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Jsou noci v nás. V nich 

lesy. V nich my. Tady.  
Radek Malý 
 

My sami v lese, lese osamělém.  

Jsou lesy v nás.  

Jsou džungle, jsou i sady.  

Jsou lesy v nás.  

A jsou v nich dechy šelem.  

Jsou lesy v nás.  

Jsou zády, nebo čelem? 
 

Marseille  
Anne Richterová 
 

Stopa lodi, ztracená  

Zátoka, zúžená  

Šiška, puklá  

Skála, rozeklaná  

Vápenec, otesaný  

Ostrov, obsazený  
 

Nebe výsek  

Jeho odraz v moři  
 

Maják, nehybný 
 

Vypustím své mravence  
Wanda Heinrichová 
 

červené a černé  

podívej už lezou po stráni  

a vše co ve mně tepe je ještě jiné  

to je pro tebe  ostatní klesá  

jak propustná je půda na stráni  

jak lehce se v ní mizí  

mravenci červení a černí  

tu a tam mezi trsy trávy  

není jich moc ne nejsou žádní  

teď vzlétla včela bzz  

hudba       asi 
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Šumperká Pětka v italském Vastu 
 

Pandemická situace konečně ustoupila a naše 

základní škola, tzv. Pětka, mohla pokračovat 

v evropském projektu Erasmus+ „Let´s go 

increase skill of 21st century“ (Pojďme si zvýšit 

dovednosti 21. století). 

Třetí mezinárodní setkání se tentokrát 

uskutečnilo v Itálii ve starověkém městě Vasto 

u jaderského moře v regionu Abruzzo. Střední 

italská technicky zaměřená škola E. Mattei 

připravila pro své partnery ze čtyř zemí (České 

republiky, Portugalska, Turecka a Řecka) velmi 

bohatý program. Z každé země italskou školu 

navštívilo 7 studentů a dva učitelé, všichni 

navázali opravdová přátelství a vyměňovali si 

mezi sebou zkušenosti ze školy v angličtině. 

Každé odpoledne nechyběl ani výlet nebo 

sportovní program. Na podporu Ukrajiny italská 

škola uspořádala přátelský fotbalový zápas, kdy 

mezinárodní družstva hrála v tričkách v barvách 

ukrajinské vlajky.  

Další odpoledne jsme sjížděli nejčistší řeku 

Tirino v Itálii na kánoích. Její modrá až 

smaragdově zelená barva nás doslova uchvátila. 

Nechyběla ani cyklistická projížďka na kole 

kolem pobřeží. Studenti mohli obdivovat 

bujnou vegetaci na pobřeží a kochat se 

přímořským pobřežím z cyklistické stezky. 

Před odletem jsme nezapomněli na odpolední 

procházku starověkým Římem a vznešeným 

Vatikánem. Obdivovali jsme  oválný amfiteátr 

Koloseum, který pojme až 50 000 sedících 

diváků a byl užíván ke gladiátorským zápasům. 

V církevním Vatikánu vše chystali na oslavu 

křesťanských Velikonoc. Papeže jsme sice 

neviděli, ale dýchla na nás velkolepá atmosféra 

Vatikánu, do kterého se před Velikonocemi 

sjíždějí křesťané z celého světa. 

Dech beroucí výhled z památníku Viktora 

Emanuela II. zůstane v naší paměti nadlouho. 

Tento památník oslavuje sjednocení Itálie a je 

postaven z bílého mramoru. Italové ho ovšem 

pohrdavě označují jako psací stroj či pisoár. 

Naše třetí projektové setkání slavilo u dětí velký 

úspěch. Po dlouhé době si zase děti mohly zažít 

svobodné cestování, objevování evropské 

kultury, vzdělávat se v robotice, mluvit anglicky 

a navazovat nová přátelství. 

Mgr. Lýdie Špániková
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Ekotým získal osvědčení 
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Jak to chodí ve včelíně  
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Velikonoční projekt 
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Bezpečně do školy 
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 Dobrovolní hasiči z Temenice ve 2. A 
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Naše školní „roboaréna“ na průmyslovce 
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Vyhodnocení soutěže Březen – měsíc knihy 
 

Žáci plnili různé úkoly. Fotili se s knihou, vyráběli knižní obálky, kreslili citáty o knihách, natáčeli videa, 

kde doporučovali knihy druhým nebo zpracovali knižní ukázku do audioknihy. 

Mezi oceněnými jsou: Matěj Nováček, Daniel Jersák, Kateřina Vepřková, Jan Utěšený, Tomáš Verner, 

Max Strapek, Alex Kutler, Tadeáš Janíček, Soňa Smoluchová, Elisabeth Příhodová, Ludmila Bundilová, 

Ondřej Šimeček, Lucie Veselá, Ema Březinová, Eliška Škurková, Melánie Ermanová, Simona 

Štěpánková, Albert Hrbek, Ema Utěšená 
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Alexandr Kutler 

 
Anna Sochorová 

 
Jan Sýkora 

 
Petr Vymazal 

 
Antonín Skoumal 

 
Jan Utěšený 
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Karolína Mičová 

 
Matěj Doležal 

 
Matylda Pešková 

 
Lukáš Dudek 

 
Veronika Dudková 
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Elisabeth Příhodová 

 
Dominik Matys 

 
Dominik Matys 

 
Klára Kamlerová 
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Soňa Smoluchová 

 
Antonín Skoumal 

 
Maxim Strapek 

 
 

 
Ondřej Šimeček 
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Ludmila Bundilová 

 
Tereza Cikrytová 

 
Jan Utěšený    Natálie Nováčková 
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Moje země 
 

Přírodní krásy, ze kterých 

se mi tají dech  
Zuzana Krylová, 7. třída 
 

Kam si vyjet o prázdninách? 

K moři, na skály či jinam? 

Tak pro vás mám tu pár rad, 

kam můžete cestovat. 
 

Místa, krásnější než jiná, 

bude se vám tajit dech, 

tak má báseň už začína, 

o těchto krásných místech. 
 

Skalní zajímavost, Pravčická brána, 

věřte, ta je vážně známá. 

Nabízí překrásný výhled na svět, 

a rozkvétá jako krásný květ. 
 

Či propast Macocha, nejznámější v Česku, 

můžete k ní vyjít naučnou stezku. 

Horní či Dolní macošská jezírka,  

tam dole záři, jako dvě světýlka. 
 

Třeba vás zaujmou Prachovské skály, 

ty v Česku krásnou pověst dostaly. 

Turisté nazývají toto místo rájem, 

a u horolezců vyvolá velký zájem. 
 

Boubínský prales ležící v Šumavě, 

nejnavštěvovanějším místem tam je. 

O stromech starých až 500 let, 

můžete doma vyprávět. 
 

Můžete zamířit do Prokopského údolí, 

a pozorovat tak pražské okolí. 

Tato oáza klidu a pohody, 

patří mezi nejkrásnější díla přírody. 
 

Takových míst je opravdu mnoho, 

Adršpašsko-teplické skály jsou důkaz toho. 

Nezapomeňme na naše nejvyšší hory, 

Sněžka či Praděd tu hrají velkou roli. 

 

Poznejte některé z těchto míst, 

a z života vám zmizí nenávist. 

Navštivte nějaké z těchto krás 

příroda přivítá každého z vás. 

 

Na co by měli být Češi 

hrdí, i když na to 

zapomínají? 
Kateřina Břendová, 7. třída 
 

Na krásnou přírodu, 

na klid v duši a pohodu. 
 

Na krásné památky, 

na hrady, na zámky. 
 

Na Staré město pražské, 

na frgály valašské. 
 

Na to, že nosíme ponožky v sandálích, 

hlavně v létě na plážích, 

ať se nohy nespálí! 
 

Tak na to nezapomínejme 

a hrdě k tomu řízek přikusujme! 
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Moje tajné místo 
Sofie Maturová, 7.třída 

 

V Šumperku je jedno krásné místo, 

je tam krásných květin sto. 

Rozzářená louka, lesy, 

tam jsou slyšet tiché hlasy. 

Volná, krásná příroda, 

tu by ničit byla škoda. 

V noci světlušky jak lampiony, 

ty by rozsvítili celé stadiony. 

Ležím na louce na zádech, 

z té přírodní krásy se mi tají dech. 

 

Čarovný les v Šumperku 
Marie Hůlková, 7. třída 

 

Moje oblíbené místo na odpočinek je Čarovný 

les. Je to lesní cesta, která vás provází okolo 

pohádkových soch, které jsou precizně 

vyřezávány z modřínového nebo akátového 

dřeva. V letních horkých dnech lepší procházka 

snad není. Jen si to představte. Je velmi 

slunečný den neboli veliké horko. Vyrazíte na 

krátkou procházku stinným lesem, s plno 

různými bylinkami, jehličnatými nebo listnatými 

stromy. Když se budete chovat ohleduplně 

možná zahlédnete nějaké zvířátko. Myslím, že 

něco takového zažít, je krásné.  

 

Sady 1. máje ve městě 

Šumperk 
Kateřina Břendová, 7.třída 

 

Mým oblíbeným místem kam se ráda chodím 

jen tak projít jsou Sady 1. máje. Je to park, který 

když ho zdobí červánky jako maliny se 

zapadajícím sluncem, je opravdu kouzelným 

místem. Park po většinu roku prázdný, pokud se 

tady zrovna nepořádá nějaká akce. To mi ale 

vůbec nevadí, park je totiž krásně tichý a člověk 

si v něm lehce vyčistí hlavu. Je také slyšet 

krásný zpěv ptáků a šumění rybníčku se sochou 

koně, kde se za horkých letních dnů prohání 

malý pulci černí jako noc.   

 

 
 

Moje oblíbené místo 
Anna Konrádová, 7. třída 

 

Jaké je mé nejoblíbenější místo? Je to nějaká 

z našich místních památek? Hrady, zámky nebo 

něco podobného? Mám dost oblíbených míst, 

kam ráda chodím, ale mé nejoblíbenější 

nepřekoná doslova nic. Máme s kamarádkou 

jedno takové kousek za městem. Můžeme jít 

lesem a poslouchat šumějící stromy nebo jet na 

kole a cítit vítr, jak nás štípe do tváře. Jsme tam 

často, hlavně v létě, když tam není přehnané 

teplo. Ptáte se, co to tedy je? Je to menší 

rybník, přes který vedou dva dřevěné mosty. Dá 

se tam povídat, poslouchat zvuky přírody, 

namáčet si nohy ve vodě a u toho sedět na 

mole. Moc lidí tam nechodí, takže je tam klid 

a je možnost vidět i některé živočichy.  A takhle 

bych tedy popsala své nejoblíbenější místo :) 

 

Moje louka 
Karolína Mičová, 7. třída 

 

Zadání úkolu znělo tak, že mám napsat 

o nějakém místě která je přenádherné. Hmm,  

už to mám. Nad naším domem v Bratrušově, 

máme nádhernou louku plnou hezkých 

a voňavých kytiček a vonící luční trávy.  Vedle 

louky máme také ohradu s daňky. Nad loukou 
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a nad ohradou je nádherný zelený les, ve 

kterém můžete vidět srnu nebo jelena. Jednou 

se dokonce ta srna  vplížila i k nám na zahradu.  

Nebojte, louka i les jsou lidem zpřístupněny  

i když ji někdo vlastní . Myslím si, že za návštěvu  

to  určitě stojí.  V létě se to tu všechno 

nádherně zelená,  na podzim jsou na stromech 

všechny barvy a  v zimě je to tu celé pokryté 

sněhem.  Na jaře to tu teprve všechno rozkvétá. 

No prostě nádhera. 

 

 
 

Dětské lesní hřiště 
Ludmila Bundilová, 7.třída 

 

Proč jsem si vlastně vybrala dětské hřiště? 

Povím Vám o tom….  

Jednou o velkých prázdninách nás babička 

(všechny její vnoučata včetně mě a mojí sestry) 

hlídala a vzala nás na vycházku. Nevěděli jsme, 

kam nás vezme. Šli jsme z Bratrušova přes les 

do Šumperka pěšky. A vzala nás na to hřiště. 

S mými sestřenicemi a sestrou jsme si to tam 

užili, bavilo nás to tam a tak jsme si udělali 

i několik bláznivých a krásných fotek. 

Byli jsme se tam podívat i se školou, když jsme 

byli na vycházce.           

K Čarovnému lesu projdete z ulice Reissovy 

kolem magického místa s tůněmi, molem 

a příjemným posezením. Na své cestě objevíte 

vílu Tulinku, skřítka Kokeše, čaroděje 

Dobroděje, Sedmivouse, Orla s rybou, 

Medvídka a Žábu. Je postaveno v roce 2021 

a postavilo ho město Šumperk . 

 Na lesním hřišti, jak se mu říká se mohou 

vydovádět děti ze Šumperka i z jiného okolí. Je 

veřejně přístupné komukoliv. Nacházejí se tam 

lanové překážky, loupežnická věž, domeček 

a dva mravenci. Na hlíně je posypaná 

štěpkovina (lisování zbytků větví). Mohou na 

hřiště děti od tří do patnácti let. Kousek dál je 

místo, kde si můžete i se svými dětmi něco 

opéct. 

Moc bych Vám hřiště doporučila. 

 

Rešovské vodopády 
Nela Pospíšilová, 7.třída 

 

Dnes vám představím jedno z mých oblíbených 

míst. 
 

 
 

Jako mé oblíbené místo jsem si  vybrala 

Rešovské vodopády. Byla jsem tam asi před 

dvěma roky o prázdninách a moc jsem si to tam 

užila. Mám to tam moc ráda, je to tam takové 

krásně čisté a uklizené, nikde žádné odpadky 

a prostě jen krásná příroda. Je tam nádherně 

průhledná voda jako třpytící se diamant. Chvíli 

musíte jít a potom uvidíte ty okouzlující  

vodopády, které šumí jako kdyby si zpívaly. 

A přitom běží ten svůj nekonečný závod plný 

překážek. Na tomto místě je mi skvěle a hned 

bych se tam vrátila. Je to tam takové zábavné, 

chodíte tam po dřevěných schodech 

a přeskakuje přes vodu nebo přes kameny.  

Už se těším, až se zase znovu na tohle místo 

podívám. 
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Červenohorské sedlo  
Onřej Šimeček, 7. třída 

 

Moje oblíbené místo v mém kraji je, jak už 

název napovídá, Červenohorské sedlo. Je to 

lyžařské středisko oblíbené především na 

severní Moravě a ve Slezsku. Nachází se 

v pohoří Hrubého Jeseníku a je položeno ve výši 

1013 m. n. m. Je to moje oblíbené místo, 

protože lyžuji závodně, takže mám přirozeně 

rád hory, ale toto místo v Česku je speciální 

z důvodu klidu a komunity. Většina lyžařských 

středisek jsou nacpaná  lidmi, kteří se neznají, 

ale zde je to střední středisko, takže znám 

všechny vlekaře a sjezdaře osobně. Navíc je zde 

velmi rozmanitá příroda, jednou jsme na 

vrcholu narazili na hejno kačen, ale i na jeleny, 

srnky a další zvěř. Přijíždí se sem serpentinami, 

kterým se říká „Smrťák“, protože zde většinou 

zahyne mnoho motorkářů, ale město se to snaží 

zastavit a v zimě jsou cesty vždy posypané. Není 

tu obvykle moc hezky, a je tu mlha, ale stejně to 

tu mám moc rád. 

 

 
Foto: Natálie Málková, 9. třída 

 

 
Foto: Veronika Souralová, 8. třída 

 
Foto: Karolína Hejlová, 7. třída
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Přírodní krásy mimo ČR 
 

Soňa Smoluchová, 7.třída 
 

Na zemi je spousty krásných míst, ale tohle, 

o kterém vám budu vyprávět, je pro mne 

nejúžasnější. 

Představte si tu nejkrásnější pláž na světě. 

Prodírate se deštným pralesem, tolik hmyzu 

a krásných motýlů jako nikde jinde. Po chvíli se 

před vámi objeví pláž s azurovým mořem. 

A korály s mořskými tvory, ale nebyli to obyčejní 

tvorové. Chobotničky, které byly růžovo fialové, 

rybičky měly malé tělíčko a obrovské ploutvičky. 

Co mne ale opravdu fascinovalo, byl podmořský 

svět. Korály byly jako z pohádky, třpytily se.  

Ale vraťme se zpátky na pláž. Písek byl tak 

jemný a lesklý. Malé mušličky ho dozdobovaly. 

Drobní krabi, kteří se potulovali po pláži a sem 

tam nějakého člověka štípli. Palmy tak krásné 

jako nikde jinde. Přímo nad hlavou vám rostou 

kokosy, pro které se stačí jen natáhnout. No, 

není to krásné? 

Když jste pozvedli hlavu, otevřelo se nad vámi 

světle modré nebe bez jediného mráčku s racky, 

kteří se přetahovali o kousek housky, kterou 

ukradli z piknikového koše.  

Když jste se vrátili kousek deštným lesem a šli 

uzounkou cestou, vedle vás byl jeden velký 

a útulný park, kde si lidé povídali, jedli, každé 

ráno cvičili, děti si tam hrály. Po chvíli se před 

vámi objevil menší kostel a městečko, kde byly 

úžasné restaurace, stánky se suvenýry, ale také 

s vařenou kukuřicí.  

Velmi ráda vzpomínám na večerní procházky 

kolem moře, park osvícený lampami a také na 

přístav, kde odpočívaly všechny lodě a obrovské 

jachty. Na co ale nerada vzpomínám je, když 

jsem viděla několik vyhublých psů a koček na 

ulici, které bohužel nikdo nechtěl a neměl se 

o ně kdo postarat. 

Můj baráček byl jako malovaný. Balkon 

s výhledem na moře a též na ranní východ  

 

 

slunce a na večerní západ slunce, vždy jsem si to 

neskutečně užívala. 

Zahrada, která byla u domu, byla pomalu jako 

botanická, všude samé exotické rostliny 

a ovoce. Zdá se vám, jako by to byl sen, ale ne, 

není to sen, je to opravdu realita, na kterou 

koukáte. 

Jednoho ranního dne jsem si opravdu přivstala 

a vyrazila jsem lodí na velmi malý ostrov, kde 

byla stavba podobná koloseu, staré hradby 

a kostely. Některé už bohužel opuštěné 

a zdevastované po válce, která tam kdysi byla. 

Měl velmi špatnou minulost. Na tomto ostrůvku 

žilo pouhých sto dvacet obyvatel. Potkala jsem 

zde mnoho hodných a vstřícných, ochotných 

lidí, kteří mi pomohli, když jsem zabloudila 

a nevěděla kam dál. Všem bych vám přála tento 

pocit zažít a prožít tolik zážitků, jako jsem 

prožila já. 

 

 
Foto: Karolína Hejlová, 7. třída 
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Eliška Krillová, 7.třída 
 

Jsou dvě místa, o kterých bych vám chtěla 

napsat. Jedno z mých oblíbených míst je hodně 

vzdálené, je to v Chorvatsku ve městečku 

Primošten. Jezdíme tam s rodinou každý rok 

v období letních prázdnin na dovolenou. Těším 

se nejen já, ale i celá má rodina. Šplouchání 

moře, koupání, potápění, slunění a odpočinek 

na naší 

oblíbené pláži všichni milujeme. Kolem nás je 

vždy rušno a já ráda pozoruji lidi, jak si užívají 

moře, malé děti, které se učí plavat a hrají si 

podél pláže s míčem.  

Tatínek nás na dovolené rozmazluje a dovolí 

nám téměř vše, co si přejeme. Ochutnáme 

spoustu nanuků, zmrzlin, kukuřici „kukurus“, 

hranolky, koblihy „kráfné“, pizzu a další 

specialitky tohoto městečka. Na noc se ale 

schováme do našeho domečku, který je na 

nejvyšším bodě ve městě vedle kostela a kde je 

nádherný rozhled na moře. 

Večery trávíme procházkami úzkými a klikatými 

uličkami, kde se často až ztrácíme, ale přitom 

nalezneme nádherná zákoutí. Obdivuju i děti, 

které dokáží nalovit krásné mušličky a večer je 

tady prodávají. Často také v podvečer sedíme 

u moře a pozorujeme žhavé zapadající slunce. 

To jsou momenty, kterých využije náš tatínek 

a pořizuje krásné fotky.  

Za ta léta, kdy navštěvujeme toto stejné místo, 

jsme se i skamarádili s naším sousedem, který 

Foto: Karolína Mičová, 7. třída 
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se jmenuje Ante, má zde také restauraci, kde 

jsme ochutnali všelijaké dobroty, včetně plodů 

moře. Ante má také kočičky, které k nám občas 

zavítají, my jim dáváme mlíčko a hrajeme si 

s nimi. Mohla bych psát ještě spoustu řádků, 

protože těch zážitků z tohoto nádherného místa 

je moc a moc. 

Chtěla bych se ale ještě podělit o jedno moje 

místečko, které zbožňuji, je jen deset minut 

cesty ze Šumperka autem. Na Osikově máme 

chatu, kde jezdíváme s rodinou na prázdniny 

a víkendy. Jezdíme tam v zimě bobovat, v létě 

užívat sluníčka, na jaře pozorovat rozkvétající 

a probouzející se přírodu.  

Chci vám ale napsat, jak nádherný je Osikov na 

podzim. Nádherné kopce, které vypadají jako 

paleta barev, je tak krásná podívaná, že někdy 

jen tak sedíme a nemůžeme se vynadívat. Hned 

za chatou je spousta popadaného listí, které je 

od žluté, zelené až po fialovou barvu v takovém 

množství, že si často s mojí sestrou uděláme 

hromady, do kterých potom skáčeme. Je to 

legrace. Obrovské louky, které jsou všude kolem 

dokola, jsou plné bedel a my se předháníme, 

kdo jich nasbírá více. A maminka to ocení jako 

dobrou večeři. Podzimní zábava je taky, když už 

je sklizeno seno v obrovských balících a my si 

z nich uděláme lezeckou atrakci.  

Je tady nádherné ticho, maminka říká: „Je to 

balzám na duši.“ A tento balzám narušuje jen 

veliký podzimní vítr, který ale nádherně nese 

hodně vysoko našeho pruhovaného draka. 

A každý rok si pořídíme při pouštění draků 

spoustu krásných fotek.  

Vzpomínám si na krásný zážitek i z tohoto léta, 

kdy jsme si u chaty rozdělali deky a pozorovali 

padající hvězdy. Říká se, že když padá hvězda, 

máš si něco přát a tu noc padalo hodně hvězd, 

tak jsem zvědavá, jestli se přání vyplní.  

Pro našeho pejska Nubiho je toto místo úplný 

ráj. Bez vodítka a bez jakéhokoliv omezení lítá, 

kde chce. Z procházek kolem chaty známe také 

velikou spoustu bylinek, které tady hojně rostou 

a s maminkou je sbíráme a potom vaříme čaje. 

Nejraději mám šípkový čaj s mátou. 

Věřím, že najdu ještě spoustu krásných dalších 

míst a zažiju spoustu dalšího dobrodružství, 

protože jak říká náš tatínek „krásně je všude“. 

 

 
Foto: Natálie Málková, 9. třída 
 

 
Foto: Karolína Hejlová, 7. třída



S t r á n k a  | 25 

 

Další žákovské texty  
 

Zlý člověk Adolf Hitler 
Adéla Jurásková, 8. A 

 

20. dubna 1889 se v rakouském městě Braunau 

blízko německých hranic se narodil Adolf Hitler 

jeden z nejkrutějších lidí na zemi. Narodil se 

jako čtvrtý ze šesti dětí. Otec byl celní úředník, 

byl velmi krutý a přísný. Proto měl raději 

maminku, která ho podporovala v touze stát se 

malířem. Když mu bylo 13 let, otec zemřel. 

Mladý Hitler se moc dobře neučil a proto, když 

mu bylo 16 let, odešel ze školy bez většího 

vzdělání. V jeho 18 letech mu zemřela 

i maminka. Poté se protloukal Vídní jako málo 

úspěšný malíř. V roce 1913 odešel do 

Mnichova, aby mohl žít v pravém německém 

městě. V první světové válce bojoval v řadách 

bavorské armády, kde byl taky raněn. Po svém 

uzdravení se vrátil zpět na bojiště. Konec první 

světové války Hitler nesl velice těžce, protože 

Německo kapitulovalo a podle dohod muselo 

jako poražené platit velké sankce. Z těchto 

sankcí podle fám vinili někteří Němci hlavně 

Židy. Po válce pracoval Hitler pro armádu. 

V roce 1919 se stal členem německé dělnické 

strany.  

V roce 1921 nastupuje svou dráhu politika. Byl 

považován za výborného řečníka, který dokázal 

svými projevy strhnout davy a nasměrovat je 

k uskutečnění svých plánů. V roce 1933 po 

vyhraných volbách se stává kancléřem za stranu 

NSDAP. V roce 1938 začala éra zla. V září 

přesvědčil s pomocí Itálie spojence Velkou 

Británii a Francii při takzvané Mnichovské 

dohodě, aby obětovali československé 

pohraničí. V roce 1939 vyhlásil na Pražském 

hradě protektorát Čechy a Morava. To mu ale 

nestačilo a tak 1. září zaútočil na Polsko a tím 

začala druhá světová válka. Jeho nenasytnost 

prošla celou Evropou. Se svými soukmenovci 

vymysleli plány, jak ovládnout celý svět.  

 

 
Foto: Natálie Málková, 9. třída 

 

Na prvním místě jeho krutosti byl plán vyhladit 

všechny Židy, komunisty, Romy a jemu 

nepohodlné obyvatelstvo, které nesplňovalo 

árijský původ. Na území Německa, Polska, 

Rakouska a Česka, ale i Francie vznikly 

koncentrační tábory, které měly uskutečnit jeho 

plány. Nejkrutější a největší koncentrační tábor 

byl Buchenwald, Treblinka, Osvětim a u nás 

Terezín. Zde lidé skončili v plynových pecích 

nebo otrocky pracovali. Během druhé světové 

války v těchto táborech bylo umučeno 

odhadem 6 milionů lidí.  

V polovině roku 1944 byl na Hitlera spáchán 

atentát, který provedli jeho někteří podřízení 

důstojníci, kteří už věděli, že konec války je 

nevyhnutný, ale bohužel Hitler zázrakem přežil 

a strůjce atentátu nechal popravit.  

Na začátku roku 1945, kdy postupovala 

sovětská armáda a americká armáda ze dvou 

stran a obklíčila Německo, bylo všem jasné, že 

konec války a hlavně Německa je na dosah.  
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Hitler však odmítl kapitulaci a hlavně se odmítl 

vzdát. Duševně nemocný Hitler 30. dubna 1945 

spolu se svou ženou, kterou si ten den předtím 

vzal, spáchal ve svém bunkru uprostřed Berlína 

sebevraždu. Proslýchá se, že nařídil 

komorníkovi, aby jejich těla spálil, aby se 

nedostal do rukou amerických a ruských vojáků, 

kteří v době sebevraždy byli na dosah.  

Tím skončila éra jednoho z nejkrutějších lidí 

20. století. Po válce bylo několik jeho vysoce 

postavených lidí, kteří mu byli oddáni a slepě 

plnili jeho vizi, souzeno v takzvaném 

Norimberském procesu, kde se tito nelidé 

zodpovídali z krutostí spáchaných 

v koncentračních táborech, kde někteří přeživší 

svým svědectvím odkryli hrůzy táborů. 

Vyprávěli v následujících letech při besedách 

o holocaustu, který nesmí být nikdy zapomenut.  

V dnešní době si musíme připomínat tyto dávné 

doby, aby už nikdy nedošlo k podobným věcem, 

kdy jeden nemocný člověk ovládne davy a ti pak 

slepě plní i ty nejkrutější představy.  

Doufám, že se s toho dnešní lidé, kteří vládnou 

našim zemím poučí a nebudou nevinné lidi 

zatahovat do války. Můžeme to sledovat při 

dnešním krutém válečném konfliktu na 

Ukrajině, kde převážně trpí děti a ženy, kdy 

musí utíkat ze svých domovů, škol, od svých 

kamarádů. A začínat v nových domovech 

a školách, jen kvůli tomu, že jeden představitel 

jednoho státu si myslí, že má nárok na cizí 

území. Moc si přeji, abych já tohle nikdy 

nezažila. 

 

Josif  Vissarionovič 

Stalin 
Marek Klimeš, 8. A 

 

Josif Vissarionovič Stalin byl první generální 

tajemník Komunistické strany Sovětského 

svazu, později diktátor své země. Jeho přístup 

k politice a vládnutí se označuje jako 

stalinismus. Vláda Josifa Vissarionoviče Stalina 

si vyžádala dle odhadů historiků 4 - 9 milionů 

obětí.  

Josif Vissarionovič Stalin se narodil 18. 12. 1878 

v Gori (dnešní Gruzie). Na přání své matky 

vstoupil do pravoslavného semináře, aby se stal 

knězem. Studium ale nedokončil a na přelomu 

století byl hledán jako bandita a levicový 

radikál, známý svou brutalitou. V roce 1902 byl 

zatčen a poslán na Sibiř odkud v roce 1904 

utekl. Poté až do roku 1912 byl několikrát 

zatčen a znova utekl. V roce 1913 kdy byl zatčen 

a poslán na Sibiř na stanici Kurejka, místo pro 

nejhorší zločince. Po pádu carského režimu 

v roce 1917 se vrátil do Petrohradu, kde byl 

zvolen jako člen ÚV. Byl člen bolševické vlády, 

kde působil jako komisař pro národní 

problematiku. V Rusku rozpoutal teror, kdy byly 

zemědělské produkty včetně obilí na setí apod. 

násilně odebrány, čímž vznikl na venkově umělý 

hladomor. Cílem bylo zotročit malé venkovy. 

Tento čin si vyžádal mezi 3 a 20 miliony obětí. 

Josif Vissarionovič Stalin též vyřadil většinu 

schopných vojenských důstojníků a nahradil je 

politicky schopnými, ale vojensky nezkušenými. 

Josif Vissarionovič Stalin zemřel 5. března 1953 

Foto: Karolína Hejlová, 7. třída 
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ve věku 75 let v Moskvě v Sovětském svazu, 

letos od jeho smrti uplynulo 69 let. 

Nabalzamovaného ho uložili do Leninova 

mauzolea, které bylo později přejmenováno na 

Leninovo a Stalinovo mauzoleum. V roce 1961 

se rozhodl sjezd Komunistické strany SSSR, že 

Stalinovy ostatky budou exhumovány 

a přesunuty na hřbitov u Kremelské zdi. Jeho 

dřevěná rakev byla zalita silnou vrstvou betonu. 

 

Válka 
Šimon Kodeš, 8. A 

 

Válku si v dnešní době absolutně nedokážu 

v našem státu představit, dá se říci, že si to dnes 

nedokážu představit vůbec nikde. Ale jak jsme 

v únoru viděli, i naprosto nečekaná situace se 

může stát, a já si myslím, že v dnešní době je to 

dost neprofesionální. Tolik nevinných lidí umírá 

jen kvůli politickým sporům? Nesouhlasím 

s válkou, ale jak někteří lidi říkají, za pár let by 

tady klidně mohla být i 3. světová válka. 

Popravdě z toho mám trochu strach a kdo taky 

ne… Nedokážu si představit tu situaci… Co by se 

dělo? Co by se stalo s námi všemi? Dětmi? Naši 

starší sourozenci a tatínkové by též museli do 

války. Kdyby tohle někdy nastalo, tak bych se 

neskutečně zhroutil a život by se mi otočil 

vzhůru nohama. 
 

 

Člověk, který si nás 

namotal 
Nicol Pleyerová, 8. A 

 

V duši malý kluk, který chtěl „jenom“ dobýt 

svět. Adolf Hitler. Člověk, ve kterém již od 

dětství rostla nenávist především k Židům. 

Neuspokojený malíř, který odešel od rodičů, 

aby se postupně dostal k německé moci a jak on 

rád říkával, konečně Němcům otevřel oči. 

Časem Vůdce, kterému se povedlo, podmanit si 

téměř celý národ a páchat ty nejhorší zločiny 

proti lidskosti. 

Nejednoho člověka však fascinuje, jak je vlastně 

možné, že člověk, který měl jen základní 

vzdělání, dokázal ovládnout téměř celý svět. Jak 

je možné, že mu celý národ tak věřil? Jak je 

možné, že mnoho lidí páchalo tolik zločinů na 

druhých, aniž by jim připadalo, že je to špatně, 

jen proto, že jim to Hitler přikázal. 

Myslím si, že až moc dobře věděl, co dělá. 

Zkoušel si to na svých spolupracovnících, 

kamarádech. Když neuspěl, přemýšlel proč. 

Přemýšlel, proč mu to nevěří. A další den šel 

a prodal jim to - jinak. Kladl velký důraz na 

odlišná slova, jinak skládal věty a přimíchával si 

do své „omáčky“ další příběhy, dokud mu 

všichni jeho blízcí neuvěřili. Díky tomu se naučil, 

jak vystupovat a jak si lidi získat. 

Avšak i přes to všechno zůstává záhadou, jak je 

to možné, když spousta jeho domněnek nebyla 

podložena fakty. Možná je to tím, že měl 

výborné přesvědčovací schopnosti. Mnoho lidí 

říká, že kdyby si tenkrát přečetli jeho dílo Mein 

Kampf, nikdy by ho nepustili k moci. Nikdy by 

mu neuvěřili. Mein Kampf je kniha kterou 

napsal ve vězení. Je v podstatě svědkyní toho, 

co od začátku Hitler chtěl a zamýšlel. Kniha je 

dokonalou příručku toho, jak zničit lidi. 

Možná Hitler přišel na svět, aby si zde vyzkoušel 

ty nejhorší hříchy. Říká se, že se člověk po smrti 

vrací zpět na zem, aby si odžil další příběh. Aby 

Obrázek: Matylda Pešková, 6. třída 
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si mohl odžít jak dobré životy, tak i ty špatné. 

Aby si prošel vším.  

A co když si v tomto životě nazývaný „Hitler“ 

přišel pro to, aby si tu odžil ty nejhorší hříchy? 

Co když to byla jen daň za životy před tím?  

Avšak se tu předestírá další záhada a to, proč při 

tom museli trpět tisíce lidí, kteří za nic nemohli? 

To jich tolik Hitlerovi v předchozím životě 

ublížilo? To je málo pravděpodobné. 

Nevím, zda je nebo bude v našich silách někdy 

vůbec pochopit, proč Hitler nechal zavírat lidi 

do místností, kde jich byli stovky a společně 

pomalu umírali pod tíhou plynu. Proč nechával 

trpět malé děti, které ani nevěděly, co se s nimi 

bude dít, teda alespoň do té doby, než je začal 

pan doktor Mengele týrat na operačním sále. 

Proč měl potřebu všem těm lidem ubližovat, 

fyzicky i psychicky? 

Na jednu věc jsme však přišli. Že nechceme, aby 

se historie opakovala. Nechtějme, aby se 

historie opakovala! Doufejme, že se sem Hitler 

v jiné podobě, do nového života, s cílem nadále 

škodit, nevrátí. 

Nebo se tak již stalo? 

 

 
Obrázek: Matylda Pešková, 6. třída 

Prokletá hora 

Hexenburg 
Petr Polášek, 8. A 
 

Před dávnými lety stálo u Vídně malé městečko, 

které neslo název Hexenburg. Jmenovalo se 

podle hory, která stála poblíž městečka. Od ní 

až k městečku se táhl veliký temný les. Hora na 

obyvatele městečka působila strašidelně 

a každý, kdo se na ní pokusil vylézt a vešel do 

lesa, z ničeho nic onemocněl a musel se vrátit 

zpět. Podle místních byla prokletá, a na svůj 

vrchol pouštěla jen čarodějnice. Kromě téhle 

zvláštní hory bylo toto městečko jako každé 

jiné. Pořádali se tu různé rytířské turnaje, oslavy 

a jednou do roka dokonce i jarmark.  

V městečku žila dívka jménem Amálie. Amálie 

pocházela z chudé rodiny, a jako malé dítě toho 

moc neměla, za to ale byla stále zdravá kvůli 

velkému množství bylin, které pěstovala její 

matka. Bydleli na okraji městečka hned vedle 

toho strašidelného lesa. Amálie měla z lesa 

veliký strach a někdy se bála vůbec vyjít ven. Její 

otec byl řemeslník, který pracoval v místní dílně. 

Amálie měla také jednu mladší sestru jménem 

Elza. Amálie a Elza vypadaly, jako kdyby byly ze 

stejného vajíčka. Obě měly hnědé vlasy, modré 

oči a znaménko na čele. Někdy je nerozeznali 

ani jejich rodiče. Amálie a Elza spolu byly každý 

den. 

Když umřeli jejich rodiče, Amálie jako starší 

dcera zdědila jejich majetek. Elza se po nějakém 

čase rozhodla vydat do světa, ale slíbila Amálii, 

že se po nějaké době vrátí zpět domů. Amálie 

a Elza se tedy rozloučily a Elza se vydala na 

cestu. 

Jednoho dne, když zrovna zalévala byliny, 

Amálie uslyšela, jak někdo klepe na její dřevěné 

dveře. Když otevřela, byla zatčena a odvedena 

do místní věznice. Ve věznici se dozvěděla, že je 

zatčena pro podezření z čarodějnictví. Nechtěla 

tomu uvěřit. Nemohla ale nic dělat a po chvíli 

byla odvedena do mučírny. Vydržela mlčet 
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skoro týden, ale po týdnu už nevydržela 

všechnu tu bolest a raději se přiznala. Soudci jí 

odsoudili k smrti. Celým městem se roznesla 

zpráva, že se bude konat poprava a lidé se 

nemohli dočkat, až nastane ten osudný den.  

Den před popravou si všimla, že v její cele 

někdo zapomněl zavřít okénko. Rozhodla se, že 

v noci uteče. Jakmile nastala noc, vylezla 

okénkem ven a rozhlédla se kolem. Nikoho 

nikde neviděla. Když došla ke svému domu, 

přišlo jí divné, že je všude rozsvíceno. Chystala 

se vkročit dovnitř, ale v tom jí zahlédl strážce. 

Rychle se za ní vydal. Amálie zpanikařila a začala 

utíkat. Utíkala, utíkala a utíkala. Vůbec si 

neuvědomila, že vběhla do toho divného lesa. 

Když přestala utíkat, nikoho za sebou neviděla. 

Rozhlédla se kolem sebe a uvědomila si jednu 

věc. Stála na vrcholu prokleté hory. Nevěděla, 

jak je to možné, že ji sem hora pustila. Byla si 

přece jistá, že není čarodějnice.  

Na vrcholku hory stál starý dalekohled, který se 

kdysi používal na pozorování hvězd. Amálie 

nevěděla, co má dělat. Zpátky dolů se vrátit 

nemohla a tak se rozhodla, že zde stráví noc. 

Ráno měla v plánu slézt horu druhou stranou a 

odejít za Elzou. Rozdělala oheň, lehla si vedle, 

zavřela oči a usnula. Když se probudila, 

nachystala se na cestu a naposled se ještě 

koukla do dalekohledu, který stal blízko od ní. 

Podívala se na to místo, kde měla být upálena a 

zděšením málem vykřikla. Viděla, jak na jejím 

místě visí Elza. Všude kolem Elzy stáli lidé a také 

viděla, jak se kat snaží pod Elzou rozdělat oheň. 

Nic jiného jí nenapadlo, a tak se rozhodla, že se 

pokusí zapálit les, aby zachránila Elzu. Katovi se 

stále ještě pod Elzou nepodařilo rozdělat oheň, 

když se rozzářil les a požár rychle se začal šířit 

k městečku. Lidé zpanikařili a rozběhli se do 

všech stran. Mysleli si, že to na ně přivolala Elza. 

Požár nakonec zničil celé město. Od té doby 

o Amálii ani Elze nikdo neslyšel, ale říká se, že 

dodnes spolu žijí na vrcholu té prokleté hory. 

 

Na hranici 
Stanislava Prachařová, 8. A 

 

Vzbudila jsem se do sychravého dne. Ležela 

jsem ve své posteli, tedy alespoň to tak 

vypadalo, ale kolem bylo hrozivé ticho. 

Vstala jsem a náhle jsem zjistila, že neležím 

v mé posteli, nacházela jsem v malé místnosti, 

stěny byly zažloutlé, rohy byly pokryté plísní. 

Kousek od stropu bylo malé otevřené okénko. 

Nevěděla jsem, co se bude dít dál, seděla jsem 

v rohu místnosti a plakala. Po několika dnech 

jsem začala mít bludy, jedla jsem chleba, který 

mi někdo házel skrz malou dírku do pokoje, 

a pila dešťovou vodu, která stékala okénkem 

přímo ke mně. Mívala jsem představy, které 

nebyly skutečné, v rohu stěny jsem vídávala 

černou postavu, byla tam jen chvíli, jen pár 

sekund, pak zmizela, prostě se vypařila. 

Bála jsem se pohnout, každý nádech pro mě 

znamenal další zvuky, které jsem si nedokázala 

vysvětlit. 

Jednou když jsem znovu očekávala příchod 

tajemné postavy, vtrhli do místnosti dva muži. 

Svlékli ze mě mých pár kousků 

oblečení  a navlékly na mě lehkou košili, která 

mi jemně přiléhala na boky. Oba dva mě chytli 

pod ruce a na oči mi přivázali šátek. 

Odvlekli mě na náměstí, cítila jsem, že mě 

přivázali ke sloupu. Provazy objímaly celé mé 

tělo a postupně se utahovaly, skoro jsem 

nemohla dýchat. 

Foto: Karolína Mičová, 7. třída 
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Silou ze mě strhli šátek i s pramenem mých 

vlasů. Zahlédla jsem kolem sebe náměstí plné 

lidí a uvědomila si, že stojím na hranici ze dřeva. 

Pochopila jsem, že to se mnou neskončí dobře. 

Lidé mě soudili už od doby, kdy jsem začala léčit 

pomocí bylin, ale nikdy jsem neměla ani tušení, 

že to dopadne takhle. 

Po chvíli lidé podpálili seno, které bylo pode 

mnou. Cítila jsem plameny šlehající po mých 

nohou, plameny mi ihned projely vlasy. Všechny 

se mi spálily a ty které ne hned, mi sklouzly po 

bocích a shořely až u mých nohou. 

Naposled jsem se zadívala do davu. Lidé tančili, 

křičeli a někteří i zpívali. Nechápu je, já nejsem 

ta, která se na kopcích schází s čarodějnicemi 

a domlouvá se s ďáblem na tom, jak nejlépe 

škodit lidem.  

 

 

Na útěku 
Zuzana Chytilová, 8. B 
 

Stalo se to před několika dny, i když mám pocit, 

jako by už uběhlo několik měsíců. Bydlela jsem 

v malém městečku Itaka poblíž pobřeží 

ledovcového moře. Napadli nás, když se začalo 

stmívat. Vojáků bylo stovky a neštítili se zabít 

každého, koho uviděli. Moc dobře si pamatuji 

ten moment, když jsem poprvé uslyšela 

výstřely. Stála jsem v kuchyni se svou mladší 

sestrou Sami a vařily jsme večeři. V tom si vběhl 

do kuchyně a křičel, abychom obě okamžitě 

vypadly z města. Ve tvých očích byl vidět strach, 

ale i lítost. Litoval si, že jsme všichni neodešli 

dřív, když jsme slyšeli o bojích v jiných městech. 

Jenže lidé říkali, že až k nám se neprobojují a my 

jim bláhově věřili.  

Je mi líto, že jsem ten den utekla z města, aniž 

bych se s tebou rozloučila. Měla jsem ale takový 

strach - hlavně o svou sestru. A věděla jsem, že 

tobě už nepomůžeme. Vyběhly jsme ven 

zadním vchodem. Běžely jsme úzkými uličkami 

našeho města. Neotáčela jsem se, protože jsem 

věděla, že neběžíš za námi. Dostaly jsme se 

z města ven a utíkaly k horám. Nechala jsem za 

sebou všechen křik a střelbu. Ale to nebylo vše, 

co jsem ten den nechala za sebou.  

Když jsme byly zhruba tři kilometry od města, 

musela jsem vzít Sami na ramena, neboť 

nechtěla jít dál. Jenže já moc dobře věděla, že 

se nesmíme zastavit. Šly jsme dva dny o hladu 

a v zimě, když jsme narazily na zástup uprchlíků, 

kteří se s námi rozdělili o trochu jídla a pití. Prý 

míří do města vysoko v horách, které má být 

nedobytné a má mít hodně zásob. Přidaly jsme 

se k nim, vím, že bys to tak chtěl. Jenže dny 

ubíhaly a zásoby se zužovaly. Padal sníh a foukal 

studený vítr. Lidé začali být vyčerpaní. Neměli 

jsme jídlo a v noci byla strašná zima.  

Pamatuji si první dívku, která v noci umrzla. 

Mohlo jí být tak deset, měla blonďaté vlasy a na 

sobě jen krátké šaty a vestičku. Všem nám 

došlo, že musíme do města rychle dojít, že takto 

Foto: Karolína Hejlová, 7. třída 
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to již dlouho nezvládneme. Lidé začali odpadat 

hlady a žízní, nikdo se však nezastavil, aby jim 

pomohl. Museli jsme jít dál, kdybychom se 

zastavili, abychom jim pomohli, bylo by to 

osudné i pro nás.  

Sami po několika dnech onemocněla a měla 

zimnici. Jeden večer mi řekla, že se nebojí smrti 

a že bych měla pokračovat, i kdyby ona 

nemohla dál. Já jí však slíbila, že ji tam 

nenechám a že se spolu do toho města 

dostaneme. S touto myšlenkou jsem usnula. 

Následující ráno jsem ji již neprobudila. Když 

jsem bez ní odcházela, měla jsem na paměti 

svůj slib, který jsem jí dala a nesplnila. 

Proč lidé začínají války? Z touhy po moci? A jaké 

hranice si troufnou překročit? 

Nemůžu jít dál. Vítr je čím dál prudší, pořád 

sněží a jsem promrzlá na kost. Vím, že do města 

nedojdu, ale už se nebojím. Brzy se spolu 

všichni shledáme. 
 

 
Foto: Karolína Hejlová, 7. třída 

Zvířata za války na 

Ukrajině 
Simona Štěpánková, 8. B 

 

Domácí mazlíčci 

Většina lidí si bere své domácí mazlíčky s sebou. 

Jsou to většinou hlodavci či jiní drobní savci, 

kočky, psi a tak dále. Musí jim ale zajistit 

potravu, pro psy kočky a fretky označení 

mikročipem, očkování proti vzteklině, 

desetidenní karanténu, pro zvířata menšího 

vzrůstu kenelku či přepravku a doklady. Nebo je 

možnost psa nechat v bytě či v domě. To zvířata 

ale mohou zemřít nebo vyhladovět. Když ale 

uprchlíci budou na nějaký čas v tělocvičně, kde 

jich bude třeba deset či dvanáct, mohou nastat 

problémy. Pes může štěkat, a když bude na 

místě malé miminko a začne plakat, mohou 

začít hádky a zvíře bude muset majitel přivázat 

ke stromu. Jenže v létě se přehřeje, v zimě se 

může naopak nachladit.  

Zoo 

Podle zpráv je na tom velmi špatně zoo 

u Kyjeva. Ruské tanky jsou kousek od jejích bran 

a jedna z bojových střel zasáhla území zoo. Jsou 

bez elektřiny a tepla. Od útulku Friends jsou 

zprávy, že zvířata nemohou transportovat. Jsou 

ve stresu, protože se bojí bombardérů. Jsou 

v kontaktu s Evropskou asociací pro zoologické 

zahrady a mají odhlasováno, že zvířatům 

pomohou. Měli by plánovat transport. Jak se ale 

situace vyvíjí v posledních hodinách, se bohužel 

neví. V pondělí Wildlife Shelter začal evakuovat 

zvířata z kyjevské zoo do polské zoo v Poznani. 

Útulky 

Útulky se starají o stovky zvířat, evakuovat 

všechny není možné. Neziskové organizace či 

zachránci zvířat v odříznuté části Ukrajiny volají 

o pomoc evropských dobrovolníků, ale 

v současné situaci se záchranáři dostanou jen 

do oblastí, jež nejsou obklopeny ruskými vojáky. 

Přes různé organizace si můžeme adoptovat 

nějakého chlupáče. 
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Hospodářská zvířata 

Bohužel tato zvířata umírají hlady a přežívají 

pouze na dešťové vodě. Umírají hlavně kvůli 

stresu. Jsou na řadě jako poslední. Proč? 

Protože oni jsou přece jen pouhá potrava na 

nedělní oběd. Je potřeba si uvědomit že je to 

taky živý tvor a má duši. I kráva může být parťák 

nebo kamarád. 

Závěrem 

Závěrem bych chtěla říct, že každé zvíře má 

duši. V zoo jsou převážně zvířata na pokraji 

vyhynutí. Třeba sloni, určité druhy želv, pandy, 

nosorožci a tak dál. 

Neměli bychom dělat rozdíly mezi krávou 

a kočkou. Obě zvířata mají duši. Jsou naplněni 

láskou k nám. 

 

 
Malý nosorožec z kyjevské zoo 

 

 
Štěňátko na Ukrajině 

 

 
Uprchlíci s kočičkou 

Proč? 
Anna Sýkorová, 9. třída 

 

Často přemýšlím o 2. světové válce, čtu knížky 

o holocaustu, chci o tom vědět co nejvíc 

a snažím se pochopit, proč se tyto věci stávají. 

Jak se někdo může cítit jako nadřazená rasa? 

Jak někdo může posílat nevinné lidi do 

koncentračních táborů? Proč by někdo válku 

začínal? Je mi z toho vždycky tak nějak zle.  

Znám příběh jednoho člověka. Za 2. světové 

války byl odvezen do koncentračního tábora, 

kde vykonával asi tu nejhorší práci, házel 

nevinné mrtvé lidi na příkaz Němců do pecí. 

Vím, že po válce o tom s nikým nechtěl mluvit, 

protože se snažil tyto hrůzy vytěsnit z hlavy. 

Když mi tento příběh vyprávěl, draly se mi slzy 

do očí. To snad není možné. Ti lidé to už z hlavy 

nikdy nedostanou, navždy se jim to bude 

vybavovat. A proto se to už nikdy nesmí 

opakovat.  

Jenže dnes? Co vidíme na Ukrajině? Další válku. 

Poučí se lidstvo někdy? Já doufám, že ano, ale 

kdy? 
 

 
Foto: Natálie Málková, 9. třída 


