
S t r á n k a  | 1 

 

 

 

 

JARO JE TU!

 
 

Škola zůstává zavřená. Z domu se musí učit už i prvňáčci a druháčci. „Krizová škola“ se nadále stará 

o děti zaměstnanců, kteří bojují s pandemií. Nemocnice jsou přeplněné. Držíme palce všem vážně 

nemocným, aby se uzdravili. Tento měsíc má přijít do ČR milión dávek vakcíny. Je naděje, že se 

očkování zrychlí a uděláme tak další krok pro návrat k běžnému životu. 

A navíc konečně přichází jaro! Unavené lidské tváře se rozjasňují pod laskavými doteky slunečních 

paprsků. S hezkým počasím se vrací naděje a optimismus. Jaro je symbolem obnovy, nového života, 

změny k lepšímu. Usmívejme se na sebe i na druhé. Je jaro! 

Číslo 7. Ročník 2020/2021. 

Datum vydání 8. 3. 2021. 

„Někteří z vás reformují školy,  

jiní mění církve, a jiní zase státy. Pokud však všichni nereformujete zároveň vše, co s tím souvisí, 

především ale každý sám sebe, nedostaneme se dále. Vznikají nové poruchy, větší 

a nebezpečnější než dosud, a vše upadá zpět do chaosu.“                                    Jan Amos Komenský 

Jan Amos Komenský 
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Sněhulák 
 

Dominik Pavelka, 8. B 
 

Jednoho krásného slunného a mrazivého 

zimního dne šly děti postavit sněhuláka. Daly 

mu na hlavu čepici, použily mrkev ze zahrádky 

jako nos a nasadily mu šálu. Druhý den už sníh 

začal tát. Slunce se rozhodlo varovat 

sněhuláka, protože mu ho bylo líto: 

„Sněhuláku, dnes budu velmi svítit, radilo bych 

ti, aby ses někam schoval!“ Vzápětí si sněhulák 

vzpomněl na svého strejdu, který Slunce 

neuposlechl a roztál. Sněhulák nechtěl skončit 

jako jeho strýc a proto vyhledal místní 

mrazírnu, kde se do příštího roku schoval. 

Během té doby se stal nejlepším 

zaměstnancem ledárny a už se těšil na další 

zimu. 

 

 

 
 

 

 



S t r á n k a  | 3 

 

Pečeme anglicky s 6. B 
 

V hodinách angličtiny jsme právě probrali mé 

oblíbené téma „jídlo“. Umíme s dětmi popsat 

všechno od sýrů, ovoce, zeleniny až po několik 

druhů masíček! A jak to bývá, nemohlo zůstat 

jen u mluvení o jídle. Měli jsme neustále 

chutě! A tak se zrodil nápad upéct si koláč, 

o kterém se mluví v učebnici. Jedná se 

o tradiční britský recept na Apple crumble. 

Jablkový koláč s drobenkou vznikl jako 

úsporná varianta drobenkového koláče za 

druhé světové války, kdy byla mouka a máslo 

na příděl.  

 

V pátek v pět jsme se tedy ve slušivých 

zástěrách opět přihlásili k našim počítačům 

a dali se do práce. Výsledek stál opravdu za to! 

Zhruba za hodinu a půl jsme před sebou měli 

nádherný koláč, který jsme podávali se 

šlehačkou či zmrzlinou. Všechny mé kuchaře 

musím pochválit! Nikdo si neuřízl ostudu a ani 

prst! Nedošlo k požáru, krvácení ani újmě 

domácích mazlíčku, kteří vše kontrolovali 

zpovzdálí. Velké poděkování si zaslouží 

i rodiče, kteří sehráli roli výtečných pomocníků 

a ochutnávačů. 

p. učitelka Andrea Buiová 
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Adélka Dohnalová, 5. A 
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Jan Amos Komenský – Křiky Eliášovy
 

Clamores Eliae (Křiky Eliášovy) je pracovní název 

rozsáhlého latinsko-českého autografu 

J. A. Komenského. Rukopis vznikal v letech 1665 – 

1670, tedy v posledním pětiletí autorova života. 

Z tohoto období pocházejí ještě další dvě závažná 

díla Komenského – Unum necessarium (Jedno 

potřebné), jež lze pokládat za jakousi jeho duchovní 

závěť, a důrazná mírová výzva Angelus pacis (Posel 

míru), adresovaná účastníkům mírového jednání 

mezi Anglií a Nizozemím, které probíhalo v r. 1667 

v Bredě. Na rozdíl od těchto dvou prací, jimž se 

dostalo definitivní literární podoby, je kodex 

Clamores Eliae pouhým pracovním textem, svého 

druhu v naší literatuře asi ojedinělým. Má svou 

nepopiratelnou hodnotu především jako materiál 

studijní. Skutečnost, že se zachoval právě v této 

nehotové podobě, je jeho velkou předností; autor 

zde totiž nemusel brát ohled na čtenáře, veřejné 

mínění a okamžitou politickou situaci. Mohl proto  

 

zcela upřímně a bez zábran vyjádřit své 

nejvlastnější myšlenky a názory. A ty nejsou 

ani pro nás bez zajímavosti; ba spíše 

s odstupem několika staletí se ukazuje 

zřetelně jejich nadčasová platnost. 
 

Křiky Eliášovy - ukázka 
Lidé, věříte, že jste zrozeni k nesmrtelnosti: 

a přece se nepozvedáte nad svou 

smrtelnost, a nesnažíte se o to, abyste se 

chovali tak, jak se na kandidáty 

nesmrtelnosti sluší. Vychloubáte se světlem 

rozumu a přece všechno spravujete co 

nejnerozumněji: nanejvýš nerozvážně 

zacházíte s věcmi, sami se sebou i se 

samotným Bohem! A tak jako slepí vrážíte 

do věcí, do sebe navzájem a do Boha. Proto 

i Bůh s vámi zachází maně, podle svých 

hrozeb; a nechává vás jako slepce  
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o polednách tápat, zakopávat o každý kámen, 

padat do každé jámy. 

Ale ani tento zvířecí život není vrcholem vašeho 

potřeštění: úplně jste zdivočeli jako šelmy, zuřivě 

spolu navzájem válčíte, národ proti národu, vyznání 

proti vyznání, škola proti škole, dům proti domu, 

každý proti každému, až po vzájemnou záhubu 

jedněch i druhých… 

Copak vás On takovými, a k takovým věcem stvořil? 

Přece k svému obrazu, moudré, dobré, od přírody 

bezbranné, k mírnosti naladěné, přitom ovšem pány 

nad věcmi: a proto vám poručil věcem vládnout, ve 

vzájemném rozumném soužití pak naplnit zemi a ve 

svaté službě Bohu se těšit rozkoším. Jak daleko jste 

zbloudili od tak slavných cílů? Zbývá ještě nějaká 

naděje vybřednout? Zbývá ještě nějaká cesta 

navrátit se s Nabuchodonozorem z pustých lesů do 

paláců, ze společnosti zvěře na královský trůn? 

Když se světu narodil spasitel, andělé na nebi zpívali 

SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU A NA ZEMI POKOJ 

LIDEM. Kde však je ten POKOJ oznamovaný lidem 

na zemi? Kde je ona SLÁVA na výsostech Bohu? Celý 

svět plane zuřivými válkami a rozličnými Božími 

ranami a lidé Boha neoslavují, nýbrž se mu pro  

 

 

utržené rány rouhají, pokání však nečiní: tak 

jak bylo o těchto posledních, nejzkaženějších 

časech předpovězeno. (srov. Zj 16,9)1  

Budete moci někdy procitnout, nebozí 

smrtelníci, kteří jste přísahali k vlastní 

záhubě a vzájemnému zničení, na svých 

zlých skutcích jste usnuli a v hluboké letargii 

pomalu hynete? Je-li dáno kdy procitnout, 

tak tedy nyní! A začněte již zkoumat, co se 

s vámi a se světem děje! Především vy, 

křesťané, kteří své jméno odvozujete od 

Krista, lid více než který jiný Božím světlem 

zalitý, a tím více vidoucí: nemyslíte, že je 

třeba vážnou úvahou vyšetřit, co taková 

tma znamená, a bude-li je možno někdy 

rozptýlit, a jak, a proměnit v světlo? 
 

Zpracováno dle: KOMENSKÝ, Jan Amos, 

VILGUS, Karel a BENEŠ, Jiří. Clamores Eliae 

=: Křiky Eliášovy : (Výbor). Praha: Primus, 

1992. s. 5. ISBN 80-901091-6-0. 

                                                           
1

 Zj 16,9: „Lidé hynuli nesmírným žárem 
a proklínali Boha, který má moc nad takovými 
pohromami; ale neobrátili se, aby mu vzdali 
čest.“ 

Foto: Matyáš Vepřek, 7. B 
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Karkulka v maskáčích – ukázka z pohádky Aloise Mikulky

 

Setkání v lese 
 

Kráčí Všemocná čarodějka lesem, zdraví ji 

veverky, lesomyši, ježci a sojky, odevšud se 

ozývá: „Buď pozdravena, Všemocná paní!″ 

A ta jen kráčí a všem kyne na pozdrav, vtom 

o cosi zaškobrtne a bác sebou na cestičce, 

kterou už bezpočtukrát prošla bez úhony. 

I kouká, co to, a vidí, že tam spí malé děvčátko 

v maskáčích a červené čepičce na hlavě. 

Vzkypěla zlobou a jižjiž chce pronést nějaké 

zaklínadlo, jen se rychle nemohla rozhodnout, 

zda proměnit děvčátko v rosničku či čolka, 

když tu malá otevřela očka, usmála se na ni 

a řekla: „Ahoj, bábi!″  

I ustrnula Všemocná čarodějka, ba dokonce 

splihla a pak se ptá: „Kdepak ses tu vzala, malá 

tulačko?″ 

Děvčátko řeklo: „Já jsem Karkulka a skrývám 

se ve zdejších lesích před povinnou školní 

docházkou, neb mě to ve škole nebaví!″ 

Čarodějka: „Podívejme se! I toto!“  

Karkulka: „Nejste vy ta Všemocná čarodějka, 

co ji marně hledají pošťáci s důchodem, 

sociální pracovnice s všemožnými lejstry, 

skauti ze zvědavosti a vědci proto, že prý již 

máte více než tři sta roků, což prý je zázrak 

a rekord všech rekordů?“ 

Čarodějka: „Tchm! Je docela možné, že tato 

osoba jsem já. Ale těch tři sta let, to je lež jako 

věž! Mám svých poctivých 763 roků, ani o rok 

míň, ani o rok víc!“ 

Karkulka: „Je to možné? Vy musíte být 

náramně chytrá, neb tuze mnoho pamatujete, 

že?“ 

Čarodějka: „Inu – to by mohlo bejt. Bať, bať!“ 

Karkulka: „A nepotřebovala byste, paní, malou 

pomocnici-učednici, která se jen tak něčeho 

nezalekne a je velice učenlivá?“ 

Čarodějka: „Inu – nejraději jsem sama. Proto 

se lidem vyhýbám. Ale pomocnici-učednici 

bych mohla potřebovat. Připomínáš mi, 

holčino, moji mladičkou mladost. Tchm! Ale co 

tvoji rodiče, Karkulko, nebudou tě hledat?“ 

Karkulka: „Nebudou! Žádné strachy! Tatínek 

s maminkou jsou světoznámí lupiči, které ale 

bohužel chytili při vylupování banky a zavřeli 

na dvacet let do vězení. Mne dali do děcáku, 

avšak z toho jsem předevčírem utekla. 

Čarodějka: „Odkud že jsi utekla?“ 
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Karkulka: „Přece z dětského domova! Jsou tam 

děti, o které se nemá kdo starat a jimž hrozí, 

že se dají na scestí.“ 

Čarodějka: „Inu, reference máš, holčičko 

uspokojivé. Znamená to tedy, že je po tobě 

vyhlášeno celostátní pátrání?“ 

Karkulka: „To je docela možné! Ale 

nezajímavé!“ 

Čarodějka: „Inu – zdáš se mi docela čilá 

a chytroučká. Bylo by škoda tě zanedbat. 

Zkusím to s tebou. Vezmi tady ten košík 

a hajdy támhle na palouček. Tam mě čeká má 

chaloupka na kuřích nožkách!“ 

Karkulka: „Není taková chaloupka trochu 

nebezpečná?“ 

Čarodějka: „I toť! Má to naopak tu výhodu, že 

když jsem v ní, chaloupka se mnou putuje, 

takže jsem stále na cestách, nemám tedy 

stálou adresu a tím pádem mě nemůže nikdo 

nalézt!“ 

Karkulka: „Mýlíte se! Já jsem vás nalezla!“ 

 

Čarodějka: „Ohohó, ty jedna chytrá ještěrko! 

A teď hupky do chaloupky! A ty, chaloupko, 

vystrč schůdky!“ 

Chaloupka na kuřích nožkách vystrčila 

schůdky, čarodějka s Karkulkou do ní vešly, 

schůdky se zase zatáhly a chaloupka se s nimi 

rozběhla lesem pryč… 
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Jaroslav Seifert - Mamince
 

Večerní píseň 
 

Když bylo dobře mamince, 

bylo i pěkně v našem bytě. 

Hmoždíř, který stál na skříňce, 

zatřpytil se a okamžitě 

skla oken, po nichž před chvilkou 

plakalo ještě bílé jíní, 

svítila opět po kuchyni, 

kde vonělo to vanilkou. 
 

Když zpívala, hned vesele 

spustili ptáci před okny nám. 

Měla-li mráček na čele, 

odletěli hned ptáci jinam. 
 

Zmlkli jsme rázem, ztichl smích. 

I černé kotě, které tlapkou 

pohrávalo si se skořápkou, 

dívalo se jí po očích. 
 

Když padala již únavou 

a večer spát nás odnášela, 

tu rukou drsnou od popela 

stlala nám měkce pod hlavou. 

V hořáku ještě přede plyn 

a nad pelestí přechází nám, 

podobaje se pavučinám, 

velikánský stín maminčin. 
 

Dnes už tak šťastně neusínám. 
 

 

 

Dědečkův pohřeb 
 

Byl květen, kvetly kopretiny. 

Hudebníci, na čele pot, 

vylili občas z trubek sliny 

a obraceli stránky not. 
 

Prohlížel jsem si andělíčky 

přišroubované na voze; 

drželi v jedné ruce svíčky, 

druhou mířili k obloze. 
 

Cesta stoupala nad Podhájí 

a babička šla o holi. 

Už vím, když někdy pěkně hrají, 

proč bolest tolik nebolí. 
 

V přestávce mezi písničkami 

slyšel jsem v háji kukačku, 

a její hlas šel věrně s námi 

pod nebem téměř bez mráčku. 
 

A střevlík běžel po melise; 

a dokonce i ještěrku 

zahlédl jsem vyhřívati se 

u kraje strže na štěrku. 
 

Trs konvalinek rostl v přítmí 

pod břízou v trávě. Šel jsem dál. 

Vždyť těžko bylo odskočit mi, 

abych si jich pár natrhal. 
 

A pod lipami mocných ramen 

těšil jsem se vždy na rozhled. 

Dědečku, sbohem, sbohem! Amen. 

Ať na tvou hlínu prší med. 
 

Co jsme se spolu nadívali 

zpod korun těchto starých lip! 

Mělnickou věž je vidět v dáli 

a blízko, blizoučko je Říp. 
 

Však jsme tu byli před nedávnem, 

dnes vím už, proč v tom předjaří. 

Stáls v kabátku, již starodávném, 

a měl jsi slzy na tváři. 
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Kytička fialek 
 

Po druhé nesmíš utrácet, 

prozraď mi, kolikpak stála? 

A těch pár maminčiných vět 

znal jsem už téměř nazpaměť. 

Šetřila vždycky z mála. 
 

- K holiči radši měl bys jít. 

To znám již, teď možná dodá: 

Zítra budeš chtít na sešit 

a kde mám na to všechno vzít, 

krejcaru je dnes škoda! 
 

Jen násilím jí vtiskl jsem 

ten modrý chomáček jara. 

Když splácela mi polibkem, 

zaševelilo jejím rtem: 

- Synáčku, už jsem stará. 
 

Rok co rok se tak zlobila, 

později míň už sice. 

Když vázičku si rozbila, 

dávala kvítka spanilá 

od sklenky od hořčice. 
 

Hodiny bijí za stěnou, 

děsí mě němota zdiva. 

Maminka, tvář již zastřenou, 

na lůžku leží; s kolenou 

nehybně sukně splývá. 
 

Zvedám jí ruku. Je v ní chlad, 

prsty jsou přitisklé k dlani. 

Kytičku chci jí do nich dát, 

už naposledy tentokrát. 

A ještě se mi brání. 
 

 

Maminčino zrcátko 
 

Zrcátko v zlatém oválu 

ztrácelo stříbro pomalu, 

až bylo nakonec slepé. 

Půl života snad bezmála 

maminka se v něm česala. 

Kdys ukazovalo lépe. 
 

U okna visí na skobě, 

dívá se po mně, po tobě, 

proč by se neusmívalo? 

Maminka byla veselá 

a žádné vrásky neměla, 

a když, tak určitě málo. 
 

A zpívává si nad mlýnkem 

valčíky, které s tatínkem 

tančila šťastná snad trochu. 

Když vzpomíná si na mládí, 

letmo jen okem zavadí 

o jeho třpytivou plochu. 
 

Odvíjejíc pak s hřebene 

truchlivou kořist plamene, 

v chomáček vlasy stočí. 

Když pak jej hodí do dvířek, 

vidím na skráník vějířek 

a drobné vrásky kol očí. 
 

Pak rám se skroutil; jeho sklo 

nejdřív jen lehce naprasklo, 

plíseň v něm cizopasí. 

Posléze prasklo vejpůlky 

a maminka své drdůlky 

pak v rozbitém česala si. 
 

Čas utíká, je šedivá, 

už na sebe se nedívá 

a zvyká na samotu. 

Když někdo klepe na dveře, 

přijde v klotové zástěře, 

v té černé zástěře z klotu. 
 

Vcházím. Dnes nemám odvahu, 

nikdo nestojí na prahu, 

nikdo mi nestiskne dlaně. 

A rozhlížím se zmateně, 

zrcadlo visí na stěně. 

Pro slzy nevidím na ně. 
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Žáci doporučují knihy ke čtení 
 

 
 

After polibek  
Autor: Anna Todd 

Počet stran: 536 

Žánr: dívčí román 
 

Všechno to začalo, když Tess šla na její 

vysněnou vysokou školu. Matka a její přítel ji 

odvezli na kolej a několikrát jí varovali před 

alkoholem, trávou, nebo snad drogami. Vydali 

se najít Tessin pokoj. Jenže spolubydlící, se 

kterou měla mít Tess společný pokoj, byla 

přesně to, před čím ji matka varovala. Tess 

mámu uklidnila, že ona taková není, takže se 

o ni nemusí bát a může už jet.  

V ten večer se ale na klučičí koleji konala 

párty. Tam Tessina spolubydlící Steph 

rozhodně nemohla chybět. Po dlouhém 

přemlouvání s ní nakonec šla i Tess. Bylo tam 

všechno, před čím ji matka varovala. Najednou 

ji Steph chytla za ruku a dovedla jí k její partě. 

Na zemi seděl Zed, vedle na gauč se posadila 

Steph a na křesle seděl Hardin a na něm se 

uvelebila už od pohledu velice problémová 

dívka jménem Molly. Pozvali ji, ať si sedne 

s nimi a zahraje si s nimi „pravda nebo úkol“. 

Osudový okamžik pro Tess byl, když se láhev 

otočila na ni a musela si vybrat, jestli pravda 

nebo úkol. Zvolila si úkol. Molly ji řekla, ať se 

políbí s Hardinem. Tess k němu přišla a velice 

důrazně prohlásila: „S touhle hrou končím!” 

A odešla. To Hardina a ostatní samozřejmě od 

Tess neodradilo. Hardin se s ostatními vsadil, 

že Tess sbalí a pak ji nakonec odkopne. Tess se 

mezitím rozešla s jejím dřívějším přítelem, 

takže měl Hardin větší šanci. S Tess se setkával 

v jednom kuse, takže se mu povedlo ji nějak 

přimět s ním jít alespoň na jedno rande. 

Nakonec se přes všechny nástrahy a neshody 

spolu dali dohromady. Jakmile se to ale 

dozvěděla její matka, udělala Tess scénu před 

celou školou a zakázala jí se s Hardinem bavit. 

To se jim ani jednomu nelíbilo, takže Hardin 

překvapil Tessu tím, že si pronajmou byt. Tess 

tak matku naštvala ještě víc, ale nějak jí to 

srdce vůbec nelámalo. Dostala práci 

v nakladatelství Vance, takže si už mohli 

s Hardinem něco dovolit. Po několika týdnech 

se spolu nastěhovali do moderního bytu, na 

půli cesty do školy a Tessiné práce. Žili si spolu 

celkem dobře. Do té doby než Molly chtěla 

Hardina zpátky pro sebe. Hardin s Tess byli na 

večeři a najednou se tam objevila jejich 

partička. Sedli si k nim a začali si o něčem 

povídat. V tom momentě Molly přerušila celou 

debatu a zeptala se Hardina, jestli jí to už řekl. 

Tess se musela zeptat, co jí má říct. Ptala se 

tak dlouho, až jí nakonec Molly ukázala video, 

kde Hardin mluví o té sázce. Tessa se rozběhla 

pryč a Hardin za ní. Brečela a nadávala na něj, 

jak jí to mohl udělat. Hardin se pořád 

omlouval a vykládal, že to chtěl ukončit ještě 

před tím, než se do ní zamiloval, ale chtěl 

prostě vyhrát. V tom okamžiku Tess utekla, 

jela si pro svoje věci a zmizela pryč od Hardina. 

V průběhu knihy se změnil jak Hardin, tak 

i Tess. Tess se přeměnila díky Steph. Začala 
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chodit na party, pít a plno dalších věcí, které  

doposud nemohla dělat. Naopak Hardin se 

díky Tess začal měnit k lepšímu. Nebyl tak 

sobecký a začal se k ostatním chovat mile, ale 

pořád to byl Hardin. Tessino chování se 

přestalo líbit její matce. Přerušili spolu veškerý 

kontakt a její matka začala být více upjatá. 

Kdybych byla Noah, tak bych všechno, co Tess 

udělá, hned neříkala její matce, Tess z toho 

měla jen problémy a více se s ní hádala. Nebo 

být Hardinem, neřešila bych problémy násilím. 

Popravdě bych se ale s Hardinem dokázala 

ztotožnit. Při čtení jsem pochopila jeho 

chování a myšlení. Musím uznat, že se chová 

docela dost podobně jako já. Což podle všeho 

zjevně není moc dobré, protože stejně jako 

on, dokážu být na lidi dost nepříjemná. Ale 

stejně jako jeho, mě dokáže dost věcí zlomit 

a pak věci nezvládat. Naučila jsem se z této 

knihy mnoha věcem. Záležitosti se nedají 

uspěchat. Občas dostaneme opravdu to, co 

chceme. Jen ne hned. Říct věci na rovinu je 

lepší, než čekat věčně na vhodnou dobu, 

z které se pak stejně vyvine ten nejhorší 

okamžik. V knize bylo poměrně vše 

věrohodné, jen já si některé věci nedokážu 

úplně představit. Možná to bude tím, že 

žijeme v České republice a ne v Americe. 

V tom bude jistě největší rozdíl. Jinak dokážu 

postavy i okolnosti srovnat s lidmi v mém 

okolí.  

Rozhodně bych si chtěla přečíst další díly této 

knihy. Celkem má myslím čtyři, nebo dokonce 

pět dílů. Chci si je přečíst, jelikož mě zajímá, 

jak to všechno dopadne. A nejen kvůli tomu. 

Tento typ literatury mě poslední dobou zajímá 

a četla jsem i další knihy, ale tato mě zaujala 

nejvíce. Nemohu přesně říct, kdo je moje 

oblíbená postava. Snadnější bude říct, kdo 

není mým oblíbencem.  A to je Molly a ještě 

myslím, že Jade. Molly je nepříjemná 

a neudělala na mě dojem. Snažila se všechno 

zničit a to se jí taky povedlo. Stejně tak Jade. 

Hodně mi svým chováním připomíná osoby, se 

kterými nemám moc dobrý vztah.  

Ema Utěšená, 8. B 

 

2x foto: Eliška Sevruková, 8. A 
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Bratři Lví srdce 
Autor: Astrid Lindgrenová 

Počet stran: 152 

Žánr: Dětská literatura, fantasy literatura 
 

„Krásný, nevídaný, strhující příběh odvahy, 

cti a věrného přátelství, které zvítězilo nad 

smrtí, zradou, nenávistí, prožili sourozenci 

Jonatán a Karel. Až ho dočtete, pochopíte, 

že oba jsou skutečně hodni jména BRATŘI 

LVÍ SRDCE.” 

Tuto knihu jsem si vybral kvůli tomu, že 

jsem nedávno chytil nostalgickou náladu 

a chtěl jsem si přečíst něco z mého raného 

dětství. 

Děj se na krátkou dobu točí okolo našeho 

světa, kde žijí dva bratři. Jonatán a Karel 

jsou si velmi blízcí, ale Karel je nemocný a je 

zřejmé, že brzy zemře. Bratr mu však 

povídá o říši jménem Nangijala, do které 

člověk odejde, když zemře. Jonatán Karlovi 

říká, že až odejde, on brzy odejde za ním. 

Na onen svět však přijde první Jonatán, 

který se snaží zachránit Karla při požáru.  

Bratři se po čase setkají ve světě jménem 

Nangijala, který je dle mého skvěle 

zpracován a napsán, všechna údolí, kopce 

a úkazy přírody jsou úžasně a rozsáhle 

popsány, bodejť by ne, když je to kniha mířená 

spíše na děti, ale i tak to má určité kouzlo pro 

každého. Zkrátka toto prostředí bylo velmi 

zvláštní. Čím? To se nedá tak snadno říci, 

nejspíš to tkví ve stylu, ve kterém je celá 

Nangijala napsaná. Celé třešňové údolí 

a rytířský dvůr, kde bratři bydlí, ve mně 

evokoval zájem číst tuto knihu. Prostředí mělo 

velký význam pro příběh, protože je nádherné 

a Karel, který jen ležel doma, protože byl 

nemocný, začal poznávat život, dobrodružství 

a krásy Nangijaly. Ještě jsem zapomněl na další 

říši jménem Nangilima, do které bratři 

odejdou na konci knihy. Ta v knize nemá skoro 

žádný prostor, jelikož je úplně v závěru, ale je 

nám vysvětleno, že do Nangilimy člověk 

odejde, když v Nangijale zemře. Děj je strhující 

až do samého konce, kde čtenáři pochopí, jak 

bratři získali přezdívku „LVÍ SRDCE“. 

Ondřej Stojaník, 8. B 

Obrázek: Karolína Mičová, 6. B 
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Jarní příběhy
 

O krásném jaru 
Sofie Němečková, 6. A 
 

Byl jednou jeden krásný den. Byl tak pěkný 

hlavně proto, že to byl úplně první jarní den. 

Jaro je nejkrásnější období roku. Je to období, 

kdy se vše probouzí a roste. Zvířatům doma 

i v lesích se rodí mláďata a všude je živo. Na 

stromech se objevují pupeny, ze kterých se 

později stanou listy. V trávě se začínají 

objevovat první kytičky. V našem záhoně jsem 

ráno objevila sněženky a bledule. Máme jich tu 

plno. S maminkou zasadíme příští týden 

primulky a macešky. Brzy se u potoka objeví 

žluté petrklíče a bude čas jít sbírat kopřivy 

a uvařit z nich čaj. Jak se vše probouzí a roste, 

voní vzduch. To mám ze všeho nejraději. Voní 

po kytičkách a čerstvé hlíně. Zahrada se začíná 

celá zelenat a čeká nás na ní nemilé překvapení. 

Cestu si přes naši zahradu zkrátil krtek. Na 

zeleném trávníku je najednou deset velkých 

hromádek hlíny. Maminku to rozesmává a táta 

se zlobí. Bratr musí všechny hromádky 

rozhrabat hráběmi a budeme doufat, že se 

krtek co nejdřív přestěhuje.  

V tomto období se také začínají rodit mláďata 

zvířátkům v lese i těm domácím. Když jdu na  

 

procházku s naším psem, hodně krát se stalo, 

že jsme vyplašili srnku s kolouškem, nebo zajíce 

na louce. Proto ho na jaře vodíme jen na 

vodítku, aby mláďata a jejich rodiče v přírodě 

nerušil. Na jaře se nám taky už stalo, že jsme 

našli mládě kosa, nebo drozda, které vypadlo 

z hnízda. Když jsme jezdili za babičkou do 

Jeseníku, na komíně začínali stavět hnízdo čápi.  

Když vysvitne slunce a svítí víc dnů a hlína už je 

suchá, uděláme si s bratrem záhonek. Zryjeme 

hlínu a připravíme si, co tam zasadíme. A tak už 

jsme sadili hrášek, jahody, cibule, celer, mrkev 

a maminka ráda sadí bylinky a pažitku. 

Maminka pěstuje na záhoně hodně bylinek. 

Třeba saturejku, mateřídoušku, mátu, libeček.  

Na jaře chodíme hodně na procházky a jsme víc 

na zahradě. Je to po zimě příjemné, vyhřát se 

na slunci a projít se. 
 

O zajíci  

Radim Nawrat, 6. A 
 

Byl jednou jeden zajíc, nebyl to ledajaký zajíc, 

byl velikonoční. Na začátku jara musel zajíc 

nachystat vajíčka, které rozdává lidem. Začal 

tím, že musel najít vajíčka. Šel do statku a od 

slepic ukradl vajíčka. Ale ještě mu chyběla 
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barva, aby ta vajíčka obarvil. Celý den hledal 

konec duhy, aby z ní mohl vzít nějakou barvu. 

Když měl tu barvu i vajíčka, tak si zašel do své 

nory a začal barvit. Vajíčka barvil dva dny, 

každé vajíčko bylo jinak pobarvené. Když byly 

Velikonoce, zajíček šel rozdávat vajíčka, ale 

nikde nikdo. Zajíček se divil: „Kde všichni lidi 

jsou?“ Byl v celém městě, ale nikoho nenašel. 

Pomyslel si: „Co se asi mohlo stát.“ Potom na 

zemi našel noviny a na nich se psalo „Corona 

virus“. Zajíc se lekl, protože myslel, že kvůli 

tomu všichni umřeli. Ale ve skutečnosti byli 

všichni jenom v karanténě! 

 

 
 

O malém ptáčeti  
Kristýna Nedělníková, 6. A 
 

Žilo, bylo jedno malé ptáče jménem Zajda. 

Mělo spoustu sestřiček a bratříčků, bylo jich tak 

devět v malém hnízdečku. 

Zrovna bylo jaro, teplo, sluníčko svítilo, jako 

když je léto. 

Všichni ptáčci zpívali, malá ptáčátka se učila 

létat. Půl měsíce uteklo jako voda, ale malá 

Zajda se nenaučila létat. 

Tak se jednoho dne její maminka rozhodla, že jí 

pomůže. Když stála na kraji hnízda, maminka 

neváhala a strčila do malého ptáčka. Zajda 

spadla dolů, naštěstí se jí nic nestalo. 

„Ale jejda, jak se dostanu nahoru, když neumím 

létat?“ říká si.  

První den si sehnala jídlo a udělala si hnízdo 

a pak usnula. Zdál se jí velmi divný sen. Byla 

venku a najednou viděla kočku, jak za ní běží. 

Rozběhla se taky a najednou vzlétla, letěla tak 

dlouho, že se vzbudila. 

Zajdu napadl výborný plán. Rozběhne se a pak 

vzlétne. Zkoušela to pořád dokola a dokolečka. 

Nic se nestalo. Za pár minut vymyslela nový 

plán. Zajda sehnala kočku jménem Bětka, 

se kterou se domluvila, aby za ní běžela, ale aby 

ji nesežrala. 

Druhý den ve tři hodiny odpoledne vyběhla ta 

kočka zpoza rohu. Bětka chtěla Zajdu smrtelně 

vážně sníst. Nakonec Zajda stihla utéct. 

Po týdnu si našla novou kamarádku Natašu. 

Nataša jí vysvětlila, že musí být trpělivá 

a hlavně se nevzdávat. Za měsíc trpělivosti 

a usilovného zkoušení se to konečně povedlo. 

Zajda se naučila létat, a mohla navštívit ostatní 

ptáčky. 

Poučení: Nejde o to nedělat žádné chyby, ale 

vždy se z nich poučit a pokračovat v cestě. 

 

 

Chromeč 
Ema Kolářová, 3. C 

 

Chromeč to je vesnička, 

Je taková maličká. 

Máme kravín, máme les, 

hospodu i školu. 

Na procházky chodíme  

nahoru i dolů. 

Máme nové hřiště, 

chodí tam i klíště.  
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O Sněžence 
Natálie Nováčková, 6. A 
 

Jedna malá Sněženka se probudila. Všude byla 

tma, ticho a zima. Sněženka se otřepala 

chladem a přemýšlela, jaké by to bylo v teple 

a na sluníčku. Moc se jí ta představa zalíbila 

a rozhodla se, že ho zkusí najít. Probudila 

všechny svoje síly, narovnala se a hlavičkou 

zatlačila do hlíny nad sebou. A opravdu. Hlína 

povolila a malá sněženka uviděla první sluneční 

paprsky. Snažila se dostat ještě výš, až vystrčila 

nad povrch celou svou hlavičku. Mžourala do 

sluníčka a užívala si tepla. Náhle uslyšela tiché 

štěbetání. Rozhlédla se kolem sebe a uviděla 

spousty svých bílých kamarádek, které už byly 

v živém hovoru. Sluníčko se odráželo od jejich 

bílých květů, vypadalo to, jakoby byla zahrada 

ještě pořád zasněžená. Tolik radosti! Sněženka 

si všimla, že kousek od ní se tyčí i její o něco 

vyšší kamarádky bledule. Tohle je jaro, 

pomyslela si Sněženka. Konečně jsem se 

dočkala. Po sněhu už nebyla ani památka, 

příroda se začala probouzet. To byl krásný jarní 

den. Sněženka ještě naposled nastavila sluníčku 

tvář, než zapadne za kopec a odebere se ke 

spánku a pomalinku sklonila hlavičku 

k odpočinku. Moc se těšila na zítřek, až na ni 

zase dopadnou paprsky a ona uvidí zahradu 

v celé své kráse. Zítra určitě začnou kvést 

macešky. 

 

 

Kdo to zpívá? 
Daniel Oulehla, 6. A 
 

Byl jednou jeden krásný jarní den. Ptáčči zpívali, 

zvířátka poskakovala a květiny se hýbaly. Ale 

jedna květina byla jiná, uměla totiž mluvit. Byla 

veselá a kdykoliv se na ni někdo podíval, byla to 

ta nejveselejší květina na celičkém světě. 

Uměla přenádherně zpívat, když ji někdo slyšel 

zpívat, hned přiběhl a poslouchal. „Kdopak to 

tak překrásně zpívá?“ pomysleli si.  Rozběhli se 

na místo, kde tento zpěv uslyšeli a řekli si: „Kdo 

to zpívá? Nikoho tu nevidíme.“ 

A pak se podívali dolů a viděli překrásnou 

maličkatou sněženku. Řekli si: „Páni, to je to 

nejkrásnější, co jsme kdy viděli.“ Hned potom 

se rozběhli to říct všem svým kamarádům 

a řekli jim, že se na ni hned musí jít podívat. 

Kamarádi jim nevěřili, že nějaká květina může 

mluvit a tak jim řekli: „Nevěříte, běžte se sami 

přesvědčit.“ Tak se jejich kamarádi postavili 

a šli se podívat na tu překrásnou sněženku. 

Přišli a řekli sněžence, jestli by nemohla 

promluvit a jelikož sněženka byla velmi laskavá, 

tak promluvila. „Páni, to je zázrak. Jak je to 

možné?“ pomysleli si kamarádi. Zeptali se, jestli 

by jim mohla zazpívat. „To myslíte vážně,“ řekla 

sněženka, „samozřejmě, že vám zazpívám, 

miluji zpěv.“ No a postupně se ze sněženky 

stávala celebrita. Byla to chlouba celého města. 

Dokonce se na ni byl podívat i sám pan 

prezident a jako vždy byla sněženka zdvořilá. 

Pomalu se ze sněženky stávala chlouba celé 

země. Všichni si ji zamilovali a sněženka si jen 

pomyslela, jak je na světě krásně. 

 

 

Foto: Karolína Mičová, 6. B 
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Ztracené kuřátko 
Denisa Pospíšilová, 6. A 
 

Žilo, bylo jedno kuřátko jménem Alan. Kuře 

bylo každý den se svojí krásnou maminkou. 

Společně dělali všechny různé věci, například 

sbírali potravu, učili se trochu létat, stavěli si 

hnízdečka na přežití apod. Ale nastal den, kdy 

maminka poslala kuřátko samotné pro červy. A 

tak se vydalo hledat jídlo.  Najednou si řeklo: 

„Kde to jsem? Tady jsem nikdy nebylo.“ V tom 

okamžiku si uvědomilo, že se ztratilo! Začalo 

panikařit a hledat svojí mámu. Pořád volalo: 

„Maminko! Maminko! Maminko!“ Ale nikoho 

nenašlo. V lese, kde oba žijí, nenašlo ani stopu 

po jiném zvířátku.  

Nastal večer. Alan si uvědomil, že musí postavit 

hnízdo na přespání. Řekl si: „Ještě že mám tak 

skvělou maminku, která mě to všechno 

naučila.“ Později to dostavěl a rozhodl se jít 

spát. Alan ráno vstal a uviděl svůj domov! 

Okamžitě se rozběhl a vyletěl do svého hnízda. 

Uvnitř sice nebyla maminka, ale rozhodl se tam 

počkat. Mezi tím mu v hlavě probíhaly různé 

myšlenky: „Proč jsem si toho nevšiml? Kde je 

maminka teď? Co když mě hledala a ztratila se 

taky?“ Byl ze všeho velmi unavený a tak z 

ničeho nic usnul. Ve spánku cítil, že na něho 

někdo mluví. Probudil se. Řekl: „Mami? Jsi to 

ty?” Maminka řekla: „Ano, jsem to já!” A tak se 

objali a už nikdy od sebe neodešli. 
 

 
 

 
 

Jaro 
Antonín Skoumal, 6. A 
 

Jaro je jedno z nejmagičtějších období roku. 

Na jaře se příroda probouzí, objevují se první 

rostliny, a taje sníh a sluneční paprsky mají 

hřejivou sílu. Některá zvířata se probouzejí ze 

zimního spánku a začínají si budovat svá nová 

hnízdečka pro mláďátka. Den se začíná 

prodlužovat, začíná více pršet a oteplovat se. 

Tráva se zelená. Sněženky, bledule, prvosenky 

se prohrabávají sněhem. Ne nadarmo se jim 

říká: „poslové jara“. Pomalu se přibližujeme 

k Velikonocům a k létu.  

O Velikonocích jezdíme na chalupu 

s příbuznými. Trávíme tam přibližně 4 dny. Na 

Zelený čtvrtek přijedeme a těšíme se na Velký 

pátek, kdy země vydává své bohatství. U nás 

v podobě čokoládových mincí. Je to naše 

tradice už od dětství. Musíme jít za tmy ke 

dveřím a říci říkanku, pak se dveře otevřou. 

V neděli barvíme vajíčka, pleteme pomlázky 

a pečeme perníčky. Na velikonoční pondělí 

vymrskáme všechny holky v chalupě a jedeme 

k babičce a dědovi, kde chodíme s dědou 

i  k sousedům.  

Obrázek: Saša Vondráková, 8. A 
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Na jaře pomáháme na zahrádce. Sejeme 

hrášek, sázíme rajčata a brambory. Někdy se 

chodíme koukat na pulce k rybníku, ty pak 

pozorujeme, dokud se z nich nestanou žáby.  

Na začátku jara vždy pozoruji, kolikátého 

roztaje sníh. Vždy je to tak kolem 1. až 7. 

března. Máme na zahradě višeň, ta se na jaře 

vzpamatovává ze zimy a v květnu jsou na ní 

první květy. Na konci léta jsou na ní 

sladkokyselé višně. Na začátku jara je všude po 

sněhu bláto, takže potom máme zahradu celou 

zablácenou a my jsme také. Na konci jara už 

máme vyrostlé lesní jahody a to doma na 

zahradě, ale i u babičky a dědy.  

Na jaře mám problém se obléci. V březnu jsme 

všichni v bundách a na konci jara s krátkým 

rukávem. Na jaře také s tátou vytáhneme kola a 

dáme je do pořádku. Až se oteplí, vyrážíme celá 

rodina na výlety. 

Vše, se na jaře začíná zelenat, kvést, probouzet 

a pak jde na řadu léto. Hurá. 

 

Zima a jaro 
Jannick Starsy, 6. A 

 

Bylo 23. března. Všechna zvířátka už očekávala 

jaro, ale zima ještě nepovolila. Ačkoli slunce 

hřálo, jak mohlo, zima schválně dál a dál držela 

sníh a mráz. Ptáci už přilétali z teplých krajin a 

místo toho, aby se vrátili do teplé, jarem 

oplývající republiky, vítala je krajina plná sněhu 

a mrazu. Mraky už tu zimu taky nemohly 

vydržet a tak se spojily se sluncem a s jarem. 

Slunce hřálo, mraky dělaly stěnu zimě, aby 

nemohla zmrazit další přírodu a jaro se snažilo 

vzbudit sněženky pod sněhem. Nakonec se 

povedlo a jaro mohlo naplno ožít. 

Čap Frankie pozval brouka Roberta a motýla 

Viktora na hostinu. Přišla tam také sova Amálie 

a udělala jim přednášku o jaru, co je zač, jak se 

k němu chovat a tak dále. Říkala: „Jaro je jedno 

ze čtyř ročních období. V mírném pásu se 

vyznačuje jako začátkem vegetativní aktivity 

rostlin a zvýšením aktivity živočichů. 

Meteorologické jaro začíná 1. března a končí 

31. května. Jarními měsíci jsou březen, duben 

a květen.” Prý by byli hodní, kdyby jednou za 

čas chodili trošku zalévat rostliny. Tak chodili 

jednou za týden zalévat, ale rostlo to hodně 

pomalu a normálně už by to mělo být dávno 

vyrostlé. Zvířátka s tím šla za sovou a ta jim 

řekla, že ji to přijde nějaké podezřelé. Poprosila 

krtka, aby se podíval pod zem, jestli tam něco 

není. A bylo! Zima tam nechala své mrazící 

kořeny a kytičky neměly živiny. Sotva tam 

zvířátka nalila vodu, hned zmrzla.  

Sova řekla krtkovi: „Byl bys tak hodný a vyndal 

ty kořeny?“ Krtek povolal své kamarády a dali 

se do toho. Za týden bylo hotovo a sněženky 

krásně vyrostly. Amálie pro jistotu řekla 

krtkům, ať tu zem prohledají všechnu, ptáky 

poslala, aby se po něčem podezřelém podívali 

z výšky, veverkám a datlům nařídila prohledat 

stromy. Chtěla si být jistá, že zima ještě 

nezpůsobí jinou škodu. Ale naštěstí to bylo 

všechno v pohodě a jaro konečně mohlo dál 

pokračovat. 

 

Foto: Matyáš Vepřek, 7. B 
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Příchod jara 
Jan Sýkora, 6. A 
 

Po dlouhé a zimě se probouzí jaro. Jaro mám ze 

všech ročních období nejraději. Jaro mám rád, 

protože zpívají ptáci a je teplo. Rostou květiny, 

jahody a borůvky. Chodím ven do přírody. 

Jezdím na kole a chodím s kamarády ven. Na 

zahradě pěstuji jahody. Přečkaly zimu a těším 

se, až budou plodit. Sestra bude také pěstovat 

rostliny. Má ráda květiny a proto zasadí 

semínka kytek.  

Na kole většinou jezdím traily u Tulinky. Je to 

sranda. Chodím ven často do lesoparku na 

Nové Domky. Je tam krásná a rozkvetlá příroda. 

Bohužel tam po dešti bývá bláto, ale to mě 

neodradí. Také s rodinou chodíme na túry. 

Moje nejoblíbenější túra je ze Skřítku na 

Ztracené kameny.  

Když je na jaře zima a sníh, tak s tátou chodíme 

na skialpy. Moje nejdelší cesta na skialpech je 

z Červenohorské sedla na Ramzovou. Je to 

14 km. Někomu se to může zdát málo, ale 

skialpy jsou těžké a velké. Odměna byla pár 

sjezdů a největší byl na skiareálu Ramzová. 

Bohužel teď musíme být jenom v našem 

okrese.  

Jaro je pro mé nejoblíbenější roční období, 

protože vše kvete, ptáčci zpívají a rodí se nová 

zvířata například sýkorky, špačci, kosi, koloušci 

a mláďata zajíců. Jarem vlastně začíná všechno 

nové. 

 

Matka Země 
Saša Vondráková, 8. A 
 

Sluníčko hezky svítí a hřeje svými paprsky. Na 

jaře se probouzí příroda.  

Matka Země: „Dnes je krásný den, pojďme 

probudit přírodu ze zimního spánku. Letos už 

zimy byla dost! Nyní prohlašuju zimu za 

ukončenou a začátek jara ať nastane!“  

Všichni tvorové ať už velcí nebo malí zajásali 

a pomáhali Matce Zemi s přípravou jara. 

Medvídci se probouzejí, srnky se začínají pást 

na slunečných místech, všechno rozkvétá. 

Matka Země: „Takhle to má být! Tak a sem 

dáme pár petrklíčů, a tam dáme zase 

sněženky… A všechno je přichystané.“ 

„Ale vždyť ještě neroztály rybníky,“ povzdechla 

smutně žabka.  

Matka Země: „Ale no jistě, málem bych na 

vodní živočichy zapomněla… Tak nechť sluníčko 

hezky svítí a ať roztají rybníky, aby měly kde 

žabky být a rybky, aby se už taky probudily.“ Jak 

to Matička dořekla, sluníčko vylezlo z mraků 

a všechno se najednou rozzářilo. Na hladině 

rybníku začali tančit broučci. Všechno se hezky 

třpytilo, rosa v trávě jako malé diamanty.  

„No, to je nádhera, teď už se máme kde napást 

čerstvé trávy. Děkujeme, Matičko!“ 

„Tak, teď už je vše, jak má být. Uvidíme se zase 

v létě.“ 

 

Obrázek - koláž: Kateřina Wagnerová, 6. A 
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Jaro, jaro, jaro! 
Simona Verebelyová, 8. A 
 

Zima už pomalu zatahuje růžky 

a vylézá slunečné jaro plné pohody 

a klidu. Sluníčko pádí o sto šest, aby 

se mohlo předvést před vnějším 

světem  a mohlo nám zazářit na 

obličej plný radosti a lásky. I kytičky si 

vybraly správnou dobu na to, aby 

z nich byly krásné silné květiny 

a mohly se chlubit svými zbarvenými 

okvětními lístky na celý širý svět, 

a aby mohli udělat radost i ustarané 

přepracované mamince, která si je 

vezme domů do vázy, aby provoněly 

byt. 

Velikonoce jsou svátek, kdy se barví 

vajíčka na veselé barvy, aby koledníci, 

kteří ještě lehce vymrskají své dívky, 

mohli domů přinést ty nejhezčí 

kraslice na pomazánku. 

Včeličky, motýlci a broučci už létají 

z květinky na květinku a opylují květy, 

aby mohli pyšně přiletět zpátky do úlu a hádat 

se, kdo přinesl více pylu pro svoji královnu. 

Chodí se do světle zbarveného lesa, kde 

prosvítají paprsky slunce přes vysoké stromy, 

na nichž se zabydlely veverky a ťukají datlové. 

Pod nohama se vlní mech a hlouběji kvetou 

i maliny upínající se na kus větve, houby 

vystrkují své hnědé kloboučky na svět. Toho 

využijí srnky a divoká zvěř a mají potravu pro 

sebe a pro novorozené přírůstky v lese. 

Neposedná mláďata si hrají mezi pařezy 

na louce na honěnou. Ale musí dávat pozor na 

myslivce, kteří pečlivě číhají na posedu na 

příležitost.  

Každý, když se ráno probudí, slyší ptáčky zpívat 

jejich ranní písně a o to víc je lepší den. Může 

se jezdit na kole a dělat různé jarní sporty. Jaro 

je super, když neležíte doma a všímáte si 

okolního světa, ve kterém se rodí mláďata, 

takže je to takový počátek všeho nového. 

 

 

Vysněné jaro s kamarády 
Magdalena Pattermanová, 8. A 
 

Setkám se s kamarádkami na rohu. Brusle 

v ruce a batohy na zádech. Všude okolo nás je 

mír, hřeje slabé jarní slunce a s vlasy si mi hraje 

stále studený vánek. Jdeme na vlak, který jede 

celý den i noc. Ráno zastaví a my vystoupíme.  

Jsme u moře. Dojely jsme k naší oblíbené pláži 

v Polsku u Baltského moře. Shodíme ze sebe 

batohy a pohodíme brusle do bílo-zlatého 

písku. Bez jakéhokoliv přemýšlení se 

rozběhneme do moře. Vlny jsou nízké a moře je 

studené. Držíme se za ruce a necháváme vlny 

přeskakovat nám přes hlavy. Přes studené vlny 

vidím, jak jasně svítí to krásné žluté jarní slunce. 

Po chvíli vyběhneme z moře. A rozložíme si 

ručníky na vyhřátý písek. Najednou se Eliška 

(jedna z kamarádek) rozběhne směrem k lesu, 

který roste na druhé straně pláže naproti moři. 

Foto: Matyáš Vepřek, 7. B 
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Za okamžik přiběhne zpět a v ruce drží jakousi 

žlutou květinu, z dálky přesně nevím jakou. Ale 

jak nám ji ukáže, tak je mi povědomá. Mám to - 

je to petrklíč, klíč k jaru. V tuto chvíli Verču 

napadl ten nejlepší nápad, co mohl. Za ty tři 

dny co si budeme užívat jaro v Polsku, válet se 

na pláži, chodit na východ a západ slunce, hrát 

hry v kempu no a hlavně jezdit na bruslích, tak 

zkusíme najít co nejvíce jarních květin.  

Večer se ubytujeme v kempu. Začneme stavět 

stan a v tu chvíli se Kája začne smát. Ze začátku 

vůbec nechápu, ale pak se na ní podívám 

a vidím, že v ruce drží láhev celou mokrou. Jak 

na pláži pila, tak ji zapomněla pořádně zavřít 

a měla celý batoh i obsah mokrý. Naštěstí to 

nezasáhlo spacák.  

Šly jsme ještě do města a hned na okraji tam 

byla prádelna. Vrátily jsme se do kempu, vzaly 

Kájiny věci a šli jsme zpět k prádelně, abychom 

jí je daly do sušičky. Za hodinu bylo hotovo a šly 

jsme zpět do kempu spát. 

Další dva dny jsme jezdili na bruslích, hrály hry, 

hledaly nejrůznější druhy jarních květin a rostlin 

a válely se na pláži u studeného moře.  

Kéž by to tak jen šlo! Toto totiž nebyl skutečný 

příběh, byla to ta nejkrásnější představa v mém 

životě. Holky totiž ani nebydlí ve stejném městě 

jako já. Vidíme se málokdy a v této situaci je to 

prakticky nemožné.  
 

O jaru 
Adéla Kossová, 8. A 
 

Jaro? Jaké to je? Jak vypadá?  

Všechno kvete, všechno voní, s paletou barev 

se začíná malovat. Také se v něm skrývá 

spousta lásky… První máj - lásky čas! 

Máme zahrádku a heleme se, naše první 

sněženka nám vyrostla, tímhle nám začíná 

krásné slunečné jaro. Pejskové chodí nadšeně 

na procházky společně s jejich pány. Také se 

probouzí období alergií, všichni kýchají, kašlají 

atd.  

Také se těším na to, až mě bude probouzet 

každé ráno ptačí zpěv, následně odhrnu žaluzie 

a do obličeje mi bude svítit krásné ranní 

sluníčko plné energie. Díky sluníčku, můžeme 

být od rána až skoro do úplného večera venku. 

Foto: Eliška Sevruková, 8. A 
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Otevírá nám to také možnosti všech různých 

sportů např. jízdu na kole, běh…  

Je to snad moje nejoblíbenější období za celý 

rok, protože mám plno energie, plno motivace 

k tomu konečně něco začít dělat!  

Miluju jít ven s pocitem, že mě bude teplo, 

uslyším ptáčky zpívat, můžu si vzít na sebe 

konečně jen pohodlnou mikinu a jít. Nemusím 

se soukat do péřové bundy, která mě akorát 

omezuje v normálním pohybu.  

Jednu nevýhodu to ale má! Jakou? Tak si to 

pojďme říci a ano, budu mluvit teď o módě. 

Představte si, že v zimě se jen oblečete a jdete 

ven, vyjdete z domu a možná vám je zima, ale 

zahřejete se. Ale když máme jaro, tak rána 

bývají občas chladná a odpoledne je 

v porovnání s ránem moc velké horko. V těchto 

dnech upřímně nevím co si vzít na sebe. 

Ale stejně je na jaře nejhezčí ta příroda, to se 

musí nechat. :) 
 

Příchod jara 
Milan Horký, 8. A 
 

Po dlouhé zimě přichází jaro. Slunce svítí 

svými paprsky, které nehřejí, ale svítí do 

lidských obydlí každému pro radost 

a pohodu. Probouzí přírodu, která po 

dlouhé zimě znovu rozzáří zelenou 

barvu v přírodě.   

Už se těším na to, jak mě každé ráno 

budou probouzet ptáčkové svými 

krásnými písněmi a můj pes si opět bude 

myslet, že je štěkáním vyplaší, aby 

uletěli. 

Někteří ptáčci přiletí až k oknu a chytí 

nějaký hmyz, který se vyhřívá na zdi. 

Slunce se začíná probouzet a s jeho 

prvními paprsky přicházejí k životu 

rostliny, živočichové a vše živé okolo 

nás. Všechno rozkvétá, objevují se první 

pupeny sněženek, narcisů, sedmikrásek, 

orsejů, křivatců a vše se začíná zelenat. 

První jarní dny jsou vždycky moc krásné. 

Tráva se konečně zelená a na louce ožívají 

všichni obyvatelé, menší i větší a derou se na 

zemský povrch, chytit první sluneční paprsky. 

Kolem jezírka vyráží k paprskům světla nový 

rákos, blatouchy a orobinec. 

Kolem nových rostlin poletují a bzučí včely. 

Za plotem zahrady u řeky se stromy probouzí, 

češou se a roztahují větve s novými pupeny blíž 

ke slunečním paprskům. 

Jaro je pro všechny nová příležitost, další 

začátek. 

Vzduch je cítit vůní lesa a podhoubím hříbků. 

Pod ovocnými stromy rostou první nejedlé ale 

i jedlé houby. Vysoká tráva láká posadit se do 

měkkého mechu. Nekonečná pole řepky olejky 

začínají až moc vonět. 

Do větviček modřínu nepatrně foukl vítr, a jako 

by hladil vše ve svém okolí. 

Všechno zůstává tajemné, krásné a přitom tak 

bezmocné a bezbranné. Jaro je nejkrásnější 

roční období, které mám moc rád, je plné 

krásné přírody a mláďat. 
 

Obrázek: Saša Vondráková, 8. A 

Obrázek: Saša Vondráková, 8. A 
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Strýček Jaro 
Sára Perekstová, 7. A 
 

Jaro přichází jako každý rok, století co století, 

vždy ve stejnou dobu. Pod datem 21. května si 

každý toto magické slovo představí. Když někdo 

sedí uprostřed zimy v paneláku zabalený do 

deky, opřený o ústřední topení ve snaze zahřát 

se a v hlavě se mu honí myšlenky na jaro, na to 

krásné období, kdy začínají kvést kytičky a šeřík, 

pomalu můžeme začít odhazovat zimní 

oblečení a nahrazovat ho jen slabšími svetry 

a sukýnkami, kdy začínají zpívat ptáčci, a ožívá 

příroda, nevím proč, ale přepadá mě euforie. 

Možná proto, že se také těším, možná proto, že 

každý rok začátkem jara přijíždí můj strýček se 

svými pejsky a u nás začíná veselé období nebo 

možná proto, že zase můžu trávit svůj volný čas 

venku, aniž bych měla u nosu rampouch. 

Tady bych se trošku pozastavila u svého 

strýčka, abyste to špatně nepochopili, on 

nepřijíždí jen začátkem jara, přijíždí i na podzim 

a dokonce i v zimě a to nejen na Vánoce. 

Vzhledem k tomu, že já a moje rodina jsme 

jeho jediní příbuzní, není se čemu divit. Ale 

abych tedy neodbočila od tématu, spojuji si ho 

nejvíce s jarem, protože když jsem byla malá, 

ráda jsem kreslila a co děti rády kreslí? 

Stromečky, kytičky, ptáčky a zvířátka. Tudíž 

přesně jarní objekty. A vždy, když jsem tohle 

začala kreslit s příchodem jara, přijel strýček. 

Často jsem si říkala, s jarem přijede Jaro. Je to 

další praštěná věc, ale já svému strýčkovi občas 

ze srandy říkávám Jaro. Však on mě taky nikdy 

nešetří. Od mého útlého dětství mi říká takovou 

básničku, kterou si vymyslel snad v momentě, 

kdy mu ohlásili, že má neteř Adélku. 

Přestože během roku žiji normálním životem, 

s příjezdem strýčka se vše mění. On je na rozdíl 

od nás samotář a tak mu přijde normální 

vstávat ve čtyři ráno, aby vyvenčil své miláčky 

a prozpěvoval si u toho lidové písničky. Tím 

pochopitelně vzbudí babičku a dědu, a protože 

ani ti nejsou tišší, sedí v kuchyni a povídají si 

o věcech, které si běžně nestihnou říct po 

telefonu. A tím vzbudí mě. Když o tom tak 

přemýšlím, opravdu nevím, proč se na jeho 

příjezd vždy tak těším, když z toho pro mne 

plynou jen samé nové věci, na které nejsem 

zvyklá, a které mi tak trochu otravují život.  

I když, to, že mi otravují život, není správně 

řečeno, protože strejdu Petra mám ráda a jsem 

ráda, že ho vidím a můžu si s ním popovídat. 
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Jaro 
Alexandr Nawrat, 8. A 

 

Jaro je vždy nádherné. Slunce, květy, zpěv 

ptáků… 

To by nemuselo být nádherné snad jen ve dvou 

případech - kdyby lidstvo vymřelo, nebo v 

karanténě, kdybychom byli uvězněni doma 

a ven bychom třeba mohli pouze v roušce. Aha, 

v takové době právě jsme. Kdo si teď to jaro 

užije?  

My sice ne, ale my tady na Zemi taky nejsme 

sami. Všechnu ta krásu, paprsky Slunce na 

zádech, pestré květy rostoucí ze země a zpěv 

ptáků, to nezakoušíme jen my. A teď výjimečně 

nemluvím o mimozemšťanech, i když bych rád. 

Mluvím o zvířatech. Právě na 

jaře si můžeme znovu uvědomit, že tady 

nejsme sami. Z nor vylézají zajíci, z hnízd 

vylétají ptáci, z řek vyskakují ryby, a žádný 

koronavir je netrápí. Neřeší, jestli se nechají 

očkovat, nespekulují o tom, že jsou ve 

vakcínách nanoboti, nezakazují si chodit ven.

 

 A proto si mohou na rozdíl od nás užít jaro 

naplno.  

Jistě, my za koronavirus asi nemůžeme a možná 

děláme dobře, že zůstáváme doma, ale 

neprožíváme to pravé jaro. Můžeme si ale 

uvědomit, že jaro není o nás. Jaro je o přírodě, 

a dokud tuto Zemi nezničíme, ještě nějakou 

dobu tu s námi bude.  

Takže to, co jsem řekl na začátku, byla lež. Jaro 

je vždy nádherné. I když ho nevidíme. I bez nás. 
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