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Číslo 1. Ročník 2020/2021.  

Datum vydání  29. 9. 2020. 

 

 

 

 

Začátek školního roku 2020/2021 
 

 

 

 

Hola, hola, škola volá! 

2. září ráno se před naší školou opět scházeli žáci, 

rodiče, učitelé a ostatní pracovníci školy. Začal 

nový školní rok. Ředitel školy pronesl slavnostní 

projev. Učitelé se přivítali se svými žáky. Pro 

prvňáčky byl nachystán ve školní jídelně zábavný 

program, kterého se účastnili nejen nejmladší 

žáčci, ale také jejich rodiče, třídní učitelky i pan 

ředitel. 

Přejeme všem žákům velkou touhu po poznání, 

mnoho úspěchů i zábavy v tomto školním roce!  
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Velký den v životě prvňáčků 
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Táboráček – 27. srpna 
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Deváťáci na raftech 
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Šumperkem za vědomostmi

Ve čtvrtek jsme celá třída zamířili do města 
k infocentru. Hurá, jdeme ze školy ven! 
Seznámili jsme se s našimi průvodci a vyrazili 
na poznávací okruh městem. Rozdělili jsme se 
na dvě skupiny. Náš průvodce se jmenoval 
František. První zastavení bylo na „Točáku”. 
Tam nám František přečetl pověst o založení 
města. Potom jsme putovali městem až 
k radnici, prohlédli jsme si lavičku vzkazů, 
kterou vytvořila slavná sochařka Lea Vivot -

šumperská rodačka. 
Obešli jsme radnici a zastavili jsme se 
u morového sloupu. Tyhle sloupy lidé stavěli, 
když řádil mor. Další naše zastavení bylo 
u Marijiných schodů a domu, kde bývalo 
vězení za čarodějnických procesů. Také se nám 
hodně líbilo v kostele. Nakonec jsme se sešli 
s druhou skupinou, rozloučili jsme se s našimi 
průvodci a šli za odměnu na zmrzlinu. 

5. A  
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Mateřská školka na návštěvě ve školní tělocvičně 
 

 
 

 
 

 

Jako každý rok k nám do tělocvičny zavítaly děti z mateřské školky Borůvka. Naši páťáci si pro 

ně připravili zajímavá stanoviště a svoji roli učitelů zvládli opravdu bravurně! Z fotek je 

zřejmé, že si to užívali opravdu všichni :)) Velcí i malí... 
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Ozdravný pobyt šesťáků v Mladoňově 
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Mezinárodní den bez aut – úterý 22. 9. 2020
 

Děkujeme všem, kteří v tento den pro cestu 

do školy použili vlastní pohon. Přicházeli jste 

pěšky, přijížděli na kole či na koloběžce, 

dorazilo i pár skejťáků. Všem patří velké díky 

za to, že jste nebyli lhostejní, pomohli jste nám 

uvolnit dopravní situaci před školou, přispěli 

jste ke zlepšení životního prostředí a udělali 

něco dobrého i pro své tělo a zdraví. 

Do školy dorazilo celkem 282 žáků a 30 učitelů 

bez pomoci automobilu. Jste skvělí! 

Ještě malé zamyšlení. Co kdyby den bez aut 

nebyl jen jeden den v roce? Co kdybychom 

zkusili přijít po vlastních třeba každé úterý? 

Nebo každý den? Teď už je to na každém 

z nás. 

Těšíme se na Vás opět za rok! 

Organizátoři (paní učitelky a žáci – viz foto) 

 

Odstrašující případ: 

Jeden líný učitel z naší školy se i v Den bez aut 

rozhodl, že stejně svým černým autem pojede. 

Naplánoval si to tak, že přifrčí do školy dříve 

a proklouzne do budovy nenápadně jako 

myška. Potom se chtěl celý den tvářit jako 

velký turista a všem říkat, jak ho bolí nohy. Ale 

ouha! Organizátoři byli ve střehu už od brzkých 

ranních hodin a nezbedného učitele zadrželi. 

Podrobili ho křížovému výslechu a on se 

doznal, že pěšky nepřišel. Dostal na čelo 

výstražné červené razítko, které musel nosit 

celý den. Ó, jak se styděl! Budiž to pro něj 

poučením. 

Luboš Bližňák 
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Pozvánky na akci Babičky a dědečkové čtou dětem 
 

 

 

 

Eve Fabien, 5. A 

Vojta Janíček, 5. A 

Ondra Klimeš, 5. A 



S t r á n k a  | 11 

 

Rudolf Šrámek:  Jan Amos Komenský u nás a v nás
 

Rudolf Šrámek (*1934) je český jazykovědec, 

dialektolog, přední představitel onomastiky, 

profesor Masarykovy univerzity v Brně. 

 

Uvádíme zkrácený úryvek Šrámkovy přednášky 

ze slavnostního shromáždění Pedagogické 

fakulty Masarykovy univerzity dne 29. 3. 2016 

u příležitosti Dne učitelů a zahájení oslav 

70. výročí založení fakulty. 

 

Mám svůj obřad, který vlastně určil základní 

téma mého vystoupení. Kdykoli totiž vstupuji 

historickými dveřmi do fakultní budovy 

a absolvuji deset schodů do přízemí, téměř 

vždy se – byť jen krátce – zadívám na sochu 

Jana Amose Komenského. Stvořil ji Vincenc 

Makovský v roce 1942 a svým ideovým 

významem se řadí mezi díla, která v tehdejší 

velmi tíživé situaci povzbudivě odkazovala na 

dějiny a sílu českého národa (Seifert, Halas, 

Fučík, odkazy na B. Němcovou, orchestrální 

skladba Památce Lidicím napsaná roku 1943 

B. Martinů v americkém exilu atd.). Makovský 

obdařil tvář Komenského skloněnýma očima. 

Není to výraz beznaděje, ale obraz smutného 

soustředění duchovního člověka hledícího na 

svět plný zmaru a nejistot, člověka, který 

musel prožít obtížný a bolestný život. Je to ale 

zároveň obraz člověka, jenž se i přesto dovede 

povznést, vidět naději a věřit ve spravedlnost, 

řád a dobro. 

Je úžasné, jak u Komenského splývají koncepty 

filozofické, teologické, vědecké, pansofické, 

umělecké v jeden ideový celek. A nejen 

ideový. Vyniká na svou dobu mimořádnou 

tematickou mnohovrstevnatostí charakte-

ristickou pro vědu a kulturu až století 

pozdějších. Tento celek je Komenskému 

mohutným zdrojem a východiskem jeho 

konceptů nejen pedagogických a etických, ale 

i jazykovědných, literárních (psal i básně 

a překládal) i myšlenek o encyklopedickém 

shromáždění všech známých faktů a všeho,  

 

co bychom dnes mohli shrnout pod obraz 

kvalitního života společnosti. Arne Novák ho 

proto právem také nazývá „největším Čechem 

po Husovi“, „zakladatelem nového školství“ 

a „dovršitelem křesťanského humanismu“, 

„obhájcem duchovního a mravního řádu“. 

V r. 1935 byl nalezen kompletní rukopis 

Komenského spisu Všeobecná porada 

o nápravě věcí lidských. Je v něm přímo 

revolučně modifikováno to, co platilo ve 

filozofii a v tehdejším pojetí poznávání světa 

za dané a neměnné, totiž novoplatonské 

dělení světa na čtyři etapy od světa možného 

až po svět padlý. Komenský zbořil toto pojetí 

tezí, že tím svět nekončí, ale že se stává 

vzestupnou linií prostřednictvím tří veličin:  

– lidské dovednosti a vzdělání; 

– mravnosti; 

– světa duchovního.  

1.  Všimněme si, že na první místo této triády 

Komenský umístil lidskou dovednost 

Vincenc Makovský v ateliéru 
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a vzdělání, což byl v jeho době krok 

neslýchaně odvážný a nový. Vyústil 

v Komenském jako zakladateli nového školství, 

jehož myšlenkový svorník obsahuje rovněž 

něco, co bylo do té doby neznámé – respekt 

k dítěti, k jeho přirozenému vývoji a k rozdílům 

mezi nimi. Komenského Janua linguarum 

reserata neboli Brána jazyků otevřená otevírá 

pak nový obzor poznání, nový rozměr 

vzdělanosti. O zakladatelském významu spisů 

didaktického zaměření ani nemluvě.    

Sledujeme-li dnešní diskuse o „dovednostech 

a vzdělání“, abychom použili slov 

Komenského, vidíme, že by se jejich účastníci 

mohli v odvážnosti a novosti myšlenek 

u učitele národů lecčemus přiučit. Hlavně 

pokud se smyslu, ucelenosti a systémového 

pojetí koncepcí týče. 

2.  Kategorie mravnosti, která v Komenského 

systematice hodnot má obzvláště vysoký 

statut, je u Učitele národů organickou, 

integrální složkou jeho názorů a postojů 

filozofických, pedagogických, literárních 

i teologických. Ve všech podobách jeho 

myšlenkového obzoru a tvůrčího světa tvoří 

etický aspekt široce chápaný, většinou 

explicitně vyjádřený, jindy jen inherentně 

přítomný příznak. Je dobře charakterizova-

telný lapidárně stručnými Komenského 

vlastními slovy: „Milujte dobro, zlo mějte 

v nenávisti a uplatňujte právo.“ Důkaz o tom 

podal Komenský svým vlastním dílem a také 

životem. Pohled na autora tohoto 

axiomatického vyjádření se však během doby 

bohužel zúžil na problematiku povýtce jen 

pedagogickou a didaktickou. Mělo by nás 

znepokojovat, že etický rozměr Komenského 

díla, tak zásadní pro souvislosti výchovy 

a vzdělávání i vzdělání a chování, 

v současném společenském povědomí 

i občanském uvědomění příliš nezakotvil a je 

vytěsněn téměř na samý jejich okraj. Jaký 

druh a jaký stupeň respektu k etice prokazují 

např. ti, kteří jsou odpovědni za vývoj naší 

současné společnosti? Jak se stalo, že aspekty 

etiky jsou – a to dokonce i ve formulacích cílů 

školní výchovy – podřízeny kalkulům 

společenského uplatnění a úspěšnosti místo 

toho, aby byly přítomny jako jejich všeobecně 

ceněný obecný rámec a jako znak jejich 

způsobu realizace? Jak to, že hřivna, která byla 

Komenským do národa vložena, přináší tak 

podivné výsledky? Nebyla by tu – aspoň 

z hlediska vědeckého poslání vysokých škol – 

potřebná nějaká podrobná objektivní analýza 

etického stavu společnosti v podobě odvážné 

doktorské, raději habilitační práce? 

3.  Poslední veličinou v oné triádě je svět 

duchovní. Tento svět byl Komenskému přímo 

bytostně, niterně blízký. Lze říci, že duchovní 

svět byl určující formou a způsobem jeho 

vidění světa, jeho „přemyšlování“ o životě 

a také ideovým pozadím jeho názorů 

pedagogických. Teologickou stránkou 

a náboženským obsahem děl Komenského 

týkajících se „světa duchovního“ a sledujících 

cíle pastorační, útěšné a morální se zabývat 

nebudeme – to přenechávám příslušným 

odborníkům. Ale jako čtenář prací biskupa 

Amose a jako ten, který se s nimi identifikuje, 

chtěl bych se zmínit jen o jedné okolnosti 

Komenského duchovního světa. Je to 

okolnost, která jeho teologický pohled 

přesahuje, neboť jde o obecný prvek našeho 

myšlení a vědomí, který se může stát i rysem 

osobnostním. Tím má tento prvek vlastně také 

Rudolf Šrámek 
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vztah k repertoáru hodnot determinujících 

život jednotlivce i společnosti. A troufám si 

říci, že by měl mít účast i na cílech, postojích 

i metodách práce pedagogické a vědecké.   

V Dialogu zkormoucené Duše s Rozumem 

z r. 1623, jsoucím odrazem neklidné doby 

pobělohorské, je kapitola nazvaná Víra. Je 

napsaná jakoby ve dvou rovinách. Komenský 

sice uvažuje především o přednostech 

duchovní víry ve smyslu náboženském, ale 

v podtextu vycítí vnímavý čtenář ještě jeden 

význam slova víra. Když čte totiž výrok „ve víru 

věřím nepřestajně“, pozná, že nejde o víru 

jako „vyznání“, nýbrž o víru jako o „důvěru 

v něco, spolehnutí se na něco“. Odvážím se 

myslet si, že tento jemný sémantický rys, 

s nímž Komenský skrytě pracuje, může 

zasáhnout i náš vztah k obsahu a míře vlastní 

seberealizace v tom, co děláme. Neboť má-li 

vysokoškolský učitel vzdělávat a bádat, musí 

jeho činnost být opřena – ať si to uvědomuje, 

nebo ne – o spolehnutí se na své vlastní 

schopnosti a znalosti, o důvěru v to, co vím 

a co umím a dokážu. A také vědomí řádu, 

které naši činnost determinuje. Pomine-li 

vysokoškolský učitel tuto sebereflexi nebo 

dokonce nedisponuje-li jí, plíživě ho ovládne 

samolibé zahledění do sebe, nekritičnost, a co 

je horší – ustrnutí pedagogického i odborného 

rozvoje. Aktivita se ztenčí ve prospěch 

akademické pasivity. A to v důsledcích 

neprospěje nejen jemu samému, ale ani 

studentům, ani fakultě, ani badatelskému 

oboru. Nebylo by proto dobré sem tam opustit 

počítač, výkazy, předpisy, přípravy atd. 

a v tichosti a soustředění se podívat sám na 

sebe a podle Komenského se ptát, zda v tom, 

co konám a čím jsem pověřen, důvěřuji sám 

sobě? Psychologové vědí, že v takovém úkonu 

leží velká síla. Neboť na jejím konci je 

uvědomění si pocitu odpovědnosti a respektu, 

znaku, který by měl patřit k nezaměnitelným 

osobnostním rysům každého z nás. 
 

 

Foto: Tereza Šubertová, 8. A 
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O čtenářské gramotnosti 
 

Čtenářská gramotnost je pojem, který jste již 

určitě slyšeli. Málo se však ví, co to vlastně 

znamená. 

Slovo gramotný chápeme v původním 

významu jako znalý čtení a psaní. Slovo 

gramotnost dnes pojímáme především jako 

schopnost osvojení si určitých znalostí. 

Čtenářská gramotnost tedy znamená 

schopnost dobře číst. To je pravda, ale 

musíme si to ještě trochu podrobněji vysvětlit. 

Současná definice čtenářské gramotnosti zní: 

Čtenářská gramotnost znamená schopnost 

porozumět psanému textu, přemýšlet o něm 

a používat jej k dosahování určitých cílů, 

k rozvoji vlastních schopností a vědomostí 

a k aktivnímu začlenění do života společnosti. 

Jinými slovy: 

Pokud ovládám čtenářskou gramotnost, pak 

jsem schopen přečíst jakýkoliv text. A i když 

obsahuje neznámé výrazy, jsem schopen 

tomuto textu porozumět a vyvozovat z něj 

souvislosti. 

Příklad: V textu se mimo jiné dočtu, že fobie je 

úzkostná porucha charakterizovaná 

chorobným strachem z určitých věcí, situací či 

jevů, ať skutečných, nebo neexistujících. Potom 

jsem schopen odpovědět na otázku: Co je 

fobie? - Odpověď si odvodím z přečteného 

textu. 

Potom už může následovat praktické využití 

čtenářské gramotnosti. 

Příklad č. 1: V přírodopisu mi učitel sdělí, že 

pohled na pavouka může u někoho vyvolat 

fobii. A já už vím, co je fobie, nastane 

propojení a já si lépe zapamatuji informaci 

z přírodopisu. 

Z toho plyne: Pokud ovládám čtenářskou 

gramotnost, snadněji se učím ve všech 

předmětech. 

Příklad č. 2: Jsem na vyšetření u doktora a on 

se mě zeptá, jestli netrpím nějakou fobií. S 

přehledem odpovím, že mám fobii z velkých 

výšek. 

 
 

Z toho plyne: Pokud ovládám čtenářskou 

gramotnost, lépe se orientuji ve všech 

životních situacích. 

Jak si osvojit čtenářskou gramotnost? 

První a zásadní krok je ČÍST. Číst, číst, číst. Čím 

víc toho přečteš a čím víc si čtení zamiluješ, 

tím lépe a snadněji se budeš učit a tím lépe 

a snadněji zvládneš nástrahy reálného života. 

POZOR! Výzkumy prokázaly, že na 

čtenářských dovednostech závisí výsledky 

učení žáků. Například, pokud žáci na konci 

třetí třídy zaostávají za ostatními ve čtení, už 

nikdy nedohoní své vrstevníky ve výsledcích 

učení. 

Dovednost vyrovnat se s náročnějšími texty 

zvýhodňuje i v dalším průběhu studia takto 

disponované žáky před těmi, kdo takovou 

dovednost postrádají. V pracovním životě 

představuje schopnost dobře číst jasnou 

výhodu především proto, že umožňuje svému 

nositeli snáze získávat nové poznatky a ty 

zapracovat do svých poznatkových struktur. 

Platí obousměrný vztah: čím víc toho člověk 

ví, tím snáze rozumí novým a složitějším 

textům, a čím lépe umí číst, tím snáze si 

osvojuje nové myšlenky i poznatky. 

Průzkumy zaměřené na čtenářskou 

gramotnost jsou varující a přinášejí alarmující 

výsledky. V rámci Evropské unie má potíže se 

čtením 25 % patnáctiletých. Nejkatastrofál-

nější situace je v Rumunsku a Bulharsku. Tam 

přečtenému textu nerozumí více než polovina 



S t r á n k a  | 15 

 

patnáctiletých. U nás (podobně jako 

v Rakousku) neumí číst (což znamená, že text 

pouze nějak přeslabikují, ale nedokážou text 

pochopit, protože veškerou jejich pozornost 

pohltí snaha číst) 20 % žáků. Nepříjemné je, že 

se situace stále zhoršuje. Od roku 2000 se 

podíl špatně čtoucích zvýšil o plnou polovinu. 

Tito žáci jsou v dnešním světě vlastně 

NEGRAMOTNÍ. 
 

 
 

Jaký má pro žáka význam samotné čtení?  

Čtení rozšiřuje slovní zásobu, zlepšuje 

pravopis (když vidím tvar 20x, napíšu jej bez 

uvažování dobře), přináší lepší učení ve všech 

předmětech (přečtu lépe zápis, text 

v učebnici, slovní úlohu), zlepšuje pozornost 

(prodlužuje se schopnost soustředění), zvyšuje 

úroveň vlastních psaných textů (nápodoba 

jazykových postupů spisovatelů a nová slova). 

Čtení je nástroj myšlení (dostatek materiálu 

pro formulování vlastních myšlenek a komuni-

kaci s ostatními), snižuje četnost agresivního  

řešení konfliktů (lepší slovní zásoba a obecná 

kultivace prostřednictvím většinou 

humanistického obsahu četby), kultivuje 

učební prostředí (vytváří se čtenářské 

společenství, v němž je čtení oceňováno - 

knihy a kulturnost spolu velmi souvisejí, žáci se 

zajímají se o knihy ostatních, půjčují si je mezi 

sebou; v některých třídách se žáci stydí za to, 

že hodně čtou - hrdé výroky typu „já nečtu 

vůbec!" jsou ve „čtenářských“ třídách spíše 

ostudou). 

Pokud žák nedosáhne určité úrovně čtenářské 

gramotnosti, brání mu to pak v dospělosti 

normálně fungovat. A nejde jen o to vyznat se 

v textu, jde i o znalosti, o všeobecné vzdělání. 

Žijeme v době, která zesiluje manipulaci 

jazykem, skrze sdělení s určitými cíli, 

politickými nebo ekonomickými. Bez čtenářské 

a kritické gramotnosti jsme snadno ovlivnitelní 

šířenými polopravdami, hoaxy, konspiračními 

teoriemi či nesplnitelnými sliby. 
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Pro malé čtenáře 
 

GOOFY A BOBR 

Dva ťulpasové u Bobří řeky 
 

Goofy a Bobr se konečně naučili číst a psát. Se 

psaním to bylo horší – Goofy si pořád nemohl 

zapamatovat, jestli má psát tvrdé y nebo 

měkké i a Bobr se občas podepsal bagr. 

Čtení jim šlo lépe. S velkým napětím si přečetli 

knihu Hoši od Bobří řeky a rozhodli se, že také 

chtějí zažít nějaké dobrodružství. 

Na svou výpravu se začali chystat už v zimě. 

Každý den se otužovali ve vaně plné teplé 

vody a posilovali svou zdatnost tím, že se váleli 

u televize, jedli vánoční cukroví a točili palci 

u nohou. 

 
Konečně začaly prázdniny a Goofy a bobr se 

rozhodli vyrazit. Koupili si stan, spacáky, 

karimatky, kotlík a ešusy. Nacpali vše do 

velkých batohů a vydali se na cestu. 

Přešli sedm údolí a utábořili se u krásné říčky. 

Postavili si stan, a protože byli moc unavení, 

tak šli rovnou spát. Chudáci ostatní zvířátka 

museli celou noc poslouchat jejich rámus – 

„Bobře, nechrápej!“  „Au, Goofy, nežužlej mi 

moje ucho!“ „Pomoc Bobře, ležíš mi na 

ocase!“ 

Když ráno vstali, měli hlad. Bobr se rozhodl 

uvařit snídani podle své knihy receptů, které si  

 

opsal z Velké kuchařky. Při opisování spěchal 

a tak udělal spoustu chyb. Teď navrhoval, že 

může uvařit kočkovou polévku (místo 

čočkovou) anebo kaši z ovesných koček (místo 

vloček). Goofy řekl, že nic takového jíst 

nebude a že raději budou lovit bobříka hladu. 

Užívali si krásné dopoledne. Koupali se v říčce 

a vyhřívali se na sluníčku. Po čtyřech hodinách 

ale Goofy začal úpět, že umírá hlady. Vytáhl 

jeden stanový kolík a přivázal si jej na ocas, 

aby si ulovil rybu. Měl ale velkou smůlu. Ve 

vodě žila štika, která ho do ocasu pořádně 

kousla.  

Naštěstí si bobr věděl rady. Porazil několik olší, 

udělal vor a rychle dovezl Goofyho do města 

k zvěrolékaři, který mu ocas zašil. 

Po tomto výletě se oba zařekli, že si 

o dobrodružstvích už raději budou jenom číst. 

 

 
 

Autorkou příběhu je jedna hodná paní učitelka 

z naší školy. 
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Texty na téma přátelství

 

Nejlepší kamarádka 
Nela Pospíšilová, 6. B 

 

Mám jednu nejlepší kamarádku na světě 

a nikdy bych ji nevyměnila. Jmenuje se Adélka 

a chodí na stejnou školu jako já, akorát 

navštěvuje osmou třídu a já šestou. Je 

opravdová přítelkyně, stále má pro mě 

pochopení a vždy když potřebuji, tak mě 

obejme a podpoří. Známe se už dlouho, 

vlastně od malička. Máme spolu stejné nebo 

podobné koníčky. 

Mám ji hrozně ráda, je to moje druhá 

polovička srdce, bez které 

bych se už neobešla. Je 

hrozně hodná, milá, 

šikovná a spolehlivá. Umí 

krásně hrát na klavír. 

Chodíme spolu do různých 

kroužků. 

Když potřebuji s něčím 

pomoct, vím, že můžu jít 

za ní a ona mi poradí nebo 

se aspoň bude snažit. Vím, 

že má pro mě pořád 

srdíčko otevřené. Pokud 

brečím, utěší mě, když mi 

něco nejde, pomůže mi. A hlavně vím, že když 

se potřebuji někomu svěřit, tak jedině jí, 

protože jí věřím a ona mně. 

Má super rodinu, která je úžasná a já ji mám 

také moc ráda. Často u Adélky spím, chodíme 

spolu do města a také ven do přírody. Áďa má 

krásného pejska, fenku, která se jmenuje 

Peggynka. Je velice hodná. O prázdninách 

jsme chodili k nim do bazénu a mnohokrát 

jsme opékali dobroty. Bylo to fajn. Máme 

s Adélkou hodně společných zážitků například 

z dovolené v Bulharsku nebo Itálii a dalších 

milión vzpomínek. 

Prostě moje nejlepší kamarádka je Adélka. 

 

 

Moje nejlepší kamarádka 
Adéla Málková, 8. B 

 

Má nejlepší kamarádka je Nelča. Známe se už 

sedm let. Je to dost dlouhá doba na to, abych 

poznala, že je prostě moje nejlepší přítelkyně. 

Prožily jsme spolu strašně moc zážitků. 

Například jsme spolu byly na dvou 

dovolených. Jedna byla v Itálii a druhá 

v Bulharsku. Tam jsme se poznaly ještě víc. 

Nelča je skvělá kamarádka, prostě nejlepší, 

kterou jsem kdy poznala. Příhody, které nás 

spojují, nejdou ani spočítat. Je to báječná 

holka.  

Přátelství je prostě něco 

nepopsatelného. O přátel-

ství se nedá jen tak 

povídat, přátelství by se 

mělo zažít. 

Ale když se vrátím na 

začátek, tak náš vztah 

začal tak, že jsem Nelču 

potkala ve školce. Jelikož 

je o dva roky mladší než já, 

tak to bylo nejdříve takové 

zvláštní, ale postupně se 

z nás prostě staly nejlepší 

kamarádky. Občas se také pohádáme, ale 

potom se znovu udobříme. Prostě sranda! 

K našemu přátelství patří i můj pejsek 

Peggynka. Ta s námi zažila také spoustu 

dobrodružství.  

Přátelství je krásná věc. Hlavně když víš, že se 

kdykoliv můžeš na 

toho druhého 

spolehnout. Když 

víš, že pokud ti 

bude nejhůř, tak 

ona tě vždycky 

postaví zpátky na 

nohy. Zkrátka ji 

mám ráda. 
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O přátelství 
Tereza Kaňová, 9. A 

 

Každý jsme jiný, jedinečný. Lidé mají odjakživa 

tendenci nebýt sami, sdružovat se. Pomáhá 

jim to v mnoha směrech. Sebepoznávání, 

vzájemné rozdíly, ovlivňuje to jejich chování. 

Kdybyste byli odmala v kruhu pěti přátel jako 

já, po čase si uvědomíte, že ani netušíte, kdo 

byste byli, kdybyste je neměli. Uvědomuji si, 

že jsem vlastně mix všech. Každá z nás máme 

vrozené svoje vlastní chování, ale navzájem 

jsme se jím dost ovlivnily. Kdybych vyrůstala 

v kruhu jiných přátel, zajisté bych to nebyla já, 

jak mě znáte. Kdo ví, kdo byste byli, kdybyste 

nebyli odmala ovlivňováni lidmi? Jak byste se 

chovali? Na tuhle otázku už nejspíš ani 

nemohu najít odpověď. 

S holkami jsme kamarádky už od školky, 

chodíme spolu i do školy, takže se známe 

přibližně 10 let. Zajímalo by mě, jak jsme se ve 

škole vůbec sblížily. Bylo nám navzájem blízké 

naše chování? Takže přeci i na začátku jsme 

určitě měly nějaké společné vlastnosti. Jak se 

stane, že člověk přijde do společnosti dvaceti 

lidí a vybere si jen pár, se kterými se bude 

bavit? Samozřejmě, že to s holkami nebylo 

vždy stejné a teď, když přicházejí další a další 

kamarádi, se vlastně navzájem pomalu 

začínáme odcizovat. Neumí si představit, že za 

deset let si řekneme jen „ahoj“ na ulici ve 

městě, a půjdeme dál. Možná to tak nebude, 

ale kdo ví. Každý se měníme, a i když jsme 

vyrůstali spolu, možná na otázku: „Mami, 

a s kým ses bavila ve škole nejvíc?“, budeme 

hledat odpověď deset vteřin, protože na ně 

zapomeneme. Lidé z našeho života odcházejí 

a přicházejí do něj, a toho se bojím. Co když už 

nikdy nepotkám nikoho takového, jako jsou 

holky? 

Přátelé nám pomáhají, když jsme v nesnázích, 

nevíme, co dál a máme je proto, abychom se 

na to necítili sami. Každému člověku bych 

přála skvělé kamarády. Aspoň jednoho. 

Neumím si představit, že bych nikoho 

takového nenašla. Cítila bych se sama. Kdo ví, 

jak vůbec skončí člověk, který nikoho 

takového nemá. Musí se cítit sám, 

nepochopený, ale nemyslím si, že by se tohle 

někdy někomu stalo. Každý 

někoho najde a o tom, zda si ho 

udrží, rozhoduje jen svým 

chováním. 

Přátelé nás doprovázejí 

celým naším životem. 

Každý jsme jiný, ale 

vlastně všichni 

úplně stejní. 

 

Obrázek: Housenka. Autor: Sára Perekstová, 7. A (malba vznikla ještě v 6. A) 
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Kamarád – šneček Ferdinand 
Emma Suchanová, 8. B 
 

 
 

Jednou jsem šla ze školy a na chodníku jsem 

potkala malého slizkého šneka. Pomalu se 

plazil na druhou stranu a já z něj málem 

udělala kašičku. Vzala jsem ho a přenesla na 

protější stranu, kam se plazil. Ale jakmile jsem 

ho položila, otočil se a vyrazil zpátky. Myslela 

jsem si, že je natvrdlý, a tak jsem se ho na to 

zeptala. Vysvětlil mi tajemství svého pohybu. 

Prý to ještě nikomu neřekl, ale protože jsem 

mu pomohla, tak mi to prozradil.  Jmenuje se 

Ferdinand a je z planety Mars. Šneci jako on 

tam žijí v jeskyních hluboko pod zemí. Když se 

chce dostat na Mars, tak musí vytvořit malou 

dočasnou červí díru tím, že se plazí z jedné 

strany chodníku na druhou a zpět, čím dál 

rychleji, až se vytvoří most ze Země na Mars. 

Byl to velice zajímavý šnek a brzy jsme se 

spřátelili. Jednou mě dokonce vzal na svou 

planetu. Myslela jsem, že tam nebudu moci 

dýchat, ale zjistila jsem, že v hlubokých 

jeskyních na Marsu je kyslík. A to díky 

rostlinám, které tam rostou. Světlo k životu se 

na Marsu získává trochu jiným způsobem než 

u nás na Zemi. Planeta si světlo ukládá do 

jeskyní a rostliny je přijímají svými kořeny. 

Šneček se časem stal mým nejlepším 

kamarádem. Všude jsem ho brala s sebou. Na 

víkendy jsme létali na Mars. Byla s ním velká 

sranda, měla jsem jen jeho. Ve škole se se 

mnou nikdo moc nebavil. A nevím proč, ale 

nikdo mi nevěřil, že jsem byla na Marsu.  

Byli jsme s Ferdinandem nerozlučná dvojka 

velmi dlouho. Ale ne navždy. Jednou jsem ho 

omylem rozsedla, když odpočíval na židli a já si 

ho nevšimla. Byla jsem moc smutná. 

Jenže potom jsem na internetu zjistila, že to 

byl jedovatý šnek. Jeho kůže obsahovala sliz, 

který způsoboval halucinace. Takže se mi od té 

doby, co jsem ho přenesla na druhou stranu, 

všechno jenom zdálo. 
 

 
 

Kamarád 
David Dokoupil, 6. A 
 

Jednoho dne, přesně na moje narozeniny, 

jsem našel kámen. Začal jsem mu říkat Karel. 

Bral jsem ho všude s sebou, protože mi dával 

štěstí a radost. Začal jsem na něj mluvit. Lidi 

kroutili hlavou a říkali, že kámen nemluví, ale 

já cítím, že mi rozumí. 

S tím kamenem žiju od šesti let a mám ho 

doteď, kdy je mi jedenáct. A schovám si ho do 

konce života. 
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All 
Eliška Maixnerová, 8. A 
 

Obyčejný den. Dvanáctiletá a málo oblíbená 

holka, která měla jen svého psa, šla do školy 

plné lidí, kteří ji neměli příliš v oblibě. Byla 

jsem to já. Nikdo mě nebral takovou, jaká 

jsem. Snažila jsem se za každou cenu být jako 

ostatní. I za cenu ředitelské důtky, prosím 

pěkně. Byla jsem málo sebevědomá a hodně 

nešťastná. 

Jednoho dne přišla moje tehdejší sousedka za 

mnou ke škole. Přivedla ještě jednu holku, 

kterou jsem neznala. Obě jsem je pozdravila 

a snažila se navázat konverzaci. A s tou 

holčinou, která tam přišla jako doprovod, jsem 

si začala dost rozumět. Jmenovala se Alena. 

Jak šel čas, dál jsme se hodně bavily a staly se 

z nás nejlepší kamarádky. Byly jsme spolu 

každý den a braly jsme se jako sestry s velkým 

S. Nejen, že jsem se díky ní hodně změnila, ale 

také mi vážně hodně pomohla.  

Začala jsem se seznamovat i s jinými lidmi. 

A zjistila jsem, že jediný, kdo tu pro mě 

vždycky byl a stál při mně, byla ona. Přišla 

jsem na to, že nic pro mě neznamenalo tak 

moc jako naše přátelství.  

Možná jste si všimli, že to píšu v čase minulém. 

Ano, píšu. Dost jsme se s Ali pohádali, ale 

nikdy svůj názor na ni a na to, o čem jsem tu 

psala, nezměním. Nebýt jí, sedí tady pořád 

stejně smutná a neoblíbená holka. Děkuji, All. 

 

 
 

Koloběžky na sídlišti 
Petr Vymazal, 6. A 
 

Bydlím na celkem velkém sídlišti, kde nikdy 

nebýval velký ruch. Mám rád scootering.  

Nedávno se na sídliště přistěhovalo pár kluků, 

co také jezdí na koloběžce. Trénovali každý 

den od rána až do večera. Ale mě štvalo, že 

jezdili přímo před naším domem, protože tam 

máme hladký chodník. Abych to řekl na 

rovinu, tak jsou hrozně hluční. 

Jednou jsem vyšel před dům si zatrénovat. 

Zrovna tam byli i oni. Když jsem si s nimi 

zaskákal a zajezdil, tak jsem zjistil, že jsou fajn 

a umí hodně triků. Tak jsem se s nimi následně 

skamarádil. 

V souvislosti s tímto bych řekl jedno: „Původní 

předsudky nemusí být pravdivé“. 
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Přátelství 
Albert Zika, 8. B 
 

Všichni o všech tvrdí, že jsou jejich nejlepší 

přátelé a kamarádi. Podle mě jsou kamarádi 

a přátelé různé pojmy. Já mám hodně 

kamarádů, ale žádné přátele. Kamarád může 

být kdokoliv, s kým si rozumíš a sdílíš stejné 

zájmy. Ale přítel, to je úplně jiná liga! Získat 

opravdového přítele, to není jen tak. S ním 

musíte mít hodně společného, ale 

i rozdílného. Já bych nemohl mít nejlepšího 

přítele (ani kamaráda) s úplně stejnými zájmy. 

Pro některé by to byl splněný sen, najít 

někoho úplně stejného, ale já bych si se svým 

klonem popovídat nedokázal. Já rád mluvím 

i s někým, se kterým nemám společného nic, 

můžu si tak rozšířit obzory. 

A víte vůbec, jak těžké je získat kamarádku 

opačného pohlaví (holku) v mém věku? Když 

se jen pokusíte navázat kontakt, tak vás hned 

odmítne, protože si myslí, že ji „balíte“, což se 

ani nedivím. Vždyť, co kluci dělají ve čtrnácti, 

když nejí a nespí, že? V tomto věku je podle 

mě přátelství s holkou vzácnější, než s ní 

chodit. Randění ve čtrnácti stejně většinou 

mnoho neznamená a nemá žádnou váhu.  

Když ale máte opravdového přítele, nezáleží 

na tom, jestli jste mladší nebo starší, tak to má 

vždycky váhu. 
 

 

Přemítání 
Simona Verebelyová, 8. A 
 

Přátelství je jedna z věcí, kterou dokáže úplně 

pochopit jen málo lidí. Teď právě každý 

spolužák ve třídě píše o tom, jaké má super 

přátelství s každým člověkem, kterého zná. 

Mé vyprávění je ale jiné, chci, aby si děti při 

čtení tohoto textu uvědomily, jaké je vlastně 

přátelství doopravdy a co všechno obnáší. Co 

to vlastně je? Je to jen spojení skupiny lidí, 

která se baví o nějaké určité věci? Nebo je to 

sloučenina citů poutajících se k sobě? Myslím, 

že je to kombinace obojího, jedno nemůže být 

bez druhého. 

Když jsem byla menší, nechápala jsem, proč to 

tak je. Proč například člověku tolik záleží na 

tom, co má nebo jak vypadá. Je to dnešní 

dobou? Před pár desítkami let lidé neměli tolik 

peněz ani věcí, které my dnes máme 

k dispozici. Všechny děti z vesnice se tenkrát 

spolu kamarádily a nikomu nezáleželo na tom, 

co který člověk má. 

Je těžké pochopit, co je to přátelství. Je to jako 

vidět růst květinu. Nejprve je to malé 

a bezvýznamné semínko. Vyvine se z něj 

rostlinka, objeví se poupátko, rozvine se květ 

a celá květina se rozzáří krásou. Vyrůst bylo 

namáhavé a dlouho to trvalo. Pak přijde 

člověk, květinu utrhne a všechno zničí. 

Přátelství je křehké a ten, kdo ho nevidí růst 

od semínka, nepochopí, co to vlastně je 

a neváží si ho.  

Než se nadějete, všechno je pryč, všechno na 

čem vám záleželo, všechno, co jste měli rádi, 

jednoduše nic není navždy. Bude vás to mrzet, 

bude vám to trhat srdce, ale nelze to vrátit 

zpět, co se stalo, se už nezmění. Kéž bychom 

se mohli pozastavit nad věcmi, které bychom 

chtěli udělat jinak. Ale nevíme ani, jak by to 

dopadlo, kdybychom to změnili. Jaká je ta 

správná cesta, co kdyby změna přinesla ještě 

horší výsledek?  

Proč je přátelství a celkově svět tak 

k nepochopení? Můžeme bádat nad tolika 
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věcmi, ale nikdy nebudeme vědět vše, 

neznáme odpovědi na milióny otázek.  Je tolik 

věcí, které ještě nevíme, vždyť my vlastně 

kolikrát nevíme nic ani o věcech, o kterých 

jsme přesvědčeni, že už jsme jejich podstatu 

odhalili.  

Mám jeden příběh, který mě posunul dál, 

a pochopila jsem tím mnoho věcí, které jsem 

před tím brala za správné, ale bylo to špatně.  

Když jsem byla menší, často jsem pobývala 

spolu se svým bratrem a sestřenicemi 

u babičky. Byla to moudrá žena. Jednou jsme 

seděli v kruhu a hráli si. Přišla babička a řekla 

nám, že nám připravuje vynikající čaj, který si 

přivezla z Itálie. Na stůl dala prázdné hrníčky. 

Začal boj. Hádali jsme se, kdo bude mít ten 

nejhezčí, protože tam byly samé škaredé, jen 

jeden byl krásný. Můj bratr chtěl ten nejhezčí, 

já chtěla ten nejhezčí i sestřenice toužily po 

tom nejkrásnějším. Bratr vyhrál. 

Po chvíli se objevila babička s konvicí a zeptala 

se: „Kdo má nejhezčí hrníček?“. Bratr se 

přihlásil. Babička řekla, že mu tedy nalije čaj 

jako prvnímu. Naplnila hrnek. Bratr se napil. 

Otřásl se odporem a čaj vyplivl. „Co v tom je?“ 

vyhrkl. „Dala jsem ti tam lžičku soli,“ usmála se 

babička. 

Všichni touží po tom nejlepším, všichni chtějí 

dokonalý život, velký dům, hodně peněz, 

krásné auto. Chtějí být navenek lepší než 

ostatní, ale záleží přece na tom, co máme 

uvnitř. My jsme čaj a je důležité, jak sobě 

i ostatním chutnáme. A nelze to poznat podle 

toho, jak vypadá hrnek. 

V hlavě mi létá tolik otázek, které nejdou ani 

na papír napsat. Jsou to myšlenky, úvahy 

a sny. Je těžké je zachytit a ještě těžší je 

srozumitelně sdělit. Možná si říkáte, že to 

přeháním, že říkám věci, které jsou vám jedno. 

Ale pokaždé, když se mi podaří dostat své 

myšlenky na papír, je to zvláštní pocit. Je to 

pro mě jako nový začátek, kdy další věci budu 

dělat líp. 

 

 

Kamarád 
Zuzana Krylová, 6. A 

 

Kamarád, nějací lidé řeknou, že je to jen 

člověk, se kterým jdete ven, když nevíte, co 

dělat. Jenže tak to není! Přítel vám pomůže, 

když nevíte, jak dál, když jste úplně na dně. 

Nenechá vás, abyste byli smutní. Jste něco 

jako poklad, který našel a už nikdy ho neztratí.  

Ale tak se k němu musíte chovat přece i vy. 

Vždy vás rozesměje a posune výš, tak dělejte 

to samé. Možná se někdy nepohodnete, ale je 

tu jen pro vás. Nechovejte se hloupě, ať ho 

neztratíte. 

Sice vám spousta lidí řekne, že si najdete 

lepšího, ale nenajdete! Vzpomeňte si na ty 

všechny zážitky. Chcete o ně snad přijít? 

Neudělejte chybu, budete si to vyčítat. 

Přátelství je věc, kterou všichni nemají 

a zrovna vy jste potkali tak skvělého člověka, 

tak o něj nepřijděte. 

 

 

 

Kamarádka 

Brita 
Anna Konrádová, 6. A 

 

Budu psát o své jedinečné kamarádce Britě. Je 

to pejsek mé babičky a dědečka. Vždycky, když 

k nim přijedu, je šťastná. Vrtí ocáskem, skáče 

a oblizuje mně. Pak naopak, když odjíždím, by 

nejradši skočila do auta a odjela se mnou. 

V létě chodíme k potoku, příjemně se 

ochladíme a pak se jen tak válíme po trávě. 

V zimě si ji zase vezmu dovnitř a ohříváme se 

u krbu. Někdy taky postavím překážky 

a společně je přeskakujeme. Na podzim zase 

uklízíme velké hromady listí, ve kterých 

děláme hlouposti. 

Brita má moc ráda pamlsky, většinou je kupuji 

já, protože vím, co má nejradši. 

Mám ji moc ráda a jsem šťastná, že je tu se 

mnou. 
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Komiks – Jan Amos Komenský - pokračování 
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