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Nový školní rok

„Tak nám na Pětce začal nový školní rok,“ 

řekla posluhovačka panu Švejkovi, který 

byl stižen revmatismem a mazal si právě 

kolena opodeldokem. „Je přece 8. září, 

paní Millerová. To se nám s tím začátkem 

trochu opozdili, nezdá se vám?“ otázal se 

Švejk, nepřestávaje si masírovat kolena, 

„ono ale nakonec nejde o to, kdy se 

začne, ale jakej bude průběh tohohle roku 

a jestli se dotáhne do úspěšnýho konce. 

A já jsem přesvědčenej, že jim to letos 

vyjde na jedničku.“ Otočil se na 

posluhovačku: „Sedněte si, paní 

Millerová.“ V jeho hlase bylo něco 

tajuplně slavnostního. Když se paní 

Millerová posadila, prohlásil Švejk, 

vztyčuje se na posteli: „Já jdu také na 

Pětku!“ „Panenko Maria,“ vykřikla paní 

Millerová, „co tam budou dělat?“ „Učit 

se,“ odpověděl pevným hlasem, „s tím 

covidem to nebylo dobrý, musím si 

doplnit vědomosti.“ „Ale vždyť se 

nemůžou hejbat.“ „To nevadí, paní 

Millerová, pojedu do školy ve vozejku. 

A vy mě v tom vozejku do té školy 

odtáhnete.“ 
 

Přejme si vzájemně, ať na konci školního 

roku dojde na Švejkova slova a my si 

budeme moci říct, že vše dopadlo na 

jedničku. 

Číslo 1. Ročník 2021/2022. 

Datum vydání  4. 10. 2021. 

„Duše, která žije v lásce, ani neunavuje, ani se neunaví."       

                                                                                                          Jan od Kříže 

 

Foto: Klárka Kamlerová, 7. B 
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Září – první dny ve škole 
Klára Kamlerová, 7. B 
 

Zajímalo by mě, jak mne bude bavit můj nový 

školní předmět: němčina. Půjde mi to? 

Vím, že nás bude učit paní učitelka Tereza 

Rajnošek. Pár slov německy už umím, ale jen 

málo. Paní učitelka je podle toho, co jsem o ní 

už slyšela, hodná. 

Můj problém je, že těch pár slov a vět, které 

jsem se nedávno naučila, jsem už s úspěchem 

zapomněla. Když se ale budu snažit, třeba si to 

zapamatuju. 

Myslím, že to bude dobré, a naučím se to. Brzy 

to už zjistím. 
 

 

 
Rajče 300g! Foto: Milan Horký, 9. A 

Foto: Klárka Kamlerová, 7. B 
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Přivítání prvňáčků 8. září 
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Táboráček pro budoucí prvňáčky 30. srpna 
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Workshop Muzea romské kultury v městké knihovně pro šesťáky 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Soutěžní  

otázka: 

Kdo je to? 
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Plavání třeťáčků 
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Adaptační pobyt v Mladoňově pro šesťáky 
 

 
 

 

 
 

 
 

Když svoje batohy do kopců táhnou. 

Otroci hor, prach a špína, tvrdá zem,                                     

jediná výhra je tanec smrti s medvědem. 
 

A tak si žijou v Mladoňově tisíc let,           

šesťáci jedí a pijou,  

jak bylo by to naposled. (Že, Verčo!) 
 

Nebe je temný a mnohem níž, 

jen vlků dávnej chorál z hor. 

A já tu marně hledám skrýš, 

když cesta rovná se nám ztrácí. 

Lidi jsou andělé anebo draci 

a každej dobrej skutek sílu vrací. 

   

No tak jen otoč se a podívej     

na kamarády za tebou. 
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Volby „nanečisto“ 
 

Naši žáci druhého stupně mohli jít letos 

k parlamentním volbám. Voleb se účastnili 

online (prostřednictvím google formuláře). 

Účast byla dobrovolná a každý hlas byl 

anonymní jako při opravdových volbách.  

Mohlo volit celkem 212 žáků druhého stupně. 

Volební hlas odevzdalo 74 žáků. Volební účast 

činila 34,9 %. To je poměrně nízké procento. 

Zřejmě jsme po školních chodbách vyvěsili 

málo plakátů s hesly slibujícími modré z nebe. 

Taktéž jsme pravběpodobně rozdali málo 

koblih.  

Pojďme se podívat, jak volby dopadly. 

 

Konečné výsledky voleb „nanečisto“ 

 

1.  PIRÁTI + STAN 

24,3 %  

lídr I. Bartoš 

2. SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP09) 

21,6 %  

lídr P. Fiala 

3. – 4. ANO 

16,2 %  

 lídr A. Babiš 

3. – 4. SZ – Strana zelených 

16,2 %  

lídr M. Davis 

5. SPD - Svoboda a přímá demokracie  

9,5 %  

lídr T. Okamura 

6. Česká strana sociálně demokratická  

6,8 %  

lídr J. Hamáček  

7.  PŘÍSAHA 

 4,1 %  

lídr R. Šlachta 

8. Komunistická strana Čech a Moravy 

1,4 %  

lídr V. Filip  

 

 

 

 

 
 

 
 

Žáci druhého stupně vzkazují: 

 

Běžte k volbám, dospěláci! 

Jde i o naši budoucnost. 

Jsme vaše děti  

– volte odpovědně. 
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Mezinárodní den bez aut – 22. září 
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 Tajemná skříňka
 

Bylo živo na sedmdesáté šesté narozeniny Jana 

Amose Komenského v jeho amsterodamském 

bytě. Přišel pan de Geer, přítel a dobrodinec 

posledního biskupa českobratrského, dostavil se 

český reformovaný kněz Jan Rulík, byla tu 

deputace knihtiskařů, sbor městských radních 

se spěchal poklonit znamenitému vědci, 

navštívili ho četní bratští kněží i Petr Figulus 

s manželkou a svými dětmi. Jen Dorota 

s Molitorem se v Amsterodamě neobjevili. 

Když společnost byla v nejživějším hovoru, 

zeptal se důvěrný přítel Jana Amose: „Milý Jene 

Amosi, nehněvej se na mě, promiň mi i jiným 

moji zvědavost. Rád bych se tě zeptal, co za 

vzácný rukopis uchováváš v té černé skříňce, 

kterou sis přivezl z Lešna a kterou opatruješ 

jako oko v hlavě. Jistě tam máš nějaký vzácný 

rukopis. Zmínil jsem se o tom přítomnému panu 

de Geer. Já i on se domníváme, i tvoji 

spolubratři, že ve skříňce je jistě Pansofie.“ 

„Nic takového, příteli Rulíku. Žádný rukopis tam 

nemám, je tam věc mnohem vzácnější a mně 

dražší.“ 

Všichni přítomní se na sebe tázavě podívali. Co 

by to jen mohlo být? Snad nějaká jiná cenná 

věc? Zlato a stříbro jistě ne, toho Komenský 

nikdy neměl dostatek. Bláhovou myšlenku 

o bohatství ihned zahnali. Vždyť Komenský byl 

vždycky chudý. Kde by se u něho vzal poklad 

drahých kamenů nebo něco podobného? 

Bratrský biskup déle nenapínal své přátele. 

Vstal a přinesl nevelkou černou 

skříňku, kterou pozorně otevřel 

a postavil na stůl, aby si jeho přátelé 

mohli prohlédnout vnitřek. Úžas, který 

se objevil na všech tvářích, nelze 

popsat. 

„Ó,“ promluvil první Jan Rulík, když se 

vzpamatoval z překvapení. „To je 

podivný poklad, milý Jene! Zem, černá 

sypká hlína, smíšená s drobnými 

kamínky!“ 

 

 

„Co má znamenat ta hromádka černé země?“ 

zeptal se pan de Geer. 

„Ach, přátelé, tato troška hlíny je jediné, co mi 

zůstalo z mojí ztracené vlasti. Je to jediná 

památka z míst mně památných a drahých. 

Když jsem se před čtyřiceti lety chystal 

k odchodu z milovaných míst, zašel jsem do 

Přerova k hrobu své ženy a svých dvou dětí. Vzal 

jsem si z jejich hrobu hrst země. Pak jsem 

spěchal do Uherského Brodu k hrobům svých 

rodičů a sourozenců, abych si i tady vzal trochu 

posvátné půdy. Když jsem pak musel odejít 

z vlasti, vzal jsem si tu trochu rodné země. Přál 

bych si, až umřu, aby mi tuto prst vysypali pod 

hlavu. Budu na ní spát věčný sen, nesmiluje-li se 

Pán a navrátí-li nás do naší milované vlasti.“ 

Komenský domluvil. Hojné slzy mu vytryskly 

z krásných temných očí a stékaly po tváři. 

Z prsou jeho přátel se vydral vzdech pohnutí. 

Odvrátili hlavy. 

„To je tedy ten váš poklad, drahý Jene Amosi,“ 

promluvil pan de Geer. „A my jsme mysleli, že 

opatrujete nějaký vzácný rukopis.“ 

„Ano, ta země je mi milejší, než sebevzácnější 

rukopis,“ dodal Komenský, když pečlivě zamykal 

černou skříňku. 

 

Převzato z knihy: ELIÁŠ, Rudolf. Světlo 

v temnotách: Kniha o životě, práci a utrpení 

J. A. Komenského. V Místku: Lev Bílek, 1946. 

s. 539 - 540. 
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Úryvek z Máchova Máje 
 

Poprava  

 

Přichystán již popravce s mečem stojí, 

jedenkrát ještě vězeň zdvihl zrak,  

pohledl vůkolím — povzdechl — pak  

spustiv jej zas — k blízké se smrti strojí. 

Obnažil vězeň krk, obnažil ňadra bílé,  

poklekl k zemi, kat odstoupí, strašná chvíle — 

pak blyskne meč, kat rychlý stoupne krok,  

v kolo tne meč, zločinci blyskne v týle,  

upadla hlava — skok i — ještě jeden skok —  

i tělo ostatní ku zemi teď se skloní.  

Ach v zemi krásnou, zemi milovanou,  

v kolébku svou i hrob svůj, matku svou,  

v vlasť jedinou i v dědictví mu danou,  

v šírou tu zemi, zemi jedinou,  

v matku svou, v matku svou,  

krev syna teče po ní.  

 

 

 

Po oudu lámán oud, až celé vězně tělo  

u kolo vpleteno nad kůlem v kole pnělo,  

i hlava nad kolem svůj obdržela stán;  

tak skončil života dny strašný lesů pán; 

na mrtvé tváři mu poslední dřímá sen.  

Na něj se dívajíc — po celý dlouhý den 

nesmírné množství v kol mala pahorku stálo; 

teprv až k západu schýlivši slunce běh  

veselo v mrtvý zrak sťaté hlavy se smálo,  

utichl jezera šírý — večerní břeh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázky nakreslil K. H. Mácha 
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Při cestě vlakem se dají zažít věci! A kam až se dá dojet! 

Žáci se zapojili do literární soutěže Město čte knihu. 
 

Cesta vlakem 
Matěj Grund, 6. A 
 

Jel jsem vlakem. Potkal jsem v něm slavného 

fotbalistu. Sedl si ke mně do vagónu. Vyprávěl 

mi všechno možné a pak odešel. 

Vzbudil jsem se a uvědomil si, že se mi to zdálo. 

Byl jsem zklamaný! Ale pak se ve vlaku objevilo 

malé štěňátko a já už byl zase potěšený. 

Říkal jsem si, že vlakem budu jezdit často. 

A i kdyby se něco nepěkného přihodilo, tak 

pořád budu mít vlaky rád.  

Ale to není všechno. Dojeli jsme do Prahy 

a prošli jsme si tam památky. Zjistil jsem nové 

zajímavosti o Praze. Také, že Praha má různé 

vychytávky. My v Šumperku máme také nějaké, 

ale Praha jich má více.  

To jsem tedy prožil a zjistil za jediný den. 

 

Cesta k vlaku  
Karolína Mičová, 7. B 
 

Každé ráno jezdím vlakem. 

Dnes tam ale spěchám kvapem. 

Málem jsem to nestihla. 

Výpravčí už píská. 

Volá na mě: „Honem, honem.“ 

Já však nemůžu, volám: „Sbohem.! 
 

To jsem ale popleta, 

zase jsem to nestihla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báseň o vlaku  
Kateřina Břendová, 7. A 
 

Jede vlak z Berlína, 

pojeď s ním až do Zlína. 
 

Bude mít zpoždění, 

to je zmatek, vážení. 
 

Cesta ještě dlouhá je, 

rychlejší jsou tramvaje! 

Foto: Milan Horký, 9. A 
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Stará paní 
Anička Sýkorová, 9. B 
 

Vlak. Tak to je asi můj nejoblíbenější způsob 

dopravy. Už jen z toho důvodů, že se tam dá 

zažít spoustu dobrodružství. Vlakem jezdím 

ráda, nejvíce asi s babičkou. Buď si čtu, kochám 

se krajinou, nebo pozoruji, co se ve vlaku děje. 

Moje babička byla výpravčí, takže mi vždy 

vyprávěla železničářské příběhy. Dobré, ale 

i špatné. Často jsem se divila, co vše se může 

stát. 

Teď právě také sedím ve vlaku. Jedu do Třince 

a pak do Vedryně za rodinou. Společně se 

mnou jede v kupé stará paní a maminka se 

dvěma malými dětmi. Stará paní je velmi pěkně 

oblečená. Má vínové kalhoty a kytičkovanou 

halenku. Nejvíce mě asi zaujal klobouk, na 

kterém je modrá rostlina. Nevím, co je to za 

druh, ale pomněnka to určitě není, to vím jistě. 

Maminka se svými synky jede nejspíš na výlet. 

Soudím dle toho, že jsou oblečeni do přírody 

a oba chlapci mají batůžky. Maminka má velký 

batoh, na kterém jsou připevněné potřeby 

k rozdělání ohně. 

Stařenka si od chvíle, kdy jsem si přisedla, čte 

nějakou válečnou knížku. Maminka se syny spí. 

Dám se opatrně do řeči se starou paní. Nejdříve 

se bavíme o knihách, které čteme. Paní je velmi 

milá, to poznám na první pohled. 

Říkáme si, kam cestujeme. Jede prý vyprávět do 

školy svůj příběh z války. To mě zajímá. Ráda 

poslouchám příběhy ostatních. Především ty 

historické. Paní se rozvypráví. Po zbytek cesty 

už nepadne řeč o ničem jiném. Její příběh byl 

velmi smutný, celá její rodina za války zahynula. 

Během války se také seznámila s mužem, 

kterého si později vzala. Na konci příběhu mi 

ukápla slza. Stařenka mi podala kapesník. Řekla 

mi, jak se jmenuje a napsala mi svou adresu. 

Pozvala mě, že mohu kdykoliv přijít. Za tak 

krátkou dobu jsem se ještě s nikým tolik 

nespřátelila. Potom jsem se už musela omluvit, 

protože jsem vystupovala. Moc jsem 

poděkovala za příběh a slíbila, že určitě přijdu. 

Čekala jsem na další vlak a v hlavě mi proudila 

spousta myšlenek. Stále jsem nemohla 

pochopit, jak mohla prožít tolik zlého, a že 

tento hrozný příběh dokáže vyprávět. Najednou 

jsem byla ráda, že žiju v této době, a že snad 

válku nikdy nezažiju. 

V průběhu několika let jsem stařenku několikrát 

navštívila a také ona mne. Dokonce jsem stihla 

přepsat její příběh do knihy. Na naše seznámení 

nikdy nezapomenu a navždy mi bude ležet 

v srdci. 

Tady názorně vidíte, co vše můžete prožít při 

prosté cestě vlakem. 

 

 

Foto: Eliška Sevruková, 9. A 
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Vlakem s dědou 
Veronika Vaculíková, 5. A 
 

Na prázdninách mám nejvíc ráda, 

že mám i prima kamaráda! 

Je to můj děda, to se ví, 

i když už mu nohy neslouží. 
 

Máme teď oba spoustu času, 

než prázdniny mi zmizí v ďasu. 

Pěšky se nedá, je to štreka, 

co takhle vlakem do daleka? 
 

Děda hned jásá nad tím plánem, 

lepší než letět eroplánem. 

Koupíme lístek, vyrazíme, 

snad se tam nikde neztratíme. 
 

Koukáme z okna, děda říká: 

„Támhle to dřív byla fabrika. 

Tam na Hané, tam dřív jsem žil 

a svou mámu jsem moc zlobil.“ 
 

Po kolejích náš vagón drncá, 

děda mě ve vlasech „šmrncá“.  

Vpravo i vlevo samá pole, 

děda říká, že to jsou „role“. 
 

Říkej mi dědo, jak byls kluk 

a jak ti bylo všechno fuk. 

Jak lítals venku do noci 

a na poli musels pomoci. 

A jak ses tenkrát príma měl, 

i když si ani mobil neměl. 
 

Koukáme z okna, je nám príma, 

a i když je mi trochu zima, 

to dneska vůbec nevadí, 

můj děda mi dál vypráví. 
 

Říká, že už je starý děd, 

co má přes 85 let. 

Tomuhle prostě nevěřím, 

já se s ním nikdy nenudím. 
 

On bude stejně pořád kluk, 

i když už mu není všechno fuk. 

Já ho mám totiž hrozně ráda, 

víc než svého nej kamaráda. 

Cesta vlakem  
Simona Verebelyová, 9. A 
 

Cesta vlakem je jako galerie  

plná obrazů, vzpomínek a citů. 
 

Když vstoupíte do vlaku 

a procházíte úzkou uličkou, 

je to jako v knihovně mezi regály knih, 

kde na každém kroku číhá dobrodružství. 
 

Cítíte vůni českých železnic,  

vůni domova a klidu. 

Děti se už těší na pozorování  

srnek a zajíců v polích. 

A zvířata se skutečně kolem kolejí  

budou jen hemžit. 

Babičky mezitím hledají volné místo pro sebe 

a své vnoučky a odkládají turistické tašky. 
 

Čekání na rozjezd je vždy nekonečné. 

Přemýšlení o tom, co se mohlo stát, 

že tak dlouho nejedeme. 
 

Ale vždy se nakonec kupředu pohneme 

a kolem oken se začne míhat 

stromek po stromku, květina za květinou. 

Žluté pole plné vzorně nahnutých slunečnic, 

které obdivně vzhlížejí ke svému Slunci. 

Slunce rozpaluje jejich nadšení  

i nevzrušené koleje. 
 

Děti výskají a zpívají veselé písně 

a babičky je s radostí sledují. 

Pozorují oblaka na nebi a hádají, 

co který mrak svým tvarem představuje. 
 

To už vlak pomalu ale jistě zastavuje. 

Cestující vyrážejí na výlet do zoo. 

Zaplatí, projdou turniketem  

a ztrácejí se v areálu 

obklopeni žirafami, gorilami a ostatními zvířaty. 

 

A tady náš příběh končí 

takřka uprostřed věty, 

protože zvoní. 
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Vražda ve vlaku  
Lukáš Fogl, 7. A 
 

Ten den jsem jel vlakem z Milána do Švýcarska. 

Uprostřed cesty se na koleje strhla malá lavina. 

Vlak se zasekl ve sněhu. Čekali jsme na pomoc, 

ale během noci byl jeden pasažér zabit. 

Mrtvého Karla jsem našel ve třetím vagónu 

s nožem zabodnutým do zad. 

Začalo vyšetřování. Po výslechu cestujících 

a personálu vlaku jsem nebyl o moc blíž 

k odhalení vraha. Nikdo nic neviděl a neslyšel. 

Instinkty mi ale napovídaly, že vrah je mezi 

přítomnými cestujícími. 

Ze švýcarské Ženevy nám vyslali na pomoc 

náhradní vlak. Měl jsem tedy jeden den na 

odhalení vraha. Po důkladném prověření 

přítomných osob zůstali jako možní pachatelé 

tři cestující a dva lidé z personálu. Na chování 

pozůstalé manželky zavražděného se mi něco 

nelíbilo. Byla až moc klidná. Čekal jsem, až 

udělá chybu. Netrvalo dlouho a upadla jí 

kabelka, ze které se vysypala spousta šperků. 

Po mírném nátlaku se přiznala, že manžela 

zabila. Byla totiž na cestě za svým milencem, 

který žil ve Švýcarsku. Její manžel na nevěru 

přišel a po krátké hádce ho žena bodla nožem. 

Náhradní vlak dorazil asi za dvě hodiny. Jakmile 

jsme přijeli na stanici, předal jsem pachatelku 

policii. 

Lokomotiva zahoukala a já se vzbudil. Podíval 

jsem se na cestující okolo, ale byli všichni klidní. 

Uvědomil jsem si, že to byl jen sen. Venku za 

oknem už bylo vidět naše hlavní město a já byl 

rád, že jsem dojel do cíle v pořádku. 

 

 
 

Vlakem s kouzly 
Daniel Oulehla, 7. A 
 

Jednou brzy ráno jsme se s naší rodinou 

rozhodli, že pojedeme vlakem na výlet. Sbalili 

jsme si věci a vyrazili směrem na nádraží. 

Koupili jsme si jízdenky a nasedli do vlaku. Při 

vstupu nás zastavil velmi milý průvodčí 

a dotázal se nás na jízdenky. Tatínek mu je 

ukázal a mohli jsme v klidu vyrazit. Z vlaku jsme 

viděli spoustu krásných zvířátek, například 

jeleny, srnky a čápy. Byl jsem jimi tak zaujat, že 

jsem z toho usnul. 

Zdálo se mi, že jedu bradavickým expresem. 

Bylo to úžasné! Seděl jsem v kupé a najednou 

někdo klepal na dveře. Kdo myslíte, že to byl? 

Správně, kdo jiný než Harry a Ron. Byl jsem tak 

překvapen, že mi z toho spadla brada. 

Ukazovali mi všelijaká kouzla a najednou 

zahoukal vlak a já se probudil. 

Přijeli jsme do Prahy, užili jsme si to tam a večer 

jsme jeli zpět domů. Cesta vlakem je super. 

 

 
Foto: Eliška Sevruková, 9. A 

 

Foto: Klárka Kamlerová, 7. B 
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O půlnoci ve vlaku 
Vojtěch Janíček, 6. A 
 

Jel jsem vlakem do Prahy a díval se z okna. 

Viděl jsem hodně přírody, vesnice a města. 

Potom se začalo stmívat.  

Byla skoro půlnoc, když vjel vlak do tunelu. 

Zhasla všechna světla a všichni jako by ztichli. 

Chvíli jsem se bál, protože ve vlaku nebylo 

vůbec nic vidět.  

Najednou se stalo něco zvláštního 

a neuvěřitelného. V celém vlaku se zjevili 

duchové. Bylo už trochu vidět. Chtěl jsem se 

někoho zeptat, co se to stalo. Všichni ale byli 

jako zmražení. Vlak pořád jel. Nakonec jsem se 

zeptal jednoho ducha, jak se tu ocitli. Ale ani on 

ani žádný jiný duch si mě nevšímal, bavili se jen 

mezi sebou. 

Tak jsem šel najít průvodčího. Byl také 

zmrazený. V tom na mě jeden duch promluvil. 

Byl asi stejně velký jako já. Říkal, že když ho 

zavezu na různá místa, třeba do Ameriky nebo 

do Francie, tak dá všechno do pořádku. 

Ale já přece vlak řídit neumím! Jenže já si tak 

moc přál, abych už byl v Praze, že jsem to 

zkusil. Ovládal jsem vlak! Nabral jsem tu 

největší rychlost a hned jsem byl v Americe, za 

chvíli i ve Francii a zanedlouho i v Praze.  

Najednou duchové zmizeli, rozsvítila se světla 

a všichni lidé se chovali, jako by se vůbec nic 

nestalo. Byl to opravdu zážitek. 

Vlak a berušky 
Antonín Kubiš, 8. A 
 

Jednoho dne jsem jel vlakem. Začínal krásný 

slunečný den. Kapky rosy ladně kapaly ze 

zeleného listí dolů na zem. Ale slunce svítilo tak 

moc, až se z toho berušky zbláznily. Zčervenaly 

jim oči, zmodrala jim křidélka, zoranžověly 

puntíky a těla se jim dvojnásobně zvětšila.  

A v té chvíli udělal jeden z cestujících osudovou 

chybu. Otevřel okno. Tisíce berušek nalétávaly 

do vlaku. Nevynechaly žádné místo a obsadily 

všechna kupé. Štípaly, kousaly, čůraly, 

shazovaly sklenice a svačiny. 

Potom přišlo to nejhorší. Berušky napadly řidiče 

Regiojetu. Ten vykolejil vlak na trávu, pak do 

křoví, z křoví do pole, z pole do řeky a do 

dalšího pole. Konečně se vlak zastavil. Jako 

zázrakem všichni přežili. Jenže naneštěstí 

berušky také. Znovu útočily, lidé utíkali, křičeli 

a hubovali. Ale málo platné. Berušky to 

nezastavilo. Jako zběsilé kousaly, štípaly a na 

všechny čůraly. Dostaly se dokonce až do 

města. Lidé mysleli, že nastal konec světa. 

Obloha se zatáhla a začalo pršet. Déšť berušky 

změnil do původního stavu. Se světem to 

dopadlo dobře. Jen lidé si ještě nějaký čas 

škrábali svědící kousance. 
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