
S t r á n k a  | 1 

 

Číslo 4. Ročník 2020/2021.  

Datum vydání  5. 1. 2021. 

 

 

 

 

Epidemie pokračuje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme vám vše nejlepší v novém roce! 

  

Pokračuje tzv. „krizová škola“ pro žáky rodičů pracujících „v první linii“. 



S t r á n k a  | 2 

 

Výtvarná soutěž na téma „podzim“ 
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Zasněžujeme! Chumelíme! Vločkujeme! 
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Doba Jana Husa a Petra Chelčického
 

V dalších vydáních školního časopisu chceme 

připomenout dvě velké osobnosti českých 

dějin: Jana Husa a Petra Chelčického. Nejprve 

se však podíváme na to, v jaké době oba 

velikáni žili. 

 

Éra je ve znamení vnějšího úpadku církve 

způsobeného dlouhým pobytem papežů 

v Avignonu, a následujícího papežského 

schizmatu.1  
 

 
 

Návrat papežů do Říma nevedl k nápravě 

poměrů v církvi, ale naopak ještě více situaci 

vyostřil. Papež Řehoř XI. zemřel hned po 

návratu do Petrova města v roce 1378. 

V obavě z možné volby osoby na apoštolský 

stolec, která by prosadila další působení 

v Avignonu, byl i na základě protestů lidu 

urychleně dosazen Bartolomeo Prignano, 

který přijal jméno Urban VI. Byl člověkem, 

který byl nakloněný zásadní nápravě zlořádů 

v církvi, ale příliš neuměl jednat s lidmi, nebyl 

                                                           
1
 „Papežství samo sesvětšťovalo stále více a více 

a zdálo se, že úplně zapomnělo na své poslání 
nejvlastnější a věnovalo se zcela rozmnožování 
a upevňování moci politické ve světě 
křesťanském a shonu po penězích, jichž 
potřebovalo k dosažení svých světských cílů.“ 

LOSKOT, František. Konrad Waldhauser, řeholní 
kanovník sv. Augustina, předchůdce Mistra Jana 
Husa. Str. 26. 

schopen kompromisů a svým protivníkům 

ihned vyhrožoval exkomunikací.2 Brzy ztratil 

přízeň, kardinálové se sešli ve městě Fondi 

a prohlásili dosavadní volbu za neplatnou 

a vynucenou. Z tohoto setkání vyšel nový 

papež Klement VII., který se usídlil v Avignonu. 

Urban VI. se ale úřadu nevzdal a začalo dlouhé 

období (39 let) papežského schizmatu, kdy 

problémy dále narůstaly. Zmiňme, že Karel IV. 

a později i Václav IV. podporovali Urbana VI. 

Pro obyčejné lidi bylo nemožné posoudit, 

který z papežů je právoplatným nástupcem.3 

Nastala řada vzájemných exkomunikací a také 

válek. Po Urbanovi VI. nastoupil Bonifác IX. 

a dále Inocenc VII. a Řehoř XII., který abdikoval 

na Kostnickém koncilu. V Avignonu byl 

Klementovým nástupcem Benedikt XIII., který 

byl v Kostinci zbaven úřadu. Spory, křížové 

výpravy a války vyvolané schizmatem s sebou 

nesly zhoršení vztahů také mezi světskými 

panovníky a značně finančně zatěžovaly 

duchovní i světskou správu a dopadaly na 

obyvatelstvo. Společenské napětí rostlo 

a začalo se volat po svolání církevního sněmu, 

který by přinesl konečné řešení. Další pokus 

o řešení vedl jen k další akceleraci situace 

a v Bologni se usadil třetí papež Alexandr V. 

Ten po roce zemřel a jeho místo zaujala známá 

záporná historická postava Balthasara Cossy. 

Člověk s nízkou morálkou a legendami 

označený jako „námořní pirát“ přijal jméno  

 

                                                           
2
 „I sv. Kateřina Sienská, která jej nepřestala až do 

konce života podporovat, mu vytýkala ve svých 
dopisech ostrými slovy nedostatek lásky 
a pokory.“ 

MALÝ, Radomír. Církevní dějiny. Str. 147 – 148. 
3
 „Z právního hlediska dnes církev považuje volbu 

Urbana VI. za platnou a po dobu následujících 
39 let trvání schizmatu ho uznává za 
právoplatného papeže v římské linii, tj. ty, kteří 
byli zvoleni v Římě, a nikoli ty z avignonské linie. 
Ti jsou považováni za vzdoropapeže.“ 

Tamtéž. Str. 148. 
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Jan XXIII. Schizma s obtížemi vyřešil až 

Kostnický koncil. 

V církvi se během této doby vršily nepořádky 

a úpadek mravů. Ale tento neutěšený stav 

vyvolal také nárůst hluboké mystiky, onoho 

„zázračného vření zdola“, které v dějinách 

církve přicházívá na pomoc v hlubokých 

krizích. 

Rostla také vzdělanost, zejména díky zakládání 

univerzit, na kterých působili význační učenci 

své doby. Vzdělání už nebylo jen výsadou 

duchovenstva, šířilo se ve větší míře do 

světského prostředí. Teologie a filozofie byly 

vydatně obohacovány velkými mysliteli. 

V Čechách zejména za papeže Bonifáce IX. 

vrcholil zmatek v obsazování církevních 

beneficií, vycházely papežské bully přidělující 

i několikanásobně jedno obročí, častěji se 

vybíral papežský desátek. I díky tomu dále 

upadala morálka církevních hodnostářů. 

Začínal se vzmáhat odpor a kvetla hereze.  

Odpor proti úpadkovým jevům začal už za 

Karlovy vlády. Představitelé opravného hnutí 

byli zejména Konrád Waldhauser a Jan Milíč 

z Kroměříže.  

Posléze začaly v Čechách rezonovat myšlenky 

a učení Johna Wyclifa, které oslovily 

především mladou generaci myslitelů, mezi 

nimiž byl i Jan Hus. „Kaple betlémská a Wyclif 

učinily z Husa, čím byl.“ 4  Jan Hus a jeho 

stoupenci měli zpočátku mnoho 

podporovatelů včetně Václava IV., ale díky své  

                                                           
4
 KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin. 

[Sv.] 1. Str. 248. 

 

radikalitě o ně postupně přicházeli a řady 

jejich odpůrců mohutněly. Tento vývoj 

charakterizuje Kadlecův výrok: „Je to pokolení 

mladé a průbojné, ale má méně teologických 

vědomostí a méně jemnocitu ve věcech víry 

než generace odcházející, která však později 

přejde do útoku proti novotám, jež kdysi 

pomáhala tak účinně šířit.“5  Hus se dočkal 

papežské klatby a odešel na venkov. Vše 

vyvrcholilo v Kostnici, kde byl Hus prohlášen za 

kacíře, vydán světské moci a v červenci 1415 

upálen. O rok později ho následoval Jeroným 

Pražský. Husovo „kacířství“ vzbuzovalo 

a vzbuzuje dodnes mnohé polemiky. Dnešní 

katolický pohled na Husa je většinově smířlivý6 

a Jan Pavel II. vyslovil lítost nad jeho 

způsobem smrti.   

Začala husitská revoluce, kdy husité již od 

počátku nebyli zcela jednotní. Docházelo mezi 

nimi ke značné náboženské diferenciaci 

                                                           
5
 Tamtéž. Str. 250. 

6
 Katolický teolog profesor C. V. Pospíšil v rozhovoru 

pro Katolický týdeník o Janu Husovi prohlásil: 
„Teologicky sporná je jeho nauka o církvi, která by 
se měla skládat z předurčených ke spáse. Také jeho 
pojetí papežství je problematické. Všech třicet 
odsouzených tezí se koneckonců točí kolem 
ekleziologie a církevní autority. Jakmile ale 
začneme nahlížet Husovo snažení v souvislosti 
s děsivou krizí autority v církvi a s vyhraněně 
polemickým kontextem, v němž vznikl jeho spis 
O církvi, můžeme leccos chápat poněkud 
shovívavěji a s porozuměním.“ 

ZIKMUND, Martin. Byl naprosto nezkorumpovatelný. 
In: Katolický týdeník 2015/27.  
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i k herezím.7  Přesto husitské hnutí ohromilo 

Evropu a úspěšně odrazilo křižácké výpravy. 

Donutilo jednat Basilejský sněm o husitské 

otázce. Husitská revoluce české země velmi 

vyčerpala kulturně i hospodářsky, ale také 

zanechala nesmazatelnou stopu v mysli lidu 

a i v budoucnu často ovlivňovala politické 

názory i pohled na církevní otázky. 
 

 
 

Apokalyptická očekávání 

Jedním z faktorů, který mohl výrazně 

ovlivňovat myslitele tehdejší doby, bylo 

přesvědčení, že nastal čas Antikristův, konečný 

úsek lidských dějin před parusií. Důležitou 

úlohu hrála inspirace učením Jáchyma z Fiore 

a jeho následovníků, která zřejmě působila už 

na vládu Karla IV.8  

                                                           
7
 Srov. např.: „V prostředí bez církevního dohledu 

vyrůstaly jako houby po dešti hereze uvnitř hereze. 
Snahy spoutat právě osvobozené slovo boží vedly 
k nelítostným frakčním bojům, jež měly pro 
pravověrné husity i táborské pikarty nemenší 
existenciální závažnosti jako společný boj proti 
vnějšímu nepříteli ve znaku kříže.“  

ŠMAHEL, František. Husitské Čechy: struktury, 
procesy, ideje. Str. 432. 
8

 Např. působení Cola di Rienzi na Karla IV. 
naznačuje tuto možnost. 
Srov. např.: „Cola chtěl přivést krále Karla 

k poznání, aby se chopil iniciativy a jako 
eschatologický panovník od věků předurčený 
prozřetelností k zápasu proti zlu absolvoval za 
pomoci Coly korunovační cestu do Říma, stal se 
císařem a definitivně nasměroval dějiny 
k obnově v Duchu svatém.“ 

 
 

Apokalyptické vize a přesvědčení o blížícím se 

konci časů nalezneme v mnoha textech 

tehdejších duchovních myslitelů. Například 

u Milíče z Kroměříže ve spisech Sermo de die 

novissimo, Prophecia et revelatio de 

Antichristo a v jeho listu papeži Urbanovi V.9 

U Matěje z Janova můžeme uvést dílo Regulae 

Veteris et Novi Testamenti, u Jana Husa 

v mnoha jeho spisech i listech (především z let 

1410 až 1415). 10  Dále se lze zmínit 

                                                                                    
HLINKA, Vít. Erunt duo luminaria. „Restitutio" 

a jeho apokalyptičtí vyslanci ve františkánské 
a husitské perspektivě. Str. 181. 

Hlinka ve své práci popisuje i další možné vlivy, ale 
zároveň k tomu dodává: 

„Nakolik vnímal Karel své politické působení 
v uvedených eschatologických konceptech 
Božího vyslance Eliášova ducha, posledního 
císaře, který vybuduje předpovězený nový 
Jeruzalém, je obtížné zhodnotit.“ 

Tamtéž.  Str. 196. 
9

 „Blízko druhý příchod Kristův i Antichristův. 
A snad už přítomen Antichrist. Tyto myšlenky 
plní srdce Milíčovo.“ 

LOSKOT, František. Konrad Waldhauser, řeholní 
kanovník sv. Augustina, předchůdce Mistra Jana 
Husa. Str. 65. 

10
 „Husova konkretizace Antikrista, která dosáhla 

na nejvyšší stupně v církvi, je patrně 
nejsystematičtěji propracovaná ve spise De 
ecclesia. Zde reflektoval rozchod s někdejšími 
přáteli, neúspěch v protiodpustkové kampani 
s prvními oběťmi Janem, Martinem a Staškem, 
odklon krále Václava, odvolání své pře ke Kristu 
i nucený odchod na venkov. Většinu z těchto 
událostí Hus zahlížel v perspektivě závěrečného 
zápasu s Antikristem.“ 
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o Jakoubkovi ze Stříbra a jeho výkladu na 

Zjevení svatého Jana. 

Nutno zdůraznit, že ovlivnění doby 

eschatologickým očekáváním není 

v křesťanských dějinách ničím výjimečným, za 

všechny jmenujme třeba sv. Pavla a celé rané 

křesťanství nebo Jana Amose Komenského 

a jeho exilové druhy.11 
 

 
 

Husovi předchůdci, současníci a následovníci 

Za prvního z předchůdců se dá považovat 

německý kanovník řádu sv. Augustina Konrád 

Waldhauser (1320 - 1369). Do Prahy přišel na 

pozvání Karla IV., kterého na tuto myšlenku 

přivedl Arnošt z Pardubic. Byl jedním 

z morálních kazatelů, kázal německy a latinsky, 

                                                                                    
HLINKA, Vít. Erunt duo luminaria. „Restitutio" 

a jeho apokalyptičtí vyslanci ve františkánské 
a husitské perspektivě.  Str. 253. 

11
 Katolický teolog profesor C. V. Pospíšil 

v rozhovoru pro Katolický týdeník o očekávání 
konce dějin u Jana Husa a husitů řekl: „V Husových 
spisech až do roku 1411 se o příchodu Antikrista 
sice hovoří, ale není to tak žhavé. Mnohem 
vyhrocenější je to v posledním období jeho života. 
Tehdejší nejen česká společnost byla podobnými 
očekáváními zmítána. Víme, že zejména vznik 
Tábora byl spjat s vypjatými očekáváními 
eschatologického ražení.“ 
ZIKMUND, Martin. Byl naprosto nezkorumpova-
telný. In: Katolický týdeník 2015/27.  

tepal pokleslé mravy. 12  Z jeho díla uveďme 

spis Apologia, ve kterém se brání proti 

nařčením ze strany mnišských řádů,13 a Postilla 

studencium sancte universalis Pragensis, která 

je kazatelskou příručkou s výklady 

i praktickými pokyny pro kazatele. Konrád 

klade důraz na ideál křesťanského života, 

v dodržování morálního života ze strany lidu 

i duchovenstva spatřuje lék na problémy doby. 

Jeho spisy i kázání se vyznačují vysokou 

rétorickou i stylistickou úrovní. 

Waldhauser měl vliv na Jana Milíče 

z Kroměříže (1325 - 1374), který byl nejprve 

notářem v královské kanceláři a poté 

populárním kazatelem14 u sv. Michala a sv. Jiljí 

v Praze. Známé je jeho založení domu 

Jeruzalém pro kající se prostitutky. V kapli 

tohoto domu se denně laikům podávala 

eucharistie, což bylo v té době zcela 

neobvyklé, protože se běžně přijímalo jen 

jednou za rok. Milíč byl obviněn z kacířství, 

úspěšně se obhájil v Avignonu a zde také 

zemřel. K jeho textům patří Knížky 

                                                           
12

 Ukázka z Konrádova kázání: „Čím kdo hřeší, tím 
bude i trestán. Smilnýma očima pohlédneš na 
ženu, a ďábel hrozným zrakem pohlédne na 
tebe. Ruku vložíš v lůno nevěstčino, a ďábel vloží 
ji ve plameny ohně. Lokty svými obejmeš 
nevěstku a ďábel obejme tebe, a tebe líbajícího 
nevěstku políbí ďábel.“ 

LOSKOT, František. Konrad Waldhauser, řeholní 
kanovník sv. Augustina, předchůdce Mistra Jana 
Husa. Str. 45. 

13
 „Jak patrno není Obrana spisem jenom 
obranným, nýbrž také polemickým. Konrad 
velmi často přechází k útoku prudkému 
a bezohlednému. Pochopujeme, jakým asi 
záštím hořeli mnichové proti kázáním 
Waldhauserovým, jejichž ozvěnou jest 
Apologie.“  

Tamtéž. Str. 79. 
14

 Když stál v nadšení na kazatelně, jakoby se 
odštěpovaly jiskry, které zapadaly v srdce 
posluchačů, zaněcujíce zde očistný a povznášející 
plamen. To bylo Milíčovi nejčistším štěstím 
a nejvyšším požitkem. To byla mzda za jeho práci 
ve službách slova.“ 

LOSKOT, František. Milíč z Kroměříže, otec české 
reformace. Str. 34. 
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o Antikristovi,15 které napsal v římském vězení, 

nebo List k papeži Urbanovi V., kde vybízel 

papeže ke svolání všeobecného sněmu. Spisek 

Sermo de die novissimo se znovu zabývá 

příchodem Antikrista, posledním soudem 

a skonáním světa. Zachoval se i seznam kázání 

a jeho české modlitby. 

„Pařížský mistr“ Vojtěch Raňkův z Ježova 

(1320 – 1388) byl ve své době evropsky 

uznávanou osobností. Z jeho díla jmenujme 

filozofický spis Chvála filozofie či De scismate, 

kde reaguje na papežské schizma. Další 

„pařížský doktor“ byl Matěj z Janova (1350 – 

1393).  Napsal rozsáhlý pětidílný spis Regulae 

Veteris et Novi Testamenti, velké dílo o pěti 

knihách, začal sepisovat asi v r. 1387, kde 

kritizuje stav církve, opírá se téměř výhradně 

o biblické texty, předpovídá druhý Kristův 

příchod, protože Antikrist již působí. Klade 

důraz na časté přijímání. Jeho spis bývá 

označován jako první teoretické teologické 

dílo české církevní reformy.  

Tomáš Štítný ze Štítného (1333 – 1405) psal 

česky a je považován za nejstaršího klasika 

české prózy, protože byl nucen při převodu 

latinských pojmů vyřešit, jak je do češtiny 

uvést a zachovat správnost a smysl. Z jeho 

spisů zmiňme Knížky šestery o obecných 

věcech křesťanských, Řeči besední (otec jako 

laik vysvětluje svým dětem teologické 

a filozofické pojmy) a Řeči nedělní a sváteční.16  

Stanislav ze Znojma a Štěpán z Pálče byli 

zpočátku zastánci Viklefových myšlenek, ale 

postupně přešli na druhou stranu tábora 

a stali se Husovými protivníky. 

                                                           
15

 Milíč popisuje svá zjevení a varuje před Antikristem, 
např.: „Uváživ toto, řekl jsem duchu, jenž ve mně 
mluvil: Kdo jest Antikrist? A odpověděl: 
Antikristové mnozí jsou, a kdo rozvazuje a zapírá 
Krista, Antikrist jest.“ 

In: Tamtéž. Str. 119. 
16

 „Jako myslitel řadí se Štítný k našim mužům 
nejslavnějším a po stránce stylistické vyniká daleko 
nade všecky své vrstevníky.“ 

GEBAUER, Jan. O životě a spisích Tomáše ze Štítného. 
Str. 103. 

Husův přítel a nástupce v kapli Betlémské 

Jakoubek ze Stříbra byl hlavním iniciátorem 

přijímání pod obojí. Z jeho českých spisů 

můžeme zmínit Výklad na zjevenie sv. Jana 

(1420 – 1422) a je mu připisována i postila 

Epištoly nedělní, též výklad přes celý rok (1422 

– 1428). 

Žák Jakoubka ze Stříbra, Jan Rokycana, byl 

jedním z účastníků na sněmu v Basileji a jeho 

hlavní spisy jsou Výklad na evangelium sv. 

Jana (1453), kde vylíčil společenské poměry 

své doby, a Postila na neděli a svátky, která je 

sestavena z jeho kázání (1456 – 1457). 

Jmenovat můžeme i další jména z období 

husitské revoluce: Mikuláše z Pelhřimova, Jana 

z Příbrami či Ondřeje z Brodu. Z oblasti 

zachovaných literárních děl je nutné uvést 

Jistebnický kancionál, který je sbírkou 

duchovních písní,17 Budyšínský rukopis (okolo 

1420), který obsahuje zejména polemiky proti 

Zikmundovi,  

Husitskou literaturu symbolicky uzavírá dílo 

Petra Chelčického, který byl velmi originálním 

spisovatelem a myslitelem (1390 – 1460). Nyní 

uvedeme jen jeho spis Postila – Kniha 

výkladuov spasitedlných na čtenie nedělnie 

celého roku (1434 - 1441) a Sieť viery pravé 

(1440 – 1443). 

 

Příště podrobněji o Janu Husovi 

a poté i o Petru Chelčickém. 
 

                                                           
17

 „Vznik rukopisu lze klást do dvacátých let 15. 
století. Jeho kulturní, jazykový a liturgický význam 
je v mnoha ohledech veliký. Je mimo jiné svědkem 
toho, že milieu, ve kterém vznikl, nezamýšlelo 
destrukci liturgie a její naprosté odmítání, jak se 
s ním setkáváme u některých radikálních skupin 
husitského hnutí, ale naopak liturgii přálo a její 
hudebně-zpěvní projev chtělo zachovat a rozšířit. 
S jistotou můžeme říci, že v době vzniku kancionálu 
neměla žádná evropská země na území západní 
liturgie tak ucelený soubor překladů latinských 
liturgických textů z graduálu, antifonáře a misálu, 
obohacený ještě o české duchovní písně, jaký 
představuje Jistebnický kancionál.“ 

KUNETKA, František. Jistebnický kancionál. 
In: Teologické texty 2006/1.  
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Balady Karla Jaromíra Erbena

 

Polednice 
 

U lavice dítě stálo, 
z plna hrdla křičelo.  
„Bodejž jsi jen trochu málo, 
ty cikáně, mlčelo! 
 
Poledne v tom okamžení, 
táta přijde z roboty: 
a mně hasne u vaření 
pro tebe, ty zlobo, ty! 
 
Mlč! 
Hle husar a kočárek – 
hrej si – tu máš kohouta!“ ― 
Než kohout, vůz i husárek 
bouch, bác! letí do kouta. 
 
A zas do hrozného křiku – 
„I bodejž tě sršeň sám –! 
Že na tebe, nezvedníku, 
Polednici zavolám! 
 
Pojď si proň, ty Polednice, 
pojď, vem si ho zlostníka!“ ― 
A hle, tu kdos u světnice 
dvéře zlehka odmyká. 
 
Malá, hnědá, tváři divé 
pod plachetkou osoba; 
o berličce, hnáty křivé, 
hlas – vichřice podoba! 
 
„Dej sem dítě!“ ― „Kriste Pane, 
odpusť hříchy hříšnici!“ 
Div že smrt jí neovane, 
ejhle tuť – Polednici! 
 
Ke stolu se plíží tiše 
Polednice jako stín: 
matka hrůzou sotva dýše, 
dítě chopíc na svůj klín. 
 
A vinouc je, zpět pohlíží – 
běda, běda dítěti! 
Polednice blíž se plíží, 
blíž – a již je vzápětí. 
 
Již vztahuje po něm ruku – 
matka tisknouc ramena:  

 
„Pro Kristovu drahou muku!“ 
klesá smyslů zbavena. 
 
Tu slyš: jedna – druhá – třetí – 
poledne zvon udeří; 
klika cvakla, dvéře letí – 
táta vchází do dveří. 
 
Ve mdlobách tu matka leží, 
k ňadrům dítě přimknuté: 
matku vzkřísil ještě stěží, 
avšak dítě – zalknuté. 
 

 
 

Dceřina kletba 

 
Což jsi se tak zasmušila, 

dcero má! 

což jsi se tak zasmušila? 

Veselá jsi jindy byla, 

nyní přestal tobě smích!  

 

„Zabila jsem holoubátko, 

matko má! 

zabila jsem holoubátko – 

opuštěné jediňátko – 
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bílé bylo jako sníh!“ 

Holoubátko to nebylo, 

dcero má! 

holoubátko to nebylo – 

líčko se ti proměnilo 

a potrhán je tvůj vzhled!  

 

„Oh, zabila jsem děťátko, 

matko má! 

oh, zabila jsem děťátko, 

své ubohé zrozeňátko – 

žalostí bych pošla hned!“ 

 

A co míníš učiniti, 

dcero má? 

a co míníš učiniti, 

kterak vinu napraviti 

a smířiti boží hněv?  

 

„Půjdu hledat květu toho, 

matko má, 

půjdu hledat květu toho, 

kterýž snímá viny mnoho 

a zbouřenou chladí krev.“ 

 

A kde najdeš toho květu, 

dcero má? 

a kde najdeš toho květu 

po všem široširém světu, 

v které roste zahrádce?  

 

„Tam za branou nad vršíkem, 

matko má, 

tam za branou nad vršíkem, 

na tom sloupu se hřebíkem, 

na konopné oprátce!“ 

 

A co vzkážeš hochu tomu, 

dcero má, 

a co vzkážeš hochu tomu, 

jenž chodíval k nám do domu 

a s tebou se těšíval?  

 

„Vzkazuji mu požehnání, 

matko má, 

vzkazuji mu požehnání – 

červa v duši do skonání, 

že mi zrádně mluvíval!“ 

 

A co necháš svojí matce, 

dcero má, 

a co necháš svojí matce, 

jež tě milovala sladce 

a draze tě chovala? 

 

„Kletbu zůstavuji tobě, 

matko má, 

kletbu zůstavuji tobě, 

bys nenašla místa v hrobě, 

žes mi zvůli dávala!“ 
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 O Kateřince a tlustém červeném svetru – Miloš Macourek 
 

Byla jedna malá holčička, jmenovala se 

Kateřinka, a ta dostala k Vánocům krásný 

červený svetr, ale nechtěla ho nosit, ani když 

byl ten největší mráz. 

Pročpak si nevezmeš ten červený svetr, 

Kateřinko, ptala se jí maminka a Kateřinka 

řekla, nechci ho, protože kouše. 

To snad není možné, řekla maminka a šla 

a otevřela skříň, ale svetr udělal raf a kousl ji do 

prstu. 

Ale podívejme se, řekla maminka, ten svetr 

kouše jako pejsek, až nebude mráz, dáme ho na 

dvůr hlídat a tobě upletu nový svetr z něčeho, 

co máš ráda. 

Tak mi upleť svetr ze špaget, řekla Kateřinka, ty 

já mám nejraději, a maminka řekla, proč ne, 

a upletla Kateřince svetr z teplých špaget. 
 

 
 

A Kateřinka šla bruslit a každý se divil, jaký to 

má zvláštní svetr, kdekdo chtěl ochutnat, ale 

Kateřinka řekla, to tak, abyste mi snědli rukáv, 

už takhle je v něm zima, a opravdu, špagety 

brzy vystydnou, Kateřinka dostala rýmu, doma 

si vypila horký čaj, dala svetr do skříně a šla 

spát. 

 

Ale představte si, ráno nemohla svetr najít, ve 

skříni byl jen ten červený a Kateřinka na něj 

spustila, kde je můj nový svetr, přiznej se, co jsi 

mu udělal, a běžela do kuchyně a volala, 

maminko, ten ošklivý hlídací svetr mi snědl můj 

nový svetr ze špaget. 

A maminka řekla, to je ale tvoje chyba, 

Kateřinko, neměla jsi ho dávat do skříně, když 

jsi věděla o červeném svetru, co je zač, a šla ke 

skříni a řekla, to se dělá, co? 

A červený svetr se začervenal a řekl, promiňte, 

ale měl jsem už takový hlad, že mi přišly vhod 

i studené špagety, ale mohu vás potěšit 

sdělením, že když se najím, nekoušu, račte mě 

pohladit a uvidíte. 

Jenom jestli nelžeš, řekla Kateřinka a zkusila ho 

pohladit, ale červený svetr opravdu nekousal, 

byl měkoučký a huňatý a Kateřinka si jej oblékla 

a bylo jí krásně. 

A tak každý den u snídaně krmila Kateřinka 

červený svetr drobečky z rohlíků a červený 

svetr byl tlustší a tlustší, a čím byl tlustší, tím víc 

hřál a Kateřinka v něm mohla bruslit od rána do 

večera.
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Úkol do angličtiny 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Píseň o naději 
Marta Veselá Jirousová 

 

Zaslechla jsem píseň o naději 

přivál ji mořský vánek 

k ostrovu trosečníků 
 

Byla to naděje s vůní modřínů a borovic 

naděje se stračími křídly 

naděje rozkvetlých mečíků a jiřin 
 

Zaslechla jsem píseň o naději 

a zpívala ji tak teskně 

až se ke mně slétli motýli ze všech koutů 

posedali mi na ramena a na tvář 

zahalili mě do rozkošného hábitu 

a pak nás vzal vítr na cestu domů 
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V mé knihovničce nesmí chybět… 
 

No, to je otázka! Každý by hned začal 

přemýšlet nad nějakou knihou, ale co když si 

tam někdo schovává milostný dopis? Pracovní 

smlouvu? Fotku svých dětí? Svůj první 

vydělaný milion? Nebo něco důležitého jen 

pro něj? Co by to bylo pro Vás? Řekli byste: 

"Moc nad tím přemýšlíš, máš snad moc času, 

nebo co?“ 

Řeknu Vám to. Není to tím, že bych měl moc 

času, jen je to téma mé slohové práce a když 

už to tady mám, nebudu to snad zahazovat... 

Ale zpět k tématu. Takových věcí může být 

spousta. Ale pro mě? Teď nevím. Zkusím nad 

tím popřemýšlet. Moje mušle co mám 

od moře? Ne. Tak co třeba má oblíbená kniha? 

Bez ní bych to též zvládl. Mmm, je to těžké... 

Už vím! Je to malý sešitek, do kterého mi při 

odchodu všichni mí kamarádi ze staré školy, 

před odjezdem namalovali obrázky na 

rozloučenou. Nejsou to ani umělecká díla, ani 

super nápad. Byla to čtvrtá třída, co od nás 

tehdy čekat, hehe. Ale je to pro mě velmi 

významné. Jsou tam obrázky od mé první 

dětské lásky, od dvou mých nejlepších 

kamarádů a kamarádek.  

Máte něco takového? Pokud ano, jak je to pro 

vás důležité? Byl by to také váš předmět, který 

by nesměl chybět ve vaší knihovničce? Já 

myslím, že ano. 

Kristian Brodský, 9. B 

 

V mé knihovničce nesmí v žádném případě 

chybět série knih anglické autorky Megan 

McDonaldové o životě Nely Náladové. 

Jsou pro mě citovou záležitostí, protože jsem 

se ve druhé třídě skrze ně dostala do světa 

zhruba stejně staré dívky, jako jsem byla já, 

když jsem dostala první knihu. Navíc mi Nela 

Náladová byla blízká nejen svým chováním, ale 

taky tím, o co se zajímala. 

Každá kniha popisuje Nelu v jiné části jejího 

života. Knihy jsou obohaceny veselými 

černobílými ilustracemi, které hezky doplňují 

děj. Díky tomu, se čte velmi rychle. Já jsem si 

obrázky vymalovávala vodovými pastelkami, 

což je další možnost, jak knihu využít. 

Moje minisérie se stala půjčovací sbírkou, 

která umožňovala mým kamarádkám 

proniknout do Nelina světa společně se mnou. 

Můj nejoblíbenější díl je Nela Náladová 

zachraňuje svět a zároveň byl první, který jsem 

četla. 

Knihy na sebe dějem těsně nenavazují, což 

čtenáři dává možnost je číst podle vlastního 

výběru a obsahu. Tuto knižní sérii bych 

doporučila především mladším čtenářkám ve 

věku osmi až deseti let. 

Magdalena Pattermanová, 8. A 
 

 
 

V mé knihovničce, která stojí vedle mé 

postele, nesmí chybět knihy, které mi máma 

předčítala, když jsem byl malé batole až po 

dnešní knihy, které si již samozřejmě čtu sám. 

Ať už jde o knihy psané a kreslené 

komiksovým stylem. Encyklopedie o zemi, 
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vodě, vesmíru, či z pradávných dob až po 

dnešní svět a jeho technologie. Knihy, které 

sice jsou už v zašlém stavu a je to na nich 

dobře znát, si někdy jen pro vzpomínky otevřu 

a pročtu. Knihy zaměřené na filmy nebo 

filmové postavy a různé informace o těchto 

postavách. Komiksové sešity v krabici, která je 

už k prasknutí. Knížky od známé spisovatelky J. 

K. Rowlingové a jejího Harryho Pottera z dob, 

kdy mě kouzelnictví strašně bavilo. Knihy 

tématem sci-fi nebo detektivní, obzvlášť 

detektivní dodnes patří mezi moje 

nejoblíbenější žánry knih.  

Snad už jsem vyjmenoval všechny knihy, témat 

mám spoustu, ale žánru moc ne. Nejdůležitější 

pro mě však není text uvnitř, ale jejich 

hodnota ve vzpomínkách. Příběhy v těchto 

knihách vyvolávají spoustu emocí, ale já si 

vždy vzpomenu na krásné, bezstarostné chvíle 

z mého věku, kdy nebylo proč se stresovat, 

a svět byl jenom radost. Chvíle, kdy jsem 

nemusel přemýšlet nad věcmi, jako jsou 

známky, úkoly a tak dále. Proto nesmí žádná 

kniha z mé knihovničky chybět. 

Oliver Hrbek, 9. B 
 

 

No, abych vám řekla pravdu, já moc knížek 

nemám. A taky k čemu, že? Pro knížky si 

chodím do knihovny a opravdu pořád je co 

číst. Tak například. Přejete si knížku na 

Vánoce. Dostanete ji a hltavě ji přečtete za pár 

dní. Někdy i hodin. Ale co potom s knížkou, 

která je již přečtená? Podruhé ji již číst 

nebudete, protože jste ji přece četli už jednou. 

No a tak jí odložíte do vaší malé knihovny 

a necháte ji tam spát. Na „chudáka malého“ 

začne padat prach. Jednou se ale vaše 

kamarádka, která má ráda stejně jako vy 

detektivky dozví, že tuto knihu máte vy 

a v knihovně ještě není. A tak jí ji teda půjčíte. 

Však co s ní? Ta jí taky celou zhltne a opět ji 

vrátíte do knihovničky. Jak rostete, dostáváte 

další a další knížky, které ovšem za malou 

chvíli uložíte ke všem ostatním. Po pár letech, 

už není na žádné další knihy místo, a tak si 

musíte pořídit další knihovničku. Až jste velcí, 

vaši knihovnu začnou vyplňovat knihy 

odborné. Pak nastává obrovský problém. Vaše 

odborné knížky nemáte kam dávat, a tak se 

rozhodnete vyklidit vaše knížky z dětství, ale 

vyhodit je by byla obrovská škoda a tak je 

chcete darovat do knihovny. Tam je ale 

odmítnou, protože těchto mají plné bedny 

a tak si je budete nuceni nechat doma a už 

nikdy je neotevřete.  

Takže vám radím, nekupujte si knížky a radši si 

je běžte honem půjčit do knihovny. A pokud se 

ptáte, co mám v knihovničce já, tak jen asi tři 

detektivky. 

Anna Sýkorová, 8. B 

 

Když si představím moji knihovničku, moc 

knih v ní tedy není. Musím se přiznat, že 

nejsem žádný velký čtenář, ale když mě nějaká 

kniha zaujme, velmi ráda ji dočtu až do konce. 

Ve své knihovničce mám jen ty knížky, které 

mě opravdu nadchly, anebo knížky, které mám 

ráda ještě z dětství.  

Ráda čtu různé žánry, jako třeba pohádky, 

dobrodružné knihy, dívčí romány, ale 

i encyklopedie a literaturu o psech.  
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Jedna z knih, která mě opravdu zaujala a určitě 

v mé knihovničce nesmí chybět je Dívka 

z inkoustu a hvězd od britské spisovatelky 

Kiran Millwood Hargrave. Svým poutavým 

příběhem a krásným provedením si mě 

neskutečně získala. Kniha je o Isabelle, která 

sní o tom, že prozkoumá celý ostrov Joya, na 

kterém žije. Avšak od chvíle, co na ostrov přijel 

generál Adori se svou rodinou, je všechno 

jinak. Obyvatelé města Gromery nesmějí 

překročit hranici Zapomenutého území. Když 

se však ztratí guvernérova dcera a zároveň 

Isabellina kamarádka Lupe, Isabella neváhá 

a využije příležitost k tomu, aby se dostala do 

zapomenutého území. Převleče se za chlapce 

a s kartografickým náčiním a starou 

maminčinou mapou Zapomenutého území se 

společně s Adorim, guvernérovou družinou 

a Isabeliným kamarádem Pablem vydají Lupe 

zachránit. To ale ještě neví, co na ně 

v Zapomenutém území čeká za nebezpečí. 

Zapomenuté území není vůbec takové, jak si 

ho představovala. Legenda o Arintě, Isabellině 

hrdince, o které jí její táta vypráví, je skutečná 

a podzemní tunely pod ostrovem taky. 

Tahle knížka by v mé knihovničce opravdu 

neměla chybět. 

Adéla Juřinová, 9. B 
 

 

 
 

Já osobně moc nečtu, ale ve své knihovničce 

mám pár knížek, které bych mohla číst pořád 

dokola. Jsou to kriminální příběhy od autorky 

Shari Lapena. Od této spisovatelky mám zatím 

tři knihy, a to Manželé odvedle, Někdo cizí 

v domě a Nevítaný host. 

Nejvíce mě zaujala kniha Nevítaný host, 

o které bych vám ráda řekla více. 

Tato kniha byla vydána jako poslední z těchto 

tří a já sem ji přitom měla jako první. Nevítaný 

host je o tom, že do venkovského hotelu 

přijíždějí hosté, kteří si chtějí užít pohodový 

a odpočinkový výlet, který se ale změní spíš na 

noční můru. Ten den, ve kterém přijíždí, je 

sněhová bouře a hosté jen tak tak stihli přijet. 

Hned první noc se zde však stane nehoda nebo 

vražda? Všichni si myslí, že je to jen hrozná 

nehoda, jen právník David si myslí něco jiného. 

Aby toho nebylo málo, bouře je tak silná, že se 

nedá odjet a nefunguje elektřina. Další vražda 

na sebe nenechá dlouho čekat. Každý se 

začíná bát o svůj život a už nikdo nikomu 

nevěří. Všichni jen netrpělivě čekají na příjezd 

policie. Na konci knížky je vrah objeven 

a zatčen. Většina hostů odjíždí s traumatickým 

zážitkem na celý život. 

Doufám, že jsem vám popsala, to co v mé 

knihovničce rozhodně nesmí chybět. 

Sára Sikorová, 9. A 
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Říkal jsem si: „V mé knihovničce nesmí 

chybět Harry Potter.“ Všichni spolužáci ho 

totiž četli, jen já jsem byl za hlupáka, který si 

ještě nepřečetl ani první díl. A tak jsem si ho 

vysnil k Vánocům. 

Když jsem na Štědrý den pod stromkem 

zahlédl krabici ve tvaru knížky, hned jsem 

balicí papír roztrhal na kousky, objal maminku 

a pustil se do čtení první kapitoly. Četl jsem do 

noci, a když už se mi únavou zavíraly oči, 

najednou jsem se objevil na nádraží. Nevěřil 

jsem vlastním očím. Přede mnou byl vlak 

a nástupiště s nápisem „devět a tři čtvrtě“. 

Hned jsem věděl, co to znamená. Jedu do 

Bradavic! Rychle jsem nastoupil do vlaku. Sedl 

jsem si do kupé s dvěma dalšími lidmi. Hned 

jsem se poznal. Byli to Ron a Hermiona. Začal 

jsem se jich vyptávat, jak jsem se k nim dostal. 

Převyprávěl jsem jim, co se stalo, a v tom mě 

Hermiona zastavila. Řekla mi, 

že mě tam jistě zatáhlo kouzlo 

čaroděje Brumbála, ředitele 

kouzelnické školy v Bradavicích. 

Nevěděla ale proč. Než jsme na 

to přišli, byli jsme 

v Bradavicích. Vystoupili jsme 

z vlaku a já před sebou uviděl 

obrovský zámek. 

Když jsem do něj vstoupil, 

uvítal mě Brumbál osobně. Řekl 

mi, že mě naučí kouzlit, že jsem 

vyvolený budoucí čaroděj, 

který přemůže zlo. Nadšený, 

i když trochu vyděšený, jsem 

vstoupil do nejbližší učebny 

a naučil se prvních pár kouzel. 

O pár minut později se venku 

ozval hlasitý řev a křik. Všichni 

dospělí kouzelníci se rychle 

seběhli před zámkem a utíkali 

do lesa, odkud zvuky vycházely. 

Zajímalo mě, co se tam děje, 

takže jsem se potichu plížil do 

lesa za nimi. Řev i křik utichl. 

Kouzelníci se rozdělili a šli 

hledat. Byl jsem zrovna daleko od ostatních, 

když se přede mnou to monstrum objevilo. 

Vypadalo to jako vlkodlak, ale asi dvakrát větší 

a s mnohem ostřejšími drápy. Otočilo se to ke 

mně. V pozadí jsem viděl, jak někdo utíká. Byla 

to ta dívka, kterou to uneslo, ale to jsem si v tu 

chvíli neuvědomil. 

Jediné, co mě právě zajímalo, bylo to 

monstrum. Než na mě stihlo zaútočit, zkusil 

jsem kouzlo, které jsem se teprve před pár 

minutami naučil. „Wingárdium Leviosa!“ zvolal 

jsem. Ale nic se nestalo. Monstrum mě vzalo 

do svých drápů a chystalo se mi ukousnout 

hlavu. 

Pak jsem se vzbudil a začal jsem si číst další 

kapitolu. 

Alexandr Nawrat, 8. A 

 

 

Obrázek: Karolína Míčová, 6. B 
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Líčení 
 

Léto   

Anna Sýkorová, 8. B 

 

Léto. Ano, v létě se majestátní žluto-zlatá 

dáma uráčí vstávat dříve, aby své uzoulinké 

paprsky vypustila brzičko na louky a vzbudila 

tak okolní svět. Na lukách posedávají malé 

drahokamy, které si vždy, než je Slunce vysuší, 

vyprávějí o příhodách, co se jim staly v noci. 

Já vstanu v šest hodin a ihned běžím po louce 

mezi ranní rosou, kterou sluníčko rychle ničí, 

k blízkému rybníku, kde rybky pořádají závody, 

která z nich vydrží nejdéle pod vodou. Hladina 

se leskne, jakoby do ní někdo naházel třpytky. 

Skočím do ještě ne moc vyhřáté vody. Ale to 

mi nevadí. Voda mě něžně obklopuje, jako 

když vás obsluhují v království. Je to krásný 

pocit. Vylezu z vody, zamávám jí a poděkuji za 

osvěžující koupel. Ani se neutírám. Sluníčko 

mě vysuší svými paprsky. I vlasy, které obvykle 

mívám dlouho mokré. Jako by mě v nich 

slunce vískalo. Když běžím zpátky, jako kdyby 

si o mě tráva šeptala, a stromy stojí v pozoru 

jako vojáci. To není jako na podzim, kdy hrají 

s větrem přehazovanou. 

Občas si zapálím ohýnek, velkého pomocníka, 

ale někdo jej označuje i za zrádce. Opeču si na 

něm rohlík. Vždy chutná grandiózně. Nakonec 

společně s vodou onen sálající, rudě červený, 

krvavý ohníček zalijeme. A poté už hurá domů. 

Tam, kde vás přivítají s otevřenou náručí.  

S přáteli často vyrážíme na několikadenní pouť 

světem. Ta krásná příroda! Jejda mane, miluji 

ten pocit! Slunce někdy pálí tak, že nám úplně 

zrudne kůže. To pak večer naříkáme, že jsme 

se měli natřít opalovacím krémem. A tak se 

ukryjeme do lesa. Ten nás vždy rád přivítá. 

Naše nejoblíbenější místo je malá jeskyňka. 

Připadám si v ní jako v nějakém bunkru za 

války. Spustíme se tam po laně. Stromy se jí 

snaží skrýt, ale my ji vždycky najdeme. Máme 

to tam moc rádi. Večer uléháme, ale ani si 

nebereme karimatky. Jehličí ani trochu  

 

nepíchá. Není to tak, že by nás bodalo do zad. 

Jehličky jsou tam totiž už z předešlého roku. 

Ráno brzy vstaneme, sbalíme si věci a pádíme 

k domovu. 

Ó, jak je léto překrásné! 
 

 
 

 

2x foto: Eliška Sevruková, 8. A 
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Zima  
Emma Suchanová, 8. B 

 

Mám ráda, když se ráno probudím do bílého 

světa. Když svět přikryla velká bílá peřina a na 

každém jejím kousku se třpytí nádherná 

umělecká díla přírody. Na větvích zasněžených 

stromů se stříbrně lesknou překrásné 

diamanty Zimy.  

Zima je pro mě to nejkrásnější roční období. 

Kamkoliv jdu, pod nohama mi křupe měkká 

bílá pokrývka, kterou příroda zahalila celý kraj, 

kam až dohlédnu. Zima je také období radosti. 

Ze sněhu může být bílý tobogán, stavební 

hmota či munice na sněhovou válku. V tomto 

kouzelném období se zabaví každý. 

Možná je to proto, že mám v zimě narozeniny, 

možná už to, že jsem se v zimě narodila, něco 

znamená. Zima mě dělá šťastnou každý den, 

co vyjdu ven a vidím tu krásu. Hedvábný šat 

zdobený perličkami a stříbrem. Nadýchané 

a bohaté šaty, do kterých zima oblékla 

každičký kousek země, stromů i oblohy. Jsem 

šťastná pro každý první stříbrný déšť, kdy 

doslova umělecké krystalky pokryjí zem. Je to 

nádherný dárek k narozeninám. Můžeme vzít 

prkno a sjíždět z kopců přes dlouhé bílé 

závoje. 

A když se pak sama zem rozsvítí, když na ni 

usednou lehoulinké pramínky zlatého svitu. 

Jako by se z nebe sesypaly všechny hvězdy. 

Paprsky světla jemně pohladí krajinu a ta se 

začne blýskat a třpytit jako hromady hvězd. 

Když slunce pak dosáhne svým jemným 

dotykem také na vzdálené vrcholky 

pocukrovaných hor, kopce studem zrůžoví pod 

slunečními pohledy.  

Přes dlouholetou snahu a pečlivost se podle 

mě žádnému malíři, skladateli či jakémukoli 

člověku nepodařilo a nepodaří dokonale 

napodobit ty překrásné výtvory přírody. Nač 

chodit do galerií a hledat dokonalý obraz? 

Vždyť stačí vyjít ven. Ať už do zimy či do léta, 

vždy se nám naskytne pohled na to 

nejkrásnější umělecké dílo. 

 
 

 

2x foto: Eliška Sevruková, 8. A 
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Postel 
Albert Zika, 8. B 

 

Postel. Čtyři nohy a dřevěná deska. Na tu 

desku položte matraci, duchnu a polštář 

a vyrobili jste místo klidu. 

Postel je pro mě místem odpočinku. Když vím, 

že se mi všechno hroutí, tak alespoň můžu 

myslet na večer, až si lehnu do té „rakve pro 

živé“, protože pak bude vše hned lepší. Když 

usínám v tom kouzelném kvádru snů 

a vzpomínek, tak se mé problémy vzdávají 

a odcházejí. Na Zemi není příjemnější pocit, 

než si po nekonečném a vyčerpávajícím dni 

lehnout a nechat se oprostit od doléhajících 

starostí. Na chvíli se nade vše povznést, tělem 

zůstat na zemi, avšak myslí letět za hranice do 

neznáma. Tomu překrásnému a navíc tak 

lehce získatelnému pocitu se nic nevyrovná. 

Když se k tomu přidá lehké mrholení, silná 

vůně smrkového lesa a podvečerní stmívání 

jako z pohádky, máte recept na klidnou, tichou 

a jedinečnou noc. 

Postelí se dá nazvat ledacos. Může to být vaše 

postel v pokoji, ale klidně i spacák turisty, 

pelech medvěda či větve orangutana. Prostě 

cokoliv, kde se cítíte příjemně a můžete tam 

usnout. 

 

Zima  
Ondřej Stojaník, 8. B 

 

Mé oblíbené roční období je zima. Svět se 

z ničeho nic stane tak klidný. Valící se řeky 

zamrznou., ptáčci přestanou zpívat a závěje 

sněhu způsobí, že v ulicích lišky dávají dobrou 

noc. Svět je naráz bílý, očištěn od veškeré 

nečistoty. Přírodní jevy se pozastaví či 

zpomalí. Třešničkou na dortu už je jen čas, 

kterého je tolik, že se v něm budete ztrácet. 

Studený vzduch, který dýcháme, působí jako 

střípky ledu padající do plic. Pod botami křupe 

sníh, který rovněž evokuje pocit klidu, míru 

a velikosti.  

Jezdíme na hřbitovy zavzpomínat na zesnulé, 

připomínáme si společné chvíle, které jsou 

pryč. Tyto okamžiky jsou smutné, mohou být 

stresující, ale je důležité si uvědomit, že jejich 

duch se nevytratil a jsou stále s námi.  

Na Vánoce všichni upustí od povinností 

Foto: Tereza Šubertová, 8. A 
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a sednou si společně s rodinou ke stolu 

a dodržují tradice, které by se měly dodržovat. 

Vánoce znamenají zpomalení, uvolnění, 

nadechnutí se čerstvého vzduchu, abychom 

mohli vstoupit do nového roku s čistým 

štítem. Pak znovu čas zrychlí a je ho 

nedostatek, začne rutinní život, který nás 

provází většinu našeho bytí. Když začne nový 

rok, povinnosti zavolají a my nemáme na 

výběr nic jiného, než odpovědět na jejich 

volání. Proto je radost, že máme období, kdy 

se děti veselí a dospělým se vybavují časy, kdy 

sami byli dětmi. 

Zima přináší zpomalení i pro přírodu. Když 

přijdeme ke stromům, můžeme cítit jejich 

dech a opravdovou váhu. Při procházce lesem 

působí okolí kouzelně a stromy kolem 

připomínají lidi, kteří se na vás dívají 

a naslouchají. Zima umí překvapit, okouzlit 

a uklidnit. 

 

Léto  
Jakub Doležal, 8. B 

 

Z nebe vymizely bílé kadeře a zůsta-

lo zde jen modré moře. Ptáčci si 

náramně prozpěvují a stromy 

radostí tančí. Bodejť by ne, když 

k nám přišlo krásné léto! 

A co to vlastně je – krásné léto? 

Přichází v tu dobu, kdy se s námi 

škola loučí, a my se ženeme domů 

jako hromada smetí hnaná větrem, 

abychom rychle odfrčeli na 

dovolenou k velké louži. Tam 

vypustíme z naší meruny všechny 

zlé problémy a načerpáme potřebné 

síly. Jenže i skvělé věci končí a stejně 

tak i krásná a exotická dovolená. Ale 

vzdychat nemusíme, vždyť před 

očima se nám tyčí zbytek úžasné 

letní svobody. Sluníčko se ještě 

neloučí a malé ratolesti si pořád 

mohou hrát na zeleném koberci. 

Uplynul pouze jeden z krásných 

týdnů. Tak proč se unáhleně strachovat? Kdo 

by se nechtěl rochnit ve velké vaně? Nebo se 

svými kamarády pod zlatým sluníčkem 

poskakovat? Ten by nevěděl, co jsou letní 

radovánky! 

Když náhle tu a tam uslyším, jak bude velké 

teplo v letním čase, hned se mi zvedne nálada. 

V srdci ucítím pohlazení slunečních vlásků 

a vůni jásajících kytiček. A moje nálada se 

vyšvihne vzhůru tak rychle jako známí atleti na 

hrazdě. 

Pro spoustu lidí je překrásné jiné roční období. 

Někteří mají rádi barevný podzim, krutou 

královnu zimu nebo živé jaro. Každý má svého 

favorita. Jsou i tací, kteří se nekamarádí 

s žádným ze čtyř úseků roku.  Ti nás ale 

naštěstí nezajímají. Shrnuto, léto je jak milá, 

pěkná a ochotná dívka, která vás na čas opustí 

a pak se opět s radostí vrací. 

 

Obrázek: Karolína Mičová, 6. B 
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Kouzelné jaro s kamarády 
Magdalena Pattermanová, 8. A 

 

Mé oblíbené ročné období je jaro. Chladné, 

ale zároveň teplé. Sedíme s kamarády na 

lavičce u lesa. Vyhříváme se na slunci 

a dýcháme příjemný chladný vzduch. 

Sledujeme ptáky, jak se vrací z teplých krajin. 

Posloucháme šumějící potok a tající sníh. 

Vidíme laň, jak přeběhne cestu a za ní druhá i 

třetí. Zavřu oči, vnímám pouze teplé sluneční 

paprsky, které mě nabíjejí a krásný zpěv ptáků. 

Jaro pomalu začíná čarovat a příroda se 

probouzí pod tající peřinou sněhu. Sněženky 

už odkvétají a střídají je žluťoučké petrklíče. 

Louka se začíná barvit zelenou trávou 

a žlutými květy. 

Po chvíli se kamarádka zvedne a zavelí, že se 

jde dál do lesa. Je mi příjemně chladno. 

Cestou si povídáme a smějeme se. Listí na 

stromech už pomalu roste a hraje všemi 

odstíny zelené. Dojdeme na malou hezkou 

mýtinku. Roztáhneme si věci a začínáme  

 
svačit. Vytáhnu si fotoaparát, abych mohla 

fotit to nádherné jaro a smějící se kamarády. 

Zanedlouho přiláká náš malinký piknik 

i nevelikou zrzavou veverku. Hodím jí kousek 

svého rohlíku a rychle si ji vyfotím. Chvíli mě 

pozoruje a potom uteče. Na okamžik si lehnu. 

I přes deku je zem stále studená po dlouhé 

vládě zimy. 

Blíží se čas vyrazit domů, abychom stihli západ 

slunce na vyhlídce. Sbalíme si věci a vyrazíme. 

Dojdeme pod vyhlídku a slunce je už dost 

nízko. Musíme si pospíšit. Stihli jsme to, 

stojíme na vyhlídce a koukáme na oblohu. 

Hrají na ní ostré a teplé barvy ohně. Je to ten 

nejhezčí pocit, co jsem kdy zažila. 

Rozloučíme se a každý se vydá jiným směrem 

domů. Je mi skvěle. Myslím jen na malou 

zvědavou veverku a na ohnivý západ slunce. 

Foto: Tereza Šubertová, 8. A 
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Hra na kytaru 
Alexandr Nawrat, 8. A 

 

Má oblíbená činnost je bez pochyb hraní na 

kytaru. Krásu hudby dnes lidé zřídka vnímají, 

i když mohou. Pokaždé, když se dotknu struny, 

je to zprvu pocit nejistoty, ale když začnu hrát, 

celý svět jako by se proměnil zkrátka v něco 

úžasného. Kouzelnější je tento pocit snad jen 

tehdy, když si svou kytaru vezmu ven, do 

přírody, na své oblíbené místo mezi stromy. 

V létě zde sluníčko jasně svítí, jeho paprsky mi 

ohřívají tváře, ptáčci zpívají své oblíbené 

písně, větříček jemně vane a hýbe listy krásně 

zelených stromů. Už to je samo o sobě 

krásnější než pohled na jakýkoliv obrázek. 

Pak si ale sednu na kámen a vybalím kytárku. 

Oči se mi přivřou, na těle stále cítím teploučké 

sluneční paprsky a jemný vánek. Vybrnknu  

 

 

první akord a nevnímám jen zvuk, ale hlavně  

ten pocit. Ten pocit svobody, pocit toho, že 

najednou nemusím nic řešit. A tento pocit 

můžu i měnit. Mohu hrát klidně, nebo mohu 

hrát heavy metal. To pak ale ptáčci nestíhají 

zpívat.  

Hraji až do vyčerpání nebo do chvíle, kdy mi 

praskne struna. Když je ale struna přetržena,  

veškerá krása mizí. Najednou cítím jen to, jak 

mi vítr nepříjemně fučí do očí a jak ptáci 

vyrušují nepříjemnými, uši rvoucími tóny. Pak 

jdu domů a ani nevím, jak dobře jsem se před 

pár minutami cítil. Na ten pocit jsem zapomněl 

a znovu vstupuji do života, kde se cítím jako 

v kleci. Nesvobodný, s pocity asi takovými jako 

má ryba stovky metrů pod hladinou, kde 

nevidí nic, jen černo, prázdnotu a nemá žádné 

ponětí o tom, co se skrývá pár metrů nad ní. 

Ale těším se, až si znovu zahraji a prožiji znovu 

to dobré. 
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A ještě přídavek 
 

Pátek třináctého. Mýtus nebo 

skutečnost?  
Elena Jehurnová, 9. A 
 

Pátek 13. Je to mýtus nebo se opravdu děje 

něco zvláštního? To je otázka, na kterou má 

mnoho lidí odlišnou odpověď.  

Pověrčivost je zajímavá tradice. V den, který se 

uskuteční jen párkrát do roka, má být neštěstí. 

Třeba mně se zatím nic nestalo. Spíš mám 

možná více štěstí na tento den neštěstí. 

Například takový průchod pod žebříkem vás 

může stát nový oděv, protože se na vás nalepí 

smůla a to podle některých zdrojů jak ta 

abstraktní, tak i ta lepkavá. Černou kočku asi 

taky nechcete potkat, přináší to smůlu. Sedm 

let neštěstí čeká za rohem, pokud rozbijete 

zrcadlo. A co takhle zaťukávání nebo 

zaklepávání? Zaklepáváme věci, protože se 

bojíme toho, že něco zakřikneme. Takhle to 

zní opravdu hloupě a věřím, že kdyby sem na 

Zemi přijela nějaká mimozemská organizace, 

pomyslela by si, co to je za hlouposti zaťukávat 

něco do dřeva nebo dokonce i někdy do zubů.  

Naopak když najdete čtyřlístek, budete mít 

štěstí. 

Můj názor je, že moc na pověry nevěřím, ale 

když najdu čtyřlístek, udělá mi to stejně 

radost. Lidé musí dát do toho života trochu 

akce, radosti a strachu. Jinak by to byla nuda. 

 

 

 

 
 

Požární sport 
Tereza Pospíšilová, 8. B 
 

Většina lidí si pod pojmem požární sport 

dokáže představit jen to, že dobrovolní hasiči 

běhají s hadicemi a stříkají na terč. To však ale 

není pravda, požární sport má více disciplín, 

jako jsou třeba běh na šedesát metrů 

s překážkami, uzlová štafeta, střelba ze 

vzduchovky, požární útok, štafeta dvojic, 

výstup na věž, branný závod, štafeta CTIF, ale 

ne jen tohle, mladí hasiči se také musí učit na 

testy, které probíhají jednou za rok, dále se učí 

topografické značky, čím se co hasí, technické 

prostředky, první pomoc, určovat azimut 

a mnoho dalšího.  

„Co to vlastně vůbec znamená?“ Začneme 

disciplínou běh na šedesát metrů 

s překážkami. Tohle je závod pro jednotlivce, 

každý závodník vyběhne, přeskočí bariéru, 

vezme hadice, přeběhne kladinu a následně 

zapojí hadice do sebe, jeden konec do 

rozdělovače a poslední konec napojí na 

proudnici, kterou má za opaskem, pak už jen 

doběhne do cíle. Tohle se dá stihnout i za 

jedenáct vteřin, je to moje nejoblíbenější 

disciplína. Dále vám popíšu branný závod. 

Tady se jedná o to, že vyběhne družstvo o pěti 

lidech a běží trať dlouhou sedm a půl 
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kilometru. Po cestě se zastaví na šesti 

stanovištích. Jako první je střelba ze 

vzduchovky, dále topografie, potom uzly, další 

je první pomoc, požární ochrana a jako 

poslední je překonání překážky po 

vodorovném laně.  

Spousta lidí se diví, že dělám požární sport, 

i když jsem holka, ale přitom na závodech je 

holek stejně jako kluků nebo někdy dokonce 

i víc. Výhodou požárního sportu je to, že je 

určen pro kluky i holky, na závodech jsou 

povolena i smíšená družstva a tak se třeba 

holky nemusí bát, že budou jen mezi kluky. 

„Hasiči - to je něco, co děláš celý život, je to 

naše druhá rodina, hasičárna je náš domov, 

oheň je nepřítel a voda nejlepší kámoš na 

světě.“ 

 

Fyzik ve vězení 
Alexandr Nawrat, 8. A 
 

Zadání úkolu: Použij v příběhu všechna uvede-

ná slova a slovní spojení. (V textu vyznačeno 

tučnou kurzívou.) 
 

Jeden šikovný fyzik se jednou dostal do 

věznice. Pokoušel se totiž rozštěpit pár atomů. 

Už když spatřil budovu z dálky, věděl, že ho 

tam nečeká nic hezkého. Když šel po chodbě 

do své cely, všichni se na něj dívali, jakoby si 

o něm nemysleli nic pěkného. První týden byl 

pro fyzika velice náročný. Všiml si, že si všichni 

stěžují, jaké je ve věznici teplo, ale když se jim 

pokusil vysvětlit, že je pouze vysoká teplota, 

nedopadlo to zrovna nejlépe. Jak tak 

vysvětloval, jednomu z vězňů došla trpělivost 

a rozpřáhl se proti fyzikovi. Fyzik bleskurychle 

vypočítal pohybovou a polohovou energii 

pěsti a vyhnul se jí. To se mu zdálo, když 

v bezvědomí ležel na podlaze po tom, co tu 

ránu dostal. Pak se vymlouval na to, že jen

zapomněl na tření vzduchu a vyhnul se příliš 

brzy, takže ho pak vězeň ještě stihl kopnout.  

Fyzik nesnesl svůj neúspěch a začal plánovat 

útěk. Vypočítal, že během útěku by vykonal 

mechanickou práci dva tisíce joulů. To by sám 

nezvládl, takže potřeboval parťáka. Kde ho ale 

měl vzít?  

V cele s ním byl ještě jeden vězeň. Vyčkal si 

tedy na šálek čaje, který jednou týdně 

dostával. Čaj byl vždy horký, tedy - měl hodně 

tepla. Využil tedy vedení tepla a čaj na svého 

„parťáka“ vylil. Kůže není docela dobrý 

tepelný izolant, spíš tepelný vodič, takže se 

„parťák” nejen probudil, ale i dost opařil. To se 

mu pochopitelně moc nelíbilo a fyzik schytal 

další ránu. Utéct se mu nikdy nepodařilo 

a v cele strávil dalších 5 let. Jak je to s ním teď, 

nikdo neví. 
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