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V lesích jel jsem hlubokých, 

byla noc a všude sníh, 

smutno bylo, kam jsem zřel, 

les jen dýmal a se tměl. 
 

Čekal jsem již rána vzmach, 

jak se vznítí v korunách, 

a jímž počne Nový rok 

hluboký svůj světlý tok. 
 

Zlatožluté mlhy dech 

jak by přelít po stromech, 

ale zase starý stín 

kýval smutně z doubravin. 

A já mnil jsem znaven již, 

že den váhá jíti blíž, 

a že zemřel v bezdna tmách 

krvavý a v mrákotách. 
 

A že již se nevrátí 

do polí a souvratí, 

a že nevrátí se zpět 

láska v starý, mroucí svět. 
 

A že všecko zhyne v mžik, 

co snil člověk, smrtelník, 

v ledném hrobě mrtvou tmou 

vše se srovná najednou. 

Ale náhle v zlatu par 

oblohy pruh šedý, stár, 

nového dne tichá zvěst, 

zablýsk náhle ve sklon cest. 
 

Nádherný a skvoucí den 

rozkvet, jako z bílých pěn 

lesy v kraj se dívaly, 

dýmaly a zpívaly. 
 

Novým hymnem lidských snah 

zdál se svítit slunce prach, 

trysk, jak ze dna bolesti 

sen by vstával o štěstí. 

Ročník 2021/2022 

4. 1. 2022 

ZŠ Pětka, Vrchlického 22, 787 01 Šumperk 

 

Novoroční sen  

Číslo 4 

 

Antonín Sova, Květy intimních nálad, 1891 
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Procházka s andělem 
Marta Veselá Jirousová 

 

Byla jsem na procházce 

se svým andělem 

 

Slyšela jsem jeho pláč 

(podobal se kňučení štěněte) 

to když jsem prosila Pána 

aby si mě vzal 

 

Pak jsme chodili po poli 

a založili sbírku kamenů 

 

Pohřbili jsme střevlíka 

a smáli se 

když jsme se modlili 

za jeho duši 

Ani on totiž nevěděl 

jestli mají brouci duši 

Slíbil mi že se zeptá 

 

Cestou domů jsme se hádali 

po které mojí straně vlastně chodí 

Dohodli jsme se že bude chodit vlevo 

 

 

V samotě na privátě 
Marta Veselá Jirousová 

 

Jsem sama ve světě 

bez Boha bez tebe 

bez smyslu bez cíle 

bez tebe bez tebe 

bez lásky v temnotě 

v pustotě bez tebe 

 

Pane nenech mě 

bez něho bez lásky 

zahynout v samotě 

nesmyslně 
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Sedmáci v Řecku
 

Šumperská “Pětka” se opět zapojila do 

mezinárodního programu Erasmus+. Tentokráte 

se stala součástí projektu s názvem Save the 

nature, save the future. Nápad na projekt 

zaměřený na ochranu přírody vzešel od učitelů 

z řeckého města Larissa. Tato bezmála 

150tisícová metropole se rozprostírá přímo pod 

bájnou horou Olymp z antické mytologie. 

Děti se v Řecku setkaly s dalšími partnerskými 

zeměmi (Portugalskem, Rumunskem 

a Tureckem) a navázaly pevná přátelství.  

„Řečtí přátelé pro nás nachystali spoustu aktivit. 

Zasadili jsme strom přátelství, naprogramovali 

recyklační jednotky a vyrobili si herbář 

s typickými řeckými bylinkami,“ říká učitelka 

Tereza Rajnošek, která děti doprovázela. 

„Naše poznávání však neprobíhalo jen na území 

školy,“ dodává koordinátorka akce Lýdie 

 

Špániková, „ale navštívili jsme i spoustu 

zajímavých míst - např. oblast zvanou Meteora, 

kláštery na skalách zapsané v programu Unesco. 

Také několik přírodních muzeí a samozřejmě 

nechybělo ani dvoudenní zastavení v kolébce 

vzdělanosti v Athénách. Tam jsme vystoupali na 

téměř nejvyšší bod města, na známou Acropoli, 

odkud jsme se kochali mystickým výhledem. 

Obrovský vítr a krásně prokreslené mraky nám 

dodávaly ještě tajemnější představy o tomto 

místě.“  

A co se líbilo nejvíce dětem? Přátelské přijetí 

v řeckých rodinách, kde byly děti ubytovány. 

Poznání nové kultury a samozřejmě 

všudypřítomná výborná řecká kuchyně. 

V tomto projektu naše děti čeká ještě mnoho 

nových zážitků. Doufejme, že si je budou moci 

opět vychutnat naživo. 

Mgr. L. Špániková a Mgr. T. Rajnošek 
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Vánoční ohlédnutí 
 

Radostné Vánoce 
Veronika Vaculíková, 5. A 

 

Nastrojený stromeček, v televizi pohádky. 

Až zazvoní zvoneček, zjeví se pod ním dárky. 

 

Na stolečku cukroví, celý náš dům provoní. 

Kapr plave ve vaně…snad se mu nic nestane! 

 

Jak to ale dříve bylo, co se vlastně přihodilo? 

Ježíšek se narodil, aby náš svět zachránil. 

 

K Betlému všichni spěchali, aby mu dary dali. 

V jesličkách tam nahý leží, Tři králové honem běží. 

 

Zlato, kadidlo a myrhu dali, radostně mu zazpívali. 

Osel, volek ve stáji, na Ježíška dýchali. 

 

Doba Vánoc je tu zase, stromek září v plné kráse. 

Zdraví, lásku, pohodu, přeji celému národu 😉 

Vánoce  

Ráchel Kamlerová, 5. B 

 

Přichází nám Vánoce, konečně! 

Zase po roce, 

sněhuláka postavím, 

má tři koule, to já vím. 

A v červeném jablíčku, 

snad naleznu hvězdičku. 

 

Kapřík ve vaně plácá se, 

salát z brambor chystá se, 

před stromečkem stojím, 

na ozdoby hledím. 

 

Dárečky si rozdáme, 

koledy posloucháme. 

Hvězdička na stromě září, 

úsměv jde přečíst z našich tváří. 

  

Foto: Veronika Vaculíková, 5. A 
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Vánoční svátky 
Tomáš Běhal, 5. A 

 

Doma sedím a koukám na pohádky, 

Domem voní cukroví, já se těším na dárky. 

„Á, co to?!“ V domě zvonek řinčí. 

„Rychle!“ Ježíšek sem míří. 

„Všichni schovat!“ Už za chvíli 

bude dárků plno. 

Společně je rozbalíme 

a štěstí bude mnoho. 

 

Vánoční den  
Václav Kozák, 5. B 

 

Dnes je vánoční den, 

už jsem připraven –  

na perníky, na řízky, 

na Ježíška a na dárky. 

 

To je vánoční den. 

K snídani vánočka a kakao, 

večer zase cukroví, 

lodičky ze skořápek 

a různé rodinné hry. 

 

 

 
 

Pohádkové Vánoce  
Marie Málková, 5. A 

 

Na stromku jsou baňky, 

venku běhají laňky. 

Cukroví tu máme dost, 

za oknem vidím zasněžený most. 

 

Už zdobíme stromeček, 

v tom přijíždí dědeček. 

Děda chválí cukroví, 

prý to vždycky zavoní. 

 

Kapra teď jíme, 

sestra už zívne. 

Užij si Vánoce na Štědrý den, 

jsou zase po roce po celý den. 

 

Teď ulehneme do postele, 

a zítra budeme v kostele. 

Těšíme se moc, 

teď už dobrou noc. 
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A už zase zima 
Jaroslav Horák, 5. A 

 

V zimě se nám dobře daří, 

úroda však nevyraší. 

Jirka říká: „Jak já bych si dal jahody!“ 

Však musíme stále jísti jen jablečné kompoty. 

 

 Babička jen zavařuje, už má z toho hlavu velkou. 

 Kdyby radši plela růže, náladu by měla skvělou. 

  

 To jsou moje Vánoce, stejné zase za rok. 

 Nasněží nám hluboce, každý bude marod. 

 

Sněhulák  
Petr Maláč, 5. B 

 

Kutálí se koule, 

větší nežli boule. 

Druhá, třetí, čtvrtá, pátá, 

postavíme sněhuláka. 

 

Mrkev, hrnec a šálu, 

bude stát na severním pólu. 

Lední medvědi si s ním budou hrát, 

bude s nimi i tancovat. 

 

 

Přichází po roce 
Daniela Láznová, 5. A 

 

Přichází po roce 

nejhezčí dny, 

už jsou tu Vánoce, 

teď a tady. 

 

Už máme cukroví,  

čekáme na dárky, 

zvoneček zazvoní, 

u toho máme pohádky. 

 

Na stromku máme baňky, 

už voní stromeček, 

venku běhají laňky, 

máme nazdobený domeček. 

 

Mám jedno přání, 

které je k mání, 

také jedno překvapení, 

které už dávno není. 

 

Padá vločka za oknem, 

přesto se ho nedotkne, 

máme doma jmelí, 

svícen už nám svítí. 

 

Mám ráda vánočku, 

raději než čočku, 

také máme doma klid, 

venku je hrozný lid. 

 

Lidé stojí u Betléma, 

nad Betlémem je kometa, 

máme doma světýlka, 

už se chystá postýlka. 

 

Už krájíme jablíčka, 

zbývá už jen chvilička, 

v kostele se zpívá, 

mě už chytla rýma. 
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Malá vánoční aukce obrázků 
 

Online aukce, do které žáci darovali své obrázky, byla úspěšně zakončena 12. 12. 2021. Obrázky byly 

vydraženy za celkovou částku 6 271 Kč. Celý výtěžek bude poukázán na dobročinné účely. Konkrétní 

projekt, kterému budou vybrané prostředky věnovány, zvolí žáci na zasedání žákovského parlamentu. 

Velice děkujeme všem žákům, kteří věnovali své výtvory, a také dospělým za jejich příhozy. 

Aukci pořádala Unie rodičů Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, 787 01 Šumperk.  
 

E. Banks, 4. B 

 

S. Perekstová, 8. A 

 

E. Suchanová, 9. B 

 

E. Suchanová, 9. B 

 
J. Milde, MŠ 

 

T. Milde, 4. A 

 

A. Vondráková, 9. A 

 

A. Vondráková, 9. A 

 
J. Doležal, 9. B 

 

A. Kubiš, 8. A 

 

A. Šteiner, 9. B 

 

K. Mičová, 7. B 

 

K. Kamlerová, 7. B 

 

N. M. Onofrei, 7. B 

 

D. Šalamounová, MŠ 

 

D. Šalamounová, MŠ 

 

V. Rico, 3. B 

 

N. Kadlecová, 8. A 

 

N. Kadlecová, 8. A 

 

S. Štěpánková, 8. B 
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Dobročinný bazárek (prodej knih)  

pro děti s cystickou fibrózou
 

Děkuji moc všem, nejvíc Karolíně Fischerové, 

která přišla s nápadem, a celý projekt (bazárek) 

sama zrealizovala. :-) Super věc – nejen korunky 

pro děti s cystickou fibrózou, ale i knihy pro 

školu. 

Zdeňka Kadláčková 
 

 
 

O větrníkovém dnu  
 

21. listopad je dnem cystické fibrózy. Pro 

Kubíčka a ostatní děti s cf jsme vytvořili projekt 

Cystická fibróza je vážné onemocnění plic. Touto 

nemocí trpí děti i dospělí. Na 

první pohled vypadají normálně 

a zdravě, ale popravdě jsou velmi 

nemocní. Cystická fibróza 

zasahuje plíce, usazuje se v nich 

hlen. Právě proto se nemocným 

hůř dýchá. Většině lidem s cf 

nefunguje ani slinivka. 

Pro větší povědomí o těchto 

lidech uspořádala 5. základní 

škola v Šumperku projekt, kde si 

děti vyzkoušely, jaké to je, mít  

 

cystickou fibrózu. Pro zdravé lidi je velmi 

jednoduché rozfoukat větrník, ale pro lidi 

s tímto onemocněním je to velmi obtížné. Celá 

naše škola také vyrobila spoustu větrníků a poté 

se s nimi fotila a ochutnávala slanou vodu. 

Celý projekt nás velmi bavil a jsme rádi, že jsme 

pomohli. 

Kateřina Friedlová, 4. A 
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Vánoční hra 4. třídy 
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 Čímpak asi budu? 

Článek Václava Merlina a reakce žáků 
 

Dnešní pracovní uplatnění ve vyspělé 

společnosti je natolik diferencované a navíc 

proměnlivé, že pouze některé profese si po 

desetiletí zhruba zachovávají svůj tradiční 

a nám všem dobře známý obsah i charakter. 

A navíc se jen u stále menší části z palety 

povolání ani dnes pracovník nemusí dále 

vzdělávat. 

Předpovídat, jaká zaměstnání budou vykonávat 

naše děti a jak budou tato zaměstnání 

naplňována, je jako věštit z křišťálové koule. 

Zvykáme si na časté změny, mnohá povolání ani 

neznáme, protože dnes ještě neexistují, nebo 

jsou zatím velmi ojedinělá. Naopak některá 

tradiční se v průběhu času změní k nepoznání, 

nebo jednoduše zaniknou. Přesto pořád platí, že 

naprostá většina z nás tráví zaměstnání desítky 

let, takže dobrá volba profese přináší nejen 

potřebné prostředky k životu, ale i pocit jistého 

životního naplnění. A když nic jiného, tak 

alespoň dobrý pocit, že nejsme nikomu na obtíž 

a že uživíme sebe a třeba i rodinu. 
 

Málo realismu v přáních 
Neměli bychom zapomínat na to, že dospívající 

se ještě vyvíjí, začíná se orientovat ve světě 

dospělých a bez většího zájmu o trh práce si jen 

velmi pozvolna utváří své budoucí zaměření. 

V průběhu dětství jsou pro většinu dětí některá 

povolání lákavá konkrétní specifickou a často 

velmi povrchní charakteristikou, takže realismu 

v těchto přáních bývá velmi málo. Porozumět 

jiným povoláním jim nedovolují nedostatečné 

životní zkušenosti a znalosti. 

My někdy vnímáme pozdější několikeré změny 

středních i vysokých škol jako chyby při 

kariérovém poradenství, ale asi častější je, že 

mladý dospělý si teprve při studiu na konkrétní 

škole uvědomil, že nejde o nejvhodnější cestu 

pro něho. Vždyť ještě i u malé části dospělých 

se můžete setkat s poměrně výraznými 

změnami v pracovním zaměření v průběhu 

celého života. 

Kritérium práce bychom tedy rozhodně neměli 

opomíjet a podceňovat, byť se v posledku může 

jevit jako plýtvání.  

Jde však často o velmi cennou životní 

zkušenost. 
 

Osobní příklad  

– součást skrytého kurikula 
Co může v této oblasti dnes dělat základní škola 

a učitelé? Některé postupy jsou nespecifické. 

Učitel nabízí osobní příklad, zajímá se o výsledky 

žáka i jeho osobnost, sám pracuje a je zřejmé, 

že ho učení baví. Byť jistě nepatří v tomto 

ohledu mezi nejsilnější vzory, určitě však i jeho 

působení přispívá. Jde o součást tzv. skrytého 

kurikula. Současně by měl přímo podporovat 

zájem všech žáků o školní a vlastně 

i o celoživotní vzdělávání. K tomu jsou např. 

vhodné reakce na otázky žáků k čemu mi to 

bude? Učitelé by měli dětem propojovat 

příslušné znalosti a dovednosti s běžným 

i profesním životem (i kuchařovi se hodí dobrá 

znalost trojčlenky). Svým přístupem tento zájem 

povzbuzují, či naopak oslabují. 

Jestli se jim podaří zprostředkovat realistické 

informace o větším počtu povolání, je to dobře. 

Kresba: Nikol Kadlecová, 8. A 



S t r á n k a  | 14 

 

Současně by měli částečně korigovat leckdy 

velmi naivní představy dětí o některých 

povoláních. Nejde o to bořit jejich atraktivitu, 

ale mírně poukazovat na jejich odvrácenou 

stranu. Naopak u jiných je žádoucí 

zprostředkovat jejich dobrodružnost, 

atraktivitu, byť na první pohled se to tak nejeví. 
 

Prostor pro informovaný souhlas 
Volba je vždy osobní záležitost. Dítě samotné 

často nedohlédne, že se blíží doba, kdy vstoupí 

do pracovního procesu. Běžně dnes v řadě 

oblastí používáme informovaný souhlas – tento 

koncept lze uplatnit i při volbě dalšího studia. 

Jistě víc směřuje na rodiče, ale i škola by jeho 

naplnění měla podporovat. A je jedno, jestli je 

to jednoduché gymnázium nebo na 

představivost mnohem náročnější učební 

obory. 

Jiná situace je později na střední škole. 

Nepřeberné množství oborů na vysokých 

školách, nástavby na vyšších odborných školách 

a samozřejmě i vyšší vyspělost studentů dávají 

učitelům mnohem větší možnosti. 

Václav Merlin – dětský psycholog 

 

Zdroj: MERLIN, Václav. Čímpak asi budu. In: 

Učitelské noviny 38/2021. ISSN 0139-5718. Str. 

16. (Kráceno.) 

 

Reakce žáků 
 

Čímpak asi budu?  
Preferuji zůstat mužem. Nebo se mě ptáte, 

jakou profesi budu vykonávat? A pakliže ano, 

doopravdy má budoucí profese odpovídá na 

otázku „čím budu“ více, než jak se budu snažit 

chovat ke společnosti? Dobře, nebudu to 

zbytečně protahovat. Ptáte se na mou budoucí 

profesi, na to jak souvisí s mou vybranou 

střední školou a chcete mou reakci na článek. 

Tudíž, kde začít? 

Jistý si momentálně mohu být pouze reakcí na 

článek. 

 
S článkem absolutně souhlasím. Děti naneštěstí 

nemají se svými budoucími povoláními žádné 

zkušenosti a pak není divu, že se nemohou 

správně rozhodnout. Nakonec to ovšem není 

jen o zkušenostech, ale i o tom, jaká pracovní 

místa budou v budoucnosti dostupná. Snad se 

shodneme v tom, že pomalu ale jistě přichází 

další industrializace. Stroje nahrazují pracovní 

místa snad více než při vynalezení parních nebo 

i elektrických strojů a lidí je, i přes aktuální 

celosvětovou pandemii, také stále více. Když se 

nad tím zamyslíte, jakákoliv profese se dnes dá 

nahradit strojem. Možná vás napadne, že tyto 

stroje musí někdo programovat, ale to pro vás 

mám „špatnou“ zprávu - stroje se již dokáží 

programovat sami a to mnohem efektivněji než 

při lidské pomoci. Jediná profese, která by 

podle neměla být nahrazena strojem, je 

psycholog. Neříkám, že nemůže, vždyť počítač 

může znát všechny způsoby, jak člověku 

pomoci, ale jestliže bude člověk vědět, že se 

jedná o počítač, nebude mu tolik věřit. Ovšem 

po zjištění počtu certifikátů a absolvovaných 

škol nutných k vykonávání této profese se i mně 

tato životní cesta výrazně zhnusila.  

I postupy se ale mohou měnit a tak bych se již 

konečně rád dostal k nejisté předpovědi mého 

budoucího povolání. 

Kresba: Nikol Kadlecová, 8. A 
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Kvůli obrovské nejistotě v tomto světě, obzvlášť 

v této době, si chci nechat otevřené obzory, 

a proto by vás mohlo překvapit, kdybych vám 

řekl, že se nehlásím na gymnázium, nýbrž na 

střední školu s oborem specializujícím se na 

multimédia a žurnalistiku. Proč? Jde mi 

především o přístup školy. Ten je natolik dobrý, 

že mohu po prvním ročníku přestoupit na jiný 

obor, například na psychologicko-pedagogický, 

kdyby na psychologii nebyla již tak náročná 

cesta. Vlastně… mám ještě jeden důvod. 

Nemyslím si sice, že budu žurnalistou, ale 

myslím, že by mě tento obor stejně mohl bavit. 

A jelikož teď jednoduše nemůžu mít jistotu v to, 

že znám své budoucí povolání, tak myslím, že je 

dobré zaměřit se na cestu, která mě bude bavit, 

a to i když to není tatáž cesta jako ta, která by 

měla vést k povolání, kterým si momentálně 

nemohu být jist, poněvadž odmítám být 

manipulován okolím, které mě vůbec nezná 

a neví, které povolání je pro mě to pravé, i když 

já taktéž ne. 
 

P.S.: Jinými slovy – prostě nevím, jen jsem to 

vyjádřil do čtyř set slov. :-) 
 

Alexandr Nawrat, 9. A 

 

 

Čímpak asi budu? 

Zvolím tu správnou školu? 
To jsou otázky, na které stále jistou odpověď 

nevím. Nechávám to zatím na osudu. 

Alespoň už vím, kam chci jít na střední.    

Původně to byla zdravka zaměřená na 

fyzioterapii/masérství, ale měla jsem o tom 

pochyby, a tak jsem to chvíli nechala. Poté 

přišla myšlenka, že pedagogika by byla cesta, 

práce s dětmi mě baví ze skautu. Jelikož mám 

oba rodiče učitele 1. stupně, tak vím, jak je tato 

práce těžká.  

Ovšem, když jsem to řekla doma, tak jsem 

takové reakce moc nečekala, máma zprvu 

nechtěla, abych šla cestou jakékoliv pedagogiky 

a tátovi to bylo jedno: „Hlavně ať tě to baví.“ 

Vlastně ani nevím, co jsem čekala. Ale časem 

i máma nejspíš usoudila, že je to nějakým 

způsobem moje cesta. A i já stále nevím, zda až 

budu dospělá, tak jestli budu učitelka. Třeba na 

střední zjistím, že to není pro mě a budu hledat 

jinou další cestu, anebo naopak mě to zrovna 

začne bavit a budu pokračovat. 

Ale otázka Čímpak asi budu? pro mě 

neznamená pouze výběr střední školy či 

budoucí zaměstnání.   

Moje odpověď by zněla asi takto: V budoucnu 

chci být hlavně sama sebou. Každé ráno se 

probudit a říct si: „Ano, toto jsem já a mám se 

ráda.“ Mít okolo sebe lidi, které mám ráda 

a kteří mají rádi i mě. Budu dělat, co co mě baví 

a naplňuje, i kdyby to bylo třeba sedět za kasou 

v obchodě. Chci to být prostě já, ráno se 

s úsměvem probouzet a s úsměvem opět 

usínat. Žít s pocitem, že jsem dnes něco 

dokázala a ne, že jsem opět selhala… 

Magdalena Pattermanová, 9. A 

 

2x kresba: Nikol Kadlecová, 8. A 
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Volba střední školy a povolání 
V tom, co bych chtěla v životě dělat, mám už 

celkem jasno, a zároveň netuším vůbec nic. 

Zvládla jsem si ujasnit dvě věci, co připadají 

v úvahu. Každá má ale nějaký háček.  

1. Veterinář 

Už od mala miluji práci se zvířaty a svoji 

budoucnost s tím vidím velmi propojenou. Vždy 

jsem se o to zajímala a jsem si jistá, že mě to 

nikdy neomrzí. Klidně bych dělala obyčejnou 

chovatelku v nějaké zoo, je to velmi zajímavá 

práce a vím, že by mě naplňovala. Jenže jako 

chovatelka, která zvířata krmí a hlavně po nich 

uklízí, bych se nejspíš neuživila. Výhodnější by 

tedy bylo stát se veterinářkou. Představa, 

potkávat zvířata každý den a pomáhat jim, je 

skvělá, ale já osobně bych byla špatná doktorka. 

Jehly ještě zvládám, ale jakožto doktorka bych 

musela vzít do ruky skalpel a operovat. S tím 

mám zatím problém. Je možné, že se to do 

budoucna změní, ale zatím se na tento obor 

nebudu nijak zaměřovat. 

2. Architekt 

V tomhle oboru mám celkem výhodu, že 

přirozeně nekreslím až tak špatně, a navrhovat 

různé věci pro zábavu mě baví. Další důvod, 

proč bych si zvolila tohle povolání, je, že by se 

to moc líbilo tátovi. Problém ale je, že matika či 

fyzika nejsou předměty, které bych přirozeně 

chápala, a že by mi šly samy od sebe. 

V matematice jsem ještě dobrá, a většinou se 

nestane, že bych dostala horší známku než 

jedna, ale trochu se bojím, že je to jen díky naší 

skvělé učitelce. Fyziku mám už teď problém 

občas pochopit, natož představa, co mě čeká na 

střední škole… Taťka mě ujišťuje, že těžké 

výpočty za mě bude dělat stavař, ale stejně by 

tu byl problém, že musíte být opravdu dobří, 

abyste se prosadili. 

Z důvodů odlišnosti mých dvou nápadů na 

dream job je jediná možnost – jít na 

gymnázium, a doufat, že se za ty čtyři roky 

stihnu rozhodnout. 

Emma Suchanová, 9. B 

 

Bude, nebude  
Za pár měsíců přijde jedno z nejdůležitějších 

rozhodnutí mého života. Budu muset 

rozseknout, na kterou střední školu půjdu, což 

značně ovlivní můj budoucí život. Není to vůbec 

jednoduché. Ještě nedávno jsem na otázku: 

„Čím chceš být?“ odpovídal, že vůbec nevím. 

S rodiči se o tom často bavíme.  

Rád bych zkusil podat přihlášku na gymnázium. 

Vím, že moje známky nejsou excelentní, ale 

také vím, že bych asi dokázal zabrat víc. Po 

dlouhé úvaze jsem se rozhodl, nebo spíš 

přiklonil, k povolání lékaře. Nejvíce mě 

přitahuje kardiochirurgie. Je to velmi zajímavá, 

ale i náročná a zodpovědná práce. Vím, co 

práce lékaře obnáší – můj táta je lékař. Byl to 

právě on, který mě nejvíce motivoval. Často 

chodím k němu do práce, zkouším si 

manipulovat s přístroji. Baví mě, když mi táta 

povídá zajímavosti o nemocech.  

Zvažoval jsem i technický obor, protože mám 

rád motorky, ale nabídka oborů na průmyslové 

škole mě nenadchla. Taky se bojím, že když si 

teď zvolím úzce zaměřený obor, pak už si 

nebudu moct vybrat nic jiného. Když půjdu na 

gymnázium, budu mít ještě čtyři roky, abych si 

mohl zvolit jakoukoliv specializaci. Třeba to 

nakonec bude úplně něco jiného. Kdo ví? 

Jenomže mě trochu – tedy dost – straší 

přijímačky. Vím, že se na ně musím dobře 

připravit, protože si mohu dát pouze dvě 

přihlášky. A pokud si zvolím špatně a nevezmou 

mě, pak už budou všechny maturitní obory plné 

a zbydou jen učební obory. To bych nerad. 

Vím, že mé plány jsou dost odvážné, ale myslím, 

že v životě si člověk má jít za svým cílem a třeba 

i trochu riskovat a nebrat jen jistotu. Říká se: 

„Risk je zisk“. Tak nám prosím, pane učiteli, 

v dubnu držte palce. :) 

Adam Staněk, 9. B 

 

Kresba: Nikol Kadlecová, 8. A 
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Moje volba  
k vybrání správné školy je taková, že pořádně 

ještě nevím. Proto jsem se rozhodla pro 

nejjistější cestu, a tou je gymnázium. Jistou 

představu o budoucnosti mám. Jen doufat, že je 

to ta správná. Už jako malá holka jsem věděla, 

že nechci dělat ta povolání, o kterých mluvily 

ostatní děti. Zpěvačka, herečka, prodavačka 

nebo snad učitelka? Nic pro mě. Moje 

představa byla něco jako doktorka nebo 

jakákoliv kancelářská práce. A za tím si pořád 

jdu a dělám proto, co můžu. Chci být nezávislá, 

vydělávat sama na sebe a něco v životě dokázat. 

Po gymplu bych nejraději šla na vysokou školu. 

A úplně nejlepší by byla právnická fakulta. 

Uplatnit se ve velké firmě, nebo si dokonce 

založit vlastní. Nejvíce mě na tom láká 

představa, že budu dělat něco, co mě bude 

bavit. Hádat se s lidmi – krásná to představa. 

A ještě k tomu představa velkého finančního 

ohodnocení… Ale to je samozřejmě jenom 

detail. Pocházím z velmi dobře zajištěné rodiny, 

a i já chci tohle jednou pro mou vlastní rodinu. 

Jedna z mých dalších představ je, uplatnit se 

v zahraničí. Moje vysněné město je Vídeň. 

MILUJI TO TAM. Žijí jinačím způsobem. Mají 

větší finanční ohodnocení a podle mě i lepší 

pracovní příležitosti. Jejich způsob života se mi 

hodně zamlouvá. Vidět, že stačí být jen 

ošetřovatelka v zoo a jezdit v mercedesu. ANO. 

Představa „nebýt ve své rodné zemi“ mi nějak 

nechybí. Už teď se mi vlastně líbí tahle 

představa. A to, že mě v tom podporuje i moje 

máma, mi dává větší naději v to, že něčeho 

vážně mohu dosáhnout.  

Právě maminka mě nejvíce ovlivnila. Nejdříve ze 

mě chtěla mít lékařku, pak to byla zubařka, pak 

jsem se do toho vložila já, a byla z toho dentální 

hygienistka, no a nakonec jsme se tak nějak 

shodly na tomto, o čem teď píšu, a už dlouho 

mám tuto představu.  

Asi na tom má i co dočinění můj táta. Dokázat, 

že mohu být jako on. Mít se dobře a zajistit 

dětem to, co budou chtít, i něco lepšího. Prostě 

se chci mít v životě dobře. Vědět, že jsem něco 

dokázala. A že jednou mě budou mít mé děti za 

vzor stejně tak, jako já mám za svůj vzor mé 

vlastní rodiče. 

Ema Utěšená, 9. B 

 

Čím chci být?  
Upřímně nevím a neznám nikoho, kdo by 

v deváté třídě na ZŠ věděl, co chce dělat celý 

život. Je těžké se rozhodnout o budoucím 

povolání, když úplně nevím, jakou cestou jít. 

Kdybych tak měl křišťálovou kouli a ta mi 

ukázala, co bude dál. 

Nejdřív jsem přemýšlel o školách 

v Olomouckém kraji, ale nechtěl jsem dojíždět 

a být na internátu. Kvůli tomu jsem se rozhodl 

hledat školy v Šumperku. Už ze začátku se mi 

líbila střední průmyslová škola. Nejvíce mě 

zaujal obor IT a podle mých rodičů má 

budoucnost. 

Myslím, že je super pracovat s počítači. Hodně 

hraju hry, ve škole mě baví informatika 

a dokážu si představit, že to jednou bude moje 

práce – programovat robota, hru nebo vytvořit 

Kresba: Nikol Kadlecová, 8. A 
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webové stránky. Trochu mě ovlivnilo, že tahle 

práce má samé výhody – mohl bych pracovat 

z domu, určit si, kdy budu pracovat. Taky ten 

výdělek stojí za to! A ke všemu potřebuju jen 

internetové připojení – to zní jako práce snů. 

Ale mám strach, jestli zvládnu přijímací zkoušky, 

protože je o obor v této době velký zájem. 

Hodně se teď učím a chci si vyzkoušet 

„přijímačky nanečisto“, abych to dal! 

Matyáš Jecu, 9. A 
 

 
Kresba: Nikol Kadlecová, 8. A 

 

Čímpak asi budu?  
Tohle je dost závažná otázka, na kterou já 

osobně odpovědět na 100 % neumím. Nevím, 

čím budu, ani kde budu, ani s kým budu. Tohle 

neví nikdo. Nevíme ani, jestli zítra vůbec 

budeme. 

Každopádně moje představy a výběr škol 

(budoucího povolání) se strašně mění a hlavně 

každá ze škol a cest do budoucna se hrozně liší. 

Nějaká taková první moje cesta a představa, je 

škola v Brně (TRIVIS - veřejnoprávní), ze které 

bych později šla na vysokou policejní do 

Holešova. 

A moje druhá představa, je asi nejspíš obchodní 

akademie, na které bych se ještě rozhodla, kam 

půjdu, jestli nakonec doopravdy na tu policejní, 

nebo mne láká ještě medicína a tam bych šla 

směrem fyzioterapie nebo oční lékařka. 

Uvidím, nechám si vše projít pořádně hlavou, 

protože se chci mít v budoucnu dobře a myslím 

si, že tohle je dost zásadní rozhodnutí. 

Adéla Kossová, 9. A 

 

Já mám už jasno 
Přibližně dva roky zpátky jsem jel s dědou 

a strýcem zakrmit zvěř do lesa. Bylo to fajn, 

mezi sypáním kukuřice mi povídali o myslivosti. 

Velice mě zaujalo, kolik o tom ví, a že myslivost 

není jen o střílení, ale také o starání se o zvěř. 

Ten den mi nabídli, jestli bych chtěl jít s nimi 

večer na čekanou. Chvíli jsem váhal, ale pak 

jsem souhlasil. Ten večer jsem si opravdu užil, 

troufnu si říct, že to byl jeden z mých nejlepších 

dnů v životě, protože mi děda se strýcem 

otevřeli vrátka k myslivosti.  

Dnes asi po dvou letech jsem si úplně jistý, že 

bych chtěl jít na nějakou lesnickou školu. Už 

jsem i přemýšlel o nějaké nejvhodnější pro mne 

a přišel jsem na školu v Hranicích. Tato škola je 

podle recenzí jedna z nejlepších lesnických škol 

v ČR a tak doufám, že se na ni dostanu, 

vystuduji, a budu se věnovat práci, kterou jsem 

si zamiloval už ve svých dvanácti letech.  

Jsem za to moc rád, že jsem zjistil, co bych chtěl 

do budoucna dělat. Vím, že mnoha lidem se 

nepoštěstí a hned nenajdou svoji vysněnou 

práci, někteří ji třeba nenajdou vůbec. 

Filip Zaoral, 9. A 

 

Má budoucnost 
Celý život vyrůstám v rodině architektů. 

Architektura mě nepřestává překvapovat svou 

volnou tvorbou a krásou. Ale nejsem si jistý, 

jestli bych se chtěl touto prací zabývat celý 

život, protože miluju pohyb a cestování. I kvůli 

nejistotě jsem se rozhodl, že půjdu na 

gymnázium. Za 4 roky už určitě budu vědět kam 

dál. Ale pozor! Tohle je plán B.  
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Mým největším snem a plánem A je hrát 

FOTBAL na nejvyšší úrovni a stát se nejlepším ze 

všech. Každý den se snažím zlepšovat, abych 

jednou mohl nastoupit na fotbalovou scénu. 

Jako každý člověk mám také obavy. Občas se 

sebe ptám: „Jsem dost dobrý? Mám na to? 

Mám to vzdát?“ Vždy si naštěstí správně 

odpovím a pokračuji dál. Kdybych se vrátil o rok 

zpátky, ještě jsem hrál fotbal za Vikýřovice a teď 

hraji za Šumperk, s kterým hrajeme druhou 

dorosteneckou ligu. Pro mě to je velký posun 

a doufám, že ne poslední. A kdybych opravdu 

hrál profesionálně fotbal, co po kariéře? Zřejmě 

bych nakoupil nějaké nemovitosti a hospodařil 

s nimi nebo bych se stal trenérem. 

Jakub Doležal, 9. B 

 

Čímpak asi budu?  
Tohle je otázka, kterou si neustále opakuje snad 

každý deváťák. Někteří ví, někteří tuší, někteří 

neví. Mezi ty, kteří neví, patřím i já. Nejhorší je 

to, že vlastně nikdo netuší, co v budoucnu 

přijde, nebo kam nás život zavede. 

Já uvažuju nad průmyslovkou, ekonomkou 

a gymplem. Myslím si, že první varianta je pro 

mě nejlepší. V mém rozhodování hraje velkou 

roli rodina a samozřejmě já. Jenomže moje 

nerozhodnost vítězí, tak jsem zvědav, kam to 

dotáhnu. Třeba dělník, podnikatel, pilot, 

motivační řečník, masér, programátor, 

elektrotechnik, architekt či povolání, které 

zatím neexistuje. To už je věc budoucnosti. 

Nechám se překvapit. :) 

Daniel Dvořáček, 9. B 

 

Svět budoucnosti  
ve kterém budu žít, bude svět digitální. Ještě 

jsem pořád mladý a nevím přesně, co dělat, ale 

líbí se mi myšlenka hydroponických vertikálních 

farem. Vertikální farmy se už dnes provozují ve 

světě. Jedná se přibližně o sedm až deset metrů 

vysoké věže, ve kterých se vyživují rostliny. 

Vertikální farmy mají výhodu v tom, že mohou 

být postaveny kdekoli. V opuštěných budovách, 

v podzemí, ale i klidně uprostřed města, což 

snižuje náklady na dopravu. Rozvíjejí se proto 

hlavně v hustě zalidněných oblastech východní 

Asie, Evropy nebo Spojených států. Navíc si 

vystačí s minimem závlahy, proto jejich 

možnosti zkoumají i státy v suchých oblastech. 

V České republice se technologie objevila 

poprvé v Praze a v Břeclavi. Myslím, že 

v budoucnosti bude digitalizace nejen 

potravinářského průmyslu, ale i ve spoustě 

ostatních oborů, kde se vše bude upravovat ve 

3D prostoru. 

Dominik Pavelka, 9. B 

 

Já jako malá  

jsem chtěla být tolika profesemi, že bych je asi 

ani nespočítala. Jednou to byla herečka, pak 

zase učitelka, novinářka, policistka, 

profesionální sportovkyně, popelářka, vědkyně, 

nebo třeba uvaděčka televizních novin a mnoho 

dalších. Pak jsem si začala uvědomovat, že 

mnoho těchto profesí by mě ani nebavilo 

a nešlo, a tak jsem toho nechala, protože jako 

malá jsem se přeci musela zaobírat mnohem 

vážnějšími věcmi.  

Ale tyto poslední roky to přicházelo zase. A tak 

jsem se sebe sama ptala, čím bych chtěla být. 

A vyšla mi z toho policistka. Hlavně v osmé třídě 

jsem nad policistkou uvažovala nejvíce. Ale 

nebylo to tak, že bych se chtěla stát určitě 

Foto: Filip Zaoral, 9. A 
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policistkou, jen jsem si říkala, že by mě to 

mohlo bavit a prostě tak. Dokonce jsem chtěla 

jít i na policejní školu do Holešova, a vážně jsem 

nad tím uvažovala. Byly to perné dny. Ale začalo 

mi docházet, že ještě doopravdy nevím, zda 

policistka je to pravé ořechové. Nebyla jsem si 

tím prostě skoro vůbec jistá.  

A tak rozhodnutí bylo, že si radši udělám 

„normální“ školu. A pak se rozhodnu dál. Takže 

nejspíš za čtyři roky to přijde zas. :) 

Anna Sýkorová, 9. B 

 

Čímpak asi budu? 
Řekněme, že tato otázka se mi pár posledních 

let honí hlavou, ale až do teď jsem to 

oddalovala s větou: „Však mám čas.“ 

A jak na tom jsem? Za chvíli se musím 

rozhodnout, na jakou střední školu jít a toto 

rozhodnutí bude jedno z prozatím nej-

důležitějších v mém životě. 

Za posledních pár měsíců se mé nápady 

a návrhy na školu měnily často a prozatím jsem 

se rozhodla pro Moravskou střední školu 

v Olomouci – jako jedna z mnoha mě zaujala 

určitým zaměřením. 

Film – k tomu mě to pár let táhne, i když mi 

každý říká, že s mými známkami a dovednostmi 

by se vyplatila spíše práva či doktorství. Ale má 

to cenu být celý život v kanceláři a dělat to, co 

mě nebaví? Je zde tuna povolání, která by mi 

dala přijatelnou pracovní dobu a též dobré 

peníze, ale za tu všechnu radost 

a dobrodružství, co by mi mohla jiná práce 

nabídnout, ty peníze nestojí. 

Jistě bych se svou praxí mohla jít pracovat na 

veterinu či permanentně pracovat u koní, ale 

v dnešní době je toto velice pochybně placená 

práce s velkým riskem na ublížení na mém 

vlastním zdraví. 

Ale ta představa pracovat a studovat 

scenáristiku či herectví a dějiny divadel s praxí 

v krásných divadlech či na placech je něco, co 

bych chtěla já. A i když to má nevýhody jako 

nestálé příjmy nebo veliká možnost neúspěchu 

je to to, co by mě s výhledem na budoucích pár 

let mohlo bavit. 

Ale jistě si nechám na mysli také školy jako 

gymnázium či ekonomku. Však „mám čas“ – 

nebo ne? 

Nikol Kadlecová, 8. A 

Foto: Tereza Šubertová, 9. A 
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Při cestě vlakem se dají zažít věci! 

Žáci se zapojili do soutěže Město čte knihu. 
 

Poslední vlak 
Nicol Pleyerová, 8. A 

 

Zahoukání.  

Kouknu z okna a vlak uhání hrozně rychle 

krajinou do neznáma.  

Další zahoukání. 

Hrozně se leknu. Jsem úplně zpocený a nevím, 

co se se mnou děje. Otevřu oči, tma, ležím 

v posteli, je mi hrozně zle, mé tělo něco 

potřebuje, ale já nevím co. Rozhodnu se vstát 

z postele a projít se místností. Jde to hrozně 

ztěžka, všechno mě bolí, mám hrozné křeče. Už 

vím, co bych chtěl, ale já to NECHCI. Nechci, 

aby mě dál všechno bolelo, chci svému tělu 

pomoci. Padám z výšky na postel, zavírám oči. 

Zahoukání.  

Vlak se řítí dál nádhernou krajinou a je mi úplně 

krásně. Chci dojet na to nejkrásnější místo na 

světě. 

Ale tento vlak nejede tím správným směrem. 

Potřebuji vystoupit. Jenže tento vlak nikde 

nestaví! Pomoc!  

Zase jsem se probudil. A cítil jsem se mnohem 

hůř. Zvonilo mi v uších, bolela mě hlava, břicho 

a mé tělo bylo zpocené a ochablé. Měl jsem 

pocit jako po jízdě na horské dráze. Věděl jsem, 

že takhle to dál nejde. Ale jak si pomoci? Jak to 

zastavit? 

Zahoukání.  

Malba: Sára Perekstová, 8. A 
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Znovu padám a sedím opět ve vlaku. 

Ale necítím se tak krásně jako 

předtím, ani nejedu tak krásnou 

krajinou.  

Zahoukání. 

Zdá se, že bych se měl někam dostat. 

Ale nějak nejsem ani tady, ani tam. 

Zase ležím ve své posteli ještě se 

zavřenýma očima, které nemám sílu 

otevřít. 

Zahoukání. 

Uvědomuji si, že můj vlak jede po 

jednosměrné koleji špatným směrem. 

Zahoukání.  

Zvedl jsem telefon z nočního stolku 

a zavolal jedinému člověku, který mě 

v tu chvíli napadl. „Jsem tak unavený, 

že nemohu ani spát. Připadám si jako 

světluška beze světla. Nevím, co se děje. Klesl 

jsem hluboko, už mi není pomoci.“ Výdech. 

„Jsem jako pochodeň, co už pomalu dohořívá,“ 

dořekl jsem a zavěsil. Protože mě napadlo, že 

se zeptá, co se děje. A jak bych jí to vysvětlil? 

Nechtěl jsem jí ublížit. Nemohl jsem dál. Opět 

padám na postel v bezvědomí. 

Zahoukání.  

Ocitnu se zase ve vlaku. A v hlavě mi běží 

myšlenka, že tentokrát jsem opravdu sešel 

z cesty. Ale je to lepší, než bojovat s tou bolestí. 

Mohu jít tam, kam nikdo jiný. Poznám to, co 

nikdo jiný.  

Ve vlaku se začne objevovat spousta vody a já 

nevím, co se děje. Teď se tady topím s jízdenkou 

na vlak, který nikde nestaví. Přesto tomu 

nemůžu prostě uvěřit. Všechno se zdálo být tak 

jasné. Ale teď mám víc otázek než odpovědí. 

Zahoukání. 

Co mě tak unavilo? A co mě přimělo 

zapomenout na to, jak se smát?  

Zahoukání. 

Můj tep zvolna zpomaluje... Cítím, jak na mě 

někdo volá: „Kámo, hej, vstávej..., co to 

meleš..., hej..., nedělej si z nás srandu.“ 

Už se jen směju a připadám si jako blázen, co se  

 

 

chechtá v dešti. Voda stále přibývá. Jsem trochu 

mimo…  

 

A to byla poslední myšlenka zpěváka kapely 

Loud Rules, který zemřel včera o půlnoci. 

Doktoři řekli, že v sobě měl smrtelnou dávku 

pervitinu.  

„Drogy bral už asi půl roku,“ dodala hlasatelka 

v televizi. 

Po doznění této věty žena vypnula televizi 

a řekla si pro sebe: „Proč jsem mu nějak 

nepomohla. Věděla jsem, že je s ním něco 

špatně.“ Po tváři jí stékala jedna slza za druhou. 

„Jsem přece jeho máma. Tak proč?  Proč? 

PROČ!“ 

 
 

Foto: Karin Zaoralová, 6. C 
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Ráda jezdím vlakem  
Marie Hůlková, 7. A 

 

Já ráda vlakem jezdím, 

na sedačce sedím. 

Koukám z okna, 

jak ptáčci poletují, 

veverky šišky okusují. 

 

I s babičkou jezdím vlakem, 

kluk naproti střílí prakem. 

Namíří, gumku pustí. 

Okno rozbité však nerozpustí. 

 

Kluk se přiznal, že to on. 

Průvodčí řekl: „No co už, 

ale jestli příště, 

tak zaplatíš milion.“ 

 

A pak řekla moje sestra Áňa: 

„Jezdit vlakem je fakt paráda.“ 

 

Zkratkou do Prahy 
Adam Havránek, 7. A 
 

Jel jsem vlakem a zdál se mi sen. Kolem mě byla 

krásná příroda. Srnky běhaly, krtci hrabali a já 

jsem na ně zíral jako na zázrak. 

Najednou jsme z ničeho nic začali vzlétat. 

Chvilku jsem vůbec netušil, co se děje, až někdo 

ve vlaku zakřičel: „My letíme!“ Stoupali jsme 

rychleji a rychleji. Už jsme byli nad mraky 

a pokračovali do vesmíru. Potom už jsme byli 

tak daleko, že už ani nešla vidět naše planeta 

Země. Strojvedoucí otočil vlak vzhůru nohama 

a zastavil ji. Všechny tašky, kufry a batohy 

s věcmi spadly na střechu. Divili jsme se, co se 

stalo. 

Po chvíli k nám po stropě přišel strojvedoucí. 

Počkat! To nebyl strojvedoucí. Byl to nějaký 

mimozemšťan! Seděl jsem u dveří a on ke mně 

přišel a vyhodil mě ven. 

Letěl jsem pomalu bez padáku někam na 

planetu, která vypadala jako Mars, ale nebyl to 

on. Nic jsem nechápal, byl jsem vyděšený, ale  

 

potom jsem si let začal celkem užívat. Na 

„Marsu“ měli vysoké mrakodrapy, mezi kterými 

jsem kličkoval. Chvíli se mnou letěli i nějací 

ptáci, ale potom se vydali vlastní cestou. Už 

jsem se blížil k zemi. Letěl jsem do nějakého 

parku. Měli tam fontánu a lavičky. 

Těsně před dopadem jsem se probudil ve vlaku. 

V tom, který jel do Prahy. Nějaký čas mi trvalo, 

než jsem se úplně probral a začal vnímat. 

Kouknul jsem z okénka a už tam byl vidět Karlův 

most. Už jsme tady! 
 

 

Foto: Matylda Pešková Lou, 6. B 

Foto: Magdalena Pattermanová, 9. A 
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Trampoty s jízdenkou 
Viliam Mrázek, 7. B 

 

Byl poslední den prázdnin a já jsem se vracel od 

babičky domů. Když mě přivezla na nádraží, tak 

už jsem slyšel přijíždět vlak. Rychle jsme se 

rozloučili a já jsem utíkal k vlaku. 

Vstoupil jsem do vlaku a zjistil jsem, že jsem si 

zapomněl můj batoh, kde jsem měl jízdenku. 

Ale vlak se už rozjel a já nemohl nic dělat, tak 

jsem se rozhodl, že se schovám na záchod 

a vylezu, až bude konec cesty. Když jsem došel 

k záchodu, tak jsem zjistil, že je obsazený. 

Prošel jsem ještě celý vlak a nikde nebyl jiný 

záchod. Řekl jsem si, že mi nic jiného nezbývá 

než se posadit a doufat, že mi nikdo nebude 

kontrolovat lístek.  

Za pár minut přišel průvodčí a já mu řekl, že 

jsem si zapomněl batoh, a u sebe nemám žádné 

peníze. Průvodčí mi řekl, že musím vystoupit na 

další zastávce.  

Na následující zastávce jsem vystoupil a řešil 

jsem, jak se dopravím na místo a najednou 

jsem na zemi uviděl dvacet korun. Tak jsem si je 

vzal a nastoupil jsem znovu na vlak a dojel jsem 

úspěšně domů.  

Když jsem přijížděl na domácí nádraží, tak jsem 

zjistil, že batoh mám celou dobu na zádech 

a lístek mám v kapse od kalhot. Vystoupil jsem 

a snažil jsem se zapomenout na to, co se právě 

stalo. 

 

Vlakem do Olomouce 
David Balvín, 6. A 

 

Jeli jsme jednou s tátou a mým kamarádem 

vlakem do Olomouce. Na motokáry. Ve vlaku 

jsme s kamarádem hráli hry na mobilu, nebo 

jsme se koukali na videa o RC autíčkách.  

Když vlak dorazil, šli jsme na motokáry. Dali 

nám helmy a sedli jsme si do motokár. Ze 

začátku jsme se trošku báli, ale pak to přešlo. 

A jezdili jsme jako draci. Když jsme dozávodili, 

jeli jsme do KFC. S kamarádem tomu říkáme 

„Kuře Fláknutý Cihlou“. Najedli jsme se a šli se  

 

kouknout do obchodu s RC autíčky. Co to je? Je 

to model auta, který se moc nepodobá hračkám 

autíček. Je o mnoho dražší a rychlejší. Takový 

model vám klidně zlomí nohu. Jede okolo 50 

km za hodinu. Jeden máme doma, ale 

„spalováka“. Chceme si koupit ještě elektro 

model.  

Když jsme vyšli z obchodu, vydali jsme se 

k vlaku a ten nás přivezl zpátky domů. 
 

 

Foto: Filip Zaoral, 9. A 

Kresba: Matylda Pešková Lou, 6. B 
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Zážitky ve vlaku 
Zuzana Krylová, 7. A 

 

Byl jsem na květinovém poli. 

V jeho středu stál větrný mlýn. 

Foukalo, takže se vrtule točila. 

Došel jsem až k němu a zaklepal 

na vrátka. Nikdo neotvíral, ale 

moje zvědavost mi nedala, a já je 

otevřel. Vešel jsem dovnitř, jenže 

jsem se náhle probudil. Došlo mi, 

že to byl pouhý sen a byl jsem 

lehce zklamaný. Vždy jsem chtěl 

vidět, jak vypadá mlýn vevnitř. 

Po chvilce jsem si uvědomil, že 

v kupé nesedím sám jako předtím. 

Přisedla si ke mně žena s malým 

dítětem. Vlak se rozjel. Asi pět 

minut bylo ticho a potom přišel 

průvodčí. Sáhl jsem si do kapsy 

a vytáhl svou jízdenku. Průvodčí ji 

zkontroloval a vrátil. Žena stále 

hledala v kabelce, ale nemohla 

lístek najít. „Asi mi vypadla po 

cestě,“ řekla potichu. Že bych měl až takové 

štěstí, že bych se ocitl v kupé s černým 

pasažérem? Jednou se mi to už stalo a nebylo 

to nic příjemného, tak jsem doufal, že žena 

nakonec jízdenku najde. A našla. Byla pod její 

sedačkou. Myslel jsem si, že dál to bude skvělá 

jízda. Bohužel jsem se spletl. Dítě začalo brečet 

a ona se ho snažila uspat. Moc jí to nešlo. 

Vytáhla mobil a pustila dítěti ukolébavku. Ze 

začátku mi celá situace nevadila., ale dítě stále 

nemohlo usnout. Pořád brečelo. Takže ta stejná 

ukolébavka hrála čtyřicet minut dokola. Pak 

dítě konečně usnulo. Ale naneštěstí vlak vjížděl 

do zastávky a houkal. Bylo naivní si myslet, že 

to pískání dítě neprobudí. Začalo znovu plakat. 

A žena opět pustila ukolébavku. Ještě jsem to 

pár minut vydržel poslouchat, ale pak už mi to 

lezlo na nervy. 

Rozhodl jsem se projít po vlaku a najít nějaké 

jiné volné místo. Jenže vlak byl plný. Nechtělo 

se mi vracet se do kupé, tak jsem si šel  

 

odpočinout na záchod. Zamkl jsem se tam asi 

na deset minut. Pak jsem už chtěl jít. Chytil 

jsem za kliku, ale dveře nešly otevřít. Snažil 

jsem se odtud dostat, ale prostě to nešlo. „Teď 

bych byl mnohem radši v kupé,“ zašeptal jsem 

si pro sebe. 

Všiml jsem si, že vlak zastavuje. Byla to moje 

zastávka. Nevěděl jsem, co dělat. Opřel jsem se 

do dveří naposledy s co největší silou. 

A povedlo se. Jenže vlak se už zase rozjížděl. 

Mohl jsem jen čekat na další zastávku. 

Když vlak zastavil, vzal jsem si věci a vystoupil. 

Další spoj měl jet až za dvě hodiny. Tak jsem 

opustil nádraží a doufal, že mě třeba někdo 

sveze. A měl jsem pravdu. Po chvíli zastavilo 

auto a já nastoupil. 

Řekl jsem, kam potřebuji odvézt, a že si toho 

zastavení opravdu vážím. Za chvilku jsme byli 

na místě. Upřímně jsem poděkoval a odešel. 

Bylo pěkné vědět, že takhle hodní a ochotní lidé 

stále existují. 

Foto: Magdalena Pattermanová, 9. A 
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Vysněná cesta vlakem 
Lucie Vojáčková, 7. A 
 

Včera odpoledne jsem čekala na vlak a měl 

zpoždění. Chtěla jsem si stěžovat, ale nevěděla 

kde.  

Po půlhodině se vlak rozjel i se mnou v kupé, ve 

kterém seděl také pán s paní. Zanedlouho vešel 

do kupé protivný průvodčí, který chtěl vidět 

jízdenky. V tu chvíli bylo otevřené okénko, ve 

kterém se mihlo cosi bílého. Hned se zjistilo, že 

to byla jízdenka toho pána s paní. Průvodčí je 

tedy musel požádat, aby vystoupili z vlaku. Vlak 

zastavil a pan průvodčí vyprovodil mé 

spolucestující z kupé. Po chvíli znovu přišel 

a chtěl vidět moji jízdenku. Já jsem si zavřela 

okénko a podala mu papír. Odešel a já si mohla 

opět užívat překrásného výhledu na krajinu. Asi 

za deset minut vozidlo zastavilo na vlakové 

zastávce a všichni začali pohotově pobíhat 

a vystupovat. Do mého kupé vběhl průvodčí, že 

musím okamžitě opustit vlak. Učinila jsem tak 

a strojvedoucí nám venku řekl, že máme 

poruchu. Ať si počkáme na další spoj. 

Vtom mi začal zvonit budík a probudila jsem se 

do nového krásného dne. 

Vlakem do zoo 
Tomáš Šillar, 6. A 
 

Jednoho prázdninového dne mi rodiče řekli, že 

pojedeme na výlet do zoologické zahrady 

v Praze. A také dodali, že pojedeme vlakem. 

Běželi jsme na vlakové nádraží, kam nám měl 

přijet vlak. Jmenoval se rychlík Tim. Nastoupili 

jsme a sedli si do kupé. A koukali se na krásy 

přírody. Dostali jsme hlad. Dali jsme si svačinu, 

kterou nám připravila maminka.  

Potom jsem začal být ospalý. Odpočíval jsem 

a usínal. Zdál se mi sen, že jsem krmil žirafy. 

Trhal jsem kusy větviček a žirafy k nim ohýbaly 

své dlouhé krky. Jedné žirafě jsem vylezl za krk 

a osedlal jsem si ji jako býka na divokém 

západě. Žirafa mi ukázala celou zoo. Byl jsem 

šťastný. Najednou jsem uslyšel skřípání. 

Probudil jsem se a zjistil, že skřípají brzdy vlaku, 

který zastavoval v Praze. Cestou do zoo jsem 

přemýšlel, zda se mi můj sen splní. Ale bohužel 

to tak nebylo. Výlet jsem si přesto moc užil. 

Foto: Nikol Kadlecová, 8. A 
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Vláček  
Zuzana Krylová, 7. A 

 

Jede vláček, jedu v něm, 

je to jako dlouhý sen. 

Zapíská a zatřese se, 

Pak už jenom rozjede se. 

 

Sednu si k oknu a pak 

- vidím z něho další vlak. 

Mraky přitom pozoruju, 

rád si je i namaluju. 

 

Potom začnu číst si knížku, 

užívám si mou vyjížďku. 

A přitom si představuji, 

jak jízdu vlakem miluji. 

 

Má zastávka už se blíží. 

Tak se mějte bez potíží! 

 

 

Snová havárie vlaku  
Dominik Matys, 7. B 

 

Potom, co jsme vyjeli z nádraží, se cesta začala 

vinout městem a později předměstím. Cesta 

byla nudná a zdlouhavá. Najednou se však 

objevil velký kopec a než vlak k tomu kopci 

dojel, já usnul. 

Zdálo se mi, že jedu vlakem obrovskými 

prudkými serpentýnami. Cesta to byla příjemná 

a rychle ubíhala. Najednou se však stalo, že vlak 

začal strašně pištět a v jedné zatáčce se začal 

převracet a padat. Najednou jsem se ocitl ve 

vzduchu. Já nevěděl, co mám dělat, a tělo mi 

ztuhlo a nedokázal jsem s ničím pohnout. Vlak 

letěl a letěl. Jediné, co bylo vidět, byla voda. 

Vlak dál padal, a když spadl do vody, probudil 

jsem se. 

Potřeboval jsem chvíli, abych se vzpamatoval, 

ale pak už to bylo v pořádku. V Praze jsem 

vystoupil a už to dál byl úplně normální den. 

 

 

Foto: Tereza Šubertová, 9. A 
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Příběh na závěr 

Kletba domu u kaple 
Karolína Hejlová, 7. B 

Tyto příběhy se doopravdy staly. Zažili je moje 
babička, děda a táta.  
Bydleli v domě, který byl postaven vedle kaple 
a hrobky. V rozsáhlé hrobce byli pohřbeni 
Kleinovi, kolem třiceti lidí. 
Do tátových sedmi let se nedělo nic moc 
podivného. Jednoho dne si však hrál venku 
a pobíhal kolem hrobů několika malých dětí. 
V té době se tam prováděl průzkum a některé 
hroby vykopávali. Nastal večer a tady to 
všechno začalo.  
Táta, děda i babička si lehli každý do své 
postele a usnuli. Bylo okolo třetí hodiny ráno 
a na půdě se ozývaly kroky! Babička vstala 
z postele a šla na půdu s baterkou. Když se 
dostala na půdu, rozsvítila, a to, co zjistila, bylo 
velice znepokojující a děsivé. Nikdo na půdě 
NEBYL. Vrátila se do bytu a tohle dědovi 
a tátovi pověděla.  Všichni byli zděšeni, ale 
i přesto si lehli, a po několika minutách usnuli. 
Několik let se něco podobného občas 
opakovalo. 
Když bylo tátovi dvanáct let, vracel se domů  ze 
školy. Snažil se otevřít dveře do domu, které 
byly pootevřené, ale někdo je tlačil proti němu. 

Po několika okamžicích se tátovi dveře podařilo 
otevřít. Vstoupil a zjistil, že doma nikdo není! 
To ho naprosto vyděsilo. Vznikla otázka: „Kdo 
se snažil zabránit tátovi v otevření dveří?“ Duch 
asi zjevně nechtěl, aby se táta dostal domů. 
A poté se něco přihodilo dědovi, když šel domů 
z práce. Děda vystupoval po schodech nahoru. 
Kolem sebe slyšel kroky, ale nikoho neviděl. 
Řekl si, že se mu něco zdá. Ale potom, co 
vkročil do bytu, prošla okolo něj silueta nějaké 
postavy. Dědovi proběhl mráz po zádech a měl 
husí kůži. Tohle si nedokázal vysvětlit. 
Poslední příhoda se zase odehrála v noci. 
Babička ležela v posteli asi okolo druhé hodiny 
ráno. Probudila se a dívala se do prázdné zdi, 
ale najednou, jako by to byl sen, vyšel ze stěny 
někdo svatý. Babička mi to popisovala jako 
jakýsi svatý obraz nebo něco tomu podobného. 
Babička říkala, že si myslí, že to byl Ježíš.  
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