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Únor bílý, pandemie sílí 

 

Milá Doro, 

už nevím, co si počít. Připadá mi, jako bych byla na pokraji sil. 

Jsem z toho „nicnedělání“, nebo lépe řečeno z tohoto 

„nicnemožna“ zcela vyčerpaná. Nemůžu nic a nikam! Chybí mi 

kontakt se spolužáky, s učiteli. Zajít si bez problémů do města, do 

obchodu nebo nákupního centra a jen se tak poflakovat a prolézat 

obchody. Bavit se s tebou o ničem a o všem, ale hlavně se bavit. Já 

a ty mezi čtyřma očima - ne jen přes obrazovku telefonu. Už jsem 

z této bezmoci, kdy je skoro všechno zavřené a lidé přicházejí 

o peníze a o zákazníky, hodně, hodně smutná. Nic mě nebaví. Ráno 

vstanu, „jdu“ do školy, splním si úkoly a nastává doba prázdna, 

kdy jsem mohla být na tenisovém tréninku nebo s kamarády venku. 

Nikomu nezávidím v této době o něčem rozhodovat, ale myslím si, 

že z nařízení vlády si už lidé dělají jen srandu a neberou ho vážně. 

Proč by také měli, vždyť jeden týden jen to tak, a pak zase jinak. Už 

se v tom pomalu nikdo nevyzná. Hlavně si přeji, aby tato nelehká 

doba co nejdříve skončila. Aby někdo přišel s lékem, který bude 

opravdu 100% fungovat a bude se nám žít zase tak krásně jako 

dřív. Možná je to jen nějaké znamení nebo lekce.  Nevím, jak to 

správně popsat. Někdo nám chtěl jen naznačit, že jsme měli vše, na 

co jsme si jen pomysleli a chtěl tomu učinit přítrž, abychom naše 

rychlé tempo zpomalili a zamysleli se nad sebou, nad tím, že 

všechno dostaneme automaticky. Tato lekce je už ale moc dlouhá! 

Milá Doro, chtěla bych tento dopis zakončit trochu optimisticky.  

Těším se na tebe! Těším se, až se uvidíme! Těším se, no prostě 

na všechno, co jsme mohli prožívat dřív. Dřív, než přišel tento vir. 

 

Tvoje Ema 

 

 

Číslo 6. Ročník 2020/2021. 

Datum vydání 28. 2. 2021. 

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest,  

jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ 

Jan Amos Komenský 

 

autor: Ema Utěšená, 8. B 
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4x SOUTĚŽ 
 

Milé žákyně, milí žáci!  

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: Veronika Souralová, 7. A 
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Nový Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) 

schválen 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

vydalo revidovaný Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání. Cílem revize 

bylo modernizovat obsah vzdělávání tak, aby 

odpovídalo dynamice a potřebám 21. století.  

Školy mohou začít vyučovat podle ŠVP (Školní 

vzdělávací program) upraveného v souladu 

s revidovaným RVP ZV od 1. září 

2021. Nejpozději musí zahájit tuto výuku 

1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně 

a 1. září 2024 ve všech ročnících druhého 

stupně. 
 

Co je nového v RVP ZV? 

Nová podoba RVP ZV přináší řadu změn. 

Dochází k začlenění nové klíčové kompetence 

– digitální – a nového vzdělávacího oboru 

informatika. Informatika se zaměřuje 

především na rozvoj informatického myšlení 

a na porozumění základním principům 

digitálních technologií. Digitální kompetence 

žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech RVP 

ZV se bude rozvíjet podle toho, jak vývoj 

digitálních technologií zasahuje do jejich 

obsahů. 
 

Informatika a informatické myšlení 

Většina lidí si myslí, že informatika je obor, 

který se zabývá počítači a programováním. Ve 

skutečnosti je informatika mnohem víc 

o řešení problémů. Rozvíjet informatické 

myšlení žáků znamená pomáhat žákům 

rozpoznávat informatické aspekty světa 

a využívat informatické prostředky k jejich 

porozumění. 
 

Digitální gramotnost a digitální kompetence 

Co je digitální gramotnost a co kompetence? 

Základní myšlenka je společná: schopnost 

orientovat se v digitálním prostředí a zacházet 

s digitálními technologiemi, mít určitý nadhled 

nad tím, co digitální technologie kolem nás  

 

 
ovlivňují, a schopnost na to vědomě a s po-

rozuměním reagovat. 
 

Co je informatické myšlení? 

Je to způsob myšlení, který se zaměřuje na 

popis problému, jeho analýzu a hledání 

efektivních řešení. Nabízí nám sadu nástrojů 

a postupů. Když se s nimi seznámíme 

a naučíme se je používat, budeme je moci 

uplatňovat opakovaně a v různých situacích. 

Budeme umět například: 

» Systematicky posoudit různá řešení, vybrat 

to nejvhodnější pro danou situaci, 

» rozdělit velký problém na několik menších, 

snáze řešitelných, 

» plánovat a řídit činnosti, 

» vytvářet a pečlivě popisovat postupy, které 

spolehlivě vedou k nějakému cíli, i když je 

vykonává někdo jiný, 

» vybírat, které aspekty problému jsou 

podstatné pro jeho řešení a které lze 

zanedbat, 

» uspořádat i velké a nesourodé soubory dat 

tak, abychom je mohli dále využít, 

» používat jazyky, kterými se domluvíme 

s počítači, roboty a umělou inteligencí. 

Informatické myšlení se učíme uplatňovat 

nejprve na jednoduchých, a postupně stále 

složitějších úlohách, problémech. Čím 

komplexnější problém, tím užitečnější je 

využití nástrojů a přístupů informatického 

myšlení. 

„Malé“, přehledné situace se často vyplatí 

vyřešit intuitivně. Intuice nám sice vždycky 
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neporadí nejlepší, nejefektivnější řešení, ale 

poradí nám rychle. Budeme tedy možná 

trochu pomalejší v samotném řešení 

problému, ale začneme ho řešit okamžitě. 

U komplexních problémů je naopak 

informatické myšlení skvělé. Zdržíme se 

možná na začátku popisem a analýzou 

problému, ale ušetříme různé zdroje (čas, 

peníze, lidi) později při jeho řešení. 

Informatické myšlení navíc umožňuje využít 

práci počítačů (a dalších, počítači řízených 

strojů). 

 

Digitální kompetence 

Na konci základního vzdělávání žák: 

» ovládá běžně používaná digitální zařízení, 

aplikace a služby; využívá je při učení i při 

zapojení do života školy a do společnosti; 

samostatně rozhoduje, které technologie pro 

jakou činnost či řešený problém použít 

» získává, vyhledává, kriticky posuzuje, 

spravuje a sdílí data, informace a digitální  

 

obsah, k tomu volí postupy, způsoby 

a prostředky, které odpovídají konkrétní 

situaci a účelu 

» vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje 

různé formáty, vyjadřuje se za pomoci 

digitálních prostředků 

» využívá digitální technologie, aby si usnadnil 

práci, zautomatizoval rutinní činnosti, 

zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy 

a zkvalitnil výsledky své práce 

» chápe význam digitálních technologií pro 

lidskou společnost, seznamuje se s novými 

technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy 

a reflektuje rizika jejich využívání 

» předchází situacím ohrožujícím bezpečnost 

zařízení i dat, situacím s negativním dopadem 

na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví 

ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení 

informací v digitálním prostředí jedná eticky 

 

Více informací:  

revize.edu.cz

Veronika Vaculíková, 4. A 

 

 

Foto: Tereza Šubertová, 8. A 
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Obrázky do soutěže

Veronika Vaculíková ze 4. A poslala obrázky do soutěže a napsala k nim i komentář: 

Protože mě nepustí do kroužku malování, ani nemáme teď ve škole výtvarku, začalo mi už malování 

chybět, tak jsem si vytáhla barvy a štětce doma. 

První obrázek mě napadl, když jsem chtěla malovat vánoční atmosféru na „Točáku“. Letos tam sice 

stromek byl, ale pohoda a lidé moc ne, to mi bylo trochu líto. A taky se mi nelíbil ten umělý kužel, co 

tam dali, tak jsem malovala živý stromek, který je hezčí a byl tam loni.  

 
Pro druhý obrázek jsem si vzala jako předlohu mísu ovoce, které jsme měli na Vánoce na stole.  

 



S t r á n k a  | 6 

 

Na třetím obrázku je vysílač na Pradědu, i když teď je všude sníh, já ho malovala ještě v době svátků, 

kdy byla všude tráva. 

 
Do soutěže posílají obrázky i další žáci, například Saša Vondráková z 8. A: 
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Dopisy kamarádům 
 

Dopis Doře od Emy Utěšené z 8. B najdete na 

titulní straně. Uvádíme ukázky dalších dopisů. 

Všechny jsou datovány k 5. 2. 2021. 

 

Jakub Doležal, 8. B 
 

Ahoj Petře! 

Dnes už to bude skoro rok od příchodu té 

zákeřné nemoci. Naštěstí mě ani mé nejbližší 

neohrozila. Jsme v teple a bezpečí, co víc si 

můžeme přát. Jenže stejně mě tahle situace 

trochu štve, nejenom že mě nebaví sedět 

u počítače, ale také proto, že bych už rád 

vyběhl na trénink se svým týmem. To bohužel 

zatím nejde, ale doufám v to! Když jsem ti 

popovídal o sobě, tak mi pověz něco ty. Jak se 

máš? Co děláš? No hlavně doufám, že jsi 

zdravý a šťastný! 

Tvůj nejlepší kamarád Kuba 

 

Marek Juřina, 7. A 

 

Ahoj Matěji, 

jsem doma a píšu Ti tento dopis. Rodiče jsou  

 

v práci a jsou stále zdraví. Já jsem taky 

v pořádku. Každý den, když jsou naši v práci, 

topím, abychom měli při učení teplo a aby byla 

horká voda.  Coronavirus mě omezuje jen 

v tom, že nejsem ve škole. Chodím ven na 

brusle nebo běžkovat a také někdy běhat. Chci 

aby corona už skončila a bylo všechno tak jako 

dřív. Doufám, že se máš dobře a že jste zdraví. 

Zdraví Marek 

 

Soňa Smoluchová, 6. A 
 

Milá Kiki!  

Situace je hrůzná. Každý den umírají stovky 

lidí, přibývá nakažených, přestává se testovat. 

Nevím ani, kdy nás pustí do školy. Každý den 

vláda rozhodne jinak. Bojím se, aby nezavřeli 

všechny obchody. Četla jsem, že se prý lidé 

z toho hroutí, jak jsou pořád doma a už i děti. 

Už jsem i viděla, jak jede sanitka s posádkou 

v ochranných oblecích. Když kolem mě sanitka 

projížděla, cítila jsem se tak zvláštně. Strach, 

smíšené emoce. Tento rok bude nejspíš horší, 

než minulý. Bojím se, co ještě nastane. 
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Už i malé děti jsou také nakažené. Ale vynalezli 

vakcínu proti tomuto viru, snad to vše zabere 

a už nebudou nakažení. Ale je tu i jedna ještě 

další hrozivá věc. Českem se šíří mutace 

Coronaviru. Co teď, co když vakcína na to 

nepomáhá? Mrzí mě, že někteří lidé na to 

úplně kašlou, viděla jsem už mnoho lidí, jak si 

teprve roušku nasazují v obchodě, sahají, na co 

můžou, nedezinfikují se a roušky, nebo když už 

mají respirátory, jsou zmačkané ušmudlané. 

No prostě tato doba je příšerná. Myslím si, že 

nám příroda oplácí, jak jsem ji tak zaneřádili, 

že v mořích místo ryb plavou igelitové sáčky 

a plast. Horší krize Česko ještě nepotkalo, za 

pár let jsme jak po válce. V Itálii mají přísná 

opatření. Můžou jen pár metrů od domu, víc 

ne, ale jsou na tom lépe než my. Drž nám všem 

palce, ať se to zlepší. Buď opatrná.  

Soňa. 
 

Nikola Kadlecová, 7. A 
 

Milá Kristy! 

Píšu Ti, protože Ti chci dát náhled do mých dnů 

v karanténě. 

Sestra má za chvíli maturitu a převážně se učí 

a celkem oxiduje. Naše nálada je na bodu 

mrazu a dny už splývají. Tahle doba je dost 

těžká pro všechny, ale i přesto všechno je 

nutno se nevzdat a jít dál. Upřímně řečeno, už 

jsem to přestala sledovat. Můj denní režim se 

pořád opakuje dokola a skoro nic se nemění. 

Každý ráno mi ten budík začne ječet už v sedm 

a než se vyhrabu z postele, tak to zabere dost 

času. Následuje online výuka a potom zase 

zpět do postele. Párkrát z pokoje ještě vylezu, 

ale jinak pořád spím.  

Ale dost o mně. Co Ty, jak se máš? Co škola 

a celkově jak na tuto situaci reaguješ Ty? 

A jaký je Tvůj názor na to vše, co se děje? 

Budu ráda za Tvoji odpověď a určitě se 

domluvíme a přijedu. 

Tvoje kamarádka Nikol 
 

Daniel Dvořáček, 8. B 
 

Milý Bambulo! 

Už to bude skoro rok, co mezi námi lítá 

coviďák, a mně už z toho trochu hrabe.  

Z počátku jsme se ho strašně báli, ale teď mi 

přijde, že už toho máme všichni dost 

a začínáme si uvědomovat, že tady ta záhadná 

nemoc bude trochu déle, než většina z nás 

očekávala.   

Moje mysl je tak omámená všemi zprávami 

a názory, že už snad ani nerozeznám, co je 

kravina a co ne, jenže to je účel všech médií 

nahánět strach a hrůzu. Kolik už bylo zpráv, 
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že ten umřel na covid a ten taky, ale za ten 

celý rok jsem snad v médiích neslyšel, že by se 

taky někdo uzdravil. Možná to bylo řečeno, ale 

já už na to radši ani nekoukám, jenže furt je to 

1 ku  10 zprávám.  

Už se mi stýská po životě, jaký byl. Aspoň 

jednu věc na téhle situaci vidím dobře a to tu, 

že si aspoň začínáme uvědomovat, jak je 

vlastně doba bez žádných potíží senzační, a že 

vláda nám fakt moc nepomůže, i když to dělají 

v dobrém. Myslím, že je to prd platné.  

Ale furt můžeme být rádi, že to není válka...  

Pořád je co jíst.  

Tímhle se s tebou loučím, Bambulo. Těším se, 

až se zase uvidíme a popovídáme si.  

Čau! 
 

Marek Klimeš, 7. A 

 

Zdravím Tě, Cyrile, 

to co teď momentálně prožívám, je divné. Je to 

jiné než válka. Není to tak drastické jako válka, 

ale je to nepříjemné, náročné a vyčerpávající. 

Jak psychicky, tak i fyzicky. Doufám, že to brzy 

skončí, ale nejsem si jistý. Myslím si, že to jen 

tak rychle nebude. 

Ahoj! 

Marek 

Jakub Grund, 8. B 
 

Ahoj Adame! 

Když začala situace s koronavirem, tak jsem to 

bral strašně vážně a každý den jsem se díval 

na zprávy, ale postupem času jsem se o to 

úplně přestal zajímat. Dnes už mě žádný 

koronavir nezajímá, žiju svůj vlastní život bez 

omezení, jako jsem žil kdysi, chodím 

s kamarády ven bez roušky. Už jsou dokonce 

potajnu otevřené bary a hospody i obchody. 

Myslím si, že za chvíli budeme normálně žít, 

protože budou demonstrace. V poslední době 

lidi kašlou na opatření, ale já si teď prožívám 

normální život, akorát nemůžu hrát fotbal ani 

sportovat, což mě moc mrzí, ale doufám, že se 

to za chvíli změní. O tom všem si myslím, že je 

to úplná zbytečnost zavádět různá opatření, 

které stejně nefungují. Doufám, že se to brzy 

zklidní. 

Kuba 

 

Jannick Starsy, 6. A 
 

Milý Tondo, 

jak se máš? Já teda hrozně. Všechno zavřené, 

miliarda opatření, pořád se to rozjíždí a prostě 

celý ten pitomý Covid. Jaký na to máš názor? 
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Všichni to chtějí rozvolnit, ale jsem si jistý, že 

bude čtvrtá vlna a takhle to půjde dál a dál. 

Hodně lidi ohrnuje nos nad očkováním, ale 

podle mě je to jediná naděje (zatím). Já 

kdybych mohl, tak se okamžitě naočkuju. 

Možná pro všechny to očkování není příjemná 

věc, ale podle mě když alespoň trochu 

nezačneme, tak se z toho vyhrabeme až za 

dlouho. Ty by ses nechal očkovat???  No, 

každopádně už asi víš to nejdůležitější, tak tě 

nebudu dále zdržovat.  

Tvůj kámoš Janík 
 

Miroslav Kryl, 8. B 
 

Ahoj Karle! 

Teď jsme v opravdu špatné situaci. Jsou 

zavřené školy a lidé se bojí o sebe a své blízké. 

Máme hloupé politiky, kteří každý den vymyslí 

jiné opatření, které nedává smysl a sami je pak 

porušují. Za mě není tato situace tak hrozná 

a výuka online mi vyhovuje. Jen ty roušky jsou 

otravné. Kdybychom nastoupili do školy, tak si 

myslím, že by se nakažení moc nezvýšilo. 

Mirek 

 

Petr Polášek, 7. A 
 

Ahoj kamaráde,  

tahle situace je pro mě velice namáhavá. Už si 

ani nevzpomínám, kdy jsem naposled šel do 

školy. Je na nic, že je vše zavřené, rád bych si 

šel zalyžovat nebo si zašel do knihovny pro 

nějakou tu novou knížku, abych se tu nenudil. 

Taky distanční výuka nestojí za nic. Nemůžu se 

pořádně soustředit, takže toho pochytím méně 

než normálně a z toho koukání do počítače mě 

také někdy bolí hlava. Myslím si, že by všichni 

měli dodržovat pravidla a nosit roušky, aby se 

tahle situace zlepšila a všechno se vrátilo 

zpátky do normálního stavu.  

Už se těším, až všechno bude jako dříve. Napiš 

mi, jak to prožíváš Ty. 

Petr 

 

Lucie Vojáčková, 6. A 
 

Drahá Ani, 

dnes jsme všichni vyděšení jít za práh domu. 

Protože venku řadí coronavirus, který když 

„chytneme”, tak můžeme umřít. Coronavirus je 

u nás cca od března 2020.  
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12. - 13. 3. 2020 začali nakažení přibývat, 

proto se vláda rozhodla nařídit nosit roušky 

a zavřela školy na dobu neurčitou. Děti se 

zatím měly učit pomocí online výuky (každý 

den online hodiny formou google meetu). 

Dostávaly domácí úkoly, jako kdyby byly ve 

škole, s ohledem na to, jak výkonný mají 

internet, počítač/notebook popřípadě tiskárnu. 

Každý den stoupal počet nakažených 

minimálně o stovku, později o tisícovku. Vláda 

uzavřela obchody, restaurace, hospody, 

nákupní střediska, divadla, kina a spoustu 

dalšího. Mnoho samo živnostníků zkrachovalo, 

začalo se propouštět ze zaměstnání, protože 

nebyla práce. V létě vláda udělala největší 

chybu v tom, že vše znovu otevřela, odstranila 

své funkční nařízení a místo toho vše povolila, 

např. otevřely se hranice, odstranily roušky… 

Po prázdninách si všimli, že nemocných 

přibývá, tak vše znovu nařídili, my jako děti 

jsme se sice vrátili do školy, ale na střídací 

výuku, první šlo A, další týden B.  Po dvou až 

třech týdnech si znovu uvědomili, že to stačit 

nebude, tak se přešlo znovu na online výuku. 

V prosinci omezili seskupení lidí na méně než 4 

a hlavně dva metry rozestupy. Po svátcích 

začali lidé více a více protestovat, přestali nosit 

roušky, dělali obrovské skupiny na Václavském 

náměstí. Teď je únor, čísla stoupají, lidé 

umírají, vakcín je málo, děti jsou doma 

a coronavirus sílí. 

Tvoje Lucka 

 

Adéla Málková, 8. B 
 

Ahoj Neli, 

dnešní situace ve světě je strašná. Všichni lidé 

blbnou a bojí se, ale některým je to zase úplně 

jedno a protestují proti vládním nařízením. Já 

už jsem z toho taky celá pomatená, a hlavně 

mě to už nebaví pořád sedět doma, učit se 

přes počítač, nevídat kamarádky a tak. Člověk 

se bojí jít i nakoupit, aby něco nechytil. Jako 

nevím, ale připadá mi to jako taková válka, 

protože lidé umírají na covid, pořád jsme 

jenom zavření doma, nemůžeš nikam jet na 

výlet, a prostě je to všechno na nic. Hlavně se 

už těším, až se to dá zase všechno do pořádku, 

a budeme normálně chodit do školy, a všechno 

se vrátí tak, jak to bylo.   

Tvoje Adélka 

 

Adéla Jurásková, 7. A 

 

Milá Naty, 

obě dvě víme, co se děje a jaká je situace ve 

světě. Tento stav mi nevyhovuje, musím být  
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pořád doma a ven mohu jen s rouškou na 

puse. Nemohu se stýkat s přáteli ani s rodinou. 

Moje mamka je na tom hůře, propadla panice 

a co se týče psychické stránky, je na tom 

hodně špatně.  Ona zkrátka potřebuje fyzický 

kontakt s lidmi. Moje mladší sestra to taky 

nese nevalně, nemůže do školky mezi děti 

a doma se už prý taky nudí. Já to ale beru z té 

trochu pozitivní stránky. „Doma je doma.“ Ale 

také jsem si uvědomila, že mám nedostatky ve 

stravě a v učení se do školy. Pokusila jsem se 

tyto chyby odstranit, ale jak vše odkládám až 

na potom, tak to nejde a já si to nedokážu 

připustit. Doufám, že u vás je ta situace lepší 

než tady. Máme tu přes 1000 nakažených, 

a proto bude muset celá naše rodina na testy. 

Vím, že bydlíš na vesnici, ale tam se to taky 

může časem vyskytnout. Ten Covid-19 je jako 

časovaná bomba. Vybuchne a zanechá za 

sebou spoustu nepořádku, který my, občané 

České Republiky, musíme napravit. To, co se tu 

děje, tady bude ještě dlouho.  

Doufám, že se uvidíme co nejdříve a budeme 

spolu moci normálně komunikovat a ne přes 

videochat ale normálně na blízko. Hlavně se 

drž, ať tuto situaci přečkáme společně a ve 

zdraví.                            

 

S pozdravem  

Tvoje BFF Adélka 

 

Petr Vymazal, 6. A 

 

Ahoj, kamaráde! 

Žiji momentálně uprostřed doby Covidu - 19. 

Na internetu se šíří chaotické zprávy. Když se 

dívám na novinky ze světa a doufám, že 

spatřím nějakou povzbuzující zprávu, tak se 

akorát mýlím. Všude se nemluví o ničem jiném. 

Musíme dodržovat vládní opatření, ale na 

druhou stranu např. u roušek jsem časem 

přišel na pár vychytávek a výhod. Nemám 

tušení, kdy Covid - 19 porazíme, ale myslím, že 

kvůli drtivé většině Čechů, kteří naplno ignorují 

vládní hygienická opatření, to bude za dlouho. 

Přeji všem i Tobě pevné zdraví a hodně 

pozitivní nálady. 🙂 

Peťa 😉 

 

Veronika Souralová, 7. A 

 

Milá Karolíno! 

Jak se máš? Já nic moc.  Jsem už skoro rok 

zavřená doma. Nechodím moc ven, protože je 

furt škaredě, nechodím do výtvarky ani do 
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sauny nebo plavat. Bydlím s babičkou, která 

má 83, tak k nám nesmí moc ani návštěvy, aby 

ji nikdo nenakazil. U babičky v Beskydech je 

zase nemocný dědeček, tak tam taky jezdíme 

málo.  

Ze začátku jsem byla ráda, že jsem doma, měla 

jsem klid a pohodičku. Ale teď už jsem 

nešťastná, už mě nic nebaví, koukám furt do 

počítače nebo na televizi. Všichni dokola jsou 

už nervózní a podráždění. Tvoje maminka 

pracuje v nemocnici, tak rodiče nechtějí, abych 

chodila k Tobě domů. Ještě že se alespoň občas 

setkáme venku. Už mě to fakt nebaví. Doufám, 

že to brzo skončí a zase to bude všechno jako 

dřív.  

A co u Tebe nového? Jak se Ti daří?  

Verča 

 

Dominik Pavelka, 8. B 

 

Zdar Arture! 

Chtěl bych si s tebou popovídat o této těžké 

době, která je díky pandemii. Situace 

nevypadá moc dobře, sice vymysleli vakcíny na 

očkování, ale asi bude těžké celou naší 

republiku naočkovat. Celý svět se díky 

pandemii změnil a zastavil. Nemůže se létat na 

dovolené, nemůžeme chodit za kulturou a jiné 

věci. Myslím si, že tato situace ještě bude trvat 

pár let a změní celý svět. Zajímá mě, jak se 

máš, a byl bych rád, kdybys mi odpověděl, jak 

to prožíváš ty.  

Tak se měj, Dominik. 

 

Adam Staněk, 8. B 

 

Ahoj, můj milý kamaráde,  

dnešní doba je hrozná, je covid a všude 

musíme nosit roušky. Máme online výuku, což 

mi celkem vyhovuje, protože nemusím vstávat 

tak brzo a učím se z domu. Kolabuje 

zdravotnický systém, sice teď vyrobily vakcíny, 

ale očkování zatím nefunguje podle představ 

vlády ani zdravotníků. Problém je neochota 

mnohých lidí nechat se očkovat. I když, co 

může být lepší reklamou k očkování než to, že 

se někteří vrcholní představitelé různých 

institucí nechali očkovat přednostně, vlastně 
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podvodem, přestože jim ještě nebylo 80 let?!   

Už skoro půl roku jsem neviděl svou tetu se 

strýcem. Je jim přes 80 let a my se bojíme, 

abychom je při návštěvě nenakazili. Máma 

i táta se v práci potkávají s mnoha lidmi 

a riziko infekce je tedy velké. Už bych si přál, 

aby tato doba skončila, a znovu jsme mohli žít 

normální život. 

Adam 

 

Adam Šteiner, 8. B 

 

Milý Arnošte, 

dnes jsme zase nemohli ven, tak jsem šel 

aspoň na discord si povídat s kamarády 

a zahrát si Genshin impact. Domluvili jsme si 

to, že hned jak skončí karanténa, půjdeme ven. 

Třeba si zahrát volejbal nebo jít na nějaké 

jídlo. Touhle dobu už je vytvořena vakcína, ale 

hodně lidí si ji nechce vzít kvůli hoaxům, které 

se šíří po světě. Ve Wuchanu to dospělo až 

tam, že lidé, kteří jsou nakaženi covidem 

zavírají do táborů, které vypadají podobně 

jako koncentráky z 2. světové války. Snad to 

brzy skončí a vše se vrátí tam, kde to bylo před 

rokem 2020.  

Už nevím co ti dál napsat, tak ti přeji hezký 

zbytek dne a karantény. 

Adam 

 

Samuel Šubčík, 8. B 

 

Milý Kubo, 

dnes je opravdu špatná doba. Nikdo nemůže 

skoro nikam chodit a musí se nosit roušky. Ale 

už se to začíná pomalu zlepšovat. Sice je něco 

zavřené, ale už není zavřeno tolik obchodů 

jako minulý rok. Už se začíná i očkovat, takže 

je to super. A doufám, že to očkování zabere 

a do roku 2022 se to uklidní. 

Sam 

 

Albert Zika, 8. B 

 

Zdar kámo!  

Hele, opravdu nemám tušení, proč ti píšu dopis 

a ne na mobil! Také jsem překvapený, že jsem 

ještě nezapomněl, jak se píše, to víš, bez té 

školy…  

No, já si vedu docela dobře, i moje rodina, nás 
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to naštěstí zatím minulo. Nic nového u nás 

nepřibylo, v téhle době je to i docela dobře. :D 

Zvláštní období tohle jest, myslím, že bylo 

snem každého žáka nechodit do školy, být celej 

den doma, ale takhle jsme si to asi 

nepředstavovali. :)   

Je to na prd, ale může být i hůř. Nějakej 

sociální kontakt mi už chybí, tak snad brzy.   

Albík 
 

Hana Unzeitigová, 8. B 
 

Ahoj Petro! 

Zdravím Tě od nás ze Šumperka. Chtěla jsem 

se tě zeptat, co děláš, jak se máš a jak tuhle 

nelehkou situaci prožíváš. Já ji osobně 

prožívám celkem těžko. Skoro nic se nedá 

dělat, hlavně teď v zimě se dá maximálně 

bobovat, jezdit na běžkách, bruslit, nebo si 

hrát se sněhem a taky podnikat túry. Čtyři věci 

jsem už z toho podnikla a to bobování, 

běžkování, stavění iglú a bruslení na ledě. 

Jinak většinu času trávím doma, dělám buďto 

školu nebo jiné povinnosti, či se dívám na 

mobil a televizi. Opatření jsou těžká a každý  

den se spíš přitvrzují, než ubývají. Ohledně 

školy o tom radši už nemluvím. A roušky mi už 

taky nevadí, už jsem si za to dobu na to zvykla. 

Však už je to skoro rok co se to objevilo v ČR. 

Nakažených denně přibývá čím dál více a taky 

už je asi třetí vlna. Lidé umírají pořád častěji, 

však tolik lidí snad neumřelo za posledních 50 

let. A navíc se u nás už objevila i ta britská 

mutace. Ale já doufám, že se tato situace 

uklidní a všechno se vrátí do normálu, už se mi 

stýská po dovolené. Tak čau.       

Už se těším, až tě uvidím. 

S pozdravem  

Hanka 
 

Daniel Oulehla, 6. A 
 

Ahoj Šimone,  

dnešní doba je velmi zvláštní. Lidé se bojí 

o práci nebo práci ztratili díky vládním 

opatřením, chodí v rouškách, ski areály, školy, 

hranice jsou zavřené a za to vše může 

pandemie - koronavirus. Co to vlastně je? To 

jsme si zpočátku všichni říkali. Bylo to něco, co 

člověk sledoval hlavně v televizi a ve světě, ale 

teď je to tu tady a asi dlouho bude. Dokud se 

nestane zázrak! 



S t r á n k a  | 16 

 

První vlna byla divná, bylo to něco nového, co 

jsme nezažili… Najednou byly prázdné ulice, 

obchody a školy zavřené. Vypadalo to všude 

jak ve městě duchů. Učili jsme se formou tzv. 

distanční výuky. Bylo to zvláštní, si s učiteli 

psát e-maily, být s nimi v kontaktu formou 

počítače. Najednou jsem si uvědomil, že mi 

chybí kontakt s nimi i se svými spolužáky 

a známými. Kolikrát by bylo lepší být asi ve 

škole, protože by nám tu danou látku učitel líp 

vysvětlil, ale museli jsme to takhle zvládnout. 

Do nemocnic přicházeli lidé s lehčím průběhem 

a nebyly tolik přeplněné jako teď. Když přišla 

vlna druhá, lidi už to znali, ale neponaučili se. 

Situace je o to horší, že nemocných stále 

přibývá, lidé jsou bezohlední a nenosí roušky, 

nerespektují epidemiologická opatření. Je 

pravda, že lidi už nebaví poslouchat, jak vláda 

přidává další a další opatření, která nikam 

nevedou. Někteří lidé si sice myslí, že tato 

opatření nemají smysl, ale kdyby si sami 

koronavirem prošli, změnili by nejspíš názor. 

Na tenhle vir denně umírá tisíce lidí a tito 

hloupí lidé místo toho, aby seděli doma 

a respektovali nařízení, tak raději chodí ven 

demonstrovat, kde jsou bez roušek apod. 

Z těchto lidí je mi zle.  

I my doma jsme prodělali koronavirus. Nejhůř 

na tom byl asi můj táta, který skončil 

v nemocnici. Nemohl dýchat a měl teploty. 

Máma pracuje v nemocnici a každý den 

přichází do kontaktu s nemocnými na Covid 

a opravdu tito lidé jsou na tom zle a musí 

zůstat v nemocnici.  

I mě to nebaví a myslím, že ani ostatní - být 

pořád doma, chtěl bych už normálně fungovat. 

A tak věřím, že díky očkování se vše brzy vrátí 

do normálu a opět půjdeme do školy, na 

trénink, ven… Buďme tedy všichni ohleduplní, 

zdraví máme jen jedno… Tak se jinak měj 

a opatruj se. 

Snad bude lépe. 

Daniel 

 

Emil Bandy, 8. B 

 

Ahoj Katko! 

Chtěl bych se Tě zeptat, jak to jde a jak žiješ, 

protože dnešní dny jsou strašné, alespoň u nás 

doma. Je to tu samé nařízení o tom corona 

vIru atd. Už mě to nebaví pořád poslouchat, 

člověk z toho zblázní. Děti nemohou chodit ani 

do škol, takže se nemohou na výuku pořádně 

soustředit, pořád je doma něco rozptyluje. 

A tak dále a dále, o tom bych mohl psát 

donekonečna.  



S t r á n k a  | 17 

 

Doufám, že žiješ v pořádku a jestli máš nějaké 

finanční problémy, tak se na nás spolehni. To 

je asi vše. Doufám, že brzy odpovíš.   

Tvůj kamarád Emil 

 

Marek Matěj, 8. B 

 

Ahoj Davide! 

Dnes jsem nemohl přijet do Sobotína, u mámy 

zjistili nakažení covidem a já s ní musím zůstat 

v karanténě. Taky nám zavřeli školu a já se 

nerad učím online, nejde mi to a dost jsem se 

zhoršil. Doma je celkem nuda a už se těším, až 

budeme moct jít zase na ryby. 

Když budeš mít chvíli čas, napiš, jestli jsi 

v pohodě a můžeme si zahrát nějakou hru. 

Matěj 

 

Jan Prudík, 7. A 

 

Ahoj Žalude! 

Snad se máš fajn, ale dnešní situace nevypadá 

vůbec dobře. Všude je nebezpečí kvůli corona 

viru (COVID-19) obzvlášť pro starší. Sám jsem 

ho měl, ale u mě a mé rodiny byl průběh 

v pořádku, ovšem někdo jiný mohl mít velice 

těžký průběh, dokonce mohl i zemřít. Šíří se to 

 

hodně rychle obzvlášť s tou novou mutací. 

Podle mě se vláda snaží to dát do pořádku, ale 

moc jí to nejde, někdy udělá velice hloupé 

rozhodnutí, a taky není vůbec trpělivá a jen 

chvilku po tom, co se to trochu uklidní, tak 

skoro všechno otevře a dostaneme se zpátky 

tam, kde jsme byli. A obyvatelé už to nebaví, 

takže to porušují. Není to vůbec dobré 

a nejspíš, pokud to půjde takhle dál, to bude 

trvat ještě dlouho.  

Všiml jsem si na tvém streamu, že Ti dorůstají 

vlasy, takže bys to měl rychle napravit.  

Honza 

 

Karla Rendová, 8. B 

 

Milá Aničko, 

už to bude skoro rok, co jsme mohli jezdit na 

dovolenou, na výlety, bez omezení vycestovat 

z České republiky, ale hlavně chodit do školy. 

Místo toho jsme zavření doma. Do školy sice 

chodíme, ale ne tak, jak jsme zvyklí. Cesta do 

školy se mi hodně zkrátila, netrvá ani minutu, 

než do své virtuální školy dojdu. Když jsme 10. 

března 2020 poslouchali rozhlas, byli jsme 

velmi nadšení, že se škola do odvolání uzavírá. 

Teď je to ale naopak, už se těším, až ji opět  

 



S t r á n k a  | 18 

 

otevřou.  

Když se na to ale podívám z jiného úhlu, tak 

pro některé je to jako výhra v loterii, ale pro 

jiné je to katastrofa. Třeba takový výrobce 

respirátorů a ochranných pomůcek má 

mnohem větší odbyt výrobků. Pro 

zaměstnance to ale znamená, že jsou neustále 

v práci. Někteří i o víkendech. Naproti tomu 

například cestovní kancelář nemůže fungovat 

a musí propouštět zaměstnance. Takovýchto 

zaměstnání je ale víc.  

Myslím si, že i když je už vakcína proti covid19, 

tak určitě bude ještě trvat, než se populace 

naočkuje. Epidemie bude mít taky velký dopad 

na ekonomiku. Takže než se vše vrátí, tak jak 

to bylo předtím, tak to bude trvat mnohem 

déle než samotná nemoc. 

S pozdravem Kája 

 

Ondra Stojaník, 8. B 

 

Ahoj kamaráde! 

Nevím, kde jsi, nevím, co děláš, ale dnešní 

situace je strašná. Lidé se bouří, podléhají 

dezinformacím a panice. Vláda se snaží vir 

udržet na uzdě, ale marně. Je stále více 



S t r á n k a  | 19 

 

případů a stále více lidí, kteří už tuhle situaci 

nesnesou a snaží se prosadit svoje stupidní 

názory o tom, jak by se měla opatření 

rozvolnit.  

Tohle jsme doteď všichni zažívali, ale 

příchodem vakcíny by se situace měla uklidnit 

a mohli bychom začít žít své normální životy. 

Doufám. 

Ondra 
 

Anna Sýkorová, 8. B 
 

Ahoj Mery, 

dneska byl den stejný jako každý. Seděla jsem 

u počítače do oběda, a pak jsem ho vypla. Do 

školy totiž nechodíme, máme výuku online 

přes počítač. Už mě to tady nebaví. Dny jsou 

skoro stejné. Nic se nemění. Ještě, že nám 

začínají jarní prázdniny. Budeme jezdit na 

běžkách a sáňkovat. Jestli nám to tedy situace 

dovolí. Nejraději z celého dne mám druhou až 

pátou hodinu odpoledne. To většinou chodím 

s Kájou ven. Buď děláme trénink do atletiky, 

nebo si jen tak venku povídáme. Je to super, 

protože ještě pořád si máme o čem vykládat. 

Chodili jsme sáňkovat, běžkovat i na kole jsme 

jezdili, ale to nedopadlo moc dobře, protože 

jsem za jeden den narazila do auta, do křoví 

a ještě do Káji. Prostě, když můžeme, tak 

jdeme ven. Jinak to zvládám celkem v pohodě.  

Už nevím, co víc Ti mám napsat. Doufám, že se 

ta situace zlepší a aspoň půjdeme do té školy, 

jinak se asi zblázním. Měj se hezky. 

Anna 
 

Emma Suchanová, 8. B 
 

Ahoj, nejlepší kamarádko (ať jsi, kdo jsi)! 

Karanténa už mě nebaví. Zatím, co jsme 

někteří doma, a snažíme se tím chránit své 

blízké, jiní si protestují bez roušek, a ohrožují 

tím všechny ostatní. Neuvědomují si při tom, 

že mohli na někoho přenést coronu, a možná 

ho tím i zabít. 

Ale zároveň mám štěstí. Těsně před pandemií 

jsme se přestěhovali do rodinného domu. 

A nevím, co bych dělala, kdybych byla celou 

karanténu zavřená v bytě.  

Ale na druhou stranu karanténa není tak 

špatná. Nemusím vstávat tak brzo, nemusím 

jezdit tak daleko do školy, hned po škole jen 

sejdu po schodech dolů a udělám si něco 

k obědu. Je to jednodušší, ale myslím, že za 

celou karanténu jsme všichni zlenivěli. Já už 

chodím ven tak jednou nebo dvakrát týdně… 

Tak snad to už brzy skončí. Měj se. 

And stay positive! ...And  negative! :) 

E. 
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 Petr Chelčický – velká osobnost české historie
 

Přesná životopisná data jsou u Petra 

Chelčického problémem.1 Předpokládá se, že 

pocházel z nižší společenské vrstvy a byl 

drobným šlechticem (vzhledem k jeho 

všeobecnému vzdělání i znalosti latiny). 

Historik František M. Bartoš představil 

hypotézu, která bývá přijímána, že Petr 

Chelčický byl vlastně Petr Záhorka, syn 

jihočeského zemana Svatomíra ze Záhoří. Jeho 

narození se odhaduje na rok 1380. Petra 

Chelčického tedy opravdu poznáváme pouze 

z jeho díla.2 „Svým způsobem se tak naplnilo 

to, po čem náš myslitel ve svých spisech tak 

hluboce prahl. Oprostil se od téměř všeho 

tělesného, které chtěl ze sebe setřást a jež se 

postupně propadlo do naprostého zapomnění. 

Zduchovněl tak, že se jeho životem prakticky 

stalo jeho slovo.“3 

Chelčický žil v době působení a upálení Jana 

Husa, v době husitské revoluce i po bitvě 

u Lipan. Zajímal se o veřejného dění a spole-

čenský vývoj, střetával se s významnými 

osobnostmi. Měl výrazný odpor k prosazování 

zájmů násilím.4 Z odkazů a poznámek v jeho 

tvorbě se Chelčického život zhruba klade do 

rozmezí let 1380 – 1460.5 

                                                           
1
 „… František Palacký trpce poznamenal, že osobu Petra 

Chelčického obklopuje tolik tmy a pochybností, „že jí nelze 

postaviti na jisto“. A povzdech otce našeho dějepisectví 

dodnes neztratil svou tíživost.“ 

MÍKA, Alois. Petr Chelčický: studie s ukázkami z díla. Str. 9. 
2
 „Odborníci se obvykle kloní k názoru, že ani Jan Hus či 

kterýkoli jiný z Petrových českých současníků nezanechal po 

sobě dílo, které by se mohlo svou myšlenkovou pronikavostí 

měřit s obdivuhodnými výtvory Chelčického, zejména s jeho 

pracemi vrcholnými.“ 

BOUBÍN, Jaroslav. Petr Chelčický: myslitel a reformátor. 

Str. 14. 
3
 Tamtéž. Str. 54. 

4
 „Kterak by se osupil tvój mistr Jakub na toho, kto by 

v pátek snědl jelito svině: a teď nemôž z vylitie krve člověčie 

svědomie činiti!“ 

Pařížský rukopis, fol. 156v – 157v. 
5
 Srov. MÍKA, Alois. Petr Chelčický: studie s ukázkami z díla. 

Str. 9 – 17. 

 

 
 

Dochované Chelčického dílo je poměrně 

rozsáhlé, i když se část jeho spisů ztratila. 

Celkem se jedná zhruba o padesát pojednání. 

Že byla jeho díla zachována, je především 

zásluhou Jednoty bratrské. Díla jsou většinou 

nepodepsaná, proto připsání autorství Petru 

Chelčickému je otázkou detailního studia 

odborníků. Problém je i s datací jednotlivých 

pojednání. V jeho textech se objevují 

i kompilace jiných autorů (např. Jana Husa 

nebo Tomáše ze Štítného). Ale to nebylo 

v jeho době nic mimořádného.  

Jedním z hlavních rysů Chelčického textů je, že 

vše psal v češtině, což je pravděpodobně dáno 

i tím, že latinu neovládal natolik dobře. Dalším 

znakem je vyhrocený biblicismus. Značná část 

jeho díla je vlastně exegezí biblických veršů. 

Petr byl přesvědčen o absolutní autoritě Písma 

svatého. Tím však není nijak výjimečný ve 

srovnání s jeho současníky.6 

                                                           
6
 „Boží zákon je podle radikálů typu Chelčického a táborů 

uložen téměř výlučně v bibli, případně i ve spisech nejstarší 

církve. Odtud plyne Petrův důraz na Písmo, které je pro něj 

takřka výhradním pramenem ke zjištění správných norem 

lidského chování.“ 

BOUBÍN, Jaroslav. Petr Chelčický: myslitel a reformátor. 

Str. 69. 
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Pro plnější pochopení Chelčického díla 

musíme mít vždy na zřeteli Petrovu radikální 

eschatologii. Chápal boj proti Antikristu nejen 

jako vnější zápas, ale především jako vnitřní, 

který se odehrává v srdci každého jednotlivce.7 

Dá se tvrdit, že náš autor psal náboženská 

pojednání určená k individuální četbě 

i společnému poslechu. Jejich hlavním cílem 

bylo poučit čtenáře o možné spáse člověka. 

Petrovi nešlo o umělecké ztvárnění problema-

tiky, přesto je v jeho díle patrná.8  

Jeho sloh byl specifický a odlišoval se od 

univerzitně vzdělaných současníků. Býval 

obviňován z mnohomluvnosti a chaotičnosti.9 

O boji duchovním (1421) je výkladem slov 

sv. Pavla z Listu Efezským (Ef 6,10-17). Dle 

Chelčického by člověk neměl bojovat proti 

člověku ale proti ďáblu. Ďábel (i zlo) je ve 

světě všudypřítomný. Ďábel je lstivý a dokáže 

využít ke svým plánům i původně ušlechtilé 

lidské jednání, dokáže člověka zcela 

ovládnout.10 Člověk nemůže zvítězit nad Zlým, 

                                                           
7
 „Zápas proti Antikristu proto vybojovává každý člověk 

především ve vlastním nitru, uvnitř sebe – a to jak tím, že se 

snaží přemoci zlo sám v sobě, tak i tím, že si osvojuje krajně 

skeptický a v zásadě zcela odmítavý postoj ke společenským 

strukturám, které sice vyhovují mocným tohoto světa 

a církve, jež ale vyrostly z popření božího zákona.“ 

Tamtéž. Str. 22. 
8

 „Hloubavý myslitel se opravdu každou chvíli dobírá 

nejrůznějších srovnání a paralel, které jeho texty nejen 

oživují, ale často jim dodávají zvláštní napětí.“ 

Tamtéž. Str. 69. 
9
 „Určitě výrazným rysem Petrova stylu je spontánnost, 

takže jeho traktáty mohou někdy působit skoro chaotickým 

dojmem. Okamžité nápady vrhají autora tu jedním, tu zase 

druhým směrem, takže se zdá, jako by Petr nedokázal 

udržet svůj text pod kontrolou a vtisknout mu nějaký logický 

řád. Ale tomuto postupu nelze zcela upřít funkčnost, 

protože autorovi umožňuje pracovat s velmi proměnlivým 

úhlem pohledu a dovoluje mu probírat analyzované 

problémy ve stále měnícím se kontextu.“ 

BOUBÍN, Jaroslav. Petr Chelčický: myslitel a reformátor. Str. 

70 – 71. 
10

 „Obraz ďábla, onoho úhlavního lidského nepřítele, jak ho 

Chelčický načrtl ve svém prvním významnějším pojednání, 

je svým způsobem mistrovským dílem.“ 

Tamtéž. Str. 75. 

potřebuje pomoc Boží – musí se zcela Bohu 

oddat. 

Traktát O těle Božím (1422) je pojednáním 

o eucharistii s velkým eschatologickým 

nábojem.  
 

 
 

Traktát O církvi (1422) obsahuje Chelčického 

eklesiologii. Odsoudil učení o trojím lidu 

a požadoval sociální rovnost. Na tento drobný 

spis navazuje O trojím lidu (1425), kde 

pokračoval ve výkladu a kritizoval například 

světskou moc (státní moc) jako neslučitelnou 

s láskou hlásanou Ježíšem a nemohoucí 

existovat bez násilí.11 

Zprávy o svátostech (1432 – 1433) obsahují 

Petrův názor na svátosti. Uznával křest (vyjma 

křtu dětí), pokání (zpochybňoval zpověď) 

a eucharistii, u kněžství vyžadoval apoštolské 

kněžství (svatý život, moudrost), nepovažoval 

za svátost manželství, biřmování a poslední 

pomazání. 

                                                           
11

 „Logika, s níž Chelčický vrší svou argumentaci a s níž 

systematicky zbavuje státní moc její zdánlivě nedotknutelné 

aureoly, je ohromující.“ 

Tamtéž. Str. 95. 
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Rozsáhlá Postila (1434 – 1435) byla 

inspirována Husovým textem Vyloženie 

svatých čtení nedělních. Přesto je jedním 

z mimořádných autorových počinů. Bývá 

považována za nejlepší postilu české 

literatury. Je zcela zaměřena na Písmo svaté 

a odkazuje se takřka pouze na ně. Ač byla 

postila jako literární žánr vyhrazena učeným 

kazatelům, napsal ji Petr s velkým laickým 

sebevědomím jako náhradu kněžských 

výkladů. Text obsahuje kritiku kněží i stávající 

církve. Chelčický představil svůj ideál chudoby 

a nebezpečí vlastnění velkého majetku. 

Síť víry (1440 – 1443) je nejproslulejší spis 

Petra Chelčického, v němž se zaměřil na 

perikopu z Nového zákona o zázračném 

rybolovu. 
 

 
Ukázka z díla  

Za ukázku z Chelčického díla jsme zvolili 

úryvek ze Sítě víry, konkrétně 15. kapitolu: 

Protož již o těch stavech šibalských o každém 

zvláště bude řeč, kterak každý zvláště uráží 

zákon Boží svými zvláštnostmi, jimiž se dělí 

jedni od druhých a trhají jimi síť víry. Ale 

nejprve o dvou silných velrybách, které nejtíže 

potrhaly síť víry a stále ji trhají, to jest o pánu 

duchovním a předním a o pánu zemském 

a předním. 

Nejprve o pánu duchovním, který se vevalil 

v záležitosti života zemské a v panování 

pohanské, chtě s tím následovati víry 

apoštolské aneb úřadu apoštolského a chtě 

vládnouti světem i vírou. 

Ten kněz veliký tím nejprve urazil zákon 

Kristův, že opustil počestnost a nevinnost 

stavu apoštolského, kterouž měl z povinnosti 

víry držeti do smrti, aby v chudobě jsa, práci, 

v kázání a v jiných služebnostech, jež příslušejí 

k úřadu apoštolskému, v těch trval. Protož tu 

prostotu pracovitou v chudobě a v pokoře 

zavrhnouti není lehká urážka zákona Božího 

a stavu apoštolského. A jinak by nemohl uraziti 

tím tak velmi zákon Boží a stav apoštolský, 

když by sám nebyl na místě apoštolů v jejich 

úřadu. A za druhé proto nemohl by tak uraziti 

zákon Boží odstoupením od prostoty, od 

chudoby, od pokory a od práce, kdyby k těm 

věcem nebyl zákonem Božím zavázán, aby je 

do smrti zachovával; nebo to jest pohaněti 

zákon Boží, opustiti jej a činiti věci jemu 

odporující. A že jest zavázán člověk apoštolský 

k chudobě, k pokoře a k práci kázání zákonem 

Božím, příkladem Kristovým i apoštolským, to 

jest v evangeliu velmi zjevné, že tak povolal 

apoštoly od věcí pozemských a řekl jim: 

„Pojďte za mnou, a učiním vás rybáře lidí.“ 

A oni tak přijavše slova Kristova, drželi je do 

smrti; živnosti pozemské v polnostech 

a v hospodářských pečlivostech, ani panství 

světské si neosobujíce, tak zachovávali 

přikázání Kristovo. Protož i ta povinnost na 

Silvestra se vztahovala. A protož, čím povinen 

byl, to pohaněl, opustiv to. 

Za druhé kněz veliký uráží zákon Kristův 

a služebnost apoštolskou tím, že vstoupiv ve 

věci velmi odporující stavu apoštolskému, 

domnívá se, že důstojně užívá služebnosti 

apoštolské, přijav panství císařské a slávu 

světskou nad císaře, nejvyšší pýchou jsa 

obtížen, aby před ním klekali, padali jako před 

Bohem, vplet se ve správu panství, v rozkoše 
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tělesné. A s tím se vším domnívá se nástupce 

apoštolů býti a jejich služebnost konati, 

pokálev tak odpornými věcmi kněžství své 

a pohaněv těmi odpornými zvláštnostmi tu 

služebnost. 

 
Neboť čím odpornější věci apoštolům drží, tím 

více pohanění na služebnostech těch uvádí, 

jejichž nástupcem se nazývá, kdežto málo 

jejich služebnosti v skutku koná: mše zřídka 

slouží a nekáže nikdy, ani jiné práce s lidem 

nekoná, jen si za práci ustanovil žehnati 

a klatby vydávati na ty, kdož se mu nelíbí. 

Protož vůbec leží v rozkoších a žere jako svině, 

ležící v chlívku. Pakli se zdá, že Silvestr zprvu 

v své osobě takový svinský život nevedl, aspoň 

po sobě všecko pohanství zavedl. Přijav 

panování pohanské a slávu světskou nad 

císaře, tu všecko zlé zakořenil v tu stolici, 

kterou nazývají stolicí svatého Petra, ač 

neviděli, že by on kdy tak pyšně seděl na ní. 

Protož, poněvadž byl štěpován od císaře 

v takovém panování pohanském k užívání 

nejvyššího kněžství, to má větší vážnosti býti, 

neboť v něm jest všecko štípeno, což po něm 

roste na té stolici. A o tom štípení císařském 

téže stolice kněz, papež Melchiades, vyznává, 

že Konstantin, první přijatý do víry, dal 

dovolení a svobodu po celém světě těm, kteříž 

byli v jeho království, aby netoliko byli 

křesťané, ale aby dělali kostely a aby zřizovali 

zádušní statky k tomu kostelu. Také týž císař 

dary veliké dal a kostel první stolice svatého 

Petra postavil. A tak, stolici císařskou opustiv, 

svatému Petrovi a jeho nástupcům budoucím ji 

ostavil. A tak kořen hluboký, silný a roští všeho 

jedu zasadil, aby z něho ovoce smrti 

mnohotvárné silně rostlo a umrtvilo svět.12 

 

Petr Chelčický ve svém díle Síť víry vyložil 

podobenství o zázračném rybolovu z Lukášova 

evangelia (Lk 5,1-11). Chelčického zaujala 

zejména symbolika roztrhaných sítí, které ničí 

spousta ryb. Síť je pro Petra zákon Boží,13 

náruč Kristova, ve které jediné mohou být lidé 

spaseni z moře neřestí a zla panujícími ve 

světě. Ryby poškozující síť jsou lidé, kteří 

nedodržují Boží zákon. 14 

Hlavní vinu vidí v tom, že se do Kristova 

zákona vmísila světská a duchovní moc. Bod 

obratu od vzkvétající prvotní apoštolské církve 

k postupnému úpadku křesťanství spatřuje 

v oficiálním uznání křesťanství císaře 

Konstantina, který dal papeži moc, která mu 

nenáležela. Tím bylo umožněno ďáblu 

proniknout do církve, „nasít koukol mezi 

pšenici“ a prosáknout ji skrz naskrz zlem. 

Apoštolská církev žila v ideálu chudoby, kterou 

jim ukázal Kristus. Papežové prvotní církve se 

skrývali po lesích a náhle byl papež přijat 

císařem v Římě, byl vystaven na obdiv celému 

světu a dostávalo se mu nezasloužených poct. 

Dle Chelčického císař a papež obdařeni svou 

mocí („kněz nejvyšší s panováním královským 

a se ctí nad císaře, císař s panováním, s úřady 

                                                           
12

 CHELČICKÝ, Petr. Síť víry. Str. 63 – 72.  
13

 „A ty sítě nejprve jsou Kristovy a potom Petrovy; a ty sítě 

jsou slovo Kristovo anebo zákon jeho a tak všeliké Písmo 

svaté od Boha vydané, z něhož rozumní lidé mohou naučeni 

býti.“ 

Tamtéž. Str. 27. 
14

 Srov. tamtéž. Síť víry. Str. 27 – 29. 
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a s mocí pohanskou“) vnikli do sítě víry jako 

„dvě hrozné velryby“ a zásadně ji poškodili. Od 

těchto dvou velryb se zrodily všechny osoby 

a stavy, které začaly porušovat Boží zákon. 

Duchovní a světští vůdci šlapou po pravé víře 

a utlačují lid. 

V kapitole patnácté Chelčický popsal jednu 

z velryb, duchovního vládce lidu, prvního 

papeže Silvestra,15 který oficiálně ovládl Řím. 

Obvinil ho, že opustil čestný apoštolský stav, 

kdy měl v ideálu chudoby sloužit věřícím. Tím 

přestoupil Boží zákon. Místo toho se začal 

zajímat o světské záležitosti a o rozšíření své 

moci, o ovládnutí víry i světa. Ovládla ho 

pýcha a ostatní se před ním museli klanět. 

Ačkoliv tím pošlapal služebnost svého úřadu, 

stále se domníval, že nadále vykonává 

apoštolskou službu. A čím více zůstával 

v tomto přesvědčení, tím více snižoval vážnost 

apoštolského úřadu. Samotného Silvestra 

ještě Chelčický neobvinil z prostopášného 

života, „pouze“ ze zavedení pohanství, ale 

o dalším nejmenovaném napsal, že „mše 

zřídka slouží a nekáže nikdy, ani jiné práce 

s lidem nekoná, jen si za práci ustanovil 

žehnati a klatby vydávati na ty, kdož se mu 

nelíbí“. Pokračoval: „Protož vůbec leží 

v rozkoších a žere jako svině, ležící v chlívku.“ 

Dále autor konstatoval, že císař předal 

Petrovým nástupcům podíl na světské moci 

a tím otrávil křesťanství, které od té doby 

upadá. 

Chelčický popisoval stav a úpadek církve velmi 

temně. Za vzor opravdového křesťanství má 

prvotní církev a ta mu dává naději, že 

návratem k původním a čistým ideálům 

a k poctivému životu, se může člověk napravit. 

Požadoval bratrskou lásku a rovnost. Papež si 
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 Prvním „oficiálním papežem“ se stal Miltiades. Konstantin 

mu daroval pozemek, na kterém byla později zbudována 

papežská rezidence a bazilika sv. Jana Lateránského. Silvestr 

I. se ujal úřadu v roce 314. Je mu připisováno obrácení 

Konstantina na víru. A o tomto papeži se také tvrdí, že mu 

císař daroval Řím. 

Srov. GELMI, Josef. Papežové: od svatého Petra po Jana 

Pavla II. Str. 24 – 25. 

dle Chelčického příliš činí nárok na božskou 

moc, která ale náleží pouze Kristu. 16 

Křesťanství se stalo pouze povrchním 

a vnějším náboženstvím. Chelčický neodmítal 

existenci světské moci, ale ta dle něj patřila 

pohanům a křesťan se na ní nemá účastnit, má 

se věnovat duchovním věcem a své spáse. 

Praví křesťané budou dle Petra Chelčického ve 

světě vždy jen menšinou. 

Ukázka z Chelčického díla odpovídá literární 

formě tehdejších spisů. Text je prostý 

a úderný, kritika poměrů obnažuje vše až na 

kost. Autor se neochvějně opírá o Písmo svaté 

a to mu dodává sebevědomí a jistotu o jím 

poznané pravdě. Z Chelčického slov vyzařuje 

autorova oddanost jedinému pravému vládci 

života, světa i pravdy – Ježíši Kristu. 
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 „Papež opustil chudobu, svízelný život a kázání, osobil si 

boží moc odpouštěti hříchy, uvedl zákony své Kristu 

odporné, zákon Kristův svrhl s jeho místa a šíří pohanství 

mezi všecko kněžstvo. Císař uvedl do církve panování 

křesťana nad křesťanem a s tím i všecku nepravost 

panského služebnictva, nahradil zákon Kristův právy 

světskými, od jeho dob odírají lid vrchnosti „křesťanské“ 

a honí jej do války.“ 

CHELČICKÝ, Petr a SMETÁNKA, Emil, ed. Petra Chelčického 

Síť víry. Str. 9. 
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Básně Fráni Šrámka
 

Raport 
 

Na levém křídle a poslední  

já budu stát,  

a tušit nebude, oč prosit chci,  

žádný kamarád -  

a paty k sobě, špičky od sebe,  

pro tebe, sne můj divný, pro tebe  

já budu meldovat.  
 

Hlásím, pane hejtmane,  

že se mi zdál sen,  

vojna byla a já ležel  

v poli zastřelen;  

a zrovna u mne váš kůň taky pad,  

nám přáno bylo spolu umírat,  

to z boží vůle jen.  
 

To k ránu bylo as, neb měsíc zrud,  

a váš kůň hlavu zdvih,  

a zvláštní věc měl jako já  

prostřelený břich,  

a v jeho očích takový styd žal,  

kdos divil se v nich, kdos se ptal  

a ruce lomil v nich.  
 

Že louky voní kol a jetely  

a kvete řeřicha -  

a on… kůň… což byl vinen čím?  

má díru do břicha,  

že na něm seděl kdos, už nesedí  

a oči vědět chtí, však nevědí  

a v hrdle vysychá…  
 

Oh, v hrdle vysychá… A chtěl by ržát…  

že neví, neví proč?:  

sluníčko zlaté, což neměl on tě rád -  

ty už ho nechceš… proč?  

proč necinkne už nikdy podkova,  

proč nebe v krvi, nohy z olova -  

hó, toč se, světe, toč…  
 

Hlásím, pane hejtmane,  

že byl to strašný sen,  

ty oči zvířete, ty křičely  

 

a z důlků lezly ven,  

křičely na mne, jestli já to vím,  

proč ležíme tu s břichem děravým -  

co měl jsem říci jen…?  
 

Hlásím, pane hejtmane,  

a já to musím říc:  

tož, člověk rád jde, člověk musí jít,  

když pán chce, smrti vstříc -  

však koní šetřte, prosím tisíckrát,  

to dobytče se strašně umí ptát,  

proč nesmí žíti víc… 
 

 
 

Pohřbím ji v neděli 
 

Za to jsem, viďte, rozumný hoch: 

umřela v pátek, pohřbím ji v neděli. 

Ptali se po ní. A že jsem rozumný hoch, 

o její smrti jsem klidně vyprávět moh, 

s takovým klidem, rty se mi nechvěly: 

pohřbím ji v neděli. 

 

Jenom to jedno, víte, hlava se člověku točí, 

já jsem jí zapomněl zatlačit oči. 

Z těch očí úzko teď býti mi počíná, 

co živá neřekla rty, říká teď očima. 
 

Já vím, já vím: ty můj ptáčku, moje malá, 

ty jsi život milovala. 

Taky lásku. Bože, lásku! Lásku, šeptám, 

a těch očí již se na nic neptám, 

a již jenom odpovídám: 

v neděli tě červům vydám… 
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Žáci doporučují knihy ke čtení 
 

Problém tří těles 
Autor: Liou Cch´-sin 

Vydavatelství + rok: Host, 2018 

Počet stran: 442 

Žánr: Sci-fi 
 

 
 

O prostředí v knize 

Jelikož je kniha o válce, prostředí je jednoduše 

chladné, temné a někdy až frustrující. Autor 

ale toto chladné téma dokázal sloučit se sci-fi 

žánrem, což se mi líbilo, ale působilo to 

zvláštně. A to i prostřeďově.  

Autor často popisoval pohledy vojáků ve válce. 

Popisoval jejich vjemy, a to i zvuky nebo 

pachy, ze kterých vznikalo prostředí, které 

působilo intenzivně. K tomu pro vyrovnání 

pozitivity prostředí autor psal o sci-fi části, 

která byla zajímavější. Vyskytly se tam totiž 

věci, nad kterými se mi dobře přemýšlelo. 

Sice, když si ke konci přečtete, že je to „pouze“ 

o počítačové hře od mimozemšťanů, připadá 

vám to jako vtip. Všechno ale dávalo smysl. 

Prostředí tedy bylo kvůli dvěma tématům 

velice rozmanité, což je dobře. Nedá se asi 

přesně říct, v jaké části mělo prostředí 

nejdůležitější roli. Řekl bych, že v celém 

příběhu.  

Z mého života mi prostředí příběhu nic 

nepřipomínalo. Ve válce jsem nebyl 

a s mimozemšťany jsem se taky nesetkal. Ale 

připomínalo mi to mé oblíbené sci-fi filmy, jen 

s lepším prostředím. Proto píšu o prostředí 

příběhu.  
 

Můj názor 

Mám rád sci-fi, takže se mi líbila i tato kniha. 

Sice mám trochu jiný názor na budoucnost, ale 

pohled Číňanů je zajímavý. A hlavně jsem po 

dlouhé době něco četl a připomněl si, jak 

zajímavé to čtení může být. 

Alexandr Nawrat, 8. A 
 

 
 

Malý princ 
Autor: Antoine de Saint - Exupéry 

Počet stran: 79 

Žánr: autorská symbolická pohádka 
 

Děj se odehrává na planetě Zemi a ve vesmíru 

kolem planety B612. Každý čtenář si může 

vybrat čas, ve kterém se děj odehrává, protože 

je neurčitý. 

Malý princ je malý kluk, obyvatel planety 

B612, který rád cestuje, aby poznal věci kolem 

sebe a nebyl sám. Je zvídavý a má rád 

dobrodružství. 

Knížka vypráví příběh letce, který havaroval 

a opravoval svoje letadlo. Při tom se potkal na 

poušti s Malým princem. Byl to malý chlapec, 

který každé ráno na své planetce vytrhával 

sazeničky baobabů. Chtěl zažít i jiné 

dobrodružství, a tak navštěvoval různé planety 

v okolí, aby je prozkoumal a poznával kolem 

sebe vše, s čím se potkal. Na své planetce se 

staral o svou květinu a na cestách se seznámil 

a skamarádil s liškou, která mu radila, jak se  
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o svou růži starat a co je opravdu důležité. 

O všech svých dobrodružstvích a zkušenostech 

letci vyprávěl, než odletěl zase zpátky. Stali se 

z nich opravdoví přátelé. 

Knize dávám 8 bodů z 10. Nesmál jsem se 

u ničeho, ale bál jsem se, že se Malému princi 

při jeho výpravách něco stane. Z knihy jsem se 

dozvěděl, jak žil Malý princ z velmi malé 

planety. Že byl moc hodný, i když potkával zlé 

postavy. Že byl pořád kamarádský a nikomu 

neškodil. A přál všem to nejlepší. Proto mi byl 

moc sympatický. I jeho kamarádka liška. 

Nesympatičtí mi byli někteří obyvatelé z jiných 

planet. Třeba král, protože všem poroučel. 

Ješita, který pořád obdivoval jen sám sebe. 

Piják, protože byl divný a podnikatel, protože 

se bavil jenom o tom, jak všechno počítá 

a chce mít všechno jenom pro sebe.  

Kniha mi připomněla, že taky chci pro ostatní 

to dobré a snažím se být na ně hodný. 

David Podušel, 7. A 

 

Detektiv Klubko:  

Záhada červené ponožky 
Autor: Ursel Schefflerová 

Počet stran: 110 

Žánr: detektivka 

 

Děj knihy se odehrává na různých 

místech ve Francii, například v hotelu 

Atlantik, v přístavu v Nice, v parku, na 

trhu mezi stánky, v hospodě, 

v laboratoři nebo v lese. Hlavní 

postavou je detektiv Isidor Klubko. Je 

to zavalitý muž s holou hlavou 

a s knírkem pod nosem. Mezi lidmi je 

proslulý, i když lidé většinou ani 

nevědí, jak vlastně vypadá.  

Kniha obsahuje třináct různých 

detektivních příběhů, které vždy 

detektiv Klubko úspěšně vyřeší. 

Prostředí bylo dobře popsané – se 

všemi pocity, např. když se Klubkovi 

sbíhaly sliny na francouzskou kuchyni 

a sladký moučník v hotelu Atlantik, když tady 

zrovna řešil záhadu červené ponožky. Nebo na 

lázeňském koncertu v Casinu, kde se nechával 

unášet se zavřenýma očima Mozartovou 

hudbou a jemnými tóny houslí, když tady 

zrovna loupil známý kasař Eda Hnízdil, kterého 

detektiv odhalil. 

Příběhy doplňují vtipné obrázky, např. Klubko 

sedící na pláži v rudých plavkách, ze kterých 

přetékají jeho tukové zásoby. 

Na knize je zajímavé, že i čtenáři můžou sami 

zjišťovat, kdo je viník. Na konci každého 

příběhu je naruby napsaná nápověda a je 

vidět pod červenou folií, kterou jsem už ale 

ztratil. 

Prostředí z příběhu o koncertu mi připomnělo 

hudební výchovu, když jsem musel poslouchat 

vážnou hudbu, kterou nemám rád. 

Adam Steinhauer, 8. B 

Obrázek: Saša Vondráková, 8. A 
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Příběh na závěr 
 

Figurína 
žák 9. třídy 

 
Dveře se s tichým zaskřípáním otevřely. Muž 

vyšší a pohublejší postavy vstoupil dovnitř. 

V krbu svítily poslední žhavé uhlíky, muž tedy 

přihodil pár polen a posadil se. Jak tak seděl 

a sledoval, jak malé plamínky tančí po 

dřevěném parketu a praskají. Začínal se cítit 

unavený, zavřel oči a poslouchal. 

Prásk…, prásk…, prásk. Ťuk… Prásk. Muž 

pomalu otevřel oči. Podíval se okolo 

a přemýšlel, zda se mu to klepání zdálo. Svým 

pohledem projížděl každý detail pokoje, kde se 

nacházel, avšak nenašel nic. Zavřel oči a opět 

poslouchal. Prásk… Prásk. Ťuk. Tentokrát si byl 

jistý, že se mu to nezdálo. Pečlivě prohlížel 

každý centimetr čtverečný, až se jeho pohled 

střetl s pohledem osoby v rohu místnost, tam, 

kam světlo ohně nedopadalo.  

Muž se pousmál a řekl: „Tak to ty mě tady 

strašíš.“ Osoba nic neřekla. 

 

„Jak bys taky mohla odpovědět, vždyť 

nemluvíš,“ řekl a odmlčel se.  

„Ale myslel jsem, že jsem se postaral o to, aby 

ses nemohla hýbat a utéct mi,“ řekl s nenávistí 

v hlase muž.  

„No, je asi čas dát ti tvoji pravidelnou 

medicínu.“  

Muž se zvedl, přišel ke stolu, kde ležela injekční 

stříkačka a nabral do ní temně fialovou 

tekutinu.  

„Fialová je tvoje oblíbená barva, nemám 

pravdu?“  

Ze strany osoby uslyšel pouze lehké 

povzdechnutí.  

„Dobrá, tahle dávka by tě měla opět oslabit na 

další den. Nesnaž se utéct, nohy tě nebudou 

poslouchat a hlasivkami ze sebe nedostaneš ani 

slovo.“  

Muž se opět pousmál a než odešel, řekl: „Vím, 

že jsem nebyl nejlepším manželem, ale to není 

důvod, abys mě opustila, má milovaná. Krásné 

sny.“  

Muž za sebou zavřel dveře a ťukání utichlo. 
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