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Otravný chlapec 
Melánie Ermanová, 8. B 

 

O veliké přestávce 

narazila jsem na chlapce. 

Vypadal sympaticky, 

nebývá to tak vždycky. 

 

Chtěla jsem hodit řeč, 

však v jazyku jsem měla křeč. 

Tak on promluvil první, 

ale jako když se sype zrní. 

 

Jeho slova samý zmatek, 

asi bude pěkný spratek. 

Pěkně se tu vytahuje, 

ještě že zvonění tu je. 

 

Tak hezky to vypadalo, 

asi se mi to jen zdálo. 

O normální chlapce je dost bída, 

spíš se u nich pýcha s blbostí střídá. 
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Jak jsem si poradil(a) s recitací 
 

Při výběru básně jsem se rozhodovala sama. 

Báseň jsem si zvolila asi tři dny před recitací. 

A bylo to také vidět. Celé tři dny jsem měla 

úplné nervy a bála jsem se. Poslední večer jsem 

i brečela, ale motivovala jsem se tím, že jsou 

i horší věci, než je recitace.  

Báseň jsem zarecitovala jakž takž. Se svou 

recitací jsem nebyla vůbec spokojená. Celou 

dobu jsem jen myslela na to, že se mi klepou 

ruce a nohy a že se na mě dívá přes dvacet 

žáků. Ale říká se, že chybami se člověk učí, 

a myslím si, že další termín a druhou báseň 

zvládnu daleko lépe. Alespoň v to doufám. 

 Gabriela Opravilová, 8. B 
 

 
 

Vybral jsem si báseň Červenec v lese od Josefa 

Svatopluka Machara. Učil jsem se ji týden sloku 

po sloce. Když jsem šel k tabuli, připadal jsem si, 

jako bych měl umřít. Přepadla mě nervozita 

a básničku jsem zapomněl. 

Adam Osladil, 8. B 
 

 
 

Našel jsem si básničku Hora Říp, protože tam 

jsou slova „na nebi mráček běloskvoucí“ a mě 

mraky dojímají. Pak jsem se ji chvíli učil a šel 

jsem si dát večeři (toust se šunkou a sýrem). 

A odrecitoval jsem to celkem dobře. 

Maxmilián Jäckel, 6. A 

 

Klikl jsem na email a šel na classroom. Tam jsem 

si zvolil básničku. Při výběru mi nikdo 

nepomáhal. Učil jsem se dvacet minut, potom 

mě rodiče přezkoušeli, a už jsem to uměl. 

Ve škole jsem šel recitovat a byl jsem z toho 

trochu nervózní, ale dopadlo to dobře. 

Gabriel Košťál, 6. A 
 

 
 

Velmi mě zaujala tvorba básníka Petra Bezruče. 

Jeho básně jsou plné citů i zášti k uhlobaronům, 

kteří podle jeho mínění vykořisťovali chudý lid 

a horníky na Ostravsku. 

Nelíbí se mi básně, které nemají děj a jsou jen 

o štěstí a radosti, protože se do nich nedokáži 

vcítit a neužiji si jejich čtení. Proto jsem si 

vybrala pro recitaci báseň od Petra Bezruče, 

kterou pojmenoval Labutinka. Děj této básně 

vypráví o neopětované lásce a zklamání 

z chování jedné dívky, kterou autor nazval 

Labutinkou. 

Tato báseň nebyla složitá na naučení, protože 

jsem si ji průběžně četla a velmi mě bavilo ji 

recitovat. Na přednes Labutinky ve škole jsem 

se moc těšila a byl to krásný pocit, recitovat 

nádhernou báseň. 

Melánie Ermanová, 8. B 
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Labutinka – Petr Bezruč 
 

COELEBS MANEBIS! 
 

I. 

Čí jsi, ztepilá ty krásko?  

Sama chodí, pyšno hledí,  

knížky v ruce, na můj pozdrav  

nikdy nemá odpovědi; 
 

temné pleti, temných vlasů,  

pohled třpyt je hvězdy v šeře,  

myšky — nožky, každý pohyb  

kmit labutí na jezeře — 
 

Chceš mi být jen beznadějné  

lásky smutnou upomínkou?  

Jak jmenovat kněžnu svých snů?  

Nazvu si tě Labutinkou. 
 

II. 

Bor jde vrchem, bílý mlýn jde,  

opuštěn na mleče čeká,  

plot je rozbit, bokem malba —  

dáte se mně napít mléka? 
 

Je ta kráska vaší dcerou?  

Pěkná — ale nemá věna ...  

Je to moje Labutinka,  

chcete ... bude moje žena? 
 

Dáme rádi. Počkal by pán?  

Ještě mláda, útlá v boku ...  

Budu čekat na svou ženu  

jako Jakub deset roků! 
 

III. 

Na dva roky musím v dálku,  

počkáš, budoucí má žínko?  

Vrať se v město, uč se vařit,  

budeš věrna, Labutinko? 
 

Vrátil jsem se. Bůh stůj při mně!  

Městem letí hrozná zmínka:  

Každému, kdo chce ji míti,  

patří tvoje Labutinka! 
 

Lžeš! — Jdi večer na vrch Žlutý,  

kam děvuchy v létě chodí,  

najdeš tam svou Labutinku,  

jak si ji tam kdo chce vodí. 

 

IV. 

V zimě zase... Do hrobu dost  

bolesti jest — nemluv dále!  

Labutinko, kudy chodíš,  

šlapeš po mém srdci stále. 
 

Nesuď ženy! Kdož bez hříchu,  

nechť kamením na tě háže...  

Srdce chce ti odpustiti,  

však čest domu jinak káže. 
 

Sám dožiju. Bez tvé lásky  

jak ten život dlouho trvá,  

Labutinko, Labutinko,  

Labutinko černobrvá! 
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Robotický den na průmyslovce 
 

První místo: tým Růžové papučky (Matěj Vrátný, Nikolas Krejčí, 8. B). Tým Panda (Jakub Trchalík, Jan 

Soják, 8. B). 
 

 
 

Zeměpisná olympiáda 
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Lyžujeme se sluníčkem – 1. a 2. ročník 
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Na co by měli být Češi hrdí,  

ale často na to zapomínají 
 

Příspěvky do soutěže časopisu Naše země
 

Na co by měli být Češi hrdí? 
Sofie Němečková, 7. A 
 

Česko je země nádherné krajiny, 

jezer, mlýnů i vinařiny. 

Louky tu zdobí krásné květiny, 

jsme tu jako členové rodiny. 
 

Památky tu máme krásné, 

že každý turista žasne. 

Měl bys navštívit Pražský hrad, 

Stromovku nebo Vyšehrad. 
 

Turistům by mohlo být veselo, 

kdyby si dali vepřo knedlo zelo. 

Příjemný pocit v bříšku vyvolá 

i pravá domácí svíčková. 
 

České pivo všichni rádi, 

přátelé i kamarádi. 

Rádi si pivem připijem, 

když na olympiádě vyhrajem. 
 

Značku Škoda zná celý svět, 

náš krásný chleba by každý sněd. 

Světu jsme ukázali velké věci, 

jsme totiž Češi, přeci. 

 

 

Naše česká země je plná zajímavých věcí, 

vynálezů, památek. Česko vyniká v kráse 

přírody, řadí se mezi jednu z nejkrásnějších na 

celém světě, a taky památek. 

Vezměte si třeba takovou Prahu. Je naší 

chloubou a myslím, že není nikdo, kdo by ji 

nenavštívil. Nejznámější památky z Prahy jsou 

hrad Karlštejn, Karlův most, Pražský hrad,  

 

 

Chrám sv. Víta a tak dále. A takových míst bych 

mohl jmenovat mnoho. 

Pravdou je, že spousta dnešní mládeže asi 

přemýšlí trochu jinak a představuje si život 

úplně někde jinde, například v Německu či 

v Rakousku. Je tam pracovní příležitost, vidina 

vyššího platu a možnost zdokonalení v cizím 

jazyce. 

Pro mě je Česká republika můj domov, kde 

mám svoji rodinu, přátele a kamarády, a i když 

je naše země maličká a ne zrovna pro některé 

úplně ideální, jsem hrdý na to, že jsem Čech. 

Máme zde mnoho skvělých sportovců, 

o kterých se ve světě mluví. Například Jaromír 

Jágr, David Pastrňák, Tomáš Souček a mnoho 

dalších. 

Čech má být rád Čechem, protože je opravdu 

nač být hrdý. My Češi se nemáme na co stydět. 

Daniel Oulehla, 7. A 

 

Mnohokrát jsem slyšel, že v Česku není vůbec 

nic zajímavého a dobrého. Je sice pravda, že by 

některé věci mohly být jinak, ale myslím si, že tu 

máme mnoho dobrého. 

Když se podíváme do historie, tak nemůžeme 

minout tu spoustu památek a hradů, které naši 

panovníci nechali vybudovat. Za zmínku stojí 

největší hradní komplex na světě, Pražský hrad, 

nebo třeba Karlův most. Ale to není vše, těch 

historických měst, která tady máme, je mnoho 

a všechna mají něco do sebe. 

Naše hrdost ale netkví jen v historii, a tak se 

přesuneme blíž do přítomnosti. V současnosti je 

v Česku mnoho známých větších firem, jako je 

třeba Škoda nebo 2K games. Spousta lidí neví, 

že legendární hra Mafie je česká. A ne jen 
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Mafie, mezi další patří úžasná hra Kingdom 

come deliverance, která se odehrává v době 

českých králů a knížat. Nejsou to však jen tyto 

dvě firmy, jsou to i firmy jako Plisner Urquell 

nebo Kozel, který se dá koupit i v Austrálii. 

Ve sportu taky Češi nejsou špatní, třeba Jan 

Železný oštěpem hodil 98 m. Je tu i pár českých 

fotbalistů, kteří jsou velice dobří. Pavel Nedvěd 

dokázal získat Zlatý míč a poté působit jako 

trenér italského týmu Juventus. 

Nevyjmenoval jsem sice úplně vše, ale kdybych 

měl, tak by to bylo ještě na mnoho stránek. 

Myslím si, že Česko není tak špatné, jak spousta 

lidí říká, je tu i mnoho dobrého. 

Dominik Matys, 7. B 

 

 
Foto: Natálie Málková, 9. A 

 

To nejlepší na České republice podle mě je ta 

originální a jedinečná gastronomie. Má velmi 

odlišné chutě, než ty z ostatních zemí. Obecně 

naše jídla chutnají úplně jinak. Třeba u nás 

známý rohlík v jiných zemích vůbec neznají. 

Obyčejná svíčková je například pro Angličany 

úplná podívaná. Jiná chuť a originalita je také  

 

                             Foto: Matylda Pešková Lou, 6. B 

 

třeba v pivu, vínu, slivovici, hruškovici a ve 

vepřu knedlu zelu.  

 Ale některá v Česku oblíbená jídla jsou převzatá 

z jiných zemí. Například špagety jsou nedílnou 

součástí jídelníčků ve školních jídelnách. Nejen 

špagety, ale také řízky bývají v těchto 

jídelníčcích zahrnuty. 

Pro cestovatele je také zážitek naše pivo, které 

je u nás velmi oblíbené. Proto patříme mezi 

státy, ve kterých se nejvíce pivo pije. 

To bylo několik věcí, na které by měli být Češi 

hrdí, ale často na to zapomínají. Často se totiž 

připomínají vynálezy, památky nebo příroda 

a chuť přichází zkrátka. 

Jan Sýkora, 7. A 

 

Na co by měli být Češi hrdí? Například já jsem si 

nevšimla, jak je česká příroda krásná. Až jednou, 

když jsem na nějakou dobu odletěla do jiné 

země a vrátila se zase zpátky, jsem si 

uvědomila, jak naše lesy, jezera, rybníky, hory, 

jeskyně a spoustu dalšího jsou úžasné. Ty 

nádherné barvy mi občas až vyrazí dech a dívám  
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se na ně s otevřenou pusou. Nebo když jdu do 

kteréhokoliv většího města, uvidím tam 

památky, které vypadají až neuvěřitelně 

propracovaně do sebemenšího detailu či 

odstínu barvy. Když jdu Prahou a v poledne se 

zastavím před orlojem, vždy mi zvedne náladu 

to menší vystoupení postaviček a užaslých tváří 

jak cizinců, tak Čechů. Češi by také měli být hrdí 

na naše skvělé sportovce – v hokeji, tenisu, 

biatlonu a mnoha dalších sportech jsme získali 

významná ocenění. Například jsme hokejoví 

vítězové z olympijských her v Naganu roku 

1998. 

I naše vynálezy, které právě v tuto chvíli používá 

celý svět, jsou velmi cenné. Třeba takové 

kontaktní čočky, kostkový cukr, lodní šroub 

nebo hromosvod. Také medicínu Češi posunuli 

o další kus dále dělením krevních skupin. Nebo 

u nás vzniklo slovo, které také používají všichni, 

a tím je slovo robot. 

Jsem ráda, že žiji v České republice a můžu 

o sobě říkat, že jsem Češka, protože jsem na náš 

národ hrdá a troufám si říct, že by na to měl být 

pyšný každý z nás. Doufám, že náš malý národ 

toho ještě hodně dokáže a překoná doposud 

nepřekonané. 

Lucie Vojáčková, 7. A 

 

 
Obrázek: Matylda Pešková Lou, 6. B 

Foto: Anna Konrádová, 7. A 
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Krátké příběhy s využitím vyjmenovaných slov 

 

Byl jednou jeden syn, seděl ve škole a snažil se 

myslit v přírodopisu, když se učili o sově 

jménem výr. Když mu hodina skončila, šel domů 

a cestou viděl klopýtat kobylu. Jak přišel domů, 

udělal si oběd, měl smažený sýr, po kterém byl 

sytý. Ale i přesto vypadal jako vyžle.  

Večer začal plynout jako voda, bylo devět 

hodin. Šel se ještě před spaním podívat na učivo 

fyziky. A pak šel spát. Zdál se mu sen o pyšném 

netopýrovi a o vysokém býku.  

Sofie Maturová, 7. A 

 

Obyvatel Přibyslavi se jmenoval Zbyněk. Bydlel 

se synem v bytě bez nábytku, ve sklepě měli 

myši a netopýry. Oba měli zvyk, že vždy 

zamykali dvakrát. Jejich hlavní vlastností byla 

pýcha a rádi se čepýřili před ostatními. Často 

byli syti ze syrové zeleniny a bylin, které jim 

rostli na zahradě. Přebytky z úrody vozili do 

Litomyšle, kde vlastnili vysoký větrný mlýn. 

Anna Konrádová, 7. A 

 

Brzy ráno šel syn za dobytkem. Jeho rodina 

vlastnila kobyly, býky, hmyz, myši, hlemýždě, 

mývaly, netopýry, slepýše, sýkory, sýčky, sysly, 

vydry a výry. Jejich farma byla blízko Litomyšle. 

Jeho povinností bylo mýt hlemýžďům ulity. 

Jeden z nich se nazýval Přibyslav a byl synův 

nejoblíbenější hlemýžď. 

Samuel Vondra, 7. B 

 

Za sychravého počasí se v Přibyslavi nedaleko 

svého příbytku procházela klopýtavým krokem 

myš. Byla známá jako ta největší drbna. Vždy 

vše věděla jako první. Brzy na to, jí potkala 

pyšná lyska, co bydlí nedaleko mlýna. Smýkala 

těžkým pytlem, ze kterého se jí sypaly 

brambory. To ovšem pyšná lyska nevěděla, 

a tak za sebou dělala cestičku z brambor. 

 „Ahoj lysko, kam jdeš?“ zeptala se namyšlená 

myš. 

„Ahoj myško, mám sraz s býkem na mýtině,“ 

udělala plynulou pauzu a pokračovala, „přijde 

tam i mýval s hlemýžděm a výrem“. 

„Slyšela jsi už nejnovější drb o kobyle?“ zeptala 

se myš lysky. Lyska se zamyslí a říká: „Ne, 

povídej, chci slyšet co nejvíc.“ 

„Prý si nechala udělat umělý pysk a přelakovat 



S t r á n k a  | 12 

 

kopyta!“ sděluje novinky myš lysce. 

„Vážně? Mně říkala, že je pravý!“ diví se lyska. 

„No, jo, pýcha jí dostihla,“ říká myš. 

„A slyšela jsi už novinku o vydře?“ ptá se lyska. 

„Ne,“ odpoví namyšlená myš. 

„Ty jsi o tom neslyšela?“ diví se lyska, 

„proslýchá se, že tě vydra hrozně pomlouvá!“ 

„Taková drzost!“ běduje myš. 

„Zavyla mi to vlčice na návštěvě u načepýřené 

sýkorky.“ 

Minuty plynuly, až si lyska vzpomněla na sraz na 

mýtině. Rozloučily se a myš si to klopýtala dál 

do příbytku za synem udělat sýrovou polévku. 

Kateřina Břendová, 7. A 

 

Mlynář Zbyněk, ten má hodně mouky, dobytka, 

sýra a hlavně kobyl. Kobyly mlynář Zbyněk 

prodává u svého neobyčejného obydlí. U svého 

mlýna často mýtí hlemýždě a myši. Má 

problémy i s pytláky, kteří mu za sychravého 

počasí pytlačí kobyly a ani syn mu nepomůže. 

Šimeček Ondřej, 7. B 

 

Zbyněk z Přibyslavi jel za tetou do Vysokého 

Mýta. Jeho teta tam chová dobytek, kobyly, 

býky a slepice. Její bydlo je na okraji louky plné 

bylin. Na louce bydlí motýli, hlemýždi, kobylky, 

různý hmyz a jeden mrzutý slepýš Zbyšek. Když 

prší nebo padne rosa, tak se v trávě třpytí 

pavučiny. Zbyněk pomáhá tetě se sbíráním bylin 

na louce a pýchavek v nedalekém lese. Zbyněk 

s tetou jezdí na kobylách a dělají si spolu čaje 

z lučních bylin. Vždy si to velice užijí. 

Nicolette Michaela Onofrei, 7. B 

 

Naše babička bydlí v Přibyslavi. Žije tam mnoho 

obyvatel. Má malý byt s třpytivým nábytkem. 

Vychovala dva syny. Jmenují se Zbyněk 

a Zbyšek. Můj otec Zbyněk byl vždy bystrý. Rád 

sbíral byliny, hlavně pelyněk. Myslím, že jsem 

po něm. 

Když je sychravý den, chodíme na statek. Mají 

tam příbytek pro kobyly a býky. Bylo kolem nich 

dost povyku. Slyšel jsem, jak polykají. Myslím, 

že se tam nachomýtla i myš. Vylezla pro sýr, pak 

se schovala za pytel. Když bylo slyšet blýskání, 

pozamykali jsme. Nemýlil jsem se, babička už 

vyhlížela. Výskala, když jsme se vrátili brzy. 

Radim Koutný, 7. A 

 

Byl jeden les a v tom lese byl pyšný netopýr 

jménem Zbyšek. A ten se každému smál, říkal, 

že je lepší než ostatní. Jednoho dne ho sova 

vyzvala k závodu v letu. Netopýr se hned pyšně 

vytahoval, že ji porazí. Kobyla vsadila svá kopyta 

na sovu, protože byla přesvědčena, že sova 

vyhraje. Také pýr se vsadil o svůj třpytivý 

řetízek, že sova vyhraje. Myš je kamarádka, 

netopýra, tak si řekla, že vyhraje on. Vsadila na 

něj svůj nábytek, který měla v domečku, 

protože si myslela, že je netopýr rychlejší. 

Už byl večer a všichni byli na startu. Blížilo se 

k závodu. Rozhodčími byli sýkora, slepýš 

a hlemýžď. A bylo odstartováno. 

Sova byla sice pomalá, ale i tak byla v cíli první, 

protože pyšný netopýr si myslel, že sovu 

dožene, i když vyletí později. A tak usnul. 

Vzbudil se, až sova byla v cíli. 

A tak pyšný netopýr musel pykat za to, jak se 

choval. Přišel na to, že nemusí mít vše, co se 

třpytí. Hlavní ale je, že bude mít kamarády. Tak 

se všem omluvil a v lese u Litomyšle se zase žilo 

jako v pohádce. 

Barbora Macháčová, 7. B 
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Deset let starou písemku dnešní děti 

nezvládnou 
 

Názor učitele gymnázia a reakce našich žáků 

 

 
 

Podle různých průzkumů a testů se znalosti 

českých dětí dlouhodobě horší. Podle 

mezinárodního průzkumu PISA koncem 

minulého roku se patnáctiletí čeští školáci 

v matematice dokonce zhoršili od roku 2004 

nejvíce z pětašedesáti testovaných zemí. O tom, 

jaké jsou znalosti dnešních deváťáků a jaké jsou 

příčiny současného stavu, jsme si povídali 

s učitelem matematiky na klatovském gymnáziu 

F. Šandou. 

Jaké jsou matematické znalosti současných 

deváťáků? 

Žáci, kteří k nám přicházejí ze základních škol, 

jsou zcela nepřipraveni na numerickou 

matematiku, neumějí vůbec počítat. Problémy 

jim dělají i sčítání, násobení, dělení. Když se ve 

třídě zeptám, kolik je 54 děleno sedmi, tak mi 

tři čtvrtiny dětí odpoví, že osm, místo aby řekly, 

že to nejde. Sedm krát osm je totiž samozřejmě 

56. A to nehovořím o číslech záporných. Děti na 

základních školách naprosto nezvládnou 

základní početní výkony, myslí si, že všechno 

můžou počítat na kalkulačce. Pak přijdou na 

střední školu a mají řešit nějaké rovnice, nějaké 

příklady, a místo toho, aby přemýšlely, co ten 

příklad říká, přemýšlejí, kolik je sedm krát osm. 

V tom vidím základní problém. 

S řešením slovních úloh souvisí i čtenářská 

gramotnost… 

Samozřejmě. My po dítěti chceme, aby řešilo 

slovní příklad, a dítě jej bohužel není schopné 

vůbec přečíst. Nerozumí tomu, co se v něm 

píše. Přečíst slovní příklad je pro značnou část 

dětí práce na čtvrt hodiny, a místo aby 

přemýšlely, co příklad říká a jak jej budou řešit, 

tak přemýšlejí, jak dát ta písmenka dohromady, 

aby z nich vytvořily slovo. 

Jak vypadá srovnání dětí před například 

dvaceti lety a v současnosti? 

Početní dovednosti dětí jsou podstatně horší, to 

snad ani nelze srovnávat. Kdybych chtěl dnes 

dávat písemky, které jsem používal před dvaceti 

lety, v některých třídách bych se absolutně 

„nechytnul“. Nemohu použít ani deset let staré 

zadání písemky, děti by ji prostě nevypočítaly. 

Musím upravit aspoň čísla, udělat je „hezčí“, 

aby se jim lépe počítalo. 
 

 
 

V čem je chyba? 

Začíná to už na prvním stupni základní školy. 

V první, druhé, třetí třídě by se děti měly naučit 

základní věci, číst, psát, počítat, a pak na tom 

mohou stavět dál. Jenže se to nenaučí a stavět 
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nemají na čem. Další problém je v tom, že dnes 

si všichni myslí, že všechno je zadarmo, že se 

nemusí nic dělat. Běda, kdyby některý kantor 

řekl, že bude žáky učit něco nazpaměť. Jenže 

jsou věci, které je skutečně nutné „nadrilovat“, 

které se prostě děti nazpaměť naučit musejí. 

Sčítání, násobení, slovíčka v cizím jazyce. Když 

nebude dítě znát slovíčka, nemůže mluvit cizím 

jazykem, když nebude umět sčítat, nemůže řešit 

rovnici. Změnily se samozřejmě i osnovy, děti se 

učí méně. To, co dříve uměly po čtvrté třídě, 

umí dnes po páté třídě. Jenže to hlavně neumí 

vůbec. Když zjistí Japonci, že něco dětem nejde, 

děti chodí v sobotu do školy. A co uděláme my, 

když zjistíme, že něco dětem nejde? Proškrtáme 

osnovy. Jsme na sebe prostě příliš pohodlní. 

Potom se nemůžeme divit, že studenti 

některých středních škol po čtyřleté výuce 

nezvládnou státní maturitu z matematiky, i když 

některé příklady v testu by měl vypočítat i žák 

osmé třídy. 
 

 
 

Děti často namítají, proč se mají učit něco, co 

nebudou už nikdy potřebovat… 

Lidé si často myslí, že matematika je o řešení 

rovnic a podobně. Jenže tak to není, tu rovnici 

klidně může dítě zase zapomenout. Jde hlavně 

o postupy, principy, důkazy. Jde o to, aby si dítě 

zvyklo, že když něco řekne, musí to to mít hlavu 

a patu a musí to zdůvodnit a musí to z něčeho 

vyplývat. To vše je v té matematice „schované“, 

což si mnozí neuvědomují. Matematika neučí 

jenom nějaké sčítání, matematika učí hlavně 

logickému myšlení. Na základní škole 

samozřejmě konkrétní užitek z matematiky 

člověk nevidí, využívá jí však po celý život, aniž 

by si to uvědomil. Logické myšlení a řešení 

nejrůznějších problémů, před které ho 

matematika staví, používá v každodenní praxi. 

 

Zdroj: https://klatovsky.denik.cz/zpravy_region 

/deset-let-starou-pisemku-dnesni-deti-

nezvladnou.html 
 

Reakce žáků  
 

vzdělání včr je pro mě zbytečný učíme se 

[nečitelné slovo] rovnice který jsou zbytečný. ve 

škole dostávám akorát zbytečný poznámky 

a musím se učit nějaký básničky když se 

potřebuju učit na přijímačky. A nějaká 

šutrologie je taky zbytečná. Nejlepší by bylo aby 

si každej vybral co chce dělat. Noa dělat úvahu 

o nějakým článku kterej nedává smysl je taky 

zbytečnost. KONEC 

nejmenovaný žák, 9. B – text neupravován 

 

Článek je zajímavý a jistě v některých ohledech 

pravdivý, ale je přehnaný. Text prakticky říká, že 

všichni absolventi devátých tříd na základních 

školách jsou kolosální idioti. Za mě je asi pravda, 

že úroveň vzdělání mohla klesnout, ale určitě ne 

takhle drastickým způsobem. Kdyby dnešní žáci 

neuměli ani násobilku, tak pochybuji, že by se 

dostali na gymnázium. 

Takže si myslím, že článek má něco do sebe, ale 

rozhodně nesouhlasím, že dnešní studenti jsou 

neandrtálci oproti studentům před dvaceti lety. 

A jestli jsou, tak se domnívám, že většinový 

podíl na tom má systém výuky a celkově české 

školství. 

Vít Adamec, 9. B 

 

Myslím, že článek dělá chybu v tom, že nebere 

do úvahy individuální příklady, ale příliš velké 

skupiny lidí, které hází do jednoho pytle. 

Domnívám se, že problematika, kterou článek 

probírá je reálná, ale schválně mi řekněte, že vy 

jste ve třídě neměli početnou skupinu lidí, které 

nebavila matika, chemie, fyzika, čeština nebo 
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jakýkoliv další předmět? Každému jde zkrátka 

něco jiného. Mezi špatnými matematiky se 

může skrývat geniální biolog, mezi špatnými 

biology geniální hudebník či sportovec. 

Každému něco jde a něco nejde, přijde mi, že 

jsou velmi negativně vnímány děti, které jdou 

na učňovské obory, přitom jsou mnohem často 

lepší a úspěšnější než lidé, kteří vystudují 

gymnázium, akorát jim jde spíše manuální 

práce. Navíc záleží na každém, zda se chce učit. 

Když se neučí a nevěnuje tomu žádný čas, tak 

nejspíš příliš nepochodí. Znamená to ale, že je 

hloupější než ostatní? Určitě ne, akorát má jiné 

priority. Pro někoho je vzdělání důležité a pro 

někoho zase ne. Žijeme v 21. století a být chudý 

je volba. 
 

 
 

Myslím si, že podstatnou část matiky nemáme 

šanci využít a logické myšlení někdo má a někdo 

zase ne. V článku je taktéž málo informací, na 

otázku srovnání znalostí je odpovězeno jen, že 

dvacet let zpět bylo všechno lepší. Nedá se to 

srovnávat. Doba se vyvíjí, rád bych si s takovým 

matikářem popovídal anglicky, nebo bych mu 

řekl, ať mi něco naprogramuje, zahraje mi na 

kytaru, popíše mi anatomii těla. Tímto znovu 

poukazuji na to, že každému jde něco jiného 

a také na to, že doba jde kupředu a za pár let 

budou nejdůležitější znalosti cizích jazyků 

a v digitálním světě. Můžete s tím nesouhlasit, 

můžete proti tomu protestovat, ale to je tak 

všechno, co s tím můžete dělat. 

V poslední řadě zareaguji na hlášku, že žáci mají 

problém se základním sdělením. To je podle 

mého spíše v lenosti, která pramení z toho, že je 

školský systém špatně nastaven a matika 

zkrátka 90 % lidí nebaví. 

Toť asi vše. Myslím, že vzdělání je důležité pro 

toho, kdo chce být architekt, pilot nebo lékař. 

Tady vám asi střední škola nepostačí. Nicméně 

dnešní kapitalistický svět je krásný v tom, že 

peníze rostou na stromech, a záleží jen na tom, 

co jsme ochotni pro ně udělat. Proto se dají 

vydělat peníze i bez vzdělání, záleží jen na vás. 

Ondřej Stojaník, 9. B 
 

 
 

Vzdělání rozhodně nemůžeme jen tak zahodit. 

Musíme ale dát na pravou míru to, o jakém 

vzdělání to vlastně hovoříme. Vzdělání je 

hluboký duchovní pojem a každý si ho 

představuje jinak. To je výhoda abstraktních 

podstatných jmen. Co že je to vlastně to 

vzdělání? Forma edukace, učení se novým 

věcem nebo zkušenostní poznávání krásných 

a temných míst po dobu života?  

Většině lidí se ale vybaví jediné a to je škola. Ke 

škole mám negativní vztah už téměř od začátku, 

záleží ale na spoustě faktorů. Nebaví mě 

momentální stav školství, jeho vztah k dětem 

a už vůbec ne v této postkomunistické zemi. 

Neustále se stresovat a poslouchat řeči typu: 

„Bez školy se nikdo z vás v životě nikam 

nedostane,“ opravdu není můj šálek kávy. Doba 

je jiná, škola je prakticky továrna na 

zaměstnance a to není nic pro mě.  Jsem ten 

typ člověka, který se v určité situaci nebojí 

vystoupit z davu a prosadit si svoje. 

Samozřejmě, jestli jste spokojeni s tím, že od 

pondělí do pátku odpracujete 40 hodin 
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(ve většině případů) a o víkendu si odpočinete, 

tak vám to nikdo nemůže mít za zlé. 

Abych to shrnul, chápu pohled obou stran 

a respektuji názor většiny lidí, ale sám bych na 

školském systému upravil nespočet věcí. 

Vítězslav Moca, 9. B 
 

 
 

Při čtení článku se mi úplně zmrazil obličej. 

Nevěděla jsem, že je to tak hrozné v těch našich 

školách. Je pravdou, že dítě by už od prvního 

stupně mělo slušně číst, psát a počítat. Když 

nebude znát základy, těžko bude zvládat další 

ročníky. 

Za mě je chyba v tom, že jsme v dnešní době až 

příliš pohodlní a že si spoustu věcí ulehčujeme. 

To se potom ani nedivím, že nezvládneme 

vypočítat dvacet let staré úkoly, že nespočítáme 

ani kolik je sedm krát osm. 

A řeči typu: „Na co nám to bude?“ jsou 

příšerné, nemám je vůbec ráda. Já si myslím, že 

vzdělání je dnes každým dnem důležitější 

a důležitější. Kdysi jsem výše uvedenou větu 

říkávala taky, ale potkala jsem se s myšlenkou, 

kde budu, když nebudu mít patřičné vzdělání? 

A od té doby se touto větou motivuji. A škola 

mě začala bavit stokrát víc. 

Gabriela Opravilová, 8. B 

 

 

Degradace inteligence 
S článkem se opět nedá přímo nesouhlasit. 

Osobně jsem sice neučil předchozí generace, 

tudíž nevím, o kolik lepší to bylo, ale mohu 

potvrdit, že moje generace na školu úplně … 

kašle. Nejdéle se dá mluvit o tom, v čem je ta 

chyba, protože to podle mě nebylo v článku 

zdaleka obsaženo všechno. Myslím, že má 

generace prvním stupněm ještě prošla. Pak si 

jeden žák uvědomil, že se na to může 

„vykašlat“, a BUM! Tento žák šíří degradaci 

inteligence v podobě módy jako virus a brzy je 

připraven šířit i to nejhorší – pyšný 

afroamerický rap. Ale to už je jiné téma. Jde 

o to, že tuto módu řídí tolik faktorů, že se to 

nedá jednoduše zastavit. Žáci by si museli sami 

uvědomit, co je pro ně dobré, jenže je k tomu 

nikdo nevede. V rodičovskou pravdomluvnost 

všichni ztratili víru a slova učitelů se jim taky 

hnusí. A kdo za to pak může? Všichni. 

A jak to napravit? Nastolením naprosté 

upřímnosti a důvěry mezi všemi lidmi nehledě 

na postavení, ale pochybuji, že to půjde. Děti 

věří jen svým „kamarádům“ řízených módou, 

ale sami nejsou schopné se nad svou 

budoucností zamyslet. A tato schopnost se 

snižuje každou generací, protože je to vážně 

jako virus. S prominutím mnohem horším než 

covid. 

Ovšem v tomto případě můžeme snadno šířit 

vakcínu aspoň tím, že budete k dětem upřímní, 

milí a zaujmete je tak, že se samy zamyslí nad 

tím, jestli je jejich dosavadní způsob života 

prospěšný. Nebo celosvětově zakažme rap… 

Alex Nawrat, 9. A 

 

Já s článkem docela souhlasím. Děti v této době, 

a tím myslím i mě a mou třídu, jsou jistě o dost 

méně vzdělané než například naši rodiče. 

Myslím si, že se na tom hodně podílí i to, jak 

jsou vychovávané doma. Dříve, když jsem byla 

menší a začala jsem chodit do školy, jsem měla 

respekt ze starších žáků. Ale dnes, když vidím 

malé druháky, jak si klidně kráčejí po chodbě 

a začnou sprostě nadávat třeba osmákům, se 
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nemůžeme divit, že budou na učitele drzí, 

budou si na ně dovolovat a odmítat se učit. A 

rodiče s tím nic neudělají a budou svoje dětičky 

dál rozmazlovat. A tak můžeme počítat s tím, že 

za pár let to bude ještě mnohem horší. 

Ale zase na obranu dětí musím říct, že to 

nemusí být vždy jejich chyba. Jsou učitelé, kteří 

danou látku nedokáží dostatečně vysvětlit. 

Takže i kdyby žáci měli snahu se učit, tak se na 

to vykašlou, protože to dopředu vzdají. Nemají 

dostatečnou motivaci. Prostě hodně dětí si 

nedokáže sednout a sedět nad učivem, dokud 

se to nenaučí. Mnohem raději jdou hrát 

počítačové hry. 

Ema Březinová, 8. A 
 

 
 

V dnešní době se děti hodně řídí tím, co je baví. 

To, že se teď děti méně učí, je asi pravda. 

Podle mě je škola hrozně nelogická a učíme se 

úplně zbytečné věci. V matematice se například 

učíme Pythagorovu větu, kterou i pan učitel 

v běžném životě použil pouze jednou. Není 

tohle zbytečné? Místo toho, abychom se učili 

věci, které budeme běžně používat. Opravdu se 

učíme hrozně moc věcí, které nikdy 

nepoužijeme. Chápu názor, že je to pro lepší 

logické myšlení. Ale proč se nad tím nikdo 

nezamyslí a nestvoří něco, u čeho se dá 

přemýšlet a zároveň to lze využít i v životě? 

Je hrozné, že máme hodně předmětů. Na každý 

předmět je toho xy. Proč máme dvakrát týdně 

fyziku, kterou v praxi budeme využívat 

minimálně? Nechápu, proč v informatice 

děláme code.org a neučíme se třeba upravovat 

fotky. A tak dále.  

Simona Štěpánková, 8. B 
 

 
 

To, že úroveň matematiky či češtiny je velmi 

nízká, pociťuji i já. Často doučuji matematiku 

mé kamarády. Není to jen to, že nechápou 

novou látku, ale oni neznají věci, které máme 

dávno umět. Například mají problém 

s násobením, dělením, se zlomky… Chyba se 

musela stát někde na prvním stupni. Měli by to 

lépe dětem vysvětlit a naučit, aby s tím na 

druhém stupni neměli žáci problém. Jestliže to 

nepochopí na prvním stupni, bude to 

s přibývajícím časem jen a jen horší. Většina 

žáků, i když ví, že to neumí, se to nesnaží doučit 

a raději remcají, že to nechápou, přestože je to 

učivo z prvního stupně. Často ani nepochopí 

zadání, nebo co vůbec mají dělat, a to je také 

velký problém. Navíc většina, když to nechápe, 

se učitele nezeptá. Nevím, jestli je to tím, že 

nechtějí, aby si o nich ostatní mysleli, že jsou 

blbí, nebo jestli se bojí učitele zeptat. Někteří 

učitelé bývají nepříjemní a někdy i naštvaní, 

když žáci látku nechápou, proto se děti ani 

nepřihlásí. 

Vím, že znalosti dětí se zhoršují, ale záleží to na 

hodně věcech. Jaký mají přístup k známkám 

rodiče? Zajímá je to? Pomáhají svému dítěti se 

školou? Osnovy učiva, přístup žáka, motivace 

a hlavně schopnosti učitele. Je trpělivý? Snaží se 

učivo vysvětlit i opakovaně? Je hodně důvodů, 

proč znalosti dnešních dětí klesají a popravdě si 

nejsem jistá, zda se to časem zlepší. 

Zuzana Chytilová, 8. B 



S t r á n k a  | 18 

 

 
 

Tento článek je dosti zajímavý, protože se 

v něm dozvídáme, jak se učilo v minulých 

letech, i jak jsme na tom s učením matematiky 

dnes. Mě matematika baví, takže nemohu 

posoudit, co je na ní špatného.  

V tomto článku je napsaná i věta, která zní: 

„Děti často namítají, proč se mají učit něco, co 

nebudou už nikdy potřebovat.“ Já mám 

zkušenost, kdy jsem potřebovala trojčlenku. 

Dělala jsem projekt virtuální cestovní kanceláře 

do cestovního ruchu a díky trojčlence jsem měla 

brzy spočítané, kolik budu muset zaplatit za 

ujeté kilometry autobusem. 

Moc se mi v tomto článku líbí tvrzení, že když 

něco dítě tvrdí, musí to mít hlavu a patu, musí 

to umět zdůvodnit a jeho důkazy musí z něčeho 

vyplývat. Tohle by si měl každý člověk 

zapamatovat. 

Matematika je jeden z nejdůležitějších 

a nejtěžších předmětů. Je podstatné umět 

každou věc, protože zde vše na sebe navazuje 

jako například v rovnicích se zlomky a celými 

čísly. Matematika nás učí logicky přemýšlet a za 

to jsem moc ráda. 

Melánie Ermanová, 8. B 

 

Většina lidí si myslí, že když děti něco neumí, je 

chyba v nich. Ano, většinou je chyba v dítěti, 

které je líné se učit. Ale když třeba třičtvrtina 

třídy něco nechápe, není chyba v nich, ale 

v učiteli. Takto to většinou probíhá i u nás 

v matematice. Když učitel vidí, že pár žáků látku 

umí, bere to, jako že to umí celá třída. A pokud 

se někdo zeptá, zda by látku nevysvětlil znovu, 

řekne, že je to v učebnici a máme si to doma 

přečíst. Jenže ono je to těžké pochopit, když 

v té učebnici to není pořádně vysvětleno, 

případně je to jinak než to dělal učitel. Učitel by 

se měl žákům více věnovat a ne jen odříkat, co 

je v osnovách a čekat, že to žáci pochopí. 

Vít Urban, 8. B 

 

 
 

Nevím, kde a jak začít, ale už teď vím, že 

okecávat to nebudu a napíšu to tak, jak to cítím. 

Můj názor mi neberte.  

Že teď máme spoustu jiných zájmů, že je 

v dnešní době více elektroniky a jiných 

technických vymožeností, to není náš problém 

a ani naše chyba! Prostě je JINÁ DOBA, za to my 

nemůžeme. 

Podstatnou věcí ale také je vliv rodičů na děti. 

A že v dnešní době děti mají děti, je 

samozřejmě také kámen úrazu. Nesouhlasím 

s tím, že 15letá dívka může vychovat dítě. 

Může, ale to dítě bude mít velké mezery. 

Děti (i já) mají v dnešní době hodně volnou 

ruku. V učení, si myslím, jsme se zhoršili, ale 

vezměte si, že jsme o dvacet let dopředu a doba 

se prostě mění. A to nemluvím o tom, jak 

špatně dnes učí současní učitelé. 

Můj názor je, že to není úplně naše chyba, a tak 

65 % ovlivňují dnešní podmínky a okolnosti. 

Adéla Kossová, 9. A 

 

Myslím si, že článek má jistým způsobem 

pravdu. Ano, jsme na tom hůře než před deseti 

lety. Ale proč? Jaký je důvod toho, že jsme na 

tom hůře? Protože se mění školství a přístup 
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všech. Jak učitelů, tak dětí. V článku se píše, že 

to, co se dříve učilo ve čtvrté třídě, se nyní učí 

až v páté. Ale je to naše chyba? Ne, není. My 

s tím nic udělat nemůžeme, nemůžou to udělat 

ani děti ve čtvrté či páté třídě. A co naše 

znalosti? Proč to neumíme? Protože nás to 

nikdo nenaučil. Proč tedy svádíte vaši vinu na 

nás?  

Proč si někdo nedokáže přečíst zadání slovní 

úlohy? Protože je to nikdo pořádně nenaučil. 

Proč děti dnes nečtou? Protože je k tomu nikdo 

nevede. Proč mají dnešní děti špatné známky? 

Protože je to nezajímá. Rodiče jim nedali 

dostatečnou motivaci a nechali je, se k těmto 

známkám dopracovat. Já sama bych nečetla, 

neměla dobré známky, kdyby mě k tomu od 

malinka rodiče nevedli. 

Takže si nemyslím, že je vše naše chyba. Ano, 

možná toho neumíme tolik. Nesnažíme se jako 

dřív. Ale není to jenom naše zavinění. 

Mělo by se změnit školství. Kdyby se učilo jinak, 

kdyby se učilo víc, možná by se to změnilo. 

Nemyslím si, že bychom to měli řešit jako 

Japonci, ale mohli bychom alespoň trochu 

upravit přístup jak váš tak náš. 

Adéla Trtíková, 9. A 
 

 
 

Já s článkem souhlasím. Ale samozřejmě ještě 

něco napíšu. Já osobně jsem se do 6. třídy učil 

na každý test. Míval jsem vyznamenání. Ala jak 

začala distanční výuka, učit jsem se přestal. 

A od té doby se to se mnou táhne až do 9. třídy. 

Takže řekněme, kdyby nebyla distančka, tak 

bych mohl být vzorný žák. Chci říct, že když si na 

něco odvyknete, tak se na to zase velmi špatně 

zvyká. 

Jan Miča, 9. A 

 

Vzdělání je rozhodně důležité, každý člověk by 

měl mít minimální vzdělání a více. Úroveň 

vzdělanosti se rozhodně časem mění. To, že se 

mění k horšímu, není ale příjemné. Slyšel jsem 

rčení, které to dobře popisuje: „Těžké časy 

vytvářejí silné lidi. Silní lidé vytvářejí lehčí časy 

a lehké časy vytvářejí slabé lidi.“ 

Není důvod na sobě makat a vzdělávat se, práce 

vždycky bude. Není žádné nebezpečí, které by 

nás nutilo se učit, překonávat se. Můžeme si 

dovolit být líní, a proto taky jsme. Také tomu 

napomohlo rozšíření možnosti volby, tím 

myslím více svobody a internet.  

Internet nám otevírá dvě cesty. Na jedné z nich 

můžeš využít veškerá data k sebezlepšování. 

Přes youtube se dá naučit skoro všechno 

a zdarma. Jakákoliv činnost od malování po 

sebeobranu, zpívání a hraní na kytaru nebo 

učení cizích jazyků – to všechno je nám 

k dispozici zdarma. 

Pak je tu druhá cesta. Proč se něco učit, když si 

to můžu vždycky najít? Samozřejmě si nejde 

pamatovat všechno a je efektivnější si to 

vyhledávat než pamatovat. Někdo to ale vezme 

do extrému a nevzdělává se, protože to může 

vždycky najít. 

Ať už je to pro někoho příjemné nebo ne, 

vzdělání je důležité a neměli bychom se nikdy 

přestat učit. 

Albert Zika, 8. B 
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Žáci doporučují knihy ke čtení 
 

 
 

Zaklínač – poslední přání 
Autor: Andrzej Sapkowski 

Počet stran: 344 

Žánr: Fantasy, román 

 

Fantasy a román. Právě ty dva žánry, které bych 

si nikdy dobrovolně nevybral. Nebo jsem si to 

alespoň donedávna myslel.  

Dostal jsem se k této knize pomocí 

zaklínačských videoher, které mě velice bavily, 

tak jsem si řekl, proč si vlastně ten fantasy 

román nepřečíst? A když jsem si ho koupil, 

udělal jsem velice dobře.  

Na úvod krátce shrnu, co jsem vlastně četl.  

Děj se odehrává ve středověku (pamatuji si 

zmínku o letopočtu kolem 800) na různých 

smyšlených kontinentech, kde se vyskytují 

nebezpečná monstra. Zaklínači jsou lidé 

geneticky zmutovaní k ochraně obyčejných lidí 

před těmito monstry. K tomu ale museli být 

mimo jiné zbaveni všech citů. A hlavní hrdina 

knihy - Geralt z Rivie, je jedním z nich. A již 

jedním z mála. Přesto ve svém poslání 

pokračuje i přes velkou nevděčnost. 

Teď zpět ke zkušenostem. 

Autor měl díky vybranému žánru neomezené 

možnosti v představivosti. Cokoliv si vymyslel, 

dávalo v onom světě smysl. Poskládal 

dohromady akční boje s monstry, ale i detailní 

životní zkušenosti osob v takovém zvláštním 

světě a tím naprosto překročil má očekávání. 

Očekával jsem zaklínače jdoucího přímočarou 

cestou zabíjejícího monstra, ale ty pocity, které 

autor do příběhu implementoval, byly silné, 

nakonec i vážně romantické. A to paradoxně 

díky tomu, že hlavní postava nic cítit nemohla. 

Nešlo tedy o vžití se do hlavní postavy, ale 

přímo do jeho nejhlubšího nitra, kde má čtenář 

naději nějaké ty city objevit. Knihu si tedy užije 

i běžný milovník fantasy, na kterého v knize 

čekají i bližší popisy monster (nejen vodníka 

nebo vlkodlaka, ale například baziliška, 

mantichory, griffina…), prostředí a bojů, ale 

i „cíťa“, na kterého čekají skromné, lítostivé, 

rasistické i milovné příběhy. 

Takže k čemu nakonec ta kniha byla? 

K mimořádnému rozšíření představivosti, to 

tato kniha umí jako snad žádná jiná a díky tomu 

ji nemohu nedoporučit. 

Alex Nawrat, 9. A 

 

Válka s mloky 
Autor: Karel Čapek 

Počet stran: 224 

Žánr: Román, sci-fi 

 

Hlavní postavy: Batakové (domorodci: 

vystrašení z mořských čertů), kapitán J. van 

Toch (kapitán lodi, hledač perel, ničeho se 

nebojí a hlavně na vše hned nadává), podmořští 

čerti (mloci, ze začátku mírumilovní a otroci, ale 

inteligentní!, postupně po přemnožení strašně 
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kolonizační, zničí všechnu půdu, protože na 

souši nemohou žít). 

Kapitán J. van Toch připlouvá na ostrov Tana 

Masa a nadává na všechno, co vidí. Najde si 

hledače perel a chce se s nimi domluvit, kde je 

nejlepší místo na lov perel. Batakové (odborníci 

v hledání perel) tvrdí, že nejlepší místo je Devil 

Bay, ale jim se tam nechce, protože mají strach 

z podvodních čertů (inteligentních mloků), kteří 

chrání perly na dně Devil Bay. Batakové by 

z nich neměli strach, kdyby bylo jich pár, ale jich 

jsou tisíce! Kapitán ovšem na nic takového 

nedbá a jedou tam.  

Mloci jsou ze začátku mírumilovní a jsou 

schováni před zraky lidí v Devil Bay. Postupně 

se to začalo vyvíjet v bitvu lidi proti mlokům, 

protože mloci mohou žít jen pod vodou, a proto 

ničí půdu, aby měli více místa. Vývoj se změnil 

hned poté, co mloci začali útočit na ostrovy 

v okolí a rozjelo se to ve zmíněnou bitvu 

o přežití. Já bych již ze začátku nepodceňoval 

mloky, jak je podceňovali ostatní, že z nich 

udělali i otroky. Problém bych se snažil vyřešit 

diplomaticky, ale když na vás někdo zaútočí, tak 

diplomacie je všem ukradená. Když si vezmu 

postavy a jejich chování jejich chování, tak mi 

akorát připomínají spolužáka M. K. Šimka, který 

by neváhal a šel by do mloků. Postavy vůbec 

nemyslí, jen se ženou za bohatstvím a jednat 

taky moc neumí. Nejmenší věrohodnost mají 

mloci, kteří se z mírumilovných tvorů chránících 

perly změní v agresory. 

Mám zájem číst takové knížky, protože mají 

napínavý děj, a to se mně líbí. Moje oblíbená 

postava je kapitán J. van Toch, protože se 

ničeho nezalekne, dokud sám neví, jestli je to 

mýtus nebo pravda. 

Děj se odehrává v jižním Pacifiku u ostrova 

Santa Masa a zálivu Devil Bay. Autor popsal 

prostředí na výbornou. Ostrov Santa Masa je 

velmi špinavý, jinak kolem řádí živly (voda, vítr). 

Prostředí mělo velký význam na děj, protože 

mloci žijí ve vodě, a kdyby tam nebyl žádný 

Devil Bay, tak by ten příběh neměl žádný 

význam. Prostředí také hraje velkou roli ve třetí 

kapitole, kde začíná boj mloků s ostrovany. Já 

jsem se nikdy nevyskytoval u moře, nebyl jsem 

někde na ostrově, nikdy jsem ještě necítil vůni 

moře. 

Podle mě chtěl autor příběhem poukázat na 

dobu, ve které žil. V době před druhou 

světovou válkou, protože většina knih je psána 

autory podle toho, v jaké době žijí, a podle mě 

autor chtěl říct, abychom nezneužívali ostatní 

k něčemu, protože ostatním se to přestane líbit 

a nebudou mít s námi slitování, a hlavně nikoho 

nepodceňovat. 

Očekával jsem od knihy, že to bude více 

mírumilovné, ale ta invaze mloků to byl fakt 

zážitek. 

Můj názor na knihu je tento: prostě nikoho 

nikdy nepodceňovat, i kdyby to byl jen šnek. 

Chtěl bych sdělit ostatním, že tato kniha je 

velmi dobře popsaná, a je fakt těžké se od ní 

odtrhnout, protože se neustále něco děje. Jestli 

jsem lepší čtenář? To fakt je možné, protože 

v této knize je opravdu velká slovní zásoba. 

Největší síla knihy je v tom že se od ní 

neodtrhnete, prostě když si ji koupíte, tak se od 

ní nedostanete, dokud ji nepřečtete. 

Milan Horký, 9. A 
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Cujo 
Autor: Stephen King 

Počet Stran: 336 

Žánr: Horror, vztahové drama 

  

Kniha Cujo je opět jeden z napínavých příběhů 

spisovatele Stephena Kinga. Děj se odehrává 

v slunných letních dnech roku 1980 v malém 

městečku Castle Rock. Manželé Vic a Donna 

Trentonovi se právě stěhují z New Yorku do 

tohoto městečka s jejich malým synem 

Taddem, který trpí nočními můrami o stvůrách 

z šatníku.  

Poté, co se manžel dozvěděl o nevěře své ženy, 

zdrceně odjel na nutnou obchodní cestu. Na 

druhé straně městečka, se nachází rodina 

Camberových, která vlastní mohutného, ale 

zároveň hodného a poslušného bernandýna 

Cuja. Hodný a poslušný je ale pouze do té doby, 

kdy při honbě za zajícem spadl do malé jeskyně 

plné netopýrů nakažených vzteklinou. Jeden 

z nich Cuja kousl do čumáku a stvůra z šatníku 

Tedda Trantona rázem ožívá. 

Donna Trentona se svým synem jela autem 

k Joeovi Camberovi. Joe byl opravář aut. 

Jakmile jejich auto přijelo k domu 

Camberových, náhle se jim porouchal motor. 

Místo automechanika Joea je však na prahu 

starého domu přivítala krvelačná bestie Cujo. 

Teploty byly velmi vysoké a Tedd a Donna byli 

uvězněni v autě. Měli s sebou pouze minimum 

jídla a pití a Cujo neustále útočil na auto. 

Po dvou dnech se Donna odvážila dostat ven 

z auta. Nepozorovaně se chtěla dostat do 

domu, kde byl telefon, aby zavolala pomoc. 

Mezitím už ale byli hledáni místní policií a také 

Vickem, který se vrátil ze své cesty. Donnu, 

silně nakaženou vzteklinou, našli u auta 

bouchající do mrtvoly psa baseballovou pálkou 

a v autě malého Teda, mrtvého z dehydratace. 

King má svůj styl psaní a podání příběhu 

v intenzitě, jakou považuje za správnou a jakou 

chce, proto také ovlivňuje čtenáře v dávkách 

této intenzity. Někdy se mi zdálo, že jde spíše 

o thriller z každodenní reality než o klasický 

horor. Kniha vlastně rozebírá děj dvou rodin, 

Trentonových a Camberových, jejich dějové 

linky se postupně svádějí do jedné a všechno 

do sebe krásně zapadá.  

Na knize se mi moc nelíbilo, že se děj rozjížděl 

velice pomalu a k hlavnímu vyvrcholení došlo 

asi po 150 stránkách. Přišlo mi, že kniha 

obsahovala až moc „omáčky“, která 

přehlušovala ty lepší dramatické momenty, 

kterých bylo méně. Podle mne by bylo lepší, 

kdyby zde bylo více dramatických částí a méně 

těch zbytečných. Čekal jsem, že bernardýn Cujo 

v podání krvelačné bestie bude terorizovat celé 

město a ne pouze dva lidi v autě. Na druhou 

stranu, kniha se četla dobře a byla napínavá. 

Prostředí knihy bylo dobře popsané, takže si 

čtenář mohl vybavit parné letní dny tohoto 

příběhu. 

Autor je zvyklý ve svých knihách zakomponovat 

stejná místa, čímž dokazuje, že všechny jeho 

knihy se odehrávají v jednom fiktivním světě. 

Prostředí mělo také vliv na příběh. V části, kdy 

byla Donna a Ted uvězněni v autě, je během 
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dne sužovala vysoká teplota uvnitř automobilu. 

Líbila se mi postupná změna Cuja z hodného 

bernardýna na hlavní zlo příběhu. Mohli jsme 

se dočíst, jak se jeho chování postupem knihy 

měnilo k horšímu. Na začátku knihy se 

dovídáme o nočních můrách, kterými malý Ted 

trpí. Zdá se mu o monstru se svítícíma 

jantarovýma očima, schovávající se v jeho 

šatníku. Taková drobnost vnáší do děje velké 

napětí, protože čtenář si není jistý, zda je zlo 

v příběhu paranormálního nebo racionálního 

původu. Bylo pro mě těžké odsoudit Cuja jako 

jednoznačný zlý prvek v příběhu. Na jednu 

stranu byl Cujo zabijácká bestie a na druhou 

stranu to byl nemocný pes i se svými nebohými 

oběťmi. 

Dominik Pavelka, 9. B 

 

 
 

Tatér z Osvětimi 
Autor:  Heather Morrisová 

Počet stran: 246 stran 

Žánr: román 
 

Lale Sokolov žil ve svých rodných Krompachách 

do 24 let. Pak byl převezen do Osvětimi. Zde si 

ho vybral tatér Pepan, aby mu pomáhal 

s tetováním čísel na předloktí ostatních vězňů. 

Později byl Pepan zabit, a tak se stal Lale 

hlavním tatérem celého tábora. I on si vybral 

pomocného tatéra, a to Leona. Tetoval muže, 

ženy i děti. Tetování se snažil dělat co 

s nejmenší bolestí. Jedním transportem přijela 

i dívka, do které se Lale zamiloval na první 

pohled. Jmenovala se Gita. I ona se do něj po 

nějaké době zamilovala a spolu pak v táboře 

přežili 3 roky. Lale nesmírně riskoval, například 

když si na večeři do své tatérské brašny bral 

extra příděly jídla, které rozdával Gitě, jejím 

kamarádkám a také ostatním vězňům. Snažil se 

pomoct, jak to šlo. Ke konci války byl převezen 

do dalšího koncentračního tábora, a to 

Mauthausenu, a pak do Saurerwerke, kde dírou 

v plotě utekl. Při útěku se dostal k ruským 

jednotkám, od kterých potom utekl až domů, 

do svých rodných Krompach. Gita utekla 

s dalšími kamarádkami při evakuaci do jiného 

tábora, pak se schovávala v Polsku a odtud 

přijela zpět na Slovensko. Lale a Gita se setkali 

v Bratislavě, kde ji Lale požádal o ruku. Zažili 

spolu ještě mnoho perných chvil, narodil se jim 

syn a pak se přestěhovali do Austrálie. 

Tento pravdivý příběh se odehrává 

v koncentračním táboře v Osvětimi a všichni asi 

víme, co to je zač. Prostředí je zde popsáno, 

srozumitelně a chápala jsem a orientovala se 

v něm. Často je zde popisován smrad a popel 

z komínů, kde se pálila těla, a vždy když si 

vzpomenu na tuto knihu, tak se mi vybaví šedá 

barva. Prostředí zde bylo prostě škaredé, všední 

baráky, kde se mačkali lidé, špína, krutí dozorci, 

prostě hnus. V Osvětimi jsem ještě nikdy 

nebyla, ale chtěla bych se tam někdy jednou za 

život jít podívat.  

Já jsem se zamyslela nad tím, že žijeme v době 

plné přepychu, a že za války to bylo hroznější 

než teď, takže bych si toho měla vážit více. 

Musím říct, že od knihy jsem očekávala trochu 

více ze strany autorky, jak příběh popíše, ale 

i tak to byla super kniha. Kdybych psala knihu 

já, tak ještě více zdůrazním, že to co se dělo 

bylo hrozné a trochu lépe popíšu děj, 

samozřejmě kdybych to dokázala. Teď se více 

zamýšlím nad životem a kladu si otázky typu 

„Jak toto někdo mohl udělat?“, „Stane se toto 

ještě někdy?“ nebo „Proč to někdo udělal?“  

Na knize se mi líbí, že i přes to hrozné utrpení 

se zde objevuje láska, která jim ulehčuje přežít 

ty hrozné roky trápení. Je to kniha, u které se 

zamyslíte a možná budete i plakat. Je to pěkně 

napsaná kniha s hroznými zážitky v ní. 

Anna Sýkorová, 9. B
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Příběh na konec 

 

Partie 
Alex Nawrat, 9. A 

 

Jednoho dne se Karel probudil, ale místo svého 

pokoje kolem sebe viděl bitevní pole. A ne jen 

tak ledajaké. Na černobílých deskách zuřili 

koně, střelci a spousta pěšců.  

Karel se snažil pohnout, ale nešlo to. Až potom, 

když se jeden z černých jezdců pohnul, mohl se 

hýbat i Karel. Pokusil se utéct. Ale zjistil, že 

může jen na kachli přímo před sebou, nikam 

dál. Pak uviděl krále a konečně mu to došlo. To 

byl jeho cíl. To byla cesta k probuzení z jeho 

noční můry. 

Hned, jak si to uvědomil, spatřil, že se přímo na 

něj řítí obrovská věž. Nemohl nic dělat. Jen cítil, 

jak ho věž rozdrtila na červenou skvrnu. 

Pak se probudil. Ale tentokrát jako střelec! 

Stále cítil tu strašlivou bolest z předchozí smrti.

 
 

Rozhlédl se po bitevním poli a uviděl příležitost. 

Kdyby nalákal dámu kryjící krále na jiné pole, 

byl by král ohrožen věží. Mohl se obětovat pro 

záchranu… Čeho vlastně? A jak mohl vědět, že 

se po smrti objeví jako právě ta věž, která bitvu 

vyhraje? Nevěděl, ale risknul to. 

Navnadil dámu, ať si ho vezme… 

A já se mu vysmál, střelce jsem nechal a dal 

jeho králi šach mat. Vyhrál jsem a oba jsme se 

vrátili zpět do reality. Jó… té nudné reality. 

 

Foto: Karin Zaoralová, 6. C 

 


