 
Dominik Pavelka, 7. B 

 

Ve vzdálené budoucnosti, v České republice, 

u Kofolského lesa (značka Kofola ovládla celou 

ČR) byl jeden kopec. A na tom kopci stála 

Knedlíková chaloupka. Střechu měla 

z knedlíků, stěny taky. Jen rámy oken byly ze 

šnečích ulit.  

Když nastala noc, spustila se bouře. Tajemná 

postava kráčela lesem a u toho nadávala. 

Osoba došla k chaloupce. Otevřela dveře 

a ještě něco prohodila o tom, jak takové 

počasí nenávidí. Vstoupila dovnitř a sundala si 

kapuci mikiny Gucci. Byla to ježibaba. Sedla si 

do křesla a hned začala psát na mobilu 

depresivní status na Twitter o počasí a jejím 

životě. 

Najednou ale do jejího domu udeřil blesk. 

Knedlík ze střechy se zřítil a udělal díru ve 

stropě. Ježibaba vyskočila z křesla, ale 

zapomněla na svůj mobil. A na ten právě 

knedlík spadl. Ježibaba se snažila knedlík 

odsunout, ale nedařilo se jí to. Zavadila 

o smeták, který měla opřený o zeď a ten jí 

spadl na záda a udeřil ji. Ježibaba se lekla 

a zakopla o knedlík. Spadla a hlavou se 

bouchla o kamenný stojan, na kterém byla 

hlava sochy z písničky Macintosh plus 420. 

Socha vydávala zvuky z této písničky. 

Zakymácela se a také spadla ježibabě na 

hlavu! 

Od té doby tam babizna jen sedí, usmívá se 

a pobrukuje si písničku. 

 

 

 

Foto: Tereza Šubertová, 7. A 
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Jak si spolužák Vítek otevřel 

restauraci 
Zuzana Chytilová, 6. B 

 

Stalo se to pár let potom, co jsme ukončili 

školní docházku. Bylo krásné dopoledne. Já 

a Ema jsme přišly na autobusové nádraží. Bylo 

tu liduprázdno, všichni byli v práci nebo ve 

škole. Nasedly jsme do té popelnice, která nás 

odvezla do Rapotína. 

Šly jsme do Vítkovy restaurace, kde pracovala 

Vítkova manželka. Sedly jsme si k pultu 

a objednaly si coca-colu. Tu neměly a tak jsme 

dostaly vodu. K jídlu jsem si dala hodně drahé 

hranolky a Ema kebab. Zaplatila jsem zbytkem 

svých peněz, které mi dala Gabča, jakožto 

milionářka.  

Už jsme chtěly odejít, když v tom jsme si 

všimly našeho bývalého učitele Bližňáka, jak 

sedí u stolu a jí vařenou ochechuli. Zamával na 

nás a dál ji žvýkal. Můj žaludek udělal pár 

kotrmelců a tak jsem chytla Emu a vystrkala ji 

ven. 

Autobus nám ujel. Vážně by mě zajímalo, jak 

náš spolužák Dan řídí autobusy, když s nimi 

nikdo nejezdí. No nic, šly jsme pěšky. Míjely 

jsme strom za stromem, když v tom se ozvala 

strašná rána. Jako by někdo vystřelil

 

 

z brokovnice. Utíkaly jsme jako zběsilé až 

domů. Byly jsme zpocené a vyčerpané. 

Myslím, že do Vítosaurovy restaurace už 

v životě nejdu. Ale jinak to bylo celkem fajn.  

 

Poznámka autorky: Jména všech postav jsou 

smyšlená. Případná podobnost je čistě 

náhodná.

 

Nejkrásnější místo 
Stáňa Prachařová, 6. A 

 

Jestliže je mi na nic, vždy zavřu oči 

a představuji si to nejkrásnější místo na světě. 

Pokaždé, když o tom místě přemýšlím, tak 

vidím krásné světle modré moře a v něm 

skáčou delfíni. Nachází se tu velká písečná pláž 

a je tu klid. V písku jsou malé lesklé kamínky, 

které vypadají jako malé perly. Nalevo u pláže 

je malá chatka, celá ze dřeva, s malými okny. 

Občas tu se mnou bývají moje kamarádky, teď 

tu nejsou. 

 

 

 

Kousek od chatky kotví malá loďka. V ní  

jezdívám na moře a za delfíny. Často se 

s těmito úžasnými tvory potápím. 

Na sever od pláže, pořád rovně, je jeskyně. 

Všude jsou tam křišťály, které v odlescích 

světel září různými barvami. 

Na mém místě je opravdu krásně. Ne jako ve 

vnějším světě. 

 

 

Obrázek: Sára Perekstová, 6. A 
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Srdce ve zlaté kleci 
Saša Vondráková, 7. A 
 

Až odletím z domova, z mé klece, 

kdo mi bude čechrat má křídla? 

Kdo mě povede po dobré cestě? 

Kdo bude mít srdce ze zlata 

a vezme mě pod jeho perutě? 

Naštěstí zatím nemusím toto řešit, 

protože zlatá klec je můj domov 

a rodina mě drží na správné cestě 

a kamarádi laskají mé peří 

na křídlech. 

 

Srdce láskou probodené  
Saša Vondráková, 7. A 
 

Smutek a pláč. 

Proč si mě musel opustit? 

Zlomil si mi srdce, 

probodal ho láskou. 

Pak si mi oči vyškrábal. 

Já se tě ptám: 

„Proč si to udělal?“ 

Mé srdce je rozpůlené, 

prasklé na dvě poloviny. 

 

Srdce se rozpouští slzami 
Saša Vondráková, 7. A 
 

Ach jo! 

Proč lásku mou si musel odmítnout? 

V tvé lásce jsem se topila, 

až moc dlouho… 

Kvůli tomu jsem zapomněla, 

jak moc někdy láska bolí. 

Jak ráda bych brečela! 

Ale plakat pro někoho,  

kdo nezná význam mých slz, 

smysl nemá… 

Tak co má smysl? 

Milovat někoho a pak zažít bolest? 

Myslím, že ano. 

Protože za tu bolest to stojí. 

Stojí za to milovat. 

Globální oteplování 
Alexandr Nawrat, 7. A 

 

Celosvětový problém nazývaný globální oteplování 

známe asi všichni. Působí všude ve světě, ale nejhůře 

na tom jsou tropické lesy v Austrálii a Brazílii.  

Stromy hromadně hoří v počtech, které si nedokážete 

ani představit. Ale nehoří jen stromy. Za poslední rok 

jen při požárech v Austrálii shořelo přes půl miliónu 

zvířat. Mezi ně patří například koaly, klokani, vombati, 

quokky, v Americe zase třeba lenochodi… Takový 

lenochod to má ze všech asi nejhorší. Potřebuje tolik 

odpočinku, že často začne hořet ještě ve spánku. Když 

se po chvilce v ukrutných bolestech probudí, nedokáže 

se na stromě udržet a gravitace ho jednoduše shodí 

dolů, kde má bolesti ještě větší. 

A za tohle všechno můžou lidé. Továrny, kácení lesů, 

plasty… Je to jedna velká vražda. A jestli něco 

neuděláme, i my budeme oběti. 

Pomohou elektrická auta, zahrady plné stromů, možná 

v nejhorším případě už nezbude nic jiného, než naši 

planetu opustit a pokusit se teraformovat jinou, snad 

tentokráte se silnějším elektromagnetickým polem. 

Takových exoplanet známe dost, stačí jen vymyslet 

způsob dopravy. 

 

 
Foto: Ranní obloha, Klára Kamlerová, 5. B 
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Špatný den 
Melissa Nitsche, 6. A 

 

Přišla jsem domů a mamka byla naštvaná. Já 

jsem to věděla, protože jsem dostala pětku 

z češtiny. Mamka na mě pořád křičela a tak 

jsem zavřela oči a vypnula naslouchátka. 

Hned jsem byla na svém nejkrásnějším místě, 

ze kterého mám tolik zážitků. Jezdila jsem na 

snowboardu z nejlepšího kopce a jen jednou 

jsem spadla. A jezdila jsem fakt hodně rychle. 

Najednou jsem otevřela oči a málem jsem se 

rozbrečela, protože mi bylo líto, že jsem tam 

nebyla doopravdy a strašně jsem toho litovala. 

Potom jsem šla na trénink a vůbec mi to nešlo. 

Zkrátka jsem měla špatný den.  

 

Ochechule 
Jan Dvořák, 6. B  

 

Žila, byla jedna žena, která měla za manžela 

učitele. Jmenoval se Luboš Bližňák.  

Jednou uprostřed noci vzbudila žena svého 

manžela a říká mu: „V domě je asi zloděj!“ 

Luboš během tří vteřin zmizel pod postelí. 

Manželka si povzdechla, vzala brokovnici a šla 

prohledat dům. V kuchyni spatřila rozbité 

akvárko a její kočku, která se olizovala. Rybička 

byla fuč. 

Druhý den jeli koupit jinou rybičku. Manželka 

řídila a Luboš vedle jedl svůj kebab. Přišli do 

obchodu a ptali se: „Máte nějakou rybičku?“ 

„Máme, ale už jen jednu, poslední,“ 

odpověděla prodavačka a zavedla je před 

akvárium. „Je to vůbec rybička?“ zeptala se 

manželka. „Ale ano. Je trošku větší, to 

přiznávám. Je to totiž ochechule,“ uklidňovala 

je prodavačka. Tak ji koupili. 

Manželka přinesla ochechuli do auta. 

Ochechule se zasmála a snědla Lubošovi 

kebab. Další den snědla domácí kočku. Potom 

snědla strom, popelnici a všechny peníze. 

Nakonec si dala k večeři Luboše, manželku 

i celý dům. 

 

Chlupaté látky 
Sára Perekstová, 6. A 

 

Bylo ráno a já se chystala do školy. Udělala 

jsem si svačinu a pití. Šla jsem na autobus, 

protože jsem nechtěla budit rodiče, aby mě do 

školy odvezli. 

Autobus jsem stihla jen tak, tak. Nasedla jsem 

a vedle mě se posadila nějaká starší paní. 

Otočila se na mě a usmála se. Najednou luskla 

prsty a zmizela. Rozhlédla jsem se. Všechno se 

zastavilo. Lidé jako by náhle zmrzli. Nikde ani 

hlásku. Čas zůstal stát. Co teď? 

Náhle jsem si uvědomila, že si můžu dělat, co 

chci! Vím, že se nemá krást, ale nemohla jsem 

odolat těm chlupatým látkám, které byly za 

výlohou v metráži.  

Dny plynuly a já jsem začínala mít pocit 

samoty. Je vám líto, když všude kolem vidíte ty 

zkamenělé tváře.  Každou noc jsem si přála, 

aby to už skončilo. 

Jednoho rána jsem se probudila v nemocnici. 

Všichni byli živí! Sestry mi řekly, že jsem měla 

úraz a těžký otřes mozku. Takže se mi to celé 

jen zdálo! Byla jsem ráda, ale na druhou stranu 

mi bylo líto těch chlupatých látek.  

 

 
 Foto: Tereza Šubertová, 7. A 
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Mandolína a duch 
Jan Prudík, 6. A 

 

V roce 1905 se narodila prokletá dívka 

jménem Mandolína Zelená. Vyrůstala 

v sirotčinci Never. Byla tam sama pouze 

s jednou vychovatelkou Barbarou Pružnou.  

Jednoho večera zahlédla Mandolína z okna 

ducha, který jel na koni. Pomalu se k ní blížil. 

Potom lehce a tiše zaklepal na okno. V ten 

okamžik do dveří vstoupila vychovatelka 

Barbora, která právě šla dívku zkontrolovat. 

Jak uviděla ducha, zahodila s křikem svícen 

a utíkala pryč. Duch prorazil okno a řítil se za 

ní. Mandolína nakoukla do chodby a uviděla, 

jak duch tasil meč a propíchnul vychovatelku. 

Mandolína rychle vyskočila z okna a běžela 

do lesa. Bylo zima a hustě pršelo. Děvče 

zanedlouho narazilo na starou chalupu a šlo se 

tam schovat. Na poličce uviděla lahvičky 

s barevnými tekutinami. Jednu z nich vzala do 

ruky. Ťuk, ťuk. Někdo zaklepal na dveře. 

Mandolína opatrně vyhlédla z okna. Byl tam 

duch. 

Dívka si všimla dveří vedle poličky. Rychle je 

otevřela, vešla do místnosti a zavřela za sebou. 

Ve tmě nahmatala krabičku sirek. Jednu sirku 

zapálila. Přímo před ní stál duch s mečem! 

Pokračování příště …  

 

Kniha Krev přetekla 
Melánie Ermanová, 6. B 

 

Jednoho dne, za krásného počasí, se probudila 

holčička Kristýna. Bylo jí devět let a moc ráda 

tancovala. Šla si koupit úbor na cvičení. Na 

zpáteční cestě si všimla, že ji někdo začal 

sledovat. Byl to muž kolem třicítky a měl vousy 

až na zem. Doma to řekla mamince, ale ta jí 

moc nevěřila.  Kristýna pořád přemýšlela, kdo 

to byl a co jí mohl chtít.  

Asi za týden šla Kristýna ze školy. Najednou 

vedle ní přibrzdilo auto. Vousatý muž jí 

vtisknul do dlaně černý kamínek a odjel. 

Kristýna to pověděla mamince. Ta si 

vzpomněla, že četla knihu, kde bylo něco 

o černém kameni a o konci světa.  

Druhý den maminka knihu donesla. Měla 

název Krev přetekla. Obsahovala tři kapitoly. 

Na začátku bylo napsáno, že kdo obdrží černý 

kámen, tak zažije, o čem se v knize píše. 

První kapitola psala o člověku, který byl 

zavražděn. Měl se jmenovat Michal a měl být 

udušen. Kristýna s maminkou sledovala zprávy 

v televizi až skoro do půlnoci. Pak se stalo něco 

divného. Reportér se změnil v knihu a ohlásil, 

že byl právě zabit Michal Trávník. Byl udušen 

polštářem ve svém domě! 

Druhý den přečetly druhou kapitolu. Dnes 

měla žena jménem Isabela skočit z mostu 

a utopit se. A před půlnocí se kniha začala třást 

a v televizi informovali o sebevraždě Isabely 

Latošské. 

Třetí kapitola začala tím, že kniha ujistila 

Kristýnu, že je zatím jediná, která dočetla až 

sem. Ostatní s hrůzou utekli a brzy zemřeli.  

Kniha řekla: „Jen ty, Kristýno, můžeš zachránit 

lidstvo. Zítra, až bude úplněk, jdi na skálu 

jménem Skála smrti. Říká se jí tak proto, jelikož 

tam tragicky zahynula celá rodina 

Novákových.“ „Co se jim stalo?“ zašeptala 

Kristýna. „Uhodil do nich blesk, byli totiž 

prokletí. Ty tam půjdeš a řízneš se nožem do 

prstu. Krev pokape na jejich hrob. K tomu 

přidáš slzy tvé matky. Pokud to neuděláš, 

všichni zemřete. Celý svět bude zničen.“ 

Kristýna tedy šla a udělala vše přesně tak, jak 

chtěla kniha. Ale potom dala na hrob i černý 

kamínek a přála si, aby její rodina už pořád 

byla šťastná. 

Vše bylo znovu v pořádku, už žádná kniha, krev 

a sledování, jen pohoda, klid a štěstí. 
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