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Můj synu, poslouchej 

otcovo kárání a matčiným 

poučováním neopovrhuj. 

Budou ti půvabným 

věncem na hlavě 

a náhrdelníkem  

na tvém hrdle. 

Můj synu, kdyby tě lákali 

hříšníci, nepřivoluj! 

Př 2, 8-10 

 

Projev prezidenta 

republiky při zahájení 

školního roku v ZŠ Lány 
 

Vážená paní ředitelko, vážený pane starosto, vážené paní učitelky, 

a pokud jsem dobře poslouchal, jediný pane učiteli, jediný. Dva? 

Tak jsem špatně poslouchal. Ale i tak, ženy mají jako v životě, tak 

i v této škole naprostou převahu. 

Chtěl bych samozřejmě pozdravit i rodiče a chtěl bych pozdravit 

všechny žáky. Víte, když jsem tady byl v roce 2014, tak jsem si už 

tehdy všimnul toho krásného zvyku, že deváťáci jsou patrony 

prvňáčků, a byl bych hrozně rád, kdyby se tento zvyk z lánské školy 

rozšířil i do dalších škol, protože my bychom se měli naučit chránit 

ty, kdo začínají, kdo jsou mladší, kdo jsou tím pádem i slabší. 

A tahleta výchova k ochraně je skvělá věc a teď dnešní deváťáci 

jsou bývalí prvňáci a život pokračuje. 
 

 
 

Takže všem bych vám chtěl popřát hodně zdraví, hodně štěstí, 

hodně životních úspěchů a těm, kdo vstupují do první třídy, bych 

chtěl připomenout slova Jana Amose Komenského, že škola má 

být hrou. A až tu hru dokončíte, tak přijde nová a trochu složitější 

hra, která se jmenuje život. A přál bych vám, abyste jak ve školní, 

tak v životní hře úplně uspěli. 

Děkuji za pozornost. 

 

Miloš Zeman, prezident republiky, Lány, 1. září 2022 

 

Zdroj: https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-

cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-pri-

zahajeni-skolniho-roku-v-zs-lany-16565. [Kráceno redakcí Pětky.]

Angelina Brahinets, Vojtěch 

Janíček, Jaroslav Khayarov, 

Ondřej Klimeš, Alexandr Košťál, 

Gabriel Košťál, Tomáš Šillar, 

Vojtěch Kovaříček, Kateřina 

Ležanská, Matylda Lou Pešková, 

Anna Sochorová, Ivan Vdovenko 

https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-pri-zahajeni-skolniho-roku-v-zs-lany-16565
https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-pri-zahajeni-skolniho-roku-v-zs-lany-16565
https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-pri-zahajeni-skolniho-roku-v-zs-lany-16565
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Projev k zahájení nového školního roku 1888 

Promluva ku mládeži školní na počátku roku školního, 

kterou učinil řídicí učitel František Křička v Kelči 
 

 
 

Myslím sobě, že kdyby bylo dosti místa v naší 

škole, že by byli všichni rodičové vaši vás ku 

dnešnímu dni do školy doprovodili. 

Pak by u každého z vás stála buď máti buď otec 

buď teta nebo babička vaše - a všichni ti stáli by za 

vámi a dívali by se na nás, jakoby říci chtěli: „Hle! 

Páni učitelé, zde přivedli jsme vám dítě své, 

odevzdáváme je vám ku vychování; milujte je, jako 

my doma dítě své milujeme!“ 

Ano, drahé dítky, dnešním dnem přijímáme vás 

všechny pod ochranu svou a slibujeme vám již 

napřed, že v nás učitelích naleznete upřímné 

zástupce svých rodičů; vždyť dobře víme, že 

rodičové vaši odvádějí nám nejdražší svůj poklad 

ku vychování. 

Vypravuje se následující dějinka o jedné Římance 

Kornelii jménem: Kornelie byla dcera Scipiona 

Afrikána staršího, paní velmi vzdělaná a přední 

Římanka. Jedenkráte navštívily ji známé a bohaté 

paní římské. 
 

 

 

 

Když za návštěvy žádaly tyto paní, by Kornelie 

ukázala jim své šperky a démanty, tu uvedla 

Kornelie všechny paní do vedlejšího pokoje, kdež 

vzavši oba dva své syny Tiberia Sempronia 

Graccha a Gaja Sempronia Graccha za ruce, 

předvedla je těmto paním, řkouc: „Hleďte, toť 

nejdražší poklady mé!“ 

A vskutku již i také starší Řekové považovali dítky 

zdárné za největší štěstí. Důkazem toho toto 

vypravování z řeckých dějin: 

Zákonodárce a mudřec athénský Solon navštívil 

kdysi lydského krále Kroesa. Tento ukazoval 

Solonovi všechny své poklady (byltě Kroesus 

nejbohatším tehdy králem na světě) a konečně 

tázal se Solona: „O kom míníš, že jest 

nejšťastnějším člověkem na světě?“ 

Doufaltě Kroesus, že Solon řekne: „Ty Kroese.“ — 

Leč Solon, mudřec věhlasný, odvětil: 

„Nejšťastnějším na světě byl Thelos athénský.“ — 

„Aj, proč?“ dotazoval se udiven Kroesus. Po čemž 

v odvěť děl Solon: „Žiltě Thelos v době, kdy město 
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rodné — Athény — nejvíce zkvétaly. Měl mnoho 

synů, všichni byli zdární, všichni otce přežili, 

a konečně zemřel Thelos starcem jsa, v bitvě proti 

nepříteli, začež vděční Athéňané postavili mu 

pomník na místě, kde padl.“ 

— Hle! Tedy již pohané dítky hodné za nejlepší dar 

měli. A co o pohanech pravíme, větší ještě měrou 

platí o rodičích křesťanských. 

Leč, dítky drahé, stavše se dnešním dnem žáky, 

žákyněmi, rozličné béřete, na sebe povinnosti. 

Tyto povinnosti řekl bych, že směřují: a) k vám 

samým, b) k učitelům vaším, c) k milým vašim 

rodičům, a konečně d) k osobám jiným. 

Ad a) Pravím, že samy k sobě povinnosti máte. 

A které jsou povinnosti ty? — Zajisté že za tím 

účelem do školy chodíte, byste jako Kristus Pán 

prospívaly věkem i moudrostí před Bohem a před 

lidmi. A prospěchu u vás lze se nadití jen tehdy, 

každodenně-li, každého půldne-li do školy přijdete 

a vynaložíte-li zde veškeren čas, všechny síly jen ku 

svému vzdělání. 

Proto napomínám vás: „Nikdo bez důležité příčiny 

školy nezameškej!“ Každý z vás buď ve škole 

pozoren a řiď se pravidlem školským: „Oči a uši 

obráceny buďte na učitele!“ 

Ad b) Druhé povinnosti vaše směřují k pánům 

učitelům vašim. My učitelé podobně jako rodiče 

vaši jen dobro vaše máme na umě: těšíme se 

z toho nemálo, činíte-li pokroky; veškeren život 

svůj zasvětili jsme jen vám, dítky rozmilé. Proto 

vděčny buďte svým pánům učitelům a poslušny — 

a poslušny na slovo; nemohouť vám vždy páni 

učitelé říci: „To čiň proto a proto.“ Tedy kladu vám 

na srdce, byste hlavně dvé cností jevily ku svým 

učitelům: vděčnost a poslušnost, jinak zahanbili by 

vás v tom pohané. 

Slyšte! — Alcibiades byl největší rozpusta 

v Athénách, koupil prý si velikého a vzácného psa 

— všechno se divilo; druhého dne usekl témuž 

psovi ocas, aby Athény se divily; jednou ukázal se 

na městě v plášti drahocenném, barvy krve 

červené — všechno se divilo; druhého pak dne půl 

již jen nosil pláště, by se všechno divilo. 

Když Athéňané vypravili se k válce proti nepříteli, 

zúčastnil se té výpravy také Alcibiades — ale téže  

 

Obrázek do soutěže Město čte knihu 2022, autor: Sophia Hejl (2. A) 
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noci, než časně z rána vojska athénská vytrhla 

z města, veškery sochy bůžkův Athénských jsou 

zohyzděny. Podezření padlo na Alcibiada. Byl tedy 

Alcibiades — jak jsem pravil — mladík mravů 

nekalých. 

A přece, slyšte, co tentýž muž napsal o svém 

učiteli Sokratovi: „Slyším-li ho (Sokrata) mluviti, 

více se ve mně krev zahřívá než v tanci 

nejdivočejším; slova jeho dojímají mne tak, že 

mysliti si musím, za nic že by život můj nestál, 

kdybych žíti neměl vedle slov jeho; slova jeho krotí 

mě; jemu jsem díkem zavázán, jeho ctíti, milovati 

musím.“ 

Ad c) Máte také, milé dítky, povinnosti ku svým 

milým rodičům. — K tomu váže vás čtvrté Boží 

přikázaní. Právě dokud do školy chodíte, rodiče 

vaši největší pro vás nesou oběti; opatřují vás 

knihami a papírem, šatstvem a obuví, a po celinký 

ten čas málo jen můžete rodičům svým býti 

nápomocny. Dokažte tedy, drahé dítky, pilností 

svou a mravným chováním, že nebudou zmařeny  

 

 

naděje, jež ve vás milí rodiče vaší skládají. Buďte 

rodičů svých poslušny! 

Ad d) Konečně máte také povinností k osobám 

jiným. Již u starých národů pro mládež důležitou 

zásada byla: „Před šedivou hlavou povstaň.“ Tím 

zejména ku zdvořilosti naproti osobám starším 

buďte napomenuty. „Zdvořilost krásná cnost.“ 

Pozdravte slušně osoby starší, neb tím získáte 

sobě přátel a škole příznivcův, anať na mnoze 

škola podle zdvořilosti dítek bývá posuzována. 

Dočetl jsem se nedávno této povídky. „Jakoubku, 

smekni čepičku!“ říkávala vdova Novotná, 

synáčkovi svému, šel-li někdo cizí po vsi. 

A Jakoubek smekal čepičku a navykl se býti 

zdvořilým ku každinkému. Ostatní sedláci ve vsi 

byli velicí nezdvořáci. To nebylo pěkné. 

Zdvořilost jest krásná cnost, nestojí nic a činí nám 

přátele. Hrubiánů nikdo nemiluje, byť byli i sebe 

bohatší. Přišel-li nějaký cizí pán do vsi, Jakoubek 

vždy první a jediný byl, jenž zdvořile pozdravil; 

ostatní sedláci nesmekli klobouků, jako by je měli 

přilepnuty. 

Obrázek do soutěže Město čte knihu 2022, autor: Tobík Dyussengaliyev (2. A) 
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Často se přihodilo, že cizinci na cestu se 

dotazovali; místo by odpověděli, stáli pak sedláci 

němě a hloupě zevlujíce druh na druha. Jakoubek 

však ihned zprávu dával a zaváděl cizince, aby 

nezbloudili. Za to dostalo se mu povždy 

poděkování — peníze bráti se styděl. 

To líbilo se matce rozumné, a říkávala: „Dobře 

máš; králové a knížata naproti svým poddaným 

jsou zdvořilí — proč by tak jednati neměli 

sedláci?“ Dospěv Jakoubek 16. roku, pomáhal 

matce při práci; pro zdvořilost byl všude oblíben. 

Kdysi — bylo to v neděli — seděl s ostatními 

chasníky před hospodou u silnice. Tu šel cestou 

tou starý pán z města procházkou. 

Podnapilý sedlák jeden šel mu vstříc, klel a nadával 

starému cizinci. Tomu se ostatní sedláci z hrdla 

chechtali — a nikdo neuchránil starého pána před 

hanou. Spatřiv to Jakoubek, jediný odstrčil opilce 

a vedl pána do fary, kamž tento jíti si žádal. 

Po čtvrť hodině dojely dva kočáry plný pánův 

a paniček. Sedláci seděli, zevlovali, otvírajíce ústa. 

Konečné dí kdosi: „Není-li pak to náš milostpán 

mezi nimi?“ Tu teprve sedlák po sedláku pekáče 

s hlav smekali, ač vozy byly již dávno zajely. Tak šli 

nezdvořáci pomalu ku zámku a viděli onoho 

starého pána (doprovázel jej pan farář a Jakoubek) 

vcházeti do zámku. Starý onen pán byl statkář sám 

a vracel se právě od vojska, při němž mnohá léta 

strávil v cizině. 

Zdvořilého Jakoubka podržel si pán u sebe, dal mu 

nový oblek a učinil jej svým komorníkem. Svým 

pak šlechetným jednáním vydobyl si Jakoubek 

u nového pána lásky a důvěry tou měrou, že 

učiněn jest správcem nade všemi statky. A když 

statkář zemřel, odkázal Jakoubkovi peníze a veliký 

grunt. Jakoubek stal se šťastným a bohatým 

člověkem, a za vše své štěstí děkoval zdvořilosti. 

Všichni vesničané o tom věděli a přidržovali pak 

dítky své ku zdvořilosti. „Neprospěje-li, tož také 

neuškodí,“ — mínili. A vyskytnul-li se mezi chlapci 

přece nějaký nezdvořák, tu hned dle matky 

Jakoubkovy jest okřikován. „Jakoubku, smekni 

čepičku!“ A to prospělo.  

Tak tedy jsem vás, milé dítky, na nejdůležitější 

povinnosti vaše upozornil, a nadějí se kochám, že 

vyhovíte, seč budete, abychom všichni byli s vámi 

spokojeni. Povždy pak jsouce dobří křesťané, 

i dnes počneme s Pánem Bohem nový tento rok, 

prosíce: „Ve jménu Páně počínáme toto nové 

školní cvičení. O pomoc, Bože, Tě žádáme, bys 

požehnal učení. Posilni nás, my se přičiníme, od 

své pilnosti neulevíme. Amen.“ 

 

Zdroj: https://www.bejvavalo.cz/clanek/rok-1888-

projev-k-zahajeni-noveho-skolniho-roku/ 

 

Kdo pozná bývalé deváťačky, které se minulý rok účastnily orientačního běhu? 

https://www.bejvavalo.cz/clanek/rok-1888-projev-k-zahajeni-noveho-skolniho-roku/
https://www.bejvavalo.cz/clanek/rok-1888-projev-k-zahajeni-noveho-skolniho-roku/
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První školní den 1. 9. 2022 
Velká změna, významné chvíle, nadšení i obavy našich 

prvňáčků. První krůčky ve škole. 
 

 
My už máme paní učitelku, heč! 

 

 
My taky, my taky! 
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Myslíme si, že naše paní učitelka nám bude dávat hodně jedniček! 

 

 
Rodiče si s prvňáčky prohlížejí třídu. 

 

 
Ano, bude se tu dobře učit. 

 

 

 

Hele, je tu i velká televize! 
 

 

Budeme mít hodně nových kamarádů. 
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Já se hlásím! Já to vím!

 
Mně se zdá, že to vůbec nebude těžké.

 
Následovala malá slavnost ve školní jídelně. Starší žáci a žákyně připravili nejmenším zábavný program.
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Táboráček 30. srpna 
Tradiční akce, která se koná na naší škole každý rok.  

Rodiče a budoucí školáčci jsou pozváni na konci 

srpna k nám do školy. V prostorách školního hřiště 

se konají zábavné soutěže spojené s drobnými

odměnami, hraje hudba, probíhá vzájemné 

seznamování, prvňáčci se setkají se svými 

učitelkami a na ohni se opékají dobroty. 
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Camp s výukou češtiny pro ukrajinské děti 
Prázdninový kurz českého jazyka v naší škole 

Ve dnech 15. až 19. srpna proběhl pod vedením 

některých pedagogů a asistentek z Pětky kurz 

češtiny pro ukrajinské děti. Účastníci se nejen 

hravou formou seznamovali s naším jazykem, ale

plnili mnohé další úkoly, s nadšením soutěžili na 

školní zahradě a hřišti, užívali si vodní mlhy, chodili 

na krátké výlety do přírody nebo poznávali 

zajímavá místa a objekty našeho města. 
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Sportovní den pátých tříd – 5. září 
Chlapci a děvčata předvedli svou skvělou fyzickou kondici 
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1. A na návštěvě v městské knihovně – 9. září 

 
 

 

 

 

Budou z nás 

čtenáři! 
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Pětka na cestách 
Naši žáci v rámci projektu Erasmus+ objevovali svět 

 

Šumperská základní škola na Vrchlického ulici 

prožívala čtvrté čtvrtletí školního roku opravdu 

hekticky.  

Hned jak se po ukončení opatření proti Covidu19 

otevřely hranice s Itálií, tak jsme nelenili, a honem 

letěli s dětmi do přímořského letoviska Vasto. Tam 

už na ně čekali další partneři z Turecka, 

Portugalska a Řecka. Děti se na místní škole 

naučily programovat roboty. Pracovaly v malých 

skupinkách se zahraničními partnery, aby navázaly 

co nejtěsnější přátelství a zdokonalovaly se 

v angličtině. 

Italský koordinátor Maurizio připravil přátelský 

fotbalový zápas ve žlutomodrých barvách na 

podporu Ukrajiny, cyklistický výlet podél pobřeží 

a romantickou projížďku na kánoích. 

Neuplynul ani měsíc a první týden v květnu děti 

z Pětky už pozorovaly delfíny v Portugalsku, kde je 

přivítala v Barreirru nedaleko Lisabonu 

portugalská koordinátorka Rossaria. „Nezůstalo 

pouze u delfínů,“ doplňuje česká koordinátorka 

 

Lýdie Špániková, „naši portugalští přátelé nám 

nabili program rovněž lisabonskou prohlídkou, 

závody v robotickém legu, či návštěvou 

romanticko-pohádkového městečka Sintra.“ 

Nezapomenutelným zážitkem bylo samozřejmě 

rychlé dovádění v tehdy ještě „ledových“ 

atlantských vlnách a beach volejbal na pláži 

u Lisabonu. 

Závěr školního roku – polovina června – byl ve 

znamení Řecka. Nejdelší desetidenní pobyt si děti 

opravdu užily. Program byl už hodně prázdninový. 

Sluncem prosluněné dny přímo nabízely, aby se 

čas trávil hodně v mořských vlnách a na plážích. 

Šumperské děti vystřídaly několik pláží. Především 

v přímořském letovisku Platamonas, Noi Pori, 

Larisse a Soluni, odkud nám kdysi přinesli písmo 

Cyril a Metoděj. Byzantská kultura na děti dýchala 

na každém kroku. Bohužel všechno jednou končí, 

a tak děti musely 10. den na cestách zamáčknout 

slzičku a vrátit se do školy pro vysvědčení. 

Mgr. Lýdie Špániková 
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Město čte knihu 2022 
Literární a výtvarná soutěž 

Žáci naší školy se již řadu let zapojují do výtvarné 

a literární soutěže festivalu Město čte knihu. 

Letošní ročník je zaměřen na spisovatelskou

tvorbu Františka Nepila a také na ilustrace 

Vladimíra Renčína. Přinášíme vám ukázky z tvorby 

žáků Pětky. 
 

 
 

 

Městečko Tottori 
Kateřina Břendová (8. A) 

 

Další den, další ranní káva. Černá bez cukru a bez 

mléka. Každý den byl stejný.  Všichni obyvatelé 

města snídali půlku čokoládového muffinu 

a k tomu kávu. V pekárně jste snad nesehnali nic 

jiného než čokoládový muffin. Proč taky, když si 

všichni dávají k snídani půlku čokoládového 

muffinu. Tu druhou si nechávali na polední pauzu 

v práci.    

Tam se dnes, jako každý jiný den chystal Baryk. 

Pes jako každý ostatní.  Dával si černou kávu a četl 

noviny. Né, že by se v nich psalo něco zajímavého, 

však každý den byl přece stejný, ale četli je přece 

všichni ostatní, jeho kolegové pan Kostička, pan 

Punťa a dokonce i paní Psíčková, která bydlela 

přes ulici. Všichni psi ve městě je četli.  

Baryk se podíval na hodinky. Bylo půl osmé, jako 

vždy měl patnáct minut do práce. Žádný stres, 

cestu přece zná, chodí jí každý den už sedm let. 

Dorazil o pět minut dřív. Pozdravil všechny své 

kolegy  a  dal  se  do  práce.    Pracoval   pro   jednu 

Obrázek do soutěže Město čte knihu 2022, autor: Thea Skrčená (2. B) 
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pojišťovnu, nic extra, ale mohlo být hůř.    

Když odepisoval klientovi, uslyšel své kolegy, jak 

spolu mluví o sousedním městě Tottori.  

 „Pořádá se tam nějaká slavnost, četl jsem to 

v dnešním vydání novin. Bohužel jít nemůžu, hraju 

dnes s kamarády bowling, jako každý večer,“ 

povzdechl si pan Pajda.  

Baryk se zamyslel: „Mám volné odpoledne, nikdy 

jsem nebyl mimo naše město, kde žijí jenom psi, 

mohl bych zkusit něco nového.“ 

Tak se taky stalo. Po práci Baryk nasedl na vlak 

a plný očekávání si představoval, jaké Tottori 

může být. Tak odlišné město od toho, ve kterém 

celý život žil, si ani nemohl představit. Na širokých 

barevných ulicích byly stánky s různými druhy 

jídel, pouliční umělci hráli hudbu, každý dům měl 

tak trochu zvláštní architekturu a každý, kdo tu žil, 

byl jiný. Našli byste tu medvědy, krokodýly, kočky, 

morčata a kterékoli zvíře, na které si jen 

vzpomenete.  

Baryk vystoupil z vlaku a nestačil se divit. Tolik 

různých druhů zvířat ještě neviděl. Všude bylo 

živo. Město bylo krásně nazdobené a všude se 

linula krásná vůně od stánků s občerstvením.  

Na slavnosti se seznámil s veverkou Lizzy, která 

byla velmi temperamentní a upovídaná, ale Baryk 

byl celou dobu zabraný do každého jejího slova. 

Byla úplně odlišná od každého, koho kdy znal. 

Ještě nikdy se takhle nebavil. Lizzy ho provedla po 

celém městě a seznámila ho i s jejími přáteli. 

Všichni byli jiní a s jednou kočkou si úplně nesedl, 

ale stejně to byl nejlepší večer jeho života.  

„No, doufám, že toho na tebe nebylo najednou 

moc,“ usmála se na něj Lizzy, když už se loučili 

u stanice.  

„Moc ti děkuji, ještě nikdy jsem nezažil nic tak 

jiného. Byl to nejlepší večer mého života,” 

odpověděl Baryk a usmál se.  

„Opravdu? I když sis úplně nesedl s mojí kočičí 

kamarádkou?“ podivila se Lizzy.  

„Vem to čert, raději bych se pohádal s každou 

kočkou, kterou uvidím, než abych strávil ještě 

jedno ráno nad černým kafem bez cukru a mléka!” 

zasmál se Baryk a nastoupil do vlaku.  

„Svět je přece hezčí, když na něm žijí všichni, ne? 

I protivné kočky,“ pomyslel si Baryk, který sledoval 

v dálce mizející Tottori. 

Obrázek do soutěže Město čte knihu 2022, autor: Nikolka Slámová (2. A) 
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Já, potkani a pes 
Maxmilián Jäckel (7. A) 

 

Mé úplně první domácí zvíře byl potkan a já z něj 

byl nadšený, protože mám celkem rád hlodavce. 

Po mých zkušenostech s dalšími potkany, to byl 

ten nejlepší, kterého jsem měl. Ale mou radost 

brzy překryl fakt, že můj první potkan dostal zápal 

plic. Zkoušeli jsme mu dávat různé prášky. Když je 

nechtěl, tak jsme mu je nadrtili do jogurtu. Jenže 

on za pár dnů kompletně přestal jíst. Záhy jsem se 

dozvěděl, že bylo ukončeno jeho trápení nějakou 

injekcí. Byl jsem z toho smutný a udělal jsem mu 

hrob na zahradě. Žil asi jen rok, přitom se potkani 

průměrně dožívají tří let. 

Ale aby příběh nebyl příliš smutný, tak vám řeknu 

jednu věc. Vždycky jsem se těšil za babičkou, 

protože měla psa. Rodiče mi říkali, že si psa koupit 

nemůžeme, protože by se o něj neměl kdo starat. 

A já vždy jen záviděl těm, kteří si mohli koupit 

nějaké větší zvíře. Třeba když přijdu k Edovi 

a hrajeme CSko, tak přitom sleduji život jeho 

kočky. 

Teď však zpátky. Začala online výuka a po vzoru 

mnoha lidí jsem si koupil druhé domácí zvíře. Další 

potkan se ale dost bál a mně se ho nepovedlo 

vycvičit tak dobře jako toho prvního. Tak jsem se 

smířil s tím, že nejlepší zvířata vždy umírají brzo. 

Můj druhý potkan byl hodně intelektuální (= „měl 

svou hlavu“). Ale já jsem si řekl, že s ním nemůžu 

prohrát. Proto, aby přestal být intelektuální, jsem 

mu koupil kamaráda. Jeho nový spolubydlící byl 

asi o rok mladší. Což možná nebylo dobré 

rozhodnutí, koupit ho s takovým věkovým 

rozdílem, protože intelektuál začal okamžitě svého 

nového spolubydlícího šikanovat. Bral mu 

dobrůtky, zabral celý domeček a jednou jsem 

musel dokonce zasáhnout, protože už došlo i na 

drápky. 

Obrázek do soutěže Město čte knihu 2022, autor: Zuzana Jecu (5. C) 
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Zanedlouho jsem se ale dozvěděl, že intelektuál 

umřel. Druhému potkánkovi to bylo velice líto, 

přestože to byl jeho rival. Po smrti svého 

předchůdce začal být i on velice intelektuální 

a nakonec umřel také. 

Uběhl asi rok a já se navrátil zpět do školy. Poté 

jsem si ještě jednou zkusil koupit potkana a udělal 

jsem dobře. Je velice bojovný, ale i roztomilý. Má 

rád sušené maso, ale i mnoho dalšího. Víc toho 

o něm zatím nevím, protože je ještě mladý. Ale 

těším se, co všechno ještě provede. 

 

 

 

 

Domácí kočka 
Marek Klimeš (9. A) 

 

Mám doma kočku, mám ji rád, 

je to skvělý kamarád, 

každý večer než jdu spát, 

musím se o ni postarat. 

 

Dát jí jednu kapsičku, 

než mi ukousne půl malíčku, 

k tomu misku mléka,  

na kterou vždy čeká. 

 

Přes den se jen tak povaluje, 

a nic víc nepotřebuje, 

občas chytne myš, 

ale fláká se spíš. 

 

Když už chytne myš, 

tak ji to unaví příliš, 

potom z toho šílíš, 

ale vždy svého docílíš. 

 

Večer lehne do pelechu,  

na kterém má černou střechu, 

ráda leze po střeše. 

je to k její potěše. 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek do soutěže Město čte knihu 2022, autor: Barunka Valková (2. A) 
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