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Epidemie stále svírá svět 

 
 

Naše škola byla i v lednu 2021 pro většinu žáků nadále zavřená. Pravidelně chodili jen prvňáčci 

a druháčci. Také pokračovala tzv. „krizová škola“, kdy do naší školy docházely děti rodičů, kteří pracují 

v nyní nejvíce potřebných pozicích (zdravotníci, hasiči, policisté, sociální pečovatelé a další). Ostatní 

žáci se museli spokojit s online výukou. Všude je cítit, že lidé už jsou velmi unavení ze všech 

protiepidemických opatření, která zásadním způsobem změnila naše životy. O to více je v těchto 

dnech zapotřebí optimismu, trpělivosti, solidarity, odpovědnosti a lásky k bližnímu. Zvládneme to! 

Číslo 5. Ročník 2020/2021. 

Datum vydání 2. 2. 2021. 

„Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech,  

přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš.“ 

Jan Amos Komenský 
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4x SOUTĚŽ 
 

Milá děvčátka a klučátka!  

Zapojte se do některé ze soutěží a vyhrajte!!! 

První cena je cesta kolem světa! Nebo kolem 

Nového Malína? Nebo kolem školy? - Teď 

vážně nevím přesně. :)) Rozhodně ceny pro 

vítěze budou! Soutěže trvají do konce května. 

Vaše povedené výtvory najdete také v našem 

školním časopise. 

 

1. FOTOSOUTĚŽ (Krásy přírody a okolí 

Šumperka, zajímavé památky či stavby - ne 

lidi.) 

Pošlete vaše povedené fotografie. 

 

2. LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 

Představte nám své texty, povídky, reportáže, 

pohádky, básně... 

 

 

3. FOTOLITERSOUTĚŽ (Co dělám ve svém 

volném čase.) 

Fotoreportáž s vysvětlením, o jakou činnost se 

jedná (sport, tanec, hra na hudební nástroj, 

parkour, jiné koníčky...). Může být i jen text 

bez fotek. 

 

4. OBRÁZKOVÁ SOUTĚŽ 

Pochlubte se svými obrazy, ilustracemi, 

komiksy... 

 

Vše posílejte na můj email nebo doručte do 

kabinetu češtiny ve třetím patře (přes 

okénko). 

Těšíme se na vaše výtvory. 

 

Luboš Bližňák 

 

 

Kresba: Alex Vondráková, 8. A 
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SOUTĚŽ – Stavby ze sněhu a ledu 
 

Paní učitelka Buiová vyhlásila pro děti čtvrtých 

a pátých tříd soutěž ve stavbě sněhuláků. 

A snaživí žáčci začali posílat i fotografie iglú :)) 

Podívejte se sami na některé z výtvorů. 

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE 
 

1. místo (dva výherci) 

Tomáše Verner, 5. B 

Veronika Vaculíková, 4. A 

2. místo 

Vojta Janíček, 5. A 

3. místo 

Ondra Klimeš, 5. A 

 

Milí soutěžící, dobří jste byli všichni! 
 

 
Adélka Dohnalová, 5. A 

 

 
Ondra Klimeš, 5. A 

 

 
Amálka Štefečková, 5. A 

 

 
Eda Žvátora, 5. A 
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Matěj Grund, 5. A 

 

 
Sandra Stibbe, 5. A 

 
Lea Štěpánková, 4. A 

 

 
Tomáš Verner, 5. B 
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Veronika Vaculíková, 4. A, se sestrou 

 

 
Ondra Klimeš, 5. A, s bratrem 

 

 
Vojta Janíček, 5. A 

 

Veronika Vaculíková, 4. A 
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Výtvarná soutěž: Vánoce, zima 
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Vzkaz od králíků z klobouku 
Veronika (4. A) a Nicol Vaculíkovy 

 

Nedávno jsme dostali v přírodovědě úkol 

vyfotit ve sněhu stopy zvířat, a tak jsem si se 

sestrou myslela, že na Bludovečku určitě 

nějaké najdeme. Byly jsme ale moc zklamané, 

protože všude bylo hrozně moc lidí, kteří 

křičeli, skoro všechny stopy byly zničené a po 

zemi se válely odpadky. Náladu nám trochu 

spravila dopravní značka, na kterou jsme 

u cesty narazily a poznaly jsme na ní 

namalované králíky z klobouku - Boba 

a Bobka. Tak jsme si ji vyfotily. Líbila se nám 

také zimní krajina, hlavně ta zasněžená alej na 

Bludoveček. Cestou domů jsme vymyslely 

básničku, která docela pasuje na to, co jsme si 

o výletu do přírody ten den obě myslely. :-) 
 

Vzkaz od králíků z klobouku 
 

Bob a Bobek, kluci milí, 

na Bludoveček vyrazili. 
 

Proudí sem teď davy lidí, 

ať přírodu taky vidí! 
 

Corona je uvěznila, 

o zábavu připravila, děti do škol nepustila. 
 

Doma sedí, jen se nudí, 

děti své rodiče prudí.  
 

Do lesa tak děti běží, 

stopy zvířat hledat, jde to stěží. 
 

Zvířata se v lese bojí, 

všichni křičí, dav se rojí. 
 

Chovejte se jako lidi, 

jste v přírodě, to každý vidí! 
 

Cedule všem ukazuje, 

že klid, ten les potřebuje! 
 

Společně si vyjdem vstříc, 

zábavy tak bude víc!!!  

Váš Bob a Bobek 
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O Janu Husovi

Epitaphium Ioannis Hussii  

Věrný a bezúhonný, Hus, kazatel obrody Slova, 

Dobrý životem, dobrý učením, za nímž sám stál, 

Důsledný služebník Ježíše Krista, našeho Pána, 

Muž, hodný aby byl zván pastýřem apoštolským, 

V Praze učitel Jeronýma, jejž duchovně zplodil, 

Sám také učený žák ze stáda Viklefova, 

Když byl upálen Kostnickým koncilem, tu jeho duše 

Vznesla se k Olympu hned, popel a kosti má Rýn. 

Kriste, prosím, dej českému lidu, aby už navždy 

V lásce měl husí zpěv, kterému učil ho Hus.1 
 

 
 

Jan Hus se narodil kolem roku 1370 v Husinci 

v jižních Čechách pravděpodobně v chudé rodině. 

Vystudoval v Praze a v roce 1400 byl vysvěcen na 

kněze. Jeho původní motivace stát se knězem byla 

zpočátku pouze materiální. Chtěl zabezpečit své 

živobytí a také chtěl, aby si jej lidé vážili jako kněze. 

V průběhu studia však přimkl opravdově k Bohu 

a litoval svého dřívějšího postoje. Na artistické 

fakultě získal titul magistra, na teologické titul 

bakaláře, z důvodů sporů se mu už nepodařilo 

dostat magisterský titul. Kázal v kostele sv. Michala 

a poté v Betlémské kapli a jeho vystoupení měla 

velký ohlas. Byl ovlivněn Viklefovými myšlenkami 

a kritizoval zlořády v církvi. Postupně se stal vůdčí 

postavou českého reformního hnutí. Původně na 

jeho straně stál i Václav IV. a další významné 

osobnosti včetně arcibiskupa, ale svým počínáním 

                                                           
1
 NECHUTOVÁ, Jana. Jan Hus v latinské poezii raného 

novověku. In: ERGOT - Revue pro filosofii a 
společenské vědy. 

Hus brzy o jejich podporu přišel (věrna mu 

zůstala královna Žofie). Byl dán do klatby 

a musel opustit Prahu. Působil na venkově. 

Jel hájit své názory na Kostnický koncil. Zde 

byl uvězněn a byl s ním veden proces, který 

skončil v roce 1415 jeho upálením.2 

Husova literární činnost významně ovlivnila 

tehdejší českou literaturu. Nejen, že 

zjednodušil český pravopis, ale vnesl 

tehdejší pražskou mluvu do spisovného 

jazyka. Tyto změny však ve vyšší míře vešly 

do praxe až působením Jednoty bratrské. 

Od svých předchůdců se Hus odlišoval větší 

jazykovou střízlivostí. Nepoužíval mnoho 

obrazných pojmenování, byl více řečník než 

básník. Obsahově a myšlenkově ale nelze 

v jeho spisech najít mnoho nového. 
 

 
 

V roce 1407 napsal drobný scholastický 

traktát Výklad na piesničky Šalomúnovy. 

Následoval latinsky psaný spis Super 

quattuor Sententiarium (r. 1409), který je 

                                                           
2
 Srov. FRANZEN, August, FRÖHLICH, Roland a 

SMÉKAL, Bedřich. Malé dějiny církve. Str. 179 
– 181. 



S t r á n k a  | 9 

 

výkladem scholastické dogmatické nauky. Roku 

1412 vzniká Provázek třípramenný z víry, lásky 

a naděje a nábožensko-výchovný traktát Dcerka 

aneb o poznání cesty pravé k spasení, dále hlavní 

„viklefovské“ dílo Husovy dogmatiky Výklad viery, 

desatera božieho prikázanie a páteře. V roce 1413 

sepsal reformní a církev kritizující spis Kniežky 

o svatokupectví. Poměrně rozměrné je jeho latinsky 

psané dílo o církvi De ecclesia (1413). Své 

kazatelské umění a katechismus představil v textu 

Jádro učení křesťanského (1414). V témže roce 

vznikly i polemické Knížky proti knězi kuchmistrovi. 

Samostatný oddíl tvoří Husovy listy včetně dopisů 

z Kostnice.3 

 

Ukázka z díla a její interpretace 

Pro interpretaci ukázky díla Jana Husa jsme si 

vybrali poněkud netypický list adresovaný 

vídeňskému profesorovi Janu Sywortovi. List jsme 

převzali ve znění, ve kterém byl uveřejněn v knize 

Výbor z české literatury doby husitské.4 

                                                           
3
 Srov. NOVÁK, Arne, GRUND, Antonín, ed. a HAVEL, 

Rudolf, ed. Stručné dějiny literatury české. Str. 41. 
4

 HAVRÁNEK, Bohuslav, ed., HRABÁK, Josef, ed. 
a DAŇHELKA, Jiří, ed. Výbor z české literatury doby 
husitské. Str. 189 – 190. 

Literatura husitské doby se vyznačovala 

pronikáním češtiny do této oblasti a byla 

zatlačována němčina. Latina si uchovala 

svou odbornou dominanci. Český jazyk se 

začal obracet na široké vrstvy obyvatel 

a přizpůsobil tomu svůj slovesný projev. 

V tehdejší době šlo zejména o obranu 

reformních názorů a tomu se 

přizpůsobovala i literární forma. Literatura 

je apologetická, polemická i agitační. 

  

 
 

Světská tématika ustupuje do pozadí, 

odehrává se boj o nejvyšší duchovní 

hodnoty. Hlavními literárními žánry se staly 

přepisy kázání, postily, traktáty, polemiky, 

duchovní i bojovné písně, ale také kroniky.  

Forma listu patří k výrazným literárním 

žánrům už od dávných dob. Jmenujme 
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například rozsáhlý soubor Ciceronových dopisů 

nebo listy sv. Pavla. V Husových listech se odrážejí 

všechny výše jmenované rysy tehdejší literatury.5 

 

Ukázka 
 

Profesoru Vídeňské univerzity Janu Sywortovi 

V Praze 1. července 1413 

 

Mistru Janu Sywortovi ze Sedmihrad, profesoru 

Svatého bohosloví.  

Pozdravení si nezasluhuje, kdo těžkými lžemi hanobí 

své bližní, ale zřejmě je hoden pokárání, aby 

rozpoznal svou lež a co nejrychleji se vrátil na cestu 

lásky.  

Ejhle, Ty, profesore nikoli svatého bohosloví, ale 

mrzkého pomlouvání, proč tvrdíš, že mistr Jeroným 

je „rozsévač kacířství nikoli nejmenší“, ač ti o jeho 

víře není nic známo, a přidáváš zjevnou lež, že se on 

„odebral ke králi krakovskému a k jeho bratru 

s úmysly podvratnými“? Cožpak Ty jsi zpytatelem 

srdcí, že na tak velikou dálku rozpoznáš smýšlení 

člověka? Jsi Ty profesorem zákona Kristova, když 

tak lživě pomlouváš bližního? Jistě Antikrist Tě 

naučil hlásat takové šílenství. Kde je zákon Kristův: 

„Nesuďte, a nebudete souzeni?“ A kde ten: „Zhřešil-

li by proti tobě bratr tvůj, pokárej ho atd.?“  Ejhle, 

u Tebe nepředcházelo laskavé pokárání bratra, 

nýbrž na veřejnost vyšlo bezprávné hanobení. 

A neopovážil ses hryzavými zuby postihnout jenom 

ctného mistra, ale i veliké obce; nestačila Ti Česká 

země pro Tvou utrhačnou zlobu, ale i království 

slovanské v osobách studentů ses s ďábelskou 

zaslepeností opovážil nařknout - ale doufám lživě – 

z kacířství; ač jsi totiž o nikom neměl vlastní 

zkušenosti, nýbrž jsi soudil jenom skrytost srdcí, 

přece jsi napsal, že prý jsou „následovníci arcikacíře, 

                                                           
5
 „Velkou cenu má také Husova korespondence, kdy ve 

zhruba půl druhém stu listů odeslaných i přijatých 
nacházíme cenné údaje o Husových názorech, zprávy 
o jeho přátelích i nepřátelích a také o jeho pocitech 
a duševních bojích při rozhodování, jak se má 
zachovat, aby neporušil Kristovy příkazy a své 
svědomí.“ 

KEJŘ, Jiří. Jan Hus známý i neznámý: (resumé knihy, která 
nebude napsána). Str. 11. 

majíce med v ústech a nezhojitelný jed zmijí 

chovajíce v srdci“, a že „se pokoušejí 

poblouzenostmi štvát proti duchovenstvu“. 

Ejhle, Ty nespravedlivě soudíš své bližní, ač 

stojí k souzení Bůh!  

Budiž, že jsi podle jména profesor svatého 

bohosloví: jestliže znovu nepřiznáš pravdu 

a nebudeš-li za ten zločin činit pokání, budeš 

musit v soudný den klást počet z každého 

slova soudci nejpřísnějšímu. 

Což sluší profesoru nanejisto tupit osoby, 

zatěžovat bratry balvanem kacířství, po 

rozličných končinách sbírat lži proti bližním? 

Najisto špatně jsi poučen v bohosloví lásky!  

Bůh dej Tobě ducha pravdy, abys mluvil, co 

je svaté, co pravé před Pánem, a nikoli co je 

plodem utrhání nebo hanobení a vychází 

z ducha lži a bludu.  

To Ti píši bez pochlebenství, ve snaze 

zabránit rozsévání pomluvy a pohoršení 

mezi bližními a s přáním, aby ses takových 

věcí zdržoval a za spáchané činil pokání.  

 

Dáno v oktáv svatého Jana Křtitele  

skrze Mistra Jana Husa,  

v naději sluhu Ježíše Krista.6  

 
Jan Hus napsal vídeňskému profesorovi list. 

Protestoval proti Sywortovu dopisu, kterým 

profesor varoval záhřebského biskupa 

                                                           
6
 HAVRÁNEK, Bohuslav, ed., HRABÁK, Josef, ed. 

a DAŇHELKA, Jiří, ed. Výbor z české literatury 
doby husitské. Str. 189 – 190. 
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Eberharda před vrůstajícím vlivem Viklefových 

následovníků. Hus se zastával jmenovitě Jeronýma 

Pražského. Důrazně vyzval adresáta, aby zanechal 

obviňování z kacířství bez důkazů. 

Text nám ukazuje Jana Husa plného emocí, 

útočného a drtícího svého protivníka. I v jiných 

listech máme příklady Husovy přímosti. Například 

v dopise pražskému arcibiskupovi Zbyňkovi 

z Hazmburka naléhavě doporučil, jak se má chovat.7 

Je však nutné dodat, že v té době byl Zbyněk 

Husovým přítelem i ochráncem a Hus si byl patrně 

dobře vědom, že si může ostřejší styl dovolit. 

Nařčení proti kacířství se bránil Jan Hus v listu 

Mistru Zábišovi ze Zap z roku 1410. Volil mírnější 

tón, oslovil protivníka „důstojný Mistře“, ale 

neodpustil si drobné protiútoky, které nazýval 

„bratrským napomenutím“. Současně vybízel 

adresáta k další věcné polemice a k předložení 

důkazů.8 

V listě vídeňskému profesorovi Hus adresáta oslovil 

dle zvyklostí, ale vzápětí jej odmítl pozdravit 

a označil ho za lháře. Zcela nekompromisně ho 

nazval pomlouvačem a popřel jeho morální nárok 

být bohoslovcem. Vyzval ho k odvolání svých 

tvrzení a činění pokání. Styl dopisu je poměrně 

útočný a předem vylučuje jakoukoli vstřícnější 

zpětnou reakci adresáta. Z Husova tónu je zřejmé, 

že odpověď ani nečekal. Domníval se Hus, že 

profesor na základě jeho textu změní své názory? 

Určitě to nemohl předpokládat. Je možné se 

domnívat, že dopis měl být spíše ukázkou Husovy 

rozhodnosti a bojovnosti pro ostatní. Z textu je 

vidět, nakolik byl Hus rozloben profesorovým 

činem, ze slov promlouvá velké citové rozrušení. 

Hus použil řadu zajímavých výrazů, které jeho 

rozpoložení dokreslují a jsou použité jako zbraň, 

                                                           
7
 „Pročež, nejdůstojnější Otče, otevřete oko uvnitř neboli 

vnitřně! Milujte dobré, prohlížejte zlé! Nepodléhejte 
lichocení ctitelů nádhery a lakoty, mějte zalíbení 
v pokorných a v milovnících chudoby! Zažeňte 
zahaleče na práci, nepřekážejte věrným dělníkům na 
žni Páně, protože není svázáno, čím spása duší se 
dokonává.“ 

HUS, Jan. Sto listů M. Jana Husi. Str. 29. 
8
 Srov. tamtéž. Str. 36 – 37. 

 

která má protivníka zranit. Dvakrát zvolal 

„ejhle“, aby přidal na důrazu. „Jistě Antikrist 

tě naučil hlásati takové šílenství.“ Nejen že, 

Hus obvinil Syworta ze spojení 

s Antikristem, ale konstatoval, že profesor 

plně neovládá své jednání. Nádherné, 

dramatické a napětí zvyšující jsou Husovy 

obraty „hryzavými zuby“, „ďábelská 

zaslepenost“, „utrhačná zloba“, „balvan 

kacířství“ či „mrzké pomlouvání“. 

Hus tvrdil, že profesor obviňuje bez důkazů, 

jen na základě pomluv. V jednom místě 

dopisu se však dopustil podobného 

postupu. Profesor označil za kacíře dva 

studenty pražské univerzity, Hus rázně 

popřel toto tvrzení, ale vzápětí dodal 

(zřejmě nevědomky), že sám nemá důkazy 

a pouze „doufá“ v jejich nevinu.  

V textu nacházíme řadu odvolávek na Písmo 

svaté, což bylo v té době běžné. Byla to 

podpora argumentů nejvyšší autoritou. 

Dopis je svědectvím, že Jan Hus byl člověk, 

který podléhal emocím jako každý z nás.9 

Zároveň je dokladem jeho bojovnosti, jeho 

odhodlání hájit pravdu různými prostředky, 

jeho zápalu bránit své přesvědčení do 

posledního dechu. Vybroušený jazykový styl 

dokazuje vysokou literární úroveň listu. 
 

 
 

Příště o Petru Chelčickém 

                                                           
9
 „Nelze zakrýt, že ani Hus nebyl prost lidských 

slabostí, že si v mnoha nebezpečných 
obratech svého života vedl netakticky 
a impulzivně, že si vyvolal mnoho nepřátel 
a zavinil leckterá nedorozumění.“ 

KEJŘ, Jiří. Jan Hus známý i neznámý: (resumé 
knihy, která nebude napsána). Str. 7- 8. 
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Modlitba za vlast 
 

Kdo je vlastenec? Co je vlastenectví? 

Definice nám říká, že vlastenectví je 

společensko-politický postoj vycházející 

z emotivního kladného a podpůrného postoje 

jednotlivců či skupin k vlasti. 

Jinak řečeno, jednotlivec či společenství 

vyjadřuje svým vlastenectvím lásku a oddanost 

k rodné zemi. Pravé vlastenectví je jedna 

z hodnot, ke které by měl člověk dospět, pokud 

chce plně rozvinout své lidství. 

Z mnoha zkušeností však víme, že vlastenectví 

se může lehce zvrhnout ve vlastenčení, v různé 

zhoubné ideologie, v násilí a nenávist. 

Naštěstí máme v řadách našich předků 

obrovskou řadu příkladů opravdových 

vlastenců, kteří zachraňovali a zachránili náš 

národ. Jedním z nich byl i český spisovatel 

Václav Beneš Třebízský. Uvádíme text jeho 

modlitby za vlast, ze které prýští jeho láska 

k vlasti i k jejím obyvatelům. Jeho slova nás 

ohromují svou aktuálností, kterou k nám 

promlouvají v dnešní pohnuté době. 
 

Václav Beneš Třebízský (1849 - 1884) 

20. června r. 1884 zemřel v Mariánských Lázních 

na plicní chorobu po těžkých záchvatech chrlení 

krve pětatřicetiletý spisovatel a kněz Václav 

Beneš Třebízský. 

Po otci zdědil vypravěčské 

nadání a zálibu v dějinách. 

Kamarádi ho se zájmem 

poslouchali, když jim 

vypravoval pohádky. Jako 

dospělý nejraději četl 

Palackého „Dějiny národu 

českého“. Nejvíce se 

zabýval knihami o utrpení lidu po Bílé hoře. 

Dovedl o něm psát s tesklivou rozcitlivělostí. 

Třebízského románová tvorba je podobná 

tvorbě Aloise Jiráska; jeho oblíbeným tématem 

bylo taktéž husitství, ale věnuje se i jiným 

obdobím českých dějin od prvopočátků až po 

19. století.  

 

 
Foto: Natálie Málková, 8. A 

 

Modlitba za vlast 
Bože otců mých, králi nebes i země, k Tobě 

vznáším svou vroucí modlitbu za blaho své vlasti 

a svého národa. Tvé svaté požehnání učinilo 

krásnou a kvetoucí moji vlast po pohromě 

největší*, kdy bědou lidskou byla k pláči 

zmořena, ono nadchlo silou a osvětlilo 

rozumem statečné a zmužilé její bojovníky 

a přivedlo chudobku, jižjiž v zapomenutí 

klesající, opět na stupeň slávy mezi ostatní 

národy – ó jak velice Tobě za to děkuji, Bože 

můj a prosím Tebe s celou svou vroucností, aby 

Tvé svaté požehnání dlelo nad milenou zemí, 

dokud kámen bude v ní stát na kameni 

a spočívalo nad národem drahým, dokud 

nepřestane žít jazyk jeho mluvy. 

Žehnej vlast mou, Bože, kdy polibkem jara ze 

spánku zimního probuzena bývá a odívá se 

v zeleň mladistvou, kdy vůní líbeznou jsou 

naplněny její lesy i háje a plničky ptačího ševelu, 

žehnej vlast mou, Bože, i tehdy, kdy pokryje háv 

sněhový její hory a lesy i chaloupky, jak hvězdy 

na nebi rozseté. 
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Tvé požehnání svaté nechť vejde do paláců 

zámožných, by tam hnulo srdci k dobročinnosti 

a útrpnosti, nechť nemine i prahu chatrče 

chudičké, by oblažilo jejího majitele, kteréhož 

chýška ta je jediným bohatstvím, a nechť 

vynajde i ty ubožáky, kteří nevědí, kam hlavu 

svou by měli položit… 

Neopouštěj, Hospodine, národ ten, jehož krev 

jest krví mou a jehož tlukot srdce i mého jest 

tlukotem, chraň jej, střez a opatruj, zachovej jej 

před zlem veškerým a před každou zhoubou. 

Dej, aby nikdy v něm nevznikly různice 

a nesváry domácí, chraň jej před úklady zlými 

jeho nepřátel a popřej, aby ve svornosti, lásce 

bratrské a v míru dokonalém hledal jedině 

a našel blaho své. 

Vznítiž v srdcích našich, v srdcích celého národa 

pravou, ryzí lásku k vlasti, nechť všichni 

milujeme rodnou naši zemi jako matičku svou,  

roditelku, a hotovi jsme v každém okamžiku sílu 

naši, ducha našeho a rozum náš službě její zcela 

zasvětit. 

Osvět milostí svou, Hospodine, též duše 

zbloudilé, které se hanbí za jazyk svých předků 

a nectí drahé to otců našich dědictví, přiveď je 

k srdci společné naší matky a učiň dítkami jejími 

zdárnými. 

A tak, rosou božského požehnání Tvého, 

všemohoucí Bože, hojně pokropena, vlast má 

skvít se bude v kráse májové, šepotající, 

zelenavé lesy vlasem bohatým a řeky 

stříbropěnné líbeznými stužkami, spojujícími 

lásku naši společnou, a když svorně, bratrsky 

budeme pracovat společně jak na polích, rolích 

a v chatrčích doškových, tak i na místech vědy, 

učenosti a umění, pak s Tvým, Pane, přispěním 

zasedne vlast má na trůn mezi národy a vynikat 

bude mezi nimi jako démant mezi křemeny. 

Ó, dej, dobrotivý Bože, abych činností svou 

vlasteneckou byl(a) ozdobou své rodné země 

i tak sobě zasloužil(a) klidného odpočinku v její 

hlíně a dopřej mi té milosti, abych životem 

bezúhonným, vzorně křesťanským, v této vlasti 

hodným(nou) se stal(a) a vstoupit jednou ve 

vlast všech národů celého světa. – Amen. 

(1884) 

 

* Pohroma největší, třicetiletá válka 1618 – 

1648. 

 

BENEŠ TŘEBÍZSKÝ, Václav. Divotvorné dudy 

a jiné povídky. Praha: Státní nakladatelství, 

1947. s. 127 - 129.  

 

 

Foto: Magdalena Pattermanová, 8. A
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Básně Jiřího Žáčka
 

Ušaté torpédo 
Ušaté torpédo vylétlo do světa 

jak malá chlupatá bláznivá kometa, 

ze dveří na dvorek, a už je za vraty, 

v parku se honilo s kluky a děvčaty, 

prolétlo jako blesk okolní ulice, 

prohnalo kocoury, vrabce a slepice, 

vymetlo kaluže, skočilo do písku – 

utíká za ním kluk a volá: Matýsku! 

Lidičky, pomozte, buďte tak laskaví, 

poproste strážníka, ať ho hned zastaví! 
 

Ušaté torpédo se těžko zastaví, 

když mu svět připadá chutný a voňavý, 

když svět je zázračná rozkvetlá zahrádka 

pro malá zvědavá ušatá štěňátka. 

Svět je tu na hraní – anebo k sežrání? 

To se pak živý tvor jen těžko ubrání, 

musí se rozběhnout, peláší, utíká 

a zvedne nožičku na botu strážníka, 

uhání, skotačí, koulí se, metelí, 

a svět je na hraní, a svět je veselý. 
 

Ušaté torpédo se řítí po rynku, 

vrhlo se divoce na naši maminku. 

Maminka spustila: Šup domů nazpátek! 

Co já se nahoním bláznivých štěňátek! 

Kam pořád utíkáš? Zastyď se, hanbáři! 

Štěňátko olízlo maminku po tváři, 

a ta se usmála a řekla vesele: 

Toulavý čumáčku, je krásná neděle. 
 

Eskymácká abeceda 
Eskymácké děti 

mají školu z ledu, 

učí se tam 

eskymáckou abecedu. 
 

Eskymácká abeceda, 

to je krásná věda: 

sáňkování, 

koulování 

a lov na medvěda. 
 
 

 

Bubák 
Sedí bubák na dubu, 

který v lese stojí. 
Straší děti: – Bububu! 

A pak se sám bojí! 
 

Říkanka pro berušku 
Beruško, 

půjč mi jednu tečku! 
Třeba tu, 

co máš na zadečku. 
 

Musím ji napsat 
za větou, 

ať se mi slova 
nepletou. 

 

Ufo, ufo, ufoni 
Ufo, ufo, ufoni 

přiletěli k Mimoni, 

snesli se k nám na zahradu 

pod velikou jabloní. 
 

Je to vážně k nevíře – 

vyskákali z talíře 

a hned se mě vyptávali, 

co jsem vlastně za zvíře. 
 

Já jsem člověk, živý tvor, 

přednáším jak profesor, 

nejmoudřejší ze všech tvorů, 

vládce země, vod i hor… 
 

Řehtali se velice: 

Jste jen pyšné opice! 

Máme pro vás připravenou 

rezervaci v Africe! 
 

Světovláda člověčí 

zeměkouli nesvědčí, 

experiment Člověk končí, 

ohrožoval bezpečí! 
 

A mě hrůzou polil pot, 

vždyť jsem člověk a ne skot… 

A v tom začal zvonit budík, 

což mi prvně přišlo vhod. 
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Žáci doporučují knihy ke čtení 
 

Hoši od Bobří řeky  
Autor: Jaroslav Foglar 

Počet stran: 189 stran 

Žánr: dobrodružný román s dětským hrdinou 

 

Vilík a Jiřík jsou obyčejní chlapci, kteří chodí do 

školy a občas se i poperou. Pak, ale nastane 

den, kdy je osloví Rikitan a ukazuje jim spousty 

nových her a lepší zábavu než se jen prát. 

Jednou jim řekne, ať s sebou vezmou ještě 

další chlapce, že s nimi půjde na výlet. 

Hochům se výlet tak zalíbí, až uspořádají 

spolek Hochů od Bobří řeky. Chlapci si Rikitana 

zamilují. Stále hrají různé hry, a plní bobříky. 

Když vtom napadne Rikitana, že na celé 

prázdniny pojedou do Sluneční zátoky. Ve 

Sluneční zátoce zažijí pravý zálesácký život. 

A ten si nadosmrti zamilují. Také se příběhem 

proplétá záhada Zelené příšery, kterou na 

konci vyluští Stopař. Pak se už jen vrátí do 

svého města do Staré čtvrti, ale se správným 

chováním a spolkem Hochů od Bobří řeky 

neskončí. 

Autor nejspíše určitě nechtěl, abychom knihu 

pouze četli, ale i plnili bobříky a sám to 

i v knize píše. Když se nad tím tak zamyslím, 

tak některé věci se už teď vůbec nedělají. A to 

je i v nějakých ohledech špatně. No, ale to je 

teď jedno. Já už jsem jí tedy jednou četla, když 

jsem byla malinká, ale postupem času jsem 

zapomněla na celý děj. Kniha mě přiměla 

k plnění bobříků a taky jsem se dokonce chtěla 

stát hochem od Bobří řeky, i když jsem holka.  

Tak krásnou knížku, která by vás oslovila, 

najdete a čtete jen jednou za pár let a hrozně 

moc se spisovateli povedla. Můj názor se 

trochu pozměnil o to, že bychom se neměli 

tolik na sebe zlobit, nebýt hrubí, být spíše 

k sobě milí, pomáhat si navzájem a více si 

užívat života. To samozřejmě nemyslím, že 

bychom se jen tak váleli. Spíše ještě o to více si 

pomáhat, abychom byli na světě všichni rádi. 

Myslím, že tato kniha ukazuje ucelený názor 

autora. Uvádí, jak by se měl správný hoch 

chovat, co by měl a neměl dělat a také co by 

měl zvládat. Jako například umět dát 

záchrannou pomoc, být silný, chytrý, chrabrý, 

laskavý, odvážný, také znát svět, přírodu 

a mnoho dalšího. Já samozřejmě s jeho názory 

plně souhlasím a moc se mi líbí. Téhle knize se 

vlastně nedá vytknout nic. Účinek knihy je asi 

takový, že to do vás dá takovou energii, že se 

taky snažíte být lepší člověk jako v knížce. Já 

tuto knihu celým srdcem doporučuji úplně 

všem. Vlastně takovou knížku může napsat jen 

ten člověk, který toto píše srdcem. 

P.S.: Nevím proč, ale přijde mi, že tuto knihu 

jsem stále dosti nepochválila, však na kouzlo 

přijdete jedině tak, že si ji sami přečtete 

a začnete plnit bobříky. :) 

Anna Sýkorová, 8. B 
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Bílý tesák  
Autor: Jack London 

Žánr: Dobrodružný román se zvířecím hrdinou 
  

Kniha vypráví příběh o kříženci psa a vlka, 

který se narodil ve vlčí smečce v prostředí 

aljašské přírody. Prostředí bylo dobře 

popsáno. Byla zima, v kraji vládl nedostatek 

potravy a z toho důvodu přežil z mláďat jenom 

malý šedý vlček, který se schovával v jeskyni. 

Jednoho dne ji opustil.  Prohlížel si stromy, 

hory, nebe. Pociťoval závrať a strach před 

neznámým světem. Poprvé poznal nekonečné 

množství pachů a doteků, sníh, vodu i vítr. 

Objevil živé bytosti, které vypadaly jinak než 

on. Brzy doprovázel matku a učil se lovit. 

Získání potravy pro něj představovalo strach 

i nadšení a vyvolávalo v něm pocit naplnění.  

Jednoho dne se zatoulal do indiánské vesnice, 

kde se ho ujal indián Šedý bobr. 

Z Bílého tesáka se stal silný a věrný pes. Jeho 

pán byl pro něj bůh, ale nic k němu necítil.  

Zásadní význam příběhu měla změna 

prostředí, kdy se vydali z indiánského tábora 

společně do zlatokopeckého města. Šedý bobr 

tam prodával oblečení z kůží. Vydělané peníze  

 

však propil a byl nucen prodat Bílého tesáka 

Hezounu Smithovi. Ten nutil Bílého tesáka do 

psích zápasů a tak se z Tesáka pomalu stával 

zlý a samotářský pes, který byl v zápasech 

neporazitelný.  Až jednou byl před něj 

postaven buldok, který Bílého tesáka málem 

zabil.  

Další výraznou scénou se stal příjezd muže 

jménem Weedon Scoot, který polomrtvého 

Bílého tesáka odkoupil. Snažil se ho ochočit. 

Až po dlouhé době si na něj Bílý tesák zvykl 

a začal k svému pánu pociťovat lásku. 

Oba se jednoho dne rozloučí s Aljaškou 

a odjedou do teplejších krajin ke Scottovu otci, 

bývalému přísnému soudci, na ranč. Scoot 

Bílého tesáka naučí milovat i druhé lidi 

a neubližovat ostatním zvířatům. Postupně se 

Bílý tesák přizpůsobuje novému prostředí. 

Jednou z vězení utekl zločinec, který se chtěl 

pomstít soudci. Vnikl na ranč a chtěl vraždit. 

Bílý tesák jej zneškodnil. Tím si získal srdce 

všech členů rodiny. 

Nakonec měl Bílý tesák štěňata s fenkou 

německého ovčáka Colií. 

Jedná se o krásný příběh. 

Adam Šnajdr, 8. A 

Foto: Iglú, Karolína Mičová, 6. B 
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Hvězdy nám nepřály 
Autor: John Green 

Počet stran: 240 

Žánr: Romantický román pro mládež 
 

Myslím, že v tomhle světě si můžeme vybrat, 

jak vyprávět smutný příběhy, můžete je „balit 

do cukrové vaty“, jak to dělají ve filmech 

a románech, kde krásní lidé dostávají krásný 

lekce a nikdy to není tak hrozný, že by se to 

nedalo spravit omluvou a písničkou od 

kohokoli, kdo vás napadne. Tenhle způsob se jí 

líbí jako každý holce, ale tenhle příběh je jiný, 

je pravdivý. 

 

Hazel Grace je 

šestnáctiletá mladá 

dívka které ve třinácti 

objevili rakovinu 

štítné žlázy. Nemoc 

se jí rozšířila do plic, 

a tak musí u sebe 

neustále nosit 

kyslíkovou bombu, 

aby mohla 

dostatečně dýchat. 

Už je jí šestnáct a rakovina je v posledním 

stádiu. Hazel tráví dny sledováním 

nekonečného pořadu Amerika hledá 

topmodelku a čtením dokola její oblíbené 

knížky Císařský neduh od holandského 

spisovatele Petera Van Houtena.  

Hazel Grace je srovnaná s tím, že umře, už nic 

jí nemůže pomoct a proto ani nechce chodit 

na podpůrnou skupinu, kde jsou lidi 

s rakovinou stejně jako ona, ale má ráda své 

rodiče a nechce, aby se trápili, tak tam 

pravidelně chodí.  

Jednoho dne tam narazí na velmi hezkého 

a hodného kluka Augusta Waterse (Gas), který 

vyšel z léčby rakoviny s amputovanou nohou. 

Velmi rychle si porozumí, protože jsou oba na 

„stejné lodi“ a mají stejný pohled na svět. Gus 

jednoduše probudí v Hazel znovu chuť žít, ale 

dívka má strach se do něho zamilovat, protože  

 
 

ví, že brzy umře a má hrůzu,  že mu její smrt 

zlomí srdce. Vyjádřila to slovy:  „Jsem granát. 

Jednoho dne vybuchnu a zasáhnu každého ve 

svém okolí. Nechci ti ublížit.“ 

Jejím snem je jet do Amsterdamu za autorem 

Císařského neduhu, chce totiž zjistit odpovědi 

na své otázky ohledně knihy. Ale své přání 

promarnila v to, že jela s rodinou do 

Disneylandu. Gus jí následně věnuje své přání 

a letí spolu do Amsterdamu, aby Hazel zjistila, 

jak příběh dopadl. Výlet se ale moc nepovedl, 

protože spisovatel se choval velmi neslušně 

a trochu i agresivně a na otázky Hazel 

neodpověděl. Dával najevo velký nezájem 

o děj kolem sebe. Jediné co pro něj mělo cenu, 

byl alkohol. Asistentku velmi mrzelo chování 

spisovatele. Tak se rozhodla, že je pozve do 

muzea Anny Frankové. 

Poté se oba vracejí domů. August se přizná 

Hazel, že před tím, než jeli do Amsterdamu, 

byl u doktora a zjistil, že se mu rakovina 

vrátila. Hazel do něj byla po uši zamilovaná  

a její citové pouto k němu bylo tak silné, že by 

Hazel udělala cokoli, aby mu pomohla. Ale 

rakovina byla větší nepřítel. Jednoho večera ji  

Gas zavolal v bolestech, ať přijede na 

Foto: Zimní květina, Klára Kamlerová, 6. B 
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benzínku. Hazel přijela ve strachu, co se děje, 

přišla za ním a zjistila že má akutní zánět 

v břichu. Říkal, že si šel jen pro cigarety 

a nebojte, není hloupý, že by kouřil, je to jen 

metafora („Dám si zabijáka do pusy, ale 

nedovolím mu zabíjet.“). Poslední dny si chtěl 

s Hazel užít, tak chodili na procházky a pikniky. 

Dokonce uspořádal svůj předčasný pohřeb, 

kam pozval svého nejlepšího kamaráda Isaaca 

a Hazel, kteří mu přečetli pohřební řeč. Hazel 

si při ní vypůjčila citát od Van Houtena 

o větších a menších nekonečnech. Řekla, jak 

moc ho miluje a že by krátký čas, který strávili 

spolu, nevyměnila za nic na světě... Za osm dní 

Gus umřel. 

 

Moje pocity ke knize a příběhu 

Autor chtěl naznačit, že láska otvírá dveře ke 

všemu, že si můžeme splnit sny i když jsme 

zdravotně na tom špatně, že se dá žít 

s čímkoliv, pokud máme u sebe někoho, kdo 

nás podrží, že máme vidět ve špatném i to 

dobré. Myslím, že ať to čte kdokoliv, hodný 

nebo špatný člověk, tak tato kniha zanechá 

v každém jakési zamyšlení a ponaučení. 

A popravdě, kdybych mohla mít příležitost být 

osobou Hazel, tak bych klidně byla, protože 

láska je to nejdůležitější, nejkrásnější, co nás 

muže potkat, když je ten člověk „ten pravý“. 

Rakovina je velmi silná a zákeřná a nikdo ji 

nechce, ale to právě kvůli tomu potkal August 

Hazel. Sice to byly pouhé tři měsíce, co byli 

spolu, ale alespon August umřel se ctí a láskou 

k Hazel. Na to, že jsem četla hodně knih 

a citátů, tak tahle je fakt dobrá, citáty 

provázejí děj celou knihou a je to tak více 

pohlcující. 

 

Citáty z knihy – ukázka 

„I za pár měsíců se dá prožít malá věčnost.“ 

 

„Ale já věřím na opravdovou lásku, víš? 

Nevěřím, že všichni mají nárok mít oči, nebýt 

nemocní a tak, ale každý by měl mít  

 

 

opravdovou lásku a ta by měla trvat aspoň tak 

dlouho jako jeho život.“ 
 

„Člověk si nemůže vybírat, jestli ho svět zraní 

nebo ne, ale může aspoň mluvit do toho, kdo 

ho zraní. Já jsem se svou volbou spokojený. 

Doufám, že ona s tou svojí taky.“ 
 

Simona Verebelyová, 8. A 

 

 

2x foto: Nicol Pleyerová, 7. A 
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Harry Potter a Ohnivý pohár 
Autor: J. K. Rowlingová 

Počet stran: 571  

Žánr: fantasy román pro mládež 

V Bradavicích začíná další školní rok a do školy 

nastoupí bývalý bystrozor Pošuk Moody, který 

bude pracovat na postu učitele obrany proti 

černé magii. Zároveň s tím se bude konat 

Turnaj tří kouzelnic-kých škol. Zúčastnit se ho 

smí jen studenti, kterým již bylo sedmnáct let. 

Když Ohnivý pohár vybírá šampiony, nečekaně 

vybere i Harryho, který se však nepřihlásil. Ke 

konci příběhu se dozvídáme, že ho přihlásil 

věrný Voldemortův smrtijed, který byl po celý 

rok přestrojen za Pošuka Moodyho.  Zároveň 

však Harry musí znovu bojovat proti Pánovi zla 

(Voldemortovi), který zavraždil jeho rodiče. 

Tato kniha je pokračováním série Harry Potter 

hned po knize Harry Potter a vězeň 

z Azkabanu, kde se Harry poprvé setkává 

s Červíčkem (Peter Pettigrew). Kniha Harry 

Potter a Ohnivý pohár je skvělá kniha ke čtení, 

má zajímavý děj, dozvídáme se tu spoustu 

nových informací, je zde hezky vylíčený 

příběh, zaujme a vtáhne vás do děje. Má 571 

stran a 32 kapitol takže vám vystačí na 

dlouhou dobu. 

Mně osobně se kniha moc líbila a splnila mé 

očekávání na výbornou. 

Marek Juřina, 7. A 

Lvíče v nesnázích  
Autor: Rachel Delahayeová 

Počet stran: 142 

Žánr: Dobrodružná 

literatura 
 

Frantina jela se svými 

spolužáky na výlet do ZOO. 

Tam uklízeli hovínka po slonech a poté šli do 

vyhřáté motýlí voliéry. Navštívili obchod se 

suvenýry, ale Frantině se tam nic nelíbilo. Její 

kamarádi si vybrali různé plyšové hady, 

plameňáky a všechno možné. Tak si tam 

Frantina koupila aspoň pohlednici se lvíčetem 

a se lvy. Potom se zeptala paní učitelky, jestli 

se nemůže podívat na lvy. Když dorazila ke 

kleci se lvy, byla zklamaná, protože žádného 

lva neviděla, ale řekla si, že ještě chvíli počká.  

Za nějakou dobu usnula a probudila se v živém 

snu. Zaslechla, jak se něco v trávě pohybuje, 

ohlédla se a spatřila malé opuštěné lví mládě. 

Pomalu se sehnula dolů, aby ho nevyplašila. 

Nabídla mu kousek slaniny ze svého sendviče. 

Začali se kamarádit a lvíče dostalo jméno 

Tanzi.  Rozhodli se, že půjdou lvíčeti hledat 

rodinu. Potkali zebry, pakoně, buvoly, bizony, 

žirafy, hrochy a lvi zatím nikde. Narazili na 

smečku hyen, která byla nebezpečná, tak se jí 

raději vyhnuli. Zažili spolu hodně 

dobrodružství. Měli sucho v krku, až konečně 

došli k řece Maře a tam se napili. A najednou 

je přilákal hlasitý řev a objevila se celá velká lví 

rodinka. A tak Tanziho přijali do smečky, 

máma lvice mu spokojeně olízala čumáček 

a Tanzi šlo se svojí smečkou domů. Frantina 

jenom pozorovala, jak za nimi jdou jejich stíny 

a ten vzadu patřil Tanzimu. Frantina zavřela 

oči a probudila se už v normálním světě. Odjeli 

zase do školy. To nejlepší - ten sen netrval 

v normálním světě ani minutu. 

Kniha se mi moc líbila, byla zábavná, napínavá. 

Hlavní hrdinka měla ráda zvířata a měla 

starostlivou povahu, což se mi na ní moc líbilo. 

Frantina mi připomíná moji sestřenici. 

Karolína Mičová, 6. B 
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Jak poznat psí duši 
Autor: Rudolf Desenský  

Počet stran: 187 

Žánr: populárně naučná literatura 

 

Děj se odehrává ve Vlčárnách u Písku v jižních 

Čechách. Pan Desenský žije ve žluté 

maringotce s velkou zahradou. Vychovává 

pejsky, má velkou autoritu, Je přísný, ale 

zároveň také hodný. Je to jeho práce i koníček. 

Knížku jsem si vybrala, protože nám vloni 

zemřel pejsek. Mamka chtěla pomoci 

týranému pejskovi, tak jsme si ho vzali 

z útulku. Je to už náš třetí ričbek, ale je hodně 

nevychovaný. Rudolf Desenský popisuje, jak se 

má člověk správně chovat ke psům. Třeba Jack 

- náš pes se tak jmenuje, tahá na vodítku a pan 

Desenský v jedné kapitole radí, jak ho cvičit 

aby to nedělal. 

Zaujala mě kapitola Hierarchie smečky, kde 

pan Desenský popisuje, že si psi vybírají svého 

vůdce a ten vůdce vede celou smečku. Ještě se 

mi líbila kapitola o televizním natáčení Kočka 

není pes. 

Můj názor na knihu je, že pomáhá lidem 

pochopit chování psů. Dobře hodnotím 

i srozumitelné návody jak cvičit psy a jak se 

k nim chovat. Knihu bych hodnotila deseti 

body. Kniha je přehledná a naučná. Mně 

pomohla pochopit Jackovo chování, ale 

i jiných problematických psů z mého okolí. 

Moc se mi líbí i fotky, co pan Desenský nafotil, 

Je to podle mě fajn člověk, trochu podivín, ale 

to je na něm pěkné. Jednou bych si chtěla 

sama vycvičit akitu inu a bude se jmenovat 

Akina nebo Inůša. 

Pokud by někdo z 

mých kamarádů 

měl problema-

tického nebo 

nového pejska, 

určitě bych mu 

knihu doporučila 

přečíst, aby věděl, 

jak pejska dobře 

vychovat. V televizi 

bych doporučila občas sledovat pořad Kočka 

není pes, kde pan Desenský se svou smečkou 

vystupuje a pomáhá vychovávat 

problematické psy. 

 

Veronika Souralová, 7. A 

Když mám volno, hraji si s kočkami. Máme jich šest. Růženku, Riky, Rudiho,  

mini Rudi a Ryana a  mini Ryana. Foto: Ema Kolářová, 3. C 
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Sci-fi příběhy a jiné texty 
 

Na jiné planetě 
Petr Polášek, 7. A 

 

Zdravím, jmenuji se Jumbo Raflík a byl jsem 

vybrán prozkoumat planetu Maf30A. 

Prozkoumávat planety byl můj sen už od 

dětství, takže jsem se hodně těšil. 

V den odletu jsem se rozloučil s mým křečkem, 

nakrmil slepice a jel jsem do práce. Tam mě už 

čekal šéf, který mi popřál hodně štěstí. 

Původně se mnou měli letět ještě dva 

kosmonauti, ale nakonec se rozhodlo, že mise 

bude jednočlenná. Nastoupil jsem do rakety, 

zkontroloval, zda je vše v pořádku, a vystřelil 

do vesmíru. Když jsem se přiblížil k planetě, 

nemohl jsem uvěřit vlastním očím. Planeta 

byla zelená s růžovými stromy, žlutými jezery 

a modrými horami. 

Vystoupil jsem z rakety a rozhlédl se. Všude 

okolo mě byly kopce. Šel jsem dál a dál, ale 

nikde nic. Vylezl jsem na nejvyšší vrcholek, 

podíval se do dálky, a uviděl nějakou podivnou 

horu. Všechny ostatní byly modré, ale tato 

byla fialová. Vydal jsem se k ní. Všiml jsem si 

vchodu na druhé straně hory.  

Vešel jsem do něj. Nestihl jsem se ani  

 

 
 

rozkoukat a dostal jsem kladivem po hlavě. 

Svalil jsem se na zem. Po chvíli jsem vstal. 

Zaregistroval jsem obrovské monstrum. Bylo 

červené, vysoké a neskutečně silné. Prohlásilo: 

„Už dlouho čekám na nějakého soupeře, který 

by se vyrovnal mé síle. Pokud zvítězíš, nechám 

tě jít, ale jestliže prohraješ, zemřeš.“ Jakmile 

to dořeklo, objevil se mi v ruce meč a příšera 

se na mě rozběhla. Uskočil jsem a chtěl jí 

propíchnout krk. Ale potvora rychle 

zareagovala a srazila mě k zemi. Ve chvíli, kdy 

mě už už zakusovala, rozlehl se řinčivý zvuk. 

Zvonil budík. S úlevou jsem zjistil, že vše byl 

jen sen. 

Foto: Natálie Málková, 8. B 
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Probudím se a mám osmdesát! 
Eliška Škurková, 7. A 

 

Ahoj, jmenuji se Janča. Je mi třináct, bydlím 

v menším domě na kraji města. Stále chodím 

na základní školu. V mém volném čase ráda 

jezdím na koni a také často chodím 

s kamarády ven. 

Moje teta bydlí na Slovensku. Teta má stáj 

plnou krásných koní. Zítra za ní má jet celá 

naše rodina. 

Když jsme dorazili, byl už večer. Ten osudný 

večer, kdy se to všechno stalo. Něco se 

zásadně změnilo! Ráno má na snídani chleba 

s máslem, ale já obvykle snídám palačinky! 

Chleba mi chutnal, i když jsem ho dosud 

neměla ráda. Teta řekla, že je to vývoj. U tety 

jsme nepobyli dlouho, protože onemocněla 

a mi jsme jí chtěli dopřát klid na léčbu. 

Doma jsem šla ráno k zrcadlu. Všimla jsem si, 

že mám delší vlasy. Za týden po příjezdu od 

tety jsem slavila osmnáct let! Tady opravdu 

něco nesedělo. Druhý den mi bylo dvacet. 

O měsíc později třicet! A měla jsem dvě děti 

a manžela. Teď právě probíhá oslava mých 

padesátin!  

Když mi bylo osmdesát, ležela jsem v posteli 

a kolem mě byly samé svíčky. Stály tu mé děti 

a vnoučata. Manžel už tam bohužel nebyl, 

zemřel před deseti lety. Měl nehodu v autě. 

Jediné, co jsem v tu chvíli řekla, bylo: „Ten 

život byl nějak krátký!“ Všichni se pousmáli 

a já opravdu nevěděla proč. 

 

 

 
 

 

2x foto: Natálie Málková, 8. A 
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Na planetě Acapulco 
Marek Juřina, 7. A 
 

Byla sobota roku 2310 a na planetu Acapulco 

přistála ohromná vesmírná loď. Acapulčané, 

což byli malí chlupatí mužíci s dlouhým nosem, 

obcházeli kolem lodi. Najednou se otevřely 

dveře a z nich vystoupil muž. Jmenoval se Petr 

Sýček. Petr byl profesorem na Univerzitě 

Karlově v Praze a on zakoupil vesmírný koráb. 

Místní obyvatelé, když ho uviděli, začali jásat 

a jejich malý robot Filda jim přeložil, co Petr 

křičel. Když si ho vyslechli, odvedli ho za svým 

králem Chlupatcem I. Chlupatec se na něj 

koukl a řekl: „Chro, chro!“ Profesor se lekl, 

protože ten zvuk zněl strašně. Filda přeložil: 

„Odveďte ho, je to špeh.“ Když chtěli Petra 

odvést do žaláře, přistál před králem malý 

trpaslík na zvláštním stroji, který vypadal jako 

scvrklý hrnec. Vysedl a prohlásil: „Dobrý den, 

králi Chlupatče, já jsem z vesmírné 

mezinárodní korporace a přicházím kvůli panu 

Sýčkovi. Král kupodivu trpaslíkovi rozuměl 

a pustil se s Bivojem (tak se trpaslík jmenoval) 

do hovoru. Během povídání se ukázalo, že 

Chlupatec považoval Petra za špeha svých 

nepřátel Lamželez, kteří ho zřejmě vyslali, aby 

jim mohl předávat důležité informace. Vše se 

vysvětlilo a pana Sýčka pustili. 

Ten poté zůstal na planetě pět let. V době 

svého pobytu pomohl Acapulčanům vyhrát 

válku, přemohl obří mouchu a vykonal spoustu 

dalších věcí. 

Když potom nastal den jeho odletu, raketa 

nenastartovala. Byla už totiž moc stará 

a zrezivělá. Naštěstí přiletěl Bivoj a loď opravil. 

Tak se mohl Petr vrátit domů a před startem 

všem děkoval.  Potom ještě dlouho vzpomínal 

na život na planetě Acapulco. 

 

Požární soutěž 
Tereza Pospíšilová, 8. B 
 

 
 

 
 

 
 

 

Foto: Adam Šnajdr, 8. A 
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V mé knihovničce nesmí chybět… 
Kateřina Šlégrová, 9. B 
 

Co nesmí chybět v mé knihovničce? Rozhodně 

spousta knih! Čtení je mým velkým koníčkem, 

proto v mé knihovničce nesmí chybět knihy 

nejrůznějšího zaměření. Jako menší jsem 

milovala detektivní knížky, kde byly různé 

hádanky, šifry, záhady. Přečetla jsem jich 

opravdu dost. Každý měsíc jsem chodila do 

knihovny pro nové příběhy Klubu záhad 

a hrozně mě to bavilo! Teď si jednou za čas 

nějakou detektivku přečtu, ale už to není úplně 

můj nejoblíbenější žánr. Do teď ale detektivky 

zabírají nemalou část mé knihovny. 

To, co ale rozhodně nesmí chybět v mé 

knihovničce, jsou seberozvojové a romantické 

knížky. A že jich mám opravdu spoustu! 

V mé knihovničce naleznete také nejrůznější 

encyklopedie, týkající se života na naší planetě. 

A v neposlední řadě nesmí chybět kuchařky, 

protože mojí velkou zálibou je pečení a vaření. 

To jsou věci, které v mé knihovničce nechybí. 

A co vy? Co ve vaší knihovničce rozhodně 

chybět nesmí? 

 

Past v lese 
Lawrence O`Reilly, 6. B 

 

Dva dlouholetí kamarádi Luděk a Vincent se 

domluvili, co budou dělat příští víkend. 

Rozhodli se přespat u tůňky, kterou objevili 

před několika měsíci se skautským oddílem. 

„Ale co rodiče?“ řekli si. Oba řeknou, že jdou 

spát k tomu druhému. 

Bylo to velké dobrodružství. Sbalili si jídlo 

a deku na spaní. Luděk byl výborný plavec, tak 

ho napadlo, že by se mohli koupat. Užívali si to 

a usoudili, že měli výborný nápad. Našli i lesní 

jahody.  

Vincent uměl dobře lézt na strom, tak vyšplhal  

na smrk. Luděk neměl rád výšky a na stromy 

lézt nedokázal. Snažil se dostat za Vincentem 

a ten se nahoře smál, až málem spadl. Luděk se 

dostal jen na čtvrtou větev a tam zůstal. 

Vincent vylezl ještě výš a zahlédl nedalekou 

chatu svého strýce. A na palouku sledoval, jak 

se pase srnka. Luděk mu ten výhled záviděl 

a snažil se upoutat něčím jiným.  

Slezl a šel kousek dál. Našel mraveniště, do 

kterého šlápl. Musel rychle skočit do vody. 

Vincent právě sešplhal ze stromu a zase se 

musel smát, jak byl Luděk zmáčený, ale klopýtl 

 

 

 

 

 

a sletěl do vody. Teď se řehtal Luděk. Byli na 

tom stejně. Ale protože svítilo slunce a bylo 

teplo, rychle se usušili. Než uschli, házeli po 

sobě šišky. 

Stmívalo se a šli spát. Večer si povídali. Uslyšeli 

kroky. Rychle se schovali a čekali, co se bude 

dít. Viděli tmavou postavu s baterkou. Něco na 

zemi dělala. Posvítila si dolů. Hoši spatřili past. 

Byl to pytlák. Po chvíli odešel. Kluci počkali 

deset minut a usnuli.  

Ráno se sbalili a zamířili za myslivcem. Všechno 

mu pověděli. Společně sbírali pasti. Našli 

všechny. A objevil se i pytlák, který šel 

zkontrolovat, jestli něco nechytil. Byl zadržen. 

Kamarádi doma dostali vynadáno, ale stálo to 

za to. 
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