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Úvodní slovo – 4. února 2019 
 

Vážení čtenáři! 

My, učitelé češtiny, spolu často hovoříme 

o literárních pokusech našich žáků a každý 

jejich nový zdařilý výtvor je pro nás 

velkým potěšením a povzbuzuje nás v další 

práci. 

Chceme se s vámi podělit o tuto pozitivní 

energii, kterou nás žáci zahrnují. Proto 

vám představujeme tvorbu našich 

šikovných dětí v tomto literárním 

almanachu. Sborník bude pravidelně 

aktualizován, nové příspěvky budou 

přibývat a pevně doufáme, že na konci 

školního roku bude pěkně baculatý. 

Almanach by měl zároveň být dobrou 

zprávou o nastupující generaci, která je 

aktivní, dobrá, upřímná a krásná, která je 

schopná tvůrčí práce a která je umělecky 

zaměřená.  

 

 

 

 

 

Děti, které mají rády svůj rodný jazyk 

a dovedou si s ním hrát, žáci, kteří se 

dokáží duchovně otevřít a umí zapojit 

fantazii, podělit se o své radosti a trápení, 

o svůj pohled na svět, jsou nadějí pro 

budoucnost našeho národa. 

Odpusťte, prosím, našim autorům některé 

stylistické nepřesnosti či jiné nedoko-

nalosti a oceňte jejich zápal a mladistvé 

nadšení. Děti do svých textů vkládají celé 

srdce.  

 

Pojďte se kochat dětskou křehkostí, která 

může být zároveň nezlomnou silou. 

 

Učitelé češtiny ZŠ Ruda nad Moravou 
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the Voice of the heart (Veronika Kozáková, 9. A)  
 
Jedná malá holčička s velkým snem. To jsem byla já. Čekala jsem v klíně svého táty, co se 

bude dít. A pak jsem se 

dočkala. Divadlem se ozval 

hlas podobající se zpěvu 

andělů. 

Na jevišti se objevila žena s 

černými vlasy spletenými 

do složitého drdolu. Dlouhé 

perleťové šaty obtékaly její 

štíhlou postavu a perlami 

zdobený korzet se vyjímal na celých šatech nejvíce. Zadržela jsem dech a poslouchala každý 

tón.   V ten moment jsem věděla, že jednou tam budu stát já. 

 

-1- 

 

Držela jsem v ruce brožurku s přihláškou. 

Na tuto chvíli čekám už 5 let a teď mám 

příležitost. Jen potřebuji matčin podpis. 

"Mami? Znovu otevírají kurz pro hudebně 

nadané." 

Vzhlédla od stolu. Zase pila, bylo jí to 

vidět na očích. Bylo vidět i to otrávení při 

pohledu na mě. 

"A? Kolikrát ti budu říkat, že by tě 

nevzali?" 

"Ale co když ano? Chci to aspoň zkus ..." 

"Dost! Řekla jsem ne a to platí." 

Zakřičela na mě a já si v tu chvíli přišla tak 

osamělá. Proč? Proč mi nemůže jednou 

jedinkrát v životě věřit? 

 

-2- 
 

Ležela jsem v posteli a snažila se bez 

vzlyků odpovídat Rebece. Snažila se mě 

uklidnit, ale zkušenosti s matkou prostě 

nejdou přejít. 

"Cože? Proč ti to nedovolila?" 

"Myslí si, že na to nemám." 

"Prosím?! Zpíváš odmalička." 

"Já vím. Ale podporoval mě jen táta ..." 

"Dove. No taaak. My tě tam dostaneme." 

 

 

"Jak asi? Potřebuji matčin podpis na 

přihlášku a ona mi ho rozhodně nedá." 

"Neboj." 

S těmito slovy vypnula hovor. Proč mám 

tak šílenou kamarádku? Dostat podpis od 

matky je nemožné. 

 

-3- 
 

Uběhl týden a na mém stole stále leží 

přihláška. Vyplněné jsou všechny kolonky 

až na jedinou. Podpis zákonného zástupce. 

Nevěřím tomu, že bude někdy vyplněna. 

Přesto jsem ji vzala do rukou a schovala do 

školního batohu. 

 

-4- 
 

Hodina biologie. Snažím se o dobrý 

průměr, ale dnes jsem byla schopna jen 

prohlížet si stále dokola tu přihlášku 

v mých rukou. Na otevření toho kurzu 

čekám tak dlouho, a když mám konečně 

šanci to zkusit, matka to zkazí. 

 

-5- 

 

"Nad čím přemýšlíš?" 

"O své budoucnosti ... pokud nějaká bude." 

"Ale bude." 
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Trošku mě vyděsil ten její tajemný výraz. 

Ale nemohla mě uklidnit. Radši se sehnula 

ke svému batohu. Když jsem viděla, co 

z něj vytáhla, zalapala jsem po dechu. 

 

-6- 
 

Na stole přede mnou přistála další 

přihláška. Nechápala jsem proč, než jsem 

viděla kolonku s podpisem. S podpisem mé 

matky. 

"Rebeco. Jak ..?" 

"Neptej se." 

"Zfalšovala jsi to?" 

"Řekla jsem, neptej se. Jen se na konkurzu 

snaž." 

 

-7- 

 

Je to tu. Konkurz. Kolem mě bylo spoustu 

lidí, kteří si procvičovali hlasivky. Měli 

úžasné hlasy a mnou projela nervozita. 

Nejsem ani zdaleka tak dobrá jako oni. Asi 

byla chyba sem chodit. Jenže už nemůžu 

vycouvat. 

 

-8- 
 

Byli jsme usazeni v místnosti velmi 

podobné divadlu. Dlouhé řady sedadel 

pokrytých červenou látkou a zdobené 

lustry visící ze stropu. Ale to nejdůležitější 

se odehrávalo na pódiu. Ze svých sedadel 

se postupně zvedali lidé, kteří pomalým 

krokem došli na pódium, aby ukázali svůj 

talent. Bylo tu tolik krásných hlasů. 

Vysokých a jemných i hlubokých 

a kouzelných. Jenže do kurzu může 

postoupit jen 10 osob. Nemám šanci. 

 

-9- 
 

"Dove Carrey." 

Zadrhnul se mi dech. Jsem na řadě 

a musím předvést co nejlepší výkon. 

Pomalým krokem jsem došla na pódium. 

Byla jsem nervózní a záře reflektorů to 

ještě zhoršovala. Zhluboka jsem se 

nadechla a pohlédla do přísných očí 

porotců. 

 

-10- 

 

Postarší žena si mě chvíli prohlížela skrze 

své brýle. Její krátce střižené černé vlasy jí 

padaly do výhledu, ale jí to zřejmě 

nevadilo. 

"Kolik vám je let, slečno?" 

"17." 

"Nejste trochu mladá?" 

Tentokrát se ozval druhý porotce 

a  propaloval mě přísným pohledem. 

Nechtěla jsem vypadat nijak povýšeně, ale 

odpověděla jsem popravdě. 

"Myslím, že zpívat umím. Zpěv přeci není 

ovlivněn věkem." 

 

-11- 

 

Má odpověď mu zřejmě stačila. Pokýval 

hlavou a jeho kolegyně mi pokynula, 

abych začala zpívat. 

Zhluboka jsem se nadechla a zavřela oči. 

Slyšela jsem hrát melodii mé písně a začala 

zpívat. Hudba mě unášela na svých 

křídlech a tóny jakoby hladily mou duši. 

Nevnímala jsem okolí a nechala unikat 

slova z mých úst. Jenže porotce mě 

zastavil. 

 

-12- 
 

"Na co jsi při zpěvu myslela?" 

"Já vlastně ani nevím. Nechala jsem se 

unášet písní." 

V hledišti se ozvalo pár uchechtnutí. Proč 

je lidem k smíchu pravda? Nedokázala 

jsem poznat ani reakci porotců. Jejich 

výraz neprozrazoval žádné emoce 

a zavolali rovnou další jméno. Odešla jsem 

z pódia a se smíšenými pocity si šla 

sednout.
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Baddy (Michaela Venosová, 5. B) 

 

Máme psa Baddyho. Je to kříženec 

maďarského ohaře a je mu 7 let.  

Jeho nejlepší kamarádka je Lajka, moje 

kočka, která se strašně ráda mazlí. Přišla 

k nám z ulice nemocná, ale už je zdravá. 

Baddy je tak trochu cestovatel, má pas. Žil 

v nějaké cizí zemi a potom přiletěl 

letadlem do Anglie. Z Anglie se dostal do 

Česka k tátově kolegyni. 

Tátova kolegyně ho nechtěla, protože má 

koně a farmu. Ani nikdo jiný o něj neměl 

zájem. 

Před Baddym jsme měli psa Borka, který 

se nám někam zaběhl.  Proto taťka přivezl 

Baddyho domů.  

Ze začátku jsme na něj museli mluvit 

anglicky, ale potom se naučil česky. 

Teď je z něj nejroztomilejší a nejhodnější 

pejsek na světě. 

 

Lucinka (Kateřina Plháková, 4. A)  

Lucinka byla malá holčička. Na čtvrté 

narozeniny dostala báječného robota. 

Maminka jí zakazovala chodit k babičce, 

protože babička bydlela daleko v hustém 

lese. Lucinka ji už neviděla dva roky a tak 

se rozhodla, že v noci, až všichni usnou, 

uteče k babičce.  

A to také udělala. Vzala si pití a vyrazila. 

Už pomalu nevěděla, kde je, ale naštěstí 

najednou uviděla babiččinu chalupu. 

Lucinka zalezla do stodoly a tam usnula. 

Ráno se babička vzbudila a šla nakrmit 

koně. Ve stodole uviděla svoji vnučku, jak 

spí na seně s robotem v náručí. Měla 

radost, ale zároveň i velkou starost, protože 

byla hodně zima. Rychle Lucinku odnesla 

do chalupy, uložila ji do postele, přikryla ji 

dvěma peřinami a šla vařit čaj.  

Mezitím se vzbudil děda a povídá: „Můžeš 

mě, Maruš, vysvětlit, proč nám tady leží 

nějaká cizí děvenka?“ A pro sebe si ještě 

zamumlal: „To je dneska mládež, klidně 

nám vleze až do chalupy.“ 

 „Ale, Pepo, vždyť to je naše vnučka 

Lucinka!“ řekla babička. 

Dědeček měl také obrovskou radost. Když 

se Lucinka vzbudila, řekl:  „Ahoj, Lucinko, 

já jsem tak rád, že tě vidím.“  

Brzy začal zvonit telefon. Volali rodiče, 

kteří se o Lucinku báli a věřili, že Lucinka 

se sama vydala k babičce a dědečkovi. 

Když zjistili, že tam Lucinka je, hodně si 

oddechli. 
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Po obědě šli na procházku hluboko do lesa 

a Lucinka dokonce našla i jednoho 

praváka.  

Lucinka se potom šťastně vrátila domů 

a od té doby ji rodiče vodili k babičce 

častěji. 

 

Pohádka o pokladu víl (Iva Nováková, 4. A) 
 

Daleko ve vesmíru je planeta kouzelných 

víl. Žije tu i král a královna. Mají tam tajný 

poklad, který vílám ve všem pomáhá. 

Jednou se víla Meduňka a víla Třpytilka 

šly podívat, kolik jim z pokladu ještě 

zbývá. Zjistily, že už tam skoro nic není. 

Běžely za královnou, aby jí o tom 

pověděly. Královna rozhodla, že Meduňka 

a Třpytilka poletí do země květin, kde 

musí najít a utrhnou květinu Pomáhavku. 

Upozornila je, že bude hodně těžké květinu 

najít a dala jim mapu. 

Hned ráno víly vyrazily, letěly na malém 

ptáčkovi. Nejdříve přeletěly les ptáků a 

potom musely přes celé moře. Na moři 

začalo hodně pršet a foukat. Víly s sebou 

naštěstí měli pytlíček kouzelného prášku, 

který zažene mraky. Bylo zase hezky. 

Když dorazily na břeh, vítala je jejich 

kamarádka Květinka, která má tak ráda 

kytičky, že zůstává v zemi květin 

a o květiny se stará. Meduňka a Třpytilka jí 

řekly, že potřebují květinu Pomáhavku. Šly 

ji spolu hledat, ale nenašly ji. Potom si 

Květinka vzpomněla, že Pomáhavky rostou 

jen na stromech. Prohledaly celý ostrov, 

ale květinu nenašly. Zapomněly jen na 

jeden dub, kde Pomáhavka rostla. 

Teprve když se už smutně loučily, 

Meduňka uviděla, že na dubu něco je. 

A tak šla blíž a uviděla květinu 

Pomáhavku. Byla ráda, že ji našla a utrhla. 

Rozloučily se znovu a odletěly. Doma je 

všichni radostně vítali. Pomáhavka jim 

doplnila vílí poklad. 

Meduňka a Třpytilka si šly užívat, že jsou 

zpátky doma. 
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Útěk - 1. díl (Eliška Matýsová, Klára Krumpová, 7. A) 
 

Ach jo, už zase musím spát ve sklepě 

jenom proto, že mi ujel vlak a mamčin 

přítel mě seřval za to, že jdu pozdě. Tohle 

už mě vytáčí. 

Když přišel večer a mamčin přítel odjel na 

noční, tak jsem se nenápadně vyplížila ze 

sklepa, aby mě máma neviděla. 

Doběhla jsem k sobě do pokoje, vzala ten 

největší batoh, co jsem našla a naskládala 

jsem do něj: jídlo a pití, které jsem si potají 

schovávala, a náhradní oblečení. Vysypala 

jsem do peněženky všechny moje peníze 

z pokladničky. 

Oblékla jsem se, obula a vyskočila z okna. 

Mám jediné štěstí, že můj pokoj je 

v přízemí. 

Asi se ptáte, proč jsem utekla. Důvod je 

tento: už mě štvalo to neustálé křičení po 

mě a bezdůvodné spaní ve sklepě.  

Samozřejmě jsem mamce nechala vzkaz, 

ale už se nemíním vrátit. 

Vlastě ani nevím, kam půjdu. Nasednu na 

první vlak, který uvidím a vystoupím až na 

konečné. 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ. 

 

Žhavá reportáž ze třídy IV. A  (Matěj Valenta, 4. A) 
 

Přišel jsem jednou do školy a jako první 

jsem spatřil sliz jménem Gery, který 

spočíval v rukou žákyně paní Vidličkové. 

Po hodině matematiky se stala tragédie. 

Paní Vidličková měla slizu o kousek méně!  

A měla dojem, že viděla Helču si s ním 

hrát. Přihlásila se a řekla: „Helča mi 

sebrala kousek slizu!“ Helča se bránila: 

„Nic jsem ti nevzala, co lžeš!“ Paní 

Vidličková se nedala: „A proč jsem tedy 

viděla, že se ti leskne v ruce?“ 

Pan učitel řekl: „Dobře, pokud bude Helča 

souhlasit, podívej se jí do lavice.“ A dodal: 

„Vyhlašuji, že od zítřka platí zákaz nošení 

slizu do školy.“ 

Paní Vidličková lesklý důkaz neobjevila. 

Potom šel den krááásně dál. Skončila škola 

a šlo se domů. 

Paní Vidličková se smutně vrátila domů. 

Čekal ji další šok. Podívala se na sliz 

a zjistila, že Gery je mrtvý. 

Tak byl pohřeb. Zúčastnila se ho celá třída. 

Kromě Helči, té to bylo jedno.  

R.I.P. 2018.  
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Nejlepší kamarádi (Martin Winter) 
 

Jednoho krásného, letního dne se potkali 

dva kluci. Jeden se jmenoval Martin 

a druhý Honza. 

Poznali se ve školce, ale navzájem se 

vůbec neměli rádi a proto si dělali 

navzájem naschvály. Tak to pokračovalo 

i ve škole, ale ve 4. ročníku se začaly 

vztahy postupně a nenápadně měnit. Už je 

přestávalo bavit vymýšlení, jak by toho 

druhého naštvali, pozlobili, co by mu 

vyvedli, tak toho pošťuchování nechali. 

Školní rok skončil klidně a začaly 

prázdniny. 

Když na začátku dalšího školního roku oba 

kluci přišli do třídy, všichni spolužáci už 

seděli spolu a na ně dva zbyla poslední 

lavice. 

Nezbývalo jim nic jiného, než si sednout 

společně. Chvíli spolu nemluvili, ale po 

týdnu si začali povídat a řešit školní 

problémy. Po půlročním sezení v lavici se 

z nich začali stávat kamarádi a dodnes sedí 

vedle sebe. A jak ubíhal čas, stali se z nich 

nejlepší přátelé, kdy i volné chvíle tráví 

spolu.  

 

Tygří oko - 1. - Kouzelné dveře (Klára Krumpová, Eliška Matýsová, 7. A) 
 

Ahoj, jmenuji se Tyna. Jsem šéfkou party 

Tygří oko. Společně se mnou je v naší 

partě Katie, která miluje přírodu a vyzná 

se v ní jako doma. Další je Erik, rozený 

sportovec, pořád posiluje a ve všech 

atletických soutěžích vyhrál 1. místo. Také 

k nám patří Jack, programátor, který se 

vyzná se nejlíp z nás v počítačích, ani 

dospělí na něj nemají. A já (Tyna) dokážu 

celou partu sjednotit.  

 

Jednou jsme jen tak seděli u nás v klubu. 

Bydlíme v Londýně a naše základna je 

v parku pod velkým dubem. Náš klub je 

maskovaný jako velké křoví, ale zevnitř je 

plně vybaven. Za to vděčíme hlavně 

Jackovi. Díky!  

„Půjdu se na chvíli protáhnout ven. OK?“ 

„Dobře, dej si ale pozor, ať náš klub nikdo 

neodhalí,“ varovala jsem Katie. „Neboj, 

nejsem malé dítě!“ vyčetla mi to. 

Po pár minutách se Katie vrátila a celá 

udýchaná vykřikla: „To neuvěříte, co jsem 

objevila!“ „No, tak povídej,“ vyzval ji 

Erik. „V tom dubu, který je vedle, jsem 

uviděla dveře!“ Všichni včetně mě s sebou 

trhli. „To je nesmysl! Žádné dveře jsem 

tam nikdy neviděl a to jsem ho viděl 

milionkrát! Je ti dobře?“ řekl Jack. „Fajn, 

nevěříte mi? Pojďte se podívat!“ 

Došli jsme k dubu, ale žádné dveře jsme 

nenašli. „Já teda nic nevidím. Vy snad jo?“ 

zeptal se nás Erik a přitom se zle podíval 

na Katie. „Ale ony tady opravdu byly, 

přísahám!“ Katie se naštvaně otočila 

a odešla zpátky na základnu. Hned jsem se 

rozběhla za ní. Kluci mezitím zůstali 

u stromu, dívali se na něj a kroutili hlavou. 
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„Katie!“ „Nech mě na pokoji! Když mi 

nevěříte, tak nevěřte, ale já vím jedno: 

blázen nejsem!“ Když jsem jí na to chtěla 

něco říct, vtrhli dovnitř kluci. „Katie 

nelhala, my jsme ty dveře viděli,“ zařvali 

tak nahlas, že jsem se bála, že to slyšel celý 

park. „Já jsem to věděla. Nejsem blázen!“ 

Katie vyskočila a začala se radovat. 

„Najednou se prostě z ničeho nic objevily 

a zase zmizely.“ 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ. 

Červená Karkulka a Sněhurka – popletená pohádka (Václav Pleyer, 5. A) 
 

Jednoho dne řekla maminka Sněhurce, ať 

jde navštívit svoji babičku Karkulku.  

Sněhurka odpověděla: „No dobrá, půjdu za 

babičkou.“ Maminka jí dala košík a v tom 

košíku bylo víno a bábovka. 

Sněhurka šla a šla, až uslyšela svoji 

babičku, jak si povídá se sedmi trpaslíky. 

Sněhurka přišla k babičce a povídá jí: „Co 

tu děláš, babičko, nemáš být doma?“ 

Babička jí odpověděla: „To sice ano, ale 

přišla ke mně zlá čarodějnice a dala mi 

jablko. Já do něho kousla a spadla jsem na 

zem. Když šli okolo trpaslíci, pomohli mi 

vstát. Tak jsem jim přišla poděkovat.“ 

Babička Karkulka a vnučka Sněhurka šly 

domů. Babička si chtěla odpočinout ve své 

posteli, ale uviděla v ní ležet vlka. 

Okolo šel myslivec. Babička za ním 

běžela, aby jim šel myslivec pomoct. 

Karkulka povídá myslivci: „Můžeš mi 

pomoc? V mé posteli leží vlk!“ Hajný 

odpověděl: „To víš, že ano,“ a pospíchali 

do chaloupky. 

Když myslivec viděl vlka, vzal pušku 

a zastřelil ho. Potom ho shodil do studny. 

A měli hostinu na počest hajného, že vlka 

zabil. 

Uprostřed oslavy se vlk probudil, vylezl ze 

studny, lehl na zem a spal. V tom 

okamžiku přišlo sedm trpaslíků, podívali 

se na vlka a poznali, že je to kouzelný vlk, 

který se nedá lehce zabít. 

Vlk se probudil a zaútočil na Sněhurku, 

kterou zabil. Trpaslíci udělali skleněnou 

rakev, do které Sněhurku dali. Sněhurka 

spala a spala.  

Najednou se objevila zlá čarodějnice 

a odnesla si vlka s sebou. 

Přišel první trpaslík, druhý trpaslík, až jich 

přišlo všech sedm a začali plakat nad 

skleněnou rakví. Sněhurka se probudila, 

vstala z rakve a objala babičku. Babička 

povídá: „Proč mi to děláš?“ Sněhurka 

odpověděla: „Já nevím“. 

Sněhurka šla zpátky domů. Po cestě 

nasbírala borůvky a ostružiny. Přišla 

k mamince a povídá jí o tom, jak se měla 
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u babičky. Přitom povídání jedla borůvky 

a ostružiny, co nasbírala. 

Maminka jí řekla: „To si měla pilný den.“ 

Zazvonil zvonec a pohádky je konec. 

Útěk - 2. díl (Klára Krumpová, Eliška Matýsová, 7. A) 
 

Minule: Utekla jsem z domu. Vlastně ani 

nevím, kam půjdu. Nasednu do prvního 

vlaku a vystoupím až na konečné. 

 

A tak se taky stalo. Asi v jedenáct večer 

jsem vystoupila na konečné. Byla to Praha. 

Uvelebila jsem se na lavičce a usnula.  

Když jsem se ráno vzbudila, nikdo si mě 

nevšímal. Vzhledem k tomu, že tady bylo 

hodně bezdomovců, tak to asi nikdo 

neřešil. 

Vydala jsem se z nádraží. Po nějaké cestě 

jsem dorazila k Vltavě. Chvilku jsem se 

dívala na vodu a po nějaké době mě oslovil 

jeden kluk. 

„Ahoj,“ řekl vesele. „Ahoj,“ odpověděla 

jsem. „Co tady děláš?“ zeptal se. „Koukám 

na vodu. Proč tě to zajímá?“ „Jenom, že jsi 

tady sama.  A nikdy jsem tě tady neviděl.“ 

V tu chvíli jsem zpanikařila. Nevěděla 

jsem, jestli mu mám říct pravdu, lhát, nebo 

utéct. Nakonec mi ty dvě poslední 

možnosti přišly marné.  

„Utekla jsem z domu,“ vydala jsem ze 

sebe. „Aha. A proč?“ 

 

Bála jsem se, že se na toto zeptá. Vylíčila 

jsem mu co se mi dělo doma a on 

překvapivě řekl: „Nevíš, kde je tvůj pravý 

táta? Nebo někdo z rodiny?“ 

„No, táta momentálně žije v Anglii,“ 

odpověděla jsem. „Něco mě napadlo,“ 

vyhrkl ten kluk.  

„Bojíš se vody?“ zeptal se vzápětí. „Ne, 

proč?“ zděšeně jsem přemýšlela, co dostal 

za nápad. „Já a můj bratr máme loď. Mohli 

bychom tě tam dovést. Teda jestli bys 

chtěla.“ V tu ránu mě zamrazilo. Chtěla 

bych s ním a jeho bratrem plout, jenže je 

vůbec neznám! 

 
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ. 

Disney – 1. díl (Markéta Roudenská, 9. A) 
 

Za devatero horami, dlouhými řekami 

a hustými lesy, žila krásná dívka, která 

nesla jméno jejího oblíbeného pohádkáře. 

Milovala jeho postavičky, ale nikdy 

nechtěla žít jejich život; nikdy nechtěla žít 

šťastně, až na věky. 

Ale jak její příběh vypadal? 

 

1. kapitola: Sněhurka 

 

Vždy si mi říkala, že to byla tvá první 

oblíbená pohádka. Tvá máma ti ji četla 

pokaždé, když jsi měla jít spát. Rozsvítila 

ti malou lampičku se zdobeným stínítkem, 

které ti vytvářelo na zdi malé obrázky, 

a začala pomalu vyprávět. 

Ta kniha byla jeden z důvodů, proč 

si  nesnášela jablka. Bála ses, že by si 

upadla do bezvědomí a nemohla se 

vzbudit. Myslela sis, že nemáš ani žádného 

prince, který by tě probudil měkkým 

polibkem. 
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Ach má drahá Disney, nikdy sis 

neuvědomila, že je jeden princ stále 

s tebou. Princ, který tě miluje. 

 

2. kapitola: Šípková Růženka 

 

Když jsem tě poprvé pozval na rande, tak 

si mi řekla, že ti nesmím nosit růže. Byl 

jsem chvíli překvapený, ale pak jsem si dal 

vše dohromady a pochopil proč. 

 
 

Neměla si ráda růže. Měla si strach 

z ostrých trnů, které by ti mohly způsobit 

věčný spánek. Stále si tvrdila, že nemáš 

prince, který se proseká hustým houštím 

a dostane se do královského hradu, kde ti 

vtiskne polibek a ty se znovu probudíš. 

Stále si byla slepá, neviděla si prince, který 

se přes to houští prosekával a snažil se tě 

políbit. 

3. kapitola: Popelka 

 

Pamatuji si, že když jsme vycházeli z tvé 

oblíbené restaurace, tak foukal vítr. Tvá 

spodní část šatů létala a ty ses ji snažila 

přidržet.  

Věc, kterou si nestihla zachytit, 

byl  klobouk. Ulétl ti a já ho chytil. 

Připomnělo mi to Popelku a její ztrátu 

střevíčku, akorát s tím rozdílem, že si 

neztratila střevíc ale klobouk. 

Pomalu jsem k tobě přešel a podal ti ho. 

Naše konečky prstů se dotkly a mnou 

proběhla vlna energie. Zvedl jsem hlavu 

a zadíval se do tvých bouřkových duhovek.  

Čím více jsem se utápěl, tím více jsme se 

přibližovali. 

A pak se to stalo. Políbil jsem tě.  

Už jsi nebyla tak slepá, Disney. Poznala jsi 

osobu, která tě milovala. Poznala jsi svého 

prince. 

 

4. kapitola: Alenka v říši divů 

 

Často jsme chodívali do knihovny. Bylo to 

místo, které jsme milovali oba dva.  

Procházela si mezi starými policemi, které 

byly přeplněné knihami, a rozhlížela se po 

tvém oblíbeném dílu. Vypadala si jako 

Alenka v říši divů. Prohlížela sis vše 

s takovým úžasem a úsměvem. Občas si se 

nad něčím pozastavila a přečetla.  

Jednou jsme si přinesli i horký čaj a udělali 

si čajový dýchánek, stejně jako Klobouč-

ník a Březňák. 

Byl to pro tebe ráj a to hlavně v sekci pro 

mladší. Pokaždé sis totiž vybrala knihu od 

Walta Disneyho. 

A ty, má Disney, si se v těch knihách 

ztrácela, stejně jako Alenka v Říši. 

 

5. kapitola: Lady a Tramp 

 

Lidé okolo nás popisovali jako Lady 

a Trampa. Dva úplně rozdílní lidé, kteří se 

i přes to milovali. 

Pravda, moc společných věcí jsme neměli. 

I tak jsem se k tobě nastěhoval, stejně jako 

se Tramp nastěhoval k Lady. Od té doby 

jsme byli doslova nerozlučná dvojka. 

Vařili jsme spolu, věšeli prádlo, hráli 

videohry, četli si nejrůznější knihy a to 
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nejlepší bylo usínání. Spát s pocitem toho, 

že vám v náručí usíná láska vašeho života, 

bylo něco neuvěřitelného. 

Já jakožto Tramp jsem chránil svoji Lady. 

Proto jsem tě v noci držel tak pevně. Aby 

se ti něco nestalo, Disney. 

 

6. kapitola: Na Vlásku 

 

Čím déle jsme spolu bydleli, tím více si mi 

připomínala Lociku.  

Obě jste měly zlaté vlasy, byly jste veselé 

a obě jste přenádherně malovaly. 

Každý večer si sedávala u okna a sledovala 

třpytící se hvězdy se stříbrným měsícem.  

Ve speciální dnu, kdy se na ulicích 

vypouštěly lampiony štěstí, si byla mezi 

prvními, kdo ty světelné objekty 

vyprovázel. 

Pokaždé si se mne ptala, kam letí a jestli se 

na to místo dostaneme i my. A já nikdy 

nevěděl odpověď. Jen jedno mi bylo jasné, 

chtěl bych se podívat tam, kam letí. Do 

světa. 

A ty, Disney, sis to přála též. Být jako 

Locika a utéct s klukem, kterého si poprvé 

praštila pánví a nakonec si se do něj 

zamilovala. 

 

7. kapitola: Pú 

 

Jako malý kluk jsem sledoval medvídka 

Pú. Každý den ráno ho dávali v televizi. 

Snídal jsem u něj medové kroužky 

s mlékem a v duchu si představoval, jaké 

by to bylo zažívat stejná dobrodružství. 

Já a mí přátelé, mezi které si patřila 

i ty,  jsme si hrávali v jednom z parků 

u nás ve městě.  

Každý z nás byl jedna postava z oné 

animované pohádky. Já byl Pú, Josh byl 

v roli Tygra, Amber byla moudrý Králík, 

odtažitý Ian byl Ijáček a ty si byla malé 

roztomilé Prasátko. Bála ses okolního 

světa a my ti pomáhali. 

Byli jsme tým, Disney. Stejně jako Pú 

a jeho přátelé. 
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9. kapitola: Aristokočky 

 

První den v červenci jsme se byli projít 

po městě. Svítilo krásné, teplé slunce, 

jehož hřejivé paprsky příjemně hladily po 

těle. Procházeli jsme zrovna okolo 

zverimexu, když si se zastavila u skleněné 

výlohy a prohlížela sis sněhobílou kočičku. 

To bílé stvoření by se dalo přirovnat 

k Hraběnce. Procházelo se s takovou 

lehkostí jako baletka. Ty si ztvárňovala 

paní Spořádanou, možná si neměla šedivé 

vlasy, ale byla si stejně milá. Pousmála ses 

na mne a udělala si obličej roztomilého 

štěněte. S povzdechnutím jsem přikývl, 

radostí si vyskočila a už si byla v obchodě. 

Takto jsme přišli k naší Hraběnce. Ty si 

byla paní Spořádaná a na mne zbyla ta 

nejhorší postava - komorník Edgar. 

Omlouvám se ti, Disney, za to, že jsem se 

chvíli choval jako on. 

 

10. kapitola: Petr Pan 

 

Tvé narozeniny se slavily v menší 

restauraci, kam byli pozváni všichni 

příbuzní a známí. 

Bylo nás tam opravdu plno, stejně tak tam 

byla ohromná kupa dárků. I přes velikost 

některých z nich sis všimla jako první té 

malé obálky ode mne, na které bylo 

krasopisem napsáno „cesta do Země 

Nezemě“. 

Trošku si se pousmála a obálku rozbalila. 

Byl jsem nervózní z tvé reakce. 

Chvíli si četla papíry, co tam byly a pak si 

začala plakat. Radostí si se proti mně 

rozeběhla a s děkováním jsi mi skočila 

kolem krku. 

Dostala jsi ode mne cestu do Disneylandu, 

do naší Země Nezemě. V tu chvíli si byla 

Wendy a já Petr Pan. A stejně jako v té 

pohádce jsme tam odletěli, jen díky tomu, 

že si věřila. 

 

 

11. kapitola: Rebelka 

 

Na naše dny strávené v Disneylandu nikdy 

nezapomenu. Stala se tam z tebe Merida, 

byla si najednou tak odvážná a veselá. 

Zkusila jsi snad všechny atrakce, 

adrenalinové i klidné. Byla si ve svém 

živlu. Tvůj krásný a šťastný úsměv mne 

hřál u srdce, byl jsem šťastný s tebou.  

Jeden den jsme se zastavili i na velké 

střelnici, kde jsem ti vystřelil papírovou 

květinu. Když jsem se trefil, tak jsem si 

uvědomil, že je to jako v pohádkové 

Rebelce. 

Ztvárňoval jsem prince ucházející ho se 

o Meridino srdce. Nezapomeň, Disney, to 

ty si byla moje Merida. 

 

12. kapitola: Kráska a zvíře 

 

Pár dní poté, co jsme se vrátili z našeho 

kouzelného výletu, se konala dlouho 

očekávaná svatba tvého staršího bratra 

Sama. 

Bylo to velkolepá událost. Jeho mladá 

snoubenka Jane si tě zvolila za družičku 

a já šel Samovi za svědka. 

Nevěsta byla opravdu krásná, ale moji 

pozornost si získala ty. Žluté šaty ti přesně 

seděly na štíhlém těle, tvé vlasy byly 

složitě zapleteny a na obličeji jsi měla 

lehký make-up. 

Večer, když jsem tě vyzval k tanci, jsem se 

ocitl v pohádce o Krásce a zvířeti. 

Já byl zlý Netvor, který nikdy dříve 

nepoznal lásku. A ty si byla půvabná Bell, 

která ve mně probudila city a zachránila 

moji uvadající růži. 

 

POKRAČOVÁNÍ.
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Zajíc (Barbora Divišová, 6. A) 
 

Já mam doma zajíce,  

má hubu jak krabice. 

Jmenuje se Karel, 

vypil piva barel. 

Je rychlý jak formule, 

někdy jezdí na kole. 

Chtěl mě jednou obelstít, 

za květináč se chtěl skrýt. 

Přede mnou však neuteče, 

na pekáči už se peče. 

Heřmánek (Simona Divišová, 6. A) 
 

Mám králíka Heřmana, 

s chlupatýma nohama, 

Každý den ho poklízím, 

v sobotu hnůj odklízím. 

Když mi Heřman uteče, 

chytí se a upeče. 

Snad to bude v neděli, 

dáme si ho na zelí. 

Hvězda nad Betlémem (Barbora Talianová, 5. B)
 

Každý zná Vánoce. Je to můj nej-

oblíbenější svátek na světě. 

K nim patří ledacos. Dárky, vánoční 

stromeček, světélka, koledy a hlavně 

vánoční kometa. Na obrázcích je nádherná, 

ale klidně se vsadím, že doopravdy by 

vypadala lépe. 

Vlastně vypadá lépe. Já ji viděla.  

Bylo to tak: Byl Štědrý den a šli jsme ven 

s prskavkami. Zapálili jsme je a začali 

zpívat koledy. Pak zazvonil zvoneček 

a s Davidem jsme si dali závod, kdo bude 

dříve doma. Maminka na nás zavolala: 

„Hlavně si nenabijte nos!“ Samozřejmě, že 

mě brácha jako vždycky předběhl. 

Pak se za námi něco zlatě zalesklo. 

Podívali jsme se za sebe. Běžela jsem 

a nechala Davida v prachu za sebou. Teď 

jsem vítěz já! Jo! Spatřila jsem na nebi 

pyšně se tyčící kometu. Byla doslova 

posypaná zlatým a červeným prachem. 

Nikdy v životě jsem neviděla něco tak 

nádherného. 

 

 

David na to koukal s otevřenou pusou, což 

se nestává často. No, přiznám se, že jsem 

se pro sebe trošilinku zahihňala. 

Potom se stala ta druhá šílená věc: začalo 

sněžit tak moc, že se nám ten sníh dostal až 

za bundy. Utíkali jsme všichni domů. 

Doma jsme si rozbalili dárky, dali si horké 

kakao a lenošili. 

Když jsem to vyprávěla ve škole, tak mi 

paní učitelka řekla: „Ten, kdo ti věří, tak 

přišel o rozum.“ 

Ať si myslí, co chce. Já tomu věřím. A to 

je hlavní. 
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Tygří oko - 2. – Jiná planeta (Eliška Matýsová, Klára Krumpová, 7. A) 
 

„Katie!“ „Nech mě na pokoji! Když mi 

nevěříte tak nevěřte, ale já vím jedno: 

blázen nejsem!“ Když jsem jí na to chtěla 

něco říct, vtrhli dovnitř kluci.  

„Katie nelhala, my jsme ty dveře viděli,“ 

zařvali tak nahlas, že jsem se bála, že to 

slyšel celý park. „Já jsem to věděla. 

Nejsem blázen!“ Katie vyskočila a začala 

se radovat. „Najednou se prostě z ničeho 

nic objevily a zase zmizely.“ 

 

Vyběhli jsme z bunkru. Jakmile jsme 

dorazili ke stromu, dveře tam zase nebyly. 

„Musíme chvíli počkat,“ řekl Erik. 

A opravdu. Za chvíli se objevili dveře. 

Zkusila jsem je otevřít, ale nešlo to. 

„Prosím tě, pusť mě k tomu, ty nemáš 

sílu,“ odstrčil mě Erik stranou. Zapřel se, 

tahal, tahal, tahal, tahal, tahal, no prostě ty 

dveře neotevřel. 

„Je to divný, dveře se objeví, ale nejdou 

otevřít. Proč se teda objevují?“ divil se 

Jack.  

„No jsou jenom dvě vysvětlení,“ navrhla 

jsem, „buď jdou otevřít jenom v určitou 

dobu, nebo jsme se všichni zbláznili“  

„A co když jsi na to kápla?“ oznámila 

Katie.  

„Jako myslíš to, že jsme se zbláznili?“ 

divil se Erik.  

„Ne. Třeba ty dveře opravdu půjdou otevřít 

až v určitou dobu.“   

„No jo. To chceš celý den stát u toho 

stromu a zkoušet jestli jdou otevřít?“ 

navrhl Jack.  

„Můžeme tady přespat a zkoušet to každou 

hodinu.“  

A tak se taky stalo. Vzali jsme si do 

bunkru spacáky a na každou hodinu si 

nastavili budík. Když přišla půlnoc 

a zazvonil budík, celí rozespalí jsme se 

vyhrabali ze spacáků a loudavým tempem

 

jsme došli ke dveřím. Erik vzal za kliku 

s přesvědčením, že to zase nepůjde. Stiskl 

kliku a otevřel celkem lehce dveře. 

Najednou jsme se všichni probrali 

a koukali do záře, která vycházela ze dveří.  

Chtěla jsem se podívat na Erika, ale ten 

tam už nestál. Nebyl nikde v okolí. 

Koukla jsem se na Katie, která stála celou 

dobu vedle mě. Myslela jsem, že spím. 

Katie se začala rozpadat na prach, který 

následovně vplul do dveří. Zůstala jsem 

tam stát sama. Jack, Erik ani Katie už tam 

nebyli.  

Za chvíli jsem přestala cítit nohy. Koukla 

jsem se dolů s tím, že jako vždy uvidím 

svoje nohy a ty už tam nebyly. Postupně 

jsem se rozpadala na prach i já! 

Asi po pěti minutách úplné tmy jsem 

začala vidět Erika, Jacka i Katie. Za chvíli 

jsem stála mezi nimi na nějaké jiné 

planetě! 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ. 
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O líné dýni (Michaela Venosová, 5. B) 
 

V odlehlém koutě zahrady rostla na záhoně 

malá dýně. Celý den se jen válela po zemi 

a byla líná jako veš. Přesto všem okolo 

neustále opakovala, že jednou bude slavná. 

Ostatní zelenině už šla z jejích řečí hlava 

kolem. Proto bylo rozhodnuto, že dýně 

musí jít do světa. Na cestu dostala tři 

kouzelné předměty: nůž, hřeben a boty. 

Dýně šla s pláčem po hrbolaté cestě přes 

hory, louky a pole, až dorazila k nějaké 

staré a rezavé bráně, která byla zarostlá 

hustým křovím. Dýně se kouzelným 

nožem, který se nikdy neztupí, prosekala 

dovnitř a uviděla krásnou studánku 

s křišťálovou vodou. Jemný vánek 

rozhoupával květiny, které poté zpívaly. 

Dýně měla velkou žízeň, napila se 

a unaveně se posadila. Prohrabovala se ve 

svém batohu, kde měla velké boty 

a škaredý hřeben. Hodila věci na zem 

a řekla: „K čemu mi budou takové staré 

krámy?“ Znovu se rozplakala, vzpomínala 

na domov a na svůj pohodlný život. 

Najednou studánka promluvila: „Vždyť 

přece víš, že věci, které si zahodila, jsou 

také kouzelné. Můžou ti pomoci dostat se 

zpátky domů. Musíš ale splnit dva úkoly, 

které tě zbaví lenosti.“ 

Dýně souhlasila. Nejdříve musela pomoci 

víle Hvězdě sbírat luční léčivé kvítí. Dýně 

se snažila a brzy měla natrhané patřičné 

byliny v košících. Od víly dostala za 

odměnu semínka nejkrásnějších květin. 

Druhý úkol byl nosit myšákovi pytle 

s obilím. Byla to těžká dřina, ale dýně opět 

uspěla. Myšák jí věnoval hrst obilných zrn. 

Studánka dýni za splnění úkolů pochválila 

a poradila jí, jak se dostat domů. Dýně si 

měla obout boty, třikrát se v nich otočit, 

přitom pevně držet hřeben v ruce a potom 

jím ukázat směrem k domovu.  

 

 

Dýně poděkovala studánce, víle 

i myšákovi. Potom udělala, co jí studánka 

řekla. V mžiku byla zpět ve své zahradě. 

„Co tady děláš?“ divilo se rajče, „vždyť 

jsme tě vyhnali, protože jsi líná 

a ukecaná!“ Kolem dýně se shromáždila 

zelenina z celé zahrádky. Dýně jim 

pověděla, co zažila a řekla, že už není líná 

a že už se nebude ničím vychloubat. 

Poprosila ostatní, aby jí dali ještě jednu 

šanci. Zelenina se spolu poradila 

a souhlasila, že to s dýní ještě zkusí. 

Dýně jim za to dala semínka od víly a zrní 

od myšáka. A hlavně se chovala tak, jak 

slíbila. Ze semínek květin vyrostly 

nejkrásnější květiny a zrní způsobilo, že 

zahrádka dávala každý rok bohatou úrodu. 

K zahrádce chodilo mnoho lidí, obdivovali 

její květinovou krásu i hojnost zeleniny. 

Zahrádka se stala slavnou v celém okolí, 

slavná byla i zelenina a také dýně. 

Dýně už se ale nikdy nechlubila, vždy 

pomáhala druhým a všichni žili v zahrádce 

šťastně až do smrti. 
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Disney – 2. díl (Markéta Roudenská, 9. A) 
 

13. kapitola: Tarzan 

 

Sluncem zahalený den, veselá nálada 

všude kolem, vůně exotických květin, 

sledování malých motýlků a schovávání se 

ve stínech vysokých stromů. 

Takhle nějak bych popsal náš výlet do 

místního arboreta a botanické zahrady.  

Pokaždé když jsme procházeli místy, kde 

byly vysazeny květiny a stromy z džunglí, 

tak si tvrdila, že jsi cestovatelova dcera 

Jane a já divoký Tarzan. 

V jednom momentu jsem toho využil 

a vzal si tě do náruče. Tvůj melodický 

smích se rozezněl do okolí. Ostatní 

návštěvníci si nás s velkým úsměvem 

prohlíželi. 

Nějak takto jsme si zahráli Tarzana. I já 

byl jako Tarzan - bezhlavě zamilovaný do 

Jane, neboli tebe, Disney. 

 

14. kapitola: 101 Dalmatinů 

 

Cruella. Takhle bych pojmenoval moji 

matku, ačkoli nerad.  

Začala se chovat přesně jako ta bestie 

s dvoubarevnými vlasy. Byla k tobě 

opravdu hnusná, neustále tě napomínala, 

a když jsem se tě zastal, tak byla zlá i na 

mne. 

Tebe to mrzelo, už ani nevím kolik nocí si 

kvůli tomu proplakala. Vždy jsem tě 

utěšoval, že je to jen přehnaná závist, která 

nemá mezí, stejně tak i lidská blbost. 

Neustále jsem ti říkal, že tento problém 

zvládneme, spolu. 

Na hranu mezí se to dostalo, když už tě 

opravdu zle urážela. Popadl jsem pár 

našich věcí a bez rozloučení i s tebou jsme 

se vydali domů. 

Bylo to jako v té pohádce, my malá štěňata 

jsme utíkali domů do bezpečí. 

 

A jelikož má vše dobré konce, tak jsme se 

dostali bezpečně domů i my, Disney. 

 

15. kapitola: Zvonilka 

 

Po tom nepříjemném incidentu s mojí 

rodinou ti nebylo nejlépe, proto si hledala 

jakékoliv rozptýlení. Zkoušela si péct, ale 

to tě po chvíli přestalo bavit. Poté si začala 

docházet na hodiny klavíru, jenže ta hudba 

tě začala neuvěřitelně štvát. A nakonec ses 

dostala až k vyrábění věcí. 

Bavilo tě to, naplňovalo a hlavně ti to 

perfektně šlo. I když náš malý byt za chvíli 

vypadal jako dílna všeumělů ze Zvonilky, 

tak jsem byl ohromně nadšený z toho, co tě 

baví. Byla jsi vlastně taková Zvonilka. 

Vyráběla jsi neskutečně úžasné věci, od 

dřevěných poliček až po vlastní vonná 

mýdla. 
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Byla jsi neskutečně nadaná, Zvonilko 

moje. Krásná všeumělka Disney, takhle 

jsem ti říkal. 

 

16. kapitola: Lví král 

 

Naše sněhobílá kočka Hraběnka začala být 

smutná. Často mňoukala, hodně se lísala 

a celkově byla mrzutá.  

Proto jsme se rozhodli pořídit jí malého 

kamaráda. Zašli jsme do blízkého 

zverimexu vybrat nějakého kocourka. Měli 

tam spousty druhů, od černých po bílé, od 

malých po velké. Avšak tobě do očí padla 

malá rezavá kulička. Nemotorně ťapkala 

po jejich malém výběhu, v půlce ji 

podklouzla tlapička a nabořila čumáček do 

měkké vystýlky. 

Pousmála ses nad tím a opatrně si to malé 

stvořeníčko zvedla nad hlavu. Vystihlo to 

scénu z filmu Lví král, kdy moudrý opičák 

předvedl Simbu celému království. 

Bílá Hraběnka byla nadšená z jejího 

nového kamaráda Simby, jak si jej 

pojmenovala, Disney. 

 

17. kapitola: Pinocchio 

 

Lhát se prý nemá, ale já osobně si myslím, 

že je občas lepší říct někomu přibarvenou 

lež. Už jen z toho důvodu, že pravda 

někoho může zranit a zlomit. 

A možná proto jsem ti lhal. Nechtěl jsem, 

aby si plakala, smutnila a byla zničená jako 

talíř, který si upustila, když jsem ti řekl 

děsivou pravdu. 

Byla u mne zjištěna leukémie, hnusná, 

zákeřná nemoc. Vypadaly mi všechny 

hnědé vlasy, můj volný čas jsem trávil 

v nemocnici a ty se mnou. 

Mohl jsem mít dlouhý nos za všechny lži a 

být často na nemocničním lůžku, jako bych 

byl ze dřeva, stejně jako Pinocchio. Ale ty, 

Disney, si byla víla, která mi vdechla 

chybějící život. 

 

18. kapitola: Medvědí bratři 

 

Bývali jsme tři bratři; já, mladší Steve 

a nejmladší Harry. Z Harryho se stal 

matčin mazánek, proto se se mnou přestal 

stýkat. 

Steve byl rozumný a dokázal si na vše 

udělat svůj názor; měl svá rozhodnutí. 

Jedním z nich bylo, že mi daruje kostní 

dřeň, aby mi zachránil život.  

Dodnes jsem mu za vše vděčný. Za krásné 

roky s ním, za záchranu života a za to, že 

nepodlehl matce a nadále mne měl rád, 

i když jsem nebyl jeho vlastní bratr. 

Vlastně jsme byli jako Kenai a Kody. On 

byl mladší a já starší, pomáhali jsme si 

a chovali jsme se jako opravdoví bratři. 

Disney, jen ty si chápala, jak moc pro mne 

znamená. 

 

19. kapitola: Malá mořská víla 

 

Svatba. Podivná to veselka, řekl by 

nejspíše podmořský vládce. 

Na ten sluncem zalitý den nezapomenu. Ve 

vzduchu se linula příjemná letní vůně 

květin, slunce hřálo a vše bylo nádherné. 

Dostavili se všichni pozvaní, dokonce 

i moje máma, která se ti ze srdce omluvila 

za její žárlivé chování a dokonce ti 
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pomáhala se svatbou. Už to nebyla ta zlá 

čarodějnice, co ti chtěla mnoho věcí vzít. 

K oltáři tě vedl tvůj otec, kterému ukáplo 

pár slaných slz štěstí, stejně jako všem 

přítomným, kteří na tobě mohli oči nechat. 

Složitě složené, načechrané šaty ti 

zakrývaly tvé dlouhé nohy. Ve vlasech si 

měla zapletené drobné konvalinky 

a okrasné spony. V rukou si pevně držela 

ohromnou kytici. Byla si úchvatná. 

Celou dobu co oddávající promlouval, 

jsem vnímal jen tebe a tvé krásné oči, ve 

kterých planuly jiskřičky štěstí a lásky. 

Disney, vím, co vše jsi pro mne obětovala. 

Byla jsi moje malá Ariel, obětovala si vše 

pro svoji lásku. Pro prince, který ti slibuje, 

že tě bude navždy milovat. 

20. kapitola: Malá Disney 

 

A teď má Disney, tu stojím nad tebou. 

Sleduji tebe a naši malou, krásnou dcerku 

a u toho jí vyprávím náš životní příběh. 

Příběh plný lásky a štěstí. Příběh ještě 

nekončící, ale věřím, že skončí dobře. 

Možná náš život nebyl úžasná animovaná 

pohádka a ani žádná krásná kniha, ale byl 

to život nás dvou. Náš film plný emocí 

a hlavně lásky, ze které vzešel ten malý 

uzlíček v tvém náručí. 

Malá Disney, která bude žít ve světě 

kouzelných pohádek, kde si najde svého 

prince, se kterým zažije kouzelná 

dobrodružství, jako my dva. 

Miluji tě, Disney, a budu tě milovat do 

našeho šťastného konce. 

Sníh a Vánoce (David Fritsch, 4. A) 
 

Sníh začíná padat už v listopadu, zima 

začíná 21. prosince. Děti se už na sníh těší.  

Z nebe padají velké i malé vločky. Když 

sněhu napadne hodně, staví děti sněhuláka, 

sáňkují, lyžují a bruslí. 

Na zimu se prodává med. Některá zvířata 

spí zimním spánkem a ptáčci odlétají do 

teplých krajin. Ale také hodně ptáků u nás 

zůstává.  

 

Za dveřmi jsou Vánoce. Děti zdobí 

vánoční stromečky. Na Štědrý den 

nesmíme jíst maso, jinak neuvidíme zlaté 

prasátko. Na večer se děti těší, protože 

dostávají dárečky. Pak za pár dní začíná 

nový rok. 

 

Veselé Vánoce! 
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Naše kočka  

(Martinka Šimková, 5. B) 
 

Já mám doma malou kočku, 

sleduju ji vždy po očku. 

Co ta zase provádí, 

když své hračky prohání. 

Nejraději má svou šišku, 

hlídá si ji i v pelíšku. 

Když je unavená a znuděná, 

na topení nám usíná. 

Společně si pohrajeme, 

jejím kouskům se smějeme. 

Tulíme se každý den, 

to je srandy s kotětem.

 

 

Kočka a blecha  

(Martinka Šimková, 5. B) 

 

Sedí kočka v pelíšku, 

drbe blechu v kožíšku. 

 

Čučí, čučí v pelíšku, 

na tu malou blešičku. 

 

Opěrná soustava  

(Tereza Skoumalová a Eliška Kašparová, 8. A) 
 

Tato básnička/písnička je na motivy písně Kometa od Jaromíra Nohavici. Je vhodná do 

přírodopisu osmého ročníku. :-D Je naučná :-) 

 

Spatřil jsem opěrnou soustavu, pod stolem ležela. 

Chtěl jsem ji posbírat, ona mi zmizela. 

Zmizela jako stín pod stolem v dolíku. 

V očích mi zbylo jen pár zlomených kostíků! 

Kostíky ukryl jsem do díry pod stolem, až se příště objeví, my už tu nebudem. 

My už tu nebudem, ach MÍCHO marnivá!!! 

Spatřil jsem opěrnou soustavu, chtěl jsem ji posbírat!!!

Kostičky, chrupavku, vaziva. 

Články páteře, kterou už složit nelze ... 

Kloubíky malé jak knoflíky ... 

A všechny ty zoubečky ostré jak nožíky. 

Spatřil jsem soustavu, byla jak mumie. 

Zpod rukou umělce, který už nežije ... 

Který už nežije pravěká staletí, 

Za chvíli soustava do koše poletí!!!

 

Leží tam, leží tam zchátralá soustava. 

Šel jsem tam, šel jsem tam, zabočil doprava. 

S úděsem kopl jsem své boty do bláta. 

A tam opěrná soustava žalostně plakala!!! 
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Útěk – 3. díl  

(E. Matýsová & K. Krumpová) 
 

Minule: „Chtěla bys s námi plout do 

Anglie za tvým tátou?“ zeptal se mě ten 

kluk. Chtěla bych s nimi plout, jenže je 

vůbec neznám. 

 

Samotnou mě udivilo, když jsem mu 

odpověděla: „Jo! To by bylo fajn. Pokud 

by to nevadilo tvému bratrovi.“  

„Tomu ne!“ řekl na to ten kluk, o kterém 

jsem se cestou na loď dozvěděla, že se 

jmenuje Tadeáš a je mu taky třináct. Jako 

mě. Jeho starší bratr se jmenuje Erik a je 

mu osmnáct. 

Dorazili jsme na krásnou, čistou a celkem 

velkou loď. Byla na motor a u kormidla 

seděl Erik. Vydal se naším směrem. 

„Kdo to je Tadeáši?“ „To je Zoe. Utekla 

z domu a chtěla by za svým tátou do 

Anglie. Zavezeme ji tam?“ zeptal se 

nervózně Tadeáš.  

„OK, stejně nevím kam plout. Tak si 

nastupte.“ řekl vstřícně Erik.  

Hned, co jsme se nalodili, Erik nastartoval 

a Tadeáš mi mezitím ukázal moji kajutu.  

Byla celkem útulná. U zdi stála skříň, 

naproti ní byla postel. Na malém stolku 

ležely knížky. Ve skříni pod stolem mi 

Tadeáš ukázal záchrannou vestu pro případ 

nouze. Jen doufám, aby nebyla potřeba ji 

použít. 

Ten den jsem usnula strašně rychle. Asi to 

bylo tím, jak jsem spala minulou noc 

na lavičce, tak jsem byla rozlámaná 

a unavená. 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ. 

 

 

Útěk – 4. díl  

(K. Krumpová & E. Matýsová) 
 

Minule: Tadeáš mě vzal na jeho a Erikovu 

loď. Vypluli jsme do Anglie. 

 

Druhý den ráno jsem už nevěděla, kde 

jsme. Když jsem přišla do „jídelny“, kluci 

už byli vzhůru. Měli přichystanou snídani 

a přivítali mě sborovým: „Dobré ráno.“ 

„Dobré ráno.“ Ještě celá rozespalá jsem 

jim odpověděla a sedla si ke stolu. Kluci 

připravili volská oka. Byla strašně dobrá! 

Hned, co Erik dosnídal, zamířil ke 

kormidlu. Tadeáš vytáhl kotvu a Erik 

vzápětí nastartoval. 

Nevěděla jsem, co dělat. Erik kormidloval 

a Tadeáš obstarával zbytek. Přišla jsem si 

přebytečná. Proto jsem zašla za Tadeášem.  

„Hele, nechceš s něčím pomoct?“ Tadeáš 

chvíli přemýšlel a nakonec řekl: „No, jedna 

věc by tu byla.“  

 
Zavedl mě do „kuchyně“. „Máš ráda 

vaření?“ „Jo, ráda vařím. Vlastně vaření 

miluju, doma jsem vařila pořád,“ 

odpověděla jsem mu. „Super. Totiž, když 

Erik kormidluje a já se starám o to, aby se 

někde něco nepokazilo, tak ani jeden 

nemáme čas na to vařit.“ S touhle větou 

Tadeáš odešel a já začala vařit. 

Měli tady strašně moc surovin a nádobí, 

vlastně celá loď byla hodně uspořádaná. 

Najednou to se mnou drclo. Tadeáš přiběhl 

a křičí: „Narazili jsme na útes!“  

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ. 
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Otěvětský rybník (Barbora Bednářová, 5. B)
 

Jednoho dne mi táta s mámou řekli, že 

pojedeme za strejdou a tetou do Českých 

Budějovic. Oni nebydlí v Českých 

Budějovicích, ale v Otěvěku, kousek od 

Trhových Svin. Je to malá vesnice a je tam 

rybník. 

Jezdíme tam pravidelně za strejdou a tetou, 

za Adámkem, který chodí do školky, za 

Davídkem, který už je v 1. třídě a také za 

Terezkou, která má teprve pár měsíců. 

Malá Terezka je hrozně moc hodná 

a krásná. 

Dobré na tom také je, že jejich rodina bydlí 

kousek od rybníku. 

Přijeli jsme, ale nikdo na nás nečekal. To 

asi proto, že jsme přijeli až v noci a všichni 

už spali. 

 

My jsme se také vyspali a ráno mě vzbudil 

kohout. Proč kohout? Protože jsme na 

vesnici a ne v bezkohoutím městě. 

Přišla jsem nahoru a vykoukla na mě 

Terezka. Hned jsem si ji pochovala. 

Strejda řekl, že se po snídani půjdeme 

podívat na vypouštění a výlov rybníka.  

Byl to krásný zážitek. Viděli jsme i kapry, 

kteří byli skutečně obrovští. Ryby převezli 

do jiné nádrže. A pak už jsme se dívali na 

vypuštěný rybník. Bylo to jenom bahno. 

Tuny bahna. 

Naše návštěva prostě začínala velmi dobře. 

P. S.: Když jsme přijeli příště, rybník byl 

znovu napuštěn a po čase tam opět žily 

ryby. 

 

 

Tlusté kuře (Jakub Babor) 
 

Žilo, bylo jedno kuře, které furt jedlo, 

jedlo, jedlo a stále jedlo. Už to nebylo malé 

kuře, ale bylo to tlusté kuře. 

Rodiče mu říkali, ať nejí, ale ono je 

neposlechlo.  

 

Náhle dospělo, vůbec nemohlo stoupnout, 

ani chodit nemohlo. 

Ale rodiče už byli starší, takže mu už 

nemohli pomoct.  
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Kuře po pár týdnech zemřelo, protože bylo 

tlusté a vážně nemocné, už ho nikdo 

nemohl zachránit. 

Ponaučení: Takže děti, važte si svého 

života a poslouchejte rodiče (starší). 

Hvězdy  

(Markéta Roudenská, 9. A) 
 

Kreslil inkoustem noční nebe, 

a bílou pastelkou dokreslil tebe. 

Zářivou hvězdu a vedle ní měsíc 

a kolem vás dalších hvězd tisíc. 

Když inkoust došel 

a pastelka se otupila 

jedna slza se vyronila, 

protože vyšlo slunce. 

Ty rána bez tebe 

a tvého zářivého nebe, 

jsou jako prázdná duše 

bez kapky naděje. 

 

 

Draci  

(Jakub Kobza, 9. B) 
 

Na podzim když fouká vítr, 

ani málo, ani moc. 

Nebudeme sedět doma, 

půjdem drakům na pomoc. 

Těm papírovým bytostem 

co ve vzduchu se vznáší. 

My běháme za nimi, 

až od nohou se práší. 

 
Když do vzduchu se vznese 

ta krása s dlouhým ocasem, 

pochoduje oblohou 

sem a tam a tam a sem. 

Pak musíme si dávat pozor, 

až vítr foukat přestane 

a našim malým kamarádům 

trochu krize nastane. 

 

Pak po louce na kopci, 

na tom nejvyšším, co tady je, 

běhají strýčkové a synovci 

a zachraňují draka. 

K večeru, když slunce zajde, 

pustíme draky dolů. 

A s úsměvy na tváři 

odejdeme domů. 
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Štěně (Veronika Havlíčková, 9. A) 
 

Grace otráveně sledovala svůj odraz ve 

skle. Okno bylo zvenčí celé pokryté 

kapkami deště. Z nebe padaly proudy 

vody. Lidí na ulici moc nebylo. Nikomu se 

nikam v takovém deštivém počasí nechtělo 

ven. Najednou se okno zalesklo. Nebe nad 

střechami domů pohltilo bílé světlo. Blesk 

se snesl na zem stejně rychle jako útočící 

had. Následoval ho burácivý zvuk. Hrom. 

Štěně vyděšeně zakňučelo a přikrčilo se jí 

u nohou. Dívka ho pohladila po zádech 

a opatrně ho zvedla do náruče. „Neboj se 

Maxi, to nic není,“ 

snažila se ho ukonejšit. 

Jednou rukou ho hladila 

po jeho jemné štěněčí 

srsti. Přistoupila blíž k 

oknu. Měla pocit, že 

mezi těmi pár lidmi 

zahlédla i známý kabát. 

A opravdu, ulicí rychle 

kráčela jí dobře známá 

osoba. Béžový kabát za 

ní vlál. Posledními 

několika kroky zamířila 

ke vchodu do domu. 

Zmizela jí z dohledu. 

Odešla i se štěnětem 

v náručí do vedlejší místnosti. Po její levé 

straně stála u zdi s výhledem na ulici 

kuchyňka, jídelní stůl s vázou a několika 

židlemi. Naopak po její pravé straně, stálo 

v rohu u krbu pár křesel a malá 

knihovnička.  

Zaslechla známé odemykání dveří. Teta, 

problesklo ji hlavou. Dveře vedle křesla se 

otevřely. Stála v nich žena kolem dvaceti 

pěti let. Její kudrnaté vlasy zplihle padaly 

kolem znavené tváře. Právě se vrátila 

z noční směny v nemocnici. „Ahoj, tetičko. 

Tak co? Jak si se měla?“ zeptala se jí. 

„Pracovně,“ odpověděla a dala kabát na 

věšák. Odložila tašku s jídlem a šla do 

kuchyňského koutu. Dřepla si před pec. 

Otevřela dvířka a foukla dovnitř. Popílek 

se rozlétl do všech stran. Mezi šedým 

popelem uviděla dohořívat poslední 

žhnoucí uhlíky. Sáhla do košíku v rohu 

a vytáhla slabé větvičky. Dala je do pece 

k uhlíkům. Větvičky pohltil plamen ohně. 

„Prosím tě, podej mi tak tři polena.“ 

Dívka kývla a položila štěně na zem. Než 

tetě polena podala, štěně se rozeběhlo 

k tetě. Začalo ji nadšeně 

vítat. Ta ho jen zběžně 

pohladila a dala jeden 

kus dřeva do pece. Další 

dvě nechala bokem 

a zavřela dvířka. Štěně 

se jen tak nevzdalo. 

Rozeběhlo se a vysko-

čilo na ni. „Maxi!“ 

rozkřikla se na něj teta, 

ale svému pádu nezabrá-

nila. Pes ji povalil 

a nadšeně ji olizoval. 

Grace s úsměvem na 

rtech sledovala bránící 

se tetu. „Odvolej si ho,“ 

volala na ni. Dívka ještě chvíli stála. Na 

konec na štěně zavolala. To se k ní nadšeně 

rozeběhlo. 

„Příště si ho víc hlídej,“ řekla své neteři 

a sjela Maxe výhružným pohledem. Ten 

natočil uši dozadu, nechápal, proč ho nemá 

ráda. Podíval se na paničku, ta si ho 

nevšímala a odešla do pokoje. Tvářila se 

neutrálně, v hlavě se na tetu zlobila. 

V posledních několika dnech si myslela, že 

se s Maxem spřátelili. Začali si spolu hrát 

a Max ji pokaždé vítal, když přišla domů. 

Povzdechla si a lehla si na postel. 
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Můj krásný výlet do Egypta (Jakub Basler, 5. B) 
 

Můj krásný výlet do Egypta Marsa Alam 

El Quseir LTI Akassia Swiss Resort začíná 

v Rudě nad Moravou balením kufrů. 

Z Rudy jsme vyrazili do Zábřehu na 

nádraží. Odtud jsme jeli na hlavní nádraží 

v Praze. Z nádraží jsme pokračovali 

autobusem na Letiště Václava Havla 

Praha.  

Potom jsme prošli odbavením, 

kontrolou pasů, bezcelní zónou, 

bezpečnostní prohlídkou a na-

konec tunelem do letadla. 

V letadle jsem se zeptal letušky, 

jestli se mohu podívat do pilotní 

kabiny a opravdu jsem si ji mohl 

prohlédnout. Když jsem si sedl, 

tak asi za minutu začali hlásit: 

„Smart wings společnost Travel 

servis ve spolupráci s Czech 

airlines. Boeing 737-800 právě 

roluje po ranveji na Letišti 

Václava Havla v Ruzyni. Na sedačce před 

vámi se nachází bezpečnostní příručka, ve 

které je uvedena pozice brace, jak se 

nasazuje vesta do vody nebo dýchací 

maska.“ 

Po 4 hodinách a 17 minutách jsme přistáli 

v Egyptě na letišti Marsa Alam. Potom 

jsme prošli druhou prohlídkou. Po 

skončení jsme nastoupili do autobusu, 

který jel do hotelu LTI Akassia Swiss 

Resort. 

Zhruba 5 minut po příjezdu do hotelu se mi 

udělalo špatně. Až druhý den jsem začal 

pomalu aklimatizovat (dostal jsem kapku 

slivovice). Další den jsem poznal moře a 

tobogány a to pro mě byla odměna. 

Dalších jedenáct dní jsme si opravdu 

užívali. 

Potom jsme ve 3:00 odjeli a já byl smutný. 

Netěšil jsem se na cestu zpět. Ale když 

jsme byli na letišti, tak jsem uviděl tu 

nádheru: 2 měsíce staré letadlo Boeing 

737-MAX8. 

Po 4 hodinách a několika minutách jsme 

přistáli na Letišti Václava Havla v Praze. 

Čekalo nás to samé, jako po přistání 

v Marsa Alam. Z letiště jsme se přesunuli 

na nádraží a odjeli vlakem do Zábřehu 

a dále domů. 

Doufám, že brzy Egypt znovu navštívím. 

Adam chytil rapla (Štěpán Kotraš, 4. A) 
 

Žil takový obyčejný kluk jménem Adam. 

Byl to nejhodnější kluk ve školce, ale 

neměl kamarády. 

Ale jen do té doby než chytil rapla. 

Vyváděl samé hlouposti, například strkal 

hlavu do záchodu, skákal z okna, lil na 

sebe vodu. 

Najednou si ho všiml 

Tonda a i jeho chytil 

rapl. Tonda začal 

s Adamem blbnout 

taky. Když je nic 

nenapadlo ve školce, 

tak šli ven, tam 
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zapálili křoví a skákali přes něj. Bourali do 

stromů, dávali si na hlavu plínky, házeli 

míče na auta. 

Musel přijet doktor a oběma píchnul 

injekci.  

Potom už nic mimořádného nevyváděli, ale 

kamarádi zůstali už napořád. 

 

Tygří oko – 3. – Překvapení (Klára Krumpová, Eliška Matýsová, 7. A) 
 

Minule: Za chvíli jsem přestala cítit nohy. Koukla jsem se dolů s tím, že jako vždy uvidím 

svoje nohy a ty už tam nebyli. Postupně jsem se rozpadala na prach i já! Asi po pěti minutách 

úplné tmy jsem začala vidět Erika, Jacka i Katie. Za chvíli jsem stála mezi nimi na nějaké jiné 

planetě! 

Stáli jsme na písečné vínové zemi. Kolem 

nás byla jenom pustina a obloha měla 

oranžový nádech. Pár minut jsme se tam 

jenom bez řeči rozhlíželi. 

Najednou se ozval hluboký tajemný hlas, 

který vycházel jako 

kdyby z nebe. „Ocitli 

jste se na planetě 

Laguna. Asi nechápete, 

co se děje. Přenesly vás 

sem tajné dveře.“  „To 

nám už došlo!“ zvolal 

do prázdna Erik. Ovšem 

tajemný hlas ho 

nevnímal a pokračoval 

dál: „Abyste se dostali zpátky na vaši 

planetu, musíte splnit několik úkolů,“ a s 

těmito slovy se hlas rozplynul. „Ale jaké 

úkoly?!“ zeptala se zmateně Katie, ale 

nikdo neodpověděl.  

Po pár sekundách přiletěl vypelichaný, 

trochu domotaný pták. Cestou se různě 

motal, jako by byl opilý a tak není divu, že 

vlétl Erikovi přímo do obličeje. Sebral se 

ze země a letěl spokojeně dál. Erik pomalu 

vstával, když mu na hlavu spadla knížka, 

kterou pták po cestě vyhodil do vzduchu, 

a srazila Erika zpátky na zem. Zvedla jsem 

tu knihu ze země a otevřela ji. Smrděla 

zatuchlinou. Myslela jsem, že v knize bude 

napsané, co máme dělat a tak, jenže na 

jediné dvoustránce, která v knize byla, 

nebylo napsané ani ň. Najednou mě začala 

kniha pálit v rukou. Odhodila jsem ji, a s 

dopadem se zavřela. Přistoupili jsme blíž, 

když tu znenadání se 

kniha sama od sebe 

znovu otevřela a z dvou-

stránky se prodral obli-

čej. „Jaké máte otázky“ 

zeptal se obličej důstoj-

ným hlasem. 

 „Kde to jsme? Co 

máme dělat? O jakých 

úkolech mluvil ten 

divný hlas? Já chci zpátky!“ Jack 

chaoticky a zmateně začal chodit do 

kolečka a to když se stane Jackovi, tak to 

už je co říct.  

„Jacku! Uklidni se! Takže popořadě, jak tě 

máme oslovovat?“ převzala jsem to do 

vlastních rukou. „Můžete mě oslovovat: 

Postrach.“ Všem se nám do obličejů vlil 

vyděšený výraz. 

„Ne, ne, nebojte se! Umím jenom 

odpovídat na otázky a reagovat na výrazy 

druhých, moje jméno s tím nemá nic 

společného. Jméno jsem dostal podle toho, 

jak vypadám.“ 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ. 
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Jak Ježulka a Králíček slavili Vánoce (Barbora Talianová, 5. B) 
 

Byl jednou jeden ježeček a jmenoval se 

Ježulka. V lese žil jeho kamarád zajíc 

a jmenoval se Králíček.  

Oba se moc, moc těšili na Vánoce. To se 

vlastně těší všichni. Ale oni nejvíce. 

V jejich zemi hodně chumelí. Všichni, co 

žijí v Severním sněhovém lese, si už při 

prvním sněhovém dni staví iglú 

i sněhuláky, koulují se a všechno možné. 

Ježulka s Králíčkem mají na starosti jinou 

práci. Například: vybírání stromečku, 

zapalování svíček na věnci, zdobení 

stromečku, zdobení domečků, rozsvícení 

vánočních světélek … 

Všichni ostatní s tím problém neměli.  

Ježulka a Králíček sháněli dárky pro 

kamarády a příbuzné. Ve škole vymysleli 

plán, aby si nikdo nezapomněl dát s někým 

jiným dárek. Na kartičky se napíší jména, 

dají se do misky, promíchají se a každý si 

vytáhne jeden lístek. Například, když 

Ježulka vytáhne lístek s nápisem Králíček, 

tak mu musí dát nějaký dárek. 

Ve škole s tím měli veliký úspěch. 

Přihlásilo se 18 žáků z jejich třídy. To je 

dobrá zpráva, protože jich je ve třídě 20. 

No, ty zbylé dvě byly paní učitelka 

Lišáková a paní asistentka slečna Soví. 

Když losovali, tak Ježulka dostal Luční 

Ptáčici a Králíček dostal Sněžnou Sovici. 

Ježulka vyrobil Ptáčici krásnou čelenku 

z lučního kvítí.  Králíček vyrobil Sovici 

náhrdelník s vločkami z listí. Obě z toho 

měly obrovskou radost. 

Ptáčice Ježulkovi dala samo ručně (samo 

křídle) vyrobený kabátek s kožíškem. 

Králíček od Sovice dostal malou vánoční 

čepičku a šálu. 

Oba byli nadšení a vykřikli sborem: 

„Nejlepší Vánoce ze všech!“ 

Slovo k žákům – 20. února 2019  
 

Milí žáci, 

jsme velmi potěšeni velkým zájmem, který 

mezi vámi vzbudil tento almanach. 

Nejdůležitější otázka těchto dnů zní: „Paní 

učitelko, pane učiteli, jak je možné, že žák 

XY už má svoji povídku umístěnou 

v almanachu a já ještě ne? Je snad můj 

výtvor tak špatný?“ 

Prosíme vás tímto o trpělivost. Vaše básně, 

povídky a úvahy průběžně zpracováváme 

a zveřejňujeme. Je jich však tolik, že bude

 

chvíli trvat, než zvládneme dát do sborníku 

všechny vaše kvalitní výtvory. 

Ubezpečujeme vás, že jsme na vás 

nezapomněli a vaše literární dílo bude brzy 

umístěno v almanachu. 

Hlavně pište dál a neustále nás zahrnujte 

texty i zvídavými dotazy. Děláte nám tím 

velkou radost! 

 

Luboš Bližňák, l.bliznak@zsruda.cz 
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Temné pocity  

(Veronika Kozáková, 9. A) 
 
Černý slzy tečou po tváři 

Šedivý pokoj ztrácí se 

Pod temnotou v tvé hlavě 

(Neutečeš) 

 

Patříš do systému vadného 

Své myšlenky skrýváš na papíře 

A pocitů se zbavuješ tužkou 

(Nefunguje to) 

 

Pláčeš a nevíš proč 

Jen pouštíš slzy ven 

S pocitem viny 

(Nejsi to ty) 

 

 
 

 

 

Poselství hvězd  

(Veronika Kozáková, 9. A) 
 

Nebe jasné plné hvězd 

Šeptá ti do ucha 

Slova čistá, jemná 

Pro jiné nepochopitelná 

 

Jaké je to poselství hvězd? 

Povídají ti příběhy? 

O štěstí a lásce? 

Vím, zní to tak sladce 

 

 
 

Ale i tak ptáš se: 

Je to vůbec možné? 

Žije láska v nás? 

Není to jen plno umělých krás? 

 

Nemohu ti odpovědět 

Nevím totiž sama 

Jsem jako ty: 

Tichý posluchač hvězd 

 

Tak poslouchej 
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Baletka (Eliška Wolfová, 5. B) 
 

Ahoj, jmenuji se Izabella, ale říkají mi 

Bella nebo Bell. Od malička mám ráda 

balet. Je to můj nejoblíbenější koníček.  

Moji rodiče se rozvedli, když si táta našel 

jinou ženu. Teď bydlím jen s mámou. 

Maminka je strašně hodná. Často mě vozí 

na balet.  

Jednoho dne se nám pokazilo auto 

a musely jsme ho dát do opravny. 

Odpoledne jsme šly s mámou pěšky do 

baletní školy. Nacvičovaly jsme nové 

vystoupení. Mamince se líbí každé naše 

secvičené představení. Trénink skončil 

a šly jsme domů. 

A právě tehdy se to stalo. Vstoupily jsme 

na přechod, raději jsem se ještě jednou 

rozhlédla, jestli nic nejede. Byly jsme 

v polovině přechodu, když se zpoza rohu 

vyřítilo auto. Srazilo nás! 

Nevím, jestli potom zastavilo, vzpomínám 

si jen, že přijela sanitka. Strašně mě 

všechno bolelo, ale myslela jsem jen na to, 

jestli je mamka v pořádku. 

Další vzpomínku mám až z nemocnice. 

Přišla za mnou maminka a řekla, že je 

v pořádku. Ale přitom pořád brečela. 

Zeptala jsem se, co jí je. Řekla, že jsem 

byla na hodně těžké operaci. Potom vešla 

doktorka, která mi vysvětlila, že už nikdy 

nebudu dělat balet. 

Skončila jsem na vozíku. Brečela jsem. 

V nemocnici mě nic nebavilo, máma měla 

hodně práce a nemohla za mnou chodit tak 

často, jak bych chtěla. 

Někdo zaklepal. Byla jsem si jistá, že je to 

máma, ale vešla jen další doktorka 

k ničemu. Prohlédla mě a řekla, že mé 

nohy po úrazu už vypadají v pořádku. A že 

můžu začít cvičit chůzi. Byla jsem 

nadšená! 

Pomohla mi sednout na vozík a odvezla mě 

do velké tělocvičny. Bylo tam hodně lidí. 

Zastavila se mnou u stroje, který vypadal 

jako běhací, ale nebyl. Zařízení mělo na 

obou stranách opěrky a bylo dokola 

pokryté žíněnkami, aby se padalo do 

měkkého. 

Doktorka mě zvedla a snažila se mi 

pomáhat chodit. Trošičku to šlo, ale hrozně 

mě bolely nohy, především kotníky. 

Doktorka mě zastavila a řekla, že pro 

dnešek to stačí. Znovu mi pomohla si 

sednout a odvezla mě na pokoj. 

Tam už čekala mamka. Hned se ptala, jak 

mi to šlo. Odpověděla 

jsem, že celkem dobře. 

Doktorka mě uložila 

a ještě nám vysvětlila, že 

mě k uzdravení čeká 

ještě dlouhá cesta. Máma 

mi řekla, že dnes zůstane 

se mnou na pokoji přes 

noc. Chtělo se mi hodně 

spát, ale byla jsem ráda, 

že je máma tady. Dlouho 

jsme si povídali a dost se 

nasmáli. Pak už jsem 

byla tak unavená, že 

jsem usnula. Sestřička 
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mě musela budit, abych si 

mohla vzít léky. 

Ráno jsem se probudila, 

máma mi dala snídani a 

odešla do práce. Chvíli 

jsem se dívala na televizi. 

Pak přišla doktorka, a že 

jdeme cvičit. Šlo mi to 

lépe. Každý den jsem se 

zlepšovala. Po pár týdnech 

jsem už mohla chodit sama 

i bez pomoci. 

Potom přišel můj poslední 

trénink. Vrátila jsem se na 

pokoj, tam byla doktorka 

s maminkou a na posteli 

jsem měla sbalený kufr. 

Doktorka se zvedla a řekla, 

že můžu jít domů, ale 

musím denně cvičit. 

A mamka dodala, že časem můžu znovu 

zkusit chodit do baletu. Radostí jsem 

maminku objala. Poděkovala jsem 

doktorce, která mi tolik pomohla. Máma 

mi vzala kufr a šly jsme domů. 

Jen jsme byli doma, hned jsem začala 

cvičit. 

Máma mezitím udělala 

večeři. Potom mě zavolala 

ke stolu. Jídlo bylo 

výborné, pomohla jsem 

mamce uklidit nádobí. 

Sedli jsme si k televizi. 

Máma ji ale brzy vypnula a 

poslala mě spát, abych si 

na další den pořádně 

odpočinula. 

O pár měsíců později jsem 

stála za rudě červenou 

oponou a vyhlížela škvírou 

ven. Mezi lidmi jsem 

viděla mámu, dědu 

s babičkou, tetu a dokonce 

tam stála moje doktorka 

z nemocnice. Všichni se na 

mě přišli podívat. Byla 

jsem z toho dost nervózní. 

Paní učitelka z baletu na mě zavolala, ať se 

už jdu připravit. Byla jsem ještě více 

nervózní. 

Opona se otevře a já začnu tančit. 

Skončím, ukloním se a diváci začnou 

tleskat. Seskočím z pódia rovnou mamce 

do náruče. Všichni jsme moc šťastní. 

Životní prostředí (Anna Venosová, 9. A) 
 

Proč o tomhle chci psát? Protože je to 

téma, které mě zajímá a také trápí. 

Nikdy nepochopím lidi, co třeba kácejí 

tisíce let starou a dokonale propracovanou 

floru, v podobě pralesů. Tak dlouho si 

s tím příroda dávala práci a my to zničíme 

během pár let. V jednu chvíli si říkám, 

proč tohle lidi dělají? Pro peníze? 

Stoprocentně! Ale nechápu, jak to můžou 

udělat s čistým svědomím. 

Teď nemluvím jen o pralesech, o plastech, 

o zvířatech v cirkuse a podobně. Peníze 

nejsou dobrá věc pro naše srdce, jenom mu 

zakážou vidět to nejvzácnější, co máme 

a co nám život dal. Jdeme za nimi 

a neuvědomujeme si, že život běží, že se 

lidé rodí a pak umírají. Ukazuje se nám 

tolik možností, jak naše bytí proměnit 

v žití, ale my jsme slepí. Následujeme 

peníze jako slepé ovce. A nevidíme, že 

příroda pomalu, ale jistě, umírá. 

Ale pak si zase povím: „Všechno má svůj 

důvod. Někdo prostě chce, aby to tak bylo, 

aby si lidé zničili svůj domov, zničili 

planetu Zemi, že bude díky nim zpustošená 

a mrtvá.“ Možná to bude ponaučení pro 

další generace. Není žádná planeta B a ani 

plán B. Vzpomenu si na to každý den 

a řeknu si, že udělám něco pro ni, pro 

planetu Zemi.
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Stojím tu už celá staletí (Lenka Janků) 
 

Nikdy jsem si nevšímal toho, jak jsou 

dlaždice v pražské podzemce polepené 

zaschlými žvýkačkami. To, co by mi 

normálně přišlo a bezohledné, se mi dnes 

zdálo jako velmi povedený kousek umění. 

Čekám. Vteřiny se překlápí na minuty a ty 

ve zdánlivé hodiny. Když jsem se 

v počítání žvýkaček dostal k půldruhému 

tuctu, začal jsem být na pochybách. Co 

když nepřijde? 

Úsměv si schová za huňatou tartanovou 

šálou, pročeše si prsty své plavé vlasy 

a pak se na mě dlouze 

zvědavě podívá. Ještě 

několikrát se spolu 

sejdeme, do roka se 

sestěhujeme, zasnoubí-

me se a pořídíme si tři 

krásné blonďaté děti, 

které sice nebudou 

plánované, ale za to 

budou z lásky. 

Při téhle představě se 

mi začínají potit dlaně 

a tep srdce cítím až za 

ušima. Růže, kterou si 

přehazuji z jedné ruky 

do druhé, už začíná umírat jako moje 

naděje, že přijde. Tak akorát, abyste ji 

založili mezi knihy a nalepili do herbáře. 

Abych to tak popsal, normálně jsem 

v takových situacích jako slon v porcelánu. 

Už jednou jsme na schůzce byli. Oční 

kontakt – super. Usmívala se – paráda. 

Řekla mi, že se ozve – neozvala se… 

Nechal jsem jí na záznamníku vzkaz, že se 

musíme sejít. 

Uplivl si. On si normálně odplivl! 

Kolemjdoucí, asi tak patnáctiletý puberťák, 

mi narušil krásný počet nalepených 

žvýkaček. Despota.

 

Určitě nepřijde. Už se ani nedivím. 

Upřímně, já bych taky nešel na další 

schůzku s člověkem, jehož jediný koníček 

je kreslení sprostých obrázků po oroseném 

zrcadle, který přestane číst knížku v tom 

nejnapínavějším okamžiku, protože ho 

rozptyluje skvrna od rajské na teplácích. 

Upřímně? Cítím se jako reklamní vzorek 

z výprodeje tragikomedie. Pokud teď 

nenadešla ta chvíle svolat blanické rytíře 

do boje s mou neschopností, tak už 

opravdu nevím. 

A tak tu čekám. Čekám s růží v ruce 

a počítám žvýkačky na zemi. Půl druhého 

tuctu plus jedna. Toť můj příběh. Příběh 

o tom, jak tu jako ty zaschlé žvýkačky 

stojím celá staletí. 
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Popis králíka  

(Kateřina Kotrašová, 6. A) 
 

Dnes jsme se byli podívat za 

školním králíkem.  

Je hodně veliký a tlustý. Jeho 

srst je jemná jako hedvábí. 

Barva srsti je převážně šedo-

černá. Na boku hlavy mu 

vyrostly dlouhé uši jako 

u každého králíka. Prohlížel si nás 

kulatýma tmavýma očima hnědé barvy. 

Jeho oči mi připomněly bulvy křečka 

Bulvy. Čumák je světle růžový, vousy jsou 

dlouhé jako proutky a velmi úzké. Králík 

má malou tlamičku, ale za to velké zuby. 

Jeho tělo je dlouhé, bříško má bílé jako 

čistý sníh. Tělo je zakončeno malinkým 

bílým ocáskem. Když ležel, měl pod tělem 

schované přední tlapičky a proto jsme si 

prohlédli jen zadní svalnaté končetiny. 

Školní králík je hodný a rozkošný, určitě 

by se mu líbilo, kdyby měl v kleci 

kamaráda. 

Králík – popis  

(Adéla Jílovcová, 6. A) 
 

Dnes jsme se v hodině češtiny byli podívat 

na školního králíka, moc se mi líbil. 

Byl hodně velký, srst se mu leskla a při 

pohlazení byla měkká a hebká. Z bílé srsti 

vystupovaly hnědo-šedé fleky. Z hlavy mu 

trčely velké uši a polekaně na nás zíral 

tmavýma očkama. Zploštělý čumák se mu 

pohyboval, neustále asi hledal, kde by co 

smlsnul a z tlamičky mu koukaly bílé 

zuby. 

Tělo připomínalo chlupatý polštářek 

zakončený malou bambulkou v podobě 

ocásku. Tlapky měl skrčené pod sebou, jen 

když se rozhodl se přesunout, vystrčil své 

bílé končetiny. 

Králíček byl zvyklý na pozornost, asi z něj 

nebyla celebrita poprvé. Vzbudil ve všech 

velké nadšení, spousta dětí by ho určitě 

měla ráda doma a to včetně mě. 

Popis školního králíka  

(Pavla Průchová, 6. A) 
 

Dnes jsem viděla krásného a velkého 

králíčka. 

Králíček má velice příjemnou hnědo-bílou 

srst. Dlouhé černé uši měl stažené dozadu 

a koukal na mě velkýma nádherně 

hnědýma očima. 

Jeho čumáček byl nahoře černý a dole 

růžový a pořád se třásl. Tělo bylo oválné, 

bříško bílé jako sníh. Zakrslý ocásek nebyl 

skoro vidět a byl černobílý. Pod velikým 

bříškem má i tlapky a ostré drápky. 

Je krásný a roztomilý. Nejraději bych si ho 

vzala domů a každý den si s ním hrála. 

Školní králík – popis  

(Klára Kašparová, 6. A) 
 

Ve škole jsme se šli kouknout na králíka. 

Byl veliký jako balvan a pořádně baculatý. 

Králíčkova srst byla jako obláčky plující 

na nebi. Krásně hebká a huňatá. Jeho velmi 

příjemná srst na těle byla zbarvená do 

strakata. Nalezla jsem na králíkovi černou, 

šedou, hnědou a bílou barvu. Ouška měl 
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dlouhá, tmavě zabarvená a občas těma 

ušima zastříhal. 

Tmavě hnědá očka se mu na hlavičce 

krásně leskla a vynikala. Byla velká, 

nápaditá a nepřehlédnutelná. Růžovo-

hnědým čumáčkem neustále roztomile 

kmital. Vousky měl do šedo-bílé 

a samozřejmě také dlouhé. Daly se 

pozorovat i jeho dvoje vystouplé zoubky 

v tlamě a zbytek dalších. Bříško bylo 

krásně čisté a bílé jako čerstvě napadený 

sníh. Na konci těla trčel maličký roztomilý 

ocásek jako nějaká bambulka. Ze všech 

bílých nohou mu vykukovaly ostré drápky. 

Králíček byl hodný a poslušný. 

Samozřejmě krásný a také roztomilý. 

Dával určitě pozor … co jsme o něm 

všechno vyprávěli. 

Být šťastný (Barbora Foglová, 9. B) 
 

Co je v životě důležité? Myslím, že 

nejdůležitější je být šťastný. Protože když 

je člověk šťastný, tak má vše, co v životě 

potřebuje. 

Vždy se dospělí ptají dětí, čím chtějí být, 

až vyrostou, většina odpoví: kosmonautem, 

doktorem, fotbalistou, hercem … přitom je 

úplně jedno, čím budou, protože stejně je 

v životě nejdůležitější být šťastným a dělat 

to, co tě dělá šťastným, proto je třeba úplně 

zbytečné například chodit na školu, na 

kterou chtějí rodiče, protože je to tvůj život 

a je zbytečné se řídit podle někoho jiného, 

když potom nebudeš sám šťastný. 

Říká se, že třeba peníze tě šťastným 

neudělají, ale přiznejme si, že k pocitu „být 

šťastný“ mnohdy velmi pomůžou. Každý 

by si měl uvědomit, co je pro něj v životě 

nezbytné a čeho chce dosáhnout, protože 

když toho dosáhnete, tak v podstatě získáte 

i pocit „být šťastný“. A podle mě je tento 

pocit takový životní cíl, kterého by měl 

dosáhnout každý, protože každý si ho 

zaslouží.  

Bohužel si také myslím, že tento pocit je 

jen dočasný a netrvá navždy, ale může se 

kdykoli vrátit. 

Tak už vám všem jen přeji: „Buďte šťastní 

“. 
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Tygří oko - 4. - Úkoly (Eliška Matýsová, Klára Krumpová, 7. A) 
  

Minule: „Jaké máte otázky“ zeptal se obličej důstojným hlasem. „Kde to jsme? Co máme 

dělat? O jakých úkolech mluvil ten divný hlas? Já chci zpátky!“ Jack chaoticky a zmateně 

začal chodit do kolečka a to když se stane Jackovi, tak to už je co říct. „Jacku! Uklidni se! 

Takže popořadě jak tě máme oslovovat?“ převzala jsem to do vlastních rukou. „Můžete mě 

oslovovat Postrach.“ Všem se nám do obličejů vlil vyděšený výraz „Ne, ne, nebojte! Umím 

jenom odpovídat na otázky a reagovat na výrazy druhých, moje jméno s tím nemá nic 

společného. Jméno jsem dostal podle toho, jak vypadám. 

 

„Takže otázky?“ zeptal se důrazným 

hlasem Postrach. „Co máme udělat, 

abychom se dostali domů?“ položila jsem 

první otázku. „Splnit všech jedenáct 

úkolů.“ „A jaké jsou ty úkoly?“ řekl 

nervózně Jack. „Těžké ...“ „Ale no tak!“ 

Jack se naštvaně otočil. „Jenom 

odpovídám na vaše 

otázky,“ bránil se 

Postrach. „Dobře, 

dobře, dobře,“ 

snažila jsem se 

zklidnit situaci. „Jak 

zní první úkol?“ 

„Musíte najít mod-

rou mýtinu, na které 

se pasou krostové 

pastýře Zemrka. 

Musíte se prodrat 

nekonečným stádem 

zlých krostů. Když 

se vám to podaří, 

dojdete k růžové 

studánce. A na 

zbytek musíte přijít 

sami.“ Kniha se 

zaklapla, Postrach zmizel a my se po sobě 

jen vyděšeně a udiveně koukali. 

„Fajn. Takže musíme najít mýtinu, projít 

stádem nějakých krav a dojít k růžové 

studánce?“ shrnula to Katie. 

„Jo. Tak nějak to říkal.“ souhlasil Erik. 

Nevěděli jsme sice kudy, ale vyrazili jsme. 

Šli jsme dlouho, ale prostředí se vůbec 

neměnilo. Nestmívalo se, bylo bezvětří, 

sucho a únava na nás padala pořád víc 

a víc. „Já mám žízeň!“ vzdychla Katie. „To 

my všichni!“ okřikl ji Erik. 

Když tu najednou Erik spadl. „Jauuu!!!“ 

zařval. „Co se stalo?“ když jsem ale chtěla 

jít k němu, nemohla jsem. Bylo tam něco 

jako sklo a Erik byl na druhé straně. Erik 

prudce vstal a něco říkal, ale nic jsem 

neslyšela. Opíral se o „sklo“ a najednou 

propadl zase zpátky k nám. „Co, co, co, co, 

co to bylo?“ koktal Erik. „Byl jsem 

v nějakém domě!“ 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ. 
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Životní vzor (Eliška Makáňová, 9. A) 
 

Proběhla anketa na téma „Můj životní 

vzor“. Životní vzor? Kdo může být takový 

vzor? Člověk, kterého lidi obdivují, sdílí 

jeho názory, … 

Je to samozřejmě na každém člověku, ale 

až mě překvapilo, kolik lidí řeklo, že 

nikoho takového nemá. Hodně lidí naopak 

zmiňovalo i třeba rodiče nebo příslušníky 

rodiny. To mě osobně přijde krásné 

a pokorné. A je to asi správné. Přece jen, 

byli to právě rodiče, kteří nás naučili hodně 

věcí. Proto je velmi dobré, považovat je za 

vzor. To, co nás naučili, můžeme předávat 

dál a dál a co si budeme vykládat, i když 

jsou všechny ty rady někdy až otravné, tak 

komu z nás nepomohly, že? 

Další byli zmiňováni také přátelé, ale 

i konkrétní osobnosti, nebo jen lidé, kteří 

mají srdce na správném místě, nemyslí jen 

na sebe a v hlavě to mají v pořádku. To je 

totiž dnes taky těžké. Bohužel v dnešním 

materialistickém světě je čím dál tím víc 

lidí sobeckých a nezáleží jim na ničem 

jiném než na sobě a na tom, kolik mají 

peněz. 

Na druhou stranu je dobře, že mnozí berou 

tyto typy lidí jako odstrašující příklad.  

Dle mého je to věc jednotlivce, podle koho 

se chová. A tím nemyslím, že se chová 

úplně přesně jako jeho vzor, to určitě ne.  

 

Ale není na škodu, mít někoho, na koho si 

vzpomenete a řeknete si: „A! Vždyť já 

bych mohla pomoct stejně jako ona.“ 

Toto přemýšlení dnes výrazně ovlivňuje 

i další skupina lidí. Jsou to Youtubeři. Tito 

lidé ovlivňují názory druhých opravdu 

hodně. Někteří jsou rozumní, ale někteří ne 

(a je jich spíše většina). 

Pro mě je vzor člověk, který má srdce na 

správném místě, je ochotný pomoct a je 

poctivý. A to rodiče, přátelé a některé 

slavné osobnosti jsou a mohou být. Myslím 

si, že lidé, kteří se ankety zúčastnili, si 

vybrali velmi dobrý vzor. 

A co vy? Jaký člověk je váš vzor? 

Sněhulák (Kateřina Plháková, 4. A) 
 

Byl jednou jeden klouček a jmenoval se 

Honza. Měl hodně rád sněhuláky. 

V zimě si jednoho krásného postavil, ale 

už začínalo jaro a sněhulák začal tát. 

Honza nechtěl, aby sněhulák roztál a byl 

z toho smutný. Potom musel do školy. 

Když se Honza vrátil ze školy, sněhulák 

byl úplně malý. Honzík se lekl, vzal 

sněhuláka, běžel domů a dal ho do 

ledničky. Potom si Honza hrál a nakonec 

šel spát. 

Ráno rychle vstal a běžel dolů, otevřel 

ledničku a sněhulák byl znovu stejně velký 

a široký jako dříve. Honza začal jásat 

a projásal celou hodinu.  

Najednou si vzpomněl, že má jít do školy. 

Koukl na hodinky a vykřikl: „Sakra, za dvě 

vteřiny zvoní!“ Řekl si: „Tak to už nemá 
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cenu, půjdu ven a postavím sněhulákovi 

kamaráda.“ Začal uplácávat sněhuláka. 

Když ho měl hotového, zanesl ho do 

ledničky. Potom Honza uplácal ještě čtyři 

sněhuláky a dal je také do ledničky. 

Začalo se stmívat a Honzík šel spát. 

Sněhuláci si v lednici udělali velkou párty. 

Snědli všechny jogurty a také velký dort, 

který byl připravený na Honzíkovi 

narozeniny. Sněhuláci se nacpali až 

k prasknutí. A praskli! 

Honzík ráno vstal a šel se kouknout do 

lednice. Sněhuláci nikde! Honzík začal 

brečet a brečel celou hodinu a zase nestihl 

školu.   
 

Zase škola (Tereza Elnerová, Martina Banková, 9. B) 
 

Prázdniny nám skončily, 

školní dny zazvonily. 

O prázdninách bylo krásně, 

teď musíme psáti básně. 

Spolužák tu přednáší, 

má v tom zmatek po uši. 

Já už byla zkoušená: 

první známka zkažená. 

Příště včas se učiti, 

mohlo by se hoditi. 

Nebylo by na škodu, 

nechoditi za školu. 

V pátek píšem z matiky, 

vymyslíme taktiky. 

Jak taháky napsati 

a dobrou známku dostati. 

Děláme furt kraviny, 

poznámek jsou laviny. 

Prostě nám to nemyslí. 

Dělat s tím něco? 

To nemáme na mysli.  
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Čtyři roční období (Veronika Havlíčková, 9. A) 
 

Je konec září. Listy stromů se zbarvily do 

žluta, červena a oranžova. Teplé sluneční 

paprsky začínají ztrácet svou dřívější sílu. 

Podzimní královna přebrala moc nad 

okolní krajinou. Rána začínají být studená. 

Toho ráda využívám. Každou sobotu časně 

vstanu a jdu si projít svou oblíbenou trasu. 

V mikině kráčím lesní pěšin-kou. Sluneční 

světlo prosvítá mezi barevnými listy. 

Najednou nastalé ticho přeruší šustivý 

zvuk. Rychle se rozhlédnu po okolí. Na 

stromě si všim-

nu hnědé šmou-

hy s ocáskem. 

Byla to veverka. 

Rychle vyšplha-

la po stromě, až 

se mi úplně 

ztratila z doh-

ledu. Jen pokr-

čím rameny 

a pokračuji ve 

své cestě. 

Jdu tou stejnou 

trasou o několik 

měsíců později. 

Tímto dnem 

podzim defini-

tivně skončil. 

Při každém kroku slyším křupání sněhu. 

Kdybych se otočila, viděla bych své stopy, 

které pomalu mizely pod vrstvou 

padajících vloček. Větve stromů spí pod 

studenou přikrývkou námrazy. Téměř 

vypadají, jako by byly ze skla. Slabé 

sluneční světlo se odráží od bílých závějí. 

Ledová královna nejspíš přebrala nadvládu 

nad touto krajinou. Ledový vítr se prohání 

po pláních. Trochu si upravím čepici. 

Začíná mi být zima. Nejkratší cestou se 

vydám domů. 

Je to o několik měsíců později. Sníh 

pomalu roztává. Zanechává za sebou jen 

mokrou zem a bláto. Na sluníčku cítím, že 

nabývá na síle. Na chvíli se zastavím. 

Cítím, jak na mou tvář dopadají teplé 

paprsky. Slunce začíná vycházet čím dál 

časněji. Už se těším, až budu moci 

obléknout jen mikinu.  Najednou jsem na 

zemi zahlédla bílý květ. Opatrně se k němu 

skloním a poodhrnu suché listy. Bílá 

hlavička sněženky se po dlouhém ročním 

spánku opět probouzí k životu. Nabírá na 

síle, aby nám lidem, mohla říct, že opravdu 

přichází jaro. 

Právě začíná letní ráno. Nad hlavou slyším 

zpěv ptáků a nedaleko mě šumí potůček. 

Stíny v lese jsou ještě tmavé. Slunce teprve 

vychází. Stoupá nad kopce a lesy. Svými 

paprsky se dotýká všeho živého i neživého 

v tomto údolí. Zahání temnotu a přináší 

nám nový den. Několik sekund jen stojím 

a pozoruji přes zelené listy stromů příchod 

nového dne.  A taková je moc čtyř ročních 

období. 
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Za zrcadlem (Barbora Foglová, 9. B) 
 

Jednoho dne jsem se probudila do temné 

chladné noci. Byl čas, kdy všichni spali. 

Otevřela jsem oči, ale nebylo nic vidět, jen 

černá tma. Měla jsem žízeň, tak jsem se na 

stůl natáhla pro pití, jenomže to tam 

nebylo. Moje sklenice plná vody stála 

o kousek dál na toaletním stolku s velkým 

zrcadlem. Odkryla jsem peřinu a své nohy 

položila na ledovou podlahu. Přistoupila 

jsem k toaletnímu stolku, vzala sklenici 

a napila se. Když jsem poloprázdnou 

sklenici pokládala, očima jsem zalétla 

k zrcadlu. Uvnitř zrcadla jsem uviděla 

postavu, byla mi podobná, ale nebyl to můj 

odraz. Stála tam místo mě malá holka s 

dlouhými tmavými rozpuštěnými vlasy, 

s květinovou čelenkou a bílými dlouhými 

šaty. Strnula jsem. Holčička ke mně 

natáhla obě ruce. Okamžitě jsem se otočila 

a celá vyděšená běžela zpět do postele. 

Ležela jsem tam a přemýšlela. Chtěla jsem 

usnout, ale nešlo to. Myšlenky mě 

nenechaly spát. Rozhodla jsem se jít 

zpátky k zrcadlu, protože jsem už byla 

přesvědčená, že se mi to jen zdálo. Opět 

jsem položila nohy na chladnou podlahu 

a přešla k zrcadlu. Chvíli jsem jen koukala 

do země a poté se odhodlala vzhlédnout. 

Holčička tam stále stála. Promnula jsem si 

oči a otevřela je: holka s květinami tam 

byla pořád. 

Vztáhla ke mně ruce a kývla, abych se jí 

chytla. Vlastně nevím, proč jsem to 

udělala, ale své studené ruce jsem položila 

na ty její. Měla je hebké a teplé. Jakmile 

jsem se jí dotkla, projelo mnou něco 

hřejivého, jako blesk. Zavřela jsem oči 

a po vteřině je zase otevřela. Už jsem 

nestála ve svém malém pokojíčku, ale na 

rohu ulice u vysokého šedého domu. 

Neměla jsem na sobě své vybledlé 

pyžamo, ale světlé až pudrově růžové šaty 

podobné těm, které měla holka v zrcadle. 

Nedokázala jsem si připustit, že by tohle 

mohla být pravda. Holka stála vedle mě 

a pozorovala mě, jakoby se nic nedělo. 

Otočila jsem se k ní a malá roztomilá dívka 

se na mě usmála. „Měla bych se 

představit,“ vyhrkla 

a pokračovala dál: „jmenu-

ji se Mellisa, ale říkej mi 

jenom Mell.“ Potichu jsem 

řekla: „Dobře,“ a před-

stavila jsem se taky: „já 

jsem Ela“. Chvíli jsme jen 

tak stály a já se konečně 

od-hodlala zeptat, kde to 

vlastně jsme. Odvětila mi, 

že se nacházíme ve Francii 

v jednom malém městečku. 

Nechápala jsem, ale radši 

jsem to pochopit asi ani 

nechtěla. Dívka řekla: 

„Pojď, ukážu ti město,“ 

chytla mě za ruku a já se 

nebránila. Prostě jsem šla. 
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Prošly jsme spolu kolem malé radnice 

a studny, lemované snad stovkami květů 

různých barev.  

Šly jsme dál okolo krásných světlých 

domů, od kterých se odrážely zlaté 

sluneční paprsky. Nakonec jsme dorazily 

k jednomu nízkému domečku na kraji 

městečka. Měl malou zahrádku s plotem 

a za domem se rozprostírala zelená louka. 

Mell přistoupila k brance a zatlačila. 

Branka se otevřela a zaskřípala. Zpoza

domu vyběhla bílá chlupatá kulička, která 

neskutečně roztomile štěkala. Pes zamířil 

ke mně a skočil po mně. Smála jsem se, ale 

Mell psa okřikla a on se zklidnil. 

Oprášila jsem si šaty a pokračovaly jsme 

v chůzi po krátkém kamenném chodníčku, 

který vedl až ke dveřím domu. „Můžu ti 

ukázat svůj pokoj?“ ozvala se. Já nic 

neodpověděla, ale Mell už tahala za kliku 

a dveře se pomalu pootevřely … 
 
 

Temný Sam (Samuel Strýček, 7. B) 
 

Jo, Temný Sam ... Tohle jméno mi před 

dvěma roky nahánělo hrůzu. Ale myslím, 

že příběh může začít. Mé jméno bylo 

David Jones, bylo mi přesně 23 v roce 

1991. Takže dnes by mi bylo?. Ani přesně 

nevím ... Nic méně jsem pracoval jako 

údržbář ve velké škole. Jednoho dne ve 

škole bouchl bojler a já jsem málem přišel 

o sluch.. A zrovna v ten moment jsem 

začínal mít halucinace … 

Nevím přesně proč. Chvíli to vypadalo, 

jako bych byl nevyspalý. Ale potom se 

začala rozvíjet ta divná věc ... Do školy 

přišel jeden žák jménem: Samuel Streb. 

Celkem zajímavé jméno nemyslíte? Když 

tedy přišel do školy, nebyl to takový kluk 

jako ostatní. Byl takový zvláštní.  Nosil si 

učebnice přesně složené. Byl takový chytrý 

kluk, ale strašně chodil v černém. Měl 

černé dlouhé vlasy, hlavu stále zakrytou 

kuklou. A měl zajímavé oči, jakoby černé. 

Nevím, neumím to popsat, kdybyste se 

kolem něj postavili, cítili byste z něj 

takovou zajímavou vůni smrti a zároveň 

krásnou vůni vanilky.  Ve výukách nebyl 

moc aktivní, přesto měl dobré známky, 

když ho paní učitelka vyvolala, vždycky 

odpověděl důrazným hlasem a rovněž 

i hlubokým. 

Takže o známky měl postaráno, když 

končila škola, stále byl zahalený a obědval 

sám, u nikoho si nesedl. A ani nechtěl mít 

kamarády, což bylo hodně divné. V červnu 

1992 přestoupil tenhle hoch do 7. třídy. 

Když jsem se ho zeptal na jeho PRAVÉ 

jméno, odpověděl mi jenom: Temný Sam. 

I když se doopravdy jmenoval Samuel 

Steb. Zajímavé bylo, že když jsem 
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procházel kolem jeho 

domu, byl to velice 

zastaralý dům, jakoby 

stodola ...  

A už vím, co každého 

napadne ... A vy jste se 

tam šel podívat, že? 

Moc originální Davide.  

Ne nešel, ani jsem tam 

nechtěl. Protože tohle je život a ne nějaký 

vymyšlený příběh, někde z mých povídek. 

Ale jak jsem psal, dům byl velice zastaralý. 

Jednoho dne přišel do třídy a byl úplně 

jiný. Roztrhané džíny triko. Všude 

podrápaný. Paní učitelka se ho zeptala na 

dvě věci. Jestli ho někdo nešikanuje, či zda 

nemá nějaký problém doma. Ten kluk 

odpověděl docela zajímavým hlasem: „Já 

jsem ten, který vás všechny pošle do 

pekla.“ Abych já jako řekl pravdu, měl 

jsem docela uděláno. Možná se mi se 

divíte, ale měl jsem zlé tušení. 

No. Potom přišel onen osudný den:  

1. duben 1992.  

Když jsem přišel, jako 

obvykle do školy 

v 6 hodin, bylo to jako 

po apokalypse. Všude 

nějaké divné rýhy. 

Přišel jsem do 

ředitelny a málem mi 

spadla brada. Kolem 

mě všude krev a kole-

gové spáleni na popel. V hlavě mi vířilo: 

„Co se stalo?“ A najednou bum, něco mě 

udeřilo do hlavy. Byl to on! Temný Sam.  

Moje představy byly pravdivé. Temný Sam 

byl rozdrápaný, v ruce kudlu, a celou ji 

měl od krve. Nemohl jsem nic dělat.  

Ale vlastně už každý si myslí, že bych to 

nemohl napsat, že ne. Ne.  

Ale je to jinak. Davida Jonese jsem našel 

já, Samuel Strýček. Protože Temný Sam tu 

špinavou práci dokončil … 

Konec. Já byl jenom kameraman. 

 

Prázdniny (Jakub Kobza, 9. B) 
 

A už zase po roce, jsou tu velké prázdniny, 

ve svých autech na výlety vyrážejí rodiny. 

Na kole či pěšky, teď k ničemu jsou běžky. 

I lyže nebo snowboardy  

schováme teď do boudy. 

Děti běží do bazénů 

a koupají se ve vodě. 

Maminky je hlídají, 

nic nenechají náhodě. 

Táta zas rozpálí gril 

a nachystá jídlo. 

Po koupání v bazénu 

už není třeba mýdlo. 

I prázdniny u babičky 

na venkově se zvěří. 

Když vyprávím své zážitky, 

nikdo mi je nevěří. 

S kohoutem a slepicemi 

60 dní vstávat. 

A na koni jezdit, 

z něj každému mávat. 

Stavět bunkr v hustém lese 

a pak v něm taky přespat. 

Musíme si dávat pozor, aby na nás nespad. 

Na balíky na louce vyleze jeden z mála 

a po velkém úspěchu zavolá si: „Sláva“. 

A na konci srpna už se chystat do školy 

a s rodiči zavzpomínat na běhání po poli. 
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Poslední školní rok  

(Julie Nováková, 9. B) 
 

I když je září, 

je teplo, jak když se smaží 

pěkně obalené řízky 

na svačinu do krabičky. 

Jedu totiž na výlet 

a má třída jakbysmet. 

Těšíme se na rozhlednu. 

Na ten výhled, kam až nedohlédnu. 

Pak půjdeme do muzea, 

kouknout na vycpaného kozla. 

Mají ho tam jednou za rok, 

je to jejich muzejní maskot. 

Je tam všude na obrázcích od dětí. 

Dokonce i jak letí. 

Za rok budeme vzpomínat 

na naši skvělou třídu 

a přitom se dívat 

do sklenice medu. 

Med je sladký jako my 

a to víme jenom my. 

Sbohem třído, sbohem zážitky. 

Už se neuvidíme a bude to tak navždycky. 

Krkonoše  

(Simona Divišová, 6. A) 
 

Navštívíme Krkonoše, 

potkáme tam Krakonoše. 

Každý Čech i Češka  

ví, že je tam Sněžka. 

Potůčkem je ještě Labe, 

turista tam řízek dlabe. 

 

 

Podzim (Lucie Průchová, 9. B) 
 

V tomto ročním období 

děti rády dovádí. 

Hrají si na hrdiny, 

princezny i příšery. 

 

Dospělí zas nadávají, 

že děti neuklízejí. 

Mají hrabat listí, 

sbírat klacky, klestí. 

 

Miluji barvy podzimu 

a nesnáším, když mám rýmu. 

S rýmou se špatně spí, 

nos mám pořád ucpaný. 

 

Na rozdíl od kašle, 

ten aspoň nekouše. 

Kouše vás jen v krku 

a je vám do breku. 

 

Podzim je prostě super 

plný radosti a zábavných her. 

Bohužel má jen tři měsíce, 

shledáme se zase po roce. 
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Co všechno umí světlo? (Tereza Elnerová, 9. B) 
 

Slohový úkol na olympiádě v českém 

jazyce. 

 

Co je to světlo? Co všechno umí? K čemu 

je? Dokázali bychom se obejít bez světla? 

Podle mě světlo představuje všechno 

něžné, dobré a nevinné. Není to 

jen žárovka zapojená do elektriky, 

která nám svítí doma nad hlavami 

a kdykoliv se může pokazit a roz-

letět se na střepy. 

Světlo má tisíce významů. 

Představuje nový den, nový život. 

Umožňuje tvorům zažít další 

dobrodružství. Světlo nám dává 

naději. Naději na co? To je 

zvláštní otázka. Asi na ni 

nedokážu odpovědět. 

Ale nic netrvá věčně. Na světě 

existuje také tma. Ale bez tmy 

bychom se také neobešli. Udržuje 

rovnováhu na světě. Proč? Den přece také 

končí a nastane tma. Na odpočinek, na klid 

a na získání síly na další den. Světlo a tma 

vždy patří k sobě. 

Lidé a zvířata se rodí a zase umírají. Co si 

představím, když se řekne „zrození nového 

života“? Je to světlo, štěstí a radost. A co si 

představím, když se řekne „smrt“? 

Představím si tmu, samotu, zimu a klid. 

Svět by nefungoval, kdyby se třeba lidé 

pouze rodili a neumírali. Bylo by nás tu 

mnoho a dříve nebo později by vše 

skončilo. 

Popravdě jsem nad tímto tématem nikdy 

nepřemýšlela a na začátku jsem vůbec 

nevěděla, jak to napíšu. 

Teď už mi ale vše dává smysl. 

 

Co všechno umí světlo (Martina Banková, 9. B) 
 

Slohový úkol na olympiádě v českém 

jazyce. 

 

Byl jeden domeček, který stál na kraji 

strašidelného lesa, do kterého nikdo 

nechtěl chodit. V tomto domě bydlela paní, 

se kterou se nikdo nebavil, protože byla 

poněkud zvláštní a s nikým moc nekomu-

nikovala. 

Jednoho dne šel kolem Honzík a jeho 

sestra Anežka. Nevěděli, kudy mají jít dál. 

Tak se ženy zeptali: „Paní, kudy máme 

jít?“ Ona jim odpověděla: „Za chvíli bude 

tma, tak zůstaňte u mě a zítra půjdete dál.“ 

Když vešli do domu k záhadné ženě, 

nemohli uvěřit tomu, jak má krásné obydlí. 

Žena byla velmi hodná, ale zjistili, že je to 

čarodějnice. 

Nejvíce se jim líbilo světlo, které měla 

v jednom pokoji. Když žena usnula, šli se 

na něj podívat. 

Druhý den se jí ptali: „Co všechno umí to 

světlo?“ Odpověděla jim: „Pojďte za 

mnou, já vám to ukážu.“ A tak ji 
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následovali. Když byli v místnosti, žena 

začala říkat nějaká přání a světlo všechno 

splnilo. 

Děti u ženy zůstaly ještě na jednu noc. 

A jelikož byly zvědavé, šly v noci světlo 

vyzkoušet. Honzík vyslovil první přání: 

„Přeji si, abychom měly nějaké peníze 

a trochu jídla.“ Světlo náhle zhaslo 

a začínalo to být strašidelné. Vtom se žena 

probudila a přišla se podívat. A řekla: „Já 

jsem si myslela, že to budete chtít zkusit, 

ale ono poslouchá jen mě.“ 

Postupně děti zjišťovaly, že světlo umí 

spoustu věcí. Zvládlo jednoduchá kouzla, 

upozorňovalo, když se někdo blížil k domu 

a hlavně splnilo vše, co si žena přála. 

Ale děti už si nejvíce přály, vrátit se domů 

k rodičům. 

Žena byla hodná, i když byla čarodějnice. 

A tak dětem řekla: „Já si budu přát, abyste 

se vrátily domů. A také, aby vaše rodina už 

nikdy nebyla chudá.“ 

Tak nakonec vše dobře dopadlo a děti se 

vrátily k rodičům. Díky hodné čarodějnici 

se jim od té doby žilo velmi dobře 

a všichni byli šťastní. 

Co se děje v našem telefonu? (Veronika Vařeková, 4. A) 
 

„Co se děje v našem telefonu?“ ptá se 

každý člověk. A já vám to povím. 

Například v mobilu žijí Emoji. Jsou to 

taková náladová zvířátka nebo smajlíci a je 

tam i mnoho dalších tvorečků. Žijí tam 

také viry. Bloudí počítačem, mobilem 

i tabletem a škodí. S viry se dá něco dělat, 

ale je to komplikované. Někdy se to 

nepovede a počítač či mobil zůstane 

zavirovaný. 

 

 

 

Kde jsem to skončila? Aha, už vím. 

Chtěla jsem vám říct krátký a trochu 

dojemný příběh o Emojích. 

Bylo, nebylo ve světě Sokya žilo mezi 

Emoji roztomilé Srdíčko. Všichni se měli 

mezi sebou rádi. Jen Bručoun neměl 

nikoho rád, byl pořád naštvaný a tak ani 

jeho neměl nikdo rád. Ale Srdíčko šlo 

s chutí k němu, dalo mu pusinku na tvář 

a Bručounovo kamenné srdce roztálo. 
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Takové normální krátké hororovky (Tereza Drongová, 8. B) 
 

Sestra 

 

Ahoj, jsem Mary. Mám sestru, se kterou 

jsem měla skvělý vztah až do doby, co 

jsem si našla kluka a ona mi ho začala 

závidět. Pořád říkala, že si ho nezasloužím 

atd. Když jí nabídl doučování u něj doma, 

už si brousila zuby a slintala, sotva ho 

viděla! Byla jsem tak naštvaná, že jsem je 

jednou sledovala, co spolu dělají. Ale 

normálně se učili, nic víc. Oddechla jsem 

si. 

O hodinu později jsem je zahlédla na 

zastávce metra. Zdálo se mi, že se líbají. 

Fujjj! Přiběhla jsem, strčila do sestry a ta 

spadla pod metro. V tu chvíli byl ze mě 

chladnokrevný vrah! 

Později se podle videozáznamu ukázalo, že 

se sestra s mým klukem vůbec nelíbala. 

Šla jsem do vězení. Jsem tam až dodnes, 

čekám a sestře se stále omlouvám. 

„Promiň, ségra.“ Ale co je to platné, když 

brzo půjdu za ní a stejně se jí nebudu moct 

podívat do očí? 

 

Z deníku Moniky Monroe 

 

Ahoj, jmenuji se Monika. Je mi 34 a mám 

přítele. Ten ale neví, že mám něco za 

lubem. Vůbec už ho nemiluju. Protože má 

další ženu a já to vím a on mi lže! Proto 

chci pomstu. Miluji, když se někomu 

mstím! Minule jsem se pomstila tak, že 

jsem zabila mého kolegu, který mi pálil za 

dcerou. Zabila jsem ho, ale teď nebudu 

zabíjet rovnou, ale budu mučit! Ještě 

nevím, jestli ho nebo ji, to se rozhodnu až 

na poslední chvíli. 

Šla jsem navštívit přítele do práce. A co 

nevidím?! Jeho a nějakou blondýnu, jak se 

líbají! Je to nechutný! „Zabiju tě,“ vykřikla 

jsem. Blondýnka mi řekla, že nejsem 

v kravíně, ale v cestovní kanceláři. Přítel 

na mě koukal jako na nějakého zjeva. Šla 

jsem k němu a bodla jsem ho nožem od 

svačiny přímo do srdce. A tu blondýnu 

jsem vzala taky, aby nepištěla jako nějaká 

kráva. Na zeď jsem vyryla: „Brzo všichni 

umřete! Všichni!!!“ 

Jenže mě někdo viděl a zavolal policii, 

která mě brzy odvezla do vězení, kde hniju 

do teď. Vaše Monika Monroe. 

 

Nádraží 

 

Ahoj, jsem Týna a je mi 17. Jednou jsem 

šla na nádraží. Přišla jsem tam, ale nikdo 

tam nebyl. Bylo mi divné, že na hlavním 

nádraží nikdo není. Začala jsem se bát. 

Jako fakt hodně bát. Začalo se ozývat 

divné šramocení přede mnou i za mnou. 

Nikdo tam ale nebyl a to mě děsilo nejvíc. 

Najednou se přede mnou objevila černá 

postava ženy. Měla bílé vlasy, černé šaty 

a vše ostatní měla také černé. 

Začala jsem utíkat a naštěstí jsem utekla. 

Potkala jsem další lidi, šla jsem s nimi 

a dělala jako že nic. Vedle mě kráčel 

nějaký muž a najednou mě bodnul do 

srdce. Já jen padla k zemi a nic víc 

nevěděla. 

Další den už byla Týna na listině 

pohřešovaných. Její tělo se nikdy nenašlo, 

tak se její složka nakonec dala na spodek 

hromady papírů a už se to neřešilo. 
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Jaro  

(Berková, Kubíčková, 9. A) 
  

Vlaštovky už přilétají, 

květiny už rozkvétají. 

 

Obloha je krásně modrá, 

Slunce už jen barvu dodá. 

Ke krásně modré studánce, 

hned už běžím ku bránce. 

 

U studánky krásně modré, 

ptám se mámy: „Jdeme rovně?“ 

 

Máma řekne: „Stromy kvetou.“ 

Hele, zajíc mete cestou, 

která vede ke včelínu. 

 

Včelín už jsme viděli,  

nemám zájem jít tudy. 

Jdeme tedy cestou jinou 

a vidíme jinovatku bílou. 

 

Začne pršet! „Mami, jdeme!“ 

Slunce nesvítí, už jen leje! 

Zrada  

(Nováková, 6. A) 
 

Potkala dívka jak jarní květ 

svou lásku na pohled. 

Chlapec jí dal květiny krásné 

a skládal pro ni básně. 

 

Setkali se o půlnoci, 

nebyli tam žádní kluci, 

jen ten hoch milý, 

ale zůstali tam jen chvíli. 

 

Stýkali se den za dnem. 

Stýkali se rok za rokem. 

Pak jim to rodiče zakázali 

a oni útěk plánovali. 

 

Tam v lese, se závojem čeká, 

něco vidí v dálce, ani nedýchá. 

Ona se těší na něj moc. 

A dál? Byla jen černá noc. 

 

 

 

KillPu (Samuel Strýček a David Janků, 7. B) 
 

Do výslechové místnosti vstoupí policista. 

„Dobrý den,“ řekne mladému klukovi. 

„Zdravím,“ odsekne malý kluk. Policajt ho 

vyzve trochu zvýšeným hlasem: „Nechci to 

zdržovat, vyklop to.“  

-  

Tak a teď se dozvíte, proč jsem 

u policejního výslechu. Jmenuji se Francis 

Goiber. Je mi 13 let a měl jsem mladšího 

bratra. Ano, měl jsem, proto to zdůrazňuji 

ještě jednou. Řeknu vám příběh, který se 

mi stal. 

- 

Moderní doba je pěkná mrcha. A když ji 

jednou okusíte, tak ji chcete okusovat 

pořád víc a víc. Já jsem to měl třeba 

s počítačem. A bratr to měl s televizí. Ale 

jednou nám otec řekl, ať vypadneme za 

babčou a dědou na statek. Vůbec se nám 

nechtělo, ale co otec řekne, to platí. 

Tak jsme se vydali na cestu, byla to celkem 

dálka, proto nám otec dal velkou svačinu. 

Ušli jsme už pořádný kus trasy, když jsme 

si museli dát přestávku, protože nás bolely 

nohy z té námahy. 

Nevím, jestli jsem vám to říkal, ale můj 

bratr miloval koně. A bohužel zrovna v tu 

dobu a na tom místě byli nějací koně na 

pastvě. 
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„Prosím pojď, bratře!“ žadonil můj bratr. 

„Nemůžeme, táta by nás zabil!“ řekl jsem 

napůl naštvaně, ale začalo mi ho být líto. 

„Nu,“ usoudil jsem nakonec, „stejně se táta 

nedozví, že se zdržujeme a my přece 

nikam nespěcháme.“ „Neboj, bude to 

jenom na chvilku, na 15 minut,“ řekl bratr, 

rozeběhl se a ještě předtím mě objal. Tohle 

bylo poslední objetí od mého bratra. 

Utíkali jsme společně na louku, ale koně se 

nás lekli a utekli. A byla to naše blbost, 

běžet do údolí za koňmi. Ale bohužel jsme 

za nimi běželi. 

Stmívalo se, ale nebyla úplná tma. Úplně 

jsme zapomněli na babču a dědu. A neměli 

jsme ponětí o čase. Koukali jsme jen po 

koních, ale najednou z ničeho nic jsme 

nevěděli cestu zpátky. 

Takový ten pocit jako u 

matematiky, když 

nevíte postup a píšete 

test. Prostě z nějaké 

blbosti se vám to 

vykouří z hlavy.  

„Brácho, já bych už 

šel,“ řekl jsem. „Ještě 

chvíli, dívej na toho 

smutného koně!“ Když 

jsme šli za tím koněm, 

něco zvláštního se stalo. Ze začátku, na 

malou chvíli se mi zdálo, že má kůň 

červené oči. Mrkl jsem a už tam ty rudé 

škvařící oči nebyly. Na rozdíl od ostatních 

koní nebyl unavený, ale bylo mi ho líto, 

protože tam stál tak smutně. A jak jsem 

viděl, moc do stáda nezapadal. 

Přišli jsme k němu, já jsem ho moc 

nehladil, strašně si to užíval můj bratr. „Jé, 

on je moc hezký a hodný! Pojď si ho 

pohladit,“ řekl vesele bratr. Šel jsem tedy 

k němu a začal si ho hladit. Když jsem si 

ho začal hladit, z ničeho nic se jeho kůže 

změnila. 

- 

„A jak se změnila?“ zeptal se vtipně 

policista. 

„Poslouchejte mě, teď vám to budu, říkat!“ 

odseknul jsem naštvaně. 

- 

Když jsem si ho, jak jsem teda říkal, hladil, 

tak najednou byla jeho srst taková divná 

a lepivá jako bahno. Nemohl jsem 

vytáhnout ruku. „Bratře, co to je?!“ volal 

můj plakající bratr. Nějaká síla ho táhla 

k blízkému rybníku. Za chvíli byl ve vodě 

a začal se topit. 

„Já nevím, já nevím! Sakra!“ snažil jsem si 

vytrhnout ruku. V kapse jsem měl nůž. 

Ano, neměl jsem na výběr. Musel jsem si 

uříznout ruku.  

Po nějaké chvíli jsem se probral 

s uříznutou rukou a bez svého bratra.   

- 

„Po chvilce jsem si 

vzpomněl, co se stalo. 

Byl jsem úplně sám. 

Proč se to stalo zrovna 

mně? Jak by vám bylo 

v tuhle chvíli, úplně 

sám na poli?“  

Policista: „A to si 

myslíš, že ti tohle 

sežeru, takovou lež?“ 

- 

Nezáleželo na tom, 

kolikrát jsem mámě řekl pravdu o tom, co 

se stalo. Nezáleželo na tom, že byla má 

ruka pryč. Každý mě od té doby viděl jako 

psychicky narušeného kluka, který 

přihlížel tomu, jak se jeho bratr utopil. 

Snažil jsem se jim popsat každý detail, 

dokonce jsem se pokusil tu zrůdu nakreslit 

v naději, že se najde někdo, kdo měl 

podobný zážitek. Ale každý nad mými 

šílenými kresbami jen zakroutil hlavou. 

Říkali, že jsem v těžkém šoku. Že jsem jen 

traumatizovaný a má mysl si chtěla tu 

„nehodu“ nějak zdůvodnit. 

Ale já vím, že to bylo opravdové. Vzalo to 

část mého těla. A část mého ztrápeného 

srdce. 
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Každé léto jsem tam chodil. Znovu 

a znovu, pořád dokola doufajíc, že tu zrůdu 

najdu a zabiju. 

 

- - - 

I po 20 letech si tu bestii zřetelně vybavuji 

a stále čekám s revolverem ve své kapse na 

ten správný okamžik. Každý mi říká, že 

jsem blázen, ale jednoho dne se dočkám 

a zabiju ji. 

Básně a rýmy (Filip Pecko, 7. A) 
 

Velikonoce 
 

Vyfoukneme vajíčko,  

nabarvíme maličko. 

Vajíčko je barevné 

a je celé nádherné. 

 

Zajíček má vajíčka, 

závidí mu slepička. 

Vajíčka a sladkosti, 

no, to bude radosti. 

 

Zajíček běží přes lesy, 

třese se, má kraťasy. 

Konečně domů dorazil 

a vajíčka si vystavil. 

 

Halloweenská dýně 
 

Zapálíme dýni, 

pozveme i tchýni. 

Dýně je překrásná, 

protože je řezaná. 

 

Všechno je dnes děsivé, 

strašpytel ven nevyjde. 

Strašidelné okolí, 

snad to tchýni neskolí. 

 

Támhle letí vrána, 

vidíme divného pána. 

Pán se na nás rozběhne, 

za chvíli nás dožene. 

Chce si koupit dýni, 

co tam jenom stíní. 

Netopýři odletí, 

pán se nikdy nevrátí. 

Advent 
 

Advent už nám přichází, 

mamka na nákup odchází. 

Obchodem se prochází, 

peníze jí dochází. 

 

Nákup nese stěží, 

venku hustě sněží. 

Z obchodu se vrátila, 

hodně mouky koupila. 

 

Napekla nám cukroví, 

vonělo až v podkroví. 

Bylo velmi lahodné, 

k tomu krásně zdobené. 

 

Koupili jsme stromeček, 

nazdobí ho dědeček. 

I domek se nazdobí, 

zbývá umýt nádobí. 

Čert, Mikuláš, anděl 
 

Čert řetězy řinčí, 

kočky na něj syčí. 

Čert strašně páchne, 

Mikuláš berlou máchne. 

 

Andílek si poletuje, 

čert ho pořád otravuje. 

Mikuláš svou knihu otevírá 

a prohřešky dětí rozebírá. 

 

Do punčochy nadělí, 

cukroví a veselí. 

To veliké napětí, 

andílek nám přiletí. 

 

Čert už pytel otevřel, 

skončil v něm i Daniel. 

Básničku mu povíme, 

z hříchů se vykoupíme. 
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Den sv. Patrika 
 

Vypije se pivo, vypije se chlast, 

pro opilce velká slast. 

Hlava se jim brzy motá, 

nevyjde z nich ani nota. 

 

Flaška už je vypitá, 

taky jedna rozlitá. 

Výplata je propita, 

hlavu majzne lopata. 

 

Hospodský točí pivo z pípy, 

povídá k tomu sprosté vtipy. 

Hospodský se rozchechtá, 

přijde za ním bruneta. 

Je to jeho manželka 

a hezká je, Růženka. 

 

Zimní prázdniny 
 

Žáci skáčou do sněhu, 

někdy i bez rozběhu. 

Učitelka na ně volá: 

„Běžte dělat úkol, hola!“ 

 

Učitelka v kabinetu zůstat měla, 

hned jí jedna koule přiletěla. 

„Dejte mi hned žákovskou!“ 

„Sorry, účo, prázdniny už jsou!“ 

 

Po prázdninách, fíha, 

drsná učitelka číhá, 

s touhou obrovskou, 

na naši žákovskou. 

„Pojď sem rychle, milánku, 

napíšu ti poznámku!“ 

 

 

Hoří celá škola 
námět: Daniel Plhák 

 

Žáci běží ze školy, 

nemaj totiž úkoly. 

Učitelé mají nervy, 

vyčerpali své rezervy. 

 

Chystají nám testíky, 

zapálí si doutníky. 

Jiskřička jim vyletí, 

požár školu pohltí. 

 

Učitelé utečou, 

písemky se roztečou. 

Ze školy nic nezbylo, 

kouření to zavinilo. 

 

Dnes už jenom vzpomínají, 

jak plamínky plápolají. 

Učitelé odjedou, 

učit jinam pojedou.  

 

Křeček 
 

Křeček už si křečkuje, 

zásoby si skladuje. 

Běhá, běhá v kolečku, 

potom chrupe v domečku. 

 

V kleci šplhá křeček, 

pozoruje ho dědeček. 

Křeček dědu kousne, 

atmosféra houstne. 

 

Děda křičí bolestí, 

mamka běží s náplastí. 

Křečkovi klec vyčistíme, 

že on kouše, to už víme. 

 

 

Vypijeme kolu 
 

Vypijeme kolu, 

zbouráme i školu. 

Škola je už zbouraná, 

hodíme tam potkana. 

 

Sutiny ho zavalí, 

kočky si ho vyloví. 

Potkánka už sežrali, 

žáci trochu plakali. 

 

Potkánek už nežije, 

učitel se opije. 

 

Hoverboard 
 

Hoverboard si nabiju, 

snad si ho nerozbiju. 

Už je plně nabitý 

a stále není rozbitý. 

 

Nakloním se dopředu, 

daleko tak dojedu. 

Do kaluže najedu, 

kámoše si dovedu. 

 

Na místě se otočím, 

to se ale zatočím. 

Hoverboard se vybíjí, 

baterka si zakvílí. 

 

Přes výmoly projíždím 

a znovu se rozjíždím. 

Teď jsem srazil babičku! 

Vše má svoji chybičku! 
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Zasedlý učitel 
 

Učitel je zasedlý, 

jako ďáblem posedlý. 

Je velice naštvaný, 

poznámky má rozdaný. 

 

Učitele nesnáším, 

drby o něm roznáším. 

Zas mi sebral žákovskou, 

dám mu asi rákoskou. 

 

Nosí s sebou třídnici, 

na tričku má slepici. 

Nenávidím učitele, 

vždyť se chová jako tele. 

 

 
 

Šprýmy, fóry 
 

Na židli dáme připínáček, 

nastražíme háček. 

Učitel si sedne, 

bolestí pak jekne. 

 

Židli nohu zkrátíme, 

žákovskou si spálíme. 

Pod osobou židle spadne. 

„Nesnáším vtípky! Fakt ne!“ 

 

 

 

 

Deník (Anežka Gronychová, 7. A) 
 

3. 9. 2018 

Ahoj, jsem Áďa a tohle je můj deník. Jo 

taky bych ti mohla říct něco o sobě. Je mi 

15 let a teď jdu první rok na gympl. 

Dnes je první školní den. Když jsem přišla 

ke škole, tak jsem zjistila, že je o dost hezčí 

než na fotkách a je velká. Když jsem našla 

svoji třídu, byla jsem tam úplně první. 

Sedla jsem si do třetí lavice u okna 

a koukala se ven. 

Jak čas utíkal, tak se celá třída postupně 

zaplňovala. Někdo mi zaklepal na rameno. 

Byla to vysoká holka s černými vlasy 

a měla krásné zelené oči. Ptala se mě: 

„Ahoj! Mohla bych si k tobě sednout?“ Já 

jsem se podívala po třídě a všude byli plné 

lavice: „Ano můžeš a jak se jmenuješ?“ 

Sedla si a dopověděla: „Jsem Linda 

a bydlím tady v Olomouci. A ty?“ „Já jsem 

Áďa a bydlím v Prostějově.“ 

Najednou zazvonilo a přišla učitelka. Byla 

malá a hubená, měla hnědé oči a dlouhé 

blonďaté vlasy, asi tak dlouhé jako moje. 

„Dobrý den, vítám vás na olomouckém 

gymnáziu. Jmenuji je Romana Ulrichová 

a jsem vaše třídní učitelka. Budu vás mít 

z českého jazyka a chemie,“ řekla. Sakra, 

chemie mi nejde, to bude hrozný. „Teď si 

přečteme seznam žáků,“ pokračovala. 

„Banková Barbora,“ vykřikla. „Zde,“ 
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ozvalo se z první lavice u dveří, byla to 

zrzavá holka. Třídní pokračovala dál, až 

došla k Lindě. „Smutná Linda?“ „Tady,“ 

ozvala se Linda. „Šťastná Adéla“, řekla 

učitelka a já naráz nevěděla, co říct, tak 

jsem zařvala: „Tady jsem!" Bylo to tak 

nahlas, že i uklízečka na chodbě otevřela 

dveře a zeptala se: „Co to bylo?“ Já jsem se 

tak styděla, že jsem celou hodinu už nic 

neřekla. 

Když jsem přišla domů, tak jsem si lehla 

do postele a už jsem nevylezla. 

 

4. 9. 2018 

Po včerejším trapasu se mi do školy ani 

nechtělo, ale máma mě nakonec dostala 

ven. 

Když jsem přišla do třídy, nikdo si mě 

nevšimnul, až na Lindu „Ahoj Áďo!" řekla 

mi. Když jsem si sedla, tak zazvonilo, 

takže jsme si nic neřekly. Přišla učitelka na 

další hodinu. Škola nám strašně rychle 

utekla, celé hodiny jsme si povídali 

a představovali se. A konečně poslední 

hodina. Třídní řekla: „Takže děcka zítra 

budou celý den třídnické hodiny, kde 

dostanete informace o adaptačním kurzu 

a o všech předmětech. Teď si můžete 

povídat nebo číst." Jen to dořekla, hned 

jsem si vytáhla knihu Harry Potter 

a relikvie smrti, to je totiž můj 

nejoblíbenější díl. 

Konečně jsem doma, ale musím se jít 

nachystat, protože mě Linda pozvala k ní 

domů. Když jsem byla hotová, přišla mi od 

Lindy SMS, kde mi poslala adresu. Potom 

jsem šla na vlak. Nasedla jsem a jela. 

V Olomouci jsem vystoupila. Linda už na 

mě čekala s jejím psem. Byla to německá 

doga a byla skoro stejně velká jako já. Šly 

jsme k ní domů asi 10 minut. Měl zelenou 

barvu. 

Ona šla odvést psa a šly jsme si na pití do 

nejbližší kavárny. Sedly jsme si úplně 

dozadu k oknu. „Co si dáš?“ zeptala jsem 

se. „Asi jahodový džus a karamelovo-

vanilkový pohár. Co ty?" zeptala se. „Já si 

dám pomerančový džus a pohár horké 

maliny," odpověděla jsem. Za chvíli k nám 

přišla číšnice a zeptala se nás, co si dáme. 

Objednaly jsme si. 

Super jsme si popovídaly. Zaplatily jsme 

a Linda mě doprovodila na nádraží. 

Rozloučily jsme se a Linda odešla. Než 

přijel vlak, tak jsem deník hodila do koše, 

protože už jsem se střední školy nebála. 

Měla jsem kamarádku. 

 

 

Rohlíčky  

(Tamara Danielová, 4. A) 
 

Jedna Kačka, dvě Kačky, 

pekli spolu rohlíčky. 

 

Jedna si je spapala, 

druhá si je nechala. 
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Tygří oko – 5. – Sklo  

(Klára Krumpová, Eliška Matýsová, 7. A) 
 

Když tu najednou Erik spadl. „Jauuu!!!“ zařval. „Co se stalo?“ 

když jsem ale chtěla jít k němu, nemohla jsem. Bylo tam něco jako 

sklo a Erik byl na druhé straně. Erik prudce vstal a něco říkal, ale 

nic jsem neslyšela. Opíral se o „sklo“ a najednou propadl zase 

zpátky k nám. „Co, co, co, co, co to bylo?“ koktal Erik. „Byl jsem 

v nějakém domě!“ 

 

„Musel to být nějaký dům! A nejspíš se 

tam dá vkročit jenom v určitých časových 

intervalech,“ hádal Jack. „Tak budeme na 

tom skle, nebo co to je, mít ruku a až se ta 

bariéra otevře, tak tam naskáčeme,“ 

navrhla Katie. 

Dali jsme na bariéru ruce. Čekali jsme 

podle Erikových hodinek čtvrt hodiny 

a prošli jsme. Jediný Erik spadl a než se 

stačil zvednout, bariéra se zavřela. Zůstal 

hlavou a rameny vevnitř a zbytkem těla 

venku. „Proč se tohle děje vždycky jenom 

mně!?“ stěžoval si Erik.  

Museli jsme počkat dalších patnáct minut, 

potom se Erik konečně dostal za námi. 

Konečně jsme se mohli pořádně 

rozhlédnout okolo. Byl to dům s kruhovým 

půdorysem. Střecha vypadala jako kopule. 

Dům měl jenom jednu velkou místnost. 

Uprostřed byl umístěn nějaký portál. Na 

zdech visely obrazy. Byly to malby 

různých míst. Zahlédla jsem mezi nimi 

jeden, na kterém bylo vyobrazeno stádo, 

a v popředí stála nějaká osoba. Vypadala

 jako něco mezi 

mužem a tule-

něm. Na rámu byl 

vytesaný text: 

„mekrmeZ meřýt-

sap s eleč v ůtsork 

odáts“. Koukla jsem se na obraz vedle. 

Tyčilo se tam pole ohraničené horami. Text 

pod tím říkal: „imaronlez s aptab“. Vůbec 

jsme tomu nerozuměli. 

Najednou ten portál, který stál uprostřed, 

začal zářit a postupně od nohou se začala 

objevovat postava. Bohužel jsme se 

nestihli schovat a tak jakmile nás ta osoba 

spatřila, trhla sebou. To co před námi stálo, 

bylo vyšší postavy, hubené, na hlavě mělo 

kovbojský klobouk. Po krempě klobouku 

jezdila malá postavička s lanem v ruce na 

krávopraseti. 

„Co jste zač a co pohledáváte v mém 

domě?“ zeptalo se výhružným hlasem to 

stvoření. 

 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ. 

 

Tomáš a medvědice (Jan Šilar, 4. A) 
 

Byl jednou jeden chlapec a jmenoval se 

Tomáš. Tomáš měl rád přírodovědu, pořád 

chodil ven do lesa, poznával přírodu, 

pozoroval zvířata a nosil domů houby, 

šišky a jiné věci. 

Jednou měli ve škole zase přírodovědu. 

Dostali za úkol přinést šišky a kůru.  

Tomáš tedy šel do lesa svou obvyklou 

cestou. Šel a šel a najednou mu podklouzla 

noha. Spadl ze svahu a zaklínil si nohu pod 
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pařez. Volal o pomoc, ale nikdo ho 

neslyšel. 

Najednou uviděl přicházet medvědici. Lekl 

se a vykřikl.  

Medvědice se rychle otočila a spatřila 

Tomáše. Přišla k němu a Tomáše vytáhla. 

Tomáš medvědici poděkoval. 

Od té doby Tomáš nosí každý týden rodině 

medvědice 3 kg medu za odměnu.  
 

Na (ne)svatého čerta (Barbora Talianová, 5. B) 
 

Byl jednou jeden kluk, ten se jmenoval 

Matěj. Ale podle čerta se jmenoval „pan 

Vařečka“. Protože by měl vařečkou dostat. 

Bylo mu sedm let, ale byl zlobivější, než 

koho si umíte představit. Jeho tatínek 

neustále na syna nadával, ale maminka se 

s ním snažila vyjít mile. 

Den před svatým Mikulášem šla maminka 

s tatínkem na nákup do města. Tatínek 

naznačoval, že si dá na Matěje pozor, ale 

jak to vypadalo, ten nevnímal. Jen rodiče 

odešli, vzal si ovládání k televizi a začal na 

ni čučet jak u vyjevených. 

Na den svatého Mikuláše v sedm večer 

zaštěrchal zvenku řetěz, zazvonil zvonec 

a někdo zabušil vší silou na dveře. 

Maminka se bála, tak otevřel tatínek. 

„Dobrej večír, pane Krákora!“ zvolal čert. 

Tatínek odpověděl: „Dobrej večír, čertisko!

Jen pojďte dál. Máme tu jednoho z vás!“ 

Nebudu psát, co všechno si povídali, 

protože by to bylo na pět minut. 

Čert spolu s andělem a Mikulášem vešli 

dovnitř. Dívali se na Matěje půl minuty 

a konečně anděl vytáhl knížku. Nadechl se, 

ale v tom ho přerušil Matěj: „Dobrej vtip, 

tati a mami.“ 

Mikuláš se naštval. Anděl se přidal, 

pohlédl na čerta a poradil mu: „Proměň se 

ve vařečku. Od čeho má Matěj svou 

přezdívku?“ Čert poslechl. 

Vařečky se hoch bál více, než čehokoli 

jiného. Čert ho honil jako šílenec a náš pan 

Vařečka utíkal jako blázen. 

No, tak to vás naučí, že čert není svatý 

a zlobivci také ne. 

 

Pozor, 

Vařečko! 
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Útěk – 5. díl – (K. Krumpová & 

E. Matýsová, 7. A) 
 

Minule: Najednou to se mnou drclo. 

Tadeáš přiběhl a křičí: „Narazili jsme na 

útes!“ 

 

„Vezmi si záchrannou vestu, Zoe!“ 

pokračoval Tadeáš. Jenom jsem doufala, že 

tahle chvíle nepřijde, ale poslechla jsem 

a běžela si pro vestu do kajuty.  

Vyšla jsem na palubu. „Jsme kousek od 

přístavu, snad tam stihneme doplout,“ 

informoval nás Erik. 

Podařilo se. Erik našel nějakého opraváře 

a díru v lodi spravovali. Já a Tadeáš jsme 

se mezitím šli projít do města. Erik s sebou 

měl nějaké peníze (má z každé měny 

nějaké) a zašel do jednoho obchůdku. 

„Počkej raději venku,“ řekl, než vešel. 

Chtěla jsem se zeptat proč, ale už byl 

vevnitř. Sedla jsem si na schody, co byly 

před obchůdkem, a čekala. Za pár minut 

vyšel Tadeáš ven, podal mi čokoládovou 

tyčinku a já se do ní s chutí zakousla. 

Vydali jsme se zpátky k přístavu a tam na 

nás čekal Erik. „Měli jsme štěstí. 

Kdybychom nebyli blízko přístavu, tak 

bychom ztroskotali,“ řekl poměrně 

klidným hlasem Erik. 

Došla jsem do své kajuty. Najednou někdo 

zaklepal na dveře. „Dále,“ zavolala jsem. 

Byl to Tadeáš. „Za pár dní už budeme 

v Anglii,“ oznámil mi. Super! 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ. 

 

Útěk – 6. díl – (E. Matýsová & 

K. Krumpová, 7. A) 
 

Minule: Narazili jsme na útes! Naštěstí byl 

blízko přístav, tak jsme opravili loď a už 

jsme zase na cestě do Anglie. 

 

Uběhlo pár dní. Ráno už jsme viděli břehy 

Anglie! Hurá! Dopluli jsme! 

Když jsme zakotvili, rozloučila jsem se 

s Erikem a Tadeášem, poděkovala 

a vyrazila hledat tátu. Věděla jsem, v jaké 

ulici bydlí a jak vypadá jeho dům. Jenže 

jsem nevěděla, kde hledat. 

Zastavila jsem jednu starší paní „Dobrý 

den nevíte, kde je Liverpool - ulice 1915?“ 

zeptala jsem se anglicky. „Ano, ale to je na 

druhé straně města!“ odpověděla mi paní. 

Ach jo, na druhé straně města. No nic, asi 

budu muset jít pěšky, nebo si zavolat 

taxíka. Taxík by byl asi lepší možnost. 

Pěšky bych tam mohla jít věčnost!  

Vytáhla jsem si z batohu peněženku, 

otevřela jsem ji a… nic v ní nebylo!  

 

 

 
 

Muselo mi to vypadnout na lodi, nebo mi ji 

někdo ukradl. 

Došla jsem k silnici a začala stopovat auta. 

Stála jsem tam asi dvě hodiny, ale na konec 

mi jedno auto zastavilo.    

Dovezlo mě tam, kam jsem potřebovala. 

S nejistotou jsem zazvonila na zvonek 

domu, který vypadal jako tátův. Otevřela 

mi milá paní.  Zeptala jsem se jí, jestli tady 

bydlí táta. Najednou se za ní táta objevil! 

Všechno jsem jim řekla.       

Od té doby žiju se svým tátou v Anglii. 
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Draci před branami (Pavel Diviš, 7. B) 
 

Bylo jednou jedno království, žili v něm 

dva princové, jeden se jmenoval Miloš 

a druhý Karel. Karel byl nebojácný 

a udatný, no a právě u Karla začne naše 

vyprávění. 

Jednou večer seděl Karel ve svém koženém 

křesle v trofejové místnosti, když najednou 

ze svého okna uviděl velkého draka, jak 

drancuje jeho část království. Neváhal ani 

sekundu a popadl svoje brnění z drahých 

kovů a svůj meč ztvrzený ohněm hlavního 

draka. Potom oknem zahlédl v dáli další 

pohybující se bytosti, tak vyběhl na 

nejvyšší věž, co byla na hradě, aby se 

podíval z diamantového dalekohledu. Když 

zaostřil čočky, málem zkameněl. Kolem 

celého království byli draci, větší než ten 

drak, co právě rozbíjel hostinec.  

Ihned nechal svolat své nejlepší vojáky. 

Když vojáci uviděli všechny ty draky 

okolo, utekli. A Karel věděl, že bez vojska 

nic nezmůže, ale zkusit to mohl. 

Jenže když první drak, kterého potkal, ho 

málem usmažil, už si opravdu myslel, že 

nemá naději, ale vzpomněl si na to, co mu 

řekl otec na smrtelné posteli: „Naděje 

umírá poslední.“ 

Vzpomněl si na tajnou 

chodbu, kterou spolu s 

bratrem před pár lety 

procházeli. Dveře byli 

velmi zrezlé, a tak musel 

pořádně zabrat, aby je 

otevřel. Vešel a zabouchl 

je za sebou. 

Chodba byla tmavá a ne-

bylo vidět ani na krok. 

Najednou se mu něco 

začalo omotávat kolem 

nohy. Lekl se. Ale když 

se kouknul pořádně, viděl 

obrysy kočky. Chtěl ji pohladit, ale jak 

ucítila, že se jí něco dotklo, utekla. 

Trvalo dlouho, než spatřil světlo na konci 

tunelu. Když vyšel ven, oslnilo ho slunce. 

Bylo už ráno. 

V brnění vždy nosil příruční mapu. 

Prohlédl si všechny důležité body a zjistil, 

že je na bratrově polovině knížectví. Zkusil 

se dostat na vyvýšené místo, ale ani 

nemusel. Uběhl pár metrů a za stromy se 

objevil bratrův hrad. Kouřilo se z něho. 

Hrad draci napadli také.  

Pomalu si začal uvědomovat, že bude těžké 

najít živou duši.  

Něco zašustilo ve křoví. A byl to jeho 

bratr! Objal ho a zeptal se, co vše se mu 

stalo. Karel mu své příhody vylíčil. 

Miloš sdělil Karlovi, že se draci nechovají 

jako zvířata, ale spíše jako lidé. Podmanili 

si království a berou lidi do zajetí. 

Potom Miloš odvedl Karla do úkrytu 

k dalším lidem, kterým se podařilo 

zachránit se před zajetím.  

Jeden muž, jmenoval se Sergej, věděl, 

že z hradu je teď velké vězení. 

Pokračování příště. 
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Planeta Sliz (Tereza Kiffelová, 4. A) 
 

Jednoho rána jsem se probudila a jako 

každý den jsem šla s mým pejskem Endym 

na procházku. Povídala jsem Endymu, že 

bych někdy chtěla letět do vesmíru. A můj 

sen se brzo stal skutečností. 

Znenadání jsem v dáli uviděla přilétat něco 

zvláštního. Šla jsem blíž a poznala, že je to 

létající talíř. Já a Endy jsme nastoupili 

dovnitř a odletěli. 

Přilétli jsme na planetu, která byla celá ze 

slizu. Vše bylo postavené z barevného slizu 

a žily tam postavy, které vypadaly jako 

příšery, ale byly moc hodné. Hned se s 

námi seznámily a provedly nás po jejich 

území, které bylo neskutečně překrásné. 

Měly tam zvířata i rostliny, ale úplně jiné 

než máme my. 

Jak jsme se s nimi dorozuměli? Obyvatelé

planety uměli všechny jazyky, takže to 

bylo jednoduché. 

Všechno jsme s Endym obdivovali a oni 

zase obdivovali nás. 

Jediné, co nám vadilo, bylo jejich jídlo, 

které pro nás bylo nepoživatelné. A místo 

vody měli jen růžovou tekutinu. 

Endy začal hrozně kňučet, protože měl 

hlad a mě už taky kručelo v bříšku. Proto 

jsme se začali loučit a chystali se vrátit 

zpátky na planetu Zemi. Ale než jsme 

odjeli, tak pro nás Slizáci (tak jsem jim 

říkala) přinesli dary. Byly to nádherné 

kameny ze slizu. Poděkovala jsem a na 

památku jsem jim dala svůj prstýnek. 

Potom jsme odletěli. 

Bylo to moc úžasné dobrodružství, na které 

nikdy nezapomenu.   
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Co všechno umí světlo (Markéta Roudenská, 9. A) 
 

Slohový úkol na olympiádě v českém 

jazyce. 

 

Za devatero horami a řekami, za hustými 

lesy stála vesnice a u ní hrad. V tom hradě 

kralovali král Měsíc a král Slunce. Oba 

vládli velmi moudře. Přes den na trůně 

sedával král Slunce. Svým poddaným 

udržoval na nebi světlo a radil jim, jak se 

starat o svoji úrodu, za což mu 

byli vděční. Večer se s ním na 

trůně měnil Měsíc. Ten zase 

nade všemi udržoval tmu 

a chránil obyvatele v jejich snech 

a spánku. Také jeho si lidé vážili, 

ale jemu to tak nepřipadalo; cítil 

se bezcenný. Proto se jednoho 

dne rozhodl, že se zmocní trůnu 

a bude vládnout sám. 

Při příští výměně nechal krále 

Slunce odvézt do tajné věznice 

za Duhovou řekou. Poté se na 

trůně usadil jen on a celé 

království padlo do věčné noci. 

Když se ráno občané království 

vzbudili, nevěděli, co se děje. 

Probudili se příliš brzy? Proč je 

stále noc? – S takovými 

otázkami chodili na hrad. Měsíc 

jim vždy řekl, že král Slunce je 

nemocný a že ho poprosil, aby vládnul i za 

něj. Skoro všichni popřáli králi Slunci 

brzké uzdravení, pokrčili rameny a vrátili 

se ke své práci. 

Jen jedné dívce to přišlo divné. Jmenovala 

se Edita a byla dcera místního farmáře. 

Všichni ve vesnici ji přímo zbožňovali, 

protože byla velmi milá a chytrá. Edita 

nechápala, proč je tma tak dlouho, snad už 

dva měsíce, a děsily ji ubývající zásoby 

jídla a přibývající počet nemocných lidí. 

Všem chybělo Slunce. Bez světla nemohly 

růst plodiny. Bez Slunce a plodin nemohli 

být lidé zdraví. 

Dívka se rozhodla Slunce najít. Sbalila si 

na cestu posledních pár kousků jídla a šla. 

Prodírala se hustými lesy, zarostlými 

loukami, brodila se řekami, až narazila na 

jeskyni, ve které svítilo světlo. Edita vešla 

dovnitř, prošla celou rozlehlou jeskyní, kde 

nakonec našla dveře a za nimi krále 

Slunce. Oba byli rádi, že se vidí. Edita se 

rozdělila s králem o jídlo a poté se vydali 

na zpáteční cestu. 

Když se vrátili, byli všichni šťastní. 

Dokonce i Měsíc. Kralování ve dne i v noci 

ho velmi vyčerpávalo a také pochopil, že 

bez slunečního světla brzy království 

zanikne. Měsíc se Slunci a poddaným 

omluvil. Vše se vrátilo do původní 

rovnováhy. 
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Nic (Matěj Konyarik, 9. B) 
 

Jsem už unavený z toho, jak 

mezi sebou lidé neustále 

soupeří. Jde jim jen o to, být 

nejlepší, překonat ostatní. 

Přirozeně chce každý v životě 

dosáhnout toho pocitu, že je 

Někdo, že ve světě něco 

znamená. Ale proč?  

Když se nad tím důkladně 

zamyslíte, my lidé, jakožto 

jeden z mnoha živých 

organizmů, jsme ve vesmíru 

absolutní NIC. Jsme složeni z 

prvků, které tu byly dávno před 

námi a budou ještě dlouho po nás.  

Bude to znít jako jedna dlouhá hádanka, 

ale je to naprosto jednoduché. Bledě modrá 

tečka. Když tuto větu vyslovíte mezi svými 

přáteli, kolegy nebo kýmkoliv jiným, 

pravděpodobně vás budou mít za blázna. 

Ale není tomu tak. 

14. února 1990. Den, kdy kosmická sonda 

Voyager1 pořídila snímek naší planety ze 

vzdálenosti přibližně šest miliard 

kilometrů. Při prvním pohledu na tu 

fotografii si většina lidí vůbec neuvě-

domuje, co to znamená. Ale já jsem si při 

pohledu na tuto fotografii něco uvědomil. 

Každý, o kom si myslíme, že něco 

znamená, každý náš kamarád, příbuzný 

nebo náš vzor, všichni patří na jediný nám 

známý svět, kde je život. Na bledě modrou 

tečku. Ale co se tím snažím říct? 

Moje hlavní otázka zní: „Proč lidé mezi 

sebou neustále soupeří?“ Proč se všichni 

snažíme o něco, co pomůže jen nám 

samotným? Každý den předčasně umírají 

spousty lidí po celém světě. Miliony lidí 

denně trpí a pro nás nic neznamenají, ale 

proč? Proto, že každý se na tomto zrnku 

písku vznášejícím se ve vesmíru snaží 

něčeho dosáhnout, ale jen sám za sebe.  

Jde mi o toto, co by bylo, kdyby se všichni 

lidé ze dne na den probrali a nesnažili se 

být nejlepší jako jednotlivec, ale jako 

celek. Podle mého názoru, by naše 

populace mohla dosáhnout nepředstavi-

telných věcí, ale jen jako celek. 

Pokud lidé nezačnou brát vážně fakt, že se 

mezi sebou jen navzájem zabíjejí a perou 

se o moc a slávu, jak náš svět skončí?  

Je to poměrně smutné, ale je to tak. 

Problém je ten, že nestačí malý zlomek lidí 

z milionu, kteří si toto uvědomují, a na 

základě toho si myslím, že my nebudeme 

nikdy lepší a vždy budeme ve vesmíru 

znamenat jen jedno velké NIC.  

 

 

Voyager, 14. února 1990 
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Dvojčata - část první (Klára Krumpová, 7. A) 
 

Tento příběh vypráví o dvojčatech, která 

byla ale odlišná.  

První dvojče holka Xela miluje barvy, má 

štíhlou malou postavu, blonďaté kudrnaté 

vlasy a blankytně modré oči.   

Druhé dvojče kluk Alex barvy moc nemusí. 

Spíš je obklopen především černou, šedou, 

tmavě hnědou a výjimečně tmavě modrou 

barvou. Pleť má naopak světlou jako stěna, 

pokud ovšem nemyslíme stěnu jeho pokoje. 

Ta je černá. I Alexovy vlasy jsou černé jako 

uhel, krátké a rovné. Kdybyste se podívali 

Alexovi do očí, tak by vám přišlo, že se 

díváte do nekonečné propasti tmy.  

Tato dvojčata žijí v dětském domově. Jejich 

pokoj je defakto přepůlený. Levou část 

pokoje má zabranou Xela. Zdi mají 

krémovou barvu, postel s barevným 

povlečením stojí v rohu, napravo od ní visí 

na stěně zrcadlo. Na protější straně se tyčí 

stůl z dubového dřeva. Nalevo stojí komoda 

(také z dubového dřeva), ve které jsou 

úhledně srovnané knížky. 

Alexova pravá část pokoje, je černě 

vymalovaná. Zatímco Xela má fialový 

měkký koberec, Alexova podlaha je z šedého 

lina. Postel umístěná v druhém rohu pokoje, 

je vyrobena z tmavého dřeva. Na opačné 

straně stojí velký mohutný těžký tmavý stůl, 

po kterém jsou poházené odpadky, papíry, 

tužky a kdo ví co ještě. 

Jediné věci, co mají dvojčata společné, jsou: 

pokoj, narozeniny, chytrost, krásu a šatní 

skříň, která byla umístěna uprostřed zadní 

stěny pokoje. Z levé části byla z dubového 

dřeva, z pravé ze smrkového, nalakovaného 

na tmavě hnědou. A poslední věc, která byla 

společná, je hnědý klobouk. Ten jim prý 

nechali jejich rodiče. Klobouk už několik let 

leží jen tak na skříni a ani jeden sourozenec 

ho nevnímá. 

 
 

*** 

„Tomu kostýmu pořád něco chybí!“ 

stěžovala si Xela. Chystala se na 

karneval, který bude dneska odpoledne 

probíhat ve společenské místnosti. 

„Hmm…,“ odpověděl ji Alex s 

nezájmem.  

Najednou Xelu upoutal starý klobouk 

navrchu skříně. Ten klobouk by se 

hodil k jejímu kostýmu! Natáhla se pro 

něj. To jí při její výšce dělalo celkem 

problém. „Myslíš, že bude dobrej?“ 

zeptala se, když ho konečně ukořistila. 

„Hmm…,“ odpověděl znovu bez zájmu 

Alex. 

Xela si hrdě nasadila klobouk na hlavu 

a rázem zmizela. „Co to?“ divil se 

Alex. „Xelo! Nedělej si ze mě srandu!“ 

Ale nikdo se neozval. Potom Alex 

přišel ke klobouku, opatrně ho zvedl a 

nasadil si ho na hlavu. Jakmile se 

klobouk dotkl Alexových vlasů, kluk 

rázem zmizel taky. Na koberci zůstal 

ležet jenom samotný klobouk. 

 

POKRAČOVANÍ PŘÍŠTĚ… 
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Slovo k žákům – 19. 3. 2019 
 

Milá děvčata, milí chlapci, 

chceme vám poděkovat za vaši dosavadní 

odvedenou práci. Díky vám se almanach 

úspěšně zaplňuje zajímavými texty. 

Byli bychom rádi, kdyby se do tvorby 

almanachu zapojili také malíři a ilustrátoři. 

Pokud máte kreslířské nadání, zkuste 

ilustrovat vámi vybranou povídku či báseň 

zde uveřejněnou. Kresby vypracujte 

jakoukoli technikou. Maximální formát A4 

(abychom mohli obrázek oskenovat a dále 

zpracovat). 

Těšíme se na vaše další texty a kresby. 

Nezapomínejte, prosím, uvádět jméno autora 

příspěvku, třídu a případného spoluautora. 

Příspěvky, náměty, dotazy zasílejte: 

l.bliznak@zsruda.cz, m.baslerova@zsruda.cz 
 

Mimozemšťan  Nik (Veronika Kubíčková, 4. A) 
 

Na jedné cizí planetě Nikfrenk žili 

mimozemštané, kteří neměli žádné 

oblečení a ani školy. Nejmenší z nich byl 

Nik, který skoro vůbec nerostl a nikdo 

nevěděl proč. Nik byl zelený a měl 

veselou rodinu. Jednou se Nikovi stala 

divná věc a o tom vám budu vyprávět. 

Nik s pejskem Džejkem šel na procházku 

po planetě. Najednou před sebou spatřili 

velikou plechovou věc. Když si jí Nik 

s Džejkem prohlíželi, nečekaně se v té 

plechové věci otevřely dveře. Nik a Džejk 

nastoupili dovnitř. 

Plechová věc naráz nastartovala, vyletěla 

a kymácela se ze strany na stranu, až oba 

málem vypadli. Nik se díval na přístroje, 

začal mačkat různá tlačítka, ale ovládat 

plechovku nedovedl. Nakonec Nik 

a Džejk unaveně usnuli. 

Když se probudili, tak se moc polekali, 

protože byli hodně daleko od své planety. 

Nik se rozplakal, ale potom v sobě ucítil 

hrdinství a řekl si, že se musí naučit 

plechovou věc řídit a že se musí vrátit 

domů ke své rodině. 

 
Dalo mu to velkou práci, ale naučil se 

ovládat přístroje a dokázal plechovku 

trochu řídit. Namířil si to zpátky k planetě 

Nikfrenk. Na cestě ale narazil na těžkou 

překážku.  Řítil se na něj velký déšť 

kamenů. Nikovi se jen tak tak podařilo 

utéct, naštěstí ho napadlo točit se pořád 

dokola a tím déšť zmátl. 
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Když uletěl 10 000 km, uviděl před sebou 

planetu Pluto. Tam bydlela jeho teta 

Filipína. Zastavil se u ní a ona mu dala 

sebou pořádnou porci jídla, aby mohl 

pokračovat na cestě domů. 

Už mu zbývalo jen 5 000 km, aby byl 

doma. Plechový objekt už Nik uměl 

ovládat dost dobře a dokonce zapnul 

autopilota. Potom se Nik s Džejkem 

docela nudili a tak si pustili Pifo rádio 

a tancovali do rytmu. 

Konečně plechovka přistála na planetě 

Nikfrenk. Nik radostně utíkal nejdříve za 

maminkou a za tatínkem.  

Všichni měli velkou radost a byla velká 

oslava, nejen protože se Nik šťastně vrátil, 

ale on měl zrovna také narozeniny. 

A co byla ta velká plechová věc? Přece 

raketa a byl to dárek od rodičů Nikovi 

k narozeninám. Doktor jim totiž poradil, 

že když Nik bude létat do vesmíru, mohl 

by začít růst. A to se také stalo. Brzy byl 

Nik stejně velký jako ostatní a žil šťastně 

se svou rodinou dalších 300 let. 

 

Co všechno umí světlo (Veronika Havlíčková, 9. A) 

Slohový úkol na olympiádě v českém 

jazyce. 

 

Poznámka autorky: Chtěla jsem v tomto 

textu ukázat, jak světlo a jeho vnímání 

dokážou měnit atmosféru příběhu. 

 

Vál klidný podzimní vítr. Barevné listí 

tiše ševelilo dvěma kamarádům nad 

hlavou. Oba seděli opření zády o starý 

dub. Chlapec tiše hovořil a dívka ho se 

zaujetím poslouchala. 

Najednou dívce spadl do vlasů nažloutlý 

list. Chlapec s vyprávěním ustal. „Co je?“ 

zeptala se po chvíli ticha dívka. „Mohu?“ 

dovolil se a lístek jí z vlasů vytáhl. Dívka 

se zarazila a pohlédla na dubový list 

v chlapcových rukách. „Jak sis toho 

všimnul, když jsi …,“ přemýšlela, jak to 

vyjádřit. „Slepý?“ dokončil její větu. 

„Ano.“ Chlapec upustil list na zem a opět 

se opřel o kmen stromu. „Cítím to. 

Všechny ty barvy, květiny a lidi vidím 

uvnitř sebe. Ale přesto to nevidím stejně 

jako ty.“ Dívka zamyšleně hleděla na 

chlapce. Rozhodla se debatu dál 

nerozvádět, byla zvyklá, že je její kamarád 

trochu zvláštní. 

Seděli vedle sebe ještě dlouho. Užívali si 

spolu každou chvilku. Slunce se začalo 

pomalu naklánět k obzoru. Bílé nadýchané 

obláčky se začaly barvit do žluta, 

oranžova a červena. Celou krajinu pohltilo 

zlaté světlo.  
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Brzy slunce zmizelo za obzorem. Jas dne 

vystřídal nevlídný stín. Objal údolí do 

temného studeného objetí. 

 

 
 

Přátelé vyrazili domů. Chlapec se opatrně 

držel dívčina ramene a následoval ji po 

cestě do města. „Něco se děje,“ zašeptal 

chlapec za branami města. „To je jen tou 

tmou,“ chlácholivě ho pohladila po 

rameni. Ale toho zvláštního pocitu na 

hrudi se nezbavila. Měl pravdu. Obloha 

byla nezvykle temná. Nebe zakrývaly 

husté černé mraky. Nebýt pouličních lamp 

domů by nedošli. 

Ještě dlouho tu noc přemýšlela dívka 

v posteli nad uběhlým dnem, nad 

krásnými chvílemi pod slunečným dubem 

a nad podivnými obavami provázejícími 

je v setmělých ulicích. 

 

Koňský příběh (Michaela Venosová, 5. B) 
 

Ahoj, jmenuji se Judita a je mi 16 let. 

Mám fríského koně jménem Frisko.  

S Friskem jezdím hodně na závody. Kůň 

je ustájen kousek od našeho domu, takže 

za ním mohu chodit často. 

Ve stáji je Frisko hned vedle fríské klisny 

Joel. Oba koně se spolu nemají moc rádi. 

Mají i společný výběh, který vede až do 

lesa. 

Frisko se mi zdál poslední dobou neklidný 

a prchlivý. Dali jsme do stáje a do výběhu 

kamery, ale stejně jsme příčinu nezjistili. 

Za pár dnů jsem se šla podívat na Friska 

a Joel do výběhu. Už z dálky jsem viděla 

vyplašenou Joel. Nervózně pobíhala sem 

a tam a vypadala, že chce, abych šla za ní. 

Tak jsem šla za Joel do lesa. 

Přivedla mě ke krvavé větvi, pod kterou 

ležel Frisko. Hned jsem zavolala 

ošetřovatelku z místní stáje. Brzy přijela 

a společně jsme Friska ošetřili a zavedli 

do stáje. 

Za pár dní se Frisko s Joel 

skamarádil. Asi nezapomněl 

na její hrdinský čin.  

Po měsíci, kdy už byl Frisko 

zdravý, jsme ho vypustili 

i s Joel do výběhu. 

Za nějaký čas se přišla na 

Friska znovu podívat 

ošetřovatelka. Uviděla, že 

Joel leží. Zkontrolovala ji 

a zjistila, že je březí. 

Přesně na Vánoce se 

narodilo hříbátko a dostalo 

jméno Lucky. 
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Co všechno umí světlo  

(Eliška Makáňová, 9. A) 
 

Slohový úkol na olympiádě v českém 

jazyce. 

 

Co všechno umí světlo? Především nám 

osvětluje tmu. To je hlavní úděl světla. 

Ale jakou tmu? Nemusí to být jen tma 

v pokoji, která zmizí, jakmile stisknu 

vypínač. Tma může být i strach, který 

máme v sobě, a teprve když přijdeme na 

to, jak se mu postavit, tak tu tmu světlo 

prorazí. 

Světlo se také umí lámat. Může procházet 

průhlednými a průsvitnými předměty, 

umožňuje nám koukat se z okna a odráží 

se například v leštěných drahokamech. 

Světlo hledáme, když se bojíme. 

Neumíme si představit, že bychom mohli 

projít tmavou chodbou bez rozsvíceného 

světla. Bojíme se. Nevidíme, co je před 

námi, za námi, nebo po stranách. A tahle  

nejistota končí právě v okamžiku, kdy 

chodbu zalije světlo. Najednou vidíme 

 

úplně vše, co je potřeba k tomu, abychom 

sebevědomě prošli a všechny stíny padly 

za nás. Proč se vlastně bojíme projít bez 

světla? Vždyť chodba je stále stejná, jen je 

buď rozsvíceno, nebo zhasnuto. Jenže to 

je právě ono. Když světlo chybí, myslíme 

si, že je něco špatně a ztrácíme 

sebedůvěru. Nemáme jistotu, že se 

v bezpečí dostaneme na druhou stranu. 

Je to tak i v naší mysli, když se pokoušíme 

vyřešit nějaký problém, nebo se chceme 

zbavit strachu? A pokud se nám to podaří 

zvládnout, vypínač se stiskne a je v hlavě 

světlo? Dokáže světlo vstoupit do nás a 

pomoci nám? Vstoupí samo nebo to závisí 

jen na nás? 

Je jasné, že světlo dokáže hodně. Pokud 

vidíme před sebe, co na nás čeká, je snazší 

za tím jít a dokázat to. Světlo nám 

ukazuje, kudy jít a zbavuje nás 

zbytečných obav. 

Nakolik je pro náš život světlo důležité? 

Nebo se můžeme naučit důvěřovat i tmě? 
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Tyčinky (Kateřina Plháková, 4. A) 
 

Asi víte, že slané tyčinky se vyrábějí 

v továrně. Tak se tam také vyrobila jedna 

rodina tyčinek, ale stala se tuze smutná 

věc.  Tyčinku jménem Solat dali omylem 

do jiného pytlíčku. Solat z toho byl velmi 

smutný. Rodina tyčinek potom bydlela ve 

svém obalu v obchodě. Solat na ně ze 

svého pytlíčku sice viděl, ale neměl 

možnost se ke své rodině vrátit. 

Jednoho dne se do obchodu přihrnuli kluci 

ze školy - Honza, Franta a Tonda. Franta 

zakřičel přes celý obchod: „Koupíme si ty 

tyčinky, určitě nejsou s alkoholem.“ 

„Dobrý nápad,“ řekl Tonda a nacpal si 

tyčinkami celý batoh. Kluci nákup 

zaplatili a odešli. 

Honza povídá: „Co kdybychom si tyčinky 

nechali, až pojedeme se školou na výlet?“ 

Franta s Tondou souhlasili a pak se rozešli 

do svých domovů. 

Ráno, v den výletu, se před školou sešli 

všichni tři, nikdo jiný tam zatím nebyl. 

Tonda vytáhl pytlík tyčinek a začali jíst. 

Honza si tyčinky velice pochvaloval, že 

jsou strašně dobré. Kluci otevřeli druhý 

pytlík a v něm byl Solat, který se strašně 

lekl a rozbrečel. 

Kluci se na chvíli otočili a Solat rychle 

z pytlíku vyskočil a schoval se za stéblo 

trávy. Potom Honza položil batoh, aby 

mohl ostatním ukázat salto, které se naučil 

doma na trampolíně. Solat přiběhl 

k batohu a vlezl do něj a rychle hledal 

pytlíček se svou rodinou. Nakonec pytlík 

s rodinou našel. Použil své největší zrnko 

soli, které měl na sobě, jako háček 

a s největší námahou se mu podařilo 

pytlík vytáhnout. Dovlekl ho za velký dub 

a čekal, až kluci odejdou. Mezitím přišla 

celá třída i paní učitelka a společně odešli 

na autobus. 

Solat zrnkem soli roztrhl pytlíček a rodina 

vyskákala ven. To bylo radosti! 

Jenže najednou tyčinky uviděly kluka, 

který se k nim blížil. Byl to Adam, který 

všude a vždy přišel pozdě. Tyčinky se 

rychle schovaly do pytlíčku. Adam je 

uviděl a řekl si, že nemá nic k jídlu, vzal 

pytlík s tyčinkami a strčil ho do batohu. 

Pak spěchal za ostatními žáky na autobus. 

Třída právě nastupovala, Adam je dohnal, 

pozdravil paní učitelku Hanu a rychle 

vběhl do autobusu. Batoh položil pod 

sedadlo.  

Solat a ostatní se pokoušeli otevřít batoh 

a nakonec se jim to podařilo. Tyčinky se 

schovaly pod sedačkou a pak se plížily 

a ťapaly ke dveřím autobusu a čekaly, 

jestli ještě někdo nenastoupí a neotevřou 

se dveře. Skutečně nastupovala ještě jedna 

učitelka. Tyčinky rychle vysvištěly ze 

dveří a utíkaly zpátky do svého obchodu. 

Jelikož se neuměly dostat zpět na regál, 

lehly si v pytlíčku pod něj, jako že spadly. 

Solat dokonce sehnal lepidlo a pytlíček 

zalepil. Nechal jen malou dírku, kterou se 

protáhl dovnitř a doufal, že si dírky nikdo 

nevšimne. A nevšimnul. Přiblížil se jeden 

zákazník, uviděl tyčinky a zvedl je na 

regál k ostatním. Tyčinky byly konečně 

doma a spolu. 

Večer šla prodavačka kontrolovat, jestli 

nějaké zboží není prošlé a našla balíček 

tyčinek, který prošlý byl.  Vzala pytlíček 

se Solatem i jeho rodinou a vyhodila je. 

Potom je popeláři odvezli na skládku. 
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Zima v létě  

(Anežka Gronychová, 7. A) 
 

Dneska ráno jsem se podívala z okna 

a zjistila jsem, že venku sněží. Jak to? Je 

přece 24. července. A vážně sněží.  

„Mamí?“ zavolala jsem na mámu do 

kuchyně. „Co potřebuješ, Aničko?“ odpo-

věděla mi až po 3 zavoláních, ale to mi 

bylo celkem jedno, hlavně že vůbec 

odpověděla. „Mamí, sněží,“ zavolala jsem 

na ni hodně nahlas, aby mě slyšela na 

první pokus. „Nedělej si srandu, vždyť je 

červenec,“ odpověděla mi. 

Sešla jsem dolů a ucítila vůni mamčiny 

svíčkové, kterou úplně miluju. Dotáhla

jsem mamku nahoru do mého 

a Kristýnčina pokoje, kde bylo krásně 

vidět na zahradu. Když jsme tam konečně 

došly a máma uviděla sníh, omdlela. 

Naštěstí padla na Kristýnčinu postel, takže 

to tolik necítila. Kristýna byla jedna 

z mých třech sourozenců a bylo jí třináct, 

takže o dva roky mladší než já a moc 

dobře jsme si nerozuměly, nechápala 

jsem, proč nám rodiče dali pokoj 

dohromady, když ví, že si nesedneme. 

Další byla Lenka, které bylo 11, ale moc 

jsme si také nerozuměly a poslední byla 

Andrea, které je 9 a rozumíme si nejvíc 

a podnikáme spolu všechno, takže bych 

s Andreou chtěla mít pokoj normálně, ale 

rodiče to nedovolily. 

Holky byly tento týden na táboře, takže 

doma byl celkem klid. Když nám 

odpoledne přišel dopis do schránky a já ho 

otevřela a hned mě to překvapilo, protože 

sestry psaly, že tam taky sněží a já jsem to 

před mámou schovala, aby zase 

neomdlela. 

Když jsem se ráno probudila a koukla 

z okna, uviděla jsem, že tam žádný sníh 

není a pak mi došlo, že se mi to všechno 

jen zdálo! Byla jsem za to ráda. 

 

Děda (Klára Bednářová, 7. B) 
 

Podle skutečné události. 

 

Byl krásný letní den. Zrovna u mě byla na návštěvě 

kamarádka. Ležely jsme v trávě a pozorovaly oblohu.  

Koukla jsem se na mrak a viděla jsem kříž. Takový ten 

jaký bývá na hrobech. Podívala jsem se na kamarádku 

a říkám: „Podívej, ten mrak, vypadá jako kříž.“ A ona se 

na mě podívá a říká: „No jo, mraky mají různé tvary“. 

Najednou na nás zavolala máma, ať se jdeme nasvačit.   

Poté, co kamarádka odešla, mámě zazvonil telefon. Byl to 

táta, který byl v práci. Máma zvedla telefon, táta ani 

nedořekl první větu a máma se zhroutila do křesla. Po 

chvíli se probrala, celá zděšená. Když už jí bylo líp, 
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zavolala mě na večeři. Sedla jsem si ke 

stolu a máma mi říká, že mi musí něco 

říct. Pořád plakala. Řekla mi, že umřel 

děda na zápal plic. Zděsila jsem se. 

Odběhla jsem do pokoje a plakala. Pořád 

jsem si říkala, že to má s tím křížem něco 

společného.  

Po chvíli přišla máma a začala mě 

utěšovat. Asi po hodině jsme se pak 

koukaly na televizi a jedly popcorn. Už se 

nám zavíraly oči, tak jsme šly spát. Za 

chvíli přiběhla máma, hodila po mě mobil 

a celá se strachem třásla. Podívala jsem se 

na mobil a byl tam zmeškaný hovor. Od 

dědy!   

Hned ráno jsme volali na policii. Policie 

to začala řešit. Zjistilo se, že dědův mobil 

záhadně zmizel. Nikdo ho nevzal, protože 

v nemocnici byly kamery.  Mobil se 

prostě ztratil. Policie to později označila 

za uzavřený případ. 

Několik dalších let se nic nedělo. Ale 

když jsem měla už 18 let, přišla mi 

zpráva, ve které stálo: „Užij si dnešní 

narozeniny, holčičko“.  Podívám se, od 

koho zpráva je. Byla od dědy! 

 

Mravenec v lese  

(Jakub Babor, 7. A) 
 

Mravenec v lese, 

švestky z lesa nese. 

Spěchá, spěchá domů, 

než udeří první z hromů. 

Domů doběhnout nestihl, 

déšť ho v lese postihl. 

 

Snaží se najít úkryt, 

stačil by i malý, 

už je celý promáčený. 

V mraveništi se o něj strachují, 

mezi sebou se spěšně dohadují. 

Máme mu jít na pomoc? 

 

Vydali se na pomoc, 

hledali ho celou noc. 

Ani ráno ho nenašli. 

Je nějaké místo, 

kam ještě nezašli? 

 

 

Redakce si dovolila doplnit i šťastný 

konec básně: 

Jistě! Konec smutku! 

Vždyť ten chlapík sedí v lesní hospodě. 

Všechny švestky propil a cítí se v pohodě. 

Jaro  

(Petra Hýblová, Adéla Pařenicová) 
 

Začíná jaro, všichni jsou veselí 

z tohoto období. 

Stromy se už oblékají, 

na jaro se připravují. 

 

Sněženky a bledulky, 

rychle rostou květinky. 

Vlaštovky se vracejí, 

hnízdo si už vytvářejí. 

 

Proutí už je nachystané, 

na pomlázky zapletené. 

Zvířátka jsou probuzená 

a na jaro natěšená. 

 

Jarní úklid to je síla, 

okna se už dávno myla. 

Až ta chvíle nastane, 

jaro rychle přistane. 

 

Je to sranda veliká, 

jak čas rychle utíká. 

Noci už jsou teplejší 

a dny zase dost delší. 

Všechno má své kouzlo, 

a to je na tom nejlepší. 
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Veverka a myš (Adam Fischer) 
 

Žila, byla jedna myš. Byla ale tuze 

namyšlená. Myslela si, že je nejchytřejší, 

že všechno umí jenom ona nejlépe a také, 

že je ze všech myší nejkrásnější. Tato myš 

měla kamarádku veverku, která byla velmi 

chytrá a moudrá. 

Po celý rok si veverka chystala zásoby 

jídla na krutou zimu. Ještě týden před 

zimou pozvala veverka myš k sobě domů. 

Myš začala veverce kázat, že má doma 

nepořádek. Po tom jí začala všude šmejdit 

a říkala jí, že má doma prach. Za chvíli se 

jí začala ptát, jestli má zásoby jídla na 

zimu. Veverka jí odpověděla, že má velké 

zásoby jídla na zimu. Za chvíli se zeptala 

veverka myši, zda i ona má velké zásoby 

jídla na zimu a jestli by ji pozvala zítra k 

sobě domů. Myš odpověděla: „Co se 

staráš a k sobě domů tě nepozvu.“  

Přišla zima, veverka byla spokojená, že 

má dostatek jídla na celou zimu. Zato myš 

hladověla ve svém úkrytu, jelikož zjistila, 

že nemá nic na jídlo.  

Myš, ale něco napadlo. Napadlo ji, že by 

mohla jít za veverkou, jestli by jí nedala 

alespoň lískový oříšek. A tak myš šla za 

veverkou. Naštěstí to k veverce nebylo 

daleko. Přišla za veverkou a ptá se jí, jestli 

by jí něco nedala k jídlu. Veverka jí 

odpověděla: „ Na podzim jsem se tě ptala,

 

jestli máš zásoby jídla na zimu, ale ty si 

mi odpověděla, proč se starám. Protože 

jsem ale hodná, dám ti lískové oříšky.“ 

Najednou skončila zima a myš už věděla, 

jak je důležité shromažďovat jídlo na 

zimu.  

Ponaučení zní: „Každý by si měl nejdříve 

zamést před svým vlastním prahem.“ 

 

Kočičí poklad  

(Václav Kamlar, 5. B) 
 

Žila jednou jedna kočka. Bydlela 

v pelíšku pod oknem. Večer za ní chodil 

kocour. Měli se rádi. Když u ní kocour byl 

tak jako každý večer, uviděli, jak venku 

padá hvězda. Věděli, že když padá 

hvězda, tak si mohou něco přát a jejich 

přání se splní. 
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Oba si přáli mít spolu děti a tak chtěli 

právě toto. Jak přání vyslovili, kočce se 

rozzářilo břicho. „Juchů! Budeme mít 

děti!“ radovali se.  

O týden později přišel kocour za kočkou 

a uviděl tři kocourky a dvě kočičky. 

A všechna koťata měla na čele hvězdu! 

„Ty jsou naše?“ ptal se kocour. Kočka 

odpověděla: „Ano. Narodila se dnes 

odpoledne. A pořád se jenom perou.“  

Kocour chtěl koťata uklidnit a řekl: 

„Buďte hodní!“  Bez úspěchu. Koťata 

řádila dál. 

„Našel jsem mapu k pokladu!“ zkusil to 

kocour. To na ně zabralo. „Mňau, mňau!“ 

a koťata se shlukla kolem otce. „Pojďte za 

mnou,“ zval je kocour. Potom je vodil 

kolem domu, až konečně došli zpátky 

k oknu, kde měli pelíšek. 

„Kde je poklad?“ rozhlížela se unavená 

koťata. „Největší poklad jste přece vy!“ 

zasmál se kocour. 

Strašidelný dům a Lili (Kateřina Drongová, 7. B) 
 

I. Lili dostala strašidelný dům  

Byla jednou jedna holčička a ta se 

jmenovala Lili. Měla moc ráda poutě 

a víte proč? Protože na každé pouti je 

strašidelný dům, který úplně miluje. 

Jednou takhle ráno se se svými rodiči na 

jednu pouť vydala. Když tam přišli, 

uviděli velký starý dům, na kterém bylo 

napsáno Strašidelný dům pana Viléma. 

Jenže chyba byla v tom, že byl zavřený 

a ve velmi špatném stavu. Lili byla 

zklamaná, ale nedalo se nic dělat. 

Najednou se za nimi objevil starý muž 

a řekl: „ Nechtěli byste tento dům koupit, 

už jsem moc starý a nedokážu se sám 

o něj starat“. Lili vykřikla: „Ano, ano, 

maminko, prosím, kupme ho!“ Ale 

maminka kroutila hlavou: „Co bychom 

s ním asi tak dělali?“ „Ale zlato, maminka 

má pravdu, nemáme dost peněz, abychom 

tento dům zase postavili na nohy,“ dodal 

tatínek. Lili ještě dlouho prosila 

a přimlouval se i starý pán. „Prostě ten 

dům nekoupíme a Lili už pojď, jedeme 

domů,“ uzavřela maminka.  

Lili smutně odjížděla. 

Za dva dny přišel Lili 

dopis. Když ho otevřela, 

psalo se v něm:  

Milá Lili,  
ocitl jsem se v nemoc-
nici. Jsem velmi vážně 
nemocný, a proto ti 
přenechávám můj starý 
strašidelný dům i se 
všemi strašidly.  

Vilém  Niggl 

Chvíli přemýšlela, jaký 

strašidelný dům by to mohl 

být. Potom jí to došlo: „No 

jasně vždyť to je ten 
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strašidelný dům, který nám nabízel ten 

starý pán“.  

Za chvíli už seděla s rodiči v autě a jeli se 

na ten dům podívat. Když přijeli, na domě 

byl vzkaz, kde bylo napsáno:  

Jsem v nemocnici, dům je prodán.   
Telefon: 731 846 233. 

Lili byla velmi zvědavá, jak strašidelný 

dům vypadá vevnitř, jenže  neměli klíče. 

Tak se vydali za panem Vilémem 

Nigglem do nemocnice. Když ho tam 

konečně našli, dlouho si s ním povídali 

a potom jim dal klíče: „Dobře se mi o něj 

starejte,“ řekl a usmál se na Lili.      

Pokračování příště.     

Vliv moderních technologií (Veronika Kozáková, 9. A)
 

Moderní doba. Nepotkáte jedince, který 

by nevěděl, co je to dotykový telefon, 

tablet nebo počítač. Stále slýcháme, že 

jediné, co umíme, je pohyb na internetu. 

Ale jsou média a moderní technologie 

opravdu tak špatné? 

Můžeme začít příkladem škol. Copak 

nepatří mezi naše povinné předměty na 

základních školách i informační 

technologie? Tento předmět nás má naučit 

základy počítačového umění. Není tu jen 

tzv. Informatika, ale i jiné předměty. 

Například jazyky. 

A samozřejmě, pro většinu žáků snad 

nejběžnější věc - referáty. V tomto ohledu 

je úplně jedno, který předmět má být 

hlavním tématem. Na internetu najdete  

 

informace a v textových programech 

můžete celý referát sepsat. Z vlastní 

zkušenosti vím, že jsou učitelé, kteří chtějí 

referáty zpracované výhradně na počítači. 

Bohužel, ve školách mají tendence 

zakazovat telefony. Osobně mi to přijde 

nesmyslné - zakazovat moderní 

technologie, když na jiných pracujeme 

v předmětech? Je to krok dozadu, což 

nemá smysl. 

Určitě má každý z nás kamaráda, 

známého nebo nějakého člena rodiny, 

který nebydlí ve vašem okolí. Nemyslím 

tím úplně zahraničí, stačí, když bydlí 

v jiném kraji a vy proto nemáte možnost 

se vídat častěji. Ano, je tu možnost 

dopisů, ale trvá, než se dopis odešle a než  

vám přijde odpověď. Proto jsou tu sociální 

sítě jako např. Facebook a jeho služba 

Messenger. Možná typičtější je služba 

Skype, ale musíme si přiznat, 
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že Messenger je v této době používanější.  

A teď, jak to vlastně funguje? Klíčové je 

připojení na wi-fi. Pokud máte připojení 

k internetu pomocí wi-fi, a přiznejme si, 

že moc lidí bez internetu v této době už 

není, stačí vám jen najít své přátelé. Pak 

už vám nic nebrání v komunikaci. Je to 

rychlé, snadné a lehce dostupné. 

Ale vraťme se k těm důležitějším 

potřebám lidstva. Tentokrát příklad 

obyčejných obchodů. Kvůli novým 

daňovým zákonům bychom si v podstatě 

nemohli koupit ani jeden rohlík. 

Potřebujeme elektřinu, která nám 

zprovozní jednotlivé pokladny patřící do 

moderní technologie. Samozřejmě 

bychom se mohli vrátit do starých kolejí, 

kdy nebyly elektronické pokladny 

zapotřebí, ale to by se musel změnit 

zákon, což je na další povídání. 

Milujete hudbu? Internet taky. Youtube, 

Spotify - to vše určitě znáte. Neomezené 

hodiny, které vám umožní poslouchat 

hudbu, jakou jen chcete. Ale zmínila jsem 

Youtube, tato stránka samozřejmě není jen 

o hudbě. Jsou tu různá videa od tzv. 

youtuberů, ale o těch později. Nicméně 

díky nim jsou dostupná videa snad 

o čemkoliv. Návody, „vlogy“ z cest, 

dovolených a zájezdů, challenge, kde 

youtubeři plní občas až bláznivé úkoly 

apod. 

Nejen youtubeři zajišťují zábavu v podobě 

sledování děje na obrazovce. Díky 

internetu se můžete online kouknout na 

jakýkoliv film bez placení z pohodlí 

vlastního domova. Je jen na vás jaký žánr 

si vyberete nebo jestli dáte radši přednost 

seriálům. 

Na internetu je mnoho herních stránek, 

které jsou volně dostupné a neplacené. 

I když je to „žrout času“, jak jej často 

popisují rodiče dětí, občas se hodí menší 

odreagování. Jsou tu jedinci, kteří ale 

nemají jako zábavu hry. Mají radši třeba 

knihy a i na takové internet myslí. Jsou tu 

nejrůznější aplikace a webové stránky 

plné knih.  Pak už záleží jen na vaší volbě 

a oblíbeném žánru. 

Samozřejmě internet ale není tak růžový 

jak se zdá. Zmínila jsem youtubery. Kdo 

to je? Jsou to lidé různého věku, kteří 

natáčí na Youtube videa. I oni si vytvořili 

své žánry. Můžete tak shlédnout beauty 

videa, challenge, vlogy, parkour nebo tzv. 

Let’s playe. Tito youtubeři také mají svůj 

žebříček úspěšnosti, což se odráží v čísle 

pod videem, které ukazuje počet 

zhlédnutí. Podle toho jsou zváni na akce, 

kde je můžete potkat. Je to vlastně něco 

jako koncert. To bylo jen takové 

nahlédnutí, ale hlavní problém spočívá 

jinde. 

Youtubeři nejsou vždy slušní lidé. Ne 

každý z nich se snaží být dobrým vzorem 

pro své „diváky“. Pokud se trošku 

zajímáte o dění na internetu, určitě jste 

zaznamenali kauzu ohledně youtubera 

Taryho. Je to dospělý muž, který natáčí 

hlavně parkour návody a snaží se děti 

dostat od počítačů tím, že jim ukáže jak 

cvičit a postupně se dopracovat k již 

zmíněnému parkouru. Ano, jeho myšlenka 

je pěkná a taky se mu dařilo ji plnit. 

Začalo ho sledovat více lidí a Tary tak 

dostával více peněz. Peníze putují 

částečně do propagace jeho jména, ale 

většinu z nich má pro vlastní potřeby. 

Nestydí se tak za vlastnictví auta značky 

Audi, drahou dovolenou a značkové 

oblečení. Tary má také instagramový účet, 

na kterém najdete videa v jeho Audi. Ano, 

tím začal problém.  Zveřejnil zde krátký 
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záznam jízdy ve svém autě. Samozřejmě 

to není nic špatného. Špatné na tom je, že 

jede vyšší rychlostí, než je povoleno, řídí 

v ne zrovna ideálních botách a natáčí 

v pozici řidiče. Což znamená, že kontrolu 

nad autem měl jen jednou rukou. A to 

není zrovna ideální příklad pro mladší 

děti, že?  

Většina z nás očekávala, že se omluví 

a půjde se dál. Bohužel, to by mu sláva 

nemohla stoupnout do hlavy a z Taryho 

by se nesměl stát arogantní člověk. 

Nepokusil se ani o omluvu, celé to 

okomentoval tím, že chce být ještě 

dítětem. Pak se nikdo nemůže divit, že se 

média začala více zajímat a 

kritizovat. V takové chvíli 

by si lidé měli dávat pozor, 

co dělají. Jenže Tary byl 

opět výjimkou. Na své akci, 

kam chodí spoustu dětí, 

které za svou účast zaplatili 

ne zrovna malou částku 

peněz, vysílal na 

Instagramu stream, což je 

něco jako živé vysílání. 

Nechal děti, aby mu kladli 

otázky, na které odpovídal. 

Přesně v tu chvíli byl 

otázán malým bezelstným 

chlapcem. Zeptal se ho: 

„Tary, proč máš tak drahé oblečení?“ Na 

tuto otázku je možné mít tolik odpovědí, 

ale Tary si vybral určitou větu, která je 

teď, dá se říct legendární mezi mladšími 

dětmi. Byla to odpověď: „Já nemám drahé 

oblečení, jen ty máš málo peněz.“. Na 

záznamu jde vidět, jak chlapce odpověď 

zamrzela. Odstrašující ale je to, že ostatní 

děti se smály a ukázaly tak youtuberovi, 

že to bylo vlastně vtipné odpálkování. Pak 

netrvalo dlouho a Tarymu klesl počet 

odběratelů, shlédnutí pod videi, 

sledujících atd.  

Jako další příklad můžu uvést trošku 

čerstvější téma a to youtubera Ondru 

Vlčka. O jeho tvorbě vám příliš neřeknu, 

protože sama nevím, čemu se věnuje více 

a čemu méně. Každopádně Ondrovi je 22 

let, což není nijak příšerné číslo. Příšerné 

se stává ve chvíli, kdy si najde přítelkyni 

o 9 let mladší než je on sám. Ano, 

opravdu měl přítelkyni, které bylo teprve 

13 let. V tuto chvíli se na internetu začaly 

šířit pomluvy typu „Ondra je pedofil“. 

Jenže, kdo to potvrdí? Pak se nedá 

přiklonit ani na jednu stranu. Je to špatné 

nebo ne? Já osobně tvrdím, že to špatné je. 

Což je taky důvod, proč to přikládám jako 

špatný příklad. Myslím, že náctileté děti 

by se měli pohybovat mezi náctiletými. 

Jak v přátelství, tak i v prv-

ních láskách a vztazích. 

A nebyla jsem jediná 

s tímto názorem. Mnoho 

lidí se proti tomuto vztahu 

bouřilo, na youtube se 

začali objevovat videa, 

která kritizovaly Ondru 

a jeho přítelkyni a nabádaly 

je, aby se spolu rozešli. 

Faktorem byly také 

fotografie na internetu, kde 

měl plnoletý Ondra 

položené ruce na tzv. 

erotogenních částech své 

nezletilé přítelkyně. 

Objevovaly se zde i fotografie, kde měla 

dívka pokrytý celý krk „cucfleky“ a v ruce 

měla poloprázdnou láhev alkoholu. 

Očekávalo se, že to Ondra pochopí, on ale 

vydal video, ve kterém se snažil vysvětlit, 

proč s dívkou je. Bohužel, volbou 

špatných slov jen utvrdil lidi v názoru, že 

je pedofil. Vycházeli další videa tentokrát 

kritizující Ondrovo vysvětlení. Ovšem 

tentokrát se objevil účinek. Ondra se se 

svou přítelkyní rozešel. Znovu natočil 

video s vysvětlením, kde uváděl důvod 

rozchodu. I když v tomto případě by se 

dalo říci spíše pauzy. Dvojice spolu prý 

nechce být, pokud bude takto probírána. 
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Proto se dohodli, že počkají, než dívka 

bude mít trošku rozumnější věk na jejich 

vztah. Samozřejmě ne každý tomuto věří 

a tvrdí, že spolu jsou i nadále, ale tajně. 

Což je zrovna věc, kterou nikdo nemůže 

potvrdit. Ale nemyslím si, že zrovna 

Ondra Vlček patří mezi klady současného 

internetu. 

Je jasné, že problémoví youtubeři nejsou 

jen Ondra a Tary. Za ty léta, co youtube 

a internet existuje tu bylo mnohem více 

průšvihů, za které může lehkomyslnost 

nebo arogance. 

Ale nejsou to přece jen youtubeři a jejich 

výstupy. Určitě vám říká něco slovo 

šikana. Pravděpodobně ji někdo z vás 

zažil. Je jedno, zda byl obětí on sám nebo 

někdo z jeho okolí. Teď je důležité, že 

víte, co to šikana je. Takový poddruh 

šikany je i kyberšikana. V tuto chvíli 

můžeme vyloučit šikanu v podobě rvaček. 

Je to převážně slovní šikana. Jedná se 

většinou o vydírání, urážky a veřejnou 

pomluvu. A nečekaně je to trestné. Ne 

vždy se ale něco takového řeší s policií. 

Proto kyberšikana přetrvává a poškozuje 

stále více lidí. Otázka, jestli se proti tomu 

dá bránit jinou cestou než nahlášením 

policii nebo dospělému, je podle mě 

zbytečná. 

Ale probíraly jsme obchody. Samozřejmě 

nejen obchody, ale i banky fungují 

částečně díky internetu a technologiím. 

A právě toho využívají hackeři 

a internetoví zloději. Nabourají se do 

systému a pak mohou klidně danou banku 

vykrást. Vše záleží jen na zabezpečení 

a vychytralosti zlodějů. 

A nezapomínejme na naše prarodiče 

a některé rodiče. Jsou to oni, kteří neměli 

možnost zažít techniku ve svém mládí. 

Radši běhali venku s přáteli a jejich 

nejkrásnější zážitky jsou každý den nově 

odřená kolena. Nám to přijde absurdní, ale 

něco na tom bude. Nesmíme se proto na 

ně zlobit, když nám omezí dobu na 

elektronice, nebo nám ji zabaví úplně. 

Chtějí, abychom si užili života venku. 

Měli bychom je poslechnout a chodit ven 

s přáteli, na procházky s rodinou nebo 

s domácím mazlíčkem. Může to znít 

otravně nebo namáhavě, ale je to zdravé 

a mnohdy i zábavné.  

Takže tohle vše je jen zlomek služeb, 

které internet poskytuje. Jsou to kladné 

i záporné věci. Možná vám mohou přijít 

rizika vyšší než klady, ale samozřejmě 

tohle se vás nemusí týkat, pokud budou 

vaše opatření dostatečná. Například 

antivirové aplikace.  

Hlavní myšlenkou tohoto textu bylo 

ukázat lidem, jaký vliv mají média na naše 

životy. Opakuji, že příklady, které jsem 

zde uváděla, jsou jen zlomkem toho, co 

opravdu internet nabízí, nebo čím nás 

ohrožuje. Je už jen na každém z nás, jak 

se na internetu bude pohybovat. Důležité 

je naše bezpečí.                                              
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O jablíčku Aničce (Veronika Kubíčková, 4. A) 
 

Byla jedna jabloň máma, která měla 

spoustu malých zelených dětí – jablíček. 

Jedno z nich se jmenovalo Anička. Anička 

se houpala na mámě a spolu s ostatními 

dětmi pomalu žloutla. Potom se začala 

zbarvovat do červena a ukazovala svá 

červená líčka. Anička si představovala, že 

až uzraje, tak ji odvezou do obchodu 

a nějaká holčička si ji vybere a sní a hodí 

ohryzek do koutu zahrady. Potom 

z Aničky vyroste veliký strom stejný jako 

maminka. 

Brzy přišel sadař s dlouhým žebříkem 

a košíkem. Utrhl Aničku a dal ji 

k ostatním sklizeným jablíčkům. Aničku 

potom naložili do nákladního auta 

a odvezli do velkého obchodu. Tam už 

Anička nedočkavě čekala, kdo si ji vezme. 

Koupil si ji malý chlapec jménem Honzík. 

Honza si odnesl Aničku a další jablka 

domů a položil je na kuchyňskou linku. 

Anička čekala na Honzíka už dva týdny, 

ale Honzík si pro ni nešel. On na ni totiž 

úplně zapomněl. 

Bylo pondělí a maminka se pustila do 

úklidu. V kuchyni našla staré jablko a dala 

ho do koše. Druhý den šel Honzík vynést 

koš do popelnice. Když odpadky 

vyhazoval, všiml si, že je tam jablíčko. 

Vytáhl Aničku, ale uviděl, že je shnilá. 

Dal ji do popelnice. 

Děti, když si něco koupíte, tak na to 

nezapomeňte jako Honzík na Aničku! 

Mohly byste pokazit něčí velký sen. 

 

 
 

Diadém  

(Filip Pecko, 7. A) 
 

Září jako hvězda nádherná, 

podívaná překrásná. 

Úchvatný to pohled 

na jeho úžasný vzhled. 

 

Kochání už bylo dost, 

bude dokonalý, to je má starost. 

Pohled mi do tváře úsměv vnáší, 

nedokonalosti mě straší. 

 

Dám ho za výlohu, 

zářivou jak oblohu. 

Diadém je fuč, 

na tohleto čuč. 
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Jak nás ovlivňují média? (Eliška Makáňová, 9. A) 
 

Mohou mít vůbec média vliv na člověka? 

Mohou a nejen na jednotlivce, ale i na 

celé skupiny lidí, strany, státy i na celý 

svět.  

Nevím, jestli se dá považovat otázka vlivu 

médií na člověka za správnou. Asi by 

měla být položena takto: Vliv člověka na 

člověka skrze média. Ano, v tom případě 

je vliv médií na lidi velký a bohužel lidé 

jsou rádi a snadno ovlivňováni. Dnes je to 

o to jednodušší, že média na nás číhají na 

každém kroku. Už nemusíme vyhledávat 

řečníky, číst tlusté knihy, na které ani 

nemáme čas, dnes si je nosíme v kapsách 

s sebou. Mobilní telefon je hodně velké 

médium. Že největší média lidstva jsou 

noviny, rádio, televize a internet? To je 

pravda. Ale neobsahuje dnešní mobilní 

telefon všechny tyto média v sobě? Je 

pravda, že noviny z něj nikdo neudělá, ale 

k čemu noviny, když máme internet. Za 

pár let už dost možná noviny nebudou 

zapotřebí, za stejný poplatek si svůj 

oblíbený denní tisk stáhnete 

v elektronické podobě do svého přístroje, 

protože spotřeba papíru na naší planetě je 

velmi vysoká.  

Na každého z nás, aniž si to 

vůbec uvědomujeme, mají 

informace veliký vliv. 

Současný trend diet a cvičení 

už stál nejednu mladou dívku 

zdraví a co hůř, i život. 

Vezměte si časopis, televizi 

a chodící věšáky na módní 

oblečení, nádherné ženy ve 

spodním prádle nebo bez, 

zpěvačky, samozřejmě se 

skoro dokonalou postavou, 

prezentované jako to nejlepší 

z naší společnosti. A protože 

to vidíme skoro všude,  

 

začínáme se s tím ztotožňovat. Dívky 

podle svých vzorů drží drastické diety a k 

tomu je opět vybízejí média svými 

reklamami na různé hubnoucí tablety, 

koktejly nebo náplasti. Mohou vůbec 

tomuto mediálnímu tlaku odolat? 

A největší ironií je, že otočíte na druhou 

stranu a je vám vyprávěn příběh cesty 

anorektičky za její krásnou a dokonalou 

postavou. 

Další z vlivů medií představuje vliv na 

naše soukromí. Pustili jsme si je do svých 

domovů, trávíme s nimi náš volný čas, 

místo toho abychom se věnovali svým 

blízkým. O vpádu médii do soukromí by 

nejvíce mohly vyprávět veřejně známé 

osoby. Vezměme si, co začala dělat média 

kolem smrti české ikony Karla Svobody? 

Ačkoliv to byl člověk, jehož písně zná 

a miluje celý národ, nemá právo nějaký 

přitroublý pisálek plivat na jeho ženu. 

A jsme opět u vlivu médií. Nikdo se 

nedozví, co Karla Svobodu dohnalo 

k smrti, nikdo nemá právo kohokoliv 

veřejně obviňovat či nad něčím osudem 

spekulovat, ale může se stát, že média 

doženou jeho ženu ke stejnému činu. 
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I takto negativní vliv mají média nad 

námi. A my se opět necháme rádi 

masírovat těmito informacemi a dál si 

budeme kupovat bulvár nebo koukat na 

bulvární pořady v televizi. 

Abychom se však neopírali pouze do 

bulvárních médií, i „seriózní“ média 

dokáží nadělat pěknou škodu.  

Média mají vliv i na naše morální 

hodnoty. Není daleko doba, kdy války 

a hrůzy odehrávající se tisíce kilometrů od 

nás se nás až tolik netýkaly. Oběti války, 

znetvořená těla, to vše bylo daleko. Na 

válku, katastrofy a osudy lidí koukáme 

takřka denně v přímém přenosu a co je 

nejhorší, pomalu si na to zvykáme. Už 

dokážeme udržet oči na obrazovce, když 

před námi umírá lidská bytost a média 

nám to podávají tak, jako bychom po 

ničem jiném ani netoužili. 

A co je možná vůbec nejhorší, bude hůř! 

Protože my v dnešní uspěchané době 

informace žádáme a vyhledáváme. Podle

 

našich společenských norem totiž platí, 

kdo není dostatečně informovaný, je tak 

trochu zaostalý a kdo má dostatek 

informací, je tak trochu ovlivněn. A kde 

bereme naše informace? Převážně z médií. 

Tak dá se proti tomu alespoň trochu 

bránit? Nevím, ale myslím si, že by si 

z každé informace měl člověk vzít asi tak 

polovinu. Polovina jsou možná fakta 

a polovina možná lež. Vždyť tu informaci 

psal pouze člověk! 

Strašidelný dům a Lili – pokračování (Kateřina Drongová, 7. B) 

II. Prohlídka strašidelného domu 

  

Druhý den ráno si Lili řekla, že když už 

vlastní strašidelný dům, tak by ho měla 

vidět i zevnitř. Poprosila rodiče, aby ji po 

škole vyzvedli a jeli se na něj podívat. 

Rodiče s tím souhlasili. Lili den  ve škole 

uběhl rychle a než se nadála, seděla už 

v autě na cestě k pouti, na které to 

všechno začalo.  Konečně tam dorazili, 

rodiče Lili vysadili a odjeli vyřídit 

nákupy. Lili šla okamžitě odemknout, 

a když tam vešla, hned se lekla. Vybafl na 

ni strašidelný klaun, který visel nad 

dveřmi. Zhluboka se nadechla a dále 

zkoumala, jak dům vypadá uvnitř. O stěnu 

byly opřené skříňky, které vypadali jako 

tři velké rakve. Na první skříňce bylo 

napsáno Elvíra a uvnitř byla ježibaba. Na 

druhé bylo napsáno Lupinka a uvnitř byla 

krásná paní, která vypadala jako panenka 

a na té třetí skříňce bylo napsáno 

Maurícius a byl v ní jakýsi muž, který 

vypadal jako doktor, ale dost strašidelný 

doktor.“ „Á, první opravdová strašidla,“ 

řekla si Lili. Otočila se a v tom jí někdo 

poklepal na rameno. Otočila se 

a najednou… 
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III. Strašidla ožila 

 

... se za ní objevila tři strašidla, která před 

chvíli viděla v rakvích. Trochu se bála, ale 

pak se zeptala: „Kdo jste a jak to že jste 

živí???“ „To je naše tajemství,“ 

odpověděla Lupinka. „Vždy když panu 

Vilémovi bylo nejhůř, tak jsme ožili a teď 

je to s ním opravdu zlé,“ řekla 

a zesmutněla. „Chtěli bychom mu nějak 

pomoc, ale do nemocnice nás nepustí,“ 

řekla Elvíra a Maurícius to potvrdil. 

„Musíme to nějak vymyslet,“ odpověděla 

na to Lili. Strašidla přikývla a souhlasila. 

Lili v první řadě potřebovala dostat 

strašidla k sobě domů. A nezbylo než 

čekat, co řeknou rodiče, ale hned věděla, 

že jí pravdu nebudou věřit. Zeptala se jich 

tedy opatrně, jestli si něco ze 

strašidelného domu může odvézt. Svolení 

kupodivu dostala a tak naložili ty tři 

úžasná strašidla do kufru a doma je uložili 

na půdě. Lili doufala, že do rána  vymyslí 

další postup.  

 

IV. Nemocnice 

 

Když se ráno Lili probudila, řekla si: „Už 

to mám, převleču strašidla do normálního 

oblečení, umyjí se a můžeme je v klidu 

vzít s sebou do nemocnice.“ Když jim to 

navrhla, všichni souhlasili. „Ale co rodiče 

jak ti na to budou reagovat?“ Toho se 

všichni obávali. To neprojde. Ale do 

nemocnice museli.  „A co jet sami 

autobusem?“ „Co je to autobus?“ zírala na 

Lili strašidla. „To uvidíte, nesmíme se 

zdržovat a pojďte už,“ řekla Lili 

a nenápadně se plížili ven z domu. 

„Kampak máš namířeno?“ zavolala 

maminka na Lili. „Do nemocnice za 

panem Vilémem,“ řekla Lili. „Aha.“ řekla 

si maminka v duchu a než se nadechla, už 

byla její dcera pryč. 

Když se Lili a strašidla dostavili do 

nemocnice, pan Vilém se zrovna koukal 

na televizi. „Dobrý den,“ pozdravili 

slušně. „Ale, ale, koho pak tu máme? 

Lupinka, Elvíra a dokonce i Maurícius! 

Tak si přece jenom našla mé tajemství. 

Mám opravdu radost, ale co tu vůbec 

děláte?“ „Potřebujeme vědět, co vám je a 

jestli se vůbec vrátíte k nám,“ odpověděla 

Lupinka.  

„Ale  Lupinko, vždyť jsem hodně starý 

a už to nebude nikdy jako dřív, nemůžu se 

vrátit, protože jsem nemocný a to vážně.“   

Najednou všichni ztichli a jeden na 

druhého se koukali. Za chvíli se otevřely 

dveře, přišla sestřička a řekla: „Konec 

návštěv.“ Strašidla i Lili se smutně 

rozloučili a odešli. Když přijeli domů, 

neměli chuť si dát večeři, takže šli radši 

spát. Pořád jim to připadalo velice smutné 

a musí s tím něco udělat, ale co, to nikdo 

nevěděl. 

Pokračování příště. 

 

Školní rýmy  

(Viktorie Káčerková, 4. A) 
 

Každý chodí do školy, 

doufám, že tam nezlobí, 

 

A když někdo zazlobí, 

tak se hnedka omluví. 
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Without colors  

(Veronika Kozáková, 9. A) 
 

Život bez barev. Většina z nás si to ani 

nedovede představit, ale Maisie tak musí 

žít. Neexistují pro ni barvy, pouze šedivý 

svět ... 

 

white 
„Promiň, nekoukala jsem na cestu.“ 

„To je v pohodě. Teda pokud jsi v pohodě 

ty?“ 

„Já - asi ano.“ 

„Fajn. Eeeee ... já ... jsem Benny.“ 

„Maisie.“ 

„Máš krásné jméno. Zní tak čistě 

a nevinně.“ 

„Díky. Tvoje jméno je taky fajn.“ 

„Díky.“ 

„Tak já asi půjdu.“ 

„Dobře.“ 

„...“ 

„Maisie, počkej!“ 

„Hm?“ 

„Nechtěla bys někam zajít?“ 

„Uh ... asi ano.“ 

 

grey 
„Jsi moc fajn.“ 

„Díky.“ 

„Jen ...“ 

„Co?“ 

„Proč se neusmíváš?“ 

„Nemám důvod se usmívat.“ 

„Jak to? Vždyť svět není jen černobílý.“ 

„A co když je?“ 

„Co tím myslíš?“ 

„Co když pro někoho existuje právě jen 

černobílý svět?“ 

„...“ 

„Benny, já nevidím barvy. Jsem 

barvoslepá.“ 

 

black 
„Proč pláčeš?“ 

 
 

„...“ 

„Maisie. Prosím, řekni mi to.“ 

„Mrzí mě, že nikdy neuvidím barvy. 

Nepoznám krásu duhy. Jediné, co mě 

bude obklopovat, je černobílý svět. Chtěla 

bych aspoň vědět, jaké pocity z barev 

sálají. Umět odpovědět na otázku, jaká je 

má oblíbená barva. Cokoliv.“ 

„Jak se cítíš?“ 

„Cože?“ 

„Řekni mi, jak se cítíš?“ 

„Ztraceně. Jako by nic nemělo smysl. Jako 

bych se propadala do hluboké propasti 

a při tom věděla, že není cesty ven.“ 

„Přesně taková je černá. Je smutná, je to 

barva nicoty.“ 

„Benny?“ 

„Hm?“ 

„Vysvětlíš mi, jaké jsou barvy?“ 

„Ano.“ 

 

brown 
„Je to hloupost.“ 

„Co?“ 

„Víly neexistují.“ 

„Maisie, nekaž to. Být po tvém, tak 

Popelka prince nepozná.“ 

„Aspoň by měla jistotu, že se na ni 

nevykašle.“ 

„...“ 

„No co? Jsem realista.“ 

„Fajn. Tak se seznam s hnědou.“ 

„Cože?“ 

„Hnědá. Realistická barva a barva jistoty.“ 
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„Aha. Takže Popelka je blondýna.“ 

 

 
 

red 
„Vážně se snažíš o tohle?“ 

„Jo.“ 

„Maisie, já chápu, že se chceš naučit vařit 

i něco jiného než instantní polívky a vodu 

na čaj, ale s tím nožem jsi vážně 

nebezpečná.“ 

„Heleee. Umím toho uvařit mnohem víc 

...“ 

„Promiň, já zapomněl. Ještě vajíčka.“ 

„Benny. Já to myslím vážně.“ 

„Dobře. Dobře.“ 

„Au!“ 

„Bože. Maisie, okamžitě odlož ten nůž.“ 

„To protože jsi na mě mluvil.“ 

„To určitě. Ukaž tu ruku.“ 

„Bolí to.“ 

„Nečekaně. Naštěstí to není hluboká 

rána.“ 

„Ale krev teče pořád.“ 

„Pořezala ses. Je logické, že ti poteče 

krev.“ 

„Jakou má vlastně barvu krev?“ 

„Červenou.“ 

„Co znamená?“ 

„Nebezpečí, energii, moc, lásku, vzrušení, 

sílu. Má představovat právě krev a oheň.“ 

„Červená ke krvi opravdu sedí.“ 

 

orange 
„enny, kam mě to vedeš?“ 

„Nebuď zvědavá.“ 

„Ale notaak. Už se můžu podívat?“ 

„Počkej ještě.“ 

„Jak dlouho?“ 

„Už tam skoro jsme.“ 

„...“ 

„Vidiš? Jsme tu.“ 

„Páni. To je...nádhera. Bože, Benny, 

děkuju.“ 

Stála uprostřed rozkvetlé louky. 

Obklopovala ji tráva posetá květy a vítr jí 

čechral vlasy. I když vše viděla jen 

černobíle, byla to pro ni neskutečná krása. 

„Maisie?“ 

„Ano?“ 

„Ta je pro tebe.“ 

„Květina? Jakou má barvu?“ 

„Je oranžová.“ 

„Jaká je oranžová?“ 

„Noo, jsi teď šťastná?“ 

„Ano.“ 

„A přesně to má oranžová představovat. 

Radost.“ 

„Děkuju.“ 

 

yellow 
„Jaké je tvé nejoblíbenější roční období?“ 

„Asi léto.“ 

„Povíš mi svou nejšťastnější vzpomínku 

z léta?“ 

„Cože?“ 

„Prosím, Benny.“ 

„Noo. Nevím přesně, ale rád vzpomínám 

na léto se svou sestrou.“ 

„Máš sestru?“ 

„Měl jsem sestru. Autonehoda...“ 

„To je mi líto.“ 

„Jo. To mě taky ...“ 

„...“ 

„Máš ráda slunce?“ 

„Zbožňuju ho. Jakou má vlastně barvu?“ 

„Žlutou.“ 

„Jaká je?“ 

„Jaké máš pocity, když cítíš sluneční 

paprsky na své kůži?“ 

„Nevím přesně. Je to ... osvobozující. Na 

slunci se cítím tak nějak ... uvolněně.“ 
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„Přesně to je žlutá. Vřelá a osvobozující.“ 

„Cítil ses tak se svou sestrou?“ 

„Cítím se tak s tebou.“ 

 

green 
„Proč se na mě tak koukáš?“ 

„Nesmím?“ 

„Neodpověděla si.“ 

„Máš pěkné oči.“ 

„To ti přijde?“ 

„No ... jo. Jen bych ráda viděla jejich 

barvu.“ 

 

 
 

„Páni. To tě vážně tak zaujaly moje oči?“ 

„Nech toho a řekni mi, jakou mají barvu? 

Nebo chceš vědět, jaké jsou moje pocity, 

když se ti dívám do očí?“ 

„No asi jo. Celkem mě to zajímá.“ 

„No ... eh ... je to uklidňující. Je  to ... 

jakoby s tvým pohledem přišla naděje a ... 

pocit bezpečí.“ 

„Abych se nezačal červenat.“ 

„Už mi pověz, jakou mají barvu? Prosím.“ 

„Dobře, dobře. Jsou tmavě zelené. 

A i když jsem nečekal, že to vyčteš 

z mých očí, máš pravdu. Zelená má 

uklidňovat, dodávat naději i pocit bezpečí. 

Je to přátelská barva.“ 

„Zelená k tobě sedí.“ 

„Vážně?“ 

„Vážně.“ 

  

turquoise 
„Jak si se dříve vypořádávala s tím, že 

nevidíš barvy?“ 

„Vlastně ani nevím.“ 

„Měla si nějaké přátele?“ 

„Neřekla bych přátele. K přátelům jsi 

otevřený. Jenže to já neuměla.“ 

„Ale ke mně jsi upřímná a otevřená.“ 

„Víš, jsi můj jediný přítel.“ 

„Jediný?“ 

„Jo. Jediný za celý život.“ 

„A na celý život.“ 

„Benny?“ 

„Ano?“ 

„Můžu tě obejmout?“ 

„Ty se ještě ptáš?“ 

„Takže můžu?“ 

„Pojď sem.“ 

„Děkuju.“ 

„To já děkuju.“ 

„Za co?“ 

„Že jsem mohl poznat tvou tyrkysovou 

minulost.“ 

 

blue 
„Maisie, pojď se schovat.“ 

„Proč?“ 

„Prší. Nechci mít na triku, že budeš 

nemocná.“ 

„…“ 

„Maisie?“ 

„Ano?“ 

„To myslíš vážně?“ 

„Co?“ 

 „Tancuješ v dešti...“ 

„Vždyť je úžasný.“ 

„Ale…“ 

„Pojď za mnou.“ 

„Jsi spokojená? Teď jsme oba úplně 

mokří ...“ 

„Jakou má voda barvu?“ 

„Je znázorňována jako modrá.“ 
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„Co znamená?“ 

„Touhu, důvěru, stálost a spokojenost.“ 

„Aha ...“ 

„Kdy máš takové pocity?“ 

„Když jsem s tebou. Důvěřuju ti a jsem 

v tvé přítomnosti spokojená.“ 

 

violet 
„Budeš upřímný?“ 

„Ohledně čeho?“ 

„Jen odpověz. Ano nebo ne?“ 

„Asi ano.“ 

„Fajn. Co sis o mně myslel, když jsi mě 

poprvé uviděl?“ 

„Páni, tuhle otázku jsem nečekal.“ 

„Ale odpověz, prosím.“ 

„No … Zaujala si mě. Byla si tak krásná.“ 

„Nemyslím vzhledově, ale povahou. Jestli 

si mě viděl jako namyšlenou Barbie nebo 

třeba jako holku s nosem věčně 

zabořeným v knihách.“ 

„Tak přiznejme si, že u sebe vždy aspoň 

jednu knihu máš.“ 

„Benny. Víš, jak to myslím. Tak, prosím, 

odpověz.“ 

„Vím. Přišla si mi skromná. Osamělá, se 

skrytým tajemstvím.“ 

„Barvoslepost.“ 

„Jo. Byla jsi taková fialová dívka.“ 

„Fialová?“ 

„Skromná, ale přitom náročná. Se skrytým 

tajemstvím.“ 

 

pink 
„Proč si mi neřekla, že máš dnes 

narozeniny?“ 

„Kdo ti to prozradil?“ 

„To se neříká. Ale mám pro tebe dárek.“ 

„Vidíš? Přesně proto jsem nechtěla, aby to 

někdo věděl.“ 

„Psssst.“ 

„...“ 

„Podej mi ruku.“ 

„Benny, vážně nic nechci ...“ 

„Tu ruku ...“ 

„Faaajn.“ 

„...“ 

„Náramek?“ 

„Ano. Růžový náramek.“ 

„Proč růžový?“ 

„Nooo ... Chtěl jsem ti tím něco říct.“ 

„Co?“ 

„Víš ... růžová je poslední barva, kterou ti 

zbývalo poznat.“ 

„Vážně?“ 

„Ano ...“ 

„Proč jsi tak smutný?“ 

„Protože růžová mimo jiné znamená 

i volnost.“ 

„Nechápu, co tím myslíš.“ 

„Znáš už všechny barvy, nepotřebuješ mě. 

Bojím se, že mě začneš ignorovat. Že 

dovolíš, abych se stal jedním z davu a ani 

jeden z nás se nezmůže ani na pozdrav. 

Maisie, nechci tě ztratit ...“ 

„Benny, jak tě to vůbec napadlo? Jsi můj 

jediný přítel, pamatuješ? Jediný na celý 

život. Nikdy bych tě neopustila.“ 

„Slibuješ?“ 

„Slibuju.“ 
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Alenčiny Velikonoce (Kateřina Plháková, 4. A) 
 

Alenka má tuze ráda Velikonoce. Ráno se 

vzbudí a jde ven natrhat květiny. Už jich 

měla velkou kytici, ale trhala dál. 

Maminka mezitím vyfoukla vajíčka. 

Alenka se vrátila domů a dala květiny do 

vázy. Šla pomáhat mamince barvit 

vyfouklá i uvařená vajíčka.  

Maminka řekla: „Tatínek a Honza už šli 

šmekustrovat.“ Alenka vzala do ruky 

nálepku motýlka a plpla ji na vajíčko. 

Maminka nabarvila další vejce na červeno 

a podala ho Alence. „Za chvíli přijdou 

sousedovi kluci, Štěpán a Franta,“ 

připomněla maminka. „Proč nás kluci 

vlastně šmekustrují, maminko?“ zeptala se 

Alenka. „No přece proto, abychom 

neuschly.“ „My schneme?“ 

divila se Alenka a na červené 

vejce nalepila obrázek kuřete. 

Maminka jí podala modré vejce 

a odpověděla: „Alenko, to se 

jen tak říká. Víš, kluci nás 

šlehají proto, abychom byly 

zdravé.“ „Aha,“ řekla Alenka 

a nevěděla, jakou nálepkou má ozdobit 

modré vejce. 

 

Maminka jí poradila, ať tam dá králíčka. 

Alenka tedy přilepila králíčka, který 

v packách držel veliké vajíčko. Maminka 

pokračovala v barvení dalších vajíček. 

Najednou zazvonil zvonek. Alenka šla 

otevřít a venku stáli kluci Štěpán a Franta. 

Pořádně děvče vyšlehali. Maminka zatím 

nalepila na jedno vejce obrázek květiny. 

Alenka vzala dvě nabarvená vejce 

a podala je klukům. Štěpán dal výslužku 

do košíku a oba odešli. Sotva si Alenka 

sedla, zvonil soused. Alenka volala: „To 

je pro tebe, maminko.“ Maminka byla 

také řádně vyšlehána a soused odcházel 

s vajíčkem v kapse. A tak to šlo dál a dál. 

 

Večer si v posteli Alenka řekla: „Letošní 

Velikonoce se povedly.“ 

 

Úvaha: Vyrostou z nás nesvéprávní lidé? (Matěj Konyarik, 9. B) 
 

Nevím sice, jak to chodí u mých 

vrstevníků, ale kdykoliv se zeptám já 

svých rodičů, jestli bych mohl zůstat 

venku o něco déle, nebo na podobné věci, 

většinou je mi to zakázáno. Často mám 

pocit, že si myslí, že jsem ještě malé 

nezodpovědné dítě, co se o sebe neumí 

postarat. Nemyslím to tak, že by nám 

rodiče měli dovolit všechno, mluvím tu 

o věcech jako je procházka jen tak po 

přírodě, nebo projížďka na kole. To jsou 

věci, které obvykle mým rodičům 

připadají pouze jako výmluvy, myslí si, že 

kdykoliv vyjdu ven, jde mi jen o to, abych 

měl šanci udělat něco špatného, přičemž 



 
Literární almanach žáků ZŠ Ruda nad Moravou 

 

 

 

 

85 
 

to je úplně jinak a já pouze chci, abych 

nemusel sedět zavřený doma u počítače, 

tak jak to má většina dětí z této generace 

ve zvyku. Zkrátka a jednoduše, jestli se 

o nás bojí, protože jsme ještě 

 
 

nezodpovědní, nesvéprávní a nepřipraveni 

na okolní svět, jak se potom tedy o životě 

něco naučíme? Jak jinak se dostaneme 

k šanci ukázat, že už nejsme tak malí, jak 

si myslí? Dle mého názoru je to věc, nad 

kterou by se i samotní rodiče měli 

zamyslet. Chápu sice, že nás nutí se učit, 

abychom měli lepší život, ale přece 

musíme občas dělat i jiné věci, než si 

neustále prohlížet zápisky do dějepisu. 

Až (jestli) já osobně budu mít děti, ano 

budu na ně přísný, ale určitě jim 

nenařídím se učit bez toho, aby se alespoň 

hodinu nebo dvě proběhly po venku. 

Protože dle mého názoru není pohyb 

dobrý jen pro fyzické ale i psychické 

zdraví a štěstí člověka. Určitě je nebudu 

neustále nutit koukat do knih a sešitů, ale 

samozřejmě vím, že je to také potřeba, 

aspoň hodinu denně (což je podle mého 

dostačující). 

Franta, smůla a Velikonoce (František Jílovec, 4. A) 
 

Na letošní Velikonoce jsme jeli k tetě do 

Branné. Vzali jsme si s sebou i naše 

morčata. Jmenují se Timmy a Miky. Už 

v autě se stala příhoda, která mi měla 

naznačit, že se na mě bude lepit smůla. 

Morčata se totiž spolu porvala, ale naštěstí 

se nestalo nic vážného - jenom trochu 

natrhlé ucho.  

Jakmile jsme přijeli, vybalili jsme si věci. 

Sestra mě zavolala, že jdeme opékat. 

Opekl jsem si párek, položil ho a šel si pro 

chleba. Tetin pes mi párek snědl. 

Zajímavé bylo, že chleba k němu nechtěl. 

Připadalo mi, že jsme se psem příbuzní, 

chleba mi také moc nejede. Nic zvláštního 

se už ten den nestalo a potom jsme šli 

spát. 

Druhý den ráno jsem zjistil, že nefunguje 

wifi. Celá rodina z toho byla na dně. Ale 

pak jsme se zabavili i bez wifi. Já jsem se 

rozhodl, že půjdu běhat. Když jsem běžel 

kolem lesa, zakopl jsem o kámen a udělal 

si škrábanec na ruce. Volali mě na oběd. 

Měli jsme uzené a brambory. Odpoledne 

jsem byl donucen koukat se na sestřino 

hodinové vystoupení. Už mi z toho 

dřevěněl zadek, tak jsem se trochu 

posunul a přitom jsem vylil svůj oblíbený 

nápoj mamce na záda. Šel jsem raději zase 

běhat až do večeře. Po večeři jsem brzo 

usnul. 

Další ráno jsem zjistil, že na večer je 

naplánováno uspořádat stezku odvahy. 

Zatím jsem to nijak neřešil. Oblékl jsem 

se a posnídal kuličky s mlékem. 

Dopoledne jsme šli na vycházku. Vzal 

jsem si s sebou dalekohled. Cestou jsme 

udělali hodně fotek u vody i v lese. Když 

jsme se vrátili, barvili jsme vajíčka. 

A protože nám hodně barvy zbylo, 

obarvili jsme ještě kameny a svoje trička. 

To se mamce moc nelíbilo. 

Konečně se setmělo a začala stezka 

odvahy. Maminka nám nejdříve řekla 

historku o dědkovi, který sbírá děti, když 

v noci nejsou doma. Historka byla trapná 

až až. Za chvíli jsme vyrazili ven na 

stezku odvahy. První šly moje dvě sestry 
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a na mě zbyla vystrašená 

sestřenice. Sestry kráčely 

vpředu a orientovaly se podle 

světel na louce a v lese. Ječely 

tak, že to probudilo všechnu 

lesní zvěř. Po nich jsme přišli 

na řadu my. Vystartovali jsme 

s baterkou. Zatím jsem se 

nebál, ale sestřenici se klepala 

i hlava. Najednou se v lese 

ozvalo hlasité prásknutí železa! 

Sestřenice nadskočila a roz-

běhla se pryč. Zůstal jsem 

v lese sám. Chtěl jsem se také 

vrátit, ale byl jsem takový 

nešika, že jsem zakopl a odřel 

si nohu. Potom jsem si málem 

zlomil vaz o drát. Rozhodl jsem se 

zatelefonovat tátovi, ať pro mě přijde. Ale 

zvonění se ozvalo kousek ode mě! 

Nejdříve jsem se lekl, ale potom jsem se 

začal smát, protože jsem uviděl, jak 

opodál stojí dědek a zvonění mu vychází 

z jeho hrbu. Rozběhl jsem se zpátky 

k chatě. 

Tam už na mě všichni čekali. Vrhli jsme 

se na tátův batoh a vytáhli jsme z něho 

telefon a prostěradlo. Marně nám 

 

vysvětloval, že ho našel na louce. Nikdo 

mu nevěřil. Tu noc jsem usnul jako 

špalek. 

Ráno nastalo velikonoční pondělí, můj 

oblíbený den v roce. Den, kdy můžu 

beztrestně zbít mamku, tetu, babičku 

i ségry a ještě za to dostanu zaplaceno. 

A bylo by to ještě lepší, kdybych nakonec 

nezapomněl celou výslužku u tety. 

 

No nejsem já smolař? 

Smrtka  

(Lucie Průchová a Sabina Diopanová) 
 

Ten pocit, že nás někdo sleduje má snad každý, 

co když to není jen pocit, co když je to skutečnost? 

Představujeme si věci, které vůbec neexistují, 

přestože z nich máme strach. 

 

Každý se něčeho bojí, 

a každý má z něčeho strach. 

Nikomu ale nedochází, že strach je jen pocit nevědomosti. 

 

Opravdu nás někdo sleduje, 

sleduje nás smrtka. 

 

Život je smrtka, která nám určuje naši cestu. 
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Pád do neznáma  

(Julie Nováková) 
 

Vyber si. 

Čas běží… 

Je to jen na tobě. 

Už je pozdě… 

 

Padám z útesu. 

Pořád dolů a dolů. 

Vzhlížím k nebesům, 

modrým s bílými obláčky, 

bloudící, jak písmenka bez řádky. 

 

Najednou náraz do vody přišel 

a já se potápěla hlouběji a hlouběji. 

Zkusila jsem vykřiknout a otevřela pusu, 

stoupaly ode mě bublinky vzduchu. 

 

Nemohu se nadechnout, 

sráží mě dolů, až dolů ke dnu. 

Pokouším se vyplavat. 

Vyplavat až k hladině. 

 

Houpu se na vlnách 

vrážejících do skály. 

Skály! 

Vzpomínám na útes, 

Na nekonečný pád do nicoty, 

do bezedné prázdnoty. 

 

Nemohu popadnout dech, 

je to jako ve zlých snech. 

Pod nohama už mám mělkou zem, 

zvedám se a běžím polem. 

 

Kouknu kolem sebe, 

kopce, lesy a nahoře nebe. 

Nemohu si pomoct 

a myslím na tebe. 

 

Život  

(Elnerová, Banková, 9. B) 
 

Dnešní život je jen samý spěch, 

máme málo času. 

Stejně nám jednou dojde dech 

a zazní ticho hlasu. 

 

Měli bychom zpomalit 

a užívat si života. 

Vědět, co si dovolit, 

ať nenajde nás samota. 

 

Každý chce mít vše zdarma 

a vládnout celému světu. 

Jenže je tady karma, 

ta jen čeká na odvetu. 

 

 

 

 

 

 

 

Protestovat a naříkat 

- to je náš největší hřích. 

Špatné myšlenky nevítat 

nám pomůže bohužel jen líh. 

 

Ale svět je jen pouhý sen, 

který člověk v noci má. 

A záleží na něm jen, 

jaký si ho udělá. 

 

Sen může být dobrý i špatný, 

jak světlo a temnota. 

Bohužel někdo nemá žádný, 

pak potopí ho prázdnota. 

 

Nejlepší je poznat štěstí, 

co jen víc si můžeš přát. 

Život klidný můžeš vésti, 

ale pamatuj ... nežiješ třicetkrát! 
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Město Světélkov  

(Melánie Vosiková, 8. B) 
 

Kdysi dávno bylo jedno město, a to město 

se jmenovalo Světélkov. Bylo proslulé 

tím, že každý den v roce zde neustále 

svítilo světlo a také v noci svítil měsíc 

mnohem více, než známe. 

Ale byl tu problém v tom, že v noci se za 

svitu měsíce museli zakrývat okna, aby se 

vůbec dalo spát. A ve dne slunce až 

oslepovalo, takže slunečník byl nutností. 

Jednoho dne se všichni občané sešli na 

schůzce. Tématem bylo světlo. „Nemohlo 

by se s tím světlem něco udělat?“ ptal se 

sedlák. „Vždyť se v noci nedá spát,“ řekl 

pekař. A další se přidávali se svými 

stížnostmi. „Ano, jedno řešení by tu 

bylo,“ odpověděl starosta. „Za horou prý 

žije hodná čarodějnice. Třeba by 

nám mohla pomoci.“ Starostův 

návrh sklidil velký úspěch. 

Dalšího rána se za ní vypravili. 

„Copak potřebujete, starosto, od 

staré čarodějnice?“ Starosta odpo-

věděl: „Prý si mocná a nás trápí 

světlo, nemohla bys ho trochu  

 

zhasnout?“ Čarodějnice odpověděla 

„A vážně si to tak přejete? Světlo je 

důležité.“ Starosta i jiní přikývli na 

souhlas. Čarodějnice provedla kouzlo 

a oni chvátali zpátky domů. 

Uběhl týden a ve městečku se odehrály 

velké změny. Naneštěstí byly špatné. 

Všichni měli špatnou náladu a nikomu se 

nic nechtělo dělat. A protože pořád bylo 

pod mrakem, přibylo nemocných lidí 

a také květiny začaly uvadat. Starosta si 

řekl: „Takhle to nemůžu nechat! Musím 

jet znovu za čarodějnicí, aby nám vrátila 

světlo.“ A jak řekl, tak udělal. Čarodějnice 

byla opravdu hodná, a tak vrátila 

městečku Světélkov světlo. A od té doby 

by ho lidé za nic nevyměnily. Protože 

světlo rozsvítí den i noc a také léčí. 

A to je vše k této pohádce, ale třeba se do 

městečka někdy vrátíme. 
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Strašidelný dům a Lili – dokončení (Kateřina Drongová, 7. B) 
 

V. Smrt  

 

Druhý den přišla Lili ze školy. Maminka jí 

podala dopis, aby ho otevřela: „Je 

z nemocnice, nevím, co ti chtějí.“ Lili 

chvíli četla a potom to přišlo. „To né, to 

není pravda!“ vykřikla Lili se slzami 

v očích. „Co se stalo?“ zeptala se 

maminka. „Pa..pa..pan Vilém  um..umřel,“ 

koktala.  

Když se to dozvěděla strašidla, také se 

rozbrečela a všichni z toho byli velmi 

smutní.  

„Takže teď už mám jen vás a strašidelný 

dům. Co si s vámi počnu?“ sklesle 

prohlásila Lili.  

 

VI. O 20 let později  

 

Když se to tenkrát vše stalo s tím 

strašidelným domem a strašidly, které 

dostala Lili od pana Viléma Nigglta, bylo 

jí teprve pouhých 13 let. Teď už jí je 33 

let. Lili je dospělá paní, má dvě děti 

a manžela  

Ptáte se, jak dopadli strašidla a strašidelný 

dům?   

Lili se o strašidelný dům stále stará 

a provozuje jej. Mezi největší atrakce 

domu patří tři strašidla, která jsou teď 

vlastně čtyři. Po své smrti se k nim totiž 

připojil i pan Vilém. 

Všichni jsou šťastní a spokojení. 

Jak jsem se stala upírkou (Adéla Pospíšilová, 7. B) 
 

S mojí nejlepší kamarádkou Susan jsme se 

vydaly na výlet do tajemné vesnice 

Forgeten Höllow. Tajemná menší vesnice, 

ve které prý stále přežívají upíři. My jsme 

se vydaly za Vladiusem Stanardem.  

V knihovně jsme se dočetly v Upířích 

denících, že by tady měl bydlet. Do 

mobilu Susan napsala souřadnice a šly 

jsme. Po dvaceti minutové cestě do kopce 

jsme se dostaly nahoru, a když jsme se 

podívaly dolů, byla tam! Tajemná vesnice 

Forgeten Höllow se vyjímala ve své 

temnotě přímo před námi. Když jsme 

pomalu scházely klikatou cestičku z kopce 

dolů, uviděly jsme, že je nad námi velký 

černý mrak. Proto se v Denících psalo, že 

je zalita temnotou. O mraku se ale nepsalo 

vůbec nic.  

Došly jsme před velkou, čtyřpatrovou 

vilu. Bály jsme se, ale i přesto jsme 

zaklepaly. Přišel nám otevřít pán 

v dlouhém, černém obleku s pleškou. 

Vešly jsme dovnitř. Jako první mě 

uchvátily velké varhany, které hrály samy. 
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„Zvláštní varhany,“ řekla jsem. Vladius se 

jenom pousmál a později řekl, že všechno 

je možné. A nechal nás stát, ať se 

porozhlídneme.  

Za pět minut se vrátil s táckem a na něm 

nesl dva šálky. Zavedl nás do jiné 

místnosti, která mi připomínala obývák. 

Byla tam velká pohovka, na kterou jsme 

se měly usadit. Hned jak jsme si sedly, 

postavil před nás šálky. Přede mě dal 

šálek s červenou tekutinou a před Susan 

dal šálek se zelenou tekutinou. Řekl, ať si 

každá vypije svůj. Já vypila až do dna, 

velmi mi chutnalo. Ale Susan ani 

neochutnala. Potom nám řekl, že nám 

ukáže sklep. Šli jsme po kamenitých 

schodech s červeným kobercem a došli 

jsme do chodby. Susan řekl, ať počká 

a mě, ať jdu za ním. Vešly jsme do 

místnosti s dalšími varhany a rakví. 

Vyděsila jsem se, ale nechtěla jsem na 

sobě nechat nic znát.  

Postavila jsem se k rakvi. Vladius za 

mnou přišel a chytl mě za krkem. Nahlas 

jsem zakřičela: „Pomoc!“. Moje kama-

rádka Susan vběhla do místnosti.  V tom 

už jsem jenom cítila, že mám nějaké dva 

ostré hroty na krku a potom nic.  

--- 

„Jo, já ti říkala, že to nebyl dobrý nápad, 

nechávat ji tady tak dlouho,“ řekla jsem 

Vladiusovi a rozeběhla jsem se, že Susan 

obejmu, když v tom jsem ucítila, že mě 

chytil za ruku. „Ne,“ řekl, „žádné 

objímání nebude! Mohla by ses pokusit 

utéct. Řekněte si své poslední ahoj 

a půjdeme domů.“ Náhle mě napadl dobrý 

nápad. „Vezmeme si Susan domů 

a uděláme si z ní služku,“ řekla jsem. 

Vladius chvíli přemýšlel. Potom řekl: „To 

není až tak špatný nápad! Pojď, Susan!“ 

Susan chvíli váhala, ale potom se rozešla 

směrem k nám. Usmála jsem se. Asi to 

pochopila, řekla jsem si v duchu.  

Po chvíli doma nás nechal popovídat si. 

Susan mi říkala, že už nešlo zastavit to, co 

dělal, že se tak lekla, až zkameněla, ale že 

si naštěstí všechno pamatuje. „Hned jak tě 

kousl, položil tě do rakve a rakev zavřel. 

Pak se snažil kousnout mě. Bylo to děsivé. 
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Ale utekla jsem ven. Nevěděla jsem, co 

mám dělat, když ty si byla vevnitř a já 

venku. A tak jsem ti zavolala na mobil. 

Zvedl to on a ozvalo se hlubokým, 

strašidelným hlasem dlouhé: „Haló?“. 

A já se ho zeptala, jestli je moje 

kamarádka v pořádku. Neodpovídal. Moc 

dobře jsem věděla, že mě z okna sleduje. 

Začala jsem uvažovat, že to byl špatný 

nápad, vydat se sem, když v tom ses 

objevila přede dveřmi.“  

Po chvíli povídání jsem celkem nahlas 

řekla: „Mám plán!“ Řekla jsem to ale až 

moc nahlas. Vladius hned přiletěl 

v netopýří podobě a ptal se, jaký plán 

mám. Mlčela jsem, nemohla jsem mu ho 

říct. Když jsem mlčela už delší dobu, řekl, 

ať se postavím. Když jsem si stoupla, 

pronesl: „Dobře, když mi ho nechceš říct, 

dostanu ho z tebe jinou formou.“ Chytil 

mě za paži a křikl na Susan: „Kuchyně je 

doprava! Mám plný dřez nádobí! Myslím, 

že máš práci na celé odpoledne!“ Susan se 

poslušně zvedla a šla. Vladius si celou 

cestu po schodech někam nahoru nadával: 

„Když jsem tento dům stavěl, myslel jsem 

na takovéto situace a mám jednu místnost, 

ve které tě ovládne temná síla. Budeš 

příšera!“ V tu chvíli jsem se mi asi na 

chvíli zastavilo srdce. Je mi teprve 

šestnáct a rodiče mě určitě hledají. Mám 

svůj život. Musím přece chodit do školy. 

Taky do gymnastiky a mažoretek. 

Nemůže ze mě přece být nějaké upírské 

monstrum. 

Šly jsme ještě tři patra nahoru. Hodilo se 

to. Něco mě totiž napadlo. Vždycky když 

mě něco napadne, všichni říkají, že to zase 

bude pohroma. Ale ne, tentokrát to neměl 

kdo říct. Žádná kamarádka a dokonce ani 

Susan. Umývala přece nádobí. Když jsme 

byli v polovině posledního poschodí, 

zastavila jsem se. Vladius se lekl, že chci 

utéct a stiskl mi paži ještě pevněji. Hodně 

nahlas jsem zakřičela: „Auuu! Neutíkám!“ 

Bylo na něm trochu vidět, že se zarazil. Já 

jsem se hned pustila do povídání: „Chtěla 

jsem tady udělat párty, víš? Pozvali 

bychom nějaké hosty a ty bys mohl hrát 

na varhany!“ 

Přemýšlel, a to celkem dlouho. Už jsem se 

začínala nudit. V tom se nadechl a to 

hodně zhluboka: „Dobře, každý má přece 

právo se trochu odreagovat! Ale mám 

podmínku. Počkáme, až se všichni setkají 

před hlavním vchodem, potom je všechny 

naráz pustíme dovnitř a zamkneme. Až ta 

tvoje párty skončí, všechny zabijeme nebo 

je proměníme v upíry. To je moje jediná 

podmínka!“ Já jsem přemýšlela. „S tvojí 

podmínkou souhlasím, ale já mám taky 

jednu, že všichni budou muset přijít 

v kostýmech.“ Vladius souhlasil.  

Když jsme sešli zase dolů, Susan už měla 

nádobí umyté. Leštila linku, jako by to 

bylo sklo ve výstavní vitríně. Rychle jsem 

se za ní rozběhla. „Susan! Susan!“ 

Nevěděla co se děje. „Mám velké 

novinky! Vladius mi povolil tady mít 

párty! A všichni budou v kostýmech!“ 

Nevěděla, co tím chci říct. 

Když nastal večer, zeptala jsem se 

Vladiuse, jestli může Susan spát u mě. 

K mému překvapení to povolil. Konečně 

po celém dni tajení mého plánu, jsem jí ho 

mohla říct. Když jsme dělaly, že spíme, 

Vladius ještě dlouho hrál na varhany. 

Susan usnula. A když Vladius přestal hrát, 

nastalo hrobové ticho. Úplně hrobové. 

Bála jsem se a po chvíli jsem se dokonce 

začala klepat. Slyšela jsem, jak Vladius 

jde do své komnaty a zhasíná lampičku na 

nočním stolku. V duchu jsem si řekla: 

„Ještě chvíli to vydrž! Neusni!“ 

Za půl hodiny Vladius spal. Chrápal. A to 

hodně nahlas. Začala jsem budit Susan. 

Nespala ještě tak tvrdě, jak jsem si 

myslela. Nevěděla, co po ní chci. Vydala 

ze sebe jenom chraplavé: „Co se děje? My 

utíkáme?“ „Ne, ještě ne,“ řekla jsem, „ale 

mám plán! Víš, jak jsem ti říkala o té 

párty? Vladius si dal podmínku, že až 
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party skončí, buď všechny promění 

v upíry, nebo je zabije. Ale všichni budou 

v kostýmech! V kostýmech Spidermana!“ 

Pořád nechápala. „Ok, vidím, že jsi ještě 

pořádně rozespalá! Všichni budou vypadat 

úplně stejně! Takže jestli to vyjde, tak se 

propleteme nějak šikovně ven,“ vysvětlila 

jsem jí. „A jak šikovně se propleteme?“ 

zeptala se Susan. „Uvidíš! Ale teď už jdi 

spát!“ 

Celou noc jsem přemýšlela. Jak se 

dostaneme ven? Vyjde můj plán? Co když 

nás odhalí? Bála jsem se, ale nemůžeme 

tady zůstat. 

Druhý den ráno měl už Vladius připravené 

pozvánky. Psalo se na nich: Vážení,                                                                                                                                                                                                                                          

Vladius Stanard, Nicolette Gracia a Susan 

Backer vás zvou na velkou párty. Čekejte 

plno zábavy a nadšení. Konání: 15.srpna 

ve Forgeten Höllow 1586/36.  Čas:  

23 hod. Pro jistotu vkládáme i fotku domu.   

 
 „Všichni se kvůli obrázku leknou, ten tam 

nesmí být!“ zakřičela jsem po příchodu do 

obýváku. „Ale já už je poslal!“ ozvalo se 

zpět z kuchyně. „Cože? Kolika lidem?“ 

křikla jsem. „237,“ odpověděl. „Cože? 

Ale já tu chci mít i svoje kamarádky!“ 

hned jak jsem to řekla uvědomila jsem si, 

že to byla chyba. „Vážně? Žádný 

problém! Napiš mi do večera jejich 

adresy!“ ozvalo se za mnou. Nastala 

chvíle ticha. Když vtom jsem slyšela, jak 

Susan utíká dolů ze schodů. „Haló?“ 

ozvalo se někde z vrchu. „Ano?“ 

odpověděla jsem rychle. Vladius se zvedl 

a vypadal hodně naštvaně. „Susan, pojď 

dolů! Okamžitě!“ Nevěděla jsem co se 

děje. vždyť doteď byl v pohodě. Susan 

začala ze schodů utíkat rychleji než před 

tím a když byla dole, zastavila těsně před 

Vladiusem. Ten ji pevně stiskl za krkem 

a vedl ji po schodech dolů. Zvedla jsem se 

a rychle jsem běžela za nimi. Opatrně 

jsem se vplížila do stejné místnosti, jako 

byli oni. Vladius stál zády ke mně 

a vypadalo to, že chce Susan proměnit 

v upírku stejně jako … No jo, vždyť on 

mě proměnil v upírku! Ale jak to, že už 

nejsem upírka? Rychle jsem si sáhla do 

pusy, jestli nemám upíří zuby. Nemám 

zuby, ale v upírku mě proměnil. Jak je to 

možné? Že by mě nepromě… Susan 

zakřičela a já se rychle vrátila ze svého 

přemýšlení do reality. Vladius byl 

u Susan, jako by ji chtěl vážně proměnit 

… stejně jako mě. „Neee,“ zavolala jsem 

a běžela k nim. Nemohla jsem se jich 

dotknout, jako by okolo byla nějaká 

bublina. Průhledná bublina, ve které byli 

oni, a já jsem nemohla nic dělat. Možná se 

tohle stalo i se mnou a proto mě Susan 

nezachránila - rychle mi probliklo hlavou. 

Začala jsem do bubliny bouchat vším, co 

jsem viděla. Zkusila jsem knihu, židli 

a hledala jsem další předmět. Mezitím 

jako by Vladius dělal hypnózu. Susan 

stála jako sloup a Vladiusovi šlo nějaké 

modré světlo z očí. Hrozně jsem se o ni 

bála. Když jsem se začala hrabat v nějaké 

krabici, bublina zmizela a Vladius se 

Susan v náruči šli směrem k rakvi. 

Podívala jsem se na Susan ... byla úplně 

modrá! „Ty jsi ji zabil!“ jedovatě jsem 

řekla Vladiusovi. „Ne, jen jsem měl 

žízeň,“ řekl a položil ji do rakve. 

 Za dvě hodiny se Susan probudila. Byla 

bledá a ospalá. Doprovodila jsem ji do 

svého pokoje, ať se prospí. „Zítra je ta 

párty. Musíš být v pohodě,“ jen jsem jí 

řekla, ale ona stejně už asi spala. 

 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ … 



 
Literární almanach žáků ZŠ Ruda nad Moravou 

 

 

 

 

93 
 

Nalezená koťata  

(T. Klemešová, 7. A) 
 

Jednoho dne v létě jsem 

byla s kamarádkou bruslit 

na cyklostezce. Náhle 

jsme z pole slyšely 

neobvyklé hlásky 

nějakých tvorů. Nejprve 

jsme si toho moc 

nevšímaly, ale když se 

hlásky zesilovaly, bylo 

nám to divné. A proto 

jsme se do pole vydaly. 

Nějakou dobu nám to 

trvalo, až jsme nakonec 

objevily zdroj těch hlásků. 

Byla to dvě malá koťátka, která měla ještě 

zalepená očka. Někdo je musel včera 

večer vyhodit do pole. Takové lidi úplně 

nesnáším.  

Koťátka jsme vzaly, a protože kamarádka 

měla dům přímo u cyklostezky, tak jsme 

je vzaly k ní domů. Její maminka má 

koťata ráda. Jednu kočku měli zrovna 

doma, jmenovala se Mamba. Ukázaly 

jsme kamarádčině mamce koťátka a ta 

řekla, že se o ně budou starat a že z nich 

vyrostou krásní zdraví kocouři. 

Koťátka jsme vysušily a zabalily do 

ponožek, protože byla tak malinká, že se 

tam vešla, a zahřívaly je z té studené noci

v poli. Koťátka jsme s kamarádkou 

chovaly a zahřívaly, a mezitím šla 

kamarádčina maminka k veterináři koupit 

sunar pro koťata bez matek.  

Když přišla domů, koťátka nám spinkala 

v náručích a my jim šly udělat ten sunar. 

Kamarádčina mamka koupila i flaštičky 

na sunar, které měly cumlík. Koťátkám 

chvíli trvalo, než přišly na to, jak z flašek 

pít. Nakrmily jsme je a šly zase spát po té 

náročné noci.  

Vůbec jsme netušily, jestli tak malá koťata 

přežijí, ale ano přežila. Po nějaké době 

koťátka vyrostla a byla z nich přerostlá 

koťata, která byla hravá a šťastná.  

Tajemná jeskyně (Martin Winter) 
 

Byli dva kamarádi, kteří chtěli jet 

na dovolenou do Grand Canyonu, který leží 

v Severní Americe. O Grand Canyonu se 

říká, že tam je tajemná jeskyně, proto se tam 

chtěli podívat. Chystali si zavazadla, museli 

si nabalit spousty oblečení, hlavně pořádné 

boty a jídlo. Druhý den už byli připraveni na 

letišti a vydali se na cestu. Zaplatili si 

soukromé letadlo, a už letěli za dobro-

družstvím. Těšili se, až tam budou.  
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Přes noc na nebi svítilo plno hvězd, tak se 

Pepík s Jirkou dívali na nebe. Brzy zrána 

přiletěli do Severní Ameriky a Pepa 

s Jirkou šli hledat jeskyni. Ale nevěděli, 

co je čeká, proto si nakoupili hodně vody, 

aby neumřeli žízní. 

Cestou potkali jednoho kluka Petra 

z Česka, který také hledal jeskyni. Pepík 

navrhl, že mají stejný cíl, a tak mohou jít 

společně, bude jim veseleji a vzájemně si 

pomohou. Petr se vyznal v mapách a v té 

jeho bylo vyznačeno místo, kde se údajně 

nachází jeskyně. 

Nikdo o této jeskyni nehovořil, takže 

vůbec nevěděli, jestli je ten plánek na 

mapě dovede k vytouženému cíli. Měli 

trochu obavy i strach, protože se říkalo, že 

se z jeskyně ještě nikdo nevrátil.  

Přesto pokračovali dál, až narazili na 

vysoké skály a řeku Colorado. V jedné 

knize bylo napsáno, že by se museli vydat 

podél řeky, aby našli jeskyni. 

Kolem řeky se táhla úzká cestička, sotva 

viditelná, stále se zužovala, a proto se 

obávali, že na konci úplně zmizí. 

Pokračovali dál, padali únavou, nohy je 

bolely, přesto vidina tajemné jeskyně, je 

vedla dál. Najednou se objevila. Vešli 

dovnitř a byli zaslepeni tmou, nic neviděli. 

Když se po chvíli rozhlédli, stál před nimi 

obrovský slizký netvor. Z kůže mu kapaly 

velké kapky odporného slizu, které když 

dopadly na zem, zasyčely, zvedla se pára 

a ve skále se objevily velké díry. Oči mu 

zeleně svítily a vyzařovaly z nich zelené 

blesky, které je zasáhly. Ztratili vědomí. 

Když se probudili, nevěděli, kde jsou, ale 

všude kolem nich byla jen tma a jenom 

v dálce viděli lákavé světlo. Všichni se 

rychle vzpamatovali a vydali se tím 

směrem. Věřili, že je to dobré znamení. 

Museli jít tiše, aby neprobudili žádného 

dalšího netvora. Baterky se jim vybily, 

a tak se ve tmě orientovali jen podle 

svítících kamenů, které je dovedli do 

velké zajímavé 

místnosti, kde od 

stropu i od země 

vyrůstaly zelené 

průhledné krystaly 

různých velikostí. 

V této místnosti se 

konalo shromáždění 

všech netvorů. 

„Schovejme se za ten 

velký kámen,“ řekl 

Pepa.  Ale jeden 

z netvorů si jich 

všiml a rozběhl se 

k nim. Kluci utíkali, 

co jim nohy stačily. 

V přítmí zakopávali o kameny, padali 

a zase rychle vstávali. Už se zdálo, že je 

netvor chytí, když Petr zakopl o krystal, 

který se zatočil, zasvítil a na chvíli netvora 

oslepil. Kluci se hnali dále k východu. 

Venku si oddechli a usoudili, že kdyby to 

někomu řekli, tak jim to stejně neuvěří. 

Na letišti se rozloučili s Petrem a už se 

nemohli dočkat, až budou doma.  

Po návratu to všem povykládali, ale stejně 

jim to nikdo nevěřil.  

A tak pravdu o tajemné jeskyni znají na 

celém světě jen tři kluci, kteří v jeskyni 

byli a pouze zázrakem přežili. 
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Deváťáci  

(Matěj Konyarik, 9. B) 
 

Leden už je tu  

a my deváťáci se blížíme k rozletu. 

Brzy bude pololetí,  

naše známky k zemi letí. 

 

Musíme se učiti  

a svoje známky spraviti. 

Jedná se nám o všechno, duben už se blíží, 

Bůh na nás shůry shlíží. 

 

Prosím Bože, pomoz nám, 

jinak přijímačky nezvládám. 

Ale my to dokážeme, musíme si věřit. 

A pokud se nám všechno podaří,  

budou z nás středoškoláci bujaří. 

 

Těžký život deváťáků  

(Matěj Konyarik, 9. B) 
 

Škola to je nudná věc, 

drzí jsme jak pes. 

Škola ta nás nebaví, 

přijímačky vpovzdálí. 

 

Na střední teď chceme jít, 

o lepší život dál se bít. 

Už jen pár let nám to potrvá, 

než práce si nás zavolá. 

 

Všichni máme velké sny, 

ne všem se však naplní. 

Ale my se nedáme, 

a na sobě makáme. 

 

A i když se to rodičům nelíbí,  

ten den už je téměř zde. 

Ten den, kdy se vzdálíme, 

den, kdy vlastní život začneme. 
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Záhada babičky Alžběty (Kateřina Drongová, 7. B) 
 

Byla jednou jedna paní, která se 

jmenovala Alžběta. Bydlela v domově 

důchodců a byla už moc stará a nemocná. 

Neustále se však chtěla vrátit zpátky do 

svého domu, ve kterém žila předtím, než jí 

její syn šoupnul do domova důchodců.  

Všem tvrdila, že si doma něco důležitého 

zapomněla.  Paní Alžběta však zemřela 

dříve, než se jí podařilo vrátit se domů. Po 

její smrti syn s manželkou Alžbětin dům 

zhruba vyklidili a nechali ho zatím 

prázdný.  

Sousedi, kteří bydleli naproti, měli děti 

Emičku a Vašíka, které byly moc zvědavé 

a protože dům měl zadní vchod, tak do něj 

vlezly. Chtěly prozkoumat, co v něm je, 

ale dům byl vyklizený a čistý. Děti si 

řekly, že by mohly jít na půdu, kde se 

vždy něco najde. Když stály uprostřed 

půdy a dívaly se kolem sebe, uviděly 

velkou zaprášenou skříň. „Co v ní asi 

bude?“ řekl Vašík „Nevím, půjdeme se do 

ní podívat,“ zavolala na něj Emička.  

Když se do ní podívali, byly v ní jen samé 

šaty. To zaujalo Emičku a začala se ve 

skříni prohrabovat. Najednou mezi šaty 

objevila malá dvířka. Otevřela je a uviděla 

krásný modrý pokojíček. Zavolala Vašíka 

a společně se do něj podívali. Uprostřed 

byl veliký kulatý stůl a na něm ležel 

dopis. Otevřeli ho a psalo se v něm:  „Milí 

nálezce, našel jsi tento dopis a objevil si 

mou tajnou komůrku, která mi sloužila 

k tomu, abych se zde schovala, když mi 

bylo nejhůř. Měla jsem spoustu tajemství, 

třeba že moje babička Anna byla kněžnou 

a že mi tu něco schovala, ale já to nestihla 

najít, protože je to zašifrované. Jediné, co 

mi řekla je to, že se to nachází v tomto 

pokoji. Nechala mi tady šifru, kterou jsem 

ti tu napsala:  

17 e j 2 19 h 1 5 25 í    34 7 n 1       n 1         

24  29 ě 26 ě 

Pin: 1571951291019631352001 

Teď už si musíš poradit sám.“ 

Děti každý den chodily do domu 

a zkoušely vyluštit šifru. Byli i v knihovně 

za paní knihovnicí, která se v tomto 

vyznala. Ale ani ona to nedokázala 

rozluštit. Po nějakém čase si Emička 

řekla, jestli to nemůže být něco ve spojení 

s abecedou. Navrhla to Vašíkovi. Děti si 

vytiskly abecedu a znovu se vrhly na 

luštění. Nakonec se jim šifra povedla 

rozluštit. Znamenalo to: 

„NEJBOHATŠÍ ŽENA NA  SVĚTĚ“.  

Teď už jen najít tu věc, do které lze 

kombinaci zadat. Jednoho dne si Emička 

všimla v pokoji dvou visících obrázků. Na 

jednom byla babiččina babička Anna a na 

druhém byl nejspíš její manžel. „Oni se na 

sebe dívají a Anna na něj ukazuje,“ řekla 

Emička „Máš pravdu,“ odpověděl jí 

Vašík. Emička se zvedla a začala zkoumat 

rám obrazu. Narazila na nějaké tlačítko. 

Zmáčkla ho a za obrázkem se nacházel 

trezor. Bylo na něm zadání, jak na 

písmena, tak i na čísla. Děti tam vše 

zadaly a trezor se jim podařilo otevřít. 

První se do něj koukla Emička a potom 

i Vašík. Oba vykřikli: „Jsme boháči!“  

Našli tam totiž deset zlatých cihel. 

Nikomu o tom neřekli. Cihly ukryli doma 

ve sklepě. Až 

dospěli, tak si 

každý vzal jednu 

cihlu. A řekli si, 

že až bude 

nejhůř, společně 

si vezmou další 

zlato, ale to se už 

nikdy nestalo.   
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Procházka v kouzelném lese 

(Kristýna Jílková, 4. A) 
 

Jednoho krásného dne jsem šla do lesa 

a moc se mi tam líbilo. Sbírala jsem 

houby. Jenže jsem brzy zabloudila 

a marně jsem hledala cestu ven. Chodila 

jsem pořád dokola. Chtěla jsem zavolat 

mamince, ale nebyl tady žádný signál. 

Dva dny jsem se pokoušela dostat se 

z lesa. Měla jsem strašný hlad, celou dobu 

jsem jedla jen lesní jahody. Sedla jsem si 

na pařez a rozbrečela se. „Nikdy se 

nedostanu domů,“ říkala jsem si. 

Najednou se přede mnou zjevil skřítek, 

usmál se, mávl rukou a já byla zpátky 

doma!  

„Mami, tati,“ volala jsem vesele. Ale 

maminka se mračila a řekla mi, že jsem jí 

slíbila, že půjdu jen na půl hodiny a prý 

jsem byla v lese přes dvě hodiny. „A teď 

si pospěš, zavezeme tetě houby, které si 

nasbírala,“ dodala maminka. Teta byla 

hodně ráda, když jsme jí košík předali. 

Dvě hodiny nebo dva dny! Řekla jsem si, 

že do toho kouzelného lesa už raději 

nepůjdu. 

 

 

Jak Tonda neměl wi-fi  

(Š. Kotraš, M. Valenta, 4. A) 
 

Znám jednoho kluka Tondu a řeknu vám 

o něm krátký příběh. Tonda neměl skoro 

žádné kamarády, protože pořád myslel jen 

na wi-fi. A když nemyslel na wi-fi, tak 

právě hrál mobilní hry. 

Tenkrát přišel Tonda ráno do školy. Hned 

vytáhl mobil jako vždycky. A zjistil, že je 

wi-fi nedostupná. Zakřičel tak hlasitě, že 

to bylo slyšet po celé škole. Do třídy 

přišel se slzami na tvářích. Sedl si do 

lavice. V matematice byl vyvolán, měl 

vypočítat příklad, ale jenom mlčel. 

O velké přestávce paní ředitelka oznámila: 

„Omlouváme se za výpadky wi-fi“. Tonda 

začal hlasitě nadávat. A jelikož pan učitel 

byl hned za dveřmi, tak Tondu uslyšel. 

Tonda dostal do žákovské knížky 

poznámku. 

Když přišel Tonda domů, ukázal 

poznámku mamince. Maminka mu na 

týden zakázala mobil. 

Tonda za ten týden měl najednou spoustu 

kamarádů. 

Trest uběhl jako voda a maminka mu 

vracela mobil. Tonda řekl: „Mami, já ten 

mobil nechci, našel jsem si kamarády.“ 
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Přichází jaro  

(Barbora Foglová) 
 

Přichází jaro, 

to si mnoho z nás už dlouho přálo. 

Když slunce oblohu rozzáří, 

objeví se mi úsměv na tváři. 

Vůně jara se line krajinou, 

celá zahrada se obarvila žlutou, modrou, 

červenou. 

Pilné včelky opylují květy stromů 

a vlaštovky se zas vrátily domů. 

Slunce  

(Lukáš Klimeš) 
 

Slunce usmívá se všude,                          

vidí to celý svět.  

Doufám, že dlouho bude  

pomáhat rozkvést květ.  

 

Slunce, jehož barva je žlutá,  

dost často působí jak krutá.  

Není na tom pravdy moc,  

za chvíli přijde noc.  

 

Širým světem prolínají se vůně,  

žádná kytka nestůně.  

Pampelišky žluté květy mají,  

hodně ženám na tvářích úsměv udělají. 

 

 

(Ne)známá krajina  

(Tereza Elnerová) 
 

Jdu lesem. 

Slunce mezi stromy mi neúnavně bliká do 

očí. 

Mám pocit, že se ztrácím a nevím, kde 

jsem. 

Jdu rychleji a rychleji, ale to mi přece jen 

nestačí. 

 

Běžím. Běžím lesní cestou dál a dál. 

Cítím sladkou vůni květin a kvetoucích 

stromů ve vzduchu. 

Slyším nádherné písně, jako by ptačí 

orchestr hrál. 

Úsměv na mé tváři je od ucha k uchu. 

 

Běžím a dostávám se z lesní cesty na 

louku. 

Všude kolem mě tancují malinkatá žlutá 

kolečka. 

Je to tu samý květ. Nacházím se 

v království brouků a pavouků. 

Připadám si jako zbloudilá ovečka. 

Jaro  

(Julie Nováková) 
 

Vůně jara a nových změn 

i slavík oněměl. 

Vidět barvy květů. 

Bílá, jak světlo po tmě, 

a poté žlutá, když se rozední svět. 

Dotknout se oblohy bys mohl smět. 

Pouze při rozednění, když na nic 

nemyslíš. 

Vstřebej teplé slunce 

a usměj se! 
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Draci (Pavel Diviš) 
 

Vyjdu ven, 

přede mnou zahrada, 

žlutý květ 

a vůně nádherná. 

 

Slunce prosvítá mezi mraky, 

jako bych viděl bojovat draky. 

BUM! Jeden drak vypálil, 

druhý se před ním hbitě ubránil. 

 

Najednou barevná smršť 

na zem se snesla, 

zrak se mi zamlžil, 

pak zase byla obloha čistá. 

 

 

Květ (Eliška Aplová) 
 

Na louce vyrostl krásný květ, 

já obejdu s ním celý svět. 

Slunce na něj posvítí, 

a on hned krásně zavoní. 

 

Zbarvuje se ale do žluta, 

pozor na to, je jak z Pluta. 

Lístky má však zelené, 

a teď bacha jelene! 

 

Je to velmi vzácný druh, 

a já jsem jen dobrodruh. 

Hlavně se mi nesmějte, 

a úsměv mi věnujte. 

Květy lásku vyřeší  

(Radek Basler) 
 

V létě žluté slunce žahá 

a na louce je samý květ. 

Žlutá, modrá, zelená, rudá 

barev je tu více jak sto pět. 
 

Jiříček si jednu utrhnul 

čichl si, jak voní. 

Z té vůně málem spadnul, 

říká: „Tohle je pro Aničku dárek vhodný“. 
 

Když kolem něj Anička běžela, 

podal jí květinový věnec. 

Anička mu za to pusu dala 

a Jiříkovi úsměv září. 

Normální den (Jan Víšek) 
 

Žluté slunce svítí na voňavé luční kvítí. 

Krásný letní den, bohužel do školy jsem 

donucen. 

Na tváři mi úsměv mizí, když do školy 

musím jíti. 

Cestou domů házím batohem a domů 

běžím s úsměvem. 
 

Doma sednu za Xbox, hraju Fortnite celou 

noc. 

Ráno zase do školy, nemám však hotové 

úkoly. 

Dělám je o přestávce, mám na to času jen 

krátce. 

A domů zase s úsměvem, hraju Fortnite 

celý den. 
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Osudná kapka  

(Adéla Pospíšilová) 
 

Krásný den se zrodil dnes, 

dnes vzduch voní jako bez. 

Slunce svítí jako lampa, 

vedle mě je pampeliška vysoká jak rampa. 

 

Žlutá je a květ má hustý, 

listy jak od hrášku lusky. 

Úsměv mám od ucha k uchu, 

užívám si toho vzduchu. 

 

Když v tom mi na rameno spadla kapka. 

„Obleč se!“ říkala mi matka. 

Já utíkala rychle dolů, 

a zakopla o bramboru. 

Ráno (Adéla Ševčíková) 
 

Je neděle 

a já vylezla z postele. 

Měla jsem úsměv na tváři, 

protože žluté slunce září. 

 

Za oknem květ, 

byl velký jak svět 

a voněl jak sladký med. 

Slunce (Veronika Jankovová) 
 

Jednou když v neděli 

byla jsem na poli, 

sluníčko svítilo 

a kytky voněly. 

 

Já běžela po poli  

a žluté květy  

krásně voněly. 

A já měla úsměv veliký. 

Slunce žlutě svítí (Jan Podhorný) 
 

Slunce žlutě svítí, na louce roste kvítí. 

Úsměv na tváři mám, té vůni neodolám. 

 

Jednu květinu utrhnu. 

A hrdě si jí prohlédnu. 

Nejspíš to je kopretina. 

Věru krásná to květina. 

 

Všimnul jsem si květiny nádherné. 

Pískem jí zasypu, aby si jí nikdo 

nevšimnul. 

Druhý den jsem šel na pole  

a kopretina zmizela. 

 

Slunce žlutě svítí, na louce roste kvítí 

Úsměv na tváři mám, té vůni neodolám. 

 

Jak pak se vám báseň líbila? Nic moc 

nebyla. 

Víkend (Martin Winter) 
 

Svítí slunce žluté, 

na kvítí voňavé. 

Děti ven vyběhnou, 

o víkendu si prý pod širým nebem ustelou. 

 

Ale o víkendu nikdo nikde, 

venku prší a postupně všem úsměv mizne. 

 

Děti doma zůstaly  

a pod dekou se schovaly. 

Až se sluncem znovu ven vyběhnou. 
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Žlutý květ (David Janků, 7. B) 
 

Bylo jednou žluté slunce, 

mělo v nebi krásný úsměv. 

Usmívalo se na děti, dávalo jim květiny. 
 

Děti se jen usmívaly, 

na bubeníčky si hrály. 

Skákaly a zpívaly, se sluncem si pohrály. 
 

Květy kolem nich voněly, 

lístky si z nich utrhly. 

Daly si je do čaje a chutnal jim náramně. 

Květinová chuť (Daniel Ginther) 
 

Vůně se line po celé zahradě. 

Obrovská kytka žlutá, je to jak na tenkém 

ledě. 

Nepodlehnout a nesníst ten květ, 

to bych si opravdu přál vrátit zpět. 

 

Vytvořilo mi to na tváři úsměv. 

Myslím, že jsem slyšel zpěv. 

Óó, to jenom slunce září. 

Proč se na mě dívá tolik tváří? 

 

Jejda, zřejmě jsem v arboretu. 

Koukám na tu louži potu. 

Proč volají záchranku? 

Vypadá to, že snědl jsem jedovatou 

květinku. 

Úsměv (Monika Bertóková, 8. B) 
 

Když ráno vstanu, mám úsměv na tváři, 

s radostí si prohlížím sluneční záři. 

Slunce hřeje, když maminka zahrádku 

pleje. 

 

Květy voní, je to krásná vůně, 

moje malá sestřička by chtěla šedé slůně. 

Voňavé pampelišky chytají žlutou barvu, 

na stromě jsem zahlédla motýlí larvu. 

Česko : Rusko (Matěj Konyarik) 
 

Dne 13. května 2019 se uskutečnilo velmi 

napínavé utkání IIHF mezi Ruskem 

a Českou republikou.   

Začátek, tedy první třetina zápasu, 

vypadala pro naše chlapce velmi slibně. 

Ruští hokejisté sice měli spoustu útoků, 

ale schopnosti našich obránců a brankáře 

Bartošáka dokázaly nečekaně obrátit hru 

a vytvořit nádherné protiútoky. Bohužel 

jedna z ruských akcí byla úspěšná a Češi 

najednou na Rusy ztráceli 1:0. Ovšem naši 

se nevzdali. 

Začátkem druhé třetiny šel ruský obránce 

Malkin za zákeřné hákování českého 

útočníka Vrány na trestnou lavici. Česká 

republika tak na dvě minuty získala tzv. 

powerplay (přesilovku), která se stala 

nadějí pro české a slovenské fanoušky. 

Naneštěstí padlo jen několik nepřesných 

střel přímo do betonů ruského brankaře 

Vasilevského. Hned po návratu Malkina 

do hry se Rusové opět probrali a vstřelili 

puk přímo mezi Bartošákovými betony. 

Skóre se okamžitě proměnilo na 2:0 pro 

ruský reprezentační team. I přes 

vražednou kombinaci Bartošák, Voráček 

a Vrána byla šance na vyrovnání velmi 

malá. 

Začala třetí třetina, podíval jsem se na 

svého kamaráda, se kterým jsem utkání 

sledoval a řekl jsem: „Honzo, musíme dát 

aspoň jeden gól.“ Honza se jen pousmál 

a odpověděl: „To zvládneme“.  

Bohužel, naše přání vyslyšeno nebylo 

a naši reprezentanti po dlouhých minutách 

náročných soubojů a komplikovaných 

kliček zápas prohráli 3:0.  

Ale já a můj kamarád jsme, jakožto velcí 

fanoušci hokeje, usoudili, že s Rusy není 

ostuda prohrát, a že jsme předvedli 

nádhernou hru. Utkání, které se konalo 

v Bratislavě, jsme tedy prohráli, ale 

rozhodně se nemáme za co stydět. 
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Klavíristka Kateřina  

(Barbora Talianová, 5. B) 
 

Byla jednou jedna holčička. Jmenovala se 

Kateřina. Přála si být slavnou klavíristkou. 

Proto ji maminka s tatínkem přihlásili do 

klavírní školy. Mělo to jen jeden háček. 

Katka hrála hrozně. U zkoušek kupodivu 

prošla, ale jen proto, že tam bylo jen pět 

studentů.  

Její učitelka klavíru to zjevně poznala 

hned první den. Nemohla to vydržet. 

Skočila z okna pátého patra. O tři minuty 

později ji našli záchranáři ležet na 

chodníku s pocitem úlevy v obličeji. 

Nakonec Kateřinu ze školy vykopli. 

Holčička se i přes to nevzdávala. Cvičila 

v jejich bytě ve dvacátém prvním patře. 

Protože to bylo nejvyšší patro velkého 

panelového domu, tak se zvuk rozléhal po 

celé jejich čtvrti. Sousedé si zacpávali uši 

a nadávali. 

A aby toho nebylo málo, tak šlo každý 

večer slyšet, jak tatínek nahlas hudruje: 

„TO JSME UTRATILI 34 000 KORUN, 

ABYCHOM POSLOUCHALI TAKOVÝ 

KRAVÁL?!“  

Hned následující ráno dal tatínek klavír 

k prodeji na inzeráty. Katka se pak divila: 

„Kde je můj klavír?“ Maminka i tatínek 

náhle znejistěli. „A nechtěla by ses raději 

nasnídat, miláčku?“ zeptala se maminka 

rozpačitě. Tím ukončila rozhovor 

o klavíru. A že byla sobota, byl čas 

navštívit babičku Moniku a dědečka 

Emila. Tak tedy všichni nasedli do auta 

a jeli k babičce na čaj a kávu. 

„To by mohla být příležitost,“ pomyslela 

si Kateřina. Hned, jak si maminka 

s babičkou povídaly o zahrádce, a tatínek 

hodil řeč s dědečkem o autech, tak se 

holčička odplížila do horního patra. 

Hledala svůj poklad na konci duhy. Spíš 

v rohu špinavého, starého pokoje. „Aha!“ 

zajásala, když našla deset let staré křídlo 

(křídlo je druh klavíru). 

Začala hrát. Věřila, že ji nic nemůže 

zastavit. Zvuk se ošklivě šířil do dolního 

patra. Jen maminka s tatínkem zaslechli 

ten kravál, začali si zacpávat uši. Znělo to, 

jako, když někdo vrže kovovou vidličkou 

do keramického talíře. Babičce s dědou to 

nevadilo, protože byli polohluší. Dědeček 

začal udávat prstem takt, přestože ta 

„skladba“ žádný takt neměla. A babička 

do toho potichoučku říkala: „Má ta 

holčička ale talent. Nemyslíte?“ Maminka 

se snažila překřičet ten ohlušující zvuk: 

„JO, JO! MÁ TALENT - NADEVŠE!“  

Začala praskat okna. Převrátila se 

sklenička. Dědečkovi Emilovi se začaly 

rozbíjet brýle. Babička i přesto dál seděla 

ve svém křesle. Začal se ozývat zvuk 

křupání ze stropu. Chvíli nastalo ticho. 

A náhle… BUUUUUMMMMM!!! 

Do kuchyně se propadla Katka 

i s klavírem. Skončila. „Jak mi to šlo?“ 

zeptala se s nadějí. „Krása!“ vypískla 

babička Monika svým slaboučkým 

chraptivým hláskem. „Nádhera! 

Fantazie!“ vykřikl dědeček, a zahvízdal. 

Holčička se uklonila a řekla: „Děkuji! 

Mockrát děkuji! Bylo mi potěšením!“ 

Tatínek se podíval na trosky kuchyně 

a starého pokoje a vybuchl: „JAK TI TO 

ŠLO?! JAK TI TO ŠLO?! JÁ TI UKÁŽU, 

JAK TI TO ŠLO!“ Rozběhl se za utíkající 

Katkou, a honil ji po troskách domu. 

Druhý den ve škole:  

„Tak, Kateřinko. Jak ses měla o víkendu?“ 

Holčička na chvíli zaváhala. Ještě ji pálil 

křiklavě rudý 

otisk tátovy 

ruky na tváři. 

„No víte, 

paní 

učitelko. To 

by bylo na 

dlouho.“ 
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Co bude, až my nebudeme? 

(Ladislava Zvárová) 
 

To myslím, neví nikdo. Třeba se budeme 

mít ještě lépe, než tady na Zemi. Ale taky 

to může být úplně naopak. Nebo je ještě 

možnost, že se budou posuzovat lidi podle 

toho, jaký vedli život. Což by bylo, ale 

i nebylo spravedlivé. 

Nemůžu se však smířit s tím, že by bylo 

úplné nic, to mi vůbec nejde do hlavy. Ten 

pocit, že už nikdy neuvidím ty nejbližší, to 

je tak děsivé a zároveň nespravedlivé, 

protože ne každý o tohle všechno přišel 

kvůli nemoci, stáří, nebo kvůli čemukoliv 

jinému. Někdo taky mohl jít třeba do 

práce s tím, že zítra bude všechno stejné 

a najednou bum a autonehoda. Nebo 

jakékoliv jiné nehody atd. 

Myslím, že podle mě by si měl každý 

vážit dalšího dne stráveného s rodinou, 

jako by to byl ten poslední. Protože vy ani 

nikdo jiný neví, kdy to ten poslední bude. 

Třeba to bude zítra, třeba za hodinu, třeba 

taky za 20 let, ale i to je doba, na kterou se 

nepřipravíš. 

  

Tanečnice s krutým příběhem 

(Kateřina Drongová, 7. B) 
 

Byla jednou jedna 13letá holka, která si 

vždy přála být velmi populární tanečnicí. 

Každý týden pravidelně chodila na  

soukromé tréninky,  kde ji trénovala velmi 

šikovná a mladá učitelka. Dívka byla moc 

ráda, že nemusí být v nějakém velkém 

kolektivu.   

Jednoho dne šla zase na trénink, ale její 

trenérka nedorazila. Zkoušela jí volat asi 

desetkrát, ale pořád to nebrala. Čekala asi 

hodinu, ale učitelka pořád nešla ani 

nevolala. Řekla si, že už půjde domů, ať ji 

rodiče nehledají.  

 

Když chtěla otevřít hlavní dveře, byli 

zamčené. Doufala, že tam někdo přišel 

a zamkl za sebou. Tak zavolala: „ Je tu 

někdo? Haló, jsem tu zamčená!“ Ale 

nikdo se neozval. Bylo jí to už velmi 

divné, ale nedalo se nic dělat. „Zavolám 

mamince a řeknu jí, ať sežene klíče,“ řekla 

si. Jenže háček byl v tom, že už měla 

vybitý mobil. Nevěděla, co má dělat. 

Nakonec se šla porozhlédnout po studiu. 

Vyšla schody a v druhém patře byla velká 

tělocvična i s dlouhým balkonem. 

Najednou uslyšela nejspíš holčičí dětský 

hlas. Docela se zarazila, protože věděla, že  

sem chodí už trénovat jenom ona. Kvůli 

tomu, že tato budova byla už hodně stará 

a sešlá. Taky si uvědomila, že když sem 
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jdete, tak hned u vchodu musíte zadat 

číselný kód. Bylo jí to hodně divné, ale 

myslela si, že to jen zaslechla někde 

z venku. Jenže ten hlas slyšela víc a víc. 

„To přeci není možné,“ říkala si v duchu. 

Šla se podívat dolů a najednou se 

zastavila. „ A jejda!“ vykřikla. Na chodbě 

stála malá holka s nožem v ruce. 

Tanečnice nevěděla vůbec, kdo to je a kde 

se tu vzala. Lekla se tak, že rychle utekla 

nahoru na balkón, ale holčička ji 

pronásledovala. „To není možné, běž 

pryč!“ řvala na holčičku. Utíkala pořád 

dál po balkonu, ale vůbec nevěděla kam. 

Najednou ve zteřelé podlaze křuplo 

a dívka se zřítila dolů.  

 
Druhý den ráno tam přišla uklízečka, která 

ji tam našla. Okamžitě zavolala policii 

a sanitku, jenže bylo už pozdě, dívka byla 

totiž mrtvá. Policie pátrala, ale nikde 

žádnou příčinu nenašla. Jen jí všichni 

tvrdili, ten dům je strašidelný od té doby, 

kdy se tam asi před 20 lety propadla 

holčička, která tam něco hledala. 

Verča a spol.  

(Adéla Gronychová, 5. B) 
 

Byla jedna dívka jménem Verča. Už od 

malička chtěla být zpěvačkou. Zpívala si 

každý den. Její rodiče ji nikdy 

neposlouchali, protože stále pracovali. 

Tak si Verča zpívala jen tak pro sebe. 

 
Jednou byla ve škole vyhlášena soutěž 

„ZŠ Ruda má talent“. Verča se tam hned 

přihlásila, aby celá škola věděla, jak 

skvěle zpívá. Pořád cvičila písničku,

 

 

kterou tam chtěla zazpívat. Byla to její 

nejoblíbenější. V den soutěže se 

i s ostatními dozvěděla, že celou akci bude 

natáčet televize. Verča si byla jistá, že ze 

sebe vydá co nejvíce. 

Celá třída IV. A jí přišla fandit. Odzpívala 

to skvěle. A nakonec byla druhá. První 

byla nějaká taneční skupina. A třetí 

skončily sestry Talianovy. Starší Barča 

hrála na klavír znělku svého 

nejoblíbenějšího seriálu. Mladší Martinka 

hrála na kytaru. 

Byla škoda, že Verča nebyla první, 

protože byla nejlepší. Když to všichni 

v televizi viděli, chtěli, aby si Verča 

založila vlastní hudební skupinu. A ona to 

udělala. Nejprve sháněla někoho, kdo 

bude hrát na bubny. Našla spolužáka. Na 

klavír hrála Barča a na kytaru Martinka. 

A od té doby skupina rozjela svou 

hvězdnou kariéru. Skupina se jmenovala 

„Verča a spol.“ Jezdili na turné a potom se 

zúčastnili světové hudební soutěže 

a vyhráli. Byli tam nejmladší a byli 

opravdu skvělí. 
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Muchomůrka lechtivá  

(Laura Markovičová, 4. A) 
 

Pan Zelí šel do lesa na houby. Našel tam 

velikou muchomůrku. Ta zázrakem 

obživla a začala mluvit lidskou řečí. Pan 

Zelí se lekl, kopl do ní a utekl domů. 

Muchomůrka za ním běžela celou cestu. 

 
Doma se jí pan Zelí zeptal, jak se jmenuje. 

Houba mu řekla: „Jmenuji se 

Muchomůrka lechtivá.“ Pan Zelí se jí 

nemohl zbavit. Potom ho napadlo, že když 

se jmenuje Muchomůrka lechtivá, tak jí 

zkusí polechtat a možná se jí tak zbaví. 

Začal muchomůrku lechtat. Lechtal jí pod 

kloboučkem, na prstenu a nejvíce na 

nožičce. Muchomůrka se začala tak 

chechtat, že pan Zelí musel s lechtáním 

skončit. Když pan Zelí přestal 

muchomůrku lechtat, tak mu ona povídá: 

„Ty hele, proč si mě začal tak moc 

lechtat?“ Pan Zelí odpověděl: „Protože 

jsem se tě chtěl zbavit.“ Muchomůrka se 

na něho podívala, sklopila klobouk 

a z puntíků jí začaly téct slzy. Panu Zelí 

začalo být muchomůrky líto a povídá: „Už 

se tě ale zbavit nechci, myslel jsem, že jsi 

jedovatá, ale už vím, že to tak není. 

Budeme se kamarádit?“ Muchomůrka si 

otřela slzy a radostí se zatočila. 

 
Od té doby jeden bez druhého nedá ani 

ránu. A víte co? Občas se vzájemně 

polechtají, aby své přátelství utvrdili. 

 

 

Mám ráda 

zelí! 
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Divoký kůň  

(Kateřina Drongová, 7. B) 
 

Na severu Austrálie byla malá vesnice, 

u které se nacházel ranč. Bydlely v něm tři 

holky. Nejstarší Klára další byla Tara 

a nejmladší Karolína. Všechny se o ranč 

pečlivě staraly. Klára se starala o krávy, 

prasata, Tara o slepice, husy, kachny 

a králíky a Karolína o koně. Rozdělili jim 

to tak rodiče, než umřeli a dobře věděli, že 

postarat se o zvířata je velmi těžké. 

Věděli, že Karolína koně miluje a že se 

o ně dobře postará.  

Jednoho dne se Karolína rozhodla, že si 

k lesu půjde natrhat lesní jahody. Když 

přišla k místu, kde se jahody nacházely, 

uviděla v dálce stádo několika divokých 

koní. Mezi koňmi byla i čtyři malá 

hříbata. Všechny vypadali zdravě až na 

jedno, které bylo velmi zesláblé, a leželo 

na zemi. Karolína si myslela, že je jenom 

unavené. Chvíli je pozorovala a pak šla 

domů. Ráno se probudila a řekla si, že se 

tam raději půjde podívat. Když přišla na 

místo, hříbě tam leželo. Nevěděla, co má 

dělat, ale nechat ho tam nemohla. Opatrně 

se k němu přiblížila, 

vzala ho do náruče 

a šla s ním na ranč. 

„Co to děláš?“ 

zeptala se ji Klára. 

Karolína ji všechno 

vysvětlila, že je 

hříbě zesláblé a že 

ho tam nechalo 

stádo divokých 

koní. „Musíme se o 

něj postarat,“ řekla 

Karolína, a šla si 

pro lahvičku s 

mlékem, aby ho 

nakrmila. Tento den 

už se s hříbátkem 

nic nedělo, bylo na 

pastvě odděleno od ostatních koní, ale 

bylo tak zesláblé, že většinou jen leželo a 

pomalu se ani nehnulo.  

Druhý den ráno přišla Karolína do stáje 

a box s její klisnou byl otevřen. Když se 

podívala do boxu, ve kterém měla kopu 

sena, její klisna tam byla s hříbětem, které 

Karolína našla. Klisna hříbě umývala 

a starala se o něj. Hříběti to nejspíš 

nevadilo, protože leželo jak zabité a ani se 

nehnulo. Do stáje přišla Tara a řekla: „ To 

je dobře, že se o něho někdo postará.“  

A ačkoli všichni předpokládali, že 

zesláblé hříbě nemůže přežít více než pár 

dní, koníček dál bojoval o svůj život 

a nakonec se dokázal zotavit. 

Tento rok hříbě rostlo a rostlo.  Nakonec 

z něj vyrostl krásný kůň. Když mu byly 

3 roky, začala mu Karolína říkat 

Hagoušek  a začala ho osedlávat. Ze 

začátku to s ním bylo těžké, ale nakonec 

to s ním i šlo.  

O rok později s ním Karolína jela na 

závody. Dokonce i postoupila do 

celosvětového závodu a vyhrála ho.  

Od té doby s ním jezdila po závodech 

a vyhrávala.    
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Reportáž ze třídy 5. B – Zubísek 

(Barbora Talianová, 5. B) 
 

Byl to vlastně normální den, normálně ve 

škole. Hodina češtiny – takový pěkný 

předmět. Teda, alespoň podle MĚ. U nás 

ve třídě se nikdo nedokáže radovat 

z češtiny tak jako já. Mě to přijde divný, 

ale zpátky k této reportáži. 

Zazvonilo. Všichni stáli vedle svých lavic, 

tedy kromě pár inteligentů, kteří slídili, 

jestli je učitel nablízku. Pak se vraceli zpět 

k lavicím. Učitel vešel do naší třídy. 

„Dobrý den,“ řekl pan učitel celé třídě. 

„Dobrý den,“ pozdravili jsme sborem. 

„Posaďte se.“  

Začali jsme učebnicemi na listech papíru, 

kde byl velký podbarvený nadpis Shoda 

přísudku s několikanásobným podmětem,  

 

 
nějaká cvičení a bla, bla, bla, bla, bla… 

Vlastně už ani nevím, jak začala diskuse 

o zvířatech. Ale když jsme začali opisovat 

důležitou tabulku z učebnice, tak nám pan 

učitel oznámil: „Já si asi koupím křečka.“  

Některé holky z toho byly celé pryč (asi 

tak, jako já). Já jsem ale nepokládala 

takové otázky jako: „Kdy si ho koupíte?!“ 

…nebo… „Jakého si koupíte?!“ 

…a taky… „Jak se bude jmenovat?“ Tato 

otázka zaskočila i mě. Pan učitel nám, ale 

řekl jen tyto dvě informace: „Koupím si 

ho dneska a zítra ho vezmu do školy.“ 

Nemohla jsem se dočkat, až uvidím  

 

křečka ve škole. Teď jen čekat, až bude 

zítra… 

 

Další den ráno… 

Vstala jsem. Těšila jsem se do školy tak 

jako jindy. Předměty utíkaly jako voda. 

Matematika, informační technologie… 

A konečně – čeština!!! Začalo to jako 

vždy: zase se těch pár inteligentů 

rozhlíželo do všech stran po chodbě. 

Vrátili se do lavic. Jo! 

 
„Dobré ráno.“ „Dobré ráno, pane učiteli,“ 

odpověděli jsme zase sborem. Posadili 

jsme se. Konečně. Zase hodina českého 

jazyka. Uvidím křečka pana učitele. „Jak 

se jmenuje?“ zeptal se někdo ze zadních 

lavic. Pan učitel se podíval do své tašky 

na notebook, a pak zase zpět na nás. 

„Jmenuje se Zubísek,“ odpověděl. 

„A bydlí v mé tašce u počítače. Tady je 

počítač, a tady bydlí,“ ukázal na malou 

kapsičku ve své tašce.  

Když vyslovil jméno „Zubísek“, tak jsem 

si představila malého šedého křečka 

s předními zaječími zuby. Moc jsem se 

těšila, až toho malinkatého tvorečka 

uvidím.  

Pan učitel hrábl do tašky. „Jau! Nekousej 

mě!“ napomenul to něco v tašce. Položil 

ruku na stůl. Bylo to tady. Oddělal ruku. 

„COOOOO?“ vykřikla jsem překvapeně, 

když se na stole objevila plastová zubní 

protéza s vykulenýma očičkama! Ta 

mrcha protéza sežrala chudáčka křečka! 
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„Tak, tohle je můj Zubísek.“ To jako 

vážně? Vážně si pan učitel hodlal místo 

maličkého mazlíčka pořídit zubní protézu, 

co vám jenom okusuje prsty místo 

snídaně? Někdo se zeptal: „Pane učiteli, 

toho křečka jste sehnal kde? Snad ne ve 

Zverimexu?“ Pan učitel nám s jistotou 

odpověděl. „Nesehnal jsem ho ve 

Zverimexu, ani v útulku, ale v obchoďáku 

za čtyřicet korun.“ Začali jsme se 

vyptávat, jestli Zubíska přinese v další 

hodině češtiny. 

 

Následující den… 

Pan učitel přinesl Zubíska na další hodinu. 

„Je už dobře vycvičený, ale pro jistotu 

jsem ho radši přivedl na vodítku, protože 

ještě hryže.“ Typická vlastnost všech 

zubních protéz. 

Dalších pár dní nebyl Zubísek ve škole. 

Majitel (a zároveň učitel češtiny v naší 

třídě) oznámil, že je Zubísek na 

prázdninách u babičky. Nechápu, proč se 

tak poflakuje, když přijde o tolik zábavy 

v hodinách českého jazyka. 

 

 
 

Závěrečné slovo – 25. června 2019 
 

Školní rok uběhl jako voda v řece Moravě a dostáváme se tak k hodnocení prvního ročníku 

literárního almanachu. Laskavý čtenář nechť posoudí kvalitu obsahu i jednotlivých děl. Sám 

za sebe smekám klobouk před všemi autory zde uveřejněných literárních textů a zároveň jim 

velice děkuji, neboť především jejich zásluhou mohl tento sborník vzniknout. Mezi žáky se 

nám ukázala řada pozoruhodných talentů s velkým potenciálem.   

Milé žákyně, milí žáci! Nepřestávejte psát a okouzlujte nás svými výtvory. Vážení rodiče, na 

své potomky můžete 

být právem pyšní. 

Přejeme všem rudským 

školákům i pracovní-

kům školy zasloužený 

odpočinek a spoustu 

zajímavých prožitků 

o prázdninách. 

 

Luboš Bližňák 

 


