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Číslo 3. Ročník 2020/2021.  

Datum vydání  1. 12. 2020. 

 

 

 

 

Protiepidemická opatření se uvolňují 

Prvňáci a druháci zpátky ve škole / Ukončení „krizové školy“ / První stupeň a deváťáci zpátky 

ve škole / Druhý stupeň ve škole – turnusová výuka 

 

 
 

Přejeme vám klidné prožití adventních dnů  
a pohodové Vánoce v kruhu láskyplné rodiny.  

Pevné zdraví a dostatek optimismu v novém roce! 
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Sázení stromů na Pětce – Sázíme budoucnost 
 

Nejenže se od poloviny října Základní škola na 

ulici Vrchlického v Šumperku (Pětka) 

proměnila v takzvanou krizovou školu, 

zaměstnanci školy se navíc zapojili i do 

projektu „Výsadba stromů“ v rámci výzvy SFŽP 

ČR (Státní fond životního prostředí České 

republiky)“. 

Škola podala žádost o dotaci v projektu 

„Výsadba stromů“ v areálu Pětky.  

„Dotace nám byla schválena ve výši 195,5 

tisíce korun. Jedná se o stoprocentní dotaci bez 

spoluúčasti zadavatele projektu. Odborný 

posudek areálu a budoucí výsadby zpracovala 

Eva Urbanová (mj. zaměstnankyně školy na 

pozici asistenta pedagoga), která má 

kvalifikaci pro tvorbu a údržbu zahrad. 

Dokument byl podkladem pro podání žádosti 

na SFŽP v létě 2020 ve spolupráci s vedením 

školy,“ uvedl ředitel školy Petr Málek. 

Samotné plánování celé výsadby, tj. celkem 

jednatřicet vzrostlých stromů, včetně nákupu 

kvalitní zeminy, kůry a opěrných kůlů, bylo 

opět úkolem projektového týmu zaměstnanců 

školy. „Nakoupili jsme více druhů javorů, 

platany, habry, sakury, roubované dříny 

a tvarované buky. Výsadbu stromů provedli 

zaměstnanci školy ve druhém listopadovém 

týdnu. Původně bylo plánováno zapojení žáků 

a veřejnosti, což nám z důvodu mimořádného 

opatření Vlády ČR nebylo umožněno,“ dodává 

Petr Málek. 

Richard Hrdina 
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Krajské kolo Logické olympiády    
Ondra Klimeš 5. A - jediný postupující žák  

z naší školy. Ondrovi moc gratulujeme  

a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy. 
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Jak se učila 1. A online 
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Tematické „meet focení“ v 5. A 
 

Aktovková – Roušková – Smajlíková 
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Pohled Dana Cipry ze 3. A 
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Pohled Tomáše Šillara z 5. A 
 

TOMÁŠ ŠILLAR   5.a                                                

 

DISTANČNÍ VÝUKA                                           
                                                                               

JAK VZNIKLA DISTANČNÍ VYUKA? ASI NĚJAK TAKTO. VŠECHNO TO ZAČALO TÍM, ŽE SE NA JAŘE 

UZAVÍRALY ŠKOLY. KVŮLI KORONAVIROVÉ EPIDEMII ŠKOLY PŘEŠLY NA VIRTUÁLNÍ ŠKOLU 

(DISTANČNÍ VÝUKU). ZAČÍNALI JSME NA STREAMOVACÍM PROGRAMU ZOOM MEETING. BYLO TO ZE 

ZAČÁTKU SUPER, MOHLI JSME SI ZMĚNIT POZADÍ. ÚKOLY NÁM PŘICHÁZELY E-MAILEM. NEJDŘÍVE JE 

POSLALA PANÍ UČITELKA RODIČŮM A ASI PO TÝDNU NÁM ŠKOLA VYTVOŘILA VLASTNÍ E-MAILOVÉ 

ÚČTY.  ÚKOLY JSME VYPRACOVALI A POSLALI FOTKU S ÚKOLEM NEBO UKÁZALI PANÍ UČITELCE NA 

ONLINE HODINĚ. 
 

CO JE TO ONLINE HODINA? PTÁTE SE TOHO PRAVÉHO. ONLINE HODINA JE, ŽE SE SEJDOU ŽÁCI 

A UČITELÉ NA  ZOOM NEBO NA SKYPE NEBO WHATSAPP A UČITEL ZADÁ ÚKOL, KTERÝ SI NAJDEME 

V UČEBNICI PODLE ZADÁNÍ (NAPŘ UČEBNICE STRANA 46 CVIČENÍ 2) A ŽÁCI PRACUJÍ A UČITEL 

KONTROLUJE NEBO UKAZUJE, JAK SE TO MÁ DĚLAT.  
 

SE ZAČÁTKEM NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU JSME OPĚT NASTOUPILI DO ŠKOLY. 

HURÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ŠKOLÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ. CHODILI JSME ASI MĚSÍC DO ŠKOLY, ALE NA 

KONCI ŘÍJNA ZASE ZAVŘELY ŠKOLY, PROTOŽE ZASE ŘÁDIL KORONAVIRUS. NÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 

TENTOKRÁT JSME NEMĚLI ONLINE HODINY NA ZOOMU, ALE NA GOOGLE MEETING. BYLO TO JINÉ, ALE 

RYCHLE JSME SI ZVYKLI.  
 

JE TO FAJN, ALE JÁ DOUFÁM, ŽE DO ŠKOLY PŮJDEME CO NEJDŘÍV, ABYCH SE ZASE MOHL VIDĚT SE 

SPOLUŽÁKY. DÍKY DISTANČNÍ VYUCE JSEM ZAČAL HRÁT  NA KYTARU A UČÍ MĚ MŮJ DĚDA. MĚL JSEM 

ZATÍM JEN DVĚ HODINY, ALE UŽ UMÍM TŘI AKORDY. A TAKÉ MÁM ONLINE TRÉNINK GOFLEXU, KDE NÁS 

UČÍ CVIKY JAKO TŘEBA KLIKY A ANGLIČÁKY,  PŘES ZOOM MEETING, KTERÝ JSEM JIŽ ZMIŇOVAL.            
 

DISTANČNÍ VÝUKA SE MI LÍBÍ, NIC BYCH NA TOM NEZMĚNIL. LÍBÍ SE MI TO, JAK TO JE TEĎKA. ZVLÁDÁM 

TO NA POHODU, ALE OBČAS NESTÍHÁM. JSEM RÁD, ŽE SE UČÍME, I KDYŽ JSOU ŠKOLY ZAVŘENÉ. 
 

 

Perličky z online výuky 
 

Žák: „Paní učitelko, omluvte mě, prosím, že 

jdu pozdě. Honil jsem krávu na zahradě. Ona 

by nám všechno sežrala.“ 😱 
 

Učitelka: „S ikonami se bavit nebudu. Zapněte 

si kamery.“ 😷 
 

Učitelka: „Který z vás je Oxforďák?“ Žák:  

„Přece já. - Budu studovat na Oxfordu.“ 👍 

 

Učitelka: „Děcka, ne abyste mě vyhodily ze 

třídy jako minule..., mám taky svá práva...“ 😢 
 

Učitelka: „Tatínku, nekřičte do mobilu, 

neslyším vaše děcko.“ 😀 
 

Učitelka: „Maminko, vylezte z pod toho stolu, 

slyším vás!“ 

 



S t r á n k a  | 9 

 

Výuka informatiky – páťáci tvoří obrázky v aplikaci Malování 
 

Anička Tranová, 5. A 

 
David Balvín, 5. A 

 
Maxmilián Jäckel, 5. A 

 
Ondra Klimeš, 5. A 

Karin Zaoralová, 5. A 

 
Matěj Grund, 5. A 

 
 

 

Matěj Nováček, 5. A 

 
Pavel Matis, 5. A 

 
Radim Surma, 5. A 

 
Sandra Stibbe, 5. A 

 
Terka Vaňková, 5. A 
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 List Jana Amose Komenského po požáru Lešna
 

Jan Amos Komenský píše svému zeti Petru 

Figulovi do Gdaňska o pohromě, která postihla 

jeho majetek a rukopisy při požáru Lešna. 
 

 
 

Kdesi ve Slezsku, 22. května 1656. 

 

SYNU!1 

Žiješ- li Ty a žijí-li Tvoji, nechť způsobí Bůh, 

abyste se dožili lepších časů! My sice žijeme, co 

nás bylo zachráněno ze zkázy lešenské,2 ale 

životem zcela ubohým a těkavým. Všichni jsme 

tam přišli o všechno a zachránili jen holý život. 

Avšak já jsem utrpěl ze všech ztrátu největší, 

totiž nejenom statků, ale nadto i svých 

rukopisů. Na statcích jsou ztráty tyto: 1. Pět 

set jáchymovských tolarů, půjčených našemu 

spoluměšťanu, jehož dům mi byl zapsán 

zástavou, ale nyní vyhořel. 2. Zničen byl můj 

vlastní dům, který jsem, jak víš, před několika 

lety koupil za čtyři sta jáchymovských a na nějž 

jsem vynaložil přes sto tolarů na opravu. 

3. Městu jsem na usilovné prosby půjčil před 

                                                           
1
 Důvěrné oslovení zetě, ke kterému od jeho mládí 

choval Komenský otcovské city. 
2
 Lešno bylo vypáleno Poláky 29. a 30. dubna 1656. 

 
 

rokem pět set jáchymovských, ale města již 

není. 4. Veliká byla hromada rozličných materií 

v ceně přes dvě stě tolarů. 5. Kniha nedávno 

mým nákladem vytištěná O protivenstvích 

církve české stála mne 300 tolarů. 6. Tisíc 

výtisků Manuálníku biblí české, dovedeného až 

k Ezechielovi, stály mne již přes dvě stě tolarů. 

7. Moje knihovna vzácně vybraná, kterou bych 

ani za pět set tolarů nekoupil. 8. Šaty, peřiny 

a ostatní domácí nábytek v ceně asi tří set 

tolarů. Tvé výborné hodiny, Tvé truhly 

a všechno, co jsi zanechal, strávil oheň. Nyní 

musíme na slámě, pokud ji vůbec lze dostati, 

staří i mladí v nočním klidu otlačovati svá těla. 

Teprve 17. tohoto měsíce v noci byly 

vyhrabány z lešenského spáleniště a ke mně 

přineseny mé rukopisy, které byly pohřbeny 

v jakési jámě.3 Leč, běda, významné jejich části 

chybějí. Přineseno mi bylo jenom: 1. Česky 

                                                           
3
 Komenský ve chvíli posledního nebezpečí naházel 

část rukopisů do jámy, narychlo vykopané v ložnici. 
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psané Amphitheatrum Universitatis rerum, 

dílo mé mladosti. 2. Retuňk proti Antikristu. 

3. Dílo o Poradě a některé věci pansofické. Žel, 

chybějí však tyto: 1. Sbírka pansofická čili 

poklad vševědného materiálu a definic. 

2. Úvaha o založení pansofie (psaná formou 

dialogu), v díle o Poradě. 3. Všechny ony 

pansofické věci, které jsem vypracovával 

minulé zimy a probíral v přednáškách se svými 

žáky, vše připravené k tisku, např. Introitus, 

Mundus radicalis, čili O Bohu uvažovaném 

v jeho věčnosti, rovněž Mundus idealis, atd., 

atd. 4. Metafysika a vše, co sem náleželo. 

5. Poklad jazyka českého a latinského, dílo 

třiceti let. 6. Rozmanité traktáty theologické, 

počtem na 39, Haggaeus redivivus a jiné. 

7. Mé náboženské úvahy a nástiny kázání 

z doby přes čtyřicet roků, vesměs všechny. 

Běda, při takovém zmatku a pobíhání nebyly 

dosti dobře uschovány anebo jsouce tu a onde 

rozházeny zahynuly. 8. Harmonie evangelistů, 

blahopřející světu k spáse v nejkrásnějším 

souladu, dílo, o němž jsem po celý rok pracoval 

s několika spolupracovníky, žel, zahynulo. 

A co mám říci o dvou velmi zásobených 

knihovnách Jednoty? Oheň tu zničil privileje, 

listiny, svobody atd. všech církví, české, obou 

německých, polské, i všech spoluměšťanů. Nic 

tedy nezbývá, ani možnost návratu na to 

místo. Zde však pod rakouským panstvím jaký 

máme útulek?4 Denně se na nás valí větší 

nebezpečenství, jak od Poláků, tak od samých 

císařských. A jak bych se mohl dostati do 

marky5 nebo do Pomořanska, to nevím. 

Tvůj list z 16. dubna jsem dostal předevčírem. 

Vindiše čekám každým dnem z Uher.6 Napíši 

brzy, přinese-li něco jistého. Zde ve Slezsku se 

stěhuji již po třetí s místa na místo, protože 

nikde nemohu dlíti s bezpečností. Ať se děje  

                                                           
4
 Nacházel se ve Slezsku, kde mu poskytl útulek 

Václav Theodor z Budova. 
5
 Do braniborské marky. 

6
 Vindiš byl poslán k Rákocziům do Potoka 

a opravdu přinesl pozvání, aby se tam Komenský se 
svými usadil. Komenský nakonec odešel do 
Amsterodamu. 

 

cokoliv, toužím sestaviti obraz tohoto 

ztroskotání. 

Zahynulo mi mezi jinými také Vyvrácení 

filosofie Descartesovy a astronomie 

Koperníkovy, což je mi velice líto, poněvadž 

jsem na ně vynaložil mnoho práce a píle; měly 

to býti přídavky k Pansofii atd. 

Prosím, podej o tom všem bedlivou zprávu 

přátelům a ochráncům, urozenému panu de 

Geerovi, důstojnému a slovutnému panu 

Hottonovi, panu Wolzogenovi, Ruliczovi, 

Hartlibovi atd., aby se jejich křesťanská srdce 

pohnula k slitování se mnou, ubohým starcem. 

Svým dětem a Vám dědicům, kterým jsem se 

chystal zůstaviti zvláště rukopisy, nezanechám 

již nic kromě holé schránky své smrtelnosti, 

abyste ji uložili do země, společné matky 

všech… 
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Balady Jana Nerudy

 

Balada dětská 
 

Matka zdřímla na úsvitě. 
 

Dítko vyjeveně hledí – 
v nožičkách mu smrtka sedí. 
 

Malá Smrtka, sama dítě, 
na hlavičce věnec bílý, 
ve košilce drobné tílko, 
v ručkách drží hravé sítě 
jako k honbě na motýly. 
A ty ruce jako hůlky, 
žluté jako z vosku čílko, 
místo oček modré důlky. 
 

„Pojď děťátko, pojď holátko, 
na chvilečku, jen na krátko! 
Zahrajem si na hélice  
andělíčkův při muzice 
co dvě bílé holubice.“ 
 

„Mamička mně nedovolí, 
a mne tělíčko tak bolí!“ 
 

„Pojď děťátko, holoubátko! 
Přišla jsem Ti ku pomoci, 
nemoc nemá více moci, 
venku ve andílkův kůru 
poletíš až k nebi vzhůru.“ 
 

„Matička mně jíti nedá – 
myslím, že už hlavu zvedá.“ 
 

„Pojď děťátko, pojď babátko! 
Posílá mne Jezulátko, 
posílá královna nebe, 
abych přivedla jim Tebe, 
posílá mne Tvá svatá: 
„Ať už jde má dcerka zlatá!“ 
 

„Pojďme, pojďme – ale z ticha, 
ať se matička nevzbudí! 
Něco těžkého ji trudí, 
i když dřímá, těžce vzdychá, 
ňadro bolestně jí skáče, 
a když vzhlédne, ihned pláče.“ 
 
 

 

 

 
 

Balada horská 

 
„Řekněte mi, babičko má, co že rány svírá, 

po čem člověk, těžce raněn, předce neumírá?“ – 

„Rány hojí odevřené na tom lidském těle 

jenom čarodějná jarní šťáva z jitrocele.“ – 

„Řekněte mi, babičko má, co se dobře dává, 

je-li ochořelá hlava bolestí až žhavá?“ – 

„Na tak těžký úpal hlavy pomoc jiná není 

nežli mladé jarní listí z lesní jahodeni.“ 

 

Dítě z chaty vyskočilo, do sousedních polí – 

„Daruj šťávy, jitroceli, na vše co kde bolí!“ 

S pole spěchá ku lesině, přes trní a hloží – 

„Dej mi to své mladé listí, jahodino boží!“ 

Co kde chtělo, rychle mělo, ke kostelu běží: 

na kříži zde před oltářem Kristus rozpjat leží. 

„Potírám Tvá svatá prsa, myju bok Tvůj svatý, 

tělíčko zas uzdraví se, Ježíšku můj zlatý – 

kladu čerstvé listí lesní na hlavu a líce, 

nebude Ti hlavičku Tvou bodat úpal více!“ 

 

Nad kostelem velké zvony do vůkolí zvoní, 

lid se sbíhá, v prsa bije, zázraku se kloní: 

jak to dětská duše snila, 

vůle boží vyplnila. 

 

Podnes mají v horské vísce obraz Trpitele, 

nemá rány ve svém boku, nemá trnu v čele, 

bílá lilje v ranní záři po celičkém těle. 
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Bajky – Jean de la Fontaine 
 

Žába 
 

Žába spatřila pasoucího se býka velké krásné 

postavy. Sama jsouc postavy nepatrné počala 

mu závidět jeho velkost, i jala se nadýmat se, 

nafukovala se a všemožně se namáhala, aby se 

býku co do velkosti vyrovnala. „Nejsem ještě 

dost veliká?" tázala se svých sester při každém 

nafouknutí. — „Ne!" — „Ještě ne?" ptala se 

opět. — „Ó ještě dlouho ne!" — A žába se 

nepřestala nadýmat, až pukla.  

Takých bloudů svět je plný: v silách svých ač 

nepatrný, jiné hledí předstihnout, sám až musí 

podlehnout. 

 

 

 

Lev a komár 
 

Jednoho dne lev potkal komára. „Vary!" zvolal, 

„zmetku pozemský!"  

Ta pohana zamrzela komára, i vykřikl 

rozkvašen: „Myslíš, že se tebe bojím, protože jsi 

králem zván? Co je mi do toho? Býk je silnější 

než ty a prchá přede mnou podle mé vůle."  

 

 

Jak dořekl komár ta slova, začal bzučet 

válečnou píseň, ulétl stranou, aby se k boji 

připravil, pak vyčíhal příhodnou dobu, vrhl se 

na lva a zabodl mu své ostré žihadlo do krku 

a nemilosrdně ho štípal. Lev soptí, oko jeho 

metá blesky, řve, až všecka zvěř daleko široko 

se třese a bázlivě zalézá. To vše způsobil komár; 

nepatrný ten hmyz pohání lva z místa na místo, 

píchá ho do zad, štípá do tlamy, a i do nozder 

mu zarývá ostré žihadlo. Konečně dostoupil 

lvův vztek nejvyššího stupně. Jemu neviditelný 

nepřítel jásá a směje se, že lev ani svými zuby 

ani pazoury ho nemůže zahubit. Nešťastný král 

zvířat sebou trhá, mrská ohonem, ohání se 

tlapami, až posléze unaven klesá k zemi.  

Komár radostí nad svým vítězstvím hlasitě bzučí 

a odlétá, aby rozhlásil svou slávu. Na cestě však 

padl do pavoučí sítě a zahynul v ní. —  

Dvojí ponaučení máme z této bajky: že 

nejnepatrnější z našich nepřátel nám často 

může být tím nejstrašnějším, a že často, když 

jsme překonali velká nebezpečí, nejmenší 

nehoda nám přináší zkázu. 
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Pocity puberťákovy – Milena Lukešová 

 

Nechte mě 
 

Bolí mě asi zub 

ne zub to není 
 

Bolí mě vzduch 

vzduch přece nebolí 

Bolí mě bolí 

cokoli chcete 
 

Koukejte 

jděte 

a nechte mě 

jó? 
 

Jak jsem ztratil partu 
 

Říkali 

Nemluv do toho 

Seď a nedrob 

Vždyť o nic nejde 

ne? 
 

A na mě sáhla 

drnkavá zběsilost 

Špinavost 

Pitomost Zbabělost Malost 

Vzor kost 
 

Hořký dřevo dřevěný 

úplně nanic je mi 

když hulákám: 

Kam kam káám 

vede cesta… 
 

Rámus 

oknem vypad 
 

Řekli 

Zkrátka jsi případ 

Jdi se bodnout 
 

Najít tak 

bod 

 

 

Každý v tvém věku 

má koníčka 
 

Koně v Chuchli akorát lituju 

Koníčka nemám no nemám 
 

Tragédie: 

Těkáš 

Jsi třtina větrem se klátící 

Neumíš vzít život za rohy 

Atd. atd. 
 

Mít tak  

berana 

za účelem vzetí za rohy 
 

Život 

spíš než za rohy 

bych chtěl vzít 

za dost důležitějších věcí 
 

Třeba 

za slovo 
 

Připaž 

když s tebou mluvím 
 

Poslušně hlásím 

připažím 
 

Nerad 
 

Připažen 

hledám v sobě svobodnou 

krvinku 

která by nepodlehla 
 

Našla se 
 

Poslala mi pár drzých slov 

Antitoxiny látky obranné 
 

Výsledná reakce = průšvih 

 

 

Tak nevím 
 

Kapou mi 

moudrost do hlavy 

kapátkem 
 

kap 

kap 

kap 
 

Zmáčkni a kápne 

kápni božskou nebo tě 

zmáčknem 

nejsi-li moudrý 

jak předepsáno pro tvůj věk 
 

Lámu si hlavu: 

Budu  

člověk 

nebo 

produkt povinného 

kapátkového 

moudření? 
 

Celer 
 

Jít na kořen věci 

 na kořen 
 

Posadím si tě na krk 

celerová hlavo 
 

A můžete mi říkat 

tvrdá palice 

i že mám hlavu děravou 

Poslužte si 
 

Vím zato líp než vy 

(a mám to z vlastní celerové 

hlavy) 
 

Zem chutná trochu sladce 

 a hodně krušně 
 

Tak je to 
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Ježíškova vnoučata 
 

Děti z páté třídy se zapojily do projektu 

Ježíškova vnoučata. Napsaly moc hezké dopisy 

a připojily své adresy. Společně s paní učitelkou 

Janou Buiovou chtějí udělat i nástěnku na 

chodbě. Je to od nich vynikající propagace této 

pěkné akce. 

 
 

Milá neznámá babičko! 

Ahoj babičko, jak se máš? 

Docela by mě zajímalo, co v téhle době děláš, 

když je ta krizová situace. 

Já se jmenuji Adéla Dohnalová, je mi 11 let, 

chodím do 5. třídy na 5. základní školu 

v Šumperku. Mám doma 2 domácí mazlíčky - 

pejska a morče. Pejsek se jmenuje Lessinka 

a morče Zip. Jsou to dva uličníci. Mám mladšího 

bráchu, jmenuje se Marek a chodí do 2. A. 

Měj se hezky. 

Adélka 
 

Dobrý den! 

Jmenuji se Daniel Jersák. Je mi 11 let. Mám 

staršího bratra jménem Míša a je mu 14 let. 

Chodí do IX. B. Oba chodíme na 5. základní 

školu. S rodiči bydlíme v Šumperku. 

V září jsme si koupili pejska jménem Čárlí. Dnes 

jsou mu skoro 4 měsíce. Máme také kočičku 

jménem Viktorka. Už si na sebe docela zvykli. 

Na začátku neměla z pejska moc radost, jednou 

v noci nepřišla domů. Viktorka ráda leze po 

střeše od kolárny a přes ni na střechu 

k sousedům. Čárlí je zlatý retrívr, je kamarád. 

Často mě ráno chodí vzbudit. 

Přeji Vám hezké strávení svátku. 

Nashledanou. 

Daneček  

Dobrý den! 

Moje jméno je David. Je mi 10 let a bydlím 

v Šumperku se svými rodiči a mladší sestrou 

Sabinou. Ještě, že jí mám, jinak bych tuhle dobu 

trávil doma jen s rodiči. Občas rodiče zlobíme, 

ale to k tomu patří. 

Taky pořád slyšíte o koroně? Nebojte se, za rok 

už tady nebude a my budeme moct dělat věci 

jako předtím.  

Jelikož uzavřeli školy, jsme doma a učíme se 

přes počítač. To byste asi nechtěl, co? Není to 

tak těžký a výhodou je, že se toho učíme méně 

než ve škole. Ale o přestávce nemůžeme s kluky 

běhat po chodbě. Chtěl bych už jít do školy. 

Doma a jen u počítače je nuda. Hodně se těším 

na spolužáky a na zážitky s nimi.  

Hraju fotbal za FK Šumperk. Získal jsem už dva 

poháry a několik medailí. Kvůli omezení ho 

zrušili a tak teď nedělám nic, jen hraju fotbal na 

počítači. Už se těším, až tam přijdu a zahraju si 

s ostatními. Moc mě to baví, i když trénink ani 

moc ne. 

Doufám, že korona skončí a my se vrátíme zpět 

do normálního života. 

Mějte se hezky, hlavně buďte zdravý. 

David 
 

Milá babičko! 

Vy mě asi ještě neznáte. Jmenuji se Max a jsem 

žák páté třídy 5. základní školy v Šumperku. 

Vím, že to teď nemáte jednoduché. Paní 

učitelka nám řekla, že nepovinně můžeme 

napsat babičkám z domova důchodců. Blíží se 

Vánoce a je corona a můžete se cítit 

osamoceně. Takže toto psaní ode mě je vánoční  

dárek pro Vás! 

Já mám doma mámu, tátu a bratra, takže sám 

nejsem, ale mám taky prababičku, která je 

sama doma. 😥 

Doufám, že se tam nemáte špatně až moc. Snad 

se to už brzy rozvolní a budou za vámi zase 

moct vaši příbuzní. Já se taky těším, protože rád 

jezdím na bazén. Jednou, když jsem byl malý, 
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tak jsem chtěl, aby mě můj bratr zamkl do 

skříňky a pak, když jsem tam vlezl, šel kolem 

pán a omylem drcnul do těch dvířek od skříňky, 

ty se zavřely a já tam zůstal i s klíči, takže jsem 

nemohl ven. Naštěstí táta došel na recepci 

a přivedl paní s náhradními klíči a já se dostal 

ven. Někdy si říkám, že mám docela hloupé 

nápady. 

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. 

Max 
 

Milý dědečku, 

i když jsme nyní skoro pořád doma, mám se 

docela dobře. Občas se s rodiči dostanu ven na 

nějakou vycházku. Už se těším, jak si 

o vánočních prázdninách zalyžuji. Doufám, že 

napadne dost sněhu. Ježíškovi jsem napsal 

o lego a o plyšáka, už se na to moc těším. 

Mám doma bílo zlatého kocoura. Je to velký 

mazel a jmenuje se Yorik.  

Až budu velký, chtěl bych být pekař. Mám rád 

těsto na chleba a vůni čerstvého chleba. 

Přeji Ti hodně radosti, síly a zdraví. 

Eduard 
 

 

Milý dědečku, 

mám se dobře. Jsem doma, protože je distanční 

výuka. Doufám, že koronavirus ze světa brzy 

zmizí. Těším se na vánoční prázdniny, protože 

bude volno. Jednou bych chtěl být 

programátorem. Doma nemám žádné zvíře, ale 

přál bych si potkana.  

Nedávno jsem byl s babičkou v lese a našli jsme 

zajímavou květinu a jmenuje se květnatec 

Archerův, posílám ti foto.  

Je dobře, že jsi tady. 

Pavel Matis 
 

Dobrý den, babičko!  

Doufám, že vás můj dopis potěší. Jmenuji se 

Sandra, je mi 10 let a za chvíli mám narozeniny. 

Chodím na základní školu v Šumperku s mými 

úžasnými kamarádkami. Máme doma dvě 

zvířátka, morče a andulku. Také mám staršího 

bráchu Kevina.  

Na Vánoce to nebude jako dříve, ale to se může 

spravit. Když budeme všichni zdraví, šťastní 

a všichni spolu, tak budou ještě lepší, než byly. 

Doufám, že vy také budete mít krásné Vánoce 

a svátky.  

Přeji krásné Vánoce. 

Sandra 
 

Ahoj, milý dědečku, 

jmenuji se Tobi, bydlím s rodiči v Šumperku. 

Mám ještě staršího bráchu, ale ten už s námi 

nebydlí.  

Ještě se mnou bydlí v pokoji moje domácí zvíře, 

je to králík a jmenuje se Ben. Každý večer ho 

pouštím po bytě na proběhnutí, různě skáče 

například na gauč, do výšky a běhá kolem stolu. 

Je to docela srandovní. Máme ho už 7 let. 

Chodím do páté třídy, ale teď je škola zavřená, 

tak máme online výuku. Online výuka se mi líbí 

v tom, že ráno můžu déle spát a nemusím 

nikam chodit. 

Chodím na kroužek florbalu, ale ten 

momentálně není, tak chodíme s rodiči hrát 

discgolf. Discgolf je házení létajícím talířem do 

koše na co nejmenší počet hodů. Chodí s námi 

někdy i moje babička z Olomouce, které to moc 

nejde a hází ty talíře všude možně, jen ne tam 

kam má. Třeba jednou to chodila i do potoka, 

a pak do toho potoka táta musel vlézt, protože 

to byl půjčený disk. Tak jsme se u toho hodně 

nasmáli. 

Chtěl bych Vám popřát veselé Vánoce, hodně 

štěstí a hodně zdraví v novém roce a ať už ta zlá 

doba je za námi.  

Tobi 
 

Milý dědečku, 
moc doufám, že si rád, že Ti píšu, protože já 
jsem rád. 
Víš, nedávno jsem přijel z dovolené, moc mě to 
tam bavilo. A jak jsem říkal, že nedávno, tak to 
bylo ještě před coronavirem. 
Doufám, že se moc nenudíš, já totiž celkem jo. 
Ještě jsem se Tě nezeptal, jak se vůbec máš? Co 
jsi chtěl být, když jsi byl dítě? Já chci být hasič. 
Jsem rád, že ti můžu psát. 

Tonda 
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O vesmíru a další texty 
 

Vesmír a jeho tajemství 
Dominik Pavelka, 8. B 

 

Vesmír… Nikdo neví, co vše se v něm nachází. 

Někteří lidé se domnívají, že jsou v něm 

planety, kde existuje život. Jiní si zase myslí, že 

vesmír byl stvořen jen pro nás. 

Vesmír je ale přece nekonečný! Proč by v něm 

tedy nemohl být mimozemský život? Třeba se 

někde o několik miliónů světelných let dále 

nachází nějaká velmi vyspělá planeta 

s inteligentním životem. 

Nebo byl vesmír opravdu stvořen jen pro lidi. 

Aby člověk osídlil další planety v našem 

solárním systému, rozšířil se do dalších galaxií, 

nalezl nové látky a tak dále. Třeba byl vesmír 

stvořen, abychom my odhalili jeho tajemství. 

Možná je to hlavní úkol lidstva. 

Třeba dalších pár desítek tisíců let evoluce 

povede k momentu, kdy lidé osídlí vesmír. 

Každopádně, co se doopravdy nachází 

v hlubinách vesmíru, to dnes nikdo neví. 

 

Záhada zmizení fialové boty 
Elizabeth Příhodová, 6. B 

 

Jednoho krásného dne zničehonic zmizela 

fialová bota. Nikdo nevěděl, co se stalo. Kde 

mám hledat? Dívali jsme se snad už úplně 

všude. Nevím, co mám dělat, ta bota byla 

moje oblíbená. ACH JO. 

Máme jednoho podezřelého, nejspíš to bylo 

naše štěně Bria, protože nám pořád krade 

boty. Je to hlavní podezřelá. Krade třeba 

modré boty, bílé boty i růžové a tak dál. 

Nevíme, co si s ní počít. Je to malý ďábel. 

Bota se pořád hledá, a bůh ví, jak dlouho se 

ještě bude hledat! Třeba nám ji jednou sama 

Bria přinese zpátky, až z toho vyroste. 

 

Foto: Klárka Kamlerová, 6. B, verše: Marta Veselá Jirousová 

Je dušičkově 
a člověk těžko je schopen 
usebrání 
když Bůh jak bludička v mlze 
jen šeptá 
 
Ó Bože Bože 
nerozumíme 
v tom zmatku nerozumíme 
Buď vůle Tvá 



S t r á n k a  | 18 

 

Vesmír a jeho tajemství 
Emma Suchanová, 8. B 

 

Kdysi velmi dávno, když ve vesmíru byla jen 

velká tma, žil tu jeden tvor. Byl velice zvláštní 

a  vzdáleně se podobal lvu. Chiméra žila ve 

vesmíru úplně sama. 

Uprostřed vesmíru se rozprostíralo veliké 

a zářící jezero. Chiméra se kolem něj 

probíhala. Tam a zpátky. Na druhou stranu 

vesmíru do tmy a zase zpět. Vedle jezera se 

vznášela obrovitá skála. 

Jednou se při svém běhu Chiméra zamyslela 

nad tím, jak je vesmír prázdný, a omylem 

vskočila do zářícího jezera. To se rozstříklo na 

všechny strany a zmizelo. Místo něj se do 

vesmíru rozletěly miliardy malých kapiček 

a střípků. Velká skále vedle bývalého jezera se 

zatřásla a začala se z ní odlamovat velké kusy 

kamene. Nebylo to obyčejné kamení, ale velmi 

zvláštní hmota. 

Ve vesmíru najednou nastal obrovský 

nepořádek. Chiméra se nejdříve zděsila, co to 

vyvedla. Ale když se po vesmíru rozhlédla, 

připadalo jí to krásné. Vesmír už nebyl tak 

prázdný. Všude létaly velké kusy skály 

a srážely se. Všude také Chiméra viděla zářivé 

střípky jezera. Všechno to se jí líbilo. Chiméra 

začala vesele běhat po vesmíru. Rychleji než 

kdy předtím. Jak se tak proháněla mezi všemi 

těmi úlomky a střepy, kusy skály i jezera do 

sebe narážely a stávaly se z nich ještě větší 

hroudy, nebo se ještě více rozpadaly. Vznikaly 

zářivé hvězdy. Opět kolem nich Chiméra 

proběhla a kusy skal začaly obíhat kolem 

hvězd. Časem se z nich staly koule. A to byly 

planety. I planety do sebe občas vrážely. 

Při všem tom třesku vznikala spousta nových 

hmot a plynů. Občas se stalo, že se tyto hmoty 

a plyny usadily na některé z planet nebo 

dokonce vytvořily vlastní.  

Vesmír se pomalu začal uklidňovat. Chiméra 

sledovala planety. Některé sužovaly plynové 

bouře, jiné neustálé nárazy meteoritů. Ale pár 

se jich začínalo zelenat. Byla na nich voda 

a kyslík a další potřebné látky. A když se na 

planetě tyto látky sešly ve správné kombinaci, 

vznikl na nich život. 

Obrázek: Sára Perekstová, 7. A 
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Jednu planetu si Chiméra nejvíce oblíbila. Byla 

to Země. Všechno na ní bylo vyrovnané 

a překypovala životem.  Ale něco se jí na této 

planetě nezdálo. Podívala se blíž a spatřila, že 

zde všichni živočichové žijí v rovnováze. Ale 

existoval tu jeden druh, který byl úplně na 

spodní příčce žebříčku. Neměl téměř žádnou 

srst ani jinou ochranu, byl velmi zranitelný. 

Živil se jen tím, co našel. Nebyl bystrý, měl 

otupělé smysly a na běhání měl pouze dvě 

nohy. Nic mu moc nešlo. Ten tvor se jmenoval 

člověk. 

Chiméře bylo člověka moc líto. Chiméra mu 

darovala chytrost. Člověk začal myslet a rázem 

se stal chytřejším a zručnějším.  

Ale Chiméře časem došlo, co provedla. Čím 

více se člověk vyvíjel, tím více ničil svou 

planetu a pomalu hrozil úplný konec. Chiméra 

se lidem ukázala a vystrašila je. Doufala, že je 

tím přiměje, aby přestali svou zemi ničit. Chvíli 

to zabralo, jenže časem se z Chiméry stala jen 

báje a lidé na ni přestali věřit. Podle lidského 

vyprávění má Chiméra štíří ocas, lví postavu 

a lidský obličej. 

Lidé se nezměnili a následkem jejich činnosti 

přišla Země o svůj ochranný obal. Slunce 

planetu spálilo. I když lidé byli obdařeni 

chytrostí, stejně zničili planetu i sebe. 

 

Můj volejbal 2019/2020 
Jannick Starsy, 6. A 

 

Budu psát o minulé sezóně volejbalu, kterou 

jsme docela slušně odehráli. První den jsme si 

řekli, že musíme být top 50 v kraji. Já vím, že 

když se řekne top 50, tak si myslíte, že je to 

hrozné umístění, ale v kraji bylo alespoň 120 

týmů. Poprvé na turnaji se nám moc nedařilo, 

ale těch pár posledních jsme se umístili dobře.  

Na posledním turnaji jsme mohli hrát o 30. 

místo, ale bohužel se můj kamarád zranil. 

Musel hrát náhradník, ale ten nám ten první 

zápas tak podělal, že jsme mohli být už jen 39. 

Pak se docela dařilo. Poslední zápas jsem byl 

na toho náhradníka tak naštvaný, že jsem 

v šatně ztratil nervy. Víte proč? S jeho 

šikovností se z 20. místa stalo 49. Ale trenér 

byl spokojený. A takhle skončila sezóna 

2019/2020 za TJ Šumperk. 

 

Foto: Eliška Sevruková, 8. A, verše: Marta Veselá Jirousová 

Divoký pták Mat 

rozepíná křídla 

temná jak povidla 
 

Otevírá zobák 

děsivý bodák 
 

Poulí na tě oči 

ve tvé krvi smočí 

pera svá 
 

Divoký pták Mat 

rozsápe ti srdce 

dává ti šach mat 
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Vesmírné dobrodružství 
Tereza Pospíšilová, 8. B 
 

Jednoho dne se chlapec jménem Ondra vydal 

na fotbalový trénink. Cestou se však stalo 

něco, co nikdo nečekal. Ondra se podíval nad 

sebe a spatřil tam věc, která vypadala jako 

velká černá skvrna a které se stále přibližovala. 

Najednou přistála vedle Ondry. Chlapec měl 

strach, co se stane dál, takový objekt nikdy 

nespatřil.  Připomínalo to velký modrý banán, 

který měl dvě křídla a vzadu turbovrtuli. Ven 

vystoupili malí Šmoulové a Ondru obklíčili, 

svázali ho a odtáhli do své rakety. Zavřeli 

všechny únikové cesty, aby Ondra neutekl. 

Potom zapnuli časovač. Tři, dva, jedna. Ondra 

si myslel, že odpálili bombu. Ale raketa se jen 

vznesla nad zem a zamířila do vesmíru. Při letu 

Ondru odvázali, protože už nemohl utéci. 

Přistáli na nějaké velké kouli. Šmoulové 

Ondrovi sdělili, že je to Měsíc. Ondra si tam 

postavil domek z toho, co bylo v raketce. 

Domeček byl malý, ale útulný. Kolem jeho 

obydlí ale nebyly žádné obchody, hřiště, školy, 

školky ani nic jiného, na co byl Ondra zvyklý. 

Proto moc chtěl domů za rodiči a kamarády. 

Jednou se Ondra pokusil Šmouly obelhat 

a pokusil se v raketce odletět pryč. Jenže 

jeden ze Šmoulů Ondrů chytil a znovu svázal. 

A co bylo dál? To se už nedozvíme, protože 

zazvonil budík a Ondra zjistil, že celé 

dobrodružství byl jen sen. 
 

 

Foto: Klárka Kamlerová, 6. B, verše: Marta Veselá Jirousová 

Do lesa volám 

a čekám 

kdo si mě pozve 
 

Z temnoty noci 

anděl se ozve 

a říká Marto 

ještě ne 
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Vesmír a jeho tajemství 
Daniel Dvořáček, 8. B 

 

 
 

Když se řekne slovo „vesmír“, většinou nás 

napadnou výrazy jako „mimozemšťani, 

planety“ nebo „rakety“. Nejvíce mě na tomto 

všem baví, že lidstvo se už snaží dostat se do 

vesmíru, i když ještě pořádně nepoznalo svou 

rodnou planetu. 

Myslím, že ve vesmíru je nepředstavitelná 

spousta galaxií, planet i životů, o kterých by se 

nám ani ve snu nezdálo. Určitě tam někde 

bude i planeta podobná té naší, kde také žijí 

malí panďuláčci, kteří si o sobě myslí, že jsou 

vládci země, že všemu rozumí a že je vesmír 

jen jejich. 

A to samozřejmě ani v našem případě není 

žádná pravda. Když se podívám už jenom na 

malé mravence, kteří drží spolu pohromadě, 

navzájem si pomáhají a opatrují se, tak si vždy 

pomyslím, jak je lidstvo vlastně hloupé. 

Věříme na nějaké peníze, majetek nebo vládu, 

přestože neustále zjišťujeme, že je to jen 

podvrh nejbohatších lidí, o kterých často ani 

nevíme. 

Jak jsem říkal, že je ve vesmíru mnoho jiných 

životů, tak si myslím, že u nás už  

mimozemšťané dávno byli a ještě jsou. Hodně 

mě mrzí, že kdyby se lidstvo 

o mimozemšťanech dovědělo, tak by je 

okamžitě vyhladilo. Vždyť to znáte. Co lidstvo 

nezná, toho se bojí. A buď to většinou pozabíjí, 

uvězní nebo rozřeže a zkoumá. 

Pokud vás mé povídání ještě neomrzelo, tak si 

ještě něco řekneme o raketách a dobývání 

vesmíru. Uvědomil jsem si, že si lidstvo 

zakládá na další velký problém a to je 

vesmírný odpad. Zbytky a kousky raket 

a umělých družic krouží na oběžné dráze 

Země. Za chvíli bude problém odlétnout ze 

Země a do něčeho přitom nenarazit. Napadá 

mě jedno řešení a tím je teleportace, ale 

k tomu více až příště. 

 

2x foto: Magdalena Pattermanová, 8. A, verše: Marta Veselá Jirousová 

 

Chtěla bych rozumět 

ptačímu zpěvu 

a v srdci zavřeném 

probudit něhu 
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Vesmír a jeho tajemství 
Karla Rendová, 8. B 

 

Vesmír je neuvěřitelný a krásný, ale lidé znají 

jenom to, co je okolo opravdového vesmíru. 

Všechny planety a hvězdy se nacházejí v jeho 

obalu. Hlavní vstup dovnitř vesmíru je na 

Měsíci. Tam je taková skulinka, která má tvar 

obrysu člověka. Jestliže se někdo chce dostat 

dovnitř, musí si stoupnout před tajný vchod 

a vyslovit heslo: „Vesmíre, otevři se“. Poté vás 

to vcucne. 

Ocitnete se na velkém nádraží s názvem 

„Centrum vesmíru“. Nikdo tam není, jen osm 

kolejí, z nichž každá vede na jinou stranu. 

Jakmile k jedné z kolejí přistoupíte, objeví se 

na ní vlak a odveze vás do neznámého světa. 

My jsme nasedli do vlaku z nástupiště čtyři. 

Vypadalo to, že jsme jeli nějakým tunelem, 

protože všude byla tma.  

Když vlak zastavil, vystoupili jsme a kolem nás 

byla džungle. Všechno vypadalo skoro stejné 

jako na Zemi, ale nejhezčí tu byly rostliny, 

které dodávaly okolí pohádkový nádech. 

A zvířata nosila normální oblečení jako my 

a mluvila jako lidé. Každé ze zdejších zvířat 

má svého zástupce na Zemi. Zvířata ze 

Země informují své protějšky o tom, jaké je 

na Zemi počasí. A místní posílají na naši 

planetu déšť nebo více slunce. Drobný 

problém je v tom, že zprávy přicházejí 

s měsíčním zpožděním. 

 

Tajemství vesmíru - r. 2727 
Jan Sýkora, 6. B 

 

Sobota. Poletíme na Mars, už se těším.  

Dnes jsem byl s kluky na Marsu. Bylo tam 

pusto, ale dobrá teplota. To na Neptunu 

bych nepřežil ani minutu. Jo, vás vlastně 

zajímá, jak jsem se sem dostal. Je to velmi 

jednoduché, ale zároveň složité. Mám totiž 

chytrý čip, který mi otevřel portál vzdálený 

10 světelných let. Tento čip mi jednou 

daroval na narozky můj kamarád Tonda, který 

tam s námi dneska byl. Pracoval na něm už od 

dětství. Tehdy sestavil první model, který ho 

portl do jiné místnosti nebo ven.  

Brali jsme si vzorky a pod kamenem něco bylo. 

Stály na tom nějaké klikyháky, a proto jsme to 

vzali domů. Doma jsme zjistili, že to je nějaký 

mimozemský výtvor, protože látka, ze které 

byla tato věc vyrobena, nepocházela ze Země. 

Tento objev jsme předali vědcům, kteří na to 

měli více pomůcek, aby určili polohu výroby. 

Za tuto věc jsme dostali Nobelovu cenu. Byl to 

první objev výrobku vytvořeného 

mimozemšťanem. Získali jsme prostředky 

k dalšímu bádání ve vesmíru. Touto příhodou 

jsme se zapsali navždy do historie lidstva.  

Zítra poletíme na Titan, největší měsíc 

Saturnu. Chtěli jsme se portnout na Jupiter, 

největší plynnou planetu sluneční soustavy, 

ale tam bychom spadli až do jádra této 

planety.  

Pro dnešek to bude všechno, protože už je 

159 hodin, takže zase zítra, kompíku. 

Do ticha  

myšlenka hříšná  

proniká 

Foto: Eliška Sevruková, 8. A, verše: M. V. Jirousová 
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Parkour 
Petr Vymazal, 6. A 

 

Má slohová práce je o sportu jménem 

parkour. Jeho zakladatelem je David Belle 

a pochází z Francie. Je to efektivní způsob 

překonání překážek pomocí vlastního těla. 

Samotný název této disciplíny vznikl roku 

1998. Existují i různé parkourové soutěže, 

např. Blend 42 Vodka Parkour Cup, která se 

pořádá v Ostravě nebo putovní Red Bull Art of 

Motion.  

Není pochyb, že tento sport také praktikuji. 

Nejsem v této disciplíně jako Pasha, ale jsem 

výborný! Jeden z nejlepších českých 

parkouristů je Tomáš „Zony“ Zonyga. V Česku 

jsou postaveny i parkourové haly. Dají se tam 

cvičit flow - navázaná sekce triků. Jsou tam 

k dispozici molitanové jámy či velké žíněnky 

a hrazdy s bednami. Kroužek, kam chodím 

v rámci tohoto sportu, pořádá každý rok tzv. 

parkourový den na 4. ZŠ v Šumperku ve skvělé 

tělocvičně. Tento sport provozuji už tři roky.  

Je to zábavný sport, kde se člověk při 

intenzivním tréninku velmi vyčerpá. Mám ten 

sport rád a myslím si, že se ho nikdy nevzdám. 

 

Vesmír a jeho tajemství 
Albert Zika, 8. B 

 

Vesmír je pro nás dost neprobádané území. 

Zatím jsme byli pouze na Měsíci a máme 

nějaké robůtky na Marsu. Ale i tak 

víme  z pouhého pozorování vesmíru docela 

dost. Třeba, že je nemožné, aby někde jinde 

také nebyl život. Vesmír je prý natolik veliký, 

že je nepravděpodobné, aby někde ve vesmíru 

nebylo stejné seskupení atomů jako na Zemi, 

nebo co. Sice popravdě nevím jaké seskupení 

čeho a kvůli čemu, ale ten princip chápu. 

Je prý dost velká pravděpodobnost, že někde 

hrozně daleko ve vesmíru je další planeta se 

stejným vývojem jako naše Země. Ale třeba 

s nějakou změnou. Například tam místo lidí žijí 

„ještěří lidé“. My bychom pro ně naopak byli 

„opičími lidmi“. Rád přemítám nad takovými 

věcmi, o kterých můžeme vážně jen 

přemýšlet, ale nic víc s tím nezmůžeme. 

Třeba kdybychom si úplně zničili naši planetu 

znečištěním a válkami, tak to nebude mít na 

vesmír a na celkové dění žádný dopad. ŽÁDNÝ. 

Přitom si o sobě myslíme, bůhví co. Ok, tak co 

jsme za poslední 150 let dokázali? Neskutečný 

pokrok a vynálezy, o kterých se našim 

předkům ani nesnilo! Ale co jsme udělali pro 

Zemi a celkově pro postavení Země ve 

vesmíru? Nic. Naopak jsme ji znečistili 

a poškodili. A to není pokrok. Naopak. 

A co nějaké to UFO nebo mimozemšťané nebo 

něco takového? Představte si, že by nás už 

stovky let sledovali. Třeba zrovna teď vidí, jak 

píšu tuhle slohovku, a raději posunou 

vesmírnou invazi o dalších sto let. (Nemusíte 

mi děkovat.) 

Co to UFO? Neboli létající talíř či správněji 

neidentifikovaný létající předmět. Proč zrovna 

UFO má zálibu unášet farmářům kravičky 

a šlapat jim na kukuřici? Co je to napadlo? 

Možná je to nějaká výhružka, abychom se lépe 

chovali ke zvířatům a k přírodě. Kdo ví… 

Do polí bolí  

myšlenka osamělá  

osaměnka snad 

Foto: Tereza Šubertová, 8. A, verše: M. V. Jirousová 
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Vesmír 
Alexandr Nawrat, 8. A 

 

Vesmír. Mnoho otázek, odpovědí málo. 

Kterou otázkou bychom se měli zabývat 

nejvíce? Co třeba právě ty věci, které si 

nedokážeme ani představit? Co je za 

vesmírem? Co, nebo kdo, vesmír řídí?  

Já osobně, i když mne vesmír a podobné věci 

 

 

 

zajímají, v Boha věřím. Prostě… co se vesmíru  

týče, pravděpodobně existují věci, které si 

představit vážně nedokážeme, a o těchto 

věcech je samozřejmě velice složité se 

zamýšlet. Ale možná to je náš cíl. Možná si 

máme uvědomit skrytou pravdu. Ale, no jo. Je 

to prostě spletité. Když se ovšem díváme na 

vesmír tak, jak jej vidíme, tak v tomto ohledu 

záleží na lidstvu celkově, jak se svou 

budoucností naloží. Stihne se lidstvo rozšířit 

na více planet nebo dokonce do více galaxií? 

Věřím v to.  

Ale když se na to podíváme zase z trochu 

jiného pohledu, tak stejně vesmír jednou 

skončí a vědci přesně počítají jak a kdy. 

Takže… k čemu to vlastně je? Asi nakonec 

nejde o to obsadit co nejvíce prostoru, ale je 

to o jedincích samotných. Uvědomit si skrytou 

pravdu? Uvědomit si, proč tady jsme? 

Uvědomit si, kdo je Bůh? Záleží na každém 

zvlášť, jak tento celek pojme. Jak to vlastně 

bylo správně, si asi uvědomíme až po smrti. 

Možná.  

A ano, tento sloh byl o vesmíru. I když byl 

i o Bohu, o životě a smrti – záleží, jak to 

pojmeme. 
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