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Číslo 9, ročník 2021/2022 
 

Redakční rada: Tereza Blažková, 

Ludmila Bundilová, Karolína Hejlová, 

Kateřina Hrochová, Lawrence O´Reilly, 

Klára Kamlerová, Karolína Mičová 

Podaná ruka 
S. K. Neumann 
 

Podaná ruka mimojdoucímu, 

který se ohlížel po ní, 

jest u cesty smutné, u cesty dlouhé 

květ, který voní. 

 

Podaná ruka, zcela prosté gesto, 

jež čekáním vděčnosti nemaří času, 

je ptačí píseň v náhlé samotě, 

když zastesklo se po živém hlasu. 

 

Podaná ruka, větévka tenká, 

kterou jsi nabídl tonoucí včele, 

pomáhá kovat železný řetěz, 

v němž živé živému věrno je cele. 

 

Podaná ruka kterékoli věci, 

k světlu se deroucí vedle tebe, 

svěžejším činí stromů stín, 

teplejším hvězdnaté nebe. 

 

Nesmírná útěcha line se z věnce, 

jejž tvoříš, přispěl-lis, přispěti moha. 

Podaná ruka na kterémkoli místě 

pravého tvoří boha. 
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Erasmus v Portugalsku 
 

Zástupci naší školy se v květnu vypravili do Portugalska. Cestovali jsme minibusem, letadlem, metrem 

a lodí. Po celém dni cestování jsme konečně dorazili do Barreirra na předměstí Lisabonu a uvítala nás 

koordinátorka projektu učitelka Rossario. Po chvilce nás rozdělila do rodin a odjeli jsme k nim domů.  
 

 
 

Zažili jsme dost výletů. Viděli jsme Lisabon, delfíny, pohádkové město Sintra a robotí závody, ve 

kterých jsme vyhráli 1. místo. Naše roboty jsme si vyrobili ještě ve škole v robotickém kroužku.  Taky 

jsme navštívili památky a obecně se to všem líbilo. Dokonce jsme jednou jeli autobusem, který se 

změnil na loď. Každému bych přál zažít okamžik, kdy autobus vjede do moře a začne plout.  Takže 

jsme pluli kolem lisabonských památek. Výlety se dost vydařily a to si myslí i ostatní. 
 

 
 

Rodiny byly různé, bydleli jsme po jednom a někomu se občas nějaká rodina nezdála. Jednomu snad 

nedali najíst, dalšího zase nutili jíst až moc a mě obecně vozili pozdě. Ale myslím si, že většina si 

portugalský rodinný život užila, protože se o nás starali jak o vlastní.  Zjistil jsem, jak žijí, a byli velice 

milí. 

 

 

 



S t r á n k a  | 4 

 

 
 

Na závěr bych chtěl napsat, že jsme v Portugalsku poznali novou kulturu, nové lidi, kamarády 

a hlavně jsme zažili spoustu dobrodružství. Kdybyste někdy jeli do Portugalska, nezapomeňte 

navštívit hlavní město Lisabon, protože to byla nejlepší část pobytu. 

Albert Hrbek, 8. B
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Den dětí na Pětce 
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Jazykový kurz Švagrov  
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McDonald´s Cup – 4. a 5. třídy 
 

Do Šumperka se ve středu 4. 5. 2022 na Tyršův 

stadion sjelo 6 nejlepších škol okresu. Naši kluci 

se soupeřů nezalekli a předvedli parádní 

výkony. Nejprve jsme na úvod porazili 

Mohelnici Vodní. Ve druhém utkání turnaje 

jsme nastoupili proti úřadujícím vítězům 

posledního ročníku McDonald´s Cupu, 

ZŠ Sluneční a zvítězili jsme 3:0! 

Následně jsme nadělovali Libině a náš rozlet 

přibrzdil ve skvělém zápase až Zábřeh 

Krasohled. V  posledním utkání nám však došly 

síly a měli jsme i trochu smůlu a prohráli jsme 

se ZŠ Beneše. Obsadili jsme tak konečné 

3. místo a to lze považovat za krásné umístění. 

Gratulujeme vítězům okresního kola ze ZŠ 

Sluneční a přejeme hodně štěstí v krajském 

finále. 

Již před týdnem jsme se na turnaj kvalifikovali 

z okresního semifinálového kola, který jsme 

vyhráli! 

Všem moc děkujeme a přejeme si, aby vás 

fotbal nadále bavil. 

Mgr. Jiří Müller 
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 O nejkrásnější chlebíček na planetě Zemi – 5. A 
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Příběhy našich sousedů 
 

 

 
 

Zpracování životního příběhu 

Zdeňka Zerzáně 
 

 
 

Autorský tým: Magdalena Pattermanová, Adéla 

Trtíková, Milan Horký a Alexandr Nawrat 

Pedagogické vedení: Mgr. Jana Klíčová 

Pan Zerzáň se narodil ve Zlíně 2 roky před 

začátkem 2. světové války. V 7 letech zažil 

bombardování a osvobození Zlína. 

„Já si to pamatuju jak dneska. Ten velký nálet, 

ten šel přes náš barák. Maminka chystala na 

oběd a v tom začal houkat poplach. V ten 

moment jsme prostě utekli akorát do sklepa. 

Rodiče nám drželi uši, protože to byl strašnej 

kravál. A když jsme vylezli z toho sklepa, to byla 

katastrofa. Ty talíře byly plný omítky, okna byly 

vyvrácené aji s rámama. Když jsme se podívali 

ven, tak některý baráky zmizely.“ 

V 9 letech se s rodinou přestěhovali do Kout 

nad Desnou. 

„Zajímavý to bylo tím, že v Koutech bylo téměř 

100% německé obyvatelstvo. A když jsme tam 

přijeli, tak byly odsuny Němců ve dvou etapách. 

V Koutech jsem chodil do páté třídy a pak jsem 

pokračoval na měšťanku do Velkých Losin. 

V Losinách jsem chodil do modelářskýho 

kroužku.“ 

Právě tam si pan Zerzáň našel zálibu v letectví, 

která se proměnila ve vášeň na celý život, proto 
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si hned po vojně udělal pilotní průkaz. Ještě na 

vojně se stal členem KSČ. 

„Tak jsme přijeli jednou ze cvičení, velitel pluku 

nechal nastoupit pluk, asi 8 nás nechal vystoupit 

z té řady a povídá – „Soudruzi - a vy jste za 

odměnu přijati jako kandidáti do KSČ“ –

a hotovo!“ 

 
Roku 1967 se pak stal náčelníkem horské služby 

Jeseníky, kde se při práci na Červenohorském 

sedle seznámil se slavnou gymnastkou Věrou 

Čáslavskou, několikanásobnou olympijskou 

vítězkou. 

V roce 1968 projevila Čáslavská nesouhlas 

s komunismem podepsáním prohlášení 2000 

slov, tak se ji pan Zerzáň rozhodl schovat, aby se 

mohla účastnit olympiády v Mexiku. 

„Já jsem měl na té Vřesové studánce volnej 

služební byt, tak jsem ji tam odvezl.” 

 
Za tyto aktivity a postoje vůči režimu byl 

v 70. letech ze strany vyloučen. V roce 1973 mu 

zakázali i létání, ale to mu nebránilo 

zorganizovat s přáteli z horské služby výpravu 

na Kilimandžáro. Ačkoliv nebyl pan Zerzáň u KSČ 

oblíbený, podařilo se jim odletět. 

„A když jsme přišli na ten vrchol, zjistil jsem, že 

ty lyže mám akorát já, tak mě nezbývalo nic 

jinčího, než ten vrchol sjet.  Potom, když se mně 

podařilo sjet jako prvnímu na světě z toho 

Kilimandžára na lyžích, tak to byla velká sláva 

a ambasáda přijela až do národního parku 

Kilimandžáro.” 

O této výpravě později napsal knihu. 

 
A jak se má pan Zerzáň teď? Dodnes se věnuje 

letectví a provozuje leteckou školu v Šumperku, 

má dva syny, dceru a vnoučata taky pokračují 

v jeho leteckých šlépějích. 
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Zpracování životního příběhu 

Františky Řmotové 
 

 
 

Autorský tým: Hana Unzeitigová, Karla 

Rendová, Adéla Málková a Anna Sýkorová 

Pedagogické vedení: Mgr. Jana Klíčová 

 

Paní Františka Řmotová se narodila roku 1929. 

S rodiči a spolu se čtyřmi sestrami bydleli 

v české obci Klopina. Rodina žila poklidný život, 

dokud se nezačaly v 30. letech komplikovat  

vztahy s německým obyvatelstvem. 

V okolí začaly být aktivní skupiny Hitlerjugend. 

 

„Tak jsme lítaly s těma holkama a šly se podívat 

na ten Hitlerjugend. Měli bubínky a bubnovali. 

Ten vpředu měl prapor a ostatní měli na 

rukávech hákové kříže. A my jako zvědavci, že. 

Ten průvod šel z Úsova přes Klopinu až do Rohle, 

ta byla německá. A my, já jsem byla mezi nima, 

tak honem do kanálu.” 

Stejně byli objeveni a byli donuceni hajlovat. 

Když se to rodiče dozvěděli, dostaly děti 

vynadáno. 
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Malé Františce bylo 10 let, když začala válka, 

která pro rodinu přinesla řadu nebezpečných 

situací. Když gestapo vyšetřovalo krádež 

řemene z mlátičky, podezřelým byl i její tatínek. 

„V noci přišlo Gestapo k nám, zatlouklo na 

dveře, na okna. Půl noci bylo, my v košilkách, 

vyjevení hleděli. Ty boty, víte, ty cvoky, aj to byla 

hrůza. Ty pušky, nebo co to měli... A tak tatínek 

šel otevřít, jak to bouchalo, a: „Herr Krátký?“ 

Tatínek říká: „Jo.“ „No my jdeme,“ německy, 

jako že jdou, že měl ukrást řemen. A tatínek 

povídal: „Já tam dělám mašinfíru, proč bych ho 

kradl? Tak si to tu prohledejte!“ Gestapo tatínka 

nesebralo, ale šli k ševcovi navrch, jestli tam 

náhodou někdo nedonesl ten koženej řemen.” 

Řemen gestapo nikde nenašlo, nejspíš to byla 

sabotáž partyzánů. 

 
Nebezpečné bylo i ukrývání sestřina přítele. 

„V tom sklepě měli partyzáni udělanej bunkr. 

Teďko někdo udal, že tam jsou, tak tam šli 

najisto. Dva partyzány tam hned zastřelili, 

dalšího zavezli do koncentračního tábora. Sestra 

tam měla přítele a my jsme ho ani neznali.” 

Podařilo se mu utéct do Klopiny, kde ho rodiče 

paní Řmotové ukryli na půdě v seně. Rodina ho 

skrývala až do konce války. 

 

Klopinu osvobozovali vojáci Rudé armády. 

„Vy Germáni, Germáni?“ A tatínek říkal: „Ne, 

my Češi.“ „Vodku, vodku!“ chtěli vodku. „Je 

válka, vodku nemáme.“ No a pak budali po těch 

barákách, budali „Žínky, žínky, vodku...“ 

 
Po válce se paní Řmotová vdala, narodily se jí 

dvě děti a pracovala v družstvu. Nástup 

komunistů v roce 1948 jim život velmi 

zkomplikoval. Rodina byla totiž věřící a odmítla 

vstoupit do komunistické strany. Největší potíže 

měla dcera paní Řmotové, která chtěla být 

učitelkou. 

„Pracovala tady ve škole. Byla aji ředitelkou. Ale 

víte, tehdy byli komunisti a ona nebyla ve 

straně, tak ji krásně vyhodili. Učitelku dělat 

nemohla.“ 

Když skončilo období komunismu roku 1989, 

celá rodina si oddechla. 

Dnes žije paní Řmotová poklidný život, velmi 

ráda čte a užívá si vnoučat a pravnoučat. 

 

Příběhy našich sousedů  
je vzdělávací projekt neziskové organizace Post 

Bellum pro žáky osmých a devátých tříd 

základních škol a tercií a kvart víceletých 

gymnázií. Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, 

natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, 

prozkoumat archivy a nakonec vytvořit 

rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či 

dokument. 

www.pribehynasichsousedu.cz
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Další příspěvek v časopisu Moje země 
 

Přírodní krásy, ze kterých 

se mi tají dech  
Zuzana Krylová, 7. A 
 

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. 
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Školní časopis Pětka děkuje a vyhlašuje vítěze 
 

 

 

 

Také letos bychom rádi poděkovali všem, kteří 

se na životě časopisu PĚTKA podíleli. 

Poděkování čtenářům 

Čtenáři jsou nejdůležitější částí časopisu, pro ně 

je vydáván. Děkujeme vám a doufáme, že nám 

zachováte přízeň. Pochvala od čtenářů je pro 

nás nejlepší odměnou. Vítáme i vaši kritiku, 

která nám pomáhá zlepšovat se. 

Poděkování pedagogům a vedení školy 

za podporu 

Děkujeme všem pedagogickým pracovníkům, 

kteří dětem časopis pravidelně představují 

a povzbuzují je k příspěvkům. Děkujeme 

učitelům, kteří mají školní časopis v povědomí 

a jsou v pravidelném kontaktu s naší redakcí, 

upozorňují na školní akce a sami přispívají. 

Za všechny jmenujme Karolínu Fischerovou, 

Jarmilu Klusoňovou, Martina Bendu a všechny 

učitelky prvního stupně. 

Poděkování autorům textů z řad žáků 

Velké díky, milí žáci, za váš aktivní přístup, 

za vaši fantazii, za vaše přemýšlení a názory. Vy 

máte největší zásluhu na obsahu časopisu. 

Poděkování básníkům 

Řady školních básníků jsou zatím poněkud řídké 

a právě proto patří poděkování těm několika 

statečným, kteří se nebojí odkrýt své emoce 

a vnitřní svět. 

Poděkování fotografům a ilustrátorům 

Díky za skvělé fotky i kresby. Z vašich fotek 

i kreseb dýchá nadšení pro věc, projevuje se váš 

talent. Jste ozdobou časopisu, „třešničkou na 

dortu“. 

Luboš Bližňák 
 

Vyhlášení vítězů 
 

Nejlepší literát školního časopisu 

1. Alexandr Nawrat, 9. A 

2. Magdalena Pattermanová, 9. A 

3. Klára Kamlerová, 7. B 
 

Nejlepší básník školního časopisu 

            1. Magdalena Pattermanová, 9. A 

            2. Kateřina Břendová, 7. A 

            3. Zuzana Krylová, 7. A 
 

Nejlepší fotograf školního časopisu 

1. Karin Zaoralová, 6. C 

2. Tereza Šubertová, 9. A 

3. Eliška Sevruková, 9. A 
 

Nejlepší kreslíř školního časopisu 

            1. Matylda Pešková Lou, 6. B 

            2. Karolína Mičová, 7. B 

            3. Nikol Kadlecová, 8. A
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Dnešní děti to mají těžké 
 

Dnešní děti to mají strašně těžké. Ony mají tolik 

možností, že neví, co si přát. A většinu věcí 

dostávají dřív, než po nich stihnou toužit. To je 

hrozně těžké. A zároveň si vůbec neumím 

představit, co by s námi, s naším dětstvím 

udělalo, kdybychom byli pořád na mobilu, 

kdybychom byli pořád na síti, kdybychom byli 

pořád na instagramu. Já se obávám, že je to tak 

i uděláno, ono je to s tím záměrem 

konstruováno, že se tomu prostě nedá odolat. 

A ty děti jsou jiné, ty děti mají ztížené 

soustředění, jsou zvyklé na takové to krátké, 

klipovité vnímání věcí, reality. Ta nová kultura 

sociálních sítí je udělána tak, aby klouzala po 

povrchu. Já tomu říkám, že dnešní děti žijí 

„mimotělní“ život. Ony nepřemýšlí, co to s nimi 

dělá a jak se do nich nějaká událost promítá, 

ony přemýšlí, jak to bude vypadat na zdi. A já se 

obávám, že to nutně musí vést k obrovské 

povrchnosti. Ale já jim to nemám za zlé, protože 

to není jejich vina. Jenže to budou mít v životě 

zatraceně těžké. Navíc mám starost o to, jak si 

děti nedokážou dohledávat informace. Jsou 

mnohem snadněji lapitelné, podléhají tomu, co 

jim kdo nakuká, například nějaký youtuber, 

bloger, vloger a podobně. Přijdou mi mnohem 

naivnější, než jsme kdysi byli my, jsou 

manipulovatelnější.  

Profesor Stránský nedávno vyprávěl o tom, že 

poprvé v historii lidstva dnes dochází 

k deevoluci vývoje mozku, že se u dětí některé 

spoje přestaly úplně vytvářet, že děti například 

mnohem hůř odhadují podle tónu hlasu, podle 

výrazu tváře. Zkrátka se to všechno jaksi 

„zplacatělo“. Já jsem třeba vnímala snad 

padesát odstínů maminčina hlasu. Přesně jsem 

věděla, o co jde, když máma přišla z práce 

a řekla: „Ahoj.“ Podle jejího tónu mi bylo jasné, 

jestli se má dobře, jestli se v práci rozzlobila, 

jestli se něco dozvěděla, co ji naštvalo na mě, 

Foto: Tereza Šubertová, 9. A 
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jestli jsem třeba pořádně neuklidila, jestli se 

mám klidit z cesty, nebo ji mám udobřovat, 

nebo udělat nějaký vtípek. A údajně dnes děti 

tyhle senzorické schopnosti už tolik nemají, 

protože je nepotřebují, protože se svými 

kamarády neustále chatují a nevidí výrazy jejich 

obličejů. Nevím, zda je to opravdu epidemie, ale 

obávám se, že ano.  

Uvědomuji si, jak strašně narostly deprese 

u dětí, jak přibyly psychické obtíže dětí. Jsem 

z toho úplně „vykulená“, protože z toho vychází, 

že možná dnešní děti toho mají „naloženo“ 

mnohem víc, než jsme měli my. Mají sice více 

možností, ale ony nejsou šťastné. A já nechápu, 

proč nejsou šťastné, neznám odpověď. 

Martina Kociánová 

z rozhovoru na youtube, 29. 5. 2022 
 

 
 

Reakce žáků 
 

Konečně poslední názor na článek 

Stejně jako samotná čeština a literatura, tyto 

názory na články nás již jistě všechny štvaly, 

a můžeme být tedy rádi, že tento je pro nás 

deváťáky poslední.  

Dělám si srandu. Vážně jste si mysleli, že bych 

něco takového myslel vážně? :-)  

Tyto reakce mi budou vážně chybět a bude mi 

ctí se s vámi podělit o mé vnímání dnešní doby. 

Svět je stále velmi rozmanité místo 

a nemůžeme házet všechny děti do jednoho 

pytle, ale ano, pomocí moderních technologií se 

svět spojuje, což jsme přece vždycky chtěli, ne? 

Nechtěli jsme snad, aby se lidé mohli svobodně 

vyjadřovat celému světu? Nebo nacházet lidi se 

stejnými zájmy, nebo stejným humorem? Teď 

to máme, ale jsme tak blbí, že nám jde jen 

o peníze, osobní potřeby a pohodlí a ve 

výsledku to máme všichni tak jednoduché, 

že tím vytváříme epidemii „demence“. Přitom 

věci, které by nás vážně měli spojovat, jako 

láska, pochopení a podpora, to vše v moderní 

době mizí a poznávání krás tohoto světa je pro 

nás vážně obtížné. Přesně, jak se píše v článku. 

Svět vždy spojovala právě rozmanitost, a to je 

krásné. Muset něco dělat, ale mít možnost se 

svobodně rozhodnout, to je přece život, a o to 

další generace přichází čím dál víc.  

Ano, ničíme se, ale nebylo už na čase? A nebo… 

nebylo to vždycky stejné? Nevím, jaké to bylo 

před 100, 200, 1000 nebo 2000 lety, a tak mi 

nezbývá nic víc, než pokračovat v hledání krás 

tohoto světa s vírou v to, že se nenechám 

dnešní dobou lapit a v to, že se ještě stále rodí 

správní lidé, kteří tento svět přesměrují na 

správnou cestu.  

Máme to těžké.  

Alex Nawrat, 9. A 
 

 
 

Na mě byl začátek textu trochu pohrdlivý 

a úplně jsem nepochopila, co tím autorka chtěla 

naznačit. Že děti dostávají věci, které ani 

nestihnou začít chtít? Jen bych chtěla 

podotknout, že za to vše v podstatě můžou 

předchozí generace, tudíž i generace dané 

autorky. Děti jsou tu vlastně jen nevinné oběti. 
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Stále novější technologie jsou jen další krok ve 

vývoji lidstva a dokud je o to zájem, nikdo 

nepřemýšlí nad tím, jestli je to vůbec správný 

krok. To, co děti dělají, na co se dívají a jak 

využívají volného času, to vše ovlivňují rodiče. 

To rodiče jim tyto věci kupují, to rodiče malému 

dítěti do ruky radši strčí mobil, jen aby od něj 

měli chvíli pokoj. A pak si ještě na tuto generaci 

stěžují.  

Dneska se dělá vše online, úkoly do školy jsou 

online. A za to snad můžou děti? Můžu teď já za 

to, že v neděli dopoledne sedím před 

počítačem, a píšu úkol do češtiny místo toho, 

abych šla ven pomoct tátovi přesouvat kameny 

na zahradě? Přijde mi ubohé vyčítat malým 

dětem to, do jakého světa se narodily, nebo jak 

je rodiče vychovávali. Ale rozhodně můžu říct, 

že je to nedělá šťastnými. Dnešní děti používají 

mobily, protože mobily a počítače jsou pro ně 

normální a každodenní součást života. 

Nepřemýšlí nad tím jako někteří dospělí, 

protože oni narozdíl od nich nezažily svět a život 

bez těchto technologií. Děti nejsou šťastné, 

protože je používání mobilů nenaplňuje, ale 

používají je, protože to je pro ně normální 

činnost, kterou dělají všichni jejich vrstevníci. 

Děti neudělá šťastnými projíždět instagram, 

protože tak 90 % věcí, co tam vidí, jim 

podkopává sebevědomí. Protože většina lidí 

dává na instagram fotky, kde se chlubí například 

svojí dovolenou, nebo novými věcmi 

a oblečením a na všech fotkách vypadají hrozně 

šťastně, i když to tak často není. Ale na člověka 

sledování takových fotek podle mě působí 

negativně, a začne pak přemýšlet spíš o tom, co 

nemá než o tom, co má. A to je jeden z příkladů, 

jak vznikají deprese.   

Paní autorka totiž zmiňovala, že dnešní děti 

nejsou šťastné, a často mají deprese, a přitom 

nechápe proč. No, je to proto, že být online děti 

šťastnými neudělá, ale oni o tom takhle 

přemýšlet nedokáží, to je na rodičích, jenže 

rodiče jim zase často nic lepšího nenabídnou. 

Takže je jasné, že ten kdo to může změnit 

nejsou děti, ale právě předchozí generace, tedy 

jejich rodiče, dospělí lidé, kteří se většinou 

Foto: Tereza Šubertová, 9. A 
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rozhodli nedělat nic, a radši pak nadávat na to, 

v čem a jak vyrostli jejich děti.  

Jo, a ta věc s vnímáním odstínů hlasu mi přijde 

jako kravina. Nevidím důvod, proč by měly 

dnešní děti rozpoznávat míň odstínů v hlase své 

matky. 

Emma Suchanová, 9. B 

 

Přijde mi, že dnešní děti „netrpí“ jen tím, co 

bylo napsáno v článku (např. deprese), ale to, 

co nejvíce vidím u své generace, je spaní. 

Všichni jenom spí nebo se povalují. Nevím, jestli 

to je jenom vývoj nebo jestli jsou za to může 

mobilní telefon. Ale určitě k tomu přispívá jejich 

životospráva. Často děti přijdou ze školy, 

zapnou počítač a hrají do noci, k tomu si 

otevřou kofolu a balíček sladkostí. Netuším, co 

děti na takovém stereotypu baví, ale mně se to 

hnusí!  

Dále máme spoustu možností co dělat, co si 

koupit, jíst… Nevíme prostě za čím dřív. A když 

už  víme, je velká pravděpodobnost, že nás za 

chvíli nadchne něco jiného. S článkem určitě 

souhlasím, pouze nadpis mi přijde poněkud 

přehnaný.   

Jakub Doležal, 9. B 

Tento článek byl napsán s rozvahou, také se 

starostí o dnešní děti. Autorka se zamýšlela nad 

problematikou online doby u dětí a také o tom, 

že dnešní mládež mnohem hůře dokáže 

odhadovat podle tónu hlasu, či výrazu tváře. 

Mají to opravdu v životě těžké, či nikoli? Na to si 

každý z nás odpoví způsobem jiným. 

V tomto článku mě velmi zaujala část 

s tématikou ztíženého soustředění. Můj názor 

se shoduje s tím, že děti jsou zvyklé na krátké 

vnímání věcí reality. Sledují krátká videa, ve 

kterých je vše důležité řečeno do pár minut, 

děti tak nemusí svou pozornost udržovat déle. 

Příklady takového krátkého vnímání můžeme 

zahlédnout pouhým otočením hlavy. Děti se 

nedokáží soustředit na učivo ve škole, místo 

toho si kreslí, povídají. Velmi špatné je, pokud 

děti nedokáží vydržet ve škole bez telefonu. 

Telefon si položí na nohy a streamují na své 

sociální síti. Bohužel také venku se děti 

nesoustředí na své kamarády a okolí. Děti se 

sice posadí vedle sebe na lavičku, potom si ale 

píší s cizími lidmi a nevnímají druhé.  

V článku je také uvedeno, že děti díky velkému 

času stráveného na síti, mnohem snadněji 

podlehnou tomu, co na síti vidí, a jsou tak více 

Foto: Klára Kamlerová, 7. B 
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naivnější. Toho dokáží velmi snadno využít 

různé firmy a značky, propagující své produkty 

prostřednictvím influencerů.  

To, že se u dětí zhoršilo odhadování podle tónu 

hlasu, výrazu tváře, je velmi špatné. Takové 

schopnosti jsou podle mého názoru v životě 

velmi důležité. Je velký rozdíl mezi „ahoj“ 

a „ahoj“. Pro děti je lepší si psát s kamarády 

přes telefon a jako emoci používat emoji. 

Pokusme si ale i my sáhnout do svědomí 

a vzpomenout si, kdy jsme kamarádovi na 

zprávu odpověděli  usměvavým smajlíkem, 

i když nám to nepřišlo natolik vtipné. Je to 

snazší než vypisovat, jak nás jeho zpráva 

pobavila.  

Já mám naštěstí takové odhadovací schopnosti 

dobré, a tak vím, že když mě rodiče zavolají 

mým jménem a ne zdrobnělinou, tak je něco 

špatně. Mí rodiče mi totiž velmi často říkají 

zdrobnělinami. 

Na řečnickou otázkou autorky odpověď 

neznám, ale myslím si, že čím více toho člověk 

má, tím více se bojí, že to ztratí. Není to tak, že 

když má dítě víc věcí, než dítě před 40 lety, že je 

šťastnější. Nikdo z nás totiž neví, co dítě nebo 

člověka opravdu trápí, a tak jeho radosti může 

ubývat, i když mu kupujeme dary a nové 

telefony. Jestli to mají děti v dnešní době těžší, 

než děti před nimi, může být pro někoho velmi 

složitá otázka.  Můj názor je, že každá doba má 

a měla své klady a zápory, ale ty patří ke všemu, 

a tak si myslím, že to dnešní mládež má stejně 

složité, jako to měli jejich rodiče. 

Melánie Ermanová, 8. B 
 

 
 

Já si myslím, že to je hodně pravdivé, protože 

valná většina dětí v mém věku a v mém okolí 

řeší hlavně to, aby vypadali dobře na 

instagramu a udělají pro to téměř cokoli… 

A taky se na instagramu, nebo celkově internetu 

v dnešní době tráví hrozně moc času a to nás 

hodně ovlivňuje. V poslední době jsem si všimla, 

že dokážu být třeba hodinu na mobilu, číst si 

něco na internetu, dívat se na videa atd., ale 

když pak přemýšlím, co jsem dělala, tak si 

pamatuju tak jeden článek, pár sekund 

Foto: Klára Kamlerová, 7. B 
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z jednoho videa, dva vtipy… Prostě ten čas byl 

úplně ztracený, protože mi to k ničemu 

nepomohlo. Akorát jsem zabila tu jednu hodinu, 

kterou jsem místo toho mohla trávit něčím 

smysluplnějším, po čem bych si možná 

i pamatovala, co jsem vlastně dělala. Například 

děláním úkolu do matiky, abych ho pak 

nemusela dělat v osm večer a tak dále… 

Jenže problém je, že ten instagram/tiktok atd. 

mají všichni vaši kamarádi a vy s nimi chcete být 

v kontaktu, chcete být taky „in“, taky chcete 

vědět o čem je řeč, chcete být v centru dění, tak 

si ten tiktok/instagram prostě nainstalujete, 

že… Jenže z toho pak většinou není jen to, že 

„se budu dívat kdo co dělá z mých kamarádek 

a tak“, ale začněte se k nim přidávat, trávit tam 

mnohem víc času a ten den pak má v podstatě 

jen tak 6 smysluplných hodin. A to je škola, 

protože se tam bavíte s ostatními i naživo, 

získáváte nové vjemy, dozvídáte se víc věcí a je 

to prostě ten čas, který má trochu smysl. Pak 

má ještě samozřejmě smysl, když jdete třeba 

někam s kamarády, ale ti mají taky samozřejmě 

instagram/tiktok a tak si všechno fotí, aby 

ukázali těm svým „přátelům“, co dělají, i když to 

tak fajn ve skutečnosti není, protože třeba ten 

váš kámoš, co to fotí, už ztrácí nervy, jste 

naštvaný…, ale pro fotku všechno. A nakonec 

tito lidé třeba ani nemají někoho, kdo by byl 

skutečně jejich přítel, i když je označuje na 

každém storíčku a píše k tomu: „BFF💗❤💕💞“. 

Protože stejně, i když má ten člověk třeba 100 

followerů, tak každý z nich sleduje dalších 100 

nebo 200 lidí a ten jeden, který má třeba zrovna 

problém, mezi těmi ostatními zapadne a nikdo 

si ho nevšimne. Protože ti, co mají „happy life“, 

jsou vždycky zajímavější než ti, který mají samé 

problémy nebo třeba deprese, potřebují 

pomoct… 

Jo, tohle neplatí na každého, ale hodně lidí 

takových (podle mého názoru) je. 

Klára Kamlerová, 7. B 

 

Hele, koukněte se, já si myslím že to nemáme 

vůbec těžké. 

 Protože co mi říkávali máma i táta, tak oproti 

nim máme všechno ulehčené. 

Táta mi vyprávěl, že za jeho mladých let, když 

jste nedonesli úkol, tak vám dali pravítkem přes 

prsty a ještě jste za to dostali doma pěkně na 

prdel. Teď tak akorát dostanete čárku za 

nesplněný úkol. Ale zase naopak, když byli 

máma s tátou malí, tak nedostávali přes počítač 

žádné like worksheet a qwezesi. Nám teď 

v jednom kuse něco přibývá na classroomu. A to 

je asi vše.  

Karolína Mičová, 7. B 

 

Foto: Eliška Sevruková, 9. A 
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Třídní výlet – 6. AB – Černý potok 
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Třídní výlet – 7. AB – Praděd 
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Třídní výlet – 3. AB – Zoo Olomouc 
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Vystoupení v domově důchodců 
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Orientační běh – krajské kolo 
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Škola v přírodě – 2. A 
 

 
 

Beátka Ševčíková 

V pondělí 16. 5. jsme jeli na školu v přírodě do 

Janoušova. Bydleli jsme v penzionu, který se 

jmenoval Horizont. Byli jsme tam 5 dnů. Každý 

den jsme chodili na procházky. Jeden den nám 

pršelo, jinak svítilo sluníčko. Paní kuchařky nám 

vařily moc dobře. Chodili jsme si přidávat. 

Vyráběli jsme si indiánské věci. Hráli jsme různé 

hry. Moc jsme si to užili. 
 

Valinka Heldesová 

Jeli jsme do Janoušova na školu v přírodě do 

penzionu Horizont. Každý den jsme chodili na 

provházku. Olnili jsme různé úkoly a za ně jsme 

dostávali těstoviny, ze kterých jsme si vyráběli 

náhrdelník. Měli tam chutné obědy. U houpaček 

a prolézaček stál totem a týpí, v něm byla 

dřevěná podlaha. Byla tam taky skluzavka. 

Jedna byla normální a druhá to byla vlastně 

tráva, na které byla plastová plachta, na které 

jsme se klouzali. Ve čtvrtek jsme opékali buřty. 

Byla jsem ráda, že jsme vstávali až v 8 hodin. Ale 

bylo dobře, že jsme chodili spát v 8 hodin večer. 

Stejně už se mi v tu hodinu chtělo spát. Bylo to 

moc fajn a ráda bych si to zopakovala. 
 

Luisinka Vojáčková 

V pondělí jsme jeli na školu v přírodě do 

Janoušova. Ubytování bylo pěkné. Kuchařky 

nám dobře vařily. Všem moc chutnalo. Měli 

jsme krásné počasí. Chodili jsme na procházky  

do lesa. Hráli jsme různé hry a plnili zábavné  

úkoly. Vyrobili jsme si indiánskou čelenku  

 

a pončo. Stavěli jsme domečky pro skřítky 

a měli jsme indiánskou olympiádu. Poslední 

večer jsme si opékali buřty. Domů jsme přijeli 

veselí a spokojení. 
 

Vanča Horáková 

Paní kuchařky vařily výborná jídla. Nejvíc mě 

bavilo, když jsme si hráli na indiány. Vyrobili 

jsme si krásná indiánská trička a čelenky. Každý 

den jsme chodili na procházky do přírody. Večer 

jsme všichni hráli karty a dívali se na pohádky. 

Po pohádce jsme šli všichni spát a těšili se na 

další krásný den. 
 

Pepinka Skoumalová 

Na škole v přírodě jsem byla na pokoji 

s Aničkou, Sárinkou, Beátkou a Valinkou. První 

den jsme barvili peříčka. Běželi jsme po balících 

slámy a za to jsme dostali peříčko. Pili jsme ze 

studánky. Poslední den jsme měli soutěž. 

V soutěži jsme stříleli lukem. Nejvíce se mi líbilo 

v soutěži, jak jsme házeli míčem na koš. Opékali 

jsme si špekáčky na ohni. V lese jsme stavěli 

domečky pro skřítky. Klouzali jsme se na 

klouzačce. Běhali jsme na hřišti a hráli jsme si. 
 

Tobiáš Steiner 

Jeli jsme do Janoušova autobusem. Strašně 

jsem se těšil. Měli tam dobré snídaně a obědy. 

Chodili jsme na procházky. Měli jsme 

čokoládového nanuka. V noci jsem nebrečel. 

A v noci jsme se šli koukat na pohádku.Psali 

jsme pohled, já jsem psal mamince. Vyráběli 

jsme náhrdelníky a čelenky. Museli jsme si 

uklízet pokojíky. 
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Komiks – Michal Jáně, 4. B 
 

 

 


