
S t r á n k a  | 1 

 

 

 

 

 

 

Jas a žár Února 
Michal Sedloň 
 

Ve mně, v tobě, v nás všech 

zůstanou ty dny, 

utkané z nezničitelné příze. 

Odhodlán bojovat 

do ulic šel lid 

v únoru úrodu sklízet. 
 

A šel, jako když hora kráčí, 

o zemi balvany buší. 

Před ní se neukryjete, falešní hráči, 

neucpete si před ní uši. 
 

To není pochod jako po Mnichovu, 

beznadějný a zoufalý, 

my dorostli jsme nepoddajnosti kovu, 

už nikdy nás zrádně nezaskočí 

to vaše plémě žraločí a mločí, 

my k vítězství dozráli. 
 

Zaburácela ulice. 

V modrácích a hnědých baretech 

pochodují, 

ruce na řemenech pušek, 

dělníci ze závodní milice. 

Do kalhot spadla měšťákovi duše, 

sotva je shlédl za záclonou, 

studený pot mu z čela vyráží. 

A oni zatím jdou ulicí rozjásanou, 

krásní, silní a odvážní, 

nesouce lidem na krajích chodníku 

velikou jistotu: 

Zem bude patřit jen 

dělníkům a rolníkům. 

 

 

 

A soudruh Gottwald v beranici 

promlouvá slova 

jak uragán letící zemí 

a rozjasňující 

čela i ústa ve vítězný smích. 

A naše srdce vrchovatá 

stávají se jedinými náložemi 

nadšení. 
 

Prý každý kámen 

má zde v Praze svoje dějiny. 

Ale já říkám: šťastný zrak, 

jenž v tyto dny 

uviděl cihly a dláždění 

s lidem zpívat a tancovat. 
 

My vložili ty chvíle do paměti, 

do rukou, do duší. 

My dokážem, že ještě za století 

potomkům našim srdce rozbuší, 

a oni řeknou: Tak to tenkrát bylo. 

Zvítězil lid. 

Lid bitý od věků. 

A únorové slunce rozsvětlilo 

nedozírné dálky v člověku. 
 

Jaký to pocit růst a stoupat 

s příbojem, 

součástí být jednoho veletoku, 

jaká to nádhera 

nést v sobě, láskou vyzbrojen, 

kupředu desítkami roků 

jas a žár Února. 
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Svoboda není samozřejmostí  

Číslo 5 

 

Svoboda 
je jednou z nejvyšších hodnot 

dnešní společnosti. Nesmíme 

však zapomínat, že svoboda je 

zároveň hodně křehká, a lze 

o ni velmi lehce přijít.  

Častokrát se přicházející zlo 

tváří jako čisté dobro. 

V únoru 1948 proběhl v naší 

republice převrat s podporou 

většiny národa. Lidé vzhlíželi 

s nadějí na další vývoj a viděli 

v něm završení více než 

stoletého boje o sociální 

spravedlnost.  

Málokdo prohlédl už tenkrát, 

co bude následovat. A mnohým 

trvalo dlouhou dobu, než jim 

spadly šupiny z očí. 

Je těžké někoho z nich soudit. 

Jejich víra v lepší příští byla 

silná natolik, že si nevšimli, jak 

rychle zmizela jejich svoboda. 

Čtěme proto pozorně znamení 

dnešní doby a reagujme včas, 

ať se znovu nedostaneme do 

stavu, kdy bude nutné pro 

svobodu trpět a umírat. 

Je důležité si také uvědomit, že 

pravá svoboda není o tom, 

dělat si, co chci, ale je to 

především odpovědnost za 

sebe i za druhé. 

Tato báseň, oslavující únorový převrat 

roku 1948, vyšla v roce 1950. 
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Toužíme i můžeme… 

Magdalena Pattermanová, 9. A 

 

Občas toužíme zastavit čas, 

odpočinout si a pustit ho zas. 

Jen si tak sednout a být, 

a mít od všeho chvíli klid. 

 

Mít mastné vlasy 

a neohlížet se za ideálem krásy. 

V teplácích tancovat po bytě 

a zpívat si bezmyšlenkovitě. 

 

Dělat na sebe do zrcadla obličeje, 

do té doby než nás to rozesměje. 

Chovat se chvíli jako malé děti 

a ohlížet se jak ten čas letí. 
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Kytarový kroužek 
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Novinářská kachna 
 

Teorie na úvod 
Výrazem novinářská kachna (překlad 

německého Zeitungsente) se označuje 

neověřená, zpravidla nepravdivá zpráva. 

Takovou informaci vydavatelé odedávna 

opatřovali latinskou zkratkou N. T. (Non 

testatur), tj. neověřeno. Fonetická podoba 

zkratky /ente/ je zvukově podobná německému 

díe Ente, česky kachna. 

 

Uzavírka školy 
Vyhlašujeme, že od dnešního dne se uzavírá 

škola, kvůli vytopení třídy 9. A. Prasklo topení. 

Závadu zavinily dvě dívky, které seděly na 

parapetu. Tím vás také chceme upozornit, milí 

žáci, nesedejte na parapety. Nechceme další 

vytopení tříd. 

Uzavření školy bude trvat 14 dní. Výuka bude 

probíhat online. Děkujeme za pochopení. 

Viktorie Málková, Kateřina Hrochová, 7. A 

 

Nový vánoční strom 
Starosta města Šumperka se rozhodl, že místo 

velkého vánočního stromku, který stojí obvykle 

před šumperskou radnicí, ho letos vystřídá 

palma. Bude postavena ve velkém květináči 

a pravidelně kropena. Ozdoby navěsí občané, 

které můžou i ručně vyrobit.  

Anna Konrádová, 7. A 

 

 

Změna místa konání letní 

cyklistické olympiády 
Nastal rok 2023 a jako každý rok se bude konat 

cyklistická olympiáda. Tentokrát, ale na jiném 

místě a to na Antarktidě. Bude se jezdit 

v autech a autobusech. Cyklistická kola budou 

na střechách aut, aby se jezdilo lépe. 

Nela Pospíšilová, 7. B 
 

 
 

Prezidenta Zemana nahradí 

tibetský dalajlama! 
Miloš Zeman dnes ráno bohužel zemřel, nahradí 

ho dalajlama. Ten funkci přijal kvůli svému 

přátelství s Václavem Havlem. 

Bude zavedeno pár změn. Michal Nesvadba se 

stane novým ministrem financí, Láďa Hruška 

ministrem zahraničí. Pečený plameňák je ode 

dneška novým národním jídlem a místo „ahoj“ 

se bude na pozdrav tahat za uši. Změna se 

dotkne i výroby peněz, ty budou nově 

z lepenky. 

Kateřina Břendová, 7. A 
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Znamení zvěrokruhu (nejen)
 

Znamení žáby 

 
Žena narozená ve znamení žáby nemá nikdy 

dost a vždy, když něco má, chce toho ještě víc. 

Chová se ke všem dost nafoukaně a povyšuje 

se. Když něco dělá, vůbec o tom předem 

nepřemýšlí a udělá, co ji zrovna napadne. 

A když s ní někdo nesouhlasí, buď s ním 

smlouvá, dokud ho nepřesvědčí, nebo ho 

podezírá. Na druhé straně ale s lidmi ráda 

komunikuje o jejich zájmech a problémech. 

A když někdo potřebuje pomoc, pomůže mu. Je 

odvážná. 
Takový člověk by mi asi ve spoustě věcí lezl na 

nervy, takže bych ženu ve znamení žáby 

nechtěla poznat. Takovýto člověk si rozumí 

s ženami ve znamení helikoptéry, protože 

helikoptéra má spoustu zájmů, energie a umí 

dobře tolerovat tyto vlastnosti. 

Klára Kamlerová, 7. B 

 

Znamení velryby 
Žena ve znamení velryby je ochotná 

a spravedlivá, ale občas se dokáže naštvat. 

Velryby jsou rády mezi lidmi a nesnáší samotu. 

Když jsou samy, jsou netrpělivé a prožívají stres. 

Každou chvíli musí provádět nějakou činnost. 

Jsou se svým životem spokojené, ale občas mají 

velké výčitky. Proto rády dělají potřebné věci 

pro své tělo a pro zdraví. Berou velký ohled na 

své okolí a chovají se tak, aby nikomu neublížily.  

 

Většinou mají velmi rády sporty jako například 

plavání, které miluje snad každá velryba. 

Takoví lidé jsou mi velice sympatičtí a bylo by 

dobré mít někoho takového v rodině nebo za 

kamarádku. 

Denisa Pospíšilová, 7. A 

 

 

Znamení tygra 
Žena narozená ve znamení tygra je velmi hbitá. 

Kamarády si moc nevyhledává. Spíše čeká, až 

někdo přijde za ní. Nemá moc ráda společnost, 

je spíše samotářská. Umí se o sebe dobře 

postarat a umí se soustředit na věc, kterou 

zrovna dělá, i když ji něco rozptyluje. Ženy ve 

znamení tygra většinou baví sport a jsou 

schopné to někam dotáhnout. 

Tihle lidé jsou sympatičtí a ve spoustě věcech 

dokáží pomoct a vyslechnout ostatní. Kamarádí 

se s lidmi ve znamení psa, protože mu jsou 

povahově nejblíže a nejspíš by si dobře rozuměli 

a vytvořili přátelské pouto. 

Eliška Krillová, 7. B 
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Znamení mikrovlnky 
Ženy narozené ve znamení mikrovlnky jsou 

vybíravé, ale ochotné a milé. Muži jsou však 

úplnými opaky. Mužům v tomto znamení je vše 

ukradené a dokážete je rychle naštvat. 

Ženy jsou velmi vybíravé na kamarády, protože 

chtějí, aby jejich kamarádky odsuzovaly stejné 

věci jako ony. Například pokud tato žena nejí 

maso a její kamarádka řekne, že je maso dobré, 

tak se mohou hned rozloučit. Muži tohoto 

znamení jsou zase úplně otevření, rádi 

poznávají nové lidi, ale ve vztahu jsou opatrní. 

Ženy mají rády upřímnost a sebevědomí, ale 

nenávidí lakomost a cibuli. Muži nejsou nároční, 

co se týká vlastností a jídla, ale nesnáší 

namyšlenost a žlutou barvu. Ženy neumí lhát 

a pomlouvat, ale umí skvěle vařit a hrát stolní 

hry. Muži jsou zase skvělí ajťáci. Jediné, v čem 

jsou oba stejní, je chování ve vážné situaci. 

V tomto případě by se oba hned ke všemu 

přiznali. Oba dva taky nebaví míčové sporty. 

Takoví lidé mi přijdou v pohodě. Je možné, že 

by to byli i moji přátelé. Neměl bych s nimi 

problém. 

Jannick Starsy, 7. A 

 

Znamení psa 
Muž narozený ve znamení psa je většinou velmi 

bystrý člověk a dobrý kamarád ochotný 

pomáhat. 

Je odvážný a nestydí se přiznat své chyby. 

Většinou má před sebou předem jasný cíl 

a vytrvale se k němu probíjí. Úkoly dělá 

samostatně a díky této vlastnosti je velmi 

chytrý. Chová se ohleduplně k ostatním, nemá 

rád pomlouvání za zády. Ke kamarádům se 

neotáčí zády a pomáhá jim. Je ochotný se 

podělit o věci, nemá rád chamtivost. 

Nepotřebuje přepych, ale pouze mu stačí rodina 

a střecha nad hlavou. 

S takovými lidmi bych se chtěl skamarádit. 

Matěj Doležal, 7. B 

 
 

 
Foto: Kateřina Langová, 6. C
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Kam v Šumperku - tipy 

 

Šumperk 
Jako první doporučuji si zajít k radnici. Je vedle 

morového sloupu na rozlehlém náměstí. Kdyby 

vám po této náročné procházce vyhládlo, 

můžete hlad zahnat v JJ bistru, v indické 

restauraci nebo si jednoduše objednejte 

šumperskou JVS nebo Speed pizzu. V horkých 

letních dnech se můžete zchladit zmrzlinou 

z Bianco Café, z restaurace Istria nebo si zajděte 

k polotovarům u sochy Josefa II. Kdyby vám ale 

bylo horko téměř nesnesitelné, doporučuji 

zamířit na kraj města na Bratrušovské 

koupaliště. Pokud začne pršet, tak to obraťte 

a jděte na krytý šumperský Aquatol. Všem 

nadšeným bikerům doporučuji podívat se za 

suchého počasí na singletraily na okraji lesa, 

k bývalé sanatorce. 

Petr Vymazal, 7. B 
 

Krytý bazén a Háj 
Nachází se u lesostaveb a skateboardové dráhy. 

Uvnitř krytého bazénu je bazén na plavání, 

potom tam je sauna, vířivka a temný tobogán, 

který je rychlý a může někomu nahnat strach. 

U krytého bazénu je venku menší bazén se 

skluzavkou. 

Rozhledna Háj je na západ od Šumperka, ale je 

to fascinující rozhledna, kam by se mnoho lidí 

chtělo podívat. U Háje je restaurace Bludoveček 

s hřištěm. Výstup bude náročný, za to výhled 

bude úchvatný. Může foukat či pršet, tak si 

raději vemte bundy či pláštěnky. 

Filip Zika, 7. B 
 

 

Šumperk 
Šumperk je město mé, 

mají tady koleje, 

lasergame a  aquapark, 

je i tady malý park. 
 

Josef II. tady stojí, 

na radnici nikdo není, 

kebab tu dělaj dobře, 

v řekách nemaj úhoře. 
 

Okolí tu pěkné je, 

jezdí se tu na kole, 

jednou ročně výlov rybníka, 

lidi tu mají psa Alíka. 
 

Školní jídelny tu za moc nestojí, 

ale ve škole se aspoň něco naučí. 

Jeseníky odtud kousek jsou. 

Matěj Doležal, 7. B 

 

Šumperk 
Dnes vás provedu městem Šumperk. Je tady 

krásně opravená radnice. Kousek od radnice je 

restaurace a hotel Koruna, kde dělají dobré 

makrely. Taky tady je hezké vlakové nádraží 

a hned vedle je nově opravená autobusová 

stanice. 

Je i tady i několik škol. Taky tady je kino Oko 

a hned vedle dělají super kebab. Je tady čistý 

vzduch a z kohoutku teče dobrá voda a není 

tady moc provoz. Je tady toho mnohem víc, ale 

na jeden papír se to nevleze. 

Martin Kulatý, 7. B 

 

Šumperk – pěkná místa 
V Šumperku je hodně zajímavých ale i pěkných 

míst. A dnes vám pár pěkných míst doporučím. 

Začneme rovnou u radnice a to kvůli její věži, na 

kterou můžete z části vyjet výtahem a z části 

vyjít po schodech. Z věže je pak nádherný 

výhled na centrum města. Dále od radnice 
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můžete navštívit nějakou restauraci nebo si dát 

něco dobrého u okýnka. 

Ve městě se teď otevřela spousta nových 

okýnek. Třeba Donut point, kde prodávají 

výborné donuty dvou velikostí. Nebo třeba malý 

fastfood u bývalého kina Svět, kde si zároveň 

můžete dát kafe nebo nějaký zákusek. 

žák 7. B 

 

Prohlídka 
Dobrý den,  

dneska vás provedu po Šumperku. První místo, 

kde se podíváme je kino Oko. Velmi hezká 

vysoká šedá budova, kde se pouští filmy. Další 

místo je park, velmi překrásný. Většinou jsou 

tam samé akce. 

Vedle kina Oka je dětský Domeček pro děti. 

Spousta atrakcí. Jedna velká kulturní budova je 

šumperské divadlo. 

Nejlepší a nejlevnější je obchod Kaufland, samé 

slevy. Další místo, kilometr od kina, je krytý 

bazén šumperský, je tam krytý bazén dětský 

a normální plavecký. Jsou tam dva tobogány, 

jeden venkovní a jeden vnitřní. 

Další místo, kde se můžeme najíst, je pizzerie, 

přes léto prodávají zmrzlinu. 

V Šumperku je kavárna Svět, bývalé kino Svět. 

Nejhezčí budova Šumperka. 

V Šumperku jako poslední hezké místo a je 

radnice. 

Doufám, že se vám prohlídka líbila. 

Tadeáš Janíček, 7. B 

 

Popis Šumperka 
Máme tu náměstí, kde na Vánoce bývá vánoční 

stromeček, ten stojí u radnice. Bývají tam 

i vánoční trhy, kde prodávají hračky, svíčky, 

deky, jídlo a pití… 

Na náměstí také na Mikuláše je průvod, kde 

chodí čerti s anděly a Mikulášem. 

O Velikonocích tam stojí velikonoční vajíčko.  

Máme tu i památky, například bývalé 

sanatorium. To už bohužel zbourali. Je tu i krytý 

a letní bazén. V krytém bazéně je sauna, vířivka, 

tobogán, který je krytý a svítí v něm světýlka. 

Venku je žlutá skluzavka a studená voda.  

Také tu máme muzeum, ve kterém je oddělení 

i pro děti. Konají se tam i různé soutěže.  

V Šumperku máme i restaurace, školy i školky. 

Eliška Wierbová, 7. B 

 

Průvodce městem 
Každý, když přijede do jiného města, než bydlí, 

tak má kladný a záporný názor na město. V tom, 

ve kterém bydlím já, je hodně částí, které by 

měl vidět každý.  

Jsou zde místa, kde člověk může na všechno 

zapomenout. Moje nejoblíbenější místo je 

louka, i když je v každém městě, tahle je 

výjimečná.  

Je dobré se taky ale podívat do města. Je to část 

Šumperka, kde je nejlepší zmrzlina, kterou jsem 

ochutnala. Nebo jsou tam také obchůdky 

s jídlem, domácími prostředky nebo 

s oblečením. 

Jeden malý obchůdek se jmenuje Divá Hlíva. 

Vaří zde bezlepková a vegetariánská jídla.  

Když půjdeme z města trochu pryč, směrem 

k nádraží, tak můžete navštívit krytý bazén. 

Foto: Soňa Smoluchová, 7. A 
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Pokud máte rádi rychlé tobogány, tak je to 

místo právě pro vás. Nechybí tam také vířivka, 

sauna, ani venkovní bazén. Ten je rozdělený na 

3 bazény. Na malý, střední a nejhlubší, kam 

vede tobogán. Sice je krátký (90 m), ale i tak je 

na něm sranda.  

Lehce a stručně jsem vám napsala něco o městě 

Šumperk, snad se vám bude líbit a navštívíte ho. 

Tereza Cikrytová, 7. B 

 

Šumperk 
Ve světadílu Evropa se nachází země jménem 

Česká republika. V Olomouckém kraji je krásné 

město Šumperk. 

Když přijedete vlakem na nádraží, tak uvidíte 

také nádraží autobusové. To je teď nově 

moderně upraveno.  

Pár minut od nádraží se nachází jeden 

z krásných parků, které v Šumperku jsou. 

V parku se nachází rybníček se sochou pána na 

koni. Také tam naleznete restauraci nazývanou 

Déčko a dům dětí a mládeže Vilu Doris. 

Nejznámější pro návštěvníky může být 

šumperské divadlo spojené s restaurací Arte, 

které se nachází na Hlavní třídě. Hlavní třída je 

ulice plná obchodů. 

Směrem nahoru kolem Café svět potkáte další 

menší městský park. Ten je blízko střední 

zdravotnické školy a je to kousek do 

Palačinkárny. Pak už je to jen kousíček k naší 

krásné radnici. 

Když dostanete na něco chuť, nezapomeňte se 

stavit v JJ bistru nebo v Bianco Cafe. 

V Šumperku je také Tyršův stadion s atletickou 

dráhou, fotbalovým hřištěm. Máme také 

hokejovou halu, kde hrají naši šumperští Draci. 

Šumperk je krásné město plné kaváren 

a restaurací. 

Anna Vilímková, 7. A 

 

 

 

Foto: Anna Konrádová, 7. A 
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Šumperk 
Šumperk, to je město krásné, 

je to město památek plné. 

Když do kašny se sovou hodíš svou minci, 

začnou se dít zázračné věci. 
 

Sova probudí se, 

vzlítne, 

nakonec tě chytí, 

odnese si tě 

na střechu radnice. 
 

Vidíš spoustu nádherných soch  

i starostu 

jak míří domů 

z radnice. 

Kristýna Nedělníková, 7. A 

 

 

Co navštívit v Šumperku? 

V Šumperku lze navštívit mnoho míst. 

K  nejznámějším patří divadlo, radnice spolu 

s morovým sloupem a hlavně Lidl. Lidl je totiž 

jednička v čerstvosti. 

Pokud máte hlad, nesmíte zapomenout na 

bistro s kebabem pod poštou. Tam je nejlepší 

kebab ve městě. 

Také je zde pizzerie Istria. Tam najdete široký 

výběr pizz a italských těstovin. Doporučuji 

špagety carbonara. 

Chcete-li si oživit vzpomínky na čarodějnické 

procesy, navštivte Geschaderův dům.  

Ve městě je také spousta kostelů, například 

evangelický nebo kostel sv. Barbory. Pokud 

byste hledali něco konkrétně, zajděte vedle 

divadla do informačního centra. Nechodil bych 

do trafiky u pošty, tam je velmi nepříjemný 

personál. 

I tak je ale Šumperk krásné město a stojí za to 

ho navštívit. 

Jannick Starsy, 7. A 

 

 

Obrázek: Veronika Souralová, 8. A 
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Modrý ptáček 
Jediným zadáním pro texty žáků byl malý obrázek 

 

Autor obrázku: Karolína Mičová, 7. B 

 

Barvozpěv 
Magdalena Pattermanová, 9. A 

 

Po škaredém káčátku, fialovém králíkovi Fpalovi 

a kocouru v botách nám do pohádkového světa 

do slova a do písmene přiletěl modrý 

barvozpěv.  

Ptáte se, co je to vlastně ten barvozpěv? Tak to 

se ptáte správně! Barvozpěv je totiž skoro až 

magické stvoření. Odborníci na pohádkové 

bytosti se dohadují. Jedni říkají: „Je to pták, 

který se vyklubal ve šmoulí vesničce. Proto je 

tak magický a nezná špatné záměry či jakékoliv 

myšlenky, které nejsou stoprocentně kytičkové 

a plné slunce.“ Druzí zase tvrdí: „Ne! Je to zvíře, 

konkrétně pták, kterého si ze své poslední cesty 

přivezli Bolek a Lolek.“ Další skupina odborníků 

je přesvědčena o tomto: „Barvozpěv je jeden 

z nejmagičtějších ptáků, kam až jen pohádková 

historie sahá. Mnoho desítek let byl skrýván 

a utajován ve vílím království z pohádek o víle 

Zvonilce.“ 

Takže teď sice známe tři teorie o barvozpěvovi, 

ale nevíme, co obnáší jeho magie. Pokud čekáte 

něco velkého, jako třeba že vám snese vajíčko, 

ve kterém bude to, co si přejete, nebo že když 

zazpívá, objeví se duha, tak to jste na omylu. Ve 

skutečnosti barvozpěv přináší štěstí, lásku 

a smích. Zdá se vám to málo? Nebo je to dar, na 

kterém nejvíce záleží? To nechám na vás. 

Myslíte si, že jsem skončila? Že je to vše? Ne, 

není. 

Ve skutečnosti se barvozpěv ukrývá v každém 

z nás. Nikdy ho nikdo neviděl a ani neuvidí. Ale 

díky vám můžeme zažít jeho magii. Tak vás 

prosím, probuďte v sobě malého barvozpěva 

a nechejte ho čarovat. Jeho kouzla darujte 

ostatním, ale hlavně i sobě. 

 

Unolingo 
Alex Nawrat, 9. A 

 

Jestli jste se v posledních pěti letech snažili 

naučit cizí jazyk, možná jste narazili na sovu 

jménem Duolingo. A i kdyby ne, určitě Duolinga 

znáte alespoň z reklamy. Je to taková ta otravná 

zelená sova, která vám neustále připomíná, že 

pro udržení svého „daily goalu“ dnes musíte 

absolvovat ještě deset lekcí japonštiny. To ale 

ještě neznáte jeho staršího bratra Unolinga… 

Unolingo je pro snazší rozeznání od Duolinga 

modrý. Na první pohled je se svou roztomilou 

čepičkou a velkými botkami šťastný a milý. 

Uvnitř se ale Unolingo utápí v těžkých 

depresích. Vždy svému bratrovi záviděl jeho 

úspěšnost v lektorování, přestože věděl, že 

Duolingovi nezáleží na lidech tolik jako jemu. 

Duolingo chtěl od začátku jen zbohatnout. Svět 
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už je takový. Měli by nad námi být lidé 

(případně sovy) s dobrým srdcem, ale ovládají 

nás jen pyšní a protivní zbohatlíci. 

Unolinga jste doteď neznali, tak snad poznáte 

i ty milé lidi, kteří by mohli svět udělat lepším 

místem. 

 
 

Modřín létavý 
Lawrence O´Reilly, 7. B 

 

Modřín létavý (latinsky Modrus letus) je létavý 

pták, který se nenachází v Evropě od Šumperka 

až po Šumperk. Jeho výrazným znakem je 

čepice s bambulí. Je nutné neplést si ho 

s trpajzlíky zakrslými. Trpajzlíci totiž nemají 

velké červené boty. 

Modřín má modré zbarvení. V zimě také modré, 

ale i bílé od sněhu. Létá až do výšky 11 

kilometrů a proto je občas sražen letadlem. Živí 

se žížalami a vlky. Vadí mu včely.  

Důležité upozornění: Jsou to ptáci, ne savci! 

Konflikty 

Modříni vedou často války o sušenky. Napadají 

všechny, kteří se nechtějí o sušenky dělit. 

Sušenky musí být veganské a bezlepkové. 

Život 

Začátek života probíhá v okapu. Tito ptáci mají 

rádi vodu a sprchu. Nikdy není na škodu, nalít 

do okapu šampón. Modříni vám poděkují. 

Zemřou v 168 letech, vždy v pátek. 

Ptáček Modrásek  
Adéla Kossová, 9. A 

 

Žil jednou jeden ptáček, který se jmenoval 

Modrásek. Proč zrovna Modrásek? Protože byl 

celý modrý od hlavy až k patě. Na hlavě nosil 

hnědou čepičku s červenou bambulkou. Byl 

drobňoučký, měl nohy jako párátka a velké 

červené botky. 

Povahu měl velice laskavou a rozdal by se pro 

každého. Spousta ostatních ptáčků ho však 

neměla ráda. Proč? Protože byl až moc hodný, 

omlouval se i za věci, za které nemohl. Pomáhal 

těm, kteří se k němu chovali hnusně. Plnil bez 

váhání všechny povinnosti. Prostě a jednoduše 

měl příliš dobré srdce. 

Pak však přišel rok 2022. Nové předsevzetí, 

nové já. Ptáček se rozhodl, že se změní. Zaměřil 

se více na sebe, na svoje zdraví a na svůj život. 

Začal být šťastný a rozvíjel hlavně sám sebe. 

Co z toho vyplývá? Nemůžeš rozdávat lásku 

a štěstí, pokud ji nejprve nemáš sám k sobě! 

 

Svět aradurů 
Adéla Trtíková, 9. A 

 

Kde žijeme? Žijeme ve světě, o kterém víme 

vše? Ve světě, kde se před námi skrývá 

tajemství? Není tu něco, co se nám vyhýbá, 

nebo se my vyhýbáme něčemu? Svět někde 

v hlubinách, lesích či hned za rohem? 

Co kdyby tu bylo něco, co nikdo nevidí? Co 

kdyby tu bylo něco, co kromě mě nikdo nevidí? 

Svět aradurů! 

Proč jsem se do něj dostala? Proč žiji mezi nimi 

a zároveň mezi lidmi? Nevím jak ven, nevím, co 

dál. Když otevřu oči, vidím jejich svět. Otevřu je 

znovu a najednou je pryč! Jsem zase tady mezi 

lidmi. Co se to děje? Proč se to děje mně? 

Nenávidím to. Kdykoli se nesoustředím na svět, 

na který jsem zvyklá, dostanu se jinam. Do světa 

aradurů. Jsou to krásná zvířata, to ano. Jsou to 

tvorové, kteří mají čistou duši. Neublíží mi, 
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nemohou, ale já jim ublížit mohu. Nechci, ale 

mohu. A to mě děsí nejvíce. Děsí mě, že bych 

mohla ublížit něčemu tak krásnému, jako jsou 

oni. 

Sedím ve škole v hodině češtiny. Najednou mi 

přistane na lavici jeden z aradurů. Je zraněný, 

má něco s křídlem. Nevnímám učitele, věnuji se 

jen tomu zraněnému křídlu. Co mám dělat? 

Vstávám a jdu s aradurem pryč ze třídy, na 

záchod. Za sebou slyším tlumený hlas učitele, 

volá na mě, neslyším co, jen vím, že volá. Chci 

se otočit a jít zpět. Odejít z tohoto fantaskního 

světa, chci strašně moc zpátky, ale nemůžu. 

Musím pomoct tomu malému zraněnému 

aradurovi. Na krku má jmenovku. Jmenuje se 

Albert. Budu mu říkat Bertík. Ošetřím mu 

zraněné křídlo a předávám ho jeho rodině, 

která zrovna přilétla. Z jejich zobáčků se ozývá 

skřehotání. Vím, že mi děkují. Už tu chci zůstat, 

již nechci zpět. Musela jsem to přijmout, abych 

tu mohla být. Přijmout skutečnost, že nepatřím 

do světa, ve kterém jsem dosud žila. 

Jsem šťastná do doby, než se probudím na 

nemocničním lůžku na psychiatrii. 

 

 
 

Hanes 
Albert Zika, 9. B 

 

Byl jednou jeden klučina, jmenoval se Hanes. Žil 

veselý a duchaplný život. Chodil s kamarády 

ven, jezdil na své motorce a podnikal různá 

dobrodružství. 

Potom se mu ale začala lepit smůla na paty. 

V pondělí onemocněli všichni jeho kamarádi 

a on zůstal ve škole sám. A když šel domů, 

nedíval se pořádně na cestu, zakopl, udělal 

kotoul a skončil v příkopě. Doma ze sebe shodil 

všechno zablácené oblečení a se slzami v očích 

se zabouchl ve svém pokoji. „Proč se mi tyto 

věci dějí? Vždyť jsem nikomu nic neudělal!“ Při 

tom nářku se poohlédnul po svém ptáčkovi, 

kterého měl v kleci na poličce. „Já bych si tak 

přál být také ptáčkem, jako ty. Kdybych měl 

křídla, do bláta bych nespadl.“ „Kdybychom byli 

všichni zvířaty, bylo by nám všem lépe,“ 

pomyslel si před spaním. Zhasnul světla a usnul. 

Nastalo slunné ráno. Krásný začátek nového 

dne plného radosti. Tu najednou Hanes uslyšel 

kokrhat kohouta. Na vesnici, kde žil, by se 

kohoutí hlas dal očekávat, ale Hanes neslyšel 

kohouta už roky a to tu bydlí od narození. Vyšel 

se podívat na balkón, odkud ten zvuk přichází. 

Když otevřel dveře, tak ho málem trefil šlak. Na 

verandě seděl ale sakra velký kohout. „Co tu 

dělá?“ zašeptal Hanes. Kohout ho uslyšel, otočil 

se k němu a pozdravil ho: „Ahoj, synku.“ Hanes 

v šoku zacouval zpátky do pokoje a zahlédl svůj 

obraz v zrcadle. „Já jsem také zvíře! Je ze mě 

jakýsi malý modrý ptáček!“ Než ale stihl pobrat, 

co se vlastně stalo, matka ho vyhnala do školy, 

protože jako obvykle zaspal. 

Ve škole už potkal nějaké uzdravené kamarády, 

ale všichni byli také změněni na zvířata. 

Například tam byl Vítězslav vydra, který byl 

v hodně špatné náladě, jelikož se mu značně 

zmenšila noha, a on si nemohl vzít svoje 

oblíbené boty. Po chodbě proskákal klokan 

Dominik a bohužel mu při skákání vypadl mobil 

z kapsy, takže mu ho zase zabavili. Po dalších 

podobných úkazech Hanes pochopil, že ostatní 

to také nemají lehké, a tak by se ani on neměl 

zbytečně trápit nad každou maličkostí. 
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Pravda o vesmíru 
Daniel Dvořáček, 9. B 

 

Planeta Země. Existuje zde zlo i dobro, spousta 

radosti i smutku. Mnoho barev a jejich odstínů 

pokrývá zdánlivě nekonečnou krajinu. Milióny 

zvířat si tu spokojeně žijí své životy. Lidé jsou 

přesvědčeni, že na vrcholku potravního řetězce 

stojí právě oni. Ti vynalézaví, vychytralí, zlí, 

hodní, sebevědomí, bázliví, sobečtí, blahodární 

tvorové, kteří tuto planetu obývají už pěknou 

řádku let. Co kdybych vám ale řekl, že všechno 

je úplně, ale úplně jinak? 

Před pár miliardami let přiletěl na téměř 

neobyvatelnou a nehezkou planetu Bob se 

svými osadníky, aby dali Zemi do pořádku. 

Úpravy trvaly mnoho miliónů let. Nejdříve se 

musel do atmosféry dodat kyslík, potom voda, 

bylo třeba vysadit experimentální živočichy. Ne 

vše se napoprvé podařilo. Třeba pokus 

s dinosaury. Byl jim ponechán dostatečný čas na 

samostatný evoluční vývoj. Ale Bobovi se 

výsledek nelíbil. Tak se rozhodl začít znovu. 

Dinosauří populaci vyhladil a představil své 

firmě nový projekt. Byl celkem zajímavý, 

středem tohoto plánu byli tvorové, které Bob 

pojmenoval „lidé“. V Bobově rodném jazyku to 

znamená „směšnost, vtip, bláznovství“. Firma 

nechala lidskou populaci zase nějaký čas vyvíjet. 

Kdo je vlastně Bob? Je to frajer z rodu slepičáků, 

velmi slavné rodinné firmy z gitanské části 

vesmíru. Vypadá trochu jako slepice, má dlouhé 

nohy, čepici a je celý modrý. Jeho vzhledu se 

spousta Gitanů smála, ale důležité bylo, co měl 

v hlavě. Kdybychom to převedli na lidskou 

hodnotu chytrosti, tak Bob má přesně 10935 

bodů IQ. Vynalezl a navrhl mnoho planet 

a tvorů, které potom následně prodával 

v gitanském prostoru. Lidé jsou jedním z jeho 

žertovných projektů a plánuje je prodat do kin 

a zábavních center v šesti různých galaxiích. 

Úsměvné je, že lidé vůbec netuší, že něco jako 

gitanský prostor existuje, a navíc si myslí, že 

jsou páni Země. A je celkem průšvih, a tím si 

u Boba dost zkazili reputaci, že pojídají kuřata. 

Na základě tohoto zjištění už chtěl Bob lidi 

zlikvidovat, ale jeho poradci mu to rozmluvili 

a tvrdili, že by bylo škoda zničit lidský projekt, 

který má velký potenciál, aby se stal největším 

komediálním trhákem všech dob. Dějiny lidí 

jsou tajně zaznamenávány.  

Lidé si myslí, že jsou nejlepší a nejchytřejší 

v celém vesmíru. Zajímá mě, jak budou 

reagovat, až se jim Bob někdy ukáže, a oni zjistí, 

že je celou dobu ovládalo kuře. 

Na závěr chci jen podotknout, že bychom si měli 

dávat velký pozor, abychom pojídáním kuřat 

nezpůsobili kuřecí genocidu. Je to v zájmu nás 

všech! 

 

 

Foto: Eliška Sevruková, 9. A 
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Civilizovaný pták Karel 
Klára Kamlerová, 7. B 

 

Byl jednou jeden pták Karel. Žil v blízkosti lidí 

a každý den je pozoroval. Říkal si, jak je divné, 

že lidé mají každý den jinou barvu, a chtěl tomu 

přijít na kloub. Vymýšlel, jak to udělá. 

Jednou ho napadlo, že vletí do domu, který stál 

poblíž, a bude lidi sledovat. V tom domě ho 

našla jedna holčička. Té se modrý ptáček Karel 

moc líbil. Dala si ho do klece. S tím sice Karel 

nebyl příliš spokojen, ale alespoň mohl holčičku 

pozorovat. 

Ráno se holčička převlékala z pyžama. Karel 

konečně pochopil, proč má každý člověk denně 

jinou barvu. A naráz se také necítil špatně, že je 

široko daleko jediným modrým ptákem. V zimě 

se začal oblékat stejně jako lidé. Žil dále 

s holčičkou v pokoji a byl šťastný. 

 

Popis obrazu Modrý kos 
Michal Bortl, 8. B 

 

Dnes jsem pro vás vybral obraz od známé 

dětské malířky Jany Hrubé. Toto dílo jsem zvolil 

zejména kvůli pozitivní energii, kterou obraz 

vyzařuje. 

Je zde namalován malý ptáček, který má na 

hlavě velkou hnědou čepici s červenou bambulí. 

Hned pod čepicí se kosovi lesknou dvě očka 

společně s malým oranžovým zobáčkem. 

Baculaté tělíčko mu pokrývá načechrané modré 

peří. Na oranžových nožičkách pták nosí 

červené široké boty s černými tkaničkami. 

Za jeho postavou se rozpíná silná bílá záře 

a také spatříme tmavě zelenou trávu. 

Obraz ve mně vzbuzuje radost a klid. Tato 

malba rozhodně stojí za prohlédnutí. 

 

 
 

Kuře – 2 verze 
Simona Štěpánková, 8. B 

 

Zdrogované kuře – 1. verze 

Před pár minutami donesl pan učitel do třídy 

obrázek. Nejdřív jsem nevěděla, co o něm 

napíšu. Pak jsem se rozhodla, že prostě sdělím, 

jak na mě obrázek působí. Tak, jdeme na to. 

Když se na kresbu podívám poprvé, vidím 

roztomilé kuřátko. Ale na druhý pohled už 

zahlédnu zdrogované kuře, které si před 

Foto: Matylda Pešková Lou, 6. B 
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příchodem na obrázek vyválelo čepici v bahně, 

a vzalo boty svojí mámě.  

Toto kuře je velmi nebezpečné. Je to strašný 

ďábel! A víte proč? Teď čtěte potichu, ať to 

nikdo nezjistí. Protože nemá roušku! Jo, já vím, 

je to hrůza. Takže to tady raději ukončím, ať ho 

ještě kvůli mně neodvezou do vězení. 

 

Modré kuřátko – 2. verze 

Jednou jsme vyrazily s kamarádkou na 

procházku. Chodily jsme po loukách a pak i po 

lese. Celou cestu jsme si zpívaly a povídaly. Na 

konci velké louky jsme si sedly a daly si 

svačinku. Z ničeho nic k nám přiskákalo malé 

modré kuřátko. Bylo moc roztomilé. 

Vzala jsem ho do náruče a prošly jsme les 

křížem krážem. Hledaly jsme jeho maminku, ale 

nenašly. Tak jsem si ho vzala domů. 

Jsou z nás nejlepší kamarádi. Chodíme spolu 

všude. Také v zimě jsem nechtěla, aby bylo 

samo doma. Vydala jsem se do obchodu 

a sehnala mu maličké boty. Večer jsem zasedla 

k šicímu stroji a ušila mu hnědou čapku. Přidala 

jsem na ni červenou bambulku. Takže jsme 

mohli chodit ven i v zimě.  

Až umřu, budeme spolu létat po modré obloze. 

 

Zrození modrého kuřete 
Zuzana Chytilová, 8. B 

 

Doma na zahradě máme kurník. V něm bydlí 

čtyři slepice a kohout. Jednoho jarního dne mě 

moje matka požádala, zda bych nemohl slepičí 

obydlí nabarvit na modro. Souhlasil jsem, vzal 

jsem kbelík s modrou barvou z půdy a vydal 

jsem se barvit kurník.  

Nebyl jsem ani v půlce práce, když jsem zaslechl 

tiché pípání. Nejdřív jsem si myslel, že jsou to 

jen slyšiny, ale ten zvuk nepřestával. Nechal 

jsem štětec ležet vedle kbelíku s barvou a vydal 

jsem se za tím zvukem do kurníku. Uviděl jsem 

původ zvuků. Vedle kvočny sedělo pět kuřátek.  

Rychle jsem to utíkal říct mé matce. Máma byla 

šťastná a dokonce řekla, že si můžu nechat 

jedno kuře doma a vychovat si ho. To je bomba! 

Až tohle řeknu klukům! Bylo už ale pozdě a já 

musel jít spát. Před usnutím jsem měl takový 

divný pocit, jako bych na něco zapomněl, ale jen 

jsem nad tím mávl rukou a šel spát. 

Ráno jsem si uvědomil, na co jsem zapomněl. 

A tak jsem sprintoval ke kurníku. Už z dálky 

jsem viděl převrácený kyblík s barvou. Kleknul 

jsem vedle ležícího kbelíku a uviděl jsem, jak se 

jedno kuře plácá v barvě. Vzal jsem ho a rychle 

odnesl domů, ale bylo už pozdě. Kuře bylo 

navždy modré. Máma nebyla moc nadšená, ale 

já ano. Tohle kuře bylo nejvíc cool kuře, které 

jsem kdy viděl. 

A tak začal onen podivuhodný příběh kluka 

s modrým kuřetem. 

 

Zakrnělé kuřátko 
Matěj Vrátný, 8. B 

 

Příběh o zakrnělém kuřátku začíná kdysi dávno 

před naším letopočtem. Kuřátko bylo domácím 

mazlíčkem kouzelníka Kuřekuse. Kuřekus byl 

významným průkopníkem v chovu modrých 

Obrázek: Karolína Mičová, 7. B 
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kuřat. Jejich výhodou je, že snášejí více vajec. 

Kuřata ale mají jednu zvláštní chybu. Vždy, když 

na ně zasvítí sluneční paprsky, tak se z nich 

stane velká koule. Proto je všichni páníčci mají 

zavřené v temné díře. Až na zlého kouzelníka 

Smrtihnuse. Ten chce ovládnout svět pomocí 

velkých zlých kuřat. A objev Kuřekuse mu v jeho 

záměru hodně přispěl.  

Po dobu šesti nocí se zavřel v temné kopuli 

hradu. A už to měl! Stvořil obří válečné kuře, 

které mohl ovládat. Za necelých pět hodin měl 

celou armádu.  

Když ovládl svět, zajal všechny lidi a udělal z 

nich otroky. Ale Kuřekus se schoval v temném 

lese a vymýšlel plán, jak osvobodit celou 

populaci. Věděl, že to bude namáhavé. Vytvořil 

obrovskou armádu pidi kuřat. A protože se 

podílel i na výzkumu obřích kuřat, zjistil, jak je 

vypnout. Stačí zmáčkonout knoflík na 

Smrtihnusově křesle. 

Už se přibližoval k Smtihnusovu sídlu, když proti 

němu vyslal Smrtihnus své vojsko. Ale Kuřekus 

měl plán. Poslal svou armádu, aby zmáčkla 

knoflík. On mezitím rozptýlí Smrtihnuse. 

Smrtihnus se ho zmocnil a odváděl ho do 

vězení. Pidi kuřata v tu správnou chvíli zmáčkla 

knoflík. A vše dobře dopadlo. 

 

Zlaté zrní 
Ema Sieratowská, 8. B 

 

Jednoho dne se kuře Bonifác vypravilo na cestu 

za zlatým zrním. Sbalilo si saky paky a vyrazilo 

na dlouhou a únavnou cestu. Potom Bonifác 

zahlédl cestičku lemovanou zlatým zrním. 

Rozhodl se po ní pokračovat. Netrvalo však 

dlouho a cesta skončila. 

Najednou se něco mihlo mezi stromy a Bonifác 

začal mít strach. Vykoukly na něj červené oči a 

za nimi se znovu ukázala a pokračovala cesta 

zrní. Oči zmizely a Bonifác se odvážil pokračovat 

znovu po zlaté cestě. Neustále se mu zdálo, že 

ho někdo sleduje. Že by to byly ty červené oči? 

 

Náhle se před ním objevila hluboká díra. 

Bonifác si pomyslel, že by to zrní mohlo být dole 

v díře. Nakoukl, jestli měl pravdu. Měl. Skočil do 

díry pro zrní. Nakládal zrní a náhle si uvědomil, 

že na něj znovu hledí ty červené oči. Tentokrát 

ale zjistil, s kým má tu čest. Byl to pytlák, který 

zabíjel zvířata. Než Bonifác vůbec stačil pípnout, 

pytlák mu usekl hlavu a ujížděl s ním domů. 

Poučení pro Bonifáce do příštího života: 

Neskákej do hlubokých děr. 

 

Ferda 
Vojtěch Janíček, 6. A 

 

Žil jednou jeden modrý pták a jmenoval se 

Ferda. Jednou šel lesem a uviděl čepici. Přiběhl 

k ní a nasadil si ji na hlavu. Byla sice trochu 

nepohodlná, ale Ferda si řekl, že jí bude nosit 

kvůli té červené bambuli. Kráčel dál a spatřil u 

stromu dvě červené boty. Červená barva se mu 

líbila, tak si je také vzal. 

Chtěl, aby ho viděli i ostatní ptáci. Ukázal se jim 

a oni se mu vysmáli. Řekli, že takové oblečení 

nosí jenom lidé. A tak pták Ferda raději utekl. 

Když se vrátil, nikde nikdo nebyl. Najednou ale 

spatřil liščí stopy. Řekl si, že zřejmě liška 

Foto: Karolína Hejlová, 7. B 
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všechny unesla. Běžel na velkou horu, kde liška 

bydlela. 

Na hoře byl velký mráz. Ale jelikož měl Ferda 

čepici, tak neumrzl. A protože měl boty, tak 

neuklouzl a nezřítil se z hory. Dostal se až 

k liščímu domu. Slyšel uvnitř unesené ptáky, 

které liška chtěla sníst. 

Liška uviděla před sebou modrého ptáka 

s čepicí. Řekla si, že je to proto, že pije moc 

alkoholu. A omdlela. 

Ferda ptáky zachránil. Ti byli šťastní a už nikdy 

se mu nesmáli. A lišku shodili ze skály. 

 

Ptáček Ferda 
Tobiáš Zívala, 6. A 

 

Byl jeden malý modrý ptáček a jmenoval se 

Ferda. Bydlel se svou rodinou na stromě 

v malém hnízdečku. Žil tam s mámou, tátou 

a bráchou. 

Jednoho dne rodiče odletěli pro jídlo a Ferda si 

hrál v hnízdečku. Jenomže si nedával pozor 

a spadnul dolů. Ocitnul se na zemi. Místo toho, 

aby počkal, až se rodiče vrátí, šel se 

rozhlédnout, co to tam dole vlastně všechno je. 

Stál tam veliký barák, asi statek. Přišel k němu 

a na dvoře uviděl obrovské zvíře. Ferda se raději 

schoval v malé skulince, kterou objevil. Tam 

potkal kamarádku. Byla to myš Mája. Řekla 

Ferdovi, že to velké zvíře není nebezpečné, že je 

to kůň.  

„Aha. A kde to vlastně jsme?“ zeptal se Ferda. 

„Jsme na statku u jednoho mlynáře,“ 

odpověděla myška. Skamarádili se spolu a Mája 

šla ukázat Ferdovi statek. Bylo to tam ohromné 

a krásné.  

Jenže mlynář měl na statku kočku. Jak tak 

chodili, kočka si jich všimla. Začali utíkat. Kočka 

je honila skoro po celém statku. Naštěstí uviděli 

díru, ve které se schovali a kam kočka nemohla. 

Čekali tam asi půl hodiny, ale kočka na ně stále 

číhala před dírou. Ferda a Mája si říkali, co 

budou dělat. 

 

Z ničeho nic se tam objevil mlynář a odehnal 

kočku. Zeptal se: „Co tady děláte?“ „Já jsem 

spadnul z hnízda,“ odpověděl Ferda. „A já tady 

žiju,“ řekla Mája. 

Mlynář pak pomohl Ferdovi dostat se do hnízda 

a Máje dal jídlo. A Ferda a Mája žili šťastně až 

do konce.  

 

Modrák a jeho 

kamarádství 
Anička Tranová, 6. A 

 

Byl jednou jeden modrý pták, který neměl 

žádné kamarády. Samozřejmě kamarády chtěl. 

Jednou přiletěl do lesa a sedl si na strom. Uviděl 

dva ptáčky, kteří se spolu bavili. Také ptáčci si 

ho všimli a řekli si mezi sebou, že by se mohli 

s Modrákem skamarádit. Letěli za Modrákem 

a pozdravili ho. Modrý pták si jich ale nevšímal. 

Seděl a čučel na zem. Jeden z ptáčků se ho 

zeptal, jak se jmenuje. Modrák ho ignoroval. 

Nakonec odletěl pryč. Oba ptáčci nevěděli, co 

udělali špatně. 

Foto: Magdalena Pattermanová, 9. A 
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Modrák si říkal, proč se s ním nikdo nechce 

skamarádit. Zamyslel se. Zamyslel se tak, že 

dokonce spadl na zem. Byl na sebe naštvaný 

a ani nevěděl proč. Uviděl, že ho sledují ti dva 

ptáčci, které potkal předtím.  „Co koukáte!“ 

zakřičel na ně. Ptáčci k němu přiletěli 

a pomáhali mu vstát. Ale Modrák řekl, že 

nepotřebuje pomoct. Odletěl pryč a narazil do 

stromu. Opět spadl a volal: „To mi nemůžete 

pomoct?“ Ptáčci mu odpověděli, že jim právě 

řekl, že pomoc nepotřebuje. Modrák se naštval, 

zvedl se a odletěl pryč.  

Nebylo to poprvé, co se mu to stalo. Stávalo se 

mu to vždy, když potkal nové kamarády. 

Uvědomil si, že musí být milý a kamarádský. 

Modrák šel oba ptáčky najít. Sebral svou 

odvahu a šel se jim omluvit. Oba mu odpustili 

a tak se stali nejlepšími kamarády. 

 

Papoušek Pískal 
Amálie Štefečková, 6. A 

 

Bylo, nebylo za desatero horami jedno malé 

údolí, ve kterém stál starý strom. Byl už celý 

polámaný a neměl ani listy. Větvičky ležely na 

zemi a na stromě už jich také moc nezbývalo. 

Na jedné větvičce na stromě bylo malé hnízdo 

ze slámy a klacíků. Patřilo papouškovi, který se 

jmenoval Pískal.  

Říkáte si, co takový malý papoušek dělá sám 

v opuštěném, tmavém a hlavně strašidelném 

Foto: Karolína Mičová, 7. B 
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údolí, kde na něho za každým rohem číhá 

nebezpečí? Nevíte? Tak já vám to tedy povím. 

Pískal totiž neměl moc hezkou minulost. Žil 

v jedné rodině, kde nebyl zrovna oblíbený. 

Nedostával najíst, nečistili mu klec a ani ho z té 

klece nepouštěli. Ale jednou se něco změnilo. 

Děti se rozhodly, že si ho vytáhnou a pohrají si 

s ním. Jenže Pískal nebyl zvyklý na lidskou ruku 

a tak Lucku klovnul. Tatínek Lucky se naštval 

a vyhodil ho ven. 

V tuhle dobu byla zima, voda byla zamrzlá, 

padaly vločky a ze střech visely rampouchy. 

Pískal také neměl nic k snědku. Chodil po 

krajině a jak tak chodil, našel na zemi malou 

čepičku s botičkami. Když si to nasadil, byl ještě 

roztomilejší. Když už ho bolely nohy, tak se 

rozhlédl, kam vlastně došel. Uviděl to údolí, ve 

kterém stál starý strom. Na něm si Pískal 

postavil hnízdo. 

Netrvalo dlouho a kolem šla holčička Klára. 

Vzala si papouška domů a mu se u ní líbilo. 

Zůstal tam a byl spokojený. Klárka ho často 

vytahovala z klece a dávala mu najíst. Pískal byl 

šťastný a byl rád, že má konečně dobrou rodinu, 

po které toužil. 
 

O modrém ptákovi 
Ondřej Klimeš, 6. A 
 

Bylo, nebylo. Byl jednou jeden les a v něm žil 

modrý pták. Ten les ale nebyl obyčejný, on byl 

kouzelný! Žili v něm kouzelní tvorové jako 

například sfingy, jednorožci, duchové, gryfové a 

tak dále. No, a jim vládl modrý pták. Tělo měl 

modré, křídla malinká, ale silná. Na nohou měl 

červené botky a na hlavě červenou pěkně 

dlooohou čepici.  

A jednou do toho lesa zavítal, chtěně či 

nechtěně, to už nikdo neví, člověk. Bylo to dítě. 

Modrý pták ho zastavil a říkal: „Co tady děláš?“ 

„Já jsem zabloudil a nevím, kde to jsem?“ 

odpověděl vystrašeně kluk. No bodejť, ptáci 

přece normálně nemluví. 

Modrý pták začal přemýšlet. Mám ho vyhodit? 

Nebo ne? Mám ho nechat sežrat kanibaly? 

Anebo mu ukázat cestu domů? Ano, to bude 

nejlepší řešení. 

„Porozhlédnu se a zjistím, kde bydlíš, a pak tě 

zavedu domů. Mezitím se posaď na tenhle 

balvan a čekej. Do hodiny se vrátím,“ řekl mu 

modrý pták. 

„Do-o-obř-ře,“ vykoktal kluk a poslušně si sedl.  

Modrý pták roztáhl svá křídla a vydal se na 

cestu. Všude se rozhlížel, všude se ptal a po 

chvíli našel ten správný dům. Letěl zpět. Kluk 

mezitím usnul. Když modrý pták přiletěl, tak se 

hned vzbudil. 

„Tak zavedeš mě domů?“ zeptal se. 

„Jistě. Nasedni si.“ 

A letěli do výšek a do dálek, až doletěli ke 

klukovu domovu. Tam se radostně přivítal 

s rodiči. Modrý pták odletěl zpět do lesa. 

Kluk už neviděl ani neslyšel, co se stalo v lese. 

Jakmile modrý pták přiletěl, naštvaní elfové 

a kentauři byli už připravení s luky a šípy, 

trpaslíci se sekerami a duchové utopených 

s trojzubci. Modrý pták neměl obranu ani 

naději. Poslední zvuk, který slyšel, bylo drnčení 

luků a hvizd šípů, svist trojzubců a máchání 

seker.  

Modrý pták byl mrtvý. Jeho tělo spálili 

a zahrabali do země. Bylo to snad to největší 

a nejbrutálnější povstání, které kdy bylo. Od té 

doby už je kouzelný les navždy bez krále. Kluk 

měl štěstí, že to neviděl, neslyšel a nikdy to 

nebude vědět. A na světě je přece ještě nějaký 

modrý pták. Ale už nebude nikdy žádný mluvící 

modrý pták. Tohle platí už na věky věků. 

 

 

NFT 
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Při cestě vlakem se dají zažít věci! 

Žáci se zapojili do soutěže Město čte knihu. 
 

Výlet 
Lukáš Fogl, 7. A 

 

Výlet vlakem do Prahy? 

To chce hodně odvahy. 

 

Mraky lidí, prostě hrůza, 

před nádražím samá lůza. 

 

Chaos, zmatek, spěch, 

už abych byl zpět. 

 

Vysněná realita 
Sára Perekstová, 8. A 

 

Venku byla zima, když malá Madeline přišla 

večer domů. Ve dveřích ji hned uvítala 

vystresovaná maminka: „Víš, že jsem ti říkala, 

že máš být do osmi doma!“ 

„No, jo. Už se to nestane,“ odpověděla 

Madeline.  

„Na stole máš večeři. Jdi se najíst, vyčisti si zuby 

a upaluj spát.“ 

Madeline zakoulela očima a šla se najíst. Poté, 

co si vyčistila zuby, se převlékla do pyžama 

a lehla si do postele. Pomalu se jí zavíraly oči. 

Už už usínala, když najednou uslyšela, že se 

pootevřelo okno v jejím pokoji. Stál v něm malý 

kluk celý v bílém a lehkém oblečení, které 

jemně vlálo ve studeném větru. Měl krásné 

modré oči, ve kterých se leskl odraz bílého 

měsíce. Vlasy měl také bílé, jemné 

a dlouhé.  I v nich se proháněl vítr.  

„Podej mi ruku,“ řekl chlapec něžným hlasem.  

Vystrašená dívka vykoukla z okna. Na zahradě 

uviděla stát krásný vlak. 

„Jak se jmenuješ?“ zeptala se hocha. 

„Vanitas,“ odpověděl mladý kluk, „a ty?“ 

„Madeline.“ 

„Pěkné jméno.“ 

 
Foto: Natálie Málková, 9. A 

 

„Kde se tu vzal ten vlak? Nikdy jsem tu žádný 

neviděla. Ani koleje,“ zajímala se dívka. 

„Haha, vždy tu vše bylo, jen jsme se ti nikdy 

dříve neukázali a nenavštívili tě,“ usmál se 

Vanitas a prudce vzal děvče za ruku a vytáhl ji 

z okna. Vystrašilo ji to, ale nevydala ani hlásku. 

„Nastup si,“ řekl mladík a otevřel jí dveře vlaku. 

„Nebo nechceš?“ 

„A kam vlastně pojedeme?“ ptala se tiše 

Madeline. 

„Uvidíš,“ pousmál se Vanitas a znovu ji chytil 

záruku a vtáhl do vlaku. Dveře se za nimi 

zabouchly a vozidlo se dalo do pohybu. 

Madeline si poupravila oblečení a vstoupila do 

kupé, kde bylo několik dětí. 

„Jé, další holka!“ vykřiklo jedno z nich 

a rozběhlo se k ní. 

„Já jsem Arya. A ty?“ 

„Madeline.“ 
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„Těší mě,“ řekla Arya. „Pojď za ostatními, 

všichni už na tebe čekáme. Tohle by měla být 

poslední zastávka.“ Vzala Madeline za ruku 

a vedla ji k dětem. Děti hráli Uno. 

„Další holka? To už není možný,“ zabručel jeden 

z kluků. 

„To nemáš ani trochu respektu k naší nové 

kamarádce, Noe?“ řekla dívka naproti němu. 

„Jen klid,“ pronesl Vanitas, „alespoň bys mohl 

slušně pozdravit, Noe.“ 

„Já jsem Ro,“ začala dívka. 

„Já se jmenuji Basil,“ představil se další chlapec. 

„A já Noe. Nezlob se,“ omluvil se Noe. 

„Já jsem Madeline,“ řekla naše dívka a na 

všechny se usmála. 

„Chceš hrát s námi?“ zeptal se Basil. 

„Hej! Však já ještě pořád můžu hrát!“ zdůraznil 

Noe. 

„Stejně zase prohraješ jako vždycky. Sám víš, že 

proti Ro nemáš šanci,“ odsekl Basil a vyvolal tím 

smích u ostatních.  

Sesedli se do kroužku a začali novou hru. 

„Uno!“ vykřikl Noe. „Vidíš! Kdo teď vyhrává? 

Ha!“ 

„No, ty to určitě nebudeš. Ber dvě,“ řekla Arya 

a hodila na balíček plusovou kartu. 

„Já už s vámi hrát nebudu!“ odsekl naštvaně 

Noe a začal trucovat. To donutilo celou 

skupinku znovu se rozesmát, až se celý vagón 

otřásal.  

Když se smích utišil, všichni si všimli, že se vlak 

zastavil. Ve dveřích stál Vanitas a prohlásil: 

„Jsme tu.“ Pouhým mávnutím jeho pláště se 

vlak naráz proměnil v milióny motýlů, kteří se 

rozletěli do korun stromů. Zaskočené děti se 

rozhlédly a zjistily, že se nacházejí v malém 

podivuhodném městečku. Vypadalo maličké, 

ale zároveň jako by nemělo žádné hranice, jako 

kdyby tu bylo vše možné. Stály tu domky 

z pařezů se střechami z mechu. Uprostřed se na 

náměstí tyčila velká socha, která vypadala jako 

anděl s roztaženými křídly. Socha měla na sobě 

dlouhý plášť sahající až na zem. Z pod kapuce se  

Obrázek: Matylda Pešková Lou, 6. B 
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linuly dlouhé rozpuštěné vlasy. Socha držela 

ruce před svou hrudí a v nich měla rozkvetlou 

lilii. 

Dětí se ujmuly malé bludičky a zvaly je 

k prohlídce místní nádhery. Městečko, které 

bylo na první pohled malé, se najednou stále 

rozrůstalo. Vypadalo skoro jako největší 

Disneyland. Byly tu kolotoče, stánky a spousta 

dalších lákadel. Děti se nadšeně rozeběhly za 

svými bludičkami. Madeline a Arya šly spolu 

a více se vzájemně seznamovaly. Zašly si na 

cukrovou vatu, na ruské kolo a na spoustu 

jiných atrakcí. Začínalo se stmívat.  

„Půjdeme si někam chvilku odpočinout? 

Lehneme si a budeme pozorovat hvězdy,“ 

navrhla Arya.  

„Dobrý nápad,“ souhlasila Madeline. Jejich 

bludičky se vzdálily a dívky si našly pěkné 

a odlehlé místo. Lehly si do jemné trávy a obě 

hleděly na nebe. Nastalo dlouhé ticho. 

„Líbí se ti někdo?“ zeptala se potom Arya. 

„Mně? Hm, ani ne. Nebo … možná,“ 

odpověděla Madeline, „a tobě?“ Nastala krátká 

pauza. 

„Vlastně ano. Má dlouhé blonďaté vlasy. Skoro 

až bílé. Nosí brýle a má krásné zelené oči. A ty 

toho člověka znáš moc dobře,“ přiznala se Arya. 

„Fakt? Nikdo se mi nevybavuje,“ řekla zmateně 

Madeline. 

„Nech to plavat. Letí hvězda, tak si něco přej.“ 

„Už to mám. A ty? Co sis přála?“ vyzvídala 

Madeline. 

„To se nesmí říkat, jinak se to nevyplní,“ 

pousmála se Arya. 

Najednou uslyšely výbuchy. Obloha se rozzářila 

ohromným ohňostrojem. Potom k nim přiletěly 

bludičky a sdělily jim, že už je čas jít. Dívky se 

zvedly. Arya položila Madeline ruku na rameno. 

„Chci ti dát tohle,“ a uvázala Madeline okolo 

ruky náramek.  

„Ať máš na mě nějakou vzpomínku.“ 

Madeline poděkovala a usmála se. Bludičky je 

dovedly až k vlaku, kde už na ně všichni čekali. 

Rozloučili se, nasedli a vlak se rozjel. 

„Tak to byla pecka!“ konstatoval natěšený Noe. 

„To jo. Jen kdyby si mě málem neprobodl šavlí, 

co?“ dodala Ro. 

Smích se opět nesl celým vagónem. A zůstal ve 

vlaku po celou dobu, co si děti vzájemně 

sdělovaly své zážitky. 

Potom se už musela Madeline se všemi 

rozloučit. Vanitas s ní vystoupil z vlaku a děti jí 

mávaly z okénka. Když Vanitas opět nastupoval, 

řekl: „Tak zase někdy příště, Madeline.“ Mávnul 

pláštěm. Zmizel on i celý vlak. 

Venku byla zima, když Madeline přišla domů z 

výletu. U dveří ji čekala vystresovaná maminka: 

„Víš, že jsem ti říkala, že máš být do osmi 

doma!“ 

„No jo, už se to nestane,“ řekla Madeline. 

„Na stole máš večeři, jdi se najíst, vyčisti si zuby 

a upaluj spát.“ 

Madeline měla pocit, jako by to už jednou 

zažila. Moc nad tím nepřemýšlela a šla se najíst. 

Vyčistila si zuby a šla do svého pokoje. Sedla si 

na postel a otevřela okno. Položila si ruce na 

parapet a svěsila na ně hlavu. 

„Byl tohle vše jen sen?“ 
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Kdo koho pojídá? 
 

Vila Doris připravila pro žáky základních škol 

velmi zajímavý, pestrý a hlavně zábavný 

vzdělávací program s názvem Kdo koho pojídá? 

Jsme moc rádi, že jsme si vše mohli vyzkoušet, 

a snad už máme ve všem jasno! :)) 

žáci 3. A 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 


