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V „krizové škole“ žáci žádnou krizi neprožívají 

 

Šumperská „Pětka“ se stará o děti rodičů 

z první linie. 

Od středy 14. října se ZŠ Šumperk na ulici 

Vrchlického 22 (Pětka) stala tzv. „krizovou 

školou“. Stará se o děti rodičů, kteří pracují 

v bezpečnostních sborech, poskytují zdravotní 

služby nebo jsou zaměstnáni v sociálních 

službách. 

Škola je otevřena od šesti hodin do půl páté 

odpoledne pro přibližně pětadvacet žáků 

z prvního stupně. „Starají se o ně vychovatelky 

školní družiny a asistentky pedagoga. Žáci jsou 

rozděleni na tzv. „statické“ a „dynamické“. 

První skupina si plní úkoly v pracovních 

sešitech, nakopírovaných listech nebo používá 

učebnice. Potřebují-li s něčím pomoci, mohou 

se obrátit právě na asistentky 

pedagoga, kterých má ZŠ 

Vrchlického dostatek a které žákům 

umí kvalifikovaně pomoci. 

Dynamickou skupinu tvoří zejména 

starší žáci, kteří přecházejí na online 

výuku do učebny informatiky,“ sdělil 

zástupce ředitele školy Milan 

Pšenčík. 

Pětka je v Šumperku známá jako 

škola s rozšířenou výukou 

informatiky, a má proto dvě 

kompletně vybavené počítačové 

učebny. „Žáci jsou plně samostatní a skrze PC 

komunikují se svými učiteli. Mají-li splněno, 

následuje relaxace, oběd ve školní jídelně 

a venkovní aktivity,“ přiblížil zástupce ředitele, 

který dodává: „Ač se do povědomí veřejnosti 

vžil právě název „krizová škola“, nutno 

podotknout, že žáci z různých škol se již 

skamarádili a žádnou krizi neprožívají! Lze si 

jen přát, aby toto přechodné období trvalo jen 

do plánovaného času a všechny děti se mohly 

co nejdříve vrátit ke spolužákům do svých 

vlastních škol. Než však k tomu dojde, bude 

jim k ruce právě šumperská ZŠ na ulici 

Vrchlického.“ 

Milan Pšenčík, Richard Hrdina 

Převzato z sumpersko.net 

Velká pochvala všem žáků a rodičům 

 za skvělé zvládání distanční výuky! 
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Jedeme ON-LINE! 

 
Většinu předmětů učíme ON-LINE (mimo výchov). 

Většina žáků je ON-LINE. 

Žákům je zapůjčeno 35 zařízení pro ON-LINE výuku. 

Začínáme každý den v 8:00 hod. výuku ON-LINE. 

Učitelé jsou vybaveni pro ON-LINE výuku. 

Nenecháváme vše na rodičích. 
 

 

Počítač a distanční výuka 
Viliam Mrázek, 6. B 
 

Bylo úterý, měli jsme sloh, netušil jsem, co 

mám napsat. A najednou počítač začal mluvit. 

Lekl jsem se a nevěděl jsem, co mám říct. Pak 

na mě promluvil znovu. Já pořád nevěděl, co 

mám dělat. Zeptal jsem se:  „Jak to, že 

mluvíš?“ „To je normální,” odpověděl. „Ne, 

řekl bych, že ne.” 

On rozjel classroom a otevřel sloh. A začal mi 

radit, co mám psát. Poté, co jsem to dopsal, 

tak jsme si spolu povídali o počítačích, jaký má 

procesor, kolik má místa v úložišti atd. Další 

den jsem měl test z matematiky a počítač mi 

také pomohl.  A dostal jsem jedničku. Už jsem 

si říkal, že mi mi ani nebude vadit, když 

karanténa neskončí.  

 

Další den mě vzbudil počítač a říkal: „Máš čtyři 

úkoly, tak vstávej, ať můžeme pracovat.” 

Poradil mi, co si mám dát na snídani, aby to 

mělo dost kalorií a zároveň, aby to bylo 

zdravé. Začala škola, přihlásil jsem se na 

meeting a zapomněl jsem úkoly.  Najednou 

počítač řekl, že je za mě udělal. Byl jsem z toho 

v šoku.  „Já myslel, že je ty dělat nemůžeš?” 

Počítač odpověděl: „Ale můžu”. Další den mě 

zase vzbudil a byl to super den. A tak 

pokračovalo několik dní.  

Jednoho dne mě nikdo nevzbudil, a když jsem 

promluvil na počítač, tak neodpovídal. Byl 

rozbitý a po opravě už nemluvil. A následující 

den skončila karanténa a já šel do školy. Byla 

to super karanténa. 

 

 

on-line 
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Nové knihy ve školní knihovně
 

Skvělá zpráva pro vášnivé čtenáře! 

Do školní knihovny přibyl poklad a skládá se 

z níže uvedených knih. Tituly byly vybírány 

mezi oceněnými v soutěži Zlatá stuha nebo 

Magnesia Litera, či na doporučení Scio. 

Jednotlivé knihy vám budeme podrobněji 

představovat v dalších číslech školního 

časopisu. Vybere si opravdu každý. 

Školní knihovna půjčuje přes okénko! Stačí si 

knihu zamluvit u učitele Bližňáka. 

 

Seznam nových knih: 

Babička drsňačka (David Walliams) 

Bitva na řece Pádu (Oldřich Selucký) 

Bylum Nebylum (Daniela Fischerová) 

Cesta do budoucnosti (Leila Sales) 

Čarodějnice (Roald Dahl) 

Danda má hlad (Ivona Březinová) 

Danny, mistr světa (Roald Dahl) 

Dárce (Lois Lowry) 

Děsná dvojka (John Jory, Barnett Mac) 

Dům doktora Fišera (Petra Braunová) 

Eliáš a babička z vajíčka (Iva Procházková) 

Fantastický pan lišák (Roald Dahl) 

Ferda Mravenec v cizích službách (Ondřej 

Sekora) 

Gump - Pes, který naučil lidi žít (Filip Rožek) 

Jakub a obří broskev (Roald Dahl) 

Jirkova zázračná medicína (Roald Dahl) 

Karlík a továrna na čokoládu (Roald Dahl) 

Kluk. Příběhy z dětství (Roald Dahl) 

Kouzelný prst (Roald Dahl) 

Labyrint světa a ráj srdce (J. A. Komenský) 

Lichožrouti (Pavel Šrut)  

Lichožrouti se vracejí (Pavel Šrut)  

Lichožrouti navždy (Pavel Šrut)  

Lovci mamutů (Eduard Štorch) 

Matylda (Roald Dahl) 

Mikeš (Josef Lada) 

Národ (Terry Pratchett) 

Neskutečná dobrodružství Florentina Flowerse 

(Marek Toman) 

Nová planeta - Prastarý příběh z daleké 

budoucnosti (Martin Vopěnka) 

Obr Dobr (Roald Dahl) 

O chytré kmotře lišce (Josef Lada) 

O Nebesáři (Vratislav Maňák) 

Povídky podivných (Ransom Riggs) 

Prevítovi (Roald Dahl) 

První kniha vikinga Vika (Runer Jonsson) 

Ronja, dcera loupežníka (Astrid Lindgrenová) 

R.U.R.  (Karel Čapek) 

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti 

(Ransom Riggs) 

Sirotčinec slečny Peregrinové: Knihovna duší 

(Ransom Riggs) 

Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město 

(Ransom Riggs) 

Sirotčinec slečny Peregrinové: Mapa dní 

(Ransom Riggs) 

Sofiin svět (Jostein Gaarder) 

Standa a dům hrůzy (Arnošt Goldflam) 

Stínadla se bouří (Jaroslav Foglar) 

Strašidelná chůva (Tuutikki Tolonen) 

Strašidýlko Stráša (Alena Mornštajnová) 

Tymián z Oxary (Kateřina Blažková) 

Válka s mloky (Karel Čapek) 

Velké myší spiknutí (Roald Dahl) 

Ztracený svět (A. C. Doyle) 

2 x 101 knih pro děti a mládež (Pavel Mauer) 
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 Nové vydání Labyrintu světa a ráje srdce Jana Amose Komenského  

s ilustracemi Miroslava Huptycha
 

Poslední vydání Labyrintu světa a ráje srdce 

Jana Amose Komenského (nakladatelství Práh, 

2019) je velkolepé nejen svým rozměrem. Na 

červeno bílých dvoustranách je otištěn vedle 

sebe původní text z roku 1623 a jeho verze 

upravená, respektive přeložená Lukášem 

Makovičkou do češtiny 21. století. Text otevírá 

předmluva komeniologa profesora Jana 

Kumpery, který připomíná a shrnuje osud 

nejslavnějšího a nejpřekládanějšího 

Komenského textu, aniž se jej snaží nějak 

zásadně interpretovat. Komentářem ke 

Komenského textu se totiž v tomto vydání 

Labyrintu stává jeho grafická a výtvarná 

podoba. O grafickou úpravu se postaral Pavel 

Růt a Miroslav Huptych doprovodil text 54 

dvoustránkovými kolážemi. Huptychovy koláže 

Komenského text opravdu spíše doprovázejí, 

než „pouze“ ilustrují. Píše-li Komenský 

v úvodních verších, že Labyrint světa a ráj 

srdce „jest světlé vymalování“, pak fungují 

Huptychovy koláže jako vizuální ztvárnění 

a převyprávění Komenského obrazů. 

Poutníkovo matení, motání, kolotání 

a lopotání tak díky Huptychově interpretaci 

získává novou podobu. Setkání klasického 

a jazykově archaického textu s digitální koláží 

nepůsobí skandálně, vizuálně opulentní obrazy 

spíše vracejí čtenářovu pozornost zpět k textu 

a nutí k jeho opakovanému promýšlení. 

Jedno z nejslavnějších českých děl si nyní bude 

moct s požitkem přečíst každý včetně 

studentů a školáků. Čtenáři, kterým v tom 

staročeský jazyk dosud bránil, si teprve nyní 

uvědomí hloubku a nadčasovost tohoto díla 

Jana Ámose Komenského (28. 3. 1592 – 

15. 11. 1670). 

Labyrint světa a ráj srdce má velmi dlouhý 

název. V Komenského době bylo zvykem už 

v nadpisu blíže představit celou knihu. Dnes 

používáme anotaci. Původní název zní: 

Labyrint světa a lusthauz srdce, to jest světlé 

vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho 

všechněch nic není než matení a motání, 

kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída 

a tesknost, a naposledy omrzení 
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všeho  a zoufání: ale kdož doma v srdci svém 

sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten 

sám k pravému a plnému mysli upokojení 

a radosti že přichází. 

Hlavním tématem knihy je prozkoumání 

nejzazšího smyslu lidského života a jeho práce 

a snažení tak, jak to viděl a cítil Komenský 

v době baroka. Monumetální barokní dílo je 

složeno ze dvou velkých částí.  

 

V první (kap. 1 – 36) autor prochází a pozoruje 

celý svět, aby v průběhu i na závěr 

konstatoval, že vše v tomto světě je marné 

a že zde není opravdového užitku. Ve druhé 

části autor nachází řešení této neútěšné 

situace, a to v obrácení se do vlastního srdce, 

kde nachází Boha. Jen úzký a intimní vztah 

s ním poskytuje člověku adekvátní odpověď na 

jeho usilovné hledání smyslu života a pokoje. 

Komenský dokončil první verzi rukopisu v roce 

1623, ale opakovaně se ke knize vracel 

a doplňoval ji. Za pobytu v polském Lešně 

připsal kapitoly 28–35 (dění v paláci 

Moudrosti) a několik dalších odstavců. Tyto 

pasáže se objevily v prvním vydání knihy, 

k němuž došlo roku 1631, pravděpodobně 

v saské Pirně. Pro druhé vydání z roku 1663 

autor rozšířil 9. kapitolu o líčení plavby na 

moři, inspirované jeho cestou do Anglie. V díle 

lze najít i přemnohé motivy z Komenského 

života. 

 

Ukázka původního textu: 

A maje na to pozor, vidím, že všickni nejen 

v obličeji, ale i sic na těle rozličně jsou 

zpotvořeni. Napořád byli trudovatí, prašiví či 

malomocní. A mimo to některý měl svinský 

pysk, jiný psí zuby, jiný volové rohy, jiný osličí 

uši, jiný baziliškové oči, jiný liščí ocas, jiný vlčí 

pazoury: některé sem viděl s pávovým vysoko 

vytaženým krkem, jiné s dedkovým naježeným 

chocholem, některé s koňskými kopyty etc. 

Nejvíc pak bylo pobobným opicím. I zděsím se 

a řeknu: „Však pak já toto potvory jakési 

vidím.“ „Co (prý), všetýčko, pravíš, potvory?“ 

dí tlumočník a hrozí mi pěstí. „Hleď jen skrze 

okuláry dobře, spatříš, že lidé jsou.“ Někteří 

pak z mimo jdoucích zaslechli, že sem je 

potvorami nazval, a zastavíc se reptali a na 

mne se také potrhovali.  
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Ukázka upraveného textu:  

Dával jsem tedy dobrý pozor a všiml jsem si, že 

jsou všichni nejen v obličeji, ale i na těle 

všelijak znetvoření. Každý byl přinejmenším 

uhrovatý, prašivý nebo malomocný a mimo 

něj to měl jeden sviňský pysk, druhý psí zuby, 

třetí volské rohy, další oslí uši, jiný baziliščí oči, 

tamten liščí ocas a onen vlčí pazoury, některé 

jsem viděl, jak natahují krky vysoko jako pávi, 

jiné s dudkovým naježeným chocholem, další  

 

s koňskými kopyty atd., nejvíce se jich ovšem 

podobalo opicím. Tu jsem se zděsil a pravím: 

„Ale já vidím jakési příšery.“ „Co to říkáš, ty 

všetečko, jaké příšery?“ ptá se tlumočník 

a hrozí mi pěstí. „Dívej se jen skrze brýle 

a uvidíš, že to jsou lidé.“ Někteří 

z kolemjdoucích ale zaslechli, že jsem je nazval 

příšerami, a tak se zastavovali, reptali 

a všelijak se na mne utrhovali. 
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Básně z koncentračního tábora od Josefa Čapka 

 

Lidskost a přátelství 
 

Lidskost a přátelství chci velebit 

a všechno, co se s dobrým srdcem pojí: 

laskavost, bodrost, ochotné soucítění, 

ruku, jež pomocně se chápe ruky tvojí 

a rány neudílí, ale mírní, hojí. 
 

A oči velebím, z nichž nežhne běs, 

však takové, z jakých se účast dívá, 

a hlas, jenž nerozkazuje a netupí tě, 

však pro trpícího má slova přívětivá, 

jež by ho v jeho bídě utěšila. 
 

To všechno chtěl bych věrně oslavit, 

dobrotě lidské svoji poctu vzdát, 

co na rozumu, jenž se k srdečnosti druží 

a na slušnosti měl jsem vděčně rád, 

za to vše dobré toužím děkovat 
 

vám všem, kdo dobré srdce máte; 

seznal jsem věru za života svého, 

co ukrutnosti v sobě může člověk nést 

i co zas dobro jest, já poznal ode všeho, 

co v lidské bytosti je dobrého i zlého, 
 

bych vzýval dobrotu a lidskosti se kořil 

a ctnostem, které spojeny jsou s nimi: 

ba věru na člověčenství to nejkrásnější 

a světa toho nejryzejší dobrodiní — 

toť lidskosti je zář, jež nás bytostmi světla činí. 

 

Zima 
 

Černý tábor sněhem zastříkán jak vápnem, 

smetí kruchých vloček padá z šerých mraků, 

mezi baráky je vzteklý vítr honí; 

nelítostný severáku, 

kdyby mne ten kašel tolik netrápil! 

do morku i duše řeže zima syrová, 

vězeň zalyká se třasem v celém těle; 

ej, zima, zima! kde, ach, kde je teplo domova!  

 

 

  Mé dceři 
 

Tak se mně nyní zdá, má dcerko, moje dítě, 

že nikdy jsem ti dosti neřekl, jak mám tě rád, 

a tolik jsem se přece o tebe nastrachoval 

a toužil, nechať dobrý osud ochrání tě 
 

od všeho zlého teď a navždy, navždy 

tě šťastnou učiní; co úzkosti a lásky 

a radosti, též radosti buď tobě děkováno 

a díky buď za každý rok a za den každý 
 

blaženství rodinného; však tím těžší odloučení 

a tesklivost a touha srdce dříve nesdílného; 

dělí nás války ukrutnost; co temných těžkých let 

navzájem jsme se neviděli, od sebe odtrženi! 
 

Já nikdy jsem ti dosti neřekl, jak mám tě rád, 

jež část jsi krve mé, ba více, duše mojí díl 

a přec tě cele neznám, nevím dost, kdo jsi 

a více nemohu než s něžnou úzkostí tě milovat! 
 

  Ne dálka 
 

Ne dálka dělí nás, však propast běd! 

biblické rány! v základech svých praská svět 

a hoří, plane v dýmu zahalen, 

vydán všem peklům, ďáblům v plen; 

my za život svůj platíme svým životem, 

však z našich bolestí se zrodí nový svět, 

svět hrůzy zbavený, svět prostý běd! 
 

  Před velikou cestou 
 

Těžké chvíle, těžké dny, 

není volby, rozhodnutí, 

temní dnové poslední, 

jste dny života či smrti? 
 

V život zpět či v smrti chřtán 

— co bude na konci cesty? 

Tisíce jdou, nejsi sám… 

Budeš, nebudeš mít štěstí? 
 

Vzešel velké cesty den, 

dávno připraven jsi k tomu: 

života či smrti žeň — 

vždyť jdeš domů — jdeš přec domů! 
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Malý princ - ukázka 
 

Malý princ putuje vesmírem. Pojďme se spolu 

s ním podívat na jednu z planetek. 

 

Na další planetě bydlil pijan. Návštěva u něho 

byla velice krátká, ale malého prince hodně 

rozesmutnila. 

„Co tady děláš?“ řekl pijanovi, který seděl mlčky 

před řadou prázdných a řadou plných lahví. 

„Piji,“ odpověděl pochmurně pijan. 

„A proč piješ?“ zeptal se malý princ. 

„Abych zapomněl,“ řekl pijan. 

„Nač abys zapomněl?“ vyzvídal malý princ 

a užuž ho začínal litovat. 

„Abych zapomněl, že se stydím,“ přiznal se 

pijan a sklonil hlavu. 

„A zač se stydíš?“ vyptával se dále malý princ, 

protože by mu rád pomohl. 

„Stydím se, že piji!“ dodal pijan a nadobro se 

odmlčel. 

A malý princ zmaten odešel. 

Dospělí jsou rozhodně moc a moc zvláštní, říkal 

si v duchu cestou. 

 

 

 
 

 

Město čte knihu – Malý princ 
 

Letošní festival Město čte knihu musel být 

z důvodů pandemie zrušen. Je to velká škoda 

i proto, že se měla číst úžasná kniha Malý princ. 

Městská knihovna ve spolupráci se 

šumperskými herci připravila čtení knihy 

alespoň na youtube. První video najdete zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=GPvcOj0L

VWM  

Naše škola se stihla zúčastnit alespoň výtvarné 

a literární soutěže.  

Z našich žáků byli oceněni: 

Marie Sochorová, 4. B 

Daniel Jersák, 5. A 

Simona Verebelyová, 8. A 

Albert Zika, 8. B 

a celý kolektiv 4. B 

Gratulujeme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GPvcOj0LVWM%20
https://www.youtube.com/watch?v=GPvcOj0LVWM%20


S t r á n k a  | 9 

 

O přátelství 
 

 
 

Přátelství 
Anna Sýkorová, 8. B 

 

Přátelství asi každý bere jinak. Někdo má 

stovky nebo tisíce přátel na sociálních sítích, 

ale přitom žádný není jeho opravdový. A jiný 

zase třeba jen dva, tři nebo pět, se kterými se 

doopravdy kamarádí. 

A teď vám povím jeden příběh o přátelství, 

které vydrželo po celý život. Všechno to začalo 

předtím, než se naši dva hrdinové narodili. 

Jejich mámy totiž byly těhotné ve stejnou 

dobu a seznámili se v porodnici. Když se Majda 

a Kuba narodili, tak jejich mámy s nimi chodili 

společně na procházky i výlety. Vlastně 

všechno dělali spolu, protože bydleli jen pár 

metrů od sebe. Děti začaly růst a chodily spolu 

do plavání a do školy. O víkendech spolu 

jezdily na výpravy do hor a staly se z nich 

nejlepší kamarádi. 

Čas běžel a oba dospěli. Nezamilovali se do 

sebe, jak byste předpokládali. To vážně ne. 

Našli si své protějšky, ale stále zůstávali přáteli 

a pořád spolu někam vyráželi.  

Jednoho dne ale Majda odjela se svým milým 

do Ameriky, protože byly skvělá v plavání a 

nabídli jí místo v nejlepším americkém 

plaveckém týmu. Žila tam pár let, ale potom jí 

to už přestalo bavit. Stýskalo se jí po rodině a 

také po Kubovi, který měl už dvě děti. A tak i 

přesto, že její přítel Štěpán měl v Americe 

vynikající pracovní místo, vrátili se zpět do 

Česka.  

Tam se znovu zabydleli, narodily se jim tři děti 

a opět se vídali s Kubou. Dokonce i ve stáří se 

spolu dále kamarádí a jsou to nejlepší přátelé 

navždy. 

 

Přátelství 
Alexandr Nawrat, 8. A 

 

Většina z nás má nějaké přátele. Přátelství 

samozřejmě může mít mnoho podob. A každý 

vnímá přátelství trochu jinak. Uveďme si 

ukázky. 

Naším prvním příkladem je žák, který si pouze 

myslel, že má kamarády. Každý den po 

ostatních ve škole něco chtěl, ale tím je jen 

otravoval. Někteří ho poslali někam, ale 

ostatní mu bez řečí dali, co požadoval. Ale on 

jim to nikdy neoplatil. Necítil sebemenší 

vděčnost. I přesto však spolužáky považoval za 

kamarády. A to jenom proto, že věděl, že od 

nich může získat to, co chce. Je jasné, že takto 

přátelství vypadat nemá. 

Druhý příklad je jiný žák, který po nikom nic 

nechtěl a vše si sám pilně zařizoval. A právě 

tomu prvnímu spolužákovi dával, co si přál. 

Také si myslel, že má kamaráda. Vnímal 

prvního žáka jako svého přítele. 

Neuvědomoval si totiž, jak moc ho vlastně 

štve. Má takhle vypadat přátelství? Je to přece 

opětované přátelství, tak co je na tom špatně, 

že? Jde o to, že takové přátelství nikdy dlouho 

nevydrží. Druhý žák si časem uvědomí, jak je 

to s tím prvním žákem doopravdy. 

Jak by tedy mělo přátelství vypadat? To nás 

dostává ke třetímu příkladu. Ten vám už ale 

psát nebudu. Domyslete si ho. O tom je čtení. 

Zamyslete se sami nad touto myšlenkou. Nee 

… to vůbec nepíšu proto, že už nemám čas 

třetí příklad napsat.  
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Smutná andulka 
Soňa Smoluchová, 6. A 

 

Před pár lety vyrazila holčička Sonička 

nakoupit. Šla po chodníku rozehřátém od 

slunce. Před obchodem uviděla na stromě 

opuštěného ptáčka andulku. Strašně moc se jí 

líbil, ale také viděla, jak moc se mu po něčem 

stýská.  Sonička se přiblížila a chtěla mu 

pomoct, ale ptáček odlétl. Holčička byla 

smutná, chtěla se s andulkou skamarádit. 

Vrátila se z obchodu domů a všechno 

pověděla mamince. Maminka jí ale nevěřila, 

řekla, že andulce se nemůže stýskat. Sonička 

vyložila v kuchyni nákup a se slzami na krajíčku 

odešla do svého pokoje. Uběhlo pár hodin 

a ona pořád nemohla přestat na andulku 

myslet. 

Bylo ráno a Sonička běžela do školy. Chtěla se 

jít podívat ke stromu, ale nestihla to. Až po 

škole se přišla ke stromu podívat.  Andulka 

tam byla. Pomalu k ní holčička natáhla ruku. 

Ptáček napochodoval na Soniččinu ruku. Náhle 

se andulka rozlétla. Sonička běžela za ní. 

Andulka přistála na vlakových kolejích. 

A holčička uviděla to, co vidět nechtěla. Na 

kolejích ležela přejetá andulčina partnerka. 

Sonička rychle vzala andulku pryč.  

Došli spolu domů. A andulka s ní začala bydlet. 

Ptáček dostal jméno Bobo. Stali se z nich 

nejlepší kamarádi a byli spolu spokojení. 

 

 

 
 

Domovní duch 
Denisa Pospíšilová, 6. A 

 

Jednoho dne přišla Denisa domů ze školy 

a náhle uslyšela nějaké zvuky z kuchyně. Řekla 

si: „To byla určitě jen moje andulka.“ Šla se 

raději podívat, aby se ujistila. Najednou 

uviděla nějakou mlhu, která kolem ní proplula. 

Dívka začala křičet a panikařit. O hodinu 

později se uklidnila a všechno bylo v pořádku. 

Nastala půlnoc. Denisa si řekla, že už půjde 

spát, aby nebyla ráno unavená. Lehla si 

a spatřila vedle postele stojícího člověka. Ptá 

se ho: „Kdo jsi?“ On se ozve: „Já jsem domovní 

duch!“ „Jak to, že jsem tě tu nikdy neviděla?“ 

„Objevuji se jen po dvaceti letech, abych 

zkontroloval, jestli je tady všechno v pořádku.“ 

„A jak se jmenuješ?“ „Jack. A ty?“ „Denisa. 

Budeme kamarádi?“ Duch souhlasil: „Ano, 

klidně.“ 

Bylo ráno. Jack Denisu probudil a řekl: „Díky 

tomu, že jsme si spolu promluvili, zůstanu tady 

už navždy.“  

Od té doby Jack a Denisa spolu dělali úplně 

všechno: vařili, koukali na filmy, uklízeli 

a podobně. A stali se nejlepšími kamarády. 

Měli se rádi až do Denčiny smrti. 



S t r á n k a  | 11 

 

Přátelství 
Ema Utěšená, 8. B 
 

Přátelství může fungovat mezi velkou 

skupinou lidí, mezi pár lidmi, ale může být i jen 

mezi dvěma lidmi. Kamarádi přicházejí, ale 

i odcházejí. 

Když jste v pohodě a nemáte žádné problémy, 

tak si myslíte, kolik máte opravdových přátel. 

Ale pokud jste na dně, máte plno obtíží a nic 

se vám nedaří, teprve v tuto dobu poznáte, 

kdo při vás stojí, kdo je opravdu váš pravý 

kamarád. Uvědomíte si, s kolika až zbytečnými 

lidmi jste se bavili. Tehdy si řeknete, jak jste 

takové lidi mohli považovat za kamarády. 

Jenže lidskou povahu nemusíte prokouknout 

hned.  Já osobně jsem v karanténě poznala, 

koho v životě potřebuji a koho ne. Za těch šest 

měsíců (včetně prázdnin) se i z mých 

„kamarádů“ ozvali asi tři. Těch ostatních je mi 

trošku líto, protože si myslím, že svým 

nevhodným chováním a přetvařováním 

mnoho přátel nastálo nenajdou a můžou 

skončit sami. 

Teď ale k dobré stránce přátelství.  Dobrého 

kamaráda můžete mít i jen jednoho. Ale je to 

člověk, kterému můžete věřit a svěřit se mu se 

vším. My o něm víme vše a on ví vše o nás.  

 
 

Můžeme se na něj ve všem spolehnout. 

Někteří odsuzují to, že se holky kamarádí 

s kluky. Na tom ale není nic zvláštního. Kluci 

umí být kolikrát lepší kamarád než některá 

holka. Alespoň z mé zkušenosti.  Nejlepší 

kamarád je prostě nejlepší kamarád! 

A nezáleží vůbec na tom, jestli je to holka 

nebo kluk, jestli je starší nebo mladší. 

Za svoje kamarády jsem nesmírně vděčná, 

i když jich není moc. A děkuji jim za to, jací 

jsou. Že při mně stojí, ať se děje, co se děje. 

Ale chci poděkovat i těm, kteří mými 

kamarády už nejsou. „Zjistila jsem, co jste zač, 

a děkuji, že už s vámi nemusím ztrácet čas, tak 

jako dříve a mohu se věnovat svým 

opravdovým kamarádům.“ 

Kamarádi, vlastně přátelství obecně, je pro mě 

strašně důležité a cenné. Važme si svých 

přátel! 

Foto: Albert Zika, 8. B 
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Pytlák proti pytlákovi 
Jannick Starsy, 6. A 
 

Jednoho dne jsem šel džunglí a uviděl jsem 

nastraženou pytláckou past. Hodil jsem tam 

klacek a železa ho chytila. Přiběhl pytlák, který 

se těšil na úlovek. Uviděl mě. Řekl jsem mu, ať 

toho nechá. On mě vzal s sebou do tábora. 

Tam mi vysvětlil, že pasti mají na tygry 

sumaterské. Hned mi to připomnělo, že 

sumaterští tygři jsou skoro vyhynulí. Řekl jsem 

mu to a on odpověděl: „Dělám to jen proto, 

aby mě šéf nevyhodil. On mi dává peníze, já 

živím velkou rodinu a bez výplaty bychom měli 

hlad.“ Přemluvil jsem ho, ať jde se mnou. 

„Máme velký tábor, dost jídla a organizujeme 

hlídky proti pytlákům. Když se spojíme, 

dopadneme velkého šéfa.“ Řekl jsem si, že by 

nám pytlák mohl pomoci, znal všechny 

pytlácké triky a pasti. 

Rozjeli jsme akci „Poslední tygři sumaterští“. 

První jsme narazili na pytlácké zákopy. Potom 

jsme uslyšeli střelbu. Okamžitě jsme běželi za 

hlukem. Našli jsme šéfa s dvěma poskoky. 

Přivolali jsme posily. Bohužel i přesto, že jsme 

šéfa zatkli, zjistili jsme, že při střelbě zahynul 

další tygr. 

Rozmístili jsme v džungli kamery a došli 

k výsledku, že zde žije ještě čtrnáct tygrů. 

Tak se stal z pytláka hlídač, který bránil tygry 

proti pytlákům.  

A i když toto není úplně příběh o přátelství, 

který jsme měli psát, a ten pytlák nebyl můj 

kamarád, tak se mi ho povedlo přesvědčit, aby 

vedl lepší život. Pravý kamarád nepomlouvá, 

nezradí a není nijak zlý. 

 

 
 

 
 

Ema se odstěhovala 
Zuzana Chytilová, 7. B 
 

Moje nejlepší přítelkyně se jmenovala Ema. 

Nejsem si jistá, jestli jsme pořád nejlepší 

kamarádky, protože se odstěhovala do jiného 

města a přešla na jinou školu. Už spolu ani 

moc nemluvíme, ale snad se to zlepší.  

Takže, známe se už od školky, kde jsme se 

skamarádily. Byly nám zhruba 4 roky. Spolu 

jsme vyšly školku a pak jsme dokončily šestou 

třídu ve škole. Chodily jsme společně na různé 

kroužky a celkově jsme trávily hodně času 

pohromadě.  

No ale, jak vypadá? Je o trochu menší než já, 

měří asi 163 cm. Vlasy barvy dozrávající 

pšenice jí sahají po ramena. Oči má modro 

zelené s nádechem do modré. Někdy nosí 

černé brýle. Často má na sobě černé oblečení, 

hlavně černou mikinu. Teď jí je 13 let. Byla 

jsem asi na čtyřech jejích narozeninových 

oslavách. Tenhle rok však žádnou neměla.  

Je o 3 měsíce starší než já. Jinak je dost 

kamarádská, kamarádů měla vždycky hodně. 

Vypadá taky hezky a je chytrá, často mívala 

vyznamenání, což se příliš neslučuje s jejími 

bláznivými nápady. Často jsme u sebe 

navzájem přespávaly. Párkrát to dopadlo tak, 

že jsme nespaly celou noc a druhý den ve 

škole jsme málem usnuly. Jak jsem říkala, že 

jsme spolu trávily hodně času, chodívaly jsme 

hodně ven. Třeba ve třetí třídě jsme si obě 

koupily koloběžky a potom jsme jezdily po 

Šumperku a objevovaly nová místa, která jsme 

neznaly. Teď, jak se přestěhovala za svým 

tátou do Zábřehu, jsme se ještě neviděly. Ale 

třeba se to brzy změní. 
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Nelehké hledání přátel 
Elena Jehurnová, 9. A 
 

Chodila jsem do školy v Německu, když mi 

rodiče oznámili, že se stěhujeme do Česka, 

kde budu chodit do nové školy. Jazyk nebude 

problém, protože můj tatínek je z Česka 

a maminka z Německa, proto zvládám mluvit 

plynně česky i německy. Jelikož je v Česku 

trochu jiný systém školství, musela jsem se 

přizpůsobit. Nastoupila jsem do 9. ročníku. 

Čekala jsem, že mě spolužáci přijmou jako 

obyčejnou dívku, ale zmýlila jsem se. 

První den školy mě paní učitelka představila 

ostatním, a jak už jsem se zmínila, nedopadlo 

to moc dobře. Posadila mě do poslední lavice 

s tichou žačkou Emou. Později se stala mojí 

jedinou nadějí na nějaké přátelství. Jediná 

naděje říkám, protože ostatní ve třídě se 

nechovali podle mých představ. Nadávali mi: 

„Táhni zpátky do Německa“, a že tady nemám 

co dělat. V průběhu vyučování je učitel okřikl, 

ale o přestávkách to nešlo.  

S Emou jsem si dost rozuměla, oběma nám šel 

dějepis, a proto nás něco napadlo. Jelikož celá 

třída dějepis absolutně nesnášela, protože jim 

nešel, rozhodly jsme se s Emou založit si 

studijní klub. Ze začátku to nevypadalo slibně, 

nikdo do klubu nechodil. Jáchym, 

nejoblíbenější student na škole, propadal 

z dějepisu, úžasná příležitost pro rozvíjení 

klubu. A tak se i stalo, Jáchymovi rodiče se 

dozvěděli o klubu a donutili ho tam nastoupit 

a pravidelně ho navštěvovat. Ze začátku ho to 

nebavilo, ale později se opravdu zlepšil. 

Dověděli se o tom i další jeho kamarádi 

a začali do klubu docházet. Když klub dosáhl 

dvaceti členů, mohl se přejmenovat na 

kroužek. To znamenalo, že můžeme vyhrát 

krajskou cenu „Nejlepší náhradní učitel“. Do 

měsíce se vyhlašoval vítěz. Ano, vyhráli jsme 

a byl to úžasný pocit vidět Emu po dlouhé 

době šťastnou. 

No, a tohle je můj příběh cesty za přátelstvím. 

Třída se mi přestala posmívat a všichni jsme se 

stali dobrými kamarády. Učitelé byli také 

nadšeni. 

 

Foto: Albert Zika, 8. B 
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Tara 
Sára Sikorová, 9. A 
 

Přítel je ten, který vám pomůže, který vás 

dokáže rozveselit nebo ten, co za vámi bude 

stát v dobrém i zlém. To ví asi každý, ale může 

to být i zvíře? 

Jednoho dne, když mi bylo sedm let, mě 

rodiče přihlásili na koně. Nebyla jsem zrovna 

nadšená, ale po přemlouvání jsem tam začala 

chodit. První měsíc jsme se s koňmi spíše 

seznamovali, což mě moc nenadchlo, ale jak 

jsem si na koně poprvé sedla, vše se změnilo. 

Byla to nádhera. Ten výhled! Když se se mnou 

kůň rozběhl a já cítila vítr ve vlasech, věděla 

jsem, že jsem našla něco, co mě opravdu baví 

a taky nového přítele jménem Tara. 

Tara byla ze všech koní nejmenší, ale to mi 

vůbec nevadilo, spíš naopak, byla jsem ráda za 

její velikost. I díky menšímu vzrůstu mí rodiče 

Taru odkoupili, aby byla moje. 

S Tarou jsem zažila hodně překrásných zážitků, 

jako vycházky, koupání na Krásném, ale 

jednou se nám stala i nemilá věc. 

Jednoho odpoledne po škole jsme se jeli 

projet k nedalekému lesu, když vtom na mě 

chtěli zaútočit vlci. Blížili se ke mně a cenili 

zuby, ale Tara se postavila přede mě 

a odehnala všechny až na jednoho, který ji 

kousl do nohy a pak zbaběle utekl. Hned jsem 

zavolala veterináři, který přijel, jak nejrychleji 

mohl. Naštěstí řekl, že bude v pořádku, ale na 

závodění už to nevypadá. V té chvíli mi to bylo 

jedno, hlavně, že bude v pořádku. 

Uvědomila jsem si, že přítel nemusí být jen 

člověk, ale může to být i zvíře. 
 

 

2x foto: Emma Suchanová, 8. B 



S t r á n k a  | 15 

 

Deset písmen 
Aneta Langerová, 9. A 
 

Přátelství, tohle obyčejné slovo, které se 

skládá z 10 písmen, označuje něco, co už tak 

obyčejné není, protože každý z nás si při 

vyslovení tohoto výrazu vybaví něco jiného. 

Dnes hodlám psát o tom, co pro mě slovo 

přátelství znamená a jaký v něm, já osobně, 

vidím význam. 

Přátelství, to je jeden z faktorů, co v mém 

životě hraje nemalou roli. Jaký by byl život bez 

přátel a kdo to vůbec ti přátelé jsou? To jsou 

otázky, které si snad každý jednou 

zodpověděl. A já nejsem výjimkou. Celý život 

totiž hledáme odpovědi tak, jako já teď budu 

hledat odpověď na tyhle dvě. Život bez přátel 

by byl… ponurý? Nevím, nejsem si jistá. Dle 

mého názoru totiž v celém našem životě 

najdeme jednu ať už lidskou, či zvířecí duši, 

kterou budeme moci nazývat naším přítelem. 

Život bez přátel a přátelství by totiž životem 

nebyl! Protože právě přátelé jsou ti, co nám 

vykouzlí úsměv na tváři i v den, kdy nám je 

nejhůř a kdy už nemáme sílu a vůli na to jít 

dál. A právě proto jsem šťastná, že ve svém 

okolí mám bytosti, co si označení „přítel“ 

zasloužily. To díky nim teď sedím a píšu 

s úsměvem na tváři. To jim vděčím za ty 

okamžiky ve svém životě, které byly šťastné 

a plné smíchu. Oni můžou za to, jakým 

člověkem teď jsem. A i když lidé celý život 

přicházejí a odcházejí, já vím, že pokud tito 

lidé někdy odejdou, budu na ně vzpomínat 

jako na ty, co jsem směla nazývat svými 

pravými přáteli a i přes to, že jsem ateista, 

budu za ně do konce života děkovat bohu. 

Teď přichází ta otázka, na niž je hledat 

odpověď těžší, než si dokážeme představit. 

Kdo vůbec přátelé jsou a jak je poznat? Tímhle 

si nejsem vůbec jista. Kdybych znala dějiny 

a původ slov, rozhodně bych začala výklad 

o tom, jak toto slovo vznikalo, ale to já 

nejsem, a tak se budeme muset smířit pouze 

s tím, že zmíněné slovo označuje mezilidské 

vztahy. Mezilidské vztahy, ale ne ty obyčejné. 

Ty vztahy, ve kterých je nějaké zvláštní pouto. 

Své pravé přátele milujeme, ale odlišným 

způsobem než vnímáme lásku 

k opačnému pohlaví. Tohle asi ani nejde 

správně vysvětlit a popsat, ale vy to chápete, 

ne? Budu doufat, že ano, jinak bych se do toho 

zamotala ještě víc. Přátelé jsou zkrátka naše 

rodina, rodina, kterou my sami máme právo si 

vybrat. Takže by naši přátelé vlastně měli být 

hrdí na to, že je nazýváme naší rodinou. 

Protože přeci jen, …ne všichni měli to štěstí 

mít rodinu takovou, jakou si vždy 

představovali a přáli. A právě proto tu jsou 

přátelé, ti, co jsou naše rodina i přesto, že 

v našich žilách nekoluje stejná krev. 

Přichází poslední otázka, kterou jsem si dnes 

položila. Jak poznat pravé přátele? Už se dnes 

poněkolikáté opakuji, ale já zase nevím. 

Protože už od školky vyrůstám v kruhu svých 

pravých přátel, a tak je logické, že si už 

nepamatuji, jak přesně jsme se dali 

dohromady. Každý z nás je totiž úplně odlišný, 

ale přesto jsme tak stejní, a asi právě proto to 

mezi námi tak skvěle funguje. Snad jsem vám 

teď na poslední otázku odpověděla, a pokud 

ne, tak se omlouvám, ale věřím, že vy si na ni 

jednou odpovíte sami. 

A čím svou úvahu ukončím? Asi tím, že 

poděkuji svým přátelům za to, že tu jsou a za 

to, že mi kryjí záda. Děkuju. A taky vám budu 

přát, ať si najdete ty pravé, které budete mít 

právo nazývat přáteli. A až je najdete, držte se 

jich, ti praví se totiž nehledají tak snadno.  
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Život a smrt 
 

Život a smrt 
Simona Verebelyová, 8. A 

 

Život je jeden z největších darů, který nás 

mohl potkat. Pak už je to na nás, jak s ním 

naložíme. Někdo má jednoduchý 

bezproblémový život a někomu život háže 

klacky pod nohy. Někdy to člověk zvládne a se 

vším se vyrovná, ale jsou okamžiky, kdy si chce 

člověk život vzít. Je blbost brát si život, protože 

za to většinou mohou lidé, kteří nám ublížili 

a dál ubližují. Pokud je člověk citlivý, může ho 

to zabít. 

Život je jako pastelka, pořád ji používáte, ale 

může se zlomit. Pokud vydrží, malujete s ní 

hodně dlouho, ale potom je najednou malá 

a už se s ní nedá kreslit. Splnila svůj úkol a vy ji 

vyhodíte. Zemře. 

Smrt může být osvobozením od špatných věcí. 

Někdo vám zlomí srdce, umře vám blízká 

osoba, můžete trpět těžkou rakovinou nebo 

jsou jiné špatné důvody a okolnosti. Ale 

všechno není jen zlé a tmavé, jsou i chvilky, 

které si budete rádi připomínat celý život. 

Třeba naše děti, první pusu, první den ve 

škole, nebo že jste vyhráli nějakou soutěž. 

 

O tomhle se dá diskutovat dost dlouho, ale 

univerzální smysl života a smrti prostě není, 

protože vy si ho děláte každou vteřinou jiný. 

 

 

Bůh není 
Max Mohapl, 8. B, 2. října 2020 

 

Bůh nemůže existovat, je to totální kravina. 

Kdyby existoval, tak by tady byl znovu corona 

virus a zavřely by se školy, abychom tam 

nemuseli chodit. 

Jediný bůh, který existuje, je skateboardový, 

a je to Mark Zuris. Tento člověk je reálný 

a existuje na tomto světě. Je to skater, který 

jezdí za Ambassadors a rapuje. Když se někdo 

snaží zvládnout jakýkoli trik, tak se pustí 

Zurisova písnička a do třiceti vteřin, 

maximálně do dvou minut a čtyřiceti vteřin, to 

člověk ustojí. 

Po Zurisovi existuje ještě snowboardový bůh. 

Zatím nemá jméno, ale existuje (aspoň 

doufám). Ale je dost líný a na rozdíl od Marka 

nikomu nepomáhá, jen dává sníh. A ani ten už 

teď moc ne. 

Takže žádný bůh neexistuje kromě Zurise. 
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Život a smrt 
Adéla Trtíková, 8. A 
 

Narodíme se a v ten moment začíná náš život. 

Každý ho prožije jinak. Někdo ve smutku, 

někdo v radosti, ale žádný život není stejný. 

Pro někoho život končí v mládí, v dospělosti, 

ve stáří nebo už v dětství. Vždy končí smrtí – 

nebo ne? 

Všichni si určitě kladli otázku, co je po smrti. 

Ale nikdo nezná odpověď. Ano, jsou tu úvahy, 

že jdeme do nebe nebo do pekla, proměníme 

se v duchy, převtělíme se v jiné lidi nebo 

prostě zmizíme ze světa. Ale co když je to 

jinak? Co když prostě odejdeme na jinou 

planetu, do jiné dimenze? A začneme žít svůj 

život od začátku. Budeme moci změnit chyby, 

které jsme udělali. Setkáme se s lidmi, které 

máme rádi a o které jsme kvůli smrti přišli. Co 

když bude vše zalité sluncem? Vše bude lepší. 

Potom znovu zemřeme a půjdeme dál. Znovu 

a znovu. Do nekonečna. Teď si asi myslíte, že 

by to bylo fajn. Ale bude nebo ne? 

Bavilo by vás vědět, co se stane? Jak dopadne 

každá hádka, kamarádství, vztah? Šli byste do 

toho znovu a znovu? Projít si tím vším 

a neustále to opakovat? Přicházet o své blízké 

a vědět, že se s nimi po letech zase potkáte. 

Nebo byste udělali věci úplně jinak? Změnili 

byste celý váš život, třeba jen kvůli jednomu 

kamarádství. Ano nebo ne? Stálo by vám to za 

to? Mně jo. Asi bych změnila spoustu věcí.  

A kdyby to šlo, tak bych tady stála s mojí 

nejlepší kamarádkou. Ale zatím to nejde, takže 

tu stojím bez ní. Ale asi to tak má být. 

 
Marie 
Adam Staněk, 8. B 
 

Povím vám příběh o Marii. Jednoho dne 

přiletěli čápi a přinesli malou Marii. Mariina 

rodina byla silně věřící a všichni byli pokřtění. 

Rodiče nechali pokřtít i Marii. Při křtu dostala 

jméno Marie Berta Anna Plechá. 

Když jí bylo sedm let, začala se modlit k Bohu. 

Měla spoustu přání a většina se jí nevyplnila. 

Říkala si, že její modlitby asi nefungují. 

Zkoušela se modlit v jiné místnosti, ale stále 

nic. Změnila slova modlitby, ale stále to 

nezabíralo. Začala pochybovat o tom, zda Bůh 

vlastně existuje. 

Je tady Bůh od toho, aby plnil její přání? Kdyby 

Bůh existoval, dovolil by, aby byly války, násilí, 

týrání dětí? 

Byla zmatená a nejistá. Přemýšlela, jestli 

někdy bude znát odpovědi na své otázky. 

Komiks Malí velikáni [J. A. Komenský]    Převzato: www.schoolpressclub.com/skoly/malestranky 
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Život a smrt 
Magdalena Pattermanová, 8. A 

 

Co je život? Jak vznikl? Proč vůbec vznikl? Jaká 

je jeho cena? Co je jeho naplněním? Je to 

vůbec tak, jak si myslíme, nebo se o tom jen 

přesvědčujeme? Co když ani tato planeta není 

vůbec taková, jakou si ji představujeme? Co 

když je to jen nějaký experiment? 

A co je to smrt? Proč nastává? A patří 

k životu? Co je potom? Umřeme a prostě 

najednou nebudeme? Nebo se objeví brána, 

my vejdeme a za nějaký čas nás pošlou v jiném 

těle zpět na zemi, abychom mohli opět žít? 

Nebo se ocitneme uprostřed ničeho, 

promítneme si v hlavě celý náš život, a až 

budeme skutečně šťastní tak konec? 

Je ještě mnohem více otázek, které si milióny 

lidí a žijících bytostí každodenně kladou. Já se 

těmito otázkami zabývám každou volnou 

chvíli. 

Nedávno jsem došla k závěru, že se tím 

nebudu dále zabývat. Budu se věnovat tomu, 

co je teď. Ovšem, co když přijdu na nějakou 

pravdu, dokazatelnou pravdu? Jednou zjistím, 

co je smrt. Ano, jednou určitě přijde den, kdy 

najdu odpověď na tyto otázky. Potřesu si 

rukou s Bohem. Bude se vznášet uprostřed 

ničeho. Nebo prostě bude konec, moje 

existence zmizí. Rozplynu se, zbydou po mě 

jen vzpomínky v srdcích mých nejbližších.  

Ale co když se narodím v jiném těle v jiném 

světě? V jiném vesmíru? Na jiné planetě, která 

bude stejná jako Země. Bude tam voda – 

oceány a moře, pevniny – kontinenty a lidé. 

Nikdo nebude nic tušit, budou normálně žít. 

Jen já budu vědět, co bylo předtím. 

Uvědomovat si, že jsem někdo jiný, ale také 

stejný. To já budu znát odpověď na všechny 

otázky. 

 

 
 

 

Komiks Malí velikáni [Franz Kafka]    Převzato: www.schoolpressclub.com/skoly/malestranky 

Komiks Malí velikáni [William Shakespeare]   Převzato: www.schoolpressclub.com/skoly/malestranky 
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Život a smrt 
Natálie Pilcová, 8. A 
 

Každý člověk se jednou narodí a jednou zase 

umře. Někdo zemře hned po porodu, někdo 

třeba za tři roky a jiný za šedesát let. Někdo 

zahyne při autonehodě, někoho sklátí nemoc, 

někdo zemře stářím. Každopádně smrt čeká na 

každého.  

Ale začněme od začátku.  

Nejdřív vás porodí maminka. Pár dnů jste 

v porodnici jako malé, krásné a většinou 

zdravé miminko. Potom si vás rodiče odvezou 

domů a všichni jsou strašně šťastní. Chodí se 

na vás dívat návštěvy, ale většinou jen ženské, 

protože chlapi jdou miminko zapít. 

Časem rosteme a rosteme a v šesti letech 

jdeme do školy. V první třídě si to vždycky 

užíváme, ale pak nám dojde, že tady musíme 

být ještě dalších osm let (plus střední škola). 

Školní roky ale uběhnou jako voda. Projdeme 

si pořádnou pubertou. Mně osobně už drží 

rok, ale může trvat i mnohem déle. Než se 

nadějete, jste v deváté třídě. Rozlučka se 

spolužáky, přijímačky na školu a strašný stres. 

Myslím si, že střední škola uteče také rychle 

a za chvíli budeme pracovat. 

Pracovat můžeme třicet let, klidně i víc, nebo 

zase míň. Až budeme dospělí (většinou od 

osmnácti), tak můžeme mít miminko. Někdo 

ho má i dřív, podle toho, jak chce. Každopádně 

po práci půjdeme do důchodu (většinou v 50 – 

60 letech). 

V důchodě už spíše odpočíváme. Někdo si 

přivydělává, někdo zase hlídá vnoučata. Až 

přijde ten správný čas, tak umřeme, ať už je to 

na cokoliv. 

Každý jednou umře. Takže, dokud žijete, 

užívejte si život naplno a buďte šťastní.  

 

 

 
 

Život a smrt 
Saša Vondráková, 8. A 
 

Já vím, vybrala jsem si poměrně drastické 

téma, ale co byste ode mě čekal, pane učiteli. 

Moje teorie o životě a smrti není tak hezká, jak 

by se mohlo zdát. Budu psát spíše o smrti, to 

je větší „depka“. Někteří lidé myslí, že když 

zemřete, je to jako vypnutí televize. Ale já 

mám jiný názor. Podle mě duše opouští tělo 

a odchází. Bohužel, když máte nějakou 

„hnusnou“ smrt, tak se někteří duchové se 

smrtí nesmíří a zůstávají tam, kde zemřeli. Tak 

vznikají prokletá místa. 

Máma mi říkala, že mám jen jeden život. Ale já 

věřím i na posmrtný život. 

Život! Do teď nevím, co to vlastně je, ale 

pokusím se to nějak objasnit. Každý člověk se 

narodí, žije svůj život a poté odejde. Podle mě 

při narození dostanete jeden vzácný dar. Duši! 

A jak jsem už psala, po smrti duše opustí tělo, 

a buď odejde v míru a klidu nebo se se smrtí 

nesmíří. 

Třeba: Starý nemocný pán se trápí, protože 

má hodně nemocné srdce, trpí bolestmi 

a nakonec umře. Uleví se mu. Nebo: Jsou lidé, 

kteří si života neváží, berou drogy. Života si 

začnou vážit až ve chvíli, kdy onemocní 

rakovinu. Pak teprve litují. 

Važte si svého života! 
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Život a smrt 
Vítězslav Moca, 8. B 

 

Tento text vyjadřuje můj názor a pouhou 

teorii.  

Život. Nejkrásnější dar lidstva. Trvá několik 

desítek let, ale ve skutečnosti je to jen 

chvilička. Každý se svým životem naloží po 

svém, někdo si ho užije, jiný zase protrpí. 

Nicméně po životě přichází smrt. Nevěřím na 

nebe nebo peklo, které rozřazují lidi podle 

toho, jak se v životě choval. Věřím ale na 

posmrtný život a reinkarnaci. 

Následně po tom, co člověk zemře, jeho 

fyzická stránka (tělo) zůstane na povrchu 

Země mezi ostatními lidmi, ale jeho duše 

nikoliv. Jeho duchovní stránka vystoupí 

z mrtvého těla a začne abstraktně cestovat.  

Abstraktní cestování nebo lucidní snění 

můžeme zažít i teď jako smrtelníci. Tyto dva 

pojmy ve velmi zjednodušeném vysvětlení 

znamenají, že můžeme své sny ovládat 

a libovolně si je skládat podle sebe. Není to ale 

nic lehkého a je to velmi neobvyklé.  

Ale zpět k posmrtnému životu. Potom, co naše 

duše vystoupí z fyzického těla, začne cestovat. 

 
 

Může se libovolně pohybovat po světě mezi 

živými lidmi, avšak nebude spatřena 

z prostého důvodu. Obyčejný smrtelník není 

schopen vidět duši mrtvého člověka.  

Podle mě je reinkarnace reálná, ale není 

zadarmo. Abychom se vrátili zpět na zem, 

musíme udělat nějakou službu. Ale není mi 

známo jakou. Posmrtný život je zajímavá věc, 

dost často o ní přemýšlím.   

Život i smrt mají své světlé i tmavé stránky, 

plusy a mínusy, nebo v to alespoň věřím. 

Rozhodně bychom se neměli smrti bát, věřím, 

že svět je spravedlivý a třeba nám naše smrt 

bude nahrazena již zmíněnou reinkarnací. 

Další věc je cestování časem. Dle mého názoru 

lze po smrti cestovat časem, ale pouze do 

minulosti. Kdyby totiž duše cestovala do 

budoucnosti a následně reinkarnovala, 

znamenalo by to konec vesmíru. 

Co když je život, který všichni žijeme teď, 

jenom zkouška, test? Co když vesmír někdo 

řídí a všechno je již dané. Všechno, co se stalo, 

se mělo stát. Dokonce, i když píšu tuto 

písemnou práci, tak to už bylo určené. Každý 

člověk má svůj osud, který je jasně daný. 

O tomto tématu velmi často přemýšlím. Je to 

pro mě taková záhada. 
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