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Den otevřených dveří pro rodiče 
a žáky budoucích 6. tříd  
 
Úterní odpoledne naše základní škola přivítala 
rodiče se svými dětmi - budoucími šesťáky. 
V doprovodu dvou žáků devátých tříd 
a výchovné poradkyně se všichni vydali na 
prohlídku školy. Dostali možnost nahlédnout 
do všech odborných učeben, které budou 
jejich děti v budoucnu využívat. Děti vypadaly 
velmi nadšeně a po prohlídce pokračovaly se 
svými rodiči do školní jídelny, kde je přivítalo 
vedení školy v čele s paní ředitelkou 
Mgr. Helenou Pavelkovou. Ta jim popovídala 
o základních informacích týkajících se provozu 
naší školy a seznámila je s veškerými kroužky, 
které škola nabízí. Po oficiálním seznámení 
následovaly individuální konzultace. 
 
Hranické robotování     
   
Dne 20. března 2019 se náš školní robotický 
tým zúčastnil soutěže robotů Lego - sledovačů 
čáry a vozítek poháněných pastičkou na myši. 
Soutěž pořádala SPŠ Hranice ve spolupráci 
s městem Hranice. Matěji Höhlovi a Ondřeji 
Langerovi se podařilo vybojovat v konkurenci 
patnácti škol krásné třetí místo. Jan Zajíc 
a Matouš Bartušek si dojeli pro druhé místo 
ujetou vzdáleností 17 metrů.  

 

 
 
Jízda zručnosti  
 
Dne 22. 3. 2019 se žáci od pátých do devátých 
tříd zúčastnili jízdy zručnosti. Účast byla veliká 
a děti si dopoledne náramně užily. Předvedly 
nám, jak i přes drobné chybičky a obtížnou 
dráhu skvěle ovládají svá kola.   

Hudební vítání jara  
 
Středeční podvečer 27. 3. 2019 zpříjemnily 
rodičům a prarodičům jarní hudební přehrávky 
žáků 1. a 2. stupně naší školy. 
 

 
 
Žáci předvedli svůj talent při hraní na klavír 
a na keyboardu. Za těmito výkony bylo vidět 
mnoho úsilí a času. Všechny přítomné velice 
potěšila hudební vsuvka, kterou zajistili pan 
Nimmrichter a Mgr. R. Jirásková.  Jejich zpěv 
se rozléhal po celém vestibulu. Byl to 
neobyčejný zážitek a byli odměněni bouřlivým 
potleskem. Na závěr vystoupili bývalí 
absolventi naší školy s velice náročnými 
skladbami. 
Tímto jarním hraním se na čas rozloučila 
učitelka klavíru Kateřina Morávková, která 
odchází na mateřskou dovolenou 
 

Zápis do 1. třídy  
 
Ve dnech 3. a 4. 4. 2019 se uskutečnil na naší 
škole zápis budoucích prvňáčků. V tento 
významný den předškoláčci museli ukázat 
určité činnosti, dokazující předpoklady pro 
školní docházku. Na některých bylo vidět 
radostné očekávání, někde i obava, zda vše 
zvládnou. Čekaly je pohádkové úkoly. Děti nás 
mile překvapily a potěšily pěknými básničkami 
a písničkami. Jako odměnu si budoucí prvňáčci 
odnášeli malé dárečky, které pro ně připravili 
žáci vyšších ročníků. Doufejme, že se jim bude 
v první třídě líbit a popřejme jim ty nejlepší 
školní výsledky. 



Zeměpisná přednáška o Špicberkách  
 
Dne 29. 3. 2019 se konala ve školní jídelně 
přednáška o Špicberkách pro 2. stupeň. 
Přednášela bývalá absolventka této školy 
Mgr. Lenka Ondráčková, která na Špicberkách 
dělala svůj vědecký průzkum řek. Lenka nás 
už navštívila v prosinci s přednáškou 
o Antarktidě. Dnešní přednáška byla 
doprovázená prezentací s vlastními fotkami 
a videi. Povídala nám o hlavním městě, 

řekách, ledovcích, ukázala nám největší 
strom, který tam roste (je to vrba a má 
nějakých 30 cm). Taktéž nám ukázala i místní 
faunu. Popovídala o setkání se zvědavým 
ledním medvědem, který jim snědl sladkosti, 
zničil člun a dokonce ochutnal i mycí 
prostředky. Přednáška byla velmi zajímavá 
a zábavná. Těšíme se na další skvělou 
přednášku.  

 

Den učitelů  
 
Sál restaurace Na Záložně byl v pátek 
29. března svědkem velkého společenského 
setkání.  U příležitosti Dne učitelů (28. 3.) se 
sešli zaměstnanci základní a mateřské školy 
s panem starostou. Pozváni byli také bývalí 
pracovníci těchto škol. 
Oslava učitelského svátku byla zároveň 
symbolem úzké spolupráce mezi obcí, základní 
školou i školou mateřskou. 
V úvodním projevu ředitelka ZŠ Mgr. Helena 
Pavelková přivítala všechny přítomné a zvláště 
srdečně bývalé zaměstnance. Ocenila činnost 
učitelů i nepedagogických pracovníků a podě-
kovala důchodcům za jejich předchozí 
poctivou práci. Konstatovala, že se daří dobře 
navazovat těsnější spojení mezi základní 
a mateřskou školou za vstřícného přístupu 
obce.  Poté ředitelka MŠ Bc. Petra Šípová 
taktéž vyzdvihla rozvíjející se spolupráci se 
základní školou, která je ku prospěchu dětí. 
Pochválila obecní zastupitelstvo v čele 
s panem starostou za to, že se vždy snaží 
v maximální míře řešit potíže či požadavky 

vyplývající z provozu škol. Nakonec starosta 
Bronislav Drozd ujistil všechny přítomné, že 
dobré fungování obou škol je jednou 
z hlavních priorit obce a popřál všem 
přítomným dobrou zábavu. 
Následovalo vystoupení žáků základní školy. 
Nejprve se na pódiu představili vítězové 
recitační soutěže, a potom další děti ze 
školního hudebního kroužku Melodie 
předvedly muzikál z dílny Uhlíře a Svěráka 
O dvanácti měsíčkách. Vše nacvičily pod 
vedením I. Kotrašové a Mgr. A. Rakové. 
Vystoupení se hodně povedlo a na lících 
diváků se zaleskla nejedna slza. Děti byly 
odměněny bouřlivým potleskem. 
Dále již následovala volná zábava s výborným 
občerstvením. Účastníci si následně akci velmi 
pochvalovali, neboť se dobře pobavili, 
zazpívali si, popovídali si, vzájemně se lépe 
poznali a přispěli tak svým dílem k posílení 
dobré atmosféry života v obci, kterou se Ruda 
nad Moravou může pyšnit. 



ZŠ Ruda má talent  
 

Byl pátek 5. dubna ráno. Něco podivného se 
vznášelo ve vzduchu. Značně pobledlé tváře 
několika žáků potvrzovaly předtuchu, že se 
brzy něco stane. Atmosféra s ubíhajícími 
minutami postupně dále těžkla. Vyčkávání. 
Tušení. Nejistota. 
A po velké přestávce to opravdu vypuklo! 
Nejprve silný náraz větru mocně zalomcoval 
okny školní budovy. Potom se skly prodraly 
sluneční paprsky a ozářily prostory oslepujícím 
svitem. Jako na povel se všichni žáci školy 
včetně učitelů shromáždili a usadili ve 
vyzdobené tělocvičně. Bylo to tu! Začala 
dlouho očekávaná soutěž ZŠ Ruda má talent. 
Před obecenstvo předstoupily moderátorky 
Eliška Makáňová a Veronika Havlíčková. 
Nejprve přivítaly přítomné, naznačily celý 
program, představily porotu a poté s naprosto 
profesionálním přístupem uváděly jednotlivá 
vystoupení, zpovídaly soutěžící a pevnou 
rukou udržovaly soutěž ve svižném rytmu. 
 

 

Jako první soutěžící se představila Daniela 
Podhorná z 6. B v roli mažoretky a byla skvělá. 
Druhý před publikum předstoupil Martin 
Kamlar z 2. A. Maličký, skromný, tichý – ovšem 
jen do té doby, než směle a krásně vystřihl 
svou klavírní skladbu. Následovali kouzelníci, 
gymnasté, zpěváci, recitátoři, tanečníci, 
hudebníci a divadelní umělci. Někomu se 
vystoupení vydařilo na 100 %, jinému se vše 
úplně nepovedlo – zde je třeba ocenit 
obecenstvo, které nejenže nepodlehlo tomu, 
aby účinkujícího v nesnázích vystavilo 
posměchu, naopak, povzbuzovalo neochvějně 
všechny účastníky a odměňovalo jejich odvahu 
neutuchajícím potleskem. Čísla byla plná 
sportovního i uměleckého umu a též nabitá 
humorem. Publikum se dobře bavilo 
předváděnou soutěžní show. Například učitel 
Bližňák byl zcela šokován „neuvěřitelným“ 
kouzelnickým kouskem s brýlemi, který 
předvedl Petr Kozák z 3. A. 



Porota (Mgr. Marie Baslerová, Mgr. Alena 
Raková, Mgr. Luboš Bližňák) měla těžkou 
úlohu při určování vítězů. Nakonec se o první 
až třetí místo podělili vždy dva účastníci. Bylo 
vyhlášeno toto pořadí: 
 

1. místo: Aerobik – Reichlová, Z. Kamlarová, 
T. Kamlarová, E. Kašparová, K. Kašparová, 
Skoumalová, Janků, Šupová, Průchová (6. A, 
6. B, 8. A, 8. B). 
1. místo: Hra na akordeon – Marta Vlčková 
(5. A) 
2. místo: Hra na klavír – Martin Kamlar (2. A) 
2. místo: Zpěv – Veronika Vařeková (4. A) 
3. místo: Hra na kytaru – Martina Talianová 
(3. A) 
3. místo: Hra na klavír – Barbora Talianová 
(5. A) 
Je zapotřebí také vysoce ocenit výkon obou 
moderátorek z 9. A, skvělou organizaci 
a technické zajištění, které bezchybně provedl 
tým 9. A. Ozvučení a hudbu výborně kočíroval 
Mgr. Martin Havlíček. Celou akci v pozadí 
jistou rukou řídila Mgr. Marie Baslerová. 
V pondělí vítězové oficiálně převzali diplomy. 
V prostorách školy byla zřízena stálá výstava, 
kde velké fotografie upomínají na povedený 
první ročník soutěže ZŠ Ruda má talent.  
 

Zeměpisná přednáška o Ázerbajdžánu  
 
V pondělí 8. 4. 2019 se uskutečnila zeměpisná 
přednáška pro žáky 7. a 8. ročníků 
o Ázerbájdžánu. Přednášejícím byl Mgr. Eldar 
Valiyev, tajemník Evropsko - Ázerbajdžánské 
obchodní komory. Taktéž přednáší na UK 
v Praze dějiny Ázerbajdžánu od starověku až 
po současnost. V přednáškách se zaměřuje na 
moderní dějiny a události XX. století, které 
měly vliv na dnešní ázerbájdžánskou národní 
identitu.  
Přednáška zaujala nejen žáky, ale i vyučující.  

 

Vysoké napětí na dopravním hřišti  
 
Úterý 9. dubna. Den "D". Začíná výprava žáků 
čtvrté třídy na dopravní hřiště. Dnes se nejede 
za zábavou či za nezávazným učením. Dnes 
půjde takřka o všechno – půjde o „řidičák" na 
jízdní kolo! 
Děti byly připravené, trénovaly předem 
dopravní předpisy s paní učitelkou Krestovou. 
Závažnost nadcházejících hodin si brzy 
uvědomil i řidič autobusu, když mu děti 
„pomáhaly“ s určováním dopravních značek. 
Hned věděl, že má dát přednost v jízdě, či si 
mohl oddechnout, když mu bylo sděleno, že se 

právě pohybuje po hlavní silnici. Byl pod 
přísnou kontrolou, zda správně zastavil na 
„stopce" a jestli se právě nesnaží vjet do 
jednosměrné ulice. Dle žáků všechny 
požadavky po cestě zdárně splnil a proto mu 
ani žádné z dětí nechtělo odejmout řidičský 
průkaz. 
Pan řidič si pak mohl zaslouženě odpočinout 
a děti se naopak pustily do práce. Nejprve si 
v učebně krátce zopakovaly vědomosti. 
Následoval test a poté si děti vzaly jízdní kola 
a byly podrobeny praktickým zkouškám. 



Napjaté výrazy svědčily o tom, že děti berou 
dopravní testování velmi vážně. 
Instruktoři na závěr vyhodnotili průběh dne, 
pochválili snahu i znalosti, udělili další cenné 
rady a kladli dětem na srdce, ať na silnicích 
dbají na svou bezpečnost. Pan učitel obdržel 
podepsané „řidičáky", které měl patřičně 
vyplnit a rozdat absolventům. 
A hurá zpátky do autobusu. Řidič na různé

 dotazy příliš nereagoval, pravděpodobně se 
na zpáteční cestu vybavil špunty do uší. 
Pozornost dětí se obrátila na pana učitele.  
Otázka: „A kdy už ten řidičák dostaneme?“ 
postupně zazněla v autobuse celkem  38x. 
Druhý den ráno interpelace pokračovaly. 
A konečně! Děti držely své „řidičáky“ v rukách 
se stejnou hrdostí, s jakou olympionik přebírá 
zlatou medaili. 

 
Okresní finále ve florbalu  
 

 
 
 
 
Ve středu 3. 4. 2019 se v Postřelmově 
uskutečnilo okresní finále ve florbalu žáků 
základních škol, do kterého se probojovalo 
družstvo našich žáků. Naši školu 
reprezentovali Štěpán Kotraš, Šimon Morong, 
Marek Kogej, Tomáš Winter, Štěpán Daniel, 
Petr Diviš, Patrik Míl a Martin Poprach 
a obsadili celkové 5. místo. Ze skupiny chlapci 
postoupili z 3. místa a v boji o semifinále těsně 
prohráli s družstvem Hrabišína 2:3. I když ráno 
před odjezdem 2 hráči ze základní sestavy 
onemocněli, tak ostatní podali výborný výkon. 
 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů  
 
V pátek 5. 4. 2019 se žáci naší 
školy opět zúčastnili 
okresního kola soutěže 
„ODZNAK VŠESTRANNOSTI 
OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ“ 
(zkráceně OVOV). Soutěžilo 
se opět v disciplínách trojskok 
z místa, hod medicinbalem, 
švihadlo, kliky a běh na 1000 
m nebo dribling. Cílem bylo 
získat co nejvyšší počet bodů. 

Za naši školu nastoupilo 
1 sedmičlenné družstvo a 8 
jednotlivců (každý z družstva 
byl také však hodnocen jako 
jednotlivec). Soutěže se 
celkem účastnilo 191 žáků 
z 11 škol.  
Prosadit se v takovém 
množství soutěžících bylo 
tedy velmi obtížné. Navzdory 
tomu žáci naší školy podali 

vynikající výkony a rozhodně 
nezůstali na onom pověst-
ném „chvostu“.  
V kategorii družstev žáci naší 
školy obsadili 7. místo 
s 16 167 body. Do krajského 
kola postupují: Michaela 
MAZÁKOVÁ (8. B) a Jan 
VANĚK (3. A). Všem umístě-
ným gratulujeme ke skvělým 
výkonům!

 
 

Tvořivá dílna ve školní družině 
 
Středeční odpoledne se ve školní družině neslo 
v duchu jarního tvoření. Žáci si pod vedením paní 
Magdaleny Gieslové vyrobili ptáčka. Pracovali 
s barvami, pastou a šablonami – fantazii a tvořivosti 
se meze nekladly. Žákům se vyrábění líbilo a těší se 
na příští tvořivou dílnu. 
 
 



Barevný týden  
 
Žáci 1. - 4. třídy si před Velikonocemi prožili barevné 
dny. Pondělí bylo v odstínu zelené barvy, úterý bylo 
modré a středa byla červená. 
Vše navazovalo na tradice Velikonoc. Žáci byli nadšeni, 
jak se všichni dokázali sjednotit a jak krásně vypadali, 
když byli oblečeni do stejně barevného oblečení. 
 

 
                  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. 

 
 

Slunce – 19. 1. 2019 – Janoušov – Kateřina Drongová, 7. B 



 

 
U Bušína - Vojtěch Venos 

 

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. 
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! 

 

Maceška - Kateřina Drongová, 7. B - 30. 3. 2019 - Janoušov 
 

Redakční rada vyhlašuje soutěž „NOVÉ LOGO NAŠÍ ŠKOLY“ 
 

Umíš kreslit? Jsi kreativní a máš nápady? Tak se zapoj do naší nové soutěže, využij všechny  
své schopnosti a navrhni zbrusu nové logo školy! 

Své návrhy zašli na e-mail: m.baslerova@zsruda.cz nebo zanes do schránky u kabinetu  
paní výchovné poradkyně. Přejeme hodně štěstí a těšíme se na všechny nápady!



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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

První jarní beruška na sněžence 
21. 3. 2019 – Iva Nováková, 4. A 

Redakční rada vyhlašuje novou soutěž „Úryvek z Máje“ 

Miluješ poezii tak jako my? Skládáš básničky a žiješ rýmy? Skvěle! Pak jsi to právě ty,  

kdo se může zúčastnit téhle nové soutěže. Slož básničku s jarní tématikou, která bude  

obsahovat tato slova: úsměv, květ, slunce, žlutá a vůně.  

Svou básničku zašli do 20. května na e-mail: m.baslerova@zsruda.cz nebo do schránky  

u kabinetu paní výchovné poradkyně. Budeme se moc těšit na vaše jistě krásné výtvory 

a nejlepší básničky vyhodnotíme a v květnovém čísle časopisu budete mít možnost  

zhlédnout nejhezčí výtvory svých spolužáků. 
 

Tým redakční rady 

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. 



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 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). 
 

 

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, 
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! 
 
 

Kočka a blecha 
Martinka Šimková, 5. B 

 
Sedí kočka v pelíšku, 

drbe blechu v kožíšku. 
 

Čučí, čučí v pelíšku, 
na tu malou blešičku.



 
 

 
 

 
1. foto: Hostice, 24. 3. 2019, Klára Krumpová, 2. foto: Janoušov, 14. 3. 2019, Kateřina Drongová,  

3. foto: Hostice, 4. 3. 2019, Klára Krumpová 


