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Žáci se postupně vrací do školy

 
 

Pandemie konečně ustupuje a běžný život se pomalu obnovuje. Budeme doufat a věřit, že nákaza se 

už nevrátí s takovou silou, aby opět školy uzavřela. První stupeň už chvíli znovu ochutnává fyzicky 

školní prostředí, i když jen v rotační výuce a při pravidelném anticovidovém testování. V nejbližších 

dnech do školní budovy zavítají i žáci druhého stupně. Návrat dětí rozhodně není jednoduchou 

záležitostí. Uplynula opravdu převelice dlouhá doba nuceně strávená doma u počítačů. Mysl žáků 

ovládá radost z návratu do školy a ze setkání se svými spolužáky, ale na druhou stranu v nich klíčí 

strach, zda budou zvládat „normální“ výuku a jestli je nečeká učitelský kobercový nálet v podobě 

intenzivního zkoušení. Těmto vyděšeným učitelé vzkazují: „Ničeho se nebojte, moc se na vás těšíme, 

budeme na vás hodní a uděláme vše pro to, abyste vše v pohodě a s úsměvem zvládli.“ 

Číslo 9. Ročník 2020/2021. 

Datum vydání  4. 5. 2021. 

„Tak nezapomeňte:  

Dívejte se vzhůru ke hvězdám a nikoliv dolů na své boty. Snažte se pochopit, co vidíte, a zjistit, co 

je příčinou toho, že vesmír existuje. Buďte zvídaví. A jakkoliv obtížný se život může zdát, je tu vždy 

něco, co můžete dělat a uspět v tom. Je důležité, abyste se nevzdávali. Uvolněte svoji 

představivost. Utvářejte budoucnost.“                                                                         Stephen Hawking 
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Básně K. V. Raise 

 
Cestička k domovu 

 

Cestička k domovu 

známě se vine, -  

hezčí je, krásnější 

než všecky jiné. 
 

Douška a šalvěje 

kolem ní voní, 

nikde se nechodí 

tak jako po ní. 
 

A kdybych ve světě 

bůhvíkam zašel 

tu cestu k domovu 

vždycky bych našel. 
 

A kdybych ve světě 

smutně se míval, 

na téhle cestičce 

vždy bych si zpíval! 

 
Kde je nejkrásněji? 

 

Kde je v světě nejkrásněji, 

kdo mi povíte? 

V háji, kde se z jara chvěji 

květy rozvité? 

V palouce, když při šveholu 

jsme jak jehňata? 

Pod nebem, když hledí dolů 

hvězdy ze zlata? 

V zimě, zlé když větry dují 

a my za kamny 

slyšíme, jak v černé sluji 

drak je náramný? 

Mnoho krásy všude doma 

dětem vypučí, 

nejvíce však, matičko má, 

ve tvé náruči. 

 

 

 

Foto: Magdalena Pattermanová, 8. A 
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Biologická olympiáda 

 

 
 

„Nastal den D. Den, na který se soutěžící 

připravovali tři měsíce. Nevím, jak by 

olympiáda probíhala ve škole, ale v této situaci 

se konala online na meetu. V 8:00 jsme se 

začali připojovat.  Když dorazili všichni, paní 

učitelka nám řekla pár organizačních věcí. 

V 8:15 začal online test teoretických znalostí. 

Ten byl na téma „Těžký život ve vodě“. 

Testové otázky byly na výběr z možností i na 

vepsání odpovědi. Bylo jich tam nejméně 50. 

Na vypracování jsme měli hodinu. Po 15 

minutové přestávce nás čekala „poznávačka“. 

Tady odpovědi bylo třeba vepsat. Museli jsme 

si dávat pozor na gramatické chyby, jinak se 

odpověď započítala jako špatná. Kdo odeslal 

„poznávačku“, toho čekala 30minutová 

přestávka na nachystání pomůcek na 

laboratorní práci. Po dokončení laboratorní 

práce školní kolo skončilo. Jsem moc ráda, že 

jsem se zúčastnila, bylo to plné nových 

zkušeností a docela mě to bavilo,” uvedla 

vítězka školního kola kategorie D Kateřina 

Břendová. 

Školní kolo 55. ročníku biologické olympiády 

se konalo na naší škole 29. 3. 2021 online. 

Zapojilo se 12 žáků 2. stupně, kteří soutěžili ve 

dvou kategoriích. „Všichni zúčastnění se vrhli 

do soutěže s maximálním nasazením, což je 

obzvlášť v této „online době“ chvályhodné. 

Všem zúčastněným žákům děkuji, že se pustili 

do takto náročné soutěže! Dosáhli krásných 

výsledků,“ ocenila žáky paní učitelka Michaela 

Knedlová - organizátorka školního kola 

biologické olympiády. 

V kategorii D se ve školním kole biologické 

olympiády umístili tito žáci:  

 1. místo - Kateřina Břendová (6. A) 

 2. místo - Lukáš Fogl (6. A) 

 3. místo - Matěj Vrátný (7. B) 

V kategorii C se ve školním kole biologické 

olympiády umístili tito žáci:  

1. místo - Karla Rendová (8. B) 

2. místo - Milan Horký (8. A) 

3. místo -  Anna Binderová (9. B)  

Postupující olympionici (1. a 2. místo z každé 

kategorie) pracovali pilně i část dubna, kdy 

vypracovávali speciální laboratorní práci, která 

je podmínkou pro účast v krajském kole. To se 

uskuteční 1. 5. 2021 pod záštitou Masarykovy 

univerzity v Brně (letos online). 
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Recitační soutěž 
 

Vážení kolegové, 

všem vám velmi děkujeme za účast vašich 

žáků v okrskovém kole recitační soutěže. Sešlo 

se nám ve čtyřech kategoriích celkem 21 

účastníků. Videonahrávky s vystoupeními 

vašich žáků porotě zpestřily a zpříjemnily celý 

den. Konkurence byla letos i přes distanční 

formu soutěže veliká a porota udělila v každé 

kategorii tři postupy, bez udělení postupových 

míst. Děkujeme za spolupráci. 

Organizační tým 
 

Do okresního kola postupují: 

Julie Nikodýmová, 4. A 

David Balvín, 5. A 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

5x kresba: Kateřina Wagnerová, 6. A 
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3. A maluje na plátno ke Dni matek 
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Sloh ve 3. A – popis pracovního postupu 
 

Ve slohu probírala 3. A popis pracovního postupu. Paní učitelka a žáci spojili teorii s praxí a vyráběli 

vybrané pochoutky od sladkých jídel po slaná. Následovala degustace vyrobených jídel, až nás bolela 

břicha. Mňamky!  
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 J. A. Komenský – Z Velké didaktiky 

Špatný stav současného světa a důležitost vzdělávání mládeže
 

 
 

Komenského Velká didaktika (Didactica magna) je 

známá opravdu po celém světě. Na obrázku vidíte 

jihoamerické vydání této knihy.  

Přečtěme si úryvek o důležitosti vzdělávání mládeže. 
 

Proč se lidé nestarají o stav světa? Netrápí se nad 

tím, neboť jsou jako ten, kdo neví, že je nemocný. 

Kdo necítí svou bolest, nenaříká. Kdo nevidí hrozící 

nebezpečí, nestrachuje se, ať by třeba stál nad 

propastí nebo na jakémkoliv srázu. Potom není 

divné, že se netrápí ten, kdo nevnímá zlořády 

sžírající lidské pokolení a církev. Avšak kdo vidí, že 

nejen on sám, ale i jiní jsou pokrytí nesčíslnými 

vadami; kdo cítí, že jeho i cizí rány a vředy se 

rozněcují více a více, a má naplněné chřípí z nich 

vanoucím puchem; kdo vidí, že on sám i jiní stojí 

mezi nejnebezpečnějšími roklemi a výmoly,  

 

že všude kolem jsou nastražená osidla, že 

lidé ustavičně chodí po strmých srázech 

a brzy ten, brzy onen už letí dolů, je těžké se 

nelekat, netrnout, neumírat bolestí. 

Neboť: Je něco v nás nebo v našich věcech 

na svém místě nebo správně nastaveno? 

Nikde nic. Všechno buď leží, nebo se řítí 

naruby a zmateně. Místo rozumnosti, jíž 

bychom se měli rovnat andělům, je 

u většiny lidí taková tupost, že znají 

nejpodstatnější věci o málo více než 

hovada; místo opatrnosti, kterou bychom se 

měli připravovat na věčnost (jsouce pro tuto 

věčnost určeni), je u nás tak veliké 

zapomínání nejen na věčnost, nýbrž i na 

smrtelnost. Přemnozí se poddávají pouze 

věcem pozemským a pomíjejícím. Místo 

nebeské moudrosti, kterou nám bylo dáno 

poznávat a ctít nejlepší z nejlepšího a také 

toho nejsladčeji užívat, nastoupilo 

nejohavnější odvrácení se od onoho Boha, 

v němž žijeme, pohybujeme se a jsme. 

Přišlo nejpošetilejší dráždění jeho 

nejsvětějšího božství. Místo vzájemné lásky 

a upřímnosti panuje vzájemná nenávist, 

nepřátelství, války a vraždění. Místo 

spravedlnosti nespravedlnost, křivdy, útisk, 

krádeže a loupeže. Místo čistoty nečistota 

a oplzlost v myšlenkách, řečech i skutcích. 

Místo prostoty a pravdomluvnosti lži, klamy 

a zlé úskoky. Místo pokory zpupnost 

a nadutost jedněch proti druhým. 
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Běda tobě, nešťastné plémě, že jsi se tak zvrhlo! 

Také ti, kdo se vydávají za vůdce jiných, předcházejí 

špatným příkladem, svádějí; měli by být nositeli 

světla, avšak častěji šíří temnotu. A kde je v někom 

cosi dobrého a pravdivého, je to polovičaté, 

neutvrzené a rozházené: ba věru pouhý stín a zdání, 

srovnáme-li to s tím, co by opravdu mělo být v nás. 

A kdo to nevidí, je stižen mrákotou. Moudří 

nepozorují své i cizí věci brýlemi navyklých mínění – 

spatřují opravdu to, co vidí. 

Zbývá nám však dvojí útěcha. Nejprve, že Bůh 

chystá pro své vyvolené věčný ráj, kde zase bude 

dokonalost, a to plnější a stálejší, než byla ta první, 

nyní ztracená. Druhá útěcha je, že i na tomto světě 

Bůh časem obnovuje ráj církve a její pustiny mění 

v zahradu rozkoše. Máme mnohé příklady: po pádu, 

po potopě, po uvedení lidu do země Kanaan, za 

Davida a Šalomouna, po návratu z Babylonu, po 

nanebevstoupení Krista. Jestliže snad i nyní chce 

Otec milosrdenství popatřit na nás laskavější tváří, 

jsme povinni vděčně vyjít Bohu vstříc a napomáhat 

i sami svým věcem těmi způsoby a cestami, které 

nám ukáže sám nejmoudřejší Bůh. 

To však je hlavní věc, čemu nás učí Písmo 

svaté, že není pod sluncem účinnější cesty 

k nápravě lidských poruch než řádné 

vzdělávání mládeže. 

Slyšte a pozorně rozvažujte, co říká všech 

lidí Mistr a Pán! Jak pouze maličké vyhlašuje 

za způsobilé ke království Božímu, ba i za 

dědice téhož království. 

Ó, kéž vy, přemilé dítky, rozumíte této 

výsadě nebeské! Vaše, hle, je všechna sláva 

a všechno právo na nebeskou vlast! Váš je 

Kristus, vaše posvěcení ducha, vaše milost 

Boží, vaše dědictví budoucího věku; vaše je 

toto všechno, protože vám to předně 

a neomylně, ba pouze vám samotným 

náleží, leč by se kdo uměl vám připodobit. 

Hle, my dospělí, kteří pouze sebe 

považujeme za lidi, vás za opičky, pouze 

sebe za moudré, vás za nerozumné, pouze 

sebe za výmluvné, vás za nemluvňata, jsme 

již odkazováni do vaší školy! Vy jste nám 

dáni za učitele, vaše činy jsou dány činům 

našim za obraz a vzor! 

Foto: Magdalena Pattermanová, 8. A 



S t r á n k a  | 10 

 

Nonsensová klasika od Lewise Carrolla

 
Báseň Jabberwocky od L. Carrolla 
 

Zrcadlový dům 

Na stole ležela knížka, a zatímco Alenka seděla, 

pozorujíc Bílého Krále (neboť ho stále měla na 

starost a byla připravena vylít naň inkoust, 

kdyby opět omdlel), obracela maně listy, 

hledajíc něco, co by dovedla číst – neboť „je to 

vše v jakési neznámé řeči,“ pravila si. 

Vypadalo to takhle: 

 
Dlouho si nad tím lámala hlavu, až ji konečně 

napadla skvělá myšlenka. „Vždyť je to přece 

zrcadlová kniha! Ovšem! A podržím-li ji proti 

zrcadlu, půjdou mi písmena opět správným 

směrem.“ 

A toto byla báseň, kterou Alenka četla: 
 

ŽVAHLAV 
Bylo smažno, lepě svihlí tlové 

se batoumali v dálnici, 

chrudošní byli borolové 

na mamné krsy žárnící. 
 

„Ó synu, střez se Žvahlava, 

má zuby, drápy přeostré; 

střež se i Ptáka Neklava, 

zuřmící Bodostre!" 
 

Svůj chopil vorpálový meč, 

jímž lita soka vezme v plen, 

pak used v tumtumovou seč 

a čekal divišlen. 
 

A jak tu vzdeskné mysle kles, 

sám Žvahlav, v očích plameny, 

slét hvíždně v tulížový les, 

a drblal rameny. 

Raz dva! Raz dva! A zas a zas 

vorpálný meč spěl v šmiků let. 

Žvahlava hlavu za opas 

a už galumpal zpét. 
 

„Tys zhubil strastna Žvahlava? 

Spěš na mou hruď, tys líten rek!" 

„Ó rastný den! Avej, ava!" 

Ves chortal světný skřek. 
 

Bylo smažno, lepě svihlí tlové 

se batoumali v dálnici, 

chrudošní byli borolové 

na mamné krsy žárnicí. 

 

„Zdá se velmi pěkná,“ řekla si Alenka, když 

báseň dočetla, „jenom je poněkud těžce 

srozumitelná.“ (Jak vidíte, nechtělo se jí přiznati 

ani sobě samé, že jí nerozuměla.) „Zdá se mi 

jaksi naplňovati hlavu myšlenkami – jenže 

nevím přesně jakými. Nicméně – někdo něco 

zabil: tolik je na každý způsob jasné – –„ 

„Ale oh!“ pomyslila si náhle vyskakujíc, 

„nepospíším-li si, budu se musit vrátit zrcadlem 
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dřív, než si prohlédnu ostatní části domu. 

Nejdříve se tedy podíváme na zahradu!“ 

V okamžiku byla z pokoje venku a seběhla ze 

schodů – vlastně to ani nebylo seběhnutí, 

nýbrž, jak si řekla, jakýsi nový vynález, jak se 

dostati ze schodů snadno a rychle: držela jen 

konečky prstů na zábradlí a lehounce se snášela 

dolů, aniž se schodů nohama jen dotkla; stejně 

se nesla vzduchem síní a byla by tímto 

způsobem vylétla ze dveří, kdyby se nebyla 

zachytila veřejí. Trochu se jí už točila hlava ze 

všeho toho vznášení a byla ráda, když shledala, 

že opět chodí přirozeným způsobem. 

 

Hupity Dupity 

„Vy tak dobře dovedete vysvětlovat slova, 

pane,“ řekla Alenka, „nebyl byste tak laskav 

a nevysvětlil mi smysl básně Žvahlav?“ 

„Dejte se s ní slyšet,“ řekl Hupity Dupity. „Já 

dovedu vysvětlit všechny básně, které byly 

vynalezeny – a i pěknou řádku těch, které ještě 

vynalezeny nebyly.“ 

To znělo nadějně; Alenka tedy opakovala první 

sloku: 

„Bylo smažno, lepě svihlí tlové 

se batoumali v dálnici, 

chrudošní byli borolové 

na mamné krsy žárnící.“ 

„To pro začátek stačí,“ přerušil ji Hupity Dupity: 

„tam je těžkých slov až dost. Smažno znamená 

půl dvanácté dopoledne – doba, kdy se začínají 

smažit věci k obědu." 

„To je jasné," řekla Alenka. „Ale co znamená 

svihlí?“ 

„Nu, svihlý znamená svižný a štíhlý. Vidíte, je to 

slovo jako tahací harmonika – dva významy 

napěchované do jednoho slova, které se zase 

na ty dva významy dá roztáhnout.“ 

„A, už chápu,“ poznamenala Alenka zamyšleně: 

„a co jsou to tlové?“ 

„Nu, tlové jsou všechna zvířata, která se končí 

na tl, tak například – – ostatně příklady si 

najděte sama – –„ (Jediný příklad, který Alenku 

napadal, byl Popokatepetl, to však, pokud se 

pamatovala, nebylo žádné zvíře.)  

„Ti, o kterých se zde mluví, jsou trochu podobni 

jezevcům a trochu ještěrkám – a trochu jsou 

jako vývrtky.“ 

„To jsou jistě velmi podivná stvoření.“ 

„To jsou,“ řekl Hupity Dupity, „a také si stavějí 

hnízda v trávníku pod slunečními hodinami – 

a také se živí sýrem.“ 

„A co to je batoumati se?“ 

„Batoumati se vzniklo stažením sloves batoliti 

se a cloumati, a značí to jít nejistě jako malé 

dítě a chvílemi sebou při chůzi škubnout. 

Někteří vykladači tvrdí, že slovo vzniklo 

z francouzského slova bateau, což značí loď, 

a že tedy značí jíti kolébavě jako koráb, ale to 

není správné.“ 

„A dálnice je asi trávník kolem slunečních 

hodin?“ řekla Alenka, překvapena vlastní 

chytrostí. 

„Ovšemže je. Říká se mu dálnice, víte, protože 

se rozkládá daleko dopředu a daleko dozadu – 

–„  

„A daleko na obě strany,“ dodala Alenka. 

„Zcela správně. Nu, a dále chrudošný je slovo 

velmi staré a znamená hrubý, neurvalý, vrtošivý 

a lenošný. To je další takové harmonikové 

slovo. Jméno Chrudoš je od něho odvozeno. – 

Nu, a borolov je malý, nevzhledný, ošumělý 

ptáček, jemuž peří trčí z těla na všechny strany 
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– něco jako oškubané oprašovátko.“ 

„A mamné krsy?“ řekla Alenka. „Obávám se, že 

nadužívám vaší laskavosti.“ 

„Nu, krsy jsou jakýsi druh zelených vepříků; co 

je to mamný, tím si nejsem docela jist. Myslím, 

že to znamená něco mezi svůdný a klamný – 

ano, znamená to někoho, kdo svádí s úmyslem, 

aby oklamal.“ 

„A co znamená žárnící?" 

„Nu, žárníti, třebaže se mínění o významu 

tohoto slova neshodují, znamená žářně a nyvě 

hleděti a přitom vydávati podivný zvuk, který je 

tak někde mezi bučením a pískáním, s jakýmsi 

kýchnutím uprostřed; ale to se musí slyšet – 

možná že v tamhletom lese se s tím setkáte – 

a když to uslyšíte jednou, budete docela 

spokojena. Kdo vám to odříkával takovéhle 

těžké krámy?“ 

„Četla jsem to v knize,“ řekla Alenka. 
 

Zdroj: CARROLL, Lewis: Alenčina dobrodružství v říši 

divů a za zrcadlem, přel. J.Císař, Aurora, Praha 1996. 
 

Jiný překlad básně Žvahlav (Jabberwocky): 
 

Tlachapoud 
Je svačvečer. Lysperní jezeleni 

se vířně vrtáčejí v mokřavě. 

Vetchaří hadroušci jsou roztruchleni 

a selvy syští tesknoskuhravě. 
 

„Střez se, střez Tlachapouda, milý synu, 

má tlamu zubatou a ostrý dráp. 

Pták Zloškrv už se těší na hostinu, 

vzteklitě číhá na tě Pentlochňap.“ 
 

Meč Šaršoun vytrh, pevně sevřel v dlani 

a v lese stopoval ty chvostnatce, 

pak pod strom Tumtum used v zadumání 

a hotovil se k divé šarvátce. 
 

A když tak zachmurděně odpočíval, 

tu z huňatého lesa Tlachapoud 

tam vtrhl šumohvizdně jako příval 

a s vrňoukáním chtěl ho napadnout. 
 

Ráz naráz sekal, šmik! šmik! v stínu stromů 

Šaršounem mával stále lítěji, 

až hlavu uťal mu a potom domů 

se harcoslavně vrátil s trofejí. 
 

„Pojď na má prsa, však to byla túra 

s tím Tlachapoudem, chlap jsi od kosti. 

Oj nadhernajs, oj bašta. Hola! Hurá!“ 

a pochruchňával samou radostí. 
 

Je svačvečer. Lysperní jezeleni 

se vířně vrtáčejí v mokřavě. 

Vetchaří hadroušci jsou roztruchleni 

a selvy syští tesknoskuhravě. 
 

Zdroj:  CARROLL, L.: Alenka v kraji divů a za 

zrcadlem, přel. Skoumalovi, Albatros, Praha 1970. 
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Žáci doporučují knihy ke čtení 
 

  
 

Devět princů Amberu  
Autor: Roger Zelazny 

Počet stran: 252 

Žánr: Fantasy román 
 

Kniha Devět princů Amberu je úvodním 

svazkem slavné fantasy série o tajemném světu 

AMBERU, který vládne ostatním „stínovým 

světům“. V AMBERU spolu soupeří o vládu 

potomci nezvěstného vládce Oberona. Corwin 

je jedním z princů s právem na trůn, který je 

odhodlán vykonat vše pro jeho získání.  

Příběh se odehrává v druhé polovině dvacátého 

století. Kniha začíná v nemocnici ve stínovém 

světě zvaném Země, kde se Corwin probere 

z bezvědomí se ztrátou paměti. Na své cestě za 

ztracenými vzpomínkami se musí vypořádat 

s přívalem nevšedních událostí. Nikomu nelze 

věřit. Přítel může být ve skutečnosti nepřítel 

a každý chybný krok se může stát osudovým. 

Čtenář od prvního okamžiku sleduje osudy 

rozvětvené královské rodiny, kde každý bojuje 

s každým. Uzavírají se prchavá spojenectví 

a prchavá nepřátelství. Každý ze členů rodiny 

vládne silami kouzel a magie. Rodinné kořeny 

královské rodiny sahají do tajemného světa, 

který se nazývá Dvory Chaosu, ze kterého 

Dworkin, zakladatel rodiny a otec Oberona, po 

rodinných neshodách uprchl a vytvořil si svůj 

vlastní vesmír – AMBER. 

Také Corwin, stejně jako jeho bratři a sestry, 

vládne nezvyklou fyzickou odolností, silou, 

bojovými schopnostmi a dlouhověkostí. To vše 

doplňuje bystrá mysl, logické myšlení 

a schopnost procházet mezi „stínovými světy“. 

Zdrojem schopnosti cestovat mezi světy je 

tajemný „VZOR“, který je skutečný jak fyzicky, 

tak i magicky. „VZOR“ se nachází v hlubokých 

sklepeních AMBERU, která jsou proslulá jak 

svou rozlehlostí, tak i vězeňskými kobkami. 

„VZOR“ je složitá kresba – bludiště nakreslená 

na podlahu sklepení vlastní krví jejich předkem 

– Dworkinem. Každý, kdo projde bludištěm, 

získá schopnost cestovat mezi světy, avšak 

projít „VZOREM“ je smrtelně nebezpečné. 

Na své dobrodružné cestě se Corvin znovu 

postupně seznamuje se svými bratry a sestrami 

s jejich složitými povahami a nezměrnými 

ambicemi. Mladší bratr Random Corwinovi 

pomůže získat zpět své vzpomínky a doprovází 

ho při jeho cestě na AMBER. Pochod na AMBER 

za účelem získání trůnu je doprovázen mnoha 

bitvami jak skutečnými, tak i magickými, ve 

kterých hynou armády soupeřících stran jako 

mávnutím proutku. Corwin však svého cíle 

nakonec nedosáhne. V královském městě 

AMBERU je nakonec přemožen a uvězněn svým 

bratrem Erikem, který mohl za Corwinovu 

ztrátu paměti. Součástí trestu za jeho vzpouru 

je nejen dlouhé vězení ale také oslepení 

žhavým železem. 

Tímto končí první kniha z desetidílné série. 

Corwinova série má pět dílů, dalších pět dílů 

popisují dobrodružství jeho syna Merlina. 

Celou sérii Amber si čtenáři oblíbili díky 

rychlému dějovému spádu a překvapivým 
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rozuzlením, ale hlavně díky famóznímu popisu 

prostředí. Svět Amberu bych popsal jako velmi 

exotické a pestré místo. Každý stínový svět má 

jiné obyvatele, jiné podnebí, jiné vnímání času, 

jiné fyzikální a biologické zákony. Popis 

některých světů je velmi originální a autor 

musel jistě vynaložit velkou dávku úsilí 

a fantazie. Světy mi často připomínají nějaký 

šílený sen, kde je všechno naopak. Přibližně ve 

čtvrtině knihy nastane část, kde Corwin spolu 

s Randomem jedou v autě. Random se snaží 

pomocí VZORU dostat do AMBERU. Neustále se 

kolem nich mění prostředí, obloha najednou 

zezelená, poté se před nimi objeví prales, náhle 

je obklopí mlha a tak dále. Nejenom prostředí 

a podnebí se mění, ale také i obyvatelé těchto 

světů. Lidé, příšery, dinosauři... Cesta je často 

zablokována překážkami, ale Random neustále 

mění realitu, tady něco přidá, aby se to blížilo 

Amberu, tady zase něco ubere, co je tam 

například navíc. Prostředí samozřejmě bylo 

dobře popsané, autor nespěchal a popisoval ho 

dlouhými avšak srozumitelnými větami. Kromě 

prostředí popisoval například i zvuky a přírodní 

podmínky tohoto světa. 

Dominik Pavelka, 8. B 
 

Gulliverovy cesty  
Autor - Jonathan Swift 

Počet stran - 294 

Žánr - fantasy román 
 

Děj se odehrává v období od 4. května roku 

1699 do 5. prosince roku 1715 na mnoha 

ostrovech ve všech oceánech. Především na 

Liliputu, Brobdinknaku, na Laputě a  Houy-

hnhnmu. 

Příběh je o muži pocházejícím z Anglie a o jeho 

veliké vášni k cestování. Jmenoval se Lemuel 

Gulliver, byl to lodní lékař, později i kapitán 

lodi. Muž to byl vytrvalý, zdatný a nebojácný. 

Svá největší dobrodružstvím prožil po vstupu 

do námořnictva. Doplul na ostrovy, kde žili lidé 

malí, lidé velcí, lidé moudří a mírumilovní koně. 

Ke svému prvnímu zážitku se dostal po 

ztroskotání lodi u ostrova Liliput. Byl zajat 

malinkatými lidmi a naučen jejich jazyku. Zažil 

tam spoustu dobrodružství. Největší bylo, když 

pomohl ukrást nepřátelské lodě a zabránit 

válce. Na jedné z válečné lodi se dostal zpátky 

do své vlasti.  

 
Na druhý ostrov se doplavil, když zbytek jeho 

posádky unikl před obrem na ostrově 

Brobdinknak. Lidé (obři) se ho ujali a dostal se 

ke dvoru Jeho Veličenstva. Jeho největší 

a podle mě nejvtipnější dobrodružství bylo, 

když ho obr (královský trpaslík) strčil do mísy se 

smetanou a nebýt dobrý plavec, tak by se 

utopil. Za trest ji musel trpaslík vypít. Domů se 

dostal, když jeho pokoj (dřevěnou bednu) 

popadl sokol, který jej později upustil do moře, 

kde ho našli a zachránili kupci. 

Na třetí ostrov Laputa přistál po přepadení jeho 

lodi námořními loupežníky. Byl jimi opuštěn na 

člunu s jídlem na tři dny. Zahlédl a navštívil 

létající ostrov s lidmi, kteří vynikali 

v matematice a astronomii. 

Na poslední ostrov dorazil, když byl jako 

kapitán zrazen svou posádkou a vyložen 

v Houyhnhmu. Žili zde moudří koně, kteří 

neměli slov pro válku, hádku, zradu, spory 

a jiné záporné věci. Postavil si loď s pomocí 

Jahu (dobytek podobný člověku) a odplavil se 

zpátky domů. 

Dávám knize 10 z 10 bodů. Je vtipná, zajímavá 

a napínavá. Setkal jsem se se spoustou nových 

slov a nápadů. 

Lawrence O`Reilly, 6. B 
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Pohádka o školní svačině
 

Verze č. 1 
Richard Kolář, 9. B 
 

Tato pohádka o školní svačině začíná jednoho 

krásného odpoledne, kdy moje máma jde do 

Kauflandu - musí totiž koupit rohlíky na svačinu.  

Večer maminka ještě musela udělat svačinu do 

školy. Občerstvení se pod maminčinýma 

rukama začalo tvořit. Skládalo se z namazaných 

rohlíků s máslem, se šunkou a sýrem, které 

maminka dala do plastové krabičky. Potom 

krabičku dala do ledničky - přesně na tu 

poličku, kam patří, aby ji vlastník svačiny ráno 

našel.   

 
A tam pro svačinu teprve začalo to pravé 

dobrodružství. Když totiž maminka zavřela 

lednici a někdo nahoře zhasnul světlo, svalila se 

na svačinu hlávka zelí. „Jau! Dávej pozor, kam 

padáš! Copak nevidíš?” řekla svačina. 

„Rozsviťte! Nic nevidím!” řekla hlávka a někde 

nahoře se pomalu rozsvítilo světlo 

a rozespalýma očima mžouralo kolem sebe. 

Svačina najednou uviděla, co všechno se skrývá 

v útrobách ledničky: hustá studená polévka,  

 

zbytek rizota v misce, čtyři vajíčka, dvě zelené 

okurky - ale jedna z nich vypadala už dost 

opotřebovaně, mléko, pět scvrklých mrkví, 

kečup, jogurty, plesnivá marmeláda, kousek 

zeleného salámu a mnoho dalšího. Všichni 

v lednici si svačinu pozorně prohlíželi: „Kdo to 

jako je? Co tady dělá? A v čem je tak divně 

schovaná? Copak se nás bojí?“ říkali jedni. „Ne, 

ona se povyšuje, musí být něco extra,“ říkali 

druzí. 

Pak se ale znovu ozvala hlávka zelí: „Promiň mi, 

svačino, že jsem na tebe spadla.“ „To je 

v pořádku,“ řekla svačina a všichni se začali 

smát. To už bylo ale moc nahlas, až to vzbudilo 

velký meloun, který vládl všem potravinám 

v lednici. Proč jim vládl? To je přece jasné, 

protože byl ze všech největší. Meloun, který byl 

ještě rozespalý, svým mohutným hlasem zařval, 

ať okamžitě zhasnou to světlo a jsou zticha,  

protože je přece ještě noc a slušný člověk přece 

v noci spí. Všichni ho poslechli. Tak se svačina 

seznámila s ostatními obyvateli v lednici. 

Když jsem ráno vstal a nachystal se do školy, šel 

jsem si také vzít svačinu. Ale k mému úžasu to 

v lednici vypadalo úplně jinak než večer. 

Protože jsem byl ještě rozespalý, neřešil jsem to 

a dal jsem si svačinu do batohu. Teď svačinu 

čekala jízda autem do školy. Když mě máma 

vysadila u autobusového nádraží v Šumperku, 

svačina už si zvykla na tmu mého batohu. Co 

tam všechno viděla? Byly tam sešity, pouzdro, 

brýle, několik pravítek a v neposlední řadě také 

láhev s pitím. Ale svačina tomu nevěnovala 
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příliš pozornosti, protože měla ještě plnou 

hlavou nočního dobrodružství. 

Když jsem přišel do školy, měli jsme zase nějaké 

nezáživné hodiny, po kterých mi docela 

vyhládlo. A tak jsem si o velké přestávce snědl 

první rohlík. Rohlík měl radost, že mi mohl 

takto posloužit a já jsem už neměl hlad a mohl 

jsem zase jít na další nezáživné hodiny. Po šesté 

vyučovací hodině mám oběd, který jako 

obvykle není moc dobrý. Moc dobře se nenajím 

a mám ještě pořád hlad. Přemýšlím, co budu 

dělat, protože mám ještě odpolední vyučování 

a po něm ještě hodinu kytary. A domů se tím 

pádem dostanu až večer. A s hladem se nedá 

dost dobře soustředit na učení a hrát hladový 

na kytaru? No, to snad nechci ani domýšlet, jak 

by to dopadlo. No, nejspíš si zajdu zase do 

Kauflandu a tam si koupím něco na svačinu. 

Jaký bude osud další svačiny? Sním ji celou 

nebo z ní nějaký kousek zůstane? Skončí 

v lednici a prožije si nějaký svůj vlastní skvělý 

noční zážitek? No, to teď dopředu ještě nevím. 

Takže se vydávám směrem ke Kauflandu...       

 

Verze č. 2 
Oliver Kožuškanič, 9. B 
 

Byla jednou bílá lednice a v té lednice byl 

svačinkový box. A v něm ležela svačinka, kterou 

připravila maminka pro svého syna do školy. 

Vysvitlo ráno, které se nelišilo od jiných, ale 

přeci bylo něčím jiné. Chlapeček ráno vstal, 

oblékl se a otevřel lednici. Když v tom uslyšel 

hlas: „Zhasni to světlo, já chci ještě spát.“ 

Promnul si oči a řekl si: „Já ještě snad spím.“ 

Vzal box a rychle nahlédl, co mu maminka 

připravila na svačinu. V tom na něho svačina 

mrkla. Chlapeček nemohl uvěřit vlastním očím. 

„Svačina mluví a mrká na mě?“ divil se. „To je 

snad ještě sen,“ překvapivě zašeptal. V tom 

svačina promluvila opět: „Co se divíš? Já jsem 

přece tvá svačina. Jestli mě dneska nesníš, tak 

se určitě nějak domluvíme. Jsem dobrý 

našeptávač a můžu ti při písemce poradit,“ 

navrhla mu. „Tak to zkusím,“ odvětil chlapeček 

a vyrazil do školy.  

 Ve škole položil svačinu na lavici a šeptl: „Tak 

se předveď.“ A svačina neváhala a správnými 

odpověďmi nešetřila. Ale po chvíli ji to přestalo 

bavit a řekla si: „Tak lehké příklady by mohl 

zvládnout i sám a já se mezitím porozhlédnu po 

třídě. Možná si i najdu nové kamarády.“ 

Nahlédla do první aktovky a objevila koblihu 

a zakřičela na ni: „Čau, kobliho, já jsem sendvič. 

Pojď ven.“ Kobliha na to odvětila vážným 

hlasem: „Za chvíli zazvoní, a já se těším, až mě 

můj Jarda konečně sní.“ Sendvič zůstal 

zaražený. „Já nechci být snězený. Tak málo 

jsem toho ještě zažil,“ řekl si. V tom se z vedlejší 

aktovky ozval hlas, který patřil rohlíku: „Já taky 

nechci být snězený, jdu s tebou.“ Vyskočil 

z aktovky a vydali se společně na cestu za 

dobrodružstvím. Rozhodnutí padlo právě včas, 

protože v ten moment zazvonilo. 

Když vyběhli na chodbu, vydali se směrem ke 

schodům. Jakmile k nim dorazili, nastal ale 

problém. „Jak se dostaneme po schodech?“ 

tázal se sendvič rohlíku. Oba se zamysleli. Padlo 

spoustu nápadů. Ale jeden se jim zalíbil nejvíc. 

Rozhodli se vrátit zpátky do třídy pro pití. 

Jakmile přišli, několik kluků si jich všimlo 

a začali je nahánět. Běhali jako o život. Kluci si 

to užívali, ale to se nedá říct o sendviči 

a rohlíku. Honili se dál a dál. Vtom jeden kluk 

zakopl o židli a spadl. Rohlík rychle zavolal na 

nějakou flašku od pití a houkl na sendvič 

a vyrazili zpátky ke schodům. Když tam dorazili, 

řekli flašce, ať si lehne a oni si na ni sednou. Tak 

to hezky sjeli. Nakonec flašce poděkovali a šli.  
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Jejich další cíl byl školní hřiště. My všichni ho 

známe, ale pro sendvič s rohlíkem to bylo velké 

neznámo. A tak putovali a putovali. Byla to pro 

ně celkem dálka. Při putování si povídali o tom, 

odkud jsou a z čeho se skládají. Když dorazili ke 

dveřím, měli obrovské štěstí. Paní družinářka 

právě vcházela, takže se rychle protáhli a byli 

v tom velkém cizím světě. Rohlík se sendvičem 

se na sebe podívali a sendvič řekl: „Tak takhle 

to tady venku vypadá.“ A rohlík dodal: „Je to 

úchvatné.“ V dálce uviděli kousek trávy, ke 

kterému se rozhodli vydat, aby nebyli moc na 

očích. Tahle cesta se jim stala osudná, ale o tom 

naši výletníci nevěděli.  

Jak tak šli, všiml si jich holub. A jak je nám všem 

známo, holubi jedí všechno. Tenhle náš holub 

dostal chuť na rohlík a rozhodl se ho ulovit. 

Zaujal pozici lovícího letu a tak rohlík ulovil. 

Rohlík ale neplakal. On se smál! V tom sendvič 

napadlo: „Možná to snězení není až tak 

špatné.“ A rozhodl se vrátit. Jelikož to byla 

dálka, chvíli to trvalo. Když dorazil, bylo už 

poslední zvonění. A chlapeček odcházel ze třídy 

celý hladový, protože celý den neměl co jíst. 

Svačina mu přece utekla. Sešel do šaten a začal 

se obouvat, v tom ale uviděl svůj sendvič. 

Rozběhl se proti němu. Otevřel si ho ze sáčku 

a po celém náročném dni se konečně nasvačil. 

A co sendvič? Ten si to hezky užíval. 

 

 
 

 
 

2x kresba: Simona Verebelyová, 8. A 
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Staň se novinářem 
Zadání: Najdi ve svém okolí dospělou osobu a svou novinářskou šikovností  

od ní získej zajímavý zážitek z jejího dětství. 

 

PŘED STO LETY: Příběhy mého 

pradědy 
Alex Nawrat, 8. A 
 

Pojďme se na chvíli odreagovat od dnešní doby 

a vrátit se zpět v čase sto let do minulosti, kdy 

lidé sice nemuseli řešit Covid, technologie 

a všemožné dnešní problémy, ale ve 

skutečnosti měli mnohem náročnější život, než 

máme teď my. Například můj praděda. Osobně 

mi nikdy své příběhy z dětství nevyprávěl, ale 

s mojí babičkou doteď občas mluví. Narodil se 

v roce 1921, tedy přesně před sto lety. 
 

 
 

Domácnost 

Bydlel s celou rodinou v domě o dvou 

místnostech s hliněnou podlahou. V jedné 

místnosti otec šil, ve druhé bydleli. Venku měli 

malé pole s dobytkem, který měla na starosti 

matka s dětmi, které pomáhaly. 

Pro vodu musel můj praděda chodit s bratrem 

dvě stě metrů k dědovi, protože doma studnu 

neměli. Možná si říkáte: „Dvě stě metrů to není 

nic moc.“ Jenže doma bylo šest lidí a venku dvě 

krávy, kůň, několik prasat a ještě více slepic. 

Dva kýble vody asi nestačily. A s jídlem to 

nebylo o moc lepší. Běžně pojídali vrabce 

a největší lahoda byl krajíc chleba pokapaný 

vodou a posypaný cukrem. 

Do školy můj praděda chodil 3 km tam a 3 km 

zpět, a když souběžně k tomu chodil na učňák, 

nachodil 20 km denně jen kvůli škole. Doma 

pak pomáhal s dobytkem a neměl čas ani na 

úkoly do školy. Myslím, že se nenudil často. 
 

Pytlačení 

Když to šlo, chytal ryby z potoku rukou. V zimě 

ryby chytal tak, že vysekal díru do ledu 

a nastražil malou rybku jako návnadu. Díru pak 

zamaskovali přinesenými výkaly, počkali tři dny, 

a když se vrátili, ryba už visela na návnadě. 

Ve dvanácti letech byl za pokus ulovení ryby 

sám před soudem, ale nakonec za to dostal jen 

ředitelskou důtku. Často takto pytlačil s jedním 

kamarádem, který jednou při práci přišel o obě 

nohy. Ty pak můj praděda s kamarády 

pochoval. 
 

Lovení z řeky 

A teď už nemám na mysli ryby. Z té doby má 

ještě další mimořádný zážitek. Jako dvanáctiletý 

táhl koně s vozem, na kterém se vezla jeho 

maminka se snopy slámy. Jak vstoupili na 

mostek, kůň se splašil a vůz se převrhl do řeky. 

Nevěděl, co má zachránit dřív. Nejprve musel 

uklidnit koně a mezitím si rozmýšlel, co dělat 

dál. Naštěstí v řece nebylo moc vody 

a maminku zachránil. Pak spolu vylovili i ty 

snopy slámy, ale musel to být zážitek. 
 

Hlavní zážitek 

Co byl ale pradědův největší zážitek? Válka. 

V roce 1939, kdy Sovětský svaz obsadil 

východní část Polska, se začaly zakládat 

kolchozy. Lidem nastavili takové dávky a daně, 

že je nemohli splatit a nezbylo jim nic jiného, 

než vstoupit do kolchozu. Úředník přišel 

k rodině mého pradědy a nařídil jim zaplatit 

daň sto rublů. Přitom měli pole velké asi pět 

hektarů. Soused měl pole velké snad 

12 hektarů, a chtěli po něm stejnou částku. 

Pradědův tatínek se podivil a povídá: „Kdepak 

je nějaká spravedlnost?” Úředník přeškrtl sto, 

napsal sto padesát a řekl: „Pokud to do čtrnácti 
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dnů nezaplatíš, tak na Sibiř.” Anebo byla ještě 

jedna možnost. Napsat žádost do kolchozu 

s tím, že odevzdají všechen svůj majetek. 

No a tak rodina učinila. Do družstva vstoupil 

můj praděda i oba jeho rodiče. Jednou se můj 

praděda pokusil utéct, ale chytili ho. Rada tedy 

rozhodovala, jaký dostane trest. Jedni říkali: 

„Zastřelit na postrach těch Ukrajinců!” Ale druzí 

říkali: „To ne, je tady asi deset procent Čechů. 

To bychom si rozházeli.” Tak zkrátka byly tři 

možnosti. Buď zastřelit, nebo na dvacet pět let 

na Sibiř, nebo do vojska. A zvítězilo to třetí 

a stal se z něj rudoarmějec. Když pak dorazil do 

Polska, bylo jich tam asi pět tisíc. A většina 

hlásila, že jsou Češi, aby se dostali do 

československé armády. Do Rudé armády nikdo 

nechtěl, i když česky neuměli ani slovo. Můj 

praděda se tam ale zatím nedostal. 

Pak složil přísahu, a protože uměl řídit, byl 

vybrán do jednotky pro obrněný vlak. Když se 

zapsal do jednotky, potkal tam vojáka 

z československého sboru. A ten zařídil jeho 

vstup do československého vojska. 

 

Po válce 

Po válce vystřídal plno zaměstnání. Byl 

kominíkem, krejčím, montérem, sedlákem, ve 

Zřudu hlídal udírnu, v MEZu navíjel 

elektromotory, ve Škodovce dělal na horizontce 

a v Jáchymově měřil radioaktivitu v uranových 

dolech. Teď žije v Šumperku se svými dcerami - 

s moji babičkou a pratetou. 

 

Dodatek učitele: Alex si dal s úkolem práci navíc 

a zakomponoval jej do internetových stránek 

Národních novin. Přikládám obrázek. 
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Vánoce naruby 
Jakub Doležal, 8. B 
 

Zdravím všechny čtenáře, dnes tu mám jako 

hosta svoji mamku a její zážitek z letních 

prázdnin. Tak, mami, vyprávěj. 

„Asi nejbláznivější příběh z dětství jsou Vánoce 

v červenci. Na naší chatě jsme se jako každý rok 

setkali s rodinnými přáteli a jejich dětmi. Rodiče 

vždy vymýšleli nějaký zábavný program pro nás, 

pro děti a letošní moto znělo Vánoce na písku. 

Ani jsme netušili, do jaké dokonalosti to rodiče 

dotáhnout. Prázdniny začaly tím, že jsme 

vyráběli dárky pro ostatní. Strejda s kluky se 

vydal na ryby a táta chodil po naší velké 

zahradě a vybíral, který stromek obětuje. 

Mamka s tetou chystali vše, co k Vánocům 

patří: vánočku, trochu cukroví a vánoční štrůdl. 

Ani vánoční ozdoby rodiče nezapomněli. 

Vánoční řetězy jsme si ale už vyráběli sami. 

Předvánoční čas naruby jsme si zpestřili 

koupáním v řece Otavě. Když nastal „Štědrý 

den“, byli jsme nedočkaví a natěšení jak 

o opravdových Vánocích. Sluncem prozářenou 

chatou zněly vánoční koledy. Dopoledne jsme 

dobalovali drobné dárečky. Po tradičním 

obědě, což byl „kuba“, jsme vyrazili opět 

k Otavě. Na otužování nebylo potřeba čekat do 

zimy, Otava bývá i v těchto měsících pěkně 

ledová. Na chatě nás čekalo ozdobení 

stromečku. Mamky už měly hotový bramborový 

salát i naporcovaného kapra. Takže jsme se 

vrhli na „štědrovečerní večeři“. Dospělí se ale 

s jídlem loudali a záměrně protahovali pití kávy. 

I když jsme nečekali velké dárky, přesto v nás 

atmosféra vyvolávala napětí a nedočkavost. Pak 

jsme uslyšeli zvoneček a šli jsme si sednout pod 

stromek. Každý tam našel nějakou maličkost: 

čokoládu, hrnek, námi namalované obrázky… 

Strejda vzal kytaru, začal nejprve s koledami 

a postupně přešel k táborovým písničkám. Byla 

to veliká legrace.“  

Tak děkuji, mami, za pěkný příběh a těším se 

u dalšího článku. 

Vás redaktor 

 
Kresba: Soňa Smoluchová, 6. A 

 
Kresba: Soňa Smoluchová, 6. A 

 

Foto: Magdalena Pattermanová, 8. A 
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NOTOKECÁŠ 
Vít Adamec, 8. B 
 

Předtím, než si přečtete článek, bych rád 

podotknul, že domácí úkol jsem nebral jako 

vážné téma a podal jsem ho s humorem. 

Doufám, že se vám mé podání bude líbit. 
 

Dobrý den, mistře učiteli, jsme moc rádi, že jste 

prvním čtenářem časopisu NOTOKECÁŠ. 

Náš první článek je o mé vlastní mamce a její 

příhodě z dětství. Rozhodně jsme nevzali 

mámin příběh z důvodu, že náš časopis nikoho 

nezajímá a tak nám nikdo nedává rozhovory.  
 

Příběh o nezodpovědných sourozencích 

Jednou, když hrdince našeho příběhu (Janě) 

nebylo ještě ani deset, tak ji a její sestru rodiče 

pustili vykoupat se k řece pod podmínkou, že 

s nimi půjdou jejich starší sourozenci a pohlídají 

je. Nezodpovědní sourozenci ale samozřejmě 

nedávali pozor a nejmladší z dětí spadlo do 

hloubky a začalo se topit. Nedbalí sourozenci si 

toho ani nevšimli, ale Jana se hrdinsky vrhla do 

vody za svojí malou sestrou. Malá sestřička 

v šoku popadla Janu za krk, začala ji škrtit 

a šplhat po ní ven z vody. Janě ale škrcení moc 

příjemné nebylo, tak malou sestru úderem do 

rukou donutila se pustit jejího krku a s pocitem 

štěstí a odvahy malou sestru vytáhla na břeh. 

Všichni poté dorazili domů a malá Jana 

samozřejmě důkladně vylíčila nedbalost svých 

sourozenců rodičům. Jana se následně těšila 

z toho, že starší sourozenci, co jí dělají ze života 

peklo, mají problém a ona je za hrdinku. 
 

Jana to o hodně let později vypráví své 

čtrnáctileté chybě slyšící na jméno Vítek jen 

proto, ať už jí dá pokoj se svým hloupým 

časopisem, když vaří oběd. Takto končí příběh 

hrdinky Jany. 

Na konec bychom chtěli připomenout, že 

příběh je lehce upravený otravným 

puberťákem, který je rád, že už má tenhle 

domácí úkol za sebou. 

Proto bychom byli rádi, kdybyste náš příběh 

brali spíš s humorem než jako vážnou věc. 

Děkujeme a doufáme, že se stanete našimi 

pravidelnými čtenáři. 
 

NOTOKECÁŠ 

Vydavatelství: Rád bych měl 

Datum vydání: 5. 4. 2021 

Novinář: Vít Adamec 

Ilustrátor: Pochybuji, že někdy nějaký bude 

Autor příběhu: Naštvaná máma s vařečkou  

alias Jana Bartošová 

 

Foto: Magdalena Pattermanová, 8. A 
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Jízda z kopce 
Barbora Macháčová, 6. B           
 

Příběh se stal roku 1975 mojí babičce a mému 

tátovi. 

Tato historka začala u nás doma, tedy spíš 

u  babičky doma. Bylo odpoledne jako každé 

jiné, babička vařila a v místnosti spal můj táta, 

kterému nebyl ani teprve 1 rok. Jelikož můj táta 

byl prý uřvané dítě, tak babička moc nevnímala, 

když začal brečet, protože babička už poznala, 

kdy brečí z hladu, nebo když brečí jen tak. 

Dnešní pláč jí ale přišel divný, tak ho oblékla, 

dala do kočárku a šla s ním ven. Šla, a jelikož 

bydlíme kousek od lesa, tak se babička šla projít 

do lesa.  

V lese byla rovná cesta, takže babička neměla 

problém tudy projet s kočárkem. Jela do kopce 

a z kopce, dojela nahoru, byla tam lavička. 

Chvíli seděla a pak už chtěla jet domů. Vstala, 

přikryla tátu bílou dekou a vyrazila. 

Jenomže nahoře byla hospůdka, jezdila tudy 

auta a cestu rozbila. Byly zde různě kopečky 

a díry. Babička jela a nešlo jí to. Tak zabrala. 

Kočárek jakoby vyskočil a pak sjel z kopce dolů.  

Hned jak to babička viděla, rozběhla se za 

kočárkem, a protože kopec končí dlouhou 

rovinou, tak se kočárek dole zastavil. 

Babička přiběhla ke kočárku. Z kočárku se 

neozýval ani pláč, ani žádné jiné zvuky. Babička 

byla vyděšená a bála se podívat do kočárku, aby 

nepřišla na špatnou zprávu. Ale přesto se 

nakoukla a v kočárku leželo miminko zabalené 

v bílé dece a na ní byly červené fleky. 

No tak to už babička silně nedávala, málem se jí 

zastavilo srdce. Protože v sobě měla aspoň 

trochu naděje, že táta jenom spí, odmotala 

bílou deku, na které byly červené skvrny. Bylo 

to divné, deka byla červená, ale na miminku ani 

kapička. Tak se rozhodla, že miminko (tátu) 

zkusí vzbudit. Hned, jak se k dítěti nahnula, tak 

se začalo smát. Babičce se ulevilo, ale pořád 

nechápala, od čeho je ta červená skvrna na 

dece. Ještě pro jistotu zkontrolovala, jestli 

miminku nic není. Nic nenašla. 

Vzala do ruky deku a řekla: „Já jsem blbá.“ 

Až teď si totiž vzpomněla, že po cestě nahoru 

našla pár malin a neměla je kam dát, tak je 

strčila do kočárku. 

Vzala kočárek a jela domů. Doma bylo vše 

v pohodě, ale dědovi raději nic neřekla, neboť 

by ji asi zabil. 
 

 
 

 

2x foto: Magdalena Pattermanová, 8. A 
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Spálené vlasy na Vánoce 
Adéla Kossová, 8. A  
 

Tento příběh bude o mé mamince, které chci 

poděkovat, že si na mě našla čas a vše mi 

odvyprávěla.  

Odehrálo se to během 2. svátku vánočního roku 

1992. Mé mamince bylo 12 let a v tomto věku 

ještě člověk nedomýšlí některé své činy. Příběh 

nebude moc pozitivní, ale na druhou stranu by 

to mohlo být ponaučení pro některé z vás.  

Maminku jednoho večera, asi pod vlivem 

starodávných pohádek, popadl bláznivý nápad. 

Co takhle sama zkusit, jaké to bylo za starých 

časů, zapálit si svíčku a u ní si číst.  

Zapálila si svíčku, v pokojíčku zhasla všechna 

světla a pustila se do čtení. Chvíli ji to prý 

bavilo, bylo to úplně jiné než čtení za jasného 

světla, které vydával lustr. 

Jenže maminka měla dlouhé, kudrnaté, suché 

vlasy a zapomněla si je svázat do culíku. Během 

čtení si bohužel neuvědomila, že svíčku má 

blízko vlasů, předklonila se a vlasy jí chytly. 

V tom okamžiku samozřejmě zareagovala, co 

nejrychleji mohla a hořlavé vlasy si „připlácla“ 

rukou, velkou část vlasů naštěstí tímto 

způsobem zachránila.   Měla ale vypálený 

zhruba čtyřcentimetrový pruh na pravé straně 

hlavy směrem od čela až daleko za ucho 

a samozřejmě popálené čelo.  Podle vyprávění 

to muselo být dost bolestivé.  

Maminka začala ječet a přiběhla moje babička. 

Na nic nečekala, chytla ji za paži a rychle 

odvlekla pod studenou sprchu. Nezbylo ale nic 

jiného, než poprosit souseda, aby je odvezl na 

pohotovost. Na to, že byl druhý svátek vánoční, 

byl pan soused ochotný a jel s nimi.  Od lékaře 

maminka dostala na spáleninu mast. Čelo ještě 

pár dní pálilo, ale nakonec se rána zahojila.  

Dnes byste si toho ani nevšimli, vše se zahojilo 

hezky, nikde ani jizva. Ovšem šok, který zažila, 

si pamatuje dodnes.   

Snad si z tohoto příběhu něco vezmete 

a nebudete si číst u svíček. A když už to budete 

chtít zkusit, tak je mějte dál od sebe :) 

 

Foto: Miroslav Kryl, 8. B 
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Ztraceni v poli 
Anna Sýkorová, 8. B 
 

Tento zážitek se stal mému dědečkovi asi před 

šedesáti lety. 

Čtyři kluci ve věku druhé třídy se dohodli, že si 

půjdou po škole hrát do kukuřičného pole. Když 

zazvonil školní zvonek, honem utíkali na pole, 

tam odhodili tašky a šli si hrát. Chtěli hrát na 

schovávanou, a tak si celkem daleko od začátku 

pole vyšlapali kolo z ohýbaných kukuřic, které 

mělo představovat pikolu. Ten co pikal, šel 

hledat ostatní. Ale asi po půl hodině hledání se 

všichni ztratili. Nepamatovali si ani místo pikoly. 

Začali na sebe křičet a nakonec se všichni čtyři 

kluci našli, až na to, že netušili, kde jsou. Byli 

někde uprostřed pole a nevěděli na jakou 

stranu jít. Nejdřív se chtěli zorientovat pomocí 

slunce, ale byli tak zmatení, že už ani nevěděli, 

na jaké straně leží město, ve kterém bydleli. 

A tak se už ani nesnažili dojít k městu, ale 

prostě vyjít z pole. Rozhodli se, že půjdou po 

řádcích, ale ty se pořád překřižovaly s jinými, 

a hoši se ztratili ještě víc. Slunce už dávno 

zapadlo a byla noc. Tak si lehli na zem a snažili 

se usnout. Byla pořádná zima a ještě k tomu 

začalo hustě pršet. V dálce houkala sova a kluci 

se pěkně báli. To, ale nebylo vše. Někdy 

uprostřed noci uslyšeli podivné zvuky. Zvuky 

napodobovaly muže nebo snad místního opilce, 

o kterém se vědělo, že ho už několikrát našli 

opilého v poli. Sebrali se, vzali nohy na ramena 

a pelášili co nejdál od podivných zvuků, za pár 

minut zastavili, jenže zvuky slyšeli pořád a ty se 

přibližovaly. Teď utíkali ještě víc, běželi už asi 

pět minut, když se náhle dostali na okraj pole. 

Byli moc rádi, že se dostali ven z pasti, ale 

pořád se báli těch zvuků. Nevěděli, kde jsou, jen 

zahlédli posed. Vyšplhali na něj a přečkali tam 

zbytek noci. Ráno z posedu viděli, že se 

nacházejí strašně daleko od domova, a proto se 

hned vydali na cestu. Šli asi dvě a půl hodiny, 

než se dostali do města. Bylo ještě brzy před 

začátkem školy, tak si odběhli domů, ujistili 

maminky, že jsou v pořádku, najedli se, umyli 

a pelášili opět do školy. Po vyučování si nešli 

hrát, ale spát, protože byli tak unavení z toho, 

co se jim stalo ještě před pár hodinami. 

A pokud se ptáte, jestli ty zvuky dělal opravdu 

opilec, tak to nikdo neví. 
 

 

2x kresba: Kateřina Wagnerová, 6. A 
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