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NÁDHERNÉ JARO 

 
 

V minulém čísle jsme se odvážili na titulní straně zvolat: „Jaro je tu!“ Zima se však vzápětí škodolibě 

usmála a znovu začervenala naše tváře mrazem a k zemi se opět snášely sněhové vločky. Jaro, ještě 

slabé, bylo donuceno k ústupu. Ale s každým nádechem, s každou minutou nabíralo energii a sílilo. 

Možná ještě přijde pár studených dnů, ale jaro už vítězí a šíří se krajinou. Zima se pomalu ukládá 

k odpočinku. Jaro je úžasné roční období plné neuvěřitelných zázraků. Je ve znamení nového zrození, 

nových začátků, nového přílivu energie, plné uzdravující a očišťující síly.  

Dýchejme z plných plic, naplňme se jarní krásou, novou nadějí a veselou myslí. 

Číslo 8. Ročník 2020/2021. 

Datum vydání  7. 4. 2021. 

„Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu.  

Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených.“                  

Jan Amos Komenský 
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Básně Antonína Sovy 
 

V první sluneční den 
 

Vše osleplo, v zem slunce pere 

o stromy, kopce, o blata, 

o tisíc mezí brousí a dere 

si jarní dravčí pářata. 

 

Zelená trávka jako vlásky 

se rodí hlavičce na lysé, 

vstávejte, boží sedmikrásky, 

v den prvý chudí zrodí se! 

 

A vstávejte, vy srdce všecka 

jež lidská láska nehřeje. 

Vstávejte, prostá srdce dětská, 

to první slunce vaše je. 

1927 

 

 

Jarní noc 
 

Snivý, jarní, vůní rozšlehaný dech… 

Spí ta země jako v snech. 

V pýří květů, v záři hvězd. 

Jako v pohádce to jest! 

 

Břízy kývnou, zavzdychá si keř. 

Modrá šeř 

na oblázky padá v brod, 

v bílé květy, v tůně vod. 

 

Ač spí v temnu kolem zem, 

teplá je svým jarním úsměvem. 

Jak by přebolenou bolestí 

zachvíval sen o štěstí. 

1891
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Rej masek ve školní družině 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



S t r á n k a  | 5 

 

Soutěž v malování: Jaro a Velikonoce 
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Soutěž v malování na počítači: Velikonoce 
 

 
Julie Nikodýmová, 4. A 

 
Eliška Kubíčková, 4. B 

 
Leopold Nikodem, 4. A 

 



S t r á n k a  | 7 

 

 

Petra Rendová, 4. A 

 

Matěj Sirkovský, 4. B 

 

Maxmilián Šimek, 5. B 
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Anna Sochorová, 5. B 

 

Nela Steinhauerová,  4. B 

 

Veronika Vaculíková, 4. A 
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 Modré pondělí, šedivé (bílé/černé) úterý, škaredá (červená) středa  

na prvním stupni
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 Ozdob školu! 
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 Velikonoční hra v krizové škole 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



S t r á n k a  | 13 

 

 J. A. Komenský – Modlitba k Otci světel, aby konečně osvítil lidský rod
 

Nabízíme vám k přečtení úžasný text modlitby Jana 

Amose, který je naprosto aktuální pro dnešní dobu, 

nekompromisně pojmenovává současné bolesti 

světa, představuje nám závratnou velikost 

a hloubku Komenského víry v nejvyšší Pravdu, 

ukazuje nám jeho hlubokou pokoru a nekonečnou 

lásku ke všem lidem. 

Pokochejte se také neobvyklou krásou českého 

jazyka. Čeština zde zaznívá jako kouzelná hudební 

skladba v dokonalém rytmu a harmonii. Stačí si jen 

povšimnout božských titulů, které Komenský bohatě 

a s výjimečnou symbolikou užívá (Otec světel, 

Jehova, Světlo světa, Pán, Slovo, Život světa, Cesta, 

Slunce pravdy, Spasitel, Bůh zástupů, …). 

 

K tobě, ó Otče světel, se všichni modlíme, konečně 

obráceni, plni pokory, měj slitování s námi všemi! 

Rozsviť naše lampy, osvětli naši temnotu!1 

Neboť temnota pokrývá dosud zemi a mlha lid, 

avšak Ty, Jehovo, vyjdeš nad Jeruzalémem, aby bylo 

vidět tvou slávu!2 Svět sám od počátku, tak i nyní 

a navždy není ničím, než prázdnou, bezcennou 

slupkou, věčnou nádobou tmy. Ale ty, který jsi řekl: 

„Budiž světlo“ a bylo světlo, poruč také nyní světlu, 

ať ze tmy září do našich srdcí.3 

Dosud jsme žili v pološeru, které pro přimíšení tmy 

není ani dnem ani nocí. Splň nyní svůj slib, že 

v podvečer světa bude světlo.4 Ó vyjdi nám dni, 

který neznáš západu! Vyjdi světlo, v němž moc tmy 

nemá místa a před jehož září se bude třást sám 

kníže temnot a prchne do své propasti! 

Ó Otče duchovních sil, ó Pane všeho živého, jehož 

oči bdí nad dětmi Adamovými, Ty, který vidíš naši 

slepotu, slituj se nad námi! Dej, ať také pochopíme, 

že všechny věci jsou od Tebe, skrze Tebe a v Tobě, 

i  my sami. Ó kéž Tě najdou všichni, kdo Tě hledají, 

i ti, kteří nevědí, jak Tě mají hledat! Ó neviditelné 

Světlo, daruj nám oko, které Tě může spatřit! 

Ó  věčné Světlo, osviť našeho ducha, stvořeného  

                                                           
1
 Ž 18, 29 

2
 Iz 60, 1-2 

3
 2 Kor 4, 6 

4
 Zach 14, 7 

 

 
 

k podílení se s Tebou na věčnosti, aby Tě 

chápal a miloval. Cožpak Tě může temnota 

chválit, Světlo věčné? Ó rozšiřuj své paprsky 

a ve své všemoci zažeň všechnu naši 

slepotu, aby ti, které jsi stvořil jako podílníky 

na světle a životě, ustali ve svém slepém 

běhu a zmatení a netápali již ve tmě 

a neklesali do hrobu. Kdybys nás nebyl 

stvořil, Pane, neexistovali bychom. 

Proč tedy strpíš, aby ti, které jsi stvořil 

k životu, padli za oběť smrti? Tvé oči jsou 

tisíckrát jasnější než slunce a vidí až do 

hlubiny propasti. Proč také nám, které jsi 

stvořil k obrazu svému, nedáváš jasnější oči, 

které by v sobě samých dokázaly spatřit 

propast své vlastní nicotnosti, v Tobě pak 

naopak zdroj svého bytí? 

Ó Slovo, které jsi na počátku řeklo: „Budiž 

světlo!“, řekni také nyní „Budiž světlo!“ –

a bude světlo. K tobě volá svět spějící 

k zániku, abys Ty, jenž jsi ho osvětloval 

v jeho mladosti, nepohrdal jím v jeho stáří.  
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Dej pookřát jeho kostem, ať znovu ožije ve své 

mladosti jako orel! Ó Bože všech národů, dej všem 

národům poznat hlas své polnice, aby chodily 

v Tvém světle.5 Ó Otče náš, který jsi na nebesích, 

buď Tvé jméno již nyní slaveno na celém světě! 

Nechť se království tvé již rozprostře nad celým 

světem! Děj se vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi! 

V Evropě, Asii, Africe, Americe, na celém jihu a na 

všech ostrovech moře buď Tvé jméno posvěceno, 

přijď království Tvé, staň se vůle Tvá! Naplň, ó Bože, 

svým poznáním zemi tak, jako je moře naplněno 

vodami, aby Tě s jásotem vítala celá země! Dej 

povstat lidem, kteří Tvou vůli zapíší do knih, a tyto 

pak Ty sám vtiskni do lidských srdcí. Pečuj o to, aby 

všude na světě byly zřizovány školy, v nichž budou 

vyučovány Tvé děti! A Ty sám zřiď své školy 

v srdcích všech lidí! Inspiruj ducha moudrých na 

celém světě, aby se spojili k Tvé oslavě. Ty ale sám 

veď sbor svých vyvolených! Daruj národům zvláštní 

jazyk, abychom tě mohli slavit jedněmi ústy! Sám  

                                                           
5
 Ž 89, 15-16 

 

nás uč této schopnosti tím, že nás zapálíš 

v hloubi naší bytosti! 

Ó Světlo světa, Ježíši Kriste, bez něhož 

všechno je tmou, ozáři svět! Ó Živote světa, 

bez něhož vše patří smrti, obnov svět! 

Ó Cesto, bez níž je každý ztracen a bloudí, 

zaveď všechny, kteří se od Tebe vzdálili, 

skrze sebe opět k sobě, ke své blažené 

věčnosti! 

Ach Pane, kdyby ses nás, volajících k Tobě, 

zeptal jako Bartimea: „Co chceš, abych pro 

tebe učinil?“ – tak bychom tisíckrát toužili 

po tom jediném: „Abychom Tě směli 

poznat!“ Neboť husté mraky a mlha 

nekonečné nevědomosti, omylu a ješitnosti 

zakrývají oči světa tak, že Tebe, Slunce 

pravdy a spravedlnosti, nemohou vidět. 

Jsou zcela zahaleny do své temnoty, kterou 

nadto ještě milují a nemohou se z ní 

vyprostit, protože neznají světlo. Ať Tvůj 

hrom duní, Pane, a svrhni své blesky dolů, 

aby Tvé všemocné světlo zasáhlo každého  
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Šavla jako blesk tak, že půjde jako Pavel v Tvém 

jménu k národům otvírat jim oči, aby se obrátily od 

tmy ke světlu a z moci satana k živému Bohu, aby 

jim byly odpuštěny hříchy a obdržely své dědictví 

mezi svatými pro víru, kterou mají v Tebe. Pane 

Ježíši, ať se stane tak, jak to Tobě oznámil Otec! 

Bylo by příliš málo, kdybys byl Spasitelem jenom 

jednoho nebo druhého národa. „Dal jsem sebe jako 

světlo pohanům, abych vám byl spásou až do 

končin země.“ 6  Vyšli své anděly s věčným 

evangeliem, aby toto radostné poselství zvěstovali 

všem obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku 

i národu.7 Ó Pane, který jsi řekl: „Nechte maličkým 

přijíti ke mně a nebraňte jim!“, snažně Tě při Tvém 

slitování prosíme, abys Ty sám nechal k sobě přijít 

děti celého světa8 a abys nebránil přivést k Tobě 

děti pohanských národů ze všech končin země, 

k Tvé slávě, ó Bože zástupů, k ozdobě Tvého 

svatého města Jeruzaléma.9 Ale kdyby tomu někteří 

chtěli bránit (jedno zda farizeové nebo Tví 

následovníci), pak proti nim hřmi! Ty sám, 

ó Spasiteli světa, učiň, aby nemohli bránit ničemu, 

co se týká Tvé svatosti a spásy světa! Démoni, Tvoji 

nepřátelé, Tě obvykle prosí, abys jim nepřikazoval 

                                                           
6
 Iz 49, 6 

7
 Zj 14, 6 

8
 Mk 10, 14 

9
 Iz 60, 9 

odejít do pekla, ale nechal je vejít do 

vepřů. 10  My, Tvoji služebníci, Tě ale 

prosíme, abys jim přikázal rychle se vrhnout 

do pekla a aby toto nad nimi bylo zavřeno 

a zapečetěno tak, aby již déle nemohli 

svádět národy.11 

A jestliže jim přece dovolíš vstoupit do 

vepřů tohoto světa, aby si v zuřivosti sami 

přivodili svoji záhubu, pak nechť je Tvůj 

rozsudek nad nimi stihne jako propast 

sama, jen když tím budou lidé co nejdříve 

osvobozeni z moci satana, který je podrobil 

své vůli. Kéž se brzy celý dům světa naplní 

stoupajícím kouřem a světlem Tvé nádhery! 

Kéž po celém světě lidé, v tisících semknuti 

kolem trůnu Tvého majestátu, vespolek 

provolají: „Svatý, svatý, svatý je Pán, Bůh 

zástupů! Celá země je plná Jeho slávy!12 

Staň se tak přece, staň se tak, Pane Bože, 

staň se tak! Amen! Amen! Amen! 

Velebeno budiž jméno Pána nyní a věky. Od 

východu slunce až na západ buď chváleno 

jméno Pána.13 

 

Úryvek z Via Lucis, Amsterdam 1668 

 

 

                                                           
10

 Lk 8, 13 
11

 Zj 20 
12

 Iz 6, 3-4 
13

 Ž 113, 2-3 
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Básně Eduarda Petišky

 

KDO vykoná dobrý skutek 

stvoří prý anděla. 

Nedokonalý dobrý skutek 

stvoří anděla, který je neúplný, 

chybí mu hlas, nebo křídlo 

nebo i ruka, 

a člověk putuje údolím, 

které se stále zužuje, 

následován němými anděly, 

kteří se nemohou vznést 

a nikdy ho neobejmou. 
 

Jaké neštěstí vidět svoje skutky 

zúčtované u jiných! 

A kdo v noci volá 

v úzkostech o pomoc, 

nedočká se. 

Jeho bezkřídlý anděl 

je hluchý. 
 

Co je důležité? 
 

Ani brzy ani pozdě, 

právě tam a nikde jinde, 

aby to vyšlo, abychom 

se dotkli navzájem 

na stejné křižovatce. 

 

A poznáme se? 

 

Ze všech zázraků nejskromnější 

je zázrak setkání, 

bývá tak plachý, 

že uniká dřív, než k němu dojde. 

 

A jsou chvíle, 

kdy měříme, co máme, 

tím, co jsme ztratili. 

 

Foto: Eliška Sevruková, 8. A 

Prostota 
 

Ptáci se loučí 

a zpívají. 
 

Listí odchází z větví 

a šelestí. 
 

Člověk se loučí 

a mlčí. 
 

 

KDYŽ JE LÁSKA, 
přichází celý svět 

a pije z tvého srdce. 
 

Rozbitý, roztříštěný na střepy 

jsem sestoupil do tebe, 

a v tobě jsem potkal sám sebe. 
 

Když je láska, 

posbírá i nejmenší střepy 

a dá dohromady 

nový vesmír. 
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V DĚTSTVÍ  jsem čekal na dárky, 

schoulený do svého štěstí, 

abych mu neublížil, 

dárky bývaly u mě dřív, 

než jsem se jich dotkl, 

tepaly mi v hrudi 

stříbrnými kladívky, 

dostávat dárky 

byla těžko ukojitelná vášeň. 
 

Tehdy jsem nevěděl, 

že to, co přijímám, ztrácím, 

a to, co dávám, 

je jediný dar. 
 

Zahradník 
Vybíral květiny jako slova, 

přistřihoval a vázal, 

mluvil jen ústy zahrady 

a měkké skropené prsti. 
 

„Kolik za hlávku salátu?“ 

ptala se ho mladá dělnice. 

Hle, báseň z věcí skromných 

a prostých: 
 

poklekl a přidal hrst karafiátů. 
 

Tak se rodí báseň i člověk 

z činů, jež nikdo nežádá, 

jež jsou navíc, 

můžeš se usmívat nad jejich zbytečností, 

ale tady končí dějiny peněz 

a začínají dějiny lásky. 
 

Zrno 
Den ode dne přibývá v nás slunce, 

den ode dne zrajeme 

na staré známé stráni života. 
 

Až bude víc slunce než člověka, 

odnesou nás sypanou cestou 

po staré známé stráni života. 
 

A to je píseň naděje, 

že slunce mrtvých 

živé zahřeje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreslení a PSYCHIKA 
Saša Vondráková, 8. A 

 

Vem tužku, papír a je to hned. 

V mé hlavě kreslení dřímá, dřímá, dřímá… 

Jenom ho stačí probudit. 
 

Je to jako závislost na jídle. 

Kreslím, kreslím, kreslím… 

Jím, jím, jím… 
 

Slepá tužka své dílo vždy ukáže. 

Je to jako by mi vrány oči klovaly! 

A larvy mé tahy vyplňovaly. 

Najednou se tím obrazem dávím, dávím, dávím… 

Střevy se mi prohání úzkost a děs obrazu. 

„Jako bych červy polykala a oni mě pak sžírali.“ 

 

 

 

 

KORONAVIRUS 
David Balvín, 5. A 

 

Jednoho dne z rána, 

přišla špatná zpráva. 

Dostal se sem virus z Číny, 

vinu hází na netopýry. 
 

Jmenuje se Covid, 

dostal ho i Balvín David. 

Potom celá rodina, 

dlouho venku nebyla. 
 

Z oken hledí celý den, 

už by chtěli taky ven. 

Vláda všechno omezila 

a nás doma uvěznila. 
 

Zavřeli i školu, 

zažíváme denní nudu. 

A sejit se s kamarády? 

Zase by to chtělo někdy. 
 

Rouška už je jasná věc, 

nechcem totiž flákanec. 

Když to ještě vydržíme, 

covid snad už porazíme. 
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Žáci doporučují knihy ke čtení 
 

 
 

Sára 
Autor: Esther a Jerry Hicks 

Vydavatelství + rok: 2013, Synergie 

Počet stran: 243  

Žánr: Příběh s dětským hrdinou 
 

V jednom malém městečku žije dívka jménem 

Sára. Je milá, rozumná, ale i přesto má problém 

najít si kamarády. Jednoho dne se do města 

přistěhuje Seth. Ten to má v životě těžké. 

Přistěhoval se sem s rodiči, protože jim 

předchozí dům vyhořel. Sára se seznámí se 

Sethem a stávají se z nich větší a větší 

kamarádi. Seth si během krátkého kamarádství 

postaví stromový dům, který ukáže Sáře. Ta je 

z něho moc nadšená a většinu času tráví právě 

v něm. Sára Sethovi natolik důvěřuje, že mu 

svěří své největší tajemství, které ještě nikomu 

neřekla. Tím tajemstvím je přátelství se sovou 

pálenou, která se jmenuje Šalamoun. Tato sova 

je zvláštní tím, že umí mluvit. Sára Sethovi 

Šalamouna představí. Seth je velmi nadšený 

a fascinovaný Šalamounovou moudrostí. Oba 

se pak mohou těšit ze společných chvil 

strávených se Šalamounem, který je učí, jak 

lépe porozumět životu a sám sobě. 

Seth je potom postaven před situaci, že se musí 

i s rodiči odstěhovat z města. Je z toho velmi 

nešťastný. Sára i Šalamoun se mu snaží pomoci 

svým pozitivním přístupem. Všichni společně 

věří ve šťastný konec. To se nakonec také 

stane, navzdory všem překážkám, které se 

objevily. Seth se nemusí stěhovat, zůstává se 

Sárou i Šalamounem, moudřejší o myšlenku, že 

je důležité věřit, že vše dobře dopadne. 

Autor chtěl touto knihou nejspíše sdělit, že nic 

v životě není nespravedlivé, i když to tak někdy 

vypadá. Myslím si, že tato kniha je pro mě 

dobrý nástroj na porozumění zdejšímu životu 

a proč jsou věci tak, jak jsou. Jak jsem poprvé 

knihu viděl, tak jsem si myslel, že nebude 

zajímavá. Jenže jak bylo v knize řečeno „zdání 

klame”. Jen jsem si přečetl první kapitolu, a už 

mě kniha nepustila. Po přečtení celého příběhu 

mi připadá, že věci, které se dějí, chápu 

mnohem lépe. Například vím, že „zákon 

přitažlivosti” vše zařídí, tak jak má být. Ale 

tomuhle názoru autora jsem úplně 

neporozuměl: „Pamatuj si, že nejsi buď mrtvá 

nebo živá. Jsi pořád živá”. 

Kdybych psal tuto knihu já, určitě bych se snažil 

vysvětlit některé věci lépe a přidal bych do 

knihy nějaké ilustrace, protože ty mně tam 

hodně chyběly.  Zjistil jsem, že mě tento typ 

příběhů moc baví. Rád si přečtu i další 

pokračování. 

Daniel Dvořáček, 8. B 
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Deník malého poseroutky 
 5. díl - Ošklivá Pravda 

Autor a ilustrátor - Jeff Kinney 

217 stran  

žánr: humorný deník 
 

 
 

Postavy: Greg (Gregory) Heffley - Hlavní 

postava/vypravěč je štíhlý mladý kluk 

s  tmavými krátkými vlasy, obvykle nosící černé 

kraťasy či tepláky a bílé tričko. Je povahově 

trochu namyšlený ale i přes to sympatický. 

Rowley Jefferson je stydlivý kamarád 

Gregoryho s menší nadváhou. Má zrzavé vlasy, 

které jsou sestříhané do tvaru hřibu, nosí 

většinou šortky a kostkovanou košili. Je to 

jedináček s podivnou rodinou. 

Rodrick Heffley je starší bratr Gregoryho, který 

je na první pohled nesympatický kluk 

s rozcuchanými tmavými vlasy a potrhaným 

oblečením. Je to vášnivý bubeník, který hraje 

v kapele s názvem „Wíbuschná plýna“. 

Manny Heffley je malý, lakomý a otravný bratr 

Grega se světle hnědými vlasy, který obvykle 

nosí světle modré tričko s krátkým rukávem 

a kraťasy. 

Frank Heffley  je otec Gregoryho. Nosí rifle 

a k tomu košili s kravatou.  Má černé krátké 

vlasy a štíhlou mužnou postavu. 

Susan Heffley je starostlivá matka Gregoryho, 

která pro něj chce vždy jen to nejlepší. Má 

černé a krátké vlasy a nosí brýle. Roláky či 

dlouhé svetry a legíny jsou jejím obvyklým 

oblečením. 

Holly Elizabeth Hills. Podle Grega je Holly čtvrtá 

nejhezčí holka jeho ročníku. Má dlouhé 

blonďaté vlasy, nosí většinou bílé roláky 

a k tomu pruhovanou sukni. 

Fregly je podivný kluk, který bydlí poblíž Grega 

a chodí s ním do stejného ročníku. Má zrzavé 

krátké vlasy, nosí brýle a rovnátka. Jeho 

typickým oblečením je oranžové či bílé krátké 

triko a černé kraťasy. 
 

Hned na začátku jsem se dozvěděla, že Rowley 

a Gregory už nejsou kamarádi, což bylo pro 

Grega celkem těžké, protože neměl s kým trávit 

čas. I přesto, že měl Greg spoustu jiných 

kamarádů, nikdo nebyl tak super jako Rowley. 

Najednou se Greg musí vyrovnat se spoustou 

věcí, které souvisejí s dospíváním bez svého 

nejlepšího kamaráda. Nakonec se Gregory 

rozhodne dát jejich přátelství do pořádku, 

protože nemá cenu ho jen kvůli jedné blbosti 

zahodit, ale to, jestli jsou kamarádi, se asi 

dozvím až v dalším díle. :) 
 

Můj názor na knihu 

Hned na první pohled zaujme svým obalem, styl 

písma je celkem super a jednoduché ilustrace 

tomu dodávají originalitu. Knize proto dávám 

10/10. :)) Nejvíc jsem se asi smála tomu, že 

Greg má jednoho kluka ve svém ročníku který 

má okolo sebe partu poskoků, kteří ho uctívají 

jako boha, takže mi to trošku připomnělo naši 

třídu. Z knížky jsem se tak trošku dozvěděla, že 

bych si měla vážit svých kamarádů, protože 

nikdy nevím, co se může stát. :) 

Jak bych doporučila knihu mým kamarádům? 

(Omlouvám za nespisovnost, je to schválně, aby 

to připomnělo moji mluvu.) 
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„Hele četla jsem tuhle knihu a je mega dobrá, 

má super ilustrace a je celkem vtipná. Má 15 

dílů, takže máš co číst, klidně donesu, aby sis ji 

prohlédl/a, a moc nestojí. Můžeš si ji vypůjčit 

i v knihovně. Je tam celkem i dost vtipů a na 

můj vkus je docela fajn, takže doporučuju.” 

Sára Perekstová, 7. A 

 

Nové příběhy se šťastným 

koncem - Statečný čáp  
Autor: Jana Olivová 

Počet stran: 113 

Žánr: Povídka (se šťastným koncem) 
 

Hlavní děj se odehrává na letním táboře 

v jižních Čechách. Hlavní postavou je holčička 

jménem Lenka. Lence je devět let, ráda maluje 

a její nejoblíbenější jídlo jsou buchtičky 

s krémem. Ráda pomáhá ostatním lidem, např. 

sousedce chodí pro nákup, nebo vyvenčit psa. 

Proto jí také v táboře říkali laskavá Lenka. Lenka 

se v táboře seznámila se spoustou nových lidí 

a zažila spoustu dobrodružství. 

Největší dobrodružství zažila na celodenním 

výletě do nedalekého města. Při hře na 

schovávanou se schovala za starý komín 

a z něho slyšela podivné zvuky. Zavolala 

vedoucí a ti zjistili, že v komíně je čáp. Zavolali 

záchrannou stanici a ti si čápa odvezli, aby mu 

pomohli. V posledních dnech tábora se Lenka 

s  její kamarádkou jela na čápa podívat. Zjistily, 

že čáp má zlomené křídlo a už nikdy nebude 

moct létat. Lence se tábor moc líbil, hlavně 

záchrana čápa. 

Knížka se mi líbila, i když příběh o záchraně 

čápa nebyl tak zajímavý a poutavý, jako ostatní 

příběhy, které jsem již z této série četla. Knížka 

je doplněna vtipnými ilustracemi. Knížka hezky 

popisuje život v letním táboře, jako např. 

navazování nových přátelství, dodržování 

pravidel, učení se novým věcem. Nejvíc se mi 

líbilo, jak Lenka při hře na schovávanou našla 

zraněného čápa a pak ho se svými novými 

kamarády zachránili. Tato knížka mi trošku 

připomněla mě samotnou, protože jsem si 

vzpomněla na svůj první letní tábor. Jako hlavní 

hrdinka Lenka jsem taky jela sama, protože 

moje kamarádky byly na jiných táborech. Stejně 

jako Lenka jsem nevěděla, co mě čeká a měla 

jsem strach z toho, abych se s někým seznámila 

a aby se mi na táboře líbilo. Nakonec můj tábor 

dopadl stejně jako Lenčin tábor, tedy moc 

dobře. 

Tuhle knížku bych doporučila své kamarádce 

Ninušce, která stejně jako já má moc ráda 

zvířátka a chtěla by být veterinářkou. Tento 

příběh pochází ze série knížek, sepsaných podle 

událostí, které se doopravdy staly. Jsou to 

příběhy se šťastným koncem. V každé knížce je 

zachráněno nějaké zvířátko. Buď je to zvířátko 

zraněné, nebo zatoulané. Člověk se díky těmto 

knížkám dozví spoustu nových informací 

o takových zvířátkách a hlavně o tom, jak se 

k  nim chovat a na koho se obrátit, když najdeš 

nějaké takové zraněné nebo zatoulané zvíře, 

které potřebuje pomoc a chceš jej zachránit. 

V příběhu vystupuje hlavní hrdina, většinou 

nějaké dítě, které se snaží tato zvířátka 

zachránit. Vždycky na konci knížky se dozvíš 

skutečný příběh, který byl inspirací a několik 

rad, jak se o dané zvířátko postarat. Je to 

takový malý průvodce životem se zvířátky. 

Lucie Veselá, 7. A 
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Jarní příběhy
 

Jaro přichází 
Barbora Macháčová, 6. B 
 

Jednoho dne jsem šla ven se svojí babičkou. 

Babička si vzala foťák, aby mohla fotit. 

Procházely jsme se lesem a babička začala fotit 

sněženky a bledule, které byly skoro na každém 

rohu, krásné modré nebe, na kterém byly asi 

jenom dva bílé mraky, sluníčko, které bylo jasně 

vidět, krásnou zelenou trávu, na které byl první 

hmyz. 

Potom jsme šli na chvíli domů, z mého pokoje 

jde vidět na naší zahradu, a proto vždy, když se 

nudím a nevím, co dělat, tak se koukám ven. 

Otevřu si okno, abych viděla na jeden strom, 

který ze zavřeného okna nejde zahlédnout. Na 

stromě jsou ptáci, kteří zpívají. 

Potom jsme šly opět do lesa, projít se. Koukaly 

jsme se na krásně zelené stromy. Došly jsme na 

nějakou skálu, ze které šlo vidět celé město, 

krásné zelené lesy, obrovské zelené louky, na 

kterých lidé sedávají a povídají si o tom, jak se 

měli, také jdou vidět kopce, které už jsou mimo 

naše město. 

Babička mi říká: „No, konečně už začíná jaro, 

zvířata se probouzejí, květiny začínají kvést, 

slunce začíná jasně svítit a hřát, tají zbytky 

sněhu, tráva se zelená, ale dlouho zelená 

nebude, jak začnou kvést rostliny, tak místo 

zelené trávy bude barevný koberec, který 

pokryje naši zem.“ 

 

 

 

Jaro je tu 
Karolína Mičová, 6. B 
 

Když vyjdu ven a už je jaro, tak cítím, jak mi 

sluníčko prohřívá tělo. Uvidím rozkvétat 

sněženky a bledule, nad hlavou mi lítají ptáčci, 

kteří právě přiletěli. Zelená se tráva a ptáci 

štěbetají. Poslouchám zurčení potůčku, který 

stéká po kameni. Slyším také šumění větví, jak 

se houpají ve větru. Vidím včeličku, jak opyluje 

květy narcisů. Pozoruji srnku, jak běží po listí. 

Rozkvetlé sněženky jsou bílé jako sníh, ale sníh 

už roztál kvůli sluníčku. Pod roztátým sněhem 

bují krásně zelená tráva, která se čím dál více 

zelená. Petrklíče jsou žluté jako slunce. Stromy 

se zelenají, kvetou na nich ořechy, jablka, 

hrušky. 

Slyším štěkání psa za plotem, cítím vůni kytek 

ve větru. Když si lehnu do trávy, pociťuji její 

dotek. Jdu na louku, lehnu si a vidím nádhernou 

kytičku, jmenuje se sedmikráska. Berušky 

posedávají na našem žlutém domě a vyhřívají 

se na sluníčku. Mravenci lezou po stromech a 

shánějí větvičky na mraveniště. Vonící kytičky 

mi uklidňují duši a ptáčci mi zpívají pro radost. 

Naše vrba vlaje ve větru a na ní se kývou 

houpačky. Z ořešáku voní ořechy a já si na něj 

vylezu. 

Argo náš pes se na mě vesele směje a já jsem 

taky šťastná, že už přišlo jaro. 
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O zajíčkovi Toubím 
Veronika Souralová, 7. A 
 

 

 

Byla jednou jedna zaječí rodinka, maminka 

a  tatínek. A těm se narodili na jaře malí zajíčci. 

Jak ubíhal čas, tak se ze zajíčků stali velcí 

neposlušní zajíci. Největší neposeda byl zajíček 

Toubí, vůbec neposlouchal maminku ani 

tatínka. Měsíce ubíhaly, až najednou byla zima. 

Maminka všem zajíčkům řekla, že přes zimu 

musí zůstat v doupěti a nechodit ven, protože 

by mohli umřít. Toubí se jako vždy zeptal 

maminky: „Mami, a proč bychom měli umřít, 

když půjdeme z doupěte ven?“  Maminka mu 

odpověděla: „Toubí, každou zimu se tady 

potuluje zlý hladový vlk, který vás může sníst.“ 

jenže Toubí chtěl vědět, co je venku, když je 

zima. Počkal, až všichni usnou a jak všichni 

usnuli, tak vylezl z doupěte ven. Venku byla 

strašná zima. Najednou za sebou uslyšel nějaký 

hlas: „Kdopak to tu sedí v zimě tak sám?“ Toubí 

se otočil a za ním stál velký vlk, který ho začal 

honit. Toubí utíkal ze všech sil k mamince. 

Hopsl do doupěte, přitulil se k ní a usnul na 

zbytek zimy. Za několik měsíců bylo jaro, začalo 

hřát sluníčko, všechno krásně kvetlo a Toubí si 

zase mohl hrát venku. Blížily se Velikonoce 

a Toubí se těšil, že bude schovávat malovaná 

vajíčka, která budou potom děti hledat. Měl 

velkou radost, když se to dětem podařilo. 

Toubík si říkal, že jaro je o hodně lepší než 

studená zima a dávno zapomněl na strašidelné 

setkání s vlkem. 

 

Emilovo dobrodružství 
Emil Bandy, 8. B 
 

Začíná to na konci zimy. Kdy taje sníh a zima 

odchází. Přichází JARO a květiny rozkvétají. 

Ptáčci se vrací z teplých krajin a hezky nám tu 

zpívají.  

Venku je tak hezky, že i Emil se rozhodl jít ven 

na čerstvý vzduch. Však také dlouho venku 

nebyl, protože vláda mu to nedovolí. S  jarem 

přišla přísnější opatření, aby se náš známý virus 

nešířil. Lidi z toho blázní. Emil se rozhodl, že to 

tak nenechá, někdy se musí porušit pravidla. 

Emil si řekl, že za tak hezkého počasí nebude 

doma sedět u počítače. Chtěl se jen projít, aby 

se nadýchal čerstvého vzduchu. Tak se rozhodl, 

že si nasadí rukavice, dá si roušku a půjde ven. 

V prvních deseti minutách ho nic špatného 

nepotkalo, dokud nenarazil na policejní hlídku. 

Ta ho zastavila a zeptala se ho na pár otázek: 

„Proč jste venku, pane? Co tu děláte, pane? Za 

jakým účelem jste venku?“ „Šel jsem se projít, 

nadýchat se čerstvého vzduchu,“ odpověděl 

Emil. „Víte, že venku nemáte co dělat, pane? 

Budu vám muset dát pokutu,“ řekl pan 

policista. Tak Emil dostal pokutu v hodnotě 

20 000 korun českých. Emil si říkal, kde na to 

vezme peníze.  

Pokračoval k obchodu, kde potkal svého 

oblíbeného učitele. Pana Bližňáka. Hodili spolu 

řeč a ani se nenadáli a byl večer. Emil řekl, že si 

moc rád popovídal s panem učitelem 

a nadýchal se čerstvého vzduchu. Rozloučil se 

s panem učitelem a odešel. Přišel domů, zalehl 

do postele a usnul. 
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Jarní krásy 
Daniel Dvořáček, 8. B 
 

Právě se pomalu blíží Jaro a s ním se také 

probouzí matka Příroda. Pan Den začíná růst 

a  paní Noc se zase zkracuje. Zvolna kvetou 

sněženky s dlouhými bílými květy. Na stromech 

vyrážejí malinké a oválovité bobulky a každý 

tvor či rostlina se připravuje na pohodové léto. 

Kterýkoliv ptáček se musí zahnízdit, aby mohl 

vyvést mladé. Lišák, jelen, zajíc, medvěd, vlk, no 

zkrátka každý v lese se připravuje na lesní 

námluvy. Rád myslím na to, jak bude Mistr Jaro 

malovat krajinu všemi možnými barvami a jak 

budou špačci zpívat svým jedinečným a tenkým 

tónem. Travička se začne zelenat a po ní začnou 

běhat různí tvorečci, ať už menší nebo ti větší. 

I  celé psychické myšlení lidí se rozvolní, všichni 

přečkali zimu. Začne se chodit v tričku, protože 

všeprostupující paprsky budou hřát těla všeho, 

co na planetce jménem Země žije a je. Ve 

vzduchu bude poletovat sladká 

a  nenapodobitelná vůně kvetoucích kytiček. 

Lehký vánek bude hladit každé odhalené místo 

na těle a jemně nazpívávat do uší. Akustice už 

dodá do dokonalosti jen šumění zelených lístků 

a nevyzpytatelně tekoucí bystřinky s průzračně 

čistou vodou, kterou zdejší zvířátka používají 

jako lesní zrcadlo. 

Jak nastane večer, všechno se uklidní. Na nebi 

pozorně svítí tisíce hvězd spolu s měsícem, 

který vkládá svou zář do krajiny. Je nádhera si 

představit pocit, jak sedím večer u ohýnku. 

Oheň je zde od pravěkých dob a vůbec se 

nezměnil. Vidím žlutočervené jazyky, jak olizují 

rozžhavená polínka, a v každém pohybu se nad 

oheň vyloudí skupinka jisker. 

V jemném chládku zalezu do spacáku a usnu 

pod září tisíce hvězd. 

Přeji vám krásné jaro. :) 
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Co bych dělal/a, kdybych ze dne na den přišel/šla o zrak 
Tento úkol k zamyšlení zadal ve fyzice pan učitel Martin Benda 

 

 
 

Kateřina Šlégrová, 9. B 
 

Některé věci v našem životě bereme 

automaticky. Jako například to, že když ráno 

roztáhneme žaluzie, vidíme všechny ty domy, 

lesy, přírodu. Co by se ale stalo, kdybychom ze 

dne na den přišli o tak důležitou věc jako je 

zrak?      

Najednou se probudit, slyšet zvuk budíku ale 

nic nevidět. Co se to děje? Takovou otázku by si 

položil asi každý. Marně se pokouším po hmatu 

najít lampičku, abych si mohla rozsvítit. Ale 

i přes zvuk zapnutí lampičky pořád nic nevidím. 

V tu chvíli by ve mně začal obrovský zmatek, 

chaos a strach. To uvědomění, že ta tma, 

kterou člověk vidí, bude kolem něj už napořád. 

Jednoduchá věc, jako například příprava čaje, 

se rázem změní v náročnou věc. Už nikdy bych 

neviděla moje nejbližší, krajinu, slunce… Ta 

představa ve mně vyvolává velmi zvláštní 

pocity. Časem se dá určitě s tímto handicapem 

pracovat, ale člověk přijde najednou o tolik 

věcí, že moje psychika by to asi neunesla. Je mi 

líto, že tyto věci jako je například sluch nebo 

zrak bereme jako samozřejmost, a dokonce si 

zrak a sluch mnohdy sami vědomě ničíme. A to 

například neustálým koukáním do mobilu nebo 

počítače. Já sama musím říct, že kvůli tomu, že 

moje výuka probíhá online a většinu dne trávím 

u počítače, se můj zrak doopravdy zhoršuje. 

A  to i přesto, že jsem nikdy s očima problémy 

neměla. Až teď si uvědomuji, jak je nepříjemné, 

když na něco nevidím. A to je v porovnání 

s lidmi, kteří nevidí vůbec nic, úplná maličkost. 

Zrak je jedna z nejcennějších věcí, co máme, 

proto o něj musíme pečovat, abychom se 

jednoho dne neprobudili s tím, že jsme o něj 

doopravdy přišli. 

 

Eduard Špička, 9. A 
 

Kdyby se mě někdo zeptal, co bych dělal, 

kdybych ze dne na den přišel o zrak, ihned vím, 

co mám odpovědět. 

Rozhodně by to nebylo nic příjemného a také 

ani nevím, jestli bych to vůbec psychicky 

zvládnul. Dokonce si to ani neumím představit, 

že bych neviděl vůbec nic, ale musel bych si na 

to zvyknout a začít hledat spíše pozitiva než 

negativa. 

Za prvé: Je potřeba trénovat sluch a hmat, 

protože budou potřeba více než teď a také se 

smířit s věcmi, které již sami dělat nemůžeme. 

Také možná obětovat vysněnou kariéru nebo 

studium. Rozhodně to lidé, kteří přijdou o zrak, 

nemají jednoduché.  Proto je potřeba o zrak 

pečovat a zbytečně si ho nekazit. Je nutno 

absolvovat preventivní prohlídky u očního 

lékaře a také se vyvarovat pohledů do zářících 

předmětů, tj. do slunce, umělého osvětlení 

a  dalších. 

Zrak je jedním z nejdůležitějších orgánů v těle. 
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Další zajímavé příběhy 
 

Kaycee  & Sean 
Simona Verebelyová, 8.  A 
  

Jednou přijde čas, kdy každá duše najde svého 

člověka, aby mohla žít, někdy je to tělo člověka, 

někdy zvířete. Ale občas se střetnou dva lidi 

a na první pohled ví, že patří k sobě.  

Tohle se stalo malé holčičce Kaycee (Kejsy) 

a malému klukovi Seanovi (Šónovi), kteří bydleli 

v  Kalifornii, už od malička se spolu bavili a byli 

nejlepší kamarádi. K sobě je přitahovala jejich 

odlišnost. Postupem času Kaycee dospěla do 

svých 16 let.  

Ale v ten den se něco stalo, jako by víla 

mávnula kouzelnou hůlkou. Kaycee, když byla 

venku se Seanem, pocítila pálení v rukou, 

myslela si, že to nic není, ale najednou měla 

v ruce malý plamínek, vypadalo to, jako by to 

vylézalo z ruky, jako by měla nějakou moc. 

Lekla se a nevěděla, co dělat, za chvíli to 

zmizelo, ale pořád na to myslela a nedokázala 

to pochopit i Sean z toho byl zmatený. 

Druhý den se Kaycee hodně pohádala se svojí 

mámou, protože si v tom období moc 

nerozuměly. V ten samý den večer v deset 

hodin už všichni spali kromě Kaycee. Jen v klidu 

smutně seděla na posteli a přemýšlela, až se ze 

smutku stala nenávist a zlost, v tu chvíli si ani 

neuvědomovala, co dělá a náhle se její 

schopnosti projevily, jako by měli vlastní smysl 

a oheň zaplavil celý dům. Když si to Kaycee 

uvědomila, bylo už pozdě, už to zasáhlo 

všechny v domě. Rodiče se probudili a byli 

v pasti ohně a začali křičet z plných plic. Kaycee 

jelikož měla schopnost ohně, tak jí plameny 

neublížily, ale její mámě a tátovi ano.  

V nemocnici ji řekli, že měli oba popáleniny 

třetího stupně, a že ona měla štěstí, že se jí nic 

nestalo, ale nikdo netušil, že to ona mohla za 

požár celého domu. 

V nemocnici byla Kaycee přes noc a spala tam 

na židli, za cca půl hodiny přišel Saen a Kaycee 

mu všechno řekla. Domluvili se na tom, že to 

spolu zvládnou, že to zkusí zdolat a naučí se to 

ovládat, ale nikdo kromě nich se to nesměl 

dozvědět. 

Po čase s pomocí Seana se to Kaycee naučila 

ovládat a nic zlého se nestalo, až do chvíle, kdy 

nastal jiný svět. 
 

 
Ilustrace: Simona Verebelyová, 8. A 

 

Průzkumná mise na M24 
Nikol Kadlecová, 7. A 
 

Tento příběh se odehrál na planetě M24, na 

kterou byl vyslán průzkumný tým. Ten byl 

složen z Anny Ross, Thomase Sharpa a Emily 

Evans. 

Průzkumníci doletěli na místo v 19 hodin 

pozemského času. Jejich loď přistála v pestrém 

pralese nedaleko řeky. Emily hned pořizovala 

fotografie a videonahrávky. Naopak Thomas 

a Anna se snažili zprovoznit komunikační 

zařízení, což se jim asi po hodině práce povedlo. 
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Na M24 se právě rozednívalo a výhled byl stále 

úchvatnější. Náš tým se rozhodl vyrazit na první 

průzkum. Thomas šel první a vedl celou akci. 

Dámy ho následovaly. Během hodiny chůze 

nacházeli jen tvory podobné hmyzu a menší 

obratlovce. Emily vše zachytila svým 

fotoaparátem. Rostliny byly pestrobarevné 

a velice úchvatné. 

Po dlouhé době dorazili k obrovskému stromu. 

Jeho kořeny se plazily do všech stran. Anna si 

sedla na jeden z nich a odebrala vzorky. 

Thomas stál opodál a hlídal. Emily se rozhodla 

vydat kousek dál než ostatní. To se ukázalo jako 

chyba. 

Náhle se rozlehl pralesem výkřik, který patřil 

Emily. Když ostatní doběhli k místu, odkud se 

hlas ozval, bylo už pozdě. Tělo Emily leželo 

bezvládně na zemi vedle jejího fotoaparátu. 

Byla mrtvá.  

Thomas vzal foťák a vydal se s Annou na 

základnu. Za hlubokého mlčení došli k lodi. 

Anna vešla dovnitř, ale Thomas si sedl smutně 

venku. Opět uslyšel výkřik! Tentokrát přímo 

z lodě! Thomas vběhl do řídící kabiny. Když To 

spatřil, nemohl tomu uvěřit. Před ním stálo 

stvoření podobné obrovské kočce a ještěru. 

Před ním leželo ženské tělo. Tom začal střílet, 

ale bez účinku. Stvůra se akorát více naštvala 

a rozběhla se k Thomasovi… 

Celý tým byl mrtev. 

Od té doby se o M24 nemluví. Fotografie 

a kamerové záznamy se záhadně ztratily. Nebo 

ne? Planeta M24 je vedena jako nebezpečná 

a žádný jiný tým tam už nikdy neposlali. 

 

Ledová planeta 
Ema Březinová, 7. A 
 

Raketa odstartovala. Kapitán Tom a jeho 

posádka právě vyrazili na dlouhou cestu 

vesmírem. Jejich cílem byla nedávno objevená 

planeta. Dostali za úkol tuto oběžnici 

prozkoumat. Planeta se nachází velmi daleko 

od Země. Je tam velká zima, ale vědci mají 

tušení, že by se tam mohl vyskytovat život. 

Naše posádka letěla velmi dlouho. Konečně se 



S t r á n k a  | 27 

 

začali blížit ke konci cesty. Přistáli a šli na první 

průzkum. Je tu opravdu velká zima, takže 

kapitán Tom zavelel, aby se posádka vrátila do 

rakety a spojila se se Zemí.  

On se ale ještě nevrací. Když přistávali, všiml si 

stop, které vedly na sever od jejich rakety. 

Posádku o tom neinformoval a vydal se sám po 

stopách. Zanedlouho došel k malé vesničce. 

Vypadala skoro jako pozemská. Tom šel blíž 

a oknem se podíval do jednoho domku. Sedělo 

tam pět modrých postav. Připomínaly lidi, ale 

měly čtyři ruce, tři nohy a na hlavě zelenou 

anténku. Kapitán se zaujatě díval, když v tom si 

ho jeden z obyvatelů všiml. Jeho anténka se 

rozblikala červeně a on začal křičet. Ve vteřině 

se kolem Toma seběhla celá vesnice. Podivných 

mužíčků se shromáždily stovky, možná i tisíce. 

Mezitím si zbytek posádky začal dělat 

o  kapitána starosti. Vydali se ho hledat, ale 

marně. Nenašli ho. Posádka se rozhodla, že se 

spojí se Zemí a dohodnou společně další 

postup. 

Tom se mezitím snažil utéct, ale ti podivní 

modří mimozemšťané byli rychlejší. Vzali ho do 

jednoho z domků. Dali mu takovou podivnou 

červenou kaši. Oni si ji vzali také. Mužíci začali 

jíst. Kapitán se rozhodl, že jídlo okusí. A bylo to 

dobré. Chutnalo to jako jahody. Potom mu 

mužíci dali čaj. On ho vypil a usnul. 

Posádka dostala rozkaz, že mají jít znovu 

hledat. Trvalo jim velmi dlouho, než vesničku 

našli. Když tam dorazili, stál tam už jen jeden 

domek. A v něm ležela zmrzlá hromádka kostí 

a vesmírný oblek. 
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Můj princ potkan Nugíto 
Veronika Souralová, 7. A + ilustrace 
 

Bylo chladné ranní odpoledne. Princ Nugíto si 

vyšel na procházku, jak to dělával každý den. 

Najednou spatřil v jedné díře dalšího potkana. 

To ještě nevěděl, že ten potkan je potkanice 

princezna Amy Nugetka. Začali si spolu povídat. 

Zjistili, že mají spolu mnoho společného. Dobré 

jídlo, spánek, blbnutí s ocáskem, hraní.  

A tak začala velká láska.  

Do té doby než na jejich tajné místo začal 

chodit kocour Kňoura, který je chtěl sežrat. 

Potkánci se domluvili, že kocour potřebuje taky 

lásku, aby ho potkani nezajímali. Tak nalákali na 

jejich tajné místo kočičku Kate. Kňour se do 

Kate zamiloval a potkánci ho přestali zajímat. 

Všichni byly šťastní dokonce života a měli 

spoustu koťátek a potkaňátek. 

 

Jarní výprava 
Anna Sýkorová, 8. B 
 

Jednou za sedmero horami a za sedmero 

řekami se skupinka dětí vydala na stanování 

v přírodě. Byl začátek jara, Slunce svítilo 

a venku to vypadalo, že je 25 stupňů, jenže bylo 

pouhých 15. Děti si řekly, že je venku dost velké 

teplo a tak si vzaly spacáky a vyrazily na túru do 

přírody. A ani stan prý nebylo potřeba. Když 

vycházely z města, tak si poskakovaly a byly 

rády, že už konečně vyrazily. V lese jim už 

začínala být trošku zima, ale nedaly na sobě nic 

znát. Přeskočily říčku a šly dál. Bylo asi pět 

hodin, když se rozhodly, že na tomto místě 

zůstanou přes noc. Vybalily si jídlo, rozdělaly 

oheň a opekly si špekáčky. Všem moc chutnaly. 

Pak jim ale začala být zima. Rychle si vybalily 

spacáky a zachumlaly se do nich. Všechny ležely 

u ohně a bylo jim teplo. Pak usnuly, nikdo 

nepřikládal do ohně a začalo kapat. Byly 

zachumlané až po hlavu a tak si nikdo nevšiml,  

 

že prší. Pak ale uslyšely krutou bouřku. Vzbudily 

se, oheň už dávno vyhaslí a tak pobraly, co 

mohly a pelášily domů. Jenže ta malá říčka se 

změnila v řeku. Kdyby jí chtěly přeskočit, tak by 

do ní spadly a proud by je utopil. Zkusily najít 

jinou cestu domů, ale zabloudily. Neměly už 

žádné jídlo a tak si na pokraji sil lehly pod keř 

a usnuly. Brzy ráno je tam našel hajný. Sklíčené 

děti ležely u sebe a spaly. Pořád silně pršelo. 

Hajný je opatrně vzbudil a odvedl je do 

hájovny. Tam jim dal horký čaj, jídlo a zabalil je 

do deky. Ještě den pršelo a pak k večeru 

vysvitlo slunce a vrátily se zpátky domů. 

Maminky celé vystrašené je začaly objímat 

a děti si zapamatovaly, že na jaře je ještě zima, 

že si musí s sebou brávat víc jídla a hlavě si vzít 

teplé oblečení. 
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