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Číslo 2. Ročník 2021/2022. 

Datum vydání  1. 11. 2021. 

„Hledati a nalézati způsob, jak by měli 

 učit méně ti, kteří vyučují, ale jak by se naučili více ti, kteří se učí – tak  

aby bylo v obci křesťanské méně tmy, zmatku a nesváru, ale více světla, pořádku, míru a pokoje."  

                               J. A. Komenský: Velká didaktika 

 

Podzim 
Jiří Žáček 
 

Na obloze tiše čtu si: 

na jih odlétají husy. 

Na zahradě za úvozem 

jablíčka už zvoní o zem. 

Na polích podzim hospodaří, 

k večeru si mlhu vaří. 

Podzim 
František Hrubín 
 

Padá listí, zlaté, rudé, 

je ho plná zahrada. 

A co potom padat bude, 

až to listí opadá? 
 

Potom bude padat sníh, 

co ho bude na větvích. 

Co ho bude všude, všude, 

jen to slunko bude rudé! 

Babí léto 
Jan Skácel 
 

Včera letěl vzduchem první 

bílý vlas. 

Zazvonil, 

když zvolna k zemi padal – 

a slova, 

hrubá, nepokorná slova 

v hrdle uvázla mi jako rybí 

kost. 
 

Mé léto, 

ty už také šedivíš? 
 

Je tomu tak 

a podzim přijde zítra. 

Zas celé stromy budou 

odlétat, 

zas ptát se budem, 

kam a komu vstříc. 

A ticho, chudé jako polní myš, 

tu a tam za zády nám pískne. 
 

Mé léto, 

ty už také šedivíš? 
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Foto: Antonín Kubiš, 8. A 
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Den archeologie – 4. B 

 
V rámci učiva vlastivědy se 4. B zúčastnila akce 

Den archeologie konané Vlastivědným 

muzeem v Šumperku. 

Aspoň na malou chvíli jsme se vrátili do 

pravěku a vžili se do rolí pravěkých lidí. 

Podobně jako naši předkové zdobili své 

jeskynní příbytky různými malbami, i my jsme 

ohořelým klacíkem nakreslili mamuty, zubry, 

býky. Z očí do očí bychom se s nimi ale 

nechtěli setkat.  A odvaha k jejich lovu by nám 

asi chyběla. 

 
Duševní život pravěkých lidí dokazují nálezy 

sošek vypálených z hlíny. Znáte všichni 

Věstonickou Venuši, že jo? My jsme si ji sice 

nevymodelovali, ale tvořili jsme hliněné 

kuličky vypalované nad ohněm a z těch jsme si 

navlékli krásné náhrdelníky nebo náramky. 

Stejně tak jsme využili i přírodniny k navlékání 

a odcházeli jsme ozdobeni a zkrášleni. 

V mladší době kamenné si lidé obohacovali 

postupně svůj jídelníček. Takže k ulovenému 

masu přibyly i vypěstované plodiny, např. 

obilí. Také naše tlupa si z mouky a vody 

uplácala těsto, vytvarovala různé originální 

placky a společně je upekla na kamenech 

rozprostřených kolem ohně. 

Společná práce vyžadovala také komunikaci 

mezi námi v tlupě. Bylo legrační používat 

různé skřeky, posunky a mimiku. Ještě že už 

nežijeme v pravěku! 

 
Také dobu bronzovou jsme v tento den zažili. 

Neslévali jsme sice kovy, ale rozpálený vosk, 

který jsme se pokusili vlévat do forem. Vážně 

to nebylo úplně jednoduché. Strefit se do 

malé kulaté formičky chtělo už pořádnou 

zručnost. 

Na vlastní oči jsme si také prohlédli skutečné 

archeologické vykopávky, některé dokonce 

pocházely z našeho kraje. Viděli jsme 

bronzové i železné šperky, zbytky nástrojů, 

zemědělských nářadí a zbraní. Pracovníci 

z muzea nám také ukázali, že makety těchto 

věcí už jdou vyrobit na 3D tiskárně. 

Děkujeme za tyto zážitky a doufáme, že nám 

pomohou představit si život v pravěku lépe. 

Jo a příště si ještě musíme půjčit od našich 

předků nějaké kůže a kožešiny, protože nám 

byla venku dost zima. 
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Šumperk v příbězích – s paní učitelkou Janou Buiovou 
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Exkurze do Prahy – 9. A 
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Pane, nevíte, 

prosím, kdy to jede 

do Šumperka? 

 

Nezdvořák!  

Nejen, že neodpoví, 

ale on ani nemrkne! 

Chudáci jeho děti. 



S t r á n k a  | 7 

 

Babičky a dědečkové čtou dětem – 2. A 
 

 
 

 

 

Ve třídě 2. A se sešel jeden dědeček a čtyři 

babičky, aby nám v rámci akce Babičky 

a dědečkové čtou dětem četli z knihy O líné 

babičce od paní spisovatelky Aleny 

Kastnerové, která je z našeho města. 
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J. A. Komenský – Informatorium školy mateřské - ukázka 
 

Proč Bůh svěřil dítky rodičům?  

K čemu je mají vést? 
 

Jak to, že Bůh nestvořil ty nebeské perličky 

pospolu jako anděly, tolik kolik jich mít chtěl, 

ale různě je rozděluje mezi lidi? Ctí tím lidi, aby 

byli pomocníky svého Stvořitele při 

rozmnožování jeho tvorů. Avšak nejen aby 

z nich měli rozkoš a kochání, ale také s nimi měli 

práci. Práci, říkám, ve vedení dětí k tomu, aby 

byly, čím být mají. 

2. Lidé učívají volka orat, koně jezdit, psa honit 

zvěř, protože ti tvorové jsou k tomu dáni, 

k jinému obráceni být nemohou. Člověk pak, 

poněvadž je k vyšším věcem stvořen, má být 

k vyšším věcem obracen. Totiž, aby byl ctnostmi 

co nejpodobnější Bohu, jehož obraz nese. Tělo 

zajisté, poněvadž je ze země, zůstává zemí, při 

zemi, a zase bude v zemi; ale duše je od Boha, 

Bohem je vdechnuta, v Bohu má mít svůj dům 

a k Bohu se má vést. 

3. Rodiče tedy neodbydou své povinnosti vůči 

dítěti tím, že je naučí jíst, pít, chodit, mluvit, 

oblékat se; protože tyto věcí patří pouze k tělu, 

které není člověk, ale jen příbytek člověka. 

Hospodář (tj. duše člověka) uvnitř těla bydlí. 

A větší péče má být věnována hospodáři než je 

třeba poskytovat chalupě, jeho obydlí. Proto 

Plutarchos prohlásil o rodičích, kteří žádají pro 

své děti krásy těla, zdraví, bohatství, slávy, 

zdvořilosti a k nim je vedou, ale nestarají se o 

ozdoby mysli a duše, že sobě víc šetří střevíce 

než nohy. Krates pak Thebanus, mudrc, se velmi 

trápil nad takovou nesmyslností rodičů, což 

můžeme ukázat v jeho verších: 

„Kéž mohu někam vstoupit, odkud bych mohl 

být všude ve světě slyšen! Volal bych tak: Proč, 

ó činíte naopak, nesmyslní rodičové, sami 

zhoubcové svých dítek; časné statky jim sháníte, 

ale o zboží duše nic nedbáte!“ 

4. Duše tedy a mysl, poněvadž je přední částí 

člověka, má být v popředí péče, aby zdárně 

a ušlechtile byla vzdělána; teprve druhá je až  

 
 

péče o tělo, nižší a běžnější, aby mohlo být 

slušným a vhodným příbytkem nesmrtelné 

duše. Dobře vedená mysl je pak ta, která je 

osvícena moudrostí nebeskou, aby člověk znal 

důstojnost obrazu Božího v sobě a tuto 

důstojnosti v sobě střežil a hájil.  

5. To znamená: Moudrost pravá nebeská, ke 

které má být člověk veden, a o kterou má 

usilovat, se skládá ze dvou částí. Zaprvé má 

člověk zřetelně znát Boha a jeho spásonosné 

skutky, zadruhé musí člověk umět moudře 

a rozumně řídit své vnější i vnitřní činy 

v přítomném i budoucím životě. 

6. K budoucímu životu proto, že právě ten je 

životem, kde ani smrt ani smrtelnost nemá 

žádný podíl. Život přítomný je cestou 

a přípravou na život budoucí. Proto správně 

učinil ten, kdo se v tomto životě svou vírou 

a svými skutky dobře připravil. 
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7. Nicméně je potřeba, poněvadž Bůh některým 

v přítomném životě propůjčuje prodloužená 

léta, svěřuje jim povinnosti a úřady a přivádí je 

do různých situací, aby rodiče nejen vedli své 

děti k víře a zbožnosti, ale cvičili je 

i v chvalitebných obyčejích a mravech 

a v různých dalších uměních, aby jejich děti, 

až dospějí, uměly samostatně žít mezi lidmi 

a rozumně si počínat. A i kdyby je Bůh chtěl 

použít v církvi nebo ve veřejné funkci, měly by 

zvládnout projít život zdejší se ctí, rozumností 

a užitečně, aby mohly tím potěšeněji vstoupit 

do života věčného. 

8. Součet tedy toho, k čemu má být 

nevyhnutelně vedena mládež, je trojí: víra 

a pobožnost, mravy a ctnosti, znalost jazyků 

a všelijakých lidských umění. A to v dané 

posloupnosti, jak je zde uvedeno, ne naopak; 

napřed jmenovitě pobožnost, potom mravy, 

naposledy umění literní. Čím více se naučím, 

tím více získám. 

9. Kdo má prospívající mládež, ten má ve svém 

domě ráj, v němž se nebeské stromky štěpují, 

zalévají, rostou, kvetou. A má dílnu Ducha 

svatého, ve které hněte, čistí a zhotovuje pro 

sebe nádoby milosti a nástroje spásy. A v jeho 

výtvorech se den za dnem stále jasněji odrážejí 

paprsky živých obrazů Boží věčné a neskonalé 

moci, moudrosti a dobroty. Blaze takovým 

rodičům!  
 

KOMENSKÝ, Jan Amos a HENDRICH, Josef. Jana 

Amosa Komenského Informatorium školy 

mateřské. Praha: Topič, 1925. Str. 22 - 24. 
 

Jazykově upraveno redakcí Pětky. 

 

 

Foto: Milan Horký, 9. A 
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Jsou dnešní teenageři slepou vývojovou větví? 

Polemika žáků s článkem Martiny Bojanovské 
 

Jsou dnešní teenageři slepou vývojovou větví? 

Martina Bojanovská 

21. 09. 2021 8:50:27 
 

Jejich tempo je vražedné. Poznávacím 

znamením je ruka v ortéze. Povolání snů je 

influencer nebo youtuber. Ve všem mají jasno 

a všechno ví. Nebo ne? 

Již delší dobu je mám v hledáčku a fascinovaně 

sleduji jejich životy, protože tato generace je 

generací dětí, jejichž rodiče se snaží, aby děti 

zapadly do kolektivu, a obětují tomu všechno. 

Hlavně svůj čas ve snaze vydělat co nejvíc peněz 

na úplně zbytečné věci, které ale jejich miláčci 

strašně moc potřebují. Rodiče to často obhajují 

frázemi typu: „Aby zapadly do kolektivu“, „Aby 

nebyly šikanované“ atp. Někteří jsou takoví 

borci, že se neváhají rovnou přiznat a jsou až 

mrazivě upřímní: „Bohužel na ně nemám moc 

čas, tak jim alespoň něco dopřeju.“ Což 

v překladu znamená asi toto: „Honím se za 

penězi, protože doma máme přemrštěné 

náklady. Děcka potřebují každý rok nové 

mobily, manželka chce zase po dvou letech jiné 

auto.“ Nebo „Prostě na ně nemám čas, tak je 

uplatím, ať dají pokoj. “ To je bohužel smutná 

realita dnešních dní. 

Když se mi o letních prázdninách naskytla 

příležitost dlouhodoběji studovat a snáze 

proniknout do světa nevídaného, světa 

teenagerů, neváhala jsem ani na sekundu 

a výzvu jsem přijala, i když mě to stálo mnohdy 

spoustu odříkání a nejméně pět šedivých vlasů, 

k mým s láskou vytrhávaným deseti, navíc. 

Přesněji řečeno se jedná o generaci těch, 

kterým je 11–15 let. A je to vskutku k podívání 

hodné. 

Charakteristika a poznávací znamení 

Často je to bohužel nadváha. Nadváha, kterou 

neřeší. Kromě snahy dát si v Mekovi (řetězec 

rychlého občerstvení) zeleninový salát. Svačiny  

 

 

 

z domova? Neexistuje. To by daný jedinec 

nezapadl! Oblečení odhaluje i to co nemá (to je 

konec konců často problém všech generací) a je 

často velmi cítit potem již po velmi krátké době. 

Z bavlny ty svršky asi nebudou. V létě to byly 

např. nechutně zařízlé kraťasy a topy, za které 

by se nestyděla ani Pretty Woman. 

Ty jediné správné názory jsou od influencerů 

a youtuberů.  

Na ruce nosí ortézu, jako memento na 

zrychlený styl života. Mobil mají totiž v ruce  

prakticky neustále. 

Foto: Jan Dvořák, 8. B 
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Nečtou. Sorry jako, ale toho, kdo zrychleně 

sjíždí texty na sociálních sítích, čtenářem nazvat 

nemůžu. 

Prezentování názorů, které jsou jediné správné 

a požadavek na jejich respekt včetně respektu 

k tomu k čemu se daný teenager „upíše“. Když 

se tedy rozhodne stát vegetariánem, protože to 

je jediná cesta ke spasení planety (dle nějaké 

influencerky), tak to rodina musí respektovat 

a přidat se k této challengi. 

Podivné účesy. Jak jsem si všimla i u oblečení, 

šílené a zvrácené devadesátky jsou zpět. 

Netrpělivost. Co nemůžu mít dnes, zítra už 

nechci, protože to bude out. Všechno je tak 

zrychlené a na dosah, že to každý musí mít 

hned, ať to stojí, co to stojí. Co se týče koníčků. 

Prakticky žádné nemají, protože jakmile zjistí, že 

v tom nejsou nejlepší, tak s tím přestanou. 

Sociální sítě. To je něco jako pro mou generaci 

časopisy Bravo, Popcorn, Joy nebo Dívka. Akorát 

o to zvrácenější, že je tam prezentováno vše bez 

jakékoliv kontroly obsahu. 

Povolání snů 

Vlivem sociálních sítí mají jasnou představu. 

Influencer, youtuber, gamer, herec nebo 

zpěvák. To vše i v ženském rodě. 

Jako motivaci udávají, že chtějí peníze, protože 

když je budou mít, budou šťastní. 

Co pro to dělají? Často vůbec nic. Veškeré 

pokusy něco „vytvořit“ skončí s malým počtem 

lajků a oni se propadají do deprese. 

Jako další povolání občas padne něco ve smyslu 

„chci dělat něco, kde si vydělám hodně peněz“. 

Jak tohle může dopadnout? 

Obávám se, že nám tu roste generace 

nevyrovnaných a velmi křehkých jedinců, kteří 

jsou zvyklí dostat všechno a když to nemají 

nebo nedostanou hned, časem si to nějak 

obstarají. 

Jejich zázemí je často mizerné. Doma na tyto 

jedince kolikrát čeká jen prázdný byt či dům. 

Vychovávají se prakticky sami. 

Jakákoliv polemika skončí dříve, než začne. 

Argumenty jsou chabé nebo žádné. Mají jasnou 

představu o tom, jak by všechno mělo být. 

Dokáží si ale reálně představit dopad jejich idejí 

o lepším vysněném životě? 

Jsem založením realistický optimista a věřím, že 

Foto: Ondřej Klimeš, 6. A 
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to jsou osoby inteligentní a se srdcem na 

pravém místě. Přesvědčila jsem se o tom, že ač 

žijí ve dravém prostředí, jsou sice křehcí, ale 

v jádru dobří. Snad to dobro opravdu zvítězí 

i v jejich dospělém zdigitalizovaném životě. 

A na závěr pár hlášek, ať to není tak depresivní. 

Vždyť na světě je tak krásně! 
 

 
 

Hlášky 

„Já nejsem tlustá. Umím se obléct tak, že si 

oblečením zvýrazním svůj pas a mé křivky.“ 

„Se svou postavou jsem v naprostém souladu.“ 

(teenager po pizze, zmrzlině a nějakém 

přeslazeném bublinkovém nápoji) 

„Byl jsem na srazu parkouristů a měl tam být 

ON jako hlavní hvězda. Nedorazil. Nevím proč.“ 

(teenager po asi třetím srazu za nemalý obnos 

a bez hlavní hvězdy) 

„Musíme mu koupit mikinu, náramek 

a detektor kovu. No jinak by byl šikanovanej. To 

pochopíš, až budeš mít větší děti.“ (rodič 

vydělávající na must have svých ratolestí) 

„OMG, to je crush.“ (vyslovuj „kraš“; je to 

mladej borec) 

„WTF, to je sexouš!“ (vyznání se náctileté 

fanynky projíždějícímu asi 23letému borci 

v traktoru) 

„Hmm, to je dobrej sugar daddy!“ (poklona 

teenagerek postaršímu třicetiletému, popř. 

čtyřicetiletému pánovi) 

Po zasvěcení do názvů pro jednotlivé kategorie 

mužů připadajících v úvahu, jsem přišla 

s kategorií svou vlastní pro postarší 

pány...zombie dědek a světe div se, mělo to 

úspěch. 

Krásný den! 
 

Zdroj: https://geyerbojanovsky.blog.idnes.cz/ 

blog.aspx?c=776103 

 

Komentáře žáků – výňatky 
 

Po přečtení autorčina „díla“ jsem byla 

překvapená (pokud se to tak dá nazvat).  

Pozorovat kolektiv teenagerů by mi na první 

pohled přišlo jednoduché, ale na druhý pohled, 

kterému obvykle dávám větší váhu, je to 

opravdu těžký úkol. Jelikož většinou při 

pozorování sledujete spíše jedince, kteří jsou na 

první pohled nepřehlédnutelní. Ve větších 

skupinách se smějí, vedou různé konverzace 

mnohdy až debaty na opravdu zajímavá témata 

například: politika, světová situace, škola, LGBT, 

sporty, samozřejmě influenceři a známé 

osobnosti a další vážnější nebo „méněcenné“ 

náměty. No, ale už je těžší věnovat pozornost 

jedincům, kteří se zapojují méně nebo jen občas 

a radši si v ústraní čtou knihu nebo se baví 

pouze s dalším člověkem bez větší skupinky, 

a ANO taky mezi ně patřím. Před delší dobou 

jsem nám, co se moc často nezapojujeme, 

začala říkat „ODPADLÍCI“ (ano, jako ti z filmu 

Divergence).  

Pokud tedy pozorujete způsobem, který jsem 

popsala, což mi nevadí, protože to dost dobře 

chápu, tak můžete vidět právě to, co autorka 

popisovala. 

Na konec něco málo o pocitech teenagerů 

(z mého pohledu, protože to asi jinak 

nedokážu). Přijde mi, že se od nás očekává příliš 

mnoho zodpovědnosti v tak nízkém věku, a když 

ji nezvládneme, jsme za to ještě potrestáni 

Foto: Tereza Šubertová, 9. A 
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nebo se za to trestáme sami. Ze všech stran 

slyšíme, co máme a co naopak nemáme dělat, 

jaké názory jsou ty správné a co je to vlastně 

život. Ale my si ty názory chceme utvářet sami 

a i když se někdy pleteme a narazíme, nechejte 

nás si to zažít, jinak nikdy nepochopíme, co je to 

ten život. 

Magdalena Pattermanová, 9. A 

 

Na mě byl článek Jsou dnešní teenageři slepou 

vývojovou větví? až moc přehnaný, ale to 

neznamená, že se všemi věcmi nesouhlasím.  

Např. nesouhlasím s tím, že nadváha nikoho 

netrápí. Právě naopak v téhle době se všichni 

dívají na to, jak vypadáte a ne na to jací jste 

uvnitř. To je taky jeden z důvodů proč se hodně 

lidí (teenagerů) potýká s anorexií nebo bulimií.  

Nebo třeba styl oblečení, dospělí si prostě musí 

uvědomit že „skinny jeans“ už v roce 2021 

nikdo nosit nebude. A třeba mě se líbí 

„devadesátková” móda. Ano, uznávám, že 

nějaké kousky nejsou zas tak krásné, aby slušely 

každému, ale vždycky se najde někdo, komu to 

slušet bude.  

A to, že by každý chtěl být influencerem, bych 

neřekla. Spoustě lidí se zdá, že nic nemusí dělat 

a i přes to se budou koupat ve vaně s penězi. 

I když ono to tak někdy i výjimečně je, ale není 

to tak jednoduché. To, abyste nemuseli nic 

dělat, jen jednou za měsíc se ozvat, že pořád 

žijete, to byste potřebovali mít hodně followers.  

Ale pryč od toho s čím nesouhlasím a přesunu 

se k tomu s čím souhlasím. Určitě je pravda, že 

dnešní teenageři nečtou a to včetně mě. Nevím, 

já v tom prostě nevidím žádnou pointu, ale asi 

bych to chtěla změnit a začít číst něco, co mě 

bude bavit.  

Podle mě dnešní teenageři nejsou tak strašní. 

Samozřejmě mají jiný vkus nebo styl než jejich 

rodiče, ale podle mě je tohle úplně normální. 

Lucie Veselá, 8. A 

 

Nechápu, proč si myslíte, že naše 

(teeanagerovské) tempo je vražedné? Copak 

rychlost života celé naší společnosti není  

 
 

vražedná? A nejsme snad my dospívající pouze 

odrazem této společnosti? Vždyť každý věk má 

svoje idoly a svoje plusy a mínusy. My žijeme, 

jak žijeme, a jsme s tímto životem zdá se 

spokojeni. Častým poznávacím znamením 

nadváha rozhodně není, teď se skoro všichni 

snaží být hubení, ne obézní. Vždyť super 

hubené modelky jsou vzorem pro mnoho dívek. 

A myslím si také, že skoro většina dětí v ČR si do 

školy nosí svačiny z domova (pokud tedy můžu 

psát za naši třídu). A co se týče oblečení, každý 

má přece právo obléct si, co chce. Ale je pravda, 

že když nějaký influencer něco nosí, pak si to 

oblékají skoro všichni jeho fanoušci. Ale neopičí 

se dospělí lidé taky tak? A taky věřím, že všichni 

mohou jíst, co chtějí a mít účes, jaký je pro ně 

ten nejlepší. A všichni třeba nechtějí být 

influenceři nebo youtubeři. A i kdyby, je to 

jejich rozhodnutí a ostatní to mají respektovat. 

A ty hlášky: „Já nejsem tlustá. Umím se oblékat 

tak, že si oblečením zvýrazním svůj pas a mé 

křivky.“ Tuto větu jsem třeba nikdy neslyšel 

nikoho říct. „Se svou postavou jsem 

v naprostém souladu.“ Dobře, když se jim jejich 

postava líbí, tak to ostatním má být snad jedno 

ne? „OMG, to je crush.“ Nebo:  „Zombie 

Foto: Klárka Kamlerová, 7. B 
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dědek.“  Kdo to používá? Myslím, že autorka je 

trochu přecitlivělá. A to, že čtou pouze ve škole 

nebo za domácí úkol? Já znám naopak spoustu 

lidí včetně mě, kteří přečetli možná víc knížek 

než někteří dospělí. Zkrátka dospělí lidé vidí náš 

svět úplně jinak než my, ale to podle rodičů tak 

vždycky bylo a bude. 

Vít Urban, 8. B 
 

 
 

S autorkou naprosto souhlasím, můj názor na 

dnešní mládež je takový, že je hodně zkažená… 

Dost dětí už klidně ve 13, 14 letech kouří a pije 

alkohol. Podle mě to dělají, protože si myslí, že 

je to cool a hustý. Samozřejmě nemůžeme 

házet všechny do jednoho pytle, protože si také 

myslím, že je zde hodně talentovaných 

a motivovaných dětí, které mají budoucnost. 

Šimon Kodeš, 8. A 

 

Jako první bych chtěla začít s tím, že by mě 

celkem dost zajímalo, kde autorka všechno 

tohle zjistila. Musím říct, že nejen je hodně věcí 

úplná kravina, ale taky, že všichni teenageři 

nejsou stejní. Autorka to podle mě bere, jako 

kdybychom se všichni prostě chovali stejně 

a  nikdo z nás nebyl vůči tomu druhému ani 

trochu odlišný. Také se mi zdálo, že autorka má 

problém jen s lidmi s nadváhou. Nejvíc mě ale 

naštvala hlavně s tou charakteristikou, nebo co 

to mělo být. Podle mě každý může nosit, co 

chce, stejně tak si může nabarvit nebo ostříhat 

vlasy, jak chce. Je to prostě každého volba. S tím 

čtením, když zrovna někdo nemá peníze nebo 

se mu prostě jen nechce kupovat knížka, 

protože je až moc drahá, tak si ji prostě přečte 

na mobilu nebo na čemkoliv jiném - hned to pro 

ni není čtení.  

Povolání. Myslím, že každý má (opět) odlišný 

názor na to, co chce v budoucnosti dělat. Ano, 

mladší děti (8-10 let dejme tomu) asi 

pravděpodobně chtějí být něčím jako je 

youtuber nebo influencer, ale to stále 

neznamená, že tím budou chtít být do té doby, 

dokud jim to prostě nevyjde. I já jako malá jsem 

pořád říkala, jak ze mě bude youtuberka a tak 

dále, ale jak jsem dospívala do rozumnějšího 

věku, zjistila jsem, že je to úplná blbost.  

Asi jako poslední bych chtěla napsat 

o „hláškách”. Jak už jsem dřív říkala, zdá se mi, 

že už hned u první hlášky autorka naráží opět na 

nadváhu. „OMG, to je crush. WTF, to je sexouš! 

Hm, to je dobrej sugar daddy!” Tyhle hlášky, 

(aspoň ty dvě poslední) používám já a pár lidí, 

s kterými se bavím, pouze jako vtip. Zdá se mi, 

že autorka to bere až moc vážně. 

Ema Sieratowska, 8. B 

 

Chtěl jsem se vyjádřit k vašemu článku 

o teenagerech, protože k nim sám patřím. 

Jako první bych chtěl říci, že nemůžete všechny 

mladé házet do jednoho pytle. Máte pravdu 

v tom, že jsou takoví, jaké popisujete ve svém 

článku, ale existují i jiní. Ne všichni jsou 

rozmazlení a hned dostanou, o co si řeknou. Ne 

všichni teenageři mají potřebu pořád dělat 

blbosti a lámat si všechny kosti v těle. Jsou 

i takoví, ale podle mého názoru spíše převažují 

lidé opačného typu. Je pravda, že si někteří 

teenageři myslí, že jim patří celý svět a ví vše 

nejlíp, ale na druhou stranu jsou i tací co se 

Foto: Klárka Kamlerová, 7. B 
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snaží komunikovat s dospělými a chtějí se 

dovědět nové věci. Také říkáte, že všichni 

teenageři chtějí být youtubery a infulencery. To 

není pravda. Také chci říci, že teenageři opravdu 

čtou a zajímají se o knihy. Netvrdím, že všichni, 

ale znám spoustu takových, kteří ano. 

Cyril Klíč, 8. A 
 

 

 

Dobrý den! 

Nechci vás nějak urazit, ale s vaším článkem 

absolutně nesouhlasím. Nelíbí se mi, že všechny 

takhle házíte do jednoho pytle. Tím neříkám, že 

takový nikdo není. Ale já mám budoucnost 

jasnou. Chci být veterinářka, mít dům, který 

bude spojený s veterinou, mít 20 psů, které si 

vezmu z útulků, mít 3 koně, vybudovat podnik, 

který se bude jmenovat Psí svět, kde budou 

společné tréninky, různé bazény pro psy 

a mnoho dalšího. Ano, já chci natáčet na 

youtube, ale z jednoho prostého důvodu. Chci 

inspirovat ostatní, aby to nikdy nevzdávali, a jak 

pracovat se psy bez násilí, a aby si to užíval 

i majitel i pes.  

A to, že je někdo obézní, mi nepřijde, že byste 

ho za to měla urážet, každý si dá občas něco na 

zub, já jím sladké a piju sladké nápoje běžně, 

a myslím si, že tlustá nejsem, a že jsem úplně 

normální a myslím si, že by se lidé neměli řídit 

tabulkami. Někdo může ve 13 letech vážit 43 kg 

při výšce 165 cm, jiný může vážit ve 13 letech 

50 kg při výšce 163 cm. Já taky knihy nečtu, 

protože mě to nebaví, ale znám alespoň 10 lidí, 

kteří přečtou knihu o 355 stranách za 2 dny. 

Vegetariánství je dobrá věc, protože vím, jak to 

probíhá na jatkách, a je mi z toho špatně. 

Zvířata tam žijí ve špatných podmínkách, jsou 

zavřené polovinu života v klecích, a pak je 

namelou do hotdogu. To, jak se kdo obléká, si 

myslím, že vám může být jedno, každý máme 

určitý styl, a že se teď lidi oblékají podobně, 

protože je to in, je snad jedno. Slovo crush, ale 

znamená něco jiného, je to zkratka toho: tenhle 

kluk se mi líbí. 

Též přeji krásný den! 

Simona Štěpánková, 8. B 

 

Tak článek byl určitě zajímavý a dle mého 

v něčem pravdivý, ale v něčem velmi zkreslený. 

Rozhodně nesouhlasím s tím, že práce snů je 

dnes influencer. To bylo třeba před dvěma lety, 

dnes už si myslím, že děcka chápou, že to není 

práce, kde nemusí člověk nic dělat, ale právě 

naopak, často, aby vzniklo desetiminutové 

video, musí tvůrce pracovat klidně tři dny.  

Na video totiž musí být nápad, napsat scénář, 

video natočit, nejtěžší je ho sestříhat - nad čím 

se tráví spousta hodin, dále se video musí 

renderovat a poté publikovat. 

Foto: Eliška Sevruková, 9. A 
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Proto to určitě není lehké povolání a to je 

důvod, proč nesouhlasím s tím, že je to snová 

práce. 

Souhlasím ale, že v dnešní době se neřeší 

nezdravá nadváha a to především u dívek, nebo 

naopak, že oblečení občas odhaluje víc než je 

zdrávo.  

A můj názor na současnou mládež? To je těžká 

otázka, jelikož jsem součástí dnešní mládeže. 

Pokud bych se nad tím opravdu zamyslel, tak si 

myslím, že dnes jsou teenageři strašně divní. 

Hlavně děcka 11-13, jelikož ve svém věku se 

najednou všichni cítí být jako 74. pohlaví, 

protože je to trendy, najednou je každý jiné 

orientace, jelikož je to trendy a tím nemyslím 

základní heterosexuální, homosexuální 

a bisexuální. Najednou se začaly tvořit další řady 

orientací jako “super straight, pansexual” a ani 

nevím, kolik desítek dalších. Z ničeho nic na 

táboře oslovíš pěknou holku a ona ti řekne, že 

se necítí být holka, ale že je vlastně kluk, další se 

cítí být krokodýl a třetí se rozhodne, že je 

nebinární, takže vlastně není nic - mluvím 

z vlastní zkušenosti, Ano, ne jednou se mi stalo, 

že jsem potkal někoho, kdo je vlastně nic) 

Takhle vypadá mládež z mého pohledu, ale 

samozřejmě to neplatí pro všechny, jen tohle je 

můj názor na podle mne skupinu lidí, co ze sebe 

dělají něco, co nejsou jen proto, že mají 

nedostatek pozornosti a snaží se být zajímaví. 

Potom jsou tu ještě další úžasní teenageři a těch 

je velmi moc v Šumperku. To jsou lidé, co od 

svých 12 kouří jak fabrika, pijí tak, že ani 

nestihnou vystřízlivět a už se domlouvají, kdy 

půjdou pít zas, a když jde člověk po ulici a jen se 

na ně podívá, tak mu hned jdou jednu přifařit. 

Tohle je můj celkový názor na dnešní mládež, 

i když je tu spousta dalších skupin, a také jsou 

samozřejmě i normální děcka, jen tyhle dvě 

skupiny jsou dnes nejrozsáhlejší. 

Vít Adamec, 9. B 

 

Vážená paní Bojanovská,  

přečetl jsem si váš článek a nesouhlasím s vámi. 

Je mi 13 let a tak z vlastních zkušeností vím, že 

to, co píšete, není vždycky pravda. Co si myslím 

o dnešní mládeži? Nemyslím si, že jsme slepou 

vývojovou větví, jen žijeme v odlišné době než 

vy. Je pravda, že telefony jsou součástí 

každodenního života dětí, ale to i dospělých. 

Například svačinu mi dělá maminka a vždy ji 

sním. V mém prostředí, kde se pohybuji, nikdo 

nemá nadváhu a mnoho dětí má sportovní 

kroužek, ale když jdu třeba na bazén, tak vidím, 

že by mnoho dětí pohyb potřebovalo. Ve vašem 

článku mi chybí pozitiva dnešní mládeže. 

Marek Juřina, 8. A 

 

Totální šaškárna od staré komunistky, kterou 

nikdo neměl rád, když byla mladá, proto musí 

urážet dnešní generaci, ani neví, o čem mluví 

a zkouší se vůbec vyjadřovat. 

Max Mohapl, 9. B 

 

Jsou dnešní teenageří slepou vývojovou větví? 

To je dobrá otázka, ale myslím, že ne. Tak jako 

každá generace měla své nedostatky, tak je má 

i ta naše. Zrovna probíhá digitalizace celého 

světa, což neříkám, že je správné, ale nic na tom 

nezměním. 

Můj názor na článek není moc kladný, paní vidí 

všechno černě, a dělá, jako kdyby její generace 

nebyla stejná. Mentalita lidí se nemění, mění se 

jenom prostředí, díky kterému na ni nahlížíme 

jinak. Další věc co se mi nelíbí, je, že autorka 

textu hází všechny do jednoho pytle. Je spousta 

lidí, ke kterým článek pasuje, ale je taky spousta 

ke kterým ne.   

Foto: Tereza Šubertová, 9. A 
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Dále autorka píše že youtubeři a influenceři jsou 

našimi idoly. Upřímně neznám ani jednoho 

člověka v mém okolí, který by se jim chtěl stát, 

nebo by měl dotyčného jako oblíbence. 

S jednou věcí musím bohužel souhlasit a to jsou 

sociální sítě. Každý si myslí, jak se mají všichni 

dobře. Na sociální sítě se většinou dávají jen 

úspěchy, radosti a chlouby. To uvrhává spoustu 

mladistvých do jakéhosi pocitu smutku. 

To byl můj názor. 

Přeji pěkný den a hodně zdaru ve vzdělávání 

téhle zajímavé generace, pane učiteli. :) 

Daniel Dvořáček, 9. B 

 

Bohužel s tímhle musím souhlasit. Tahle 

generace jde rychlým tempem dolů a dolů. Já 

jsem si třeba ve 4. třídě ještě hrála s panenkou 

a dnešní čtvrťáci jsou sprostí a myslí si, že když 

kouří cigarety a pijí alkohol, že jsou cool. Hah, 

právě naopak, potom budou závislí, ale to už je 

potom na výchově rodičů a navíc je to jeho 

život. Sice občas o tom, co dělají, jejich rodiče 

neví, protože se moc nesvěřujeme s našimi 

pocity, ale to už asi nikdo neovlivní. 

Nikola Jurenková, 8. A 

 

V tomto článku s paní nesouhlasím skoro 

v ničem, to jaký je její názor, jí nemůžu vyčítat, 

ale dá se přirovnat ke každodenním debatám 

mezi důchodci. Nemyslím si, že dnešní 

teenageři jsou o něco lepší nebo horší než 

v předchozích generacích. Samozřejmě se také 

doba posunula o něco dopředu, to se ale bude 

dít pořád. A už vůbec se mi nelíbí, že dnešní 

mládež srovnává podle části teenagerů, ne 

všichni jsou takoví, jak zde píše. Zkrátka mám na 

to zcela jiný názor a určitě si myslím, že nejsem 

sama, komu se tento článek moc nelíbí. 

Tereza Pospíšilová, 9. B 

 

Já mám na dnešní mládež odlišný názor. Dnešní 

mládež je jako divoká zvěř. Někdy se neumí 

ovládat, ale někdy je velmi chytrá a dokáže si 

věci přebrat tak, jak mají být. Říká se, že holky 

jsou vyspělejší než kluci, ale někdy to není 

pravda. Třeba jedna moje kamarádka se chová 

jak utržená z řetězu a naopak můj kamarád se 

chová jako velmi vyspělý. Každý se vyvíjí jinak, 

někdo rychleji a někdo pomaleji.  

Adéla Jurásková, 8. A 

 

Samozřejmě, že s vámi v některých věcech 

souhlasím. Třeba, že dnešní děti mají vše, na co 

si ukážou a rodiče jim to bez zaváhání koupí. 

A to nejen teenageři ale i malé děti, které jsou 

takto od mala vychovávané. Také s vámi 

souhlasím v tom, že někteří se bez mobilu ani 

na chvíli neobejdou. Nesnáším ty jedince, kteří, 

když se jim mobil náhodou vybije a nemohou 

přidávat své fotky a jiné příspěvky na instagram 

či facebook, tak se chovají, jako kdyby měl 

nastat konec světa.  Ale ne všichni jsou takoví, 

pořád tu jsou tací, co se dokážou zabavit i jinak 

i bez mobilu i ti, co čtou a i ti, co sportují.  

Není to zas tak lehké vyrůstat v dnešní době, 

když je s vámi zacházeno jako s dětmi a je od 

vás očekáváno, že se budete chovat jako 

dospělý. Myslím si, že tahle generace není zas 

až tak zkažená, a že každá generace má něco, co 

by ji tak nebo tak kazilo. Přeji pěkný den. 

Ema Březinová, 8. A 
 

 
Foto: Karolína Mičová, 7. B 
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Vážená paní Bojanovská,  

se zájmem jsem přečetl váš článek o dnešních 

teenagerech a musím po pravdě říct, že mě 

docela rozčílil. Vlastně jsem spíš pociťoval lítost 

nad tím, jak dospělí vidí svět nás, dospívajících. 

Rád bych se k některým vašim názorům vyjádřil. 

Já osobně žiju ve šťastné a spokojené rodině. 

S rodiči trávím dost času, je pravda, že mi často 

koupí něco pěkného, ale ne proto, že by mě 

chtěli uplácet, nebo že na mě nemají čas, ale 

prostě proto, že to potřebuji, nebo mi chtějí 

udělat radost. Chtějí se mnou trávit více času, 

než chci já (přece jenom chci více času se svými 

kamarády).   

Co se týká vzhledu mých kamarádů, tak opět 

nemáte pravdu. Jsou mezi nimi jak hubení, tak 

tlustí, prostě jako u dospělých. O svůj vzhled 

hodně dbáme, záleží nám na tom, abychom se 

v našem těle cítili dobře a zároveň se líbili 

ostatním, zajímáme se o trendy v módě, hudbě, 

gastronomii, cestování… Jasně, rádi si dáme 

twistera v KFC, ale kdo ne, že? Myslím, že by 

mnoha dospělým prospělo, kdyby se o svůj 

vzhled starali aspoň z poloviny jako my. 

Překvapuje mě, že máte potřebu negativně se 

vyjadřovat k našemu oblečení, co je hezké a co 

ne, jak píšete vy - nechutné! Jak by se líbilo 

vám, kdybychom se my takto vyjadřovali o vás? 

Říkali vám, co si máte oblékat, co máte jíst, 

jakou máte poslouchat hudbu a s kým se stýkat. 

Kde berete tu jistotu, že pouze vaše názory jsou 

správné? Dospělí neustále hovoří o respektu, 

o úctě. Ale pro mnohé z nich jsou to evidentně 

jen prázdná slova. 

Věřím, že i vy jste byla kdysi teenagerka se svou 

osobitou představou o světě, svými ideály 

a plány do budoucna. Dnešní teenageři nejsou 

slepou vývojovou větví, jsme budoucí lékaři, 

učitelé, řemeslníci, politici, jsme zkrátka vaše 

budoucnost. Zkuste nám věřit. :/ 

Adam Staněk, 9. B 
 

 
Foto netopýra: Milan Horký, 9. A 

Foto: Klárka Kamlerová, 7. B 
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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. 
 

Ach, ty vlaky 
Kateřina Wagnerová, 7. A 
 

Ach… Ty České dráhy, 

to chce hodně odvahy. 

Svést se vlakem -  

kéž by zázrakem se stalo, 

že vlak by přijel včas. 
 

To naše teta Růženka 

vykoukla z okénka a už hlásili 

poruchu. 
 

No, vidíte sami, že s tím nejsou 

šprýmy. 

A to nemluvím o prostředku zimy. 

To jsme jeli na lyže 

blízko překrásné Paříže. 

Představte si,  

že vlak měl čtyřhodinové zpoždění. 

Vidíte, že to jednoduché není. 
 

Jeli byste se mnou příště? 

Jeli bychom na hřiště. 

Tak zatím ahoj. 

 

Jak jsem zaspala na vlak  
Elisabeth Příhodová, 7. B 
 

Krásný sen se mi neustále zdá, 

jak se koně prohánějí v ohradě. 

Má kamarádka Leonka nějaké má 

nedaleko mého domu v zahradě. 
 

Najednou ve spánku slyším hlas: 

Nelinko, vstávej. Honem! Rychle! 

Jak z amplionu na zastávce. Zas a zas. 

Vlak už přijel do stanice Michle! 
 

Utíkám fofrem ke dveřím, 

vyskakuji skoro za rozjezdu, 

vlastním očím nevěřím. 

V dálce vidím utíkat dědu. 
 

Zase pro mě přišel pozdě 

jako v každé roční době. 

 

 
 

Foto: Klárka Kamlerová, 7. B 
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Karina  
Kateřina Břendová, 7. A 
 

Probudila mě jedna nevrlá průvodčí se slovy: 

„Vystupte si, jsme na konečné stanici.“ Kouknu 

se z okna. Rostlo tam slunečnicové pole, za 

kterým se tyčila krásná pohádková chata. Tohle 

rozhodně nemohlo být hlavní nádraží v Praze! 

„Promiňte, ale…“ Než jsem to stačila doříct, tak 

mě ta žena popadla a doslova táhla ven z vlaku. 

Následně jsem byl vyhozen ven. 

Prohlížel jsem si velkou modrou ceduli 

s nápisem Hermana. Nic mi ten název neříkal na 

rozdíl od krásné chaty opodál, která mi byla až 

moc povědomá. Rozhodl jsem se, že půjdu 

směrem k ní. Cesta netrvala dlouho. Došel jsem 

ke dveřím a chystal se zaklepat, když se náhle 

sami otevřely. Nikdo v nich nebyl. Chvíli jsem 

tam stál a potom jsem uslyšel, jak mě někdo 

volá mým jménem: „Jamie, Jamie!“ Zaváhal 

jsem.  Nakonec jsem vběhnul dovnitř malebné 

chatky. Přesně jsem věděl, kudy se mám vydat. 

Dostal jsem se do útulného obývacího pokoje, 

kde v křesle seděla dívka se světlými vlasy 

a pihovatým obličejem. Dívala se na mě svýma 

zelenýma očima, které mám i já. Byla to moje 

sestra Karina. Rozeběhla se ke mně a objala 

mě. 

„Kdo tam bude poslední, je prošlá bábovka!“ 

zašeptala mi do ucha a vyrazila ze dveří 

a ztrácela se ve slunečnicovém poli. Na nic jsem 

nečekal a vydal se za ní. Karina utíkala tak 

rychle, že už jsem ji skoro neviděl. Proplétal 

jsem se mezi slunečnicemi, až jsem se ocitl 

znovu na nádraží. Najednou vyběhla z pole 

i Karina. „Tak fajn, no tak jsem bábovka,“ 

hudrovala, když jsem po ní hodil vítězoslavný 

pohled. 

V tu chvíli se Karina zatvářila, jako kdyby ji 

hodili do studené vody. Otočil jsem se a také 

jsem ztuhl. Za mnou stály dvě černé postavy 

bez tváře. Rozeběhly se ke mně, popadly mě 

každá za jedno rameno a táhly mě do vlaku, 

který právě přijel. Byl to ten samý, ve kterém 

jsem předtím seděl. Postavy mě do něj hodily 

a já mohl jen sledovat brečící Karinu okýnkem 

odjíždějícího vlaku. 

Tehdy jsem se doopravdy probudil. I když mám 

vlaky rád, tak tohle byl hrozný sen. Ale já si díky 

němu něco uvědomil. 

Rozhodně se nechci stěhovat ke strýci do 

Prahy. Nemůžu Karinu nechat v dětském 

domově, kam ji dali potom, co naši rodiče 

zahynuli při havárii. Jenže strýc Karinu nechce 

adoptovat, protože to není jeho pravá neteř. 

Můj biologický otec zemřel, když mi byly dva 

roky. Moje máma si o pár let později vzala 

mého nevlastního tátu. A jim se potom narodila 

Karina. 

Strýce ztráta bratra v mých dvou letech velmi 

vzala. Zahořkl a zařekl se, že nás už nikdy 

nechce vidět. Jenže je můj jediný příbuzný a tak 

nakonec souhlasil, že si mě vezme. Já neměl na 

vybranou. 

Počkat! Co když si Karinu někdo adoptuje a já ji 

už nikdy neuvidím? Počkat! Co kdybych ji 

adoptoval já! Začal jsem s právníkem pracovat 

na tom, abych jako sedmnáctiletý mohl Karinu 

adoptovat. Snad to vyjde.   

 

 
Foto: Antonín Kubiš, 8. A 
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Cesta vlakem a Yetti 
Milan Horký, 9. A 
 

Rád jezdím vlakem. Hlavně s Českými dráhami. 

To nikdy nevíte, kam dojedete. 

Jednou jsem jel do Olomouce a skončil až 

u Černého moře, kde se vlak proměnil na parník 

a brázdil moře. Najednou se přihnala obrovská 

vlna a parník přenesla až na vrchol And. 

Vlak si nasadil lyže a sjížděl strmé Andy. 

Panečku, to byla jízda! Sebral pár stromů, 

přeryl pár výmolů a také troubil na lyžaře. Jenže 

to troubení strhlo lavinu! Vlak ještě zrychlil 

a cestou s sebou bral lyžaře, stromy, kameny, 

prostě všechno, co se pod něj připletlo. 

Nakonec s sebou vzal i hotel U vlakového 

nádraží a potom se zasekl o skálu za ním. 

Jenže to nebyla skála, ale spící Yetti. Ten se 

probral a nahmatal si velkou bouli na hlavě. To 

ho rozzuřilo, kopnul do sněhové koule, ve které 

uvízl vlak i hotel. Obrovská sněhová hrouda 

dopadla zpět na vrchol velehor. Hotel tam 

zůstal stát. Vlak se však řítil dolů s další lavinou. 

A lavina se vydala přesně na Yettiho. Vlak mu 

břinknul do hlavy a udělal mu další fialovou 

bouli, lavina ho zasypala až po krk. Yetti se 

vyhrabal, popadl vlak a rozpůlil ho. Viděl jsem 

zblízka do jeho otevřené tlamy! 

V tu chvíli mě probudila průvodčí a chtěla 

ukázat jízdenku.  Tak vidíte, jaké podivnosti se 

vám mohou zdát při jízdě vlakem. 

 

Cesta z Číny do Prahy 
Lawrence O´Reilly, 7. B 
 

Na pohodlném křesle jsem usnul a zdál se mi 

sen. Jel jsem rychlým vlakem Shanghai Maglev 

v Číně, pádil jsem z Pekingu do Šanghaje, 

z provincie Hangzhou do Hongkongu. Všude 

kolem mě vysoké budovy, na ulicích rušno 

a v noci všude krásná světla a na velkých 

elektronických billboardech výrobci předváděli 

své výrobky. Život se tam nezastaví. Čína má 

ovšem také i temné stránky. Viděl jsem policisty 

jak tvrdě rozhánějí demonstranty, kteří bojovali 

za právo svobodného tisku. Hned jsem si 

uvědomil, jak se máme v Česku dobře.  

Zahodil jsem zlé myšlenky a zabořil se do snu. 

Přestoupil jsem na vlak, který jel přes Sibiř 

zpátky do Evropy. Viděl jsem ohromné hory, 

řeky a jezera. Říkal jsem si: „To je nádhera!” 

Venku byla ohromná zima, ovšem ve vlaku 

topili a nemusel jsem mít ani svetr. V Moskvě 

jsem zahlédl chrám Vasila Blaženého na Rudém 

náměstí, všechny ty různé barvy a vížky, bylo to 

neuvěřitelné. Projížděl jsem přes Kyjev, 

Bratislavu, Brno, až jsem dojel do Prahy.  

Písknutí průvodčího mě probudilo a byl jsem 

v Praze na hlavním nádraží. Vystoupil jsem 

a řekl si: „To byla paráda, kéž bych to mohl 

prožít ještě jednou.“ 

 

 

 

2x foto: Karolína Mičová, 7. B 
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Drama ve vlaku  
Matěj Doležal, 7. B 
 

Byl to krásný sen, bohužel mě z něj probudilo 

houkání. Asi jsme odjížděli ze stanice. 

Dál jsem sledoval okolí. Byl podzim a listí už 

padalo ze stromů. Sklízelo se obilí a děti na 

polích proháněly papírové draky. Začal jsem si 

prohlížet své spolucestující. Někteří vypadali 

bohatě, a někteří zase ne. Ale co na tom sejde? 

Jeden pán mi přišel nějaký nervózní. Byl to muž 

v černém obleku ve společnosti dalších tří 

stejně oděných mužů. Nečekaně se postavili 

a vytáhli na nás zbraně. Jeden z nich vykřikl: 

„Nikdo ani hnout!“ A další nás obešel 

s otevřenou brašnou, do které jsme vhazovali 

peníze. Byli jsme všichni tak vyděšení, že jsme 

se nezmohli na odpor. Náhle jeden pán vyskočil 

a zatáhl za ruční brzdu. Odehrálo se to tak 

rychle, že zloději nestihli zareagovat a sesypali 

se na hromadu. Z muže se vyklubal policista 

a velmi obratně odzbrojil lupiče. Zároveň nás 

pověřil, ať někdo zavolá policii. Ta dorazila do 

deseti minut. Zatkla zloděje, vrátila nám peníze 

a pokračovali jsme v cestě. 

Byl jsem z toho tak vyplašený, že jsem přejel 

stanici Hlavní nádraží a dojel jsem až na 

Smíchov. 

 

Návštěva jatek 
Simona Štěpánková, 8. B 
 

Já a moje kamarádka jsme se rozhodly jet na 

výlet. 3. dubna u mě kamarádka přespala 

a večer jsme si plánovaly cestu vlakem. 

Hned ráno jsme vyrazily na vlakové nádraží 

v Šumperku. Čekaly jsme asi deset minut 

a přijel náš vlak. Měl bílou střechu a jinak byl 

tmavě zelený. Nasedly jsme a jely na sever. 

Cesta byla dlouhá, ale po čtyřiceti minutách 

jsme se konečně dostaly do Rýmařova.  

Ale ještě nás čekala cesta pěšky. U jabloně už 

na nás čekal náš kamarád Béďa a připojil se 

k nám. Přišli jsme k jatkám. Tady jsme zůstali až 

do večera, kdy z jatek všichni odešli. 

Já a kamarádka jsme vnikly do areálu a Béďa 

Moje cesta vlakem  
Nela Pospíšilová, 7. B 
 

Jízda ve vlaku je prima, 

jezdíme vždy jako skupina. 

Sednu si pokaždé k okénku 

a rozhlížím se po venku. 
 

Slyším ptáky cvrlikat, 

chtěla bych se jich dotýkat. 

Ale bohužel to nejde, 

snad mě smutek brzy přejde. 
 

A když začnu číst knihu, 

zjistím, že už jsme v dosahu 

k místu, kam míříme. 

Snad se brzy zase uvidíme. 

Foto: Jan Miča, 9. A 
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hlídal u brány. Uvnitř jsme se málem 

rozbrečely. Bylo nám těch zvířat líto. Po zdech 

stékala krev a viděli jsme i mrtvá zvířata.  

Pak jsme zapnuly vysílačky, abychom byly ve 

spojení a přišla řada na náš plán. V celé budově 

jsme vyřadily kamerový systém. Běžely jsme co 

nejrychleji do místnosti se zvířaty a všechna 

jsme pustily. Do vysílačky jsme zakřičely, aby 

Béďa otevřel bránu. Zvířata vyběhla ven 

a utekla pryč. My jsme také rychle odjely 

vlakem zpět do Šumperka.  

Zvířata nakonec skončila v rezervaci ochránců 

přírody. 

 

Teď nebo nikdy 
Zuzana Chytilová, 8. B 
 

Běžím ke kolejím jako o život. Vím, že vlak je 

moje jediná záchrana. Za mými zády je slyšet 

hluk vesnice a také těch, kteří mě pronásledují. 

Utíkám vedle kolejí a až teď si plně uvědomuji, 

co hodlám udělat. Vlak tu nikdy nezastavuje, 

jen přibrzdí. Je mi jasné, že do něj budu muset 

naskočit za jízdy. 

Už slyším supět vlak a tak přidám na rychlosti. 

Slyším výkřiky mých pronásledovatelů. Pokud 

nenaskočím do vlaku, určitě mě chytí. Vlak mě 

začne míjet. Běžím vedle něj a všimnu si 

jedněch otevřených dveří, které jsou jen kousek 

přede mnou. 

Dám do běhu úplně všechno. Jakmile se ocitnu 

vedle dveří, odrazím se a skočím dovnitř. 

Zachytila jsem se rukama dveří, ale zbytek těla 

mi vlál ven z vlaku. Zapojila jsem veškeré zbytky 

svého úsilí, abych se do vlaku vytáhla. 

Sednu si a s úlevou vydechnu vzduch, který 

jsem ještě v plicích zadržovala. V dáli slyším 

naštvané hlasy, jak křičí. Usměju se, nečekala 

jsem, že to zvládnu. 

Vlak se vzdaluje od mého domova, proudí 

mnou smíšené pocity. Vlasy se mi třepotají ve 

větru a kolem mě míjí nádherná krajina. 

Pociťuji klid a úlevu. Vím, že tohle je má šance 

na nový začátek a lepší život. 

 

Sen ve vlaku 
Tobiáš Zívala, 6. A 
 

Brzy ráno jsem jel vlakem do Prahy a byl jsem 

unavený. Tak jsem usnul a zdál se mi zajímavý 

sen. 

Ocitnul jsem se zpátky ve svém domě. Den 

začal jako vždycky. Nasnídal jsem se, vyčistil si 

zuby a šel do školy. Cestou jsem spatřil podivný 

létající talíř, který se ke mně přibližoval. 

Najednou z talíře vyletěl lejzr, který mě začal 

přitahovat. Snažil jsem se z toho dostat, ale 

nešlo to. Vtáhlo mě to dovnitř. 

V talíři byli takoví zelení lidé, kteří mě odvedli 

do vězení a řekli, že si pro mě zítra přijdou. 

Chtěl jsem utéct. Objevil jsem skulinu, kterou 

se mi povedlo protáhnout. Hledal jsem východ 

z talíře. Šel jsem chodbou, kde byly samé divné 

přístroje. Dorazil jsem až k hlavnímu motoru. 

Tam mě uviděl jeden zelenáč a začal mě honit. 

Utíkal jsem, ale chytil mě. Odvedl mě k jejich 

šéfovi, který chtěl moje srdce. Že prý bez něj za 

dva dny umře. Odvlekli mě do nějaké 

laboratoře a chtěli mi srdce odebrat.  

V tu chvíli jsem se probudil a s úlevou zjistil, že 

to byl jen sen. 
 

 
 Foto: Antonín Kubiš, 8. A 
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Výtvarná výchova na naší škole 

Představujeme tvorbu žáků z minulého školního roku 

 

Kyojuro Rengoku – animovaná postava  (kresba), 7. ročník (Sára Perekstová), 2020/2021 

 

 
Portrét (kresba tužkou), 9. ročník (E. Mrázková), 2020/2021 
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Proporce lidského těla (kresba), 9. ročník, talentové zkoušky, 2020/2021 
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Žena – portrét (kresba), 9. ročník (K. Šlégrová), 2020/2021 
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Květina (kresba / malba), 6. a 7. ročník (S. Perekstová, L. Bouchalová), 2020/2021 

 
Jaro - květina (kresba tužkou), 9. ročník (A. Juřinová, K. Šlégrová), 2020/2021 

 
Jaro - květina (kresba tužkou), 9. ročník (A. Fojtíková), 2020/2021 
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Jaro – jarní příroda (kresba tužkou), 7. ročník (M. Chaloupková), 2020/2021 

 
Most (kresba), 9. ročník (M. Jersák), 2020/2021 

 
Geometrické zátiší (kresba), 9. ročník (E. Špička), 2020/2021 
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Zátiší (malba), 9. ročník, 2020/2021 

 
Pohled klíčovou dírkou (kresba / malba), 6. ročník (L. Šťastná, D. Matys), 2020/2021 

 
Pohled klíčovou dírkou (kresba / malba), 6. ročník (N. Richterová, L. Veselá), 2020/2021 
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Obličej ženy (kombinovaná technika), 9. ročník (K. Šlégrová), 2020/2021 

 

 
Láhev (kresba), 6. – 9. ročník (M. Dostál, J. Komárek, A. Langerová), 2020/2021 
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Hu Tao – animovaná postava  (kresba), 7. ročník (Sára Perekstová), 2020/2021 
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Jotakak – animovaná postava  (kresba), 7. ročník (Sára Perekstová), 2020/2021 
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