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Erika Škorová, 9. B 

Zpomal 
(5. místo v celostátním kole soutěže Zpomal, prosím) 

 

Budu vám vyprávět příběh o tom, proč je důležité ubrat plyn. 

Mé jméno je Matěj a bylo mi 18 let. Vyrůstal jsem v milující rodině a táta mi splnil můj sen 

stát se motorkářem. Na mé 18. narozeniny mi koupil mou první pořádnou motorku Hondu 

Supersport. 

Jelikož mám narozeniny v lednu, tak jsem moji Hondu tři měsíce chodil obdivovat pouze do 

garáže a jediné, co jsem mohl udělat, bylo to, že jsem ji nastartoval a chvíli poslouchal zvuk 

motoru. Nemohl jsem se dočkat na začátek motorkářské sezony. 

Uběhly tři měsíce a bylo to tu. Oblékám si svou motorkářskou kombinézu a tentokrát startuji 

motor s povznášejícím pocitem, že se na ní konečně projedu. Nasednu na motorku, nasadím si 

helmu, a protože počasí ještě není úplně ideální, tak vyjíždím s vědomím, že musím jet velmi 

opatrně. Příroda krásně rozkvétá a já si jízdu vychutnávám plnými doušky. Domů se vracím 

s pocitem, že jsem ten nejšťastnější člověk na světě. 

Čas plyne a já si svou motorku užívám, jak nejvíc to jde. Jezdím na motosrazy, motofestivaly 

a s ostatními motorkáři na vyjíždky. V létě, koncem prázdnin, si troufám dokonce přejet 

s kamarádem i celou Českou republiku. Čas uběhl jako voda a nezadržitelně se začal blížit 

konec sezony. Podzim byl v plné síle a příroda se krásně barvila do žlutých a hnědých barev, 

ale počasí už nám motorkářům moc nepřálo. 

Motorkářská sezona byla už dávno ukončena tradičním srazem motorkářů. Venku to 

vypadalo, že už se dočkám jen sněhové nadílky, ale jeden den bylo už od rána modré nebe bez 

mráčků a hlavou mi projela myšlenka, že bych se mohl naposledy projet. Počasí vydrželo i do 

oběda a mé rozhodnutí bylo jasné. Jedu!!! Znovu jsem si oblékl kombinézu, obul boty, 

nasadil helmu a rukavice a vyjel jsem na svou oblíbenou trasu, kterou dobře znám. Protože to 

bylo letos naposledy, tak jsem si to chtěl pořádně užít a na místech, kde jsem věděl, že můžu, 

ručička na tachometru sahala skoro až ke dvěma stům kilometrům v hodině. Věřil jsem si, měl 

jsem přece na mé nové motorce odježděnou už celou jednu sezonu! Jak moc jsem se pletl… 

Chladné počasí, studený asfalt a mokré listí na cestě způsobilo, že se moje Honda Supersport 

ve vysoké rychlosti dostala do smyku a já to nedal! Neudržel jsem ji! Spadli jsme! V tu chvíli 

mi hlavou proběhl celý můj život. Pak nastalo ticho. Slyšel jsem jen, jak na mě hodně z dálky 

mluví nějaký mužský hlas, ale já ho moc nevnímal. Pak jsem vše uviděl. Moji motorku, která 

ležela uprostřed cesty docela rozbitá. Já jsem ležel asi ještě o 50 metrů dál u svodidel bez 

známek života. A také zoufalé obličeje svědků mé nehody, kteří se mi snažili pomoct. Ptáte 

se, jak je možné, že jsem vše viděl? Sám nevím. Přivolaná záchranka přijela docela rychle. 

Snažili se mě oživit, ale já tušil, že je to beznadějné. Po hodině marné snahy doktor prohlásil: 

„Exitus tři hodiny dvacet pět minut.“ 

Já jsem zemřel??? Začínám všechno pomalu chápat! Přivolaný koroner a policie, která 

vyšetřovala moji nehodu, mluvili něco o mém zranění. Prý nebylo slučitelné se životem. 

Narazil jsem hlavou přímo o svodidlový sloupek a ani helma mě 

nezachránila. Ostatní zranění už popisovat nemusím. 

Co moje maminka, táta a kamarádi? Vždyť mi po nich bude 

hrozně smutno! 

Uvědomoval jsem si, jak moc jsem těm všem ublížil.  

Moje úplně poslední projížďka! 

Kdybych se ten den rozhodl jinak... 

Kdybych si sám sebou nebyl tak jistý... 

Kdybych nejel tak rychle... 

Kdyby... 
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Tereza Jahodová, 7. D 

Challenge 
(1. místo v celostátním kole literární soutěže Ulice není herna) 

 

„Zapínám kameru za tři…dva…jedna…TEĎ!“ 

„Čau lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska zkusíme něco nového, něco, co jste na celé 

CZ/SK Youtube scéně ještě neviděli! S kamarádem Filipem – Filipe, pozdrav do videa – 

Zdarec lidi! - jsme vymysleli Run, before car hit you challenge (utíkej, než tě srazí auto). 

Filipe, předávám ti slovo.“ 

„Díky. Challenge spočívá v tom, že když uvidíte jet auto, přeběhnete silnici. Jste, nebo nejste 

dost rychlí? To už je váš problém. No myslím, že dnešní odpoledne bude napínavé. Že jo, 

Davide?“ 

„Přesně tak. Ale co bychom pro vás neudělali? No nic, jdeme do tohooo!“ 

Kluci vypnuli kameru a sbalili si věci. „Davide?“ zeptal se po chvíli Filip. „Opravdu to 

musíme natáčet? Je to nebezpečné… A navíc, kde bychom natáčeli?“ 

„Filipe, nebuď sralbotka, co by se mohlo stát? Prostě přeběhneš silnici. Nic těžkého!  

A natáčet budeme u autobusové zastávky u obchoďáku. Tam teď dělali novou cestu, na 

záběrech to bude vypadat suprově. Takže jdeme?“ 

„Tak jo.“ 

A tak kluci šli na dané místo. Po chodníku šlapali svižným krokem s úsměvem na tváři, David 

si představoval ty miliony zhlédnutí a tisíce odběratelů, ale Filip přemýšlel nad tím, do čeho 

se to zase namočil. Z přemýšlení oba kluky vytrhla jejich spolužačka Žaneta. 

„Čau kluci, kampak pádíte?“ zeptala se. 

„Ahoj,“ pozdravil ji Filip. 

„Čauko, jdeme točit video,“ odpověděl David. 

„Jé, a o čem?“ chtěla hned vědět Žaneta. 

„Budeme točit jednu challenge. Když pojede auto, musíme 

přeběhnout silnici,“ odvětil David. 

„Kluci, vám hráblo? Nebo vám někdo vymyl mozek? To je strašně 

nebezpečné!!! Auto vás smete jako mravence! A riskovat život kvůli 

pitomému videu? Jako pardon, ale stejně vás nikdo nesleduje…“ 

„Mně to přišlo od začátku jako špatný nápad,“ zamumlal Filip. 

„Jejda, neposlouchej ji, to jsou jenom holčičí kecy. Ona prostě 

nechápe, jaký budeme mít úspěch.“ 

„Ale mně přijde, že má pravdu,“ pokračoval Filip. 

„Jsi sralbotka?“ ptá se David provokativně. 

„Ne…“ 

„No tak pojď.“ 

„Já jsem vás varovala,“ dodala Žaneta a odešla. 

Kluci došli na předurčené místo a začali si vybalovat věci. Nastavili kameru a začali natáčet. 

„Tak a jsme tady!“ Teď si dáme Kámen, nůžky o to, kdo začne. Že Filipe?“ 

„Hmm.“ 

„Stop, stop, stop. Tohle se musí vystřihnout. Dej do toho trošku života!“ 

„Když já z toho nemám dobrý pocit,“ říká Filip. 

„Tak to alespoň hraj.“ 

„No tak dobře.“ 

„Tak a teď si zahrajeme Kámen, nůžky o to, kdo poběží jako první. Že, Filipe?“ 

„Jasnačka.“ 

Hru vyhrál Filip, což znamená, že první poběží David. 

„Už vidím auto!“ hlásí Filip. „Běžíš za tři…dva…jedna… TEĎ!“ 
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David vyběhl. Na druhý konec vozovky to tak tak stihl, pár centimetrů a už by nejspíš ležel na 

zemi. S vítězným úsměvem počkal, až přejedou další auta a přeběhl za Filipem na druhou 

stranu. 

„Vidíte, nic to nebylo. A teď jsi na řadě ty, Filipe.“ 

Filip si řekl, že to zvládne, a opravdu, silnici přeběhl jako nic. Až na to, že řidič na něj začal 

troubit jako zběsilý, ale to se dalo čekat. A tak vesele pokračovali dál. Sem a tam, tam a sem a 

řidiči troubili a troubili. Filipa to dokonce začalo bavit a docela zapomněl, že hrají velmi 

nebezpečnou hru. Když najednou Davida něco napadlo. 

„Lidi, co kdybychom si to malinko ztížili? Jak poběžíme, zastavíme se na středové čáře na tři 

sekundy a pak poběžíme dál… Tak co, bereš to, Filipe?“ 

„Beru to…,“ odpověděl Filip, protože ho přebíhání opravdu bavilo. 

„Dobře,“ řekl David, „ale poběžíš jako první.“ 

„No tak… dobře.“ Nejsem žádná sralbotka, ubezpečoval se v hlavě. „Odpočítávej!“ 

David počítá: „Tři…dva…jedna…TEĎ!“ 

Filip se rozběhl. První půlku má za sebou. Zastavuje se na středové čáře, vydýchává se a 

počítá do tří. Ale ne! Auto je tak blízko! To dáš, prolétlo mu hlavou a rozběhl se… Zvládl to! 

Zastavuje se na druhém konci a utírá pot z čela. Těžce dýchá a srdce mu díky adrenalinu bije 

jako o závod. 

„Teď ještě nazpět!!!“ volá David. 

„Dobře!“ odpovídá mu Filip. 

Naštěstí nyní nejelo ani jedno auto, takže mohl pomalu přejít. 

„Výborně!“ chválí ho David. 

„Máš to natočené, že ano?“ ujišťuje se Filip. 

„Jasná páka. Teď jsem na řadě já!“ 

„Tři…dva…jedna…Utíkej!“ 

David se rozběhl. První půlku zvládl jako nic, na středové čáře počká tři sekundy a vyběhne. 

Autu se vyhnul jenom o fous. Šťastný, že vyhrál, se otáčí a pomalu jde přes vozovku zpět za 

Filipem. Přes oči zaslepené vítězstvím nevidí, že se k němu blíží další auto. Když si ho 

všimne, je již pozdě. Překvapený postarší řidič si v takové stresové situaci spletl plyn a 

brzdu… David leží na vozovce a v hlavě má otevřenou ránu. Filip se k němu rozbíhá, řidič 

volá záchranku. Asi za dvě minuty přijela záchranná služba a odvezla Davida do nemocnice. 

Filip, psychicky zhroucený, upadl do bezvědomí... 

Filip se probral v nemocnici. 

„M-mami? C-co se stalo?!“ 

„To nic, broučku…ty jsi v pořádku, půjdeme domů, ano?“ 

„C-co je s D-Davidem?“ 

„To se ještě neví…Slib mi, že už nikdy nebudeš dělat takové blbosti, ano?“ 

„J-jasně, m-mami.“ 

O pár dní později v televizních novinách: 
Minulý týden se ve městě Zlín stala smrtelná nehoda. Dva chlapci natáčeli na video, když 

přebíhali silnici těsně před auty. Jednoho chlapce srazilo auto. Utrpěl vážná poranění lebky a 

vnitřní krvácení. Chlapec bohužel nepřežil. Druhému chlapci se fyzicky nic nestalo, ovšem 

vidět zemřít přítele ho stálo zdravý rozum. Pozůstalé rodině a blízkým vyslovujeme upřímnou 

soustrast, přeživšímu chlapci hodně zdaru v léčbě. 

Z tohoto příběhu zní ponaučení: 

 Nikdy nepřebíhejte silnici, pokud si nejste stoprocentně jistí, že nic nejede. 

Přechod pro chodce je nejlepší volba. 

 Nenechte sebou manipulovat (radši budete sralbotka, než mrtvý) a ten, kdo 

s vámi manipuluje, není váš přítel. 

 Nikdy si nehrajte nebo nenatáčejte na silnici – může vás to stát zdraví. 
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Julie Dohnalová, 8. C 

Spěchej pomalu aneb Jak malý holohlavý chlapec dokáže 
zachránit život 
(2. místo v soutěži Spěchej pomalu!) 

 

2. listopadu 

Další všední den. Ráno jsme šíleně zaspali a ještě jsme se trošku pohádali o to, kdo zapomněl 

nastavit budík. Snídaně byla rychlá, jenom chleba s máslem. Ani čaj jsem nestihla uvařit. 

Navlekla jsem si to první, co jsem ve skříni uviděla, a s hrůzou jsem zjistila, že neumím ani 

slovo z vývojové biologie, z které jsme dnes měli psát zápočet. Moje kamarádka z druhé 

studijní skupiny říkala, že je děsně těžký.  

Lukáš byl už od rána celý rozrušený a v jednom kuse brblal, že už ZASE jede do práce pozdě. 

Pracoval v centru Olomouce jako právník. „Kde jsou klíčky od auta?“ zavolal na mě 

z kuchyně. „Jako vždycky nad televizí,“ odvětila jsem s hlavou strčenou v botníku. „Tak 

hlavně pospěš,“ zavolal ještě a zmizel za dveřmi. Mlčky jsem kývla, zašněrovala rychle boty, 

popadla tašku a vyběhla za ním. Každý den jsme spolu jezdili autem až k fakultě psychologie, 

kde jsem vystoupila a on pokračoval dál až k hlavnímu soudu, kde pracoval.  

Auto už stálo nastartované u dveří a Lukáš netrpělivě ťukal prsty do volantu. Rychle jsem 

nasedla a vyjeli jsme. Nejprve jsme opustili naše malé město poblíž Olomouce, kde jsme 

bydleli. Potom jsme najeli na hlavní cestu směřující do centra. Cesty už byly docela plné aut, 

ale najednou se před námi objevil kamion. Lukáš si naštvaně povzdechl: „Jako by toho nebylo 

málo, zrovna když nestíhám, musím potkat tohoto pomalého pitomce!“ Najel si blíž k čáře, 

aby zjistil, jestli může předjet, ale zase rychle uhnul zpátky. Kolem nás prosvištělo rychle 

jedoucí auto. „Nedělej hlouposti,“ zamumlala jsem od sešitu. Snažila jsem se ještě rychle 

doučit na test. Lukáš mě zřejmě nebral vážně a zkusil to znovu. Tentokrát to nebylo tak těsné, 

ale zase nás minulo další auto. A naposledy. Lukáš rychle zatočil až k čáře a vjel do 

protisměru. Dupl na plyn. Ručička tachometru vystřelila jako divá. A v tu chvíli… Ani jeden 

z nás nevěděl, kde se tam to auto vzalo, ale bylo tam. Řítili jsme se přímo na něho. Srdce se 

mi zastavilo. Nestihla jsem ani vykřiknout. Lukáš dupl na brzdu, ale už bylo příliš pozdě… 

Přišel prudký náraz. Na tu ohlušující ránu nikdy nezapomenu… 

 

20. prosince 

Ležela jsem v bílé posteli a zírala do stropu. Uplynul už víc jak měsíc od nehody. Bohužel 

byla tragická… Lukáš to nepřežil. Ve druhém autě jela starší paní. Také nepřežila. I když byl 

už dvacátý prosinec, venku stále pršelo a dny byly velmi smutné. Na obloze se převalovala 

velká šedá mračna. Už jsem neměla chuť do života. Měla jsem za sebou několik operací kvůli 

velkému poranění míchy… Už nikdy nebudu chodit. Jenom můj výcvik z fakulty mě držel 

nad vodou. Přišel se na mě podívat doktor. Nebyl to normální doktor, ale psychiatr. „Jak se 

dnes cítíte?“ zeptal se místo pozdravu. Odpověď znal už předem. Chodil za mnou každý 

druhý den od doby, co jsem se probudila. „Tak jako vždycky,“ opáčila jsem a dál zírala do 

stropu. Doktor se už už nadechoval k další otázce, ale zastavila jsem ho zdvižením ruky. 

„Prosím, nechte mě chvíli na pokoji,“ požádala jsem ho. „Jistě,“ zamumlal, rychle se zvedl a 

vyplul z místnosti. Rozpršelo se ještě víc a na mě padl smutek. Po tváři mi stekla teplá slza. 

Tak moc mi chyběl. Tak moc mi chybělo to každodenní vyskočení z postele, které každý bere 

jako samozřejmost. Už nedokážu udělat žádnou „samozřejmost“ sama.  

Z myšlenek mě vytrhlo až tichounké zaklepání na dveře. Takhle klepe jenom mamka, 

pomyslela jsem si. Jindy bych byla ráda, ale dnes jsem neměla náladu na nikoho. Nechtěla 

jsem poslouchat nové věci, které se staly ve městečku. Neměla jsem chuť slyšet zážitky lidí 

s bezstarostným životem. Ozvalo se druhé tiché zaklepání. Přemohla jsem se a zavolala: 

„Dále.“ Do pokoje vešla mamka s taťkou. Oba se na mě mile usmívali. „Moc rádi tě zase 
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vidíme,“ usmál se na mě taťka. Mamka si ke mně sedla a hladila mě po ruce. Najednou mi 

bylo moc smutno. Pokusila jsem se na oba usmát, ale nemělo to moc velký úspěch. „Zlatíčko, 

máme pro tebe s tatínkem dárek,“ zašeptala mamka a usmála se na mě. Nevěděla jsem, co 

říct, ale to už taťka vjel do dveří s novým invalidním vozíkem. Abych řekla pravdu, moc mi 

to náladu nezvedlo, ale abych udělala radost aspoň rodičům, mile jsem se usmála a řekla jsem, 

že jsem velice vděčná a šťastná. „Tak co, jdeš ho zkusit?“ zeptal se vesele taťka. „Tak jo,“ 

řekla jsem odevzdaně a zvonečkem přivolala sestry. Poprvé za měsíc a půl jsem si sedla. 

Velice se mi zamotala hlava a musela jsem se chytnout jedné ze sester. „Pomalu, času máme 

dost,“ řekla mile a usmála se na mě. Potom se na mě podívaly a jemně se zeptaly: „Můžeme?“ 

Nadechla jsem se a kývla. Pomalu odkryly přikrývku a já uviděla své opuchlé nohy. Zavřela 

jsem oči a zhluboka dýchala. Sestry mi sundaly nohy z postele a pomocí taťky mě přemístily 

na vozík. Chvíli jsem jen tak seděla a všichni se na mě povzbudivě dívali. „Jste opravdu 

bojovnice,“ pochválila mě jedna ze sester. Popravdě jsem se tak vůbec necítila. Taťka chytil 

vozík a vyjeli jsme z pokoje. Projížděli jsme chodbou a zamířili až k velkému oknu. „Můžete 

mě prosím nechat chvilinku o samotě?“ poprosila jsem, když jsme u něj zastavili. „Jasně,“ 

usmála se na mě mamka a všichni odešli dát si na recepci kafe.  

Chvíli jsem se smutně dívala z okna, ale pak jsem uslyšela ozvěnu dětského smíchu, který se 

nesl chodbou. Nedalo mi to a zamířila jsem za zvukem. Pomalu jsem projížděla opuštěnou 

chodbou a zahnula za roh. Kolem mě prosvištěl někdo malý na vozíku. Pohlédla jsem zpátky 

na chodbu, z které ten malý človíček vyrazil. Za ním se hnala sestra v bílém plášti. Rychle 

jsem se otočila a ujížděla na svém vozíku za tím človíčkem. Jezdit uměl velmi dobře. Uhýbal 

z jedné strany na druhou, až nakonec zastavil za rohem chodby, která vedla k rehabilitaci. 

Udýchaně jsem zabrzdila vedle něho. „Tak co, ujeli jsme jí?“ zeptal se s pusou od ucha 

k uchu. Nestačila jsem se ani vzpamatovat. Přede mnou seděl na vozíku malý holohlavý 

chlapec. „Jo,“ vydechla jsem udýchaně. „Já jsem Kuba. A ty?“ usmíval se dál.  

Zjistila jsem, že Kuba trpí svalovou dystrofií a v nemocnici je prakticky od narození. Tento 

chlapec nikdy nechodil do školy a nikdy neměl kamarády. Nikdy nežil normální život, ale i 

přesto je šťastný. Poprvé za tu dobu, co jsem byla v nemocnici, jsem si uvědomila, že jsem 

dostala velký dar. Jako jediná jsem přežila a měla bych být věčná. Udělali jsme obrovskou 

chybu, kterou už nevrátím zpátky. Až moc jsme spěchali a to se nám vymstilo. A už nikdy 

nebudu vést normální život. Ale tento chlapec mi ukázal, jak se tento „nenormální život“ 

žije… 
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Martin Jurčaga, 9. C 

Jak si na sebe pan Řízeček ušil bič 
(vtipný dialog mezi Koprovkou a Řízečkem) 

 

Jednoho dne, kdy to nejmíň čekal, překvapila Řízečka Koprovka. 

„Ahoj Řízku, dlouho jsme se neviděli,“ řekla koprovka s nadšením, že poznává svého přítele. 

„No nazdar, teda čau, jak je?“ řekl znechuceně Řízeček. 

„Ale ujde to…,“ řekla smutně Koprovka. 

„Co se děje?“ otázal se znuděným tónem Řízeček. 

„Ále, nikdo mě tu nemá rád, když se tu objevím, nikdo mě nechce. Nebyla jsem tady snad 

roky,“ pravila Koprovka a z talíře jí začaly téct nechutné slzy s koprem. 

„Ale no tak, to není pravda,“ pravil Řízeček. 

„Ale je! A nejsmutnější na tom je, že tebe mají rádi všichni,“ a brečela ještě víc. 

„Děkuju, ale s tím musíme něco udělat,“ řekl lítostivě Řízeček. 

„A co?“ ptala se Koprovka udiveně. 

„Víš co, vezmi s sebou Knedlík, Vajíčko a Maso a už spolu něco vymyslíme.“ 

„Tak dík, zatím ahoj.“ 

„Čau.“  

„Ach jo, já ji nesnáším, proč jsem to vůbec říkal, já vůl, teda já slepice,“ řekl Řízeček. 

A tak musel Řízeček pomoct Koprovce a časem se z nich stali přátelé.  
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Marek Polách, 9. C 

Rodičovské trable 
(dialog mezi stromem a listem) 

 

„Řeknu ti to už jenom jednou. Vypadni! Jednou to přijít muselo, tak nedělej scény,“ započal 

strom debatu, podobající se rozhovoru otce nebo matky s naivním dítětem v pubertě. 

„Ale prosím tě. Ještě tady URČITĚ můžu pár dní zůstat. Vždyť ti tu nepřekážím. Prostě 

nechápu, co ti pořád vadí,“ odvětil kus uschlého a umírajícího listu, který v této chvíli hrál roli 

toho puberťáka.  

„Hochu je 10. prosinec. Všechny stromy už jsou holé a připravují se na zimní spánek a já se 

tu s tebou musím zase rozčilovat.“ „Ale no tak. Nemusíš se hned tak čepýřit,“ řekl 

s úšklebkem list. „Nech si ty blbé kecy! Však se na sebe podívej. Vždyť jsi celý hnědý.“ „Jo 

to máš pravdu. A támhle na rohu mi to už začíná fialovět. No za chvíli budu černý jako bota.“ 

„Bota nebota, já už tě prostě živit nebudu. Já už na to vážně náladu nemám. Od rána do večera 

jsem se soustředil a čerpal jsem spoustu živin, abys měl z čeho růst. Uvědomuješ si to?“ 

pokračoval unaveně v rozhovoru strom.  

Dostala se mu hodně rozsáhlá odpověď v podobě souhlasu, zakamuflovaného v zívnutí. Něco 

jako: „Hehmmmm.“ „Cože? To nemyslíš vážně! Já se tady dřu, abys měl z čeho růst, abys 

měl dobré podmínky pro život, a ty mi pak nejsi schopný ani normálně odpovědět?“. List 

mlčel.  

„Běž pryč. Padej,“ řekl strom. „Ne,“ řekl list. „Nebudu se o tom s tebou bavit. Byla s tebou 

sranda, ale nazdar.“ „Ale já nikam nejdu. Vyhodit mě nemůžeš a já nikam nejdu,“ řekl 

namyšleně list. „To snad ne! Nemůžeš se na mě držet proti mé vůli. To je parazitismus! Pa-ra-

zi-tis-mus! To už je vážná věc.“ „A mně je to j-e-d-n-o.“  

Strom už vypadal opravdu unaveně, a tak to začal zkoušet po dobrém: „Hele. Podívej se. Jsi 

už poslední. Všechny ostatní listy už na podzim spadly na zem. To se tak v listopadu dělá, 

víš? Listopad. Od slov ´padá´ a ´listí´. Chápeš?“. „Já to chápu,“ řekl přátelsky list. „Ale to nic 

nemění na tom, že nikam padat nebudu.“ „Prostě běž a hotovo.“ „A nejdu.“ „Když říkám, že 

jdeš, tak jdeš.“ „Nejdu.“ „Jdeeš.“ „Túúúdle! Nejdu.“ Teď už byl strom ale opravdu naštvaný. 

Jenže ještě předtím než vybuchl úplně, tak se podíval k nebi a ucítil jemný vánek, který se 

pomalu zvětšoval. Strom se spokojeně usmál a řekl: „Haha. Bylo mi s tebou dobře, ale máš 

padáka! Měj se! Pěkný let.“ A stačilo jenom lehké fouknutí a list se s ječením a vyděšeným 

výrazem řítil k zemi. 

A tak se stalo, že rodičovská moudrost nad dětskou tvrdohlavostí po dlouhém boji vyhrála 

(výjimečně). 
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Karolína Jurčagová, 9. C 

Dopis 
 

Poteč 4. 3. 2021 

Můj drahý dědo, 

píšu Ti, protože jsme se v posledním roce neviděli tak často, jako tomu bylo dřív a tři týdny 

Tě teď neuvidím vůbec. 

Je to dost smutné, protože mi moc chybíš. Chybí mi naše časté procházení se po luhačovické 

kolonádě a chybí mi návštěvy galerií. 

Často mi rodina říká, že ze všech Tvých deseti vnoučat jsem Ti asi nejvíc podobná. Mám 

pocit, že jsi jako můj nejlepší kámoš a právě láska k umění nás spojuje. 

Hrozně ráda poslouchám všechny tvoje příběhy, miluju, když mi vyprávíš, odkud je který 

obraz a jak si k němu přišel. Nedávno mi jednu historku vyprávěla i babička. Bylo zábavné to 

slyšet z druhé strany. 

Počkej…jak jen to bylo…  

Ty a babička jste byli téměř čerství manželé a stavili jste dům. Spolu s tvým kamarádem jste 

si prostě párkrát do roka řekli, že si uděláte výlet do nějaké té galerie. Babička mi vyprávěla, 

že jsi celou svoji výplatu dal na desítky obrazů, a když jsi přijel domů, dal jsi babičce třicet 

korun a dělal jakoby nic. Babička říkala, že jakmile to zjistila, málem by tě roztrhala, že jsi za 

peníze, co měly jít na dům, koupil obrazy.  

Tak nějak to bylo… Málokdo by tvému chování rozuměl, ale já s ním naprosto soucítím. Není 

nic krásnějšího než zdi plné obrazů.  

No, taky jsem se tě chtěla zeptat, jak se teď máš. Asi to není úplně jednoduché, ale věřím, že 

spolu s babi to zvládáte dobře. 

Co se týká mě, mám se relativně dobře, jen už trochu pociťuju stereotyp těchto dnů, ráno se 

vzbudím, mám školu, dělám úkoly… pak se jdu projít do lesa, to mi dost pomáhá a když se 

vrátím, ještě se učím nebo dodělávám úkoly. Jakmile přijdou naši z práce, snažím se s nimi 

trávit co nejdelší čas a pak si uděláme nějakou dobrou večeři. Potom jdu spát a ráno zase 

škola. Netvrdím, že se 

mám špatně, ale myslím, 

že mi chybí motivace. 

Hlavně k učení se. Ale 

nějak to zvládneme, že? 

Ačkoliv si téměř denně 

voláme, mám pocit, že 

jsem tě hrozně dlouho 

neviděla, no snad už se 

brzo uvidíme. Do té doby 

mi prosím odepiš, jak se 

máte. A taky chci slyšet 

tvoji verzi tohoto příběhu. 

Hned až galerie otevřou, 

těším se, až si z nich něco 

poneseme.  

 

S láskou  

tvoje vnučka Karolína  
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Pavel Jahoda, 6. A 

Silnice není hřiště 
 

Doma nuda, samá práce, 

venku covid řádí krátce. 

Tento virus - čert ho vem, 

nepouští nás vůbec ven. 

 

Covid je teď hlavní téma, 

ani škola na něj nemá, 

takže nám ji zavřeli. 

 

Zpočátku to bylo skvělé, 

nedělat nic a ležet jen. 

Po pár dnech však jako v cele 

mozek křičí, pojďme ven. 

 

Ještě před tím žhavím mobil, 

takhle se to totiž dělá, 

na hřišti má býti živo, 

nálada je vždycky skvělá. 

 

Na hřišti však nikdo není 

a cedule dává znát, 

přišlo vládní nařízení, 

všechna hřiště musí spát. 

 

 

Cloumám branou s velkým zámkem 

a jímá mne trochu zlost, 

vždyť ta plocha slouží lidem, 

hře, sportu i pro radost. 

 

Problém řeším okamžitě, 

načpak je mi tato zlost. 

S kolem rozjíždím se hbitě, 

na silnici místa dost. 

 

Že silnice není hřiště, 

to ví asi každý. 

Na to musím myslet příště, 

tohle je však navždy. 

 

Je mi z toho všeho smutno, 

nic už nejde vrátit, 

nikdy by mne nenapadlo, 

co vše můžu ztratit. 

 

Rodiče jsou na tom hůře, 

ty to bolí víc, 

já jsem tam, kam musí všichni, 

tam…kde nebolí už nic. 
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Adéla Zábojníková, 9. C 

ŠIK-ANNA 
 

Ahoj,  

jmenuji se Anna. 

Zdá se mi, že se to stalo včera, ale je to už asi 3 roky, co jsem musela přestoupit na jinou 

základku znovu do deváté třídy. Teď už je mi dobře, už se vlastně cítím celkem fajn. Mám 

nové přátele, kteří mě berou takovou, jaká jsem. 

Řekla bych to asi tak, že jsem na minulé škole byla šikanována. Zrovna jsme se přestěhovali a 

já hned na druhý den musela do školy. Byla jsem vždycky taková normální girl, neměla jsem 

ani fb a instáč, prostě jsem to nepotřebovala, spíš si ráda čtu.  

První den v nové škole mi přišel docela super, přišla jsem do třídy, holky se se mnou bavily, 

akorát já se mezi nimi cítila nesvá, mluvily slovy a zkratkami jako například – čus, BFF, PLS, 

Sorry, IDK, Čekuj, kámo, prostě sem tam jsem se v rozhovoru s nimi ztrácela. Postupně se 

jejich postoj ke mně měnil. Proč? To nevím. Padaly první urážky. Pochopila jsem, že nejsem 

pro ně dostatečně trendy nebo in, že jen oxiduju, ani selfie neumím fotit, no doslova jsem 

každý den schytala kopu, jak by ony řekly, hejtů.  

Neměla jsem se komu svěřit, 

protože doma to nebylo zrovna 

úplně ideální a ve škole mi 

přišlo, že mě tam nikdo nemusí. 

Jednou se stalo něco strašného. 

Všechny holky mě přepadly na 

záchodě ve škole. Kopaly do mě 

jen proto, že prý nejsem podle 

nich in! Pak už jsem je ani 

nevnímala, všechno mě bolelo. 

A ještě ten den mě zesměšnily a 

daly to na net s hashtagem 

trapka, kid a nula. Byla jsem 

samá modřina a bojovala jsem s 

tím sama. 

Přišly prázdniny a já jela k babi 

na pár dnů. Aspoň na chvíli jsem 

neslyšela slova jako TOP, 

WOW, POST, LIKE atd., ale 

hlavně jsem nemusela 

poslouchat jejich rozkazy.  

Jenže pak nastalo ještě něco, co mě doslova zlomilo. Naši se budou rozvádět, a dokonce moje 

nejlepší sestra odjíždí na výšku. Jak já to tady zvládnu. Osm holek ze třídy mě neskutečně 

nenávidí, takže každý další den je pro mě utrpení. Myslela jsem si, že to už nedám, někdy 

jsem měla takové myšlenky, že si něco udělám, ale řekla jsem si, že se jim postavím. Právě na 

tuto myšlenku mě přivedla jedna super holka, která mě našla na záchodě v modřinách. Řekla 

mi, že mi ty holky za to nestojí, že jen všichni flexí. Pozvala mě na piknik a bylo to fajn. 

Dělaly jsme si srandičky z těch jejich slov - jako třeba callni mi, OMG a taak. Od tohoto dne 

jsem byla šťastná. Tato kámoška mě vlastně zachránila. Máte i vy takové kamarády? 

Tak to je můj příběh! 

Nevěřila bych, že se mi tohle někdy stane. Ale já se kvůli nim nechtěla změnit. Nějaká nová 

slova mě nezmění…Jsem to stále JÁ. 
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Jolana Charvátová, 6. C 

Cestování v čase 
 

Všechno to začalo naprosto normálním dnem, vstala jsem, 

nasnídala jsem se a potom jsem dělala úkoly. Po obědě jsem 

si řekla, že se půjdu do přírody projít.  

Jak jsem se procházela lesem, tak jsem si pomyslela, jaké 

by to bylo, kdybych mohla cestovat časem. Asi bych se 

chtěla podívat do budoucnosti, ale i minulost by mohla být 

zajímavá. Najednou z ničeho nic zakopnu a spadnu prudce 

na zem. Opráším se a podívám se, o co jsem tak mohla 

zakopnout a vidím nějaký stroj, připomínající staré 

nefunkční rádio. Rozhodla jsem se, že bych ten stroj mohla 

vzít domů, pořádně si ho prohlédnout a třeba ho zkusit 

opravit.  

Cestou domů si říkám, jak se taková věc mohla ocitnout 

uprostřed lesa, ale teď je taková doba, že lidi pohazují věci 

všude kolem sebe. I do nádherné přírody!  

Jdu do pokoje a nalezené rádio utřu kapesníkem, protože 

bylo špinavé. Zajímalo by mě, jak dlouho leželo v lese. 

Potom jsem zavolala tatínka do pokoje a řekla jsem mu můj 

„příběh“ a zeptala jsem se ho, jestli by to dokázal 

zprovoznit. Tatínek řekl, že se na to potom podívá, ale že teď nemá čas.  

Asi tak za dvě hodiny tatínek přišel do mého pokoje a měl s sebou i svůj kufřík s nářadím. 

Vzal si šroubovák a chtěl se podívat dovnitř, jestli tam jsou nějaké baterky, ale nikde neviděl 

žádný otvor, který by mohl otevřít. Podíval se na mě a říkal, že to není vůbec jako rádio, 

protože každé rádio jde nějak otevřít. Věděla jsem, že tatínek má určitě stále moc práce, a tak 

jsem řekla, že to nevadí, že to je stejně jen nějaká stará věc, kterou jen někdo zahodil v lese a 

že může jít. Tatínek odešel a já jsem si lehla do postele a četla jsem si knížku. Stále mi vrtalo 

hlavou, co to může být za věc, a tak jsem se zvedla z postele a všimla jsem si, že na tom stroji 

jsou nějaké páčky a tlačítko. Pomyslela jsem si, že ten stroj je stejně starý a nefunkční, a tak 

jsem to tlačítko zmáčkla. Napoprvé se nic nedělo, ale když jsem to zmáčkla podruhé, tak se na 

tom stroji rozsvítila taková malá obrazovka, kde se psalo: vyberte prosím rok, do kterého 

chcete cestovat. Divila jsem se, že to funguje a řekla jsem si, že to bude jen nějaká hračka pro 

děti. Tak jsem vybrala rok 3000 a začalo to vydávat divné zvuky a najednou jsem se ocitla v 

nějakém městě, kde všechno bylo moderní!  

Místo normálních aut tady byly malé létající kopule a všechno vypadalo úplně jinak. Lidé 

měli na sobě zvláštní oblečení, místo zvířat tu byli roboti a nikde žádné stromy, všechno bylo 

na elektřinu! Vypadalo to tady, jako bych byla v budoucnosti! Byla jsem strašně vyděšená a 

nevěděla jsem, co mám dělat. Všimla jsem si, že stále držím ten stroj, a tak jsem rychle 

zmáčkla zase to tlačítko a vybrala jsem náš rok 2021.  

Naštěstí jsem se objevila zase doma, rychle jsem utíkala do obýváku a volala jsem, jestli je 

někdo doma. Maminka se mě zeptala, proč tak vyvádím a já jsem jí odpověděla, že se nic 

nestalo, jen jsem se chtěla ujistit, jestli je někdo doma. Poznala na mě, že jsem vyděšená a já 

jsem utíkala zase do pokoje. Podívala jsem se na ten stroj. Ten stroj není rádio, ale stroj na 

cestování v čase! A tak jsem si řekla, že je to nesmysl, že se mi to asi jenom zdálo, protože to 

není možné.  

Nakonec jsem ten stroj odnesla do sběru a tam byl zničen. Lepší bude, když už s ním nikdo 

nebude mít nic společného. Cestou domů jsem si stále nemohla vysvětlit, co se stalo, jestli to 

byl jen sen, nebo realita. Rozhodla jsem se, že na to raději zapomenu. 
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Nela Dorňáková, 9. A 

Volání o pomoc 
 

Pánové a dámy, 

všichni trpíme obavami, 

že už rok je tady mezi námi 

náš covid světoznámý. 

 

Doma pořád sedíme, 

ven bez roušky nesmíme. 

Distančka mě rozbíjí, 

mozkové buňky zabíjí 

 

Celý den jen učení, 

tohle nemá řešení. 

Stejně furt nic neumíme, 

už ničemu nerozumíme. 

 

Kašlu na to, tohle nemá smysl, 

je to všechno velký výmysl. 

Divím se, že mi fakt chybí 

to vstávání, bezpochyby. 

 

Prostě mě to přestalo bavit, 

celé mládí doma strávit. 

Celou dobu být furt doma 

Ani dovolená se asi nekoná. 

 

Ani do hor, ani k moři, 

to nám tvrdí senátoři. 

Uzavřeli okresy 

a já mám z toho depresi. 

 

Jak dlouho se to bude držet? 

Nevím, to musíme vydržet. 

Dodržovat zákony 

a tišit sebevražedné sklony. 

 

Chci jen jedno! 

At´ už virus skoncuje! 

Ať jsme zdraví 

a každý z nás se raduje! 
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Jolana Ovesná, 6. C 

Chameleon a korona  
 

Ani netušíte, jak je těžké obstarat si páníčka v době pandemie.  

Dovolte mi, abych se představil. Jsem chameleon jemenský, latinsky Chamaeleo calyptratus. 

Mé jméno je Mr. Charles. Je mi šest týdnů. Moje majitelka je člověčí holka rodu Homo 

sapiens sapiens. Jmenuje se Jolča a má dvanáct let. Všichni moji předci, co žili u lidí, vedli 

pohodlný až nudný život domácích mazlíčků, ale v mém případě to bylo trošku jinak. Já jsem 

se narodil v dost nezvyklé a dramatické době.  

Když jsem přišel na svět, první, koho jsem viděl, bylo mých devět sourozenců a maminka. 

Přemýšlel jsem, kde bude můj budoucí domov, kdo bude mým páníčkem? Tou dobou o tři 

vesnice vedle, už Jolča, má budoucí panička, přemlouvala svoje rodiče, aby si mohla pořídit 

nějaké zvířátko. Bojovala a boj vyhrála. Rodiče řekli, že si Jolča může pořídit chameleona. 

Hurá!  

Dobrodružství tentokrát ale neskončilo. 

Dříve, než jsem se potkal se svou budoucí 

majitelkou, musela Jolča sehnat terárium a 

všechny další potřebné věci. Za normálních 

okolností by to nebyl problém, ale já jsem se 

narodil do doby covidové. Pro mé nové 

terárium se Jolča s rodiči vydala na dlouhou 

cestu až do Jihlavy, těsně před uzavřením 

všech okresů. Kdyby s nákupem jen o chvíli 

déle otáleli, zůstal bych bez bydlení a možná i 

bez domova. Podobně to bylo i s dalším 

vybavením, vše bylo potřeba obstarat 

napoprvé, ve zprávách ale říkali, že se zavřou 

obchody. Naštěstí i politici mají mazlíčky a 

zverimexy zůstaly otevřené. Bylo náročné 

vybavit celé terárium, aby se mi tam líbilo. 

Mám rád své pohodlí a Jolča to asi předem 

tušila.  

Přiblížil se okamžik, kdy jsem se měl poprvé 

setkat se svou novou rodinou. Jak jsme se 

vůbec potkali? Jolča dlouho hledala nějakého 

chameleona, volala na každý inzerát, který na 

internetu našla. Někde měli chameleony už 

vyprodány, jinde ještě nebyli narození. Až jednou její taťka přišel z práce a říkal, že jeho 

kolega si nedávno kupoval mého bratrance (také chameleona). Dostali číslo na chovatele, u 

kterého jsem se narodil a který prodává různé druhy ještěrů a plazů. Hned druhý den si pro mě 

moji noví páníčci přijeli. Měli na sobě respirátory, takže jsem jim neviděl do obličeje, ale 

věděl jsem, že to jsou oni a že budeme kamarádi. Mimochodem Jolča měla na mě hodně velké 

štěstí a já na ni taky, protože chtěla samečka a já byl poslední sameček z deseti mláďátek.  

Doma už na mě čekalo krásné terárium s ještě pěknějším vybavením. Teď už jsem u nich 

čtrnáct dní. Taky obdivuji Jolču, že i když se bojí cvrčků, tak je pro mě chytá s radostí. Někdy 

jen tak sedávám na konci větve, vyhřívám se a dívám se z okna a přemýšlím, jak asi vypadají 

ti lidé pod rouškami a respirátory, co chodí pod oknem. Taky si říkám, jak se asi mají jiní 

chameleoni v zoologických zahradách, kteří jsou sami bez návštěvníků. Jsem rád, že nejsem 

sám. Je mi taky líto lidí, kteří jsou sami podobně jako chameleoni. To je zatím vše z mého 

krátkého života v pandemii. 
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Karin Slabiková, 6. C  

Záchrana Zeměkoule  
 

2031  

Naše loď plula vesmírem, ale jak už to bývá, 

zadřel se motor. Nikdo tomu nechtěl věřit, ale 

řídící panel se přepnul na autopilota a nechal 

nás nouzově přistát na neznámé planetě. Jak 

jsme přistáli, uviděli jsme pustou a suchou 

krajinu na straně levé a na straně pravé - 

krajinu plnou zeleně a života. Uprostřed 

těchto dvou rozdílných prostředí bylo koryto 

plné balvanů, koster ryb, a dokonce i několika 

lidských lebek. V korytě byla uvízlá nějaká 

podivná věc velikosti naší kosmické lodi. 

Když jsme přišli blíž, zjistili jsme, že je 

vyrobena z rezivějícího kovu. Pár odvážných 

lidí z posádky se šlo podívat na palubu a 

objevili zde noviny z roku 2025. Na titulní 

stránce stálo: Celý svět bojuje s českou 

mutací coronaviru. Když si noviny prohlédli, 

tak narazili ještě na pár zajímavých článků, z 

toho v jednom bylo zdůrazněno, že Země se 

pomalu přibližuje ke Slunci a i její rotace se 

zpomaluje. A v dalším celkem zajímavém 

článku s názvem „Loď uvízlou v Suezském 

průplavu se stále nedaří vyprostit“ byla 

popsána komplikovaná situace se čtyř set 

metrovou lodí, která zastavila dopravu přes Suezský průplav.  

Když si naše posádka pročetla noviny, tak dva odvážlivci vešli do trupu lodi. Jak vkročili do 

trupu lodi, tak uviděli velký nepořádek. V rohu místnosti byli schoulení dva živí lidé. Kroky 

odvážlivců je vzbudily. Když je dva členové naší posádky spatřili, zjistili, že jsou pohublí a 

vystrašení. Zavolali jsme všechny členy posádky do trupu lodi, aby přinesli trochu jídla a pití. 

Když se neznámí lidé nasytili a napili, tak nám začali vyprávět, jak se dostali do takového 

stavu, v jakém jsme je našli. Zjistili jsme, že všichni lidé vymřeli na českou mutaci coronaviru 

a oni jediní přežili. Představili se nám jako Karel a Karin. Karel a Karin nám dále vyprávěli o 

tom, jak celé lidstvo bylo ve stresu, protože se Země začala čím dál rychleji přibližovat ke 

Slunci, ještě k tomu přestávala rotovat, a taky se po celém světě začala šířit smrtelná mutace 

coronaviru. Naše posádka vzala Karla s Karin na palubu vesmírné lodi, aby se vyspali. 

Nejvyššího člena naší posádky napadlo riskantní řešení, jak zachránit lidstvo. Tak všem 

vysvětlil svůj plán a všichni s ním souhlasili. Pak prohlásil „Hoši, dejme se do práce“. Plán 

zněl: teleportovat se do roku 2024, předat lidstvu lék na českou mutaci coronaviru a vrátit 

Zeměkouli na svou dráhu.  

Všichni muži začali opravovat motor a brzy to měli hotové, poté si posedali na svá místa a 

připoutali se. Loď vyrazila do roku 2024. Cesta trvala pár sekund. Když přiletěli na místo, 

uviděli šťastnou a živou planetu. Vydali se za Milošem Zemanem a dali mu nabídku. Nabídka 

zněla takhle: „Když nám dáte benzín a jídlo na zpáteční cestu, tak vám poskytneme lék na 

coronavirus. Miloš si odkašlal a prohlásil „dejte mi ten lék, vy škuti, a já splním všechny vaše 

požadavky“. Posádka mu vydala lék pro celou Zeměkouli a vzala si od Miloše jídlo a benzín. 

Vyrazili jsme na cestu domů a vrátili se do roku 2031. 
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Emma Burešová, 8. B 

Domov 
 

 Domov je jediné místo na světě, kde se cítíme bezpečně, a zároveň je také jediným 

místem na světě, kde jsme vždy vítáni.  

 Domov je jako hnízdo, párkrát z něj vylétneme, ale vždy se vrátíme.  

 Kdybych měla domov vyjádřit v pocitech, byly by to: láska, ochrana a bezpečí. 

 Domov nás naučil radovat se z každé maličkosti. 

 Domov je jako sněhová vločka, pokaždé úplně jiný a speciální. 
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Klára Manová, 2. A 

Tři hvězdy na nebi 
 

Když se první hvězda rozsvítí, 

tak já chci zpívat a tančit. 

S tou jedinou hvězdou na nebi. 

 

Když se druhá hvězda rozsvítí, 

tak mám strach ze samoty. 

 

Když se třetí hvězda rozsvítí, 

tak už jsem čím dál unavenější. 

 

Je noc a já už dávno spím. 
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Radek Šimšálek, 7. A 

COVID-19 v Česku 
 

V neděli 1. března roku 2020 se z televizních obrazovek dozvídáme, že se v České republice 

objevil první případ nové nemoci nazvané COVID-19. Vláda nařídila nošení roušek a 

respirátorů, také zpřísnila hygienická opatření. Po několika dnech nastal lockdown, který 

obnášel zavření obchodů, zákaz vycházení ve večerních hodinách, uzavření hranic a 

11. března uzavření škol. To 

se nám náramně líbilo, aniž 

bychom věděli, co nás čeká. 

Byla nastolena distanční 

výuka a v některých školách 

i online hodiny. Nesměli 

jsme vykonávat žádné 

sportovní aktivity. Byly 

uzavřeny plavecké bazény, 

zimní stadiony, fotbalová 

hřiště. Po čase nás tato doba 

přestala bavit, ale i přesto 

jsme se nějak dostali na 

konec školního roku. 

Začaly prázdniny a vláda 

rozvolnila opatření, otevřela 

hranice, aby cestychtiví občané mohli odjet na dovolenou. Prázdniny jsme prožili celkem 

v klidu. Pořádali jsme jednodenní výlety, pěší túry a prázdniny u prarodičů. V září jsme 

nastoupili do školy, ale pobyt v ní trval pouze necelé dva měsíce. Poté byla znovu nastolena 

vládní opatření a s tím i distanční výuka. Každý den jako by se opakoval. Vstát, připravit 

dobrou snídani, nějakou svačinu a už jenom usednout ke svému počítači a připravit věci na 

online hodinu. 

Na online výuce probíráme nové učivo, které se nám paní učitelka snaží co nejlépe vysvětlit. 

Nakonec si učivo procvičíme a dostaneme samostatný úkol. Naše znalosti ještě při online 

výuce učitelé prověřují diktáty a prověrkami. Tím vyučování končí a čekají nás ještě úkoly, 

které nám byly zadány. Tento způsob takzvané distanční výuky mi příliš nevyhovuje hned 

z několika důvodů. Učivo tolik nechápu, nedokážu se plně soustředit na online hodinách, 

úkoly mi trvají strašně dlouho, protože se neumím přinutit plnit jeden úkol za druhým a také 

mi chybí přímý kontakt s učitelem a kamarády. 

Po nějakém čase lockdownu přišla doba adventu, otevřely se obchody, abychom si mohli 

nakoupit dárky pro své blízké a připravit se na vánoční svátky. Vánoce neprobíhaly dle našich 

představ, nemohli jsme navštěvovat své příbuzné. Navštěvovat se mohli jen ti, kteří 

podstoupili antigenní testy. Dostat se na tyto testy v té době byl velký oříšek. Na konci roku 

2020 svitla naděje na lepší zítřky, začalo se očkovat. Začala se používat vakcína Pfizer-

BioNTech, očkovaly se ohrožené skupiny 80+. Poté se začaly používat i další schválené 

vakcíny jako je AstraZeneca a Moderna. Očkování však neprobíhá tak rychle, jak jsme 

očekávali. 

Koronavirus však mutuje, přibývá pacientů v těžkém stavu, nemocnice jsou přeplněny, 

zdravotníci jsou na konci svých sil. Vláda i díky mutacím nařizuje respirátory FFP2, aby 

zamezila rychlejšímu šíření. Roušky se smí nosit pouze v přírodě. Už je to rok, co byly 

zavřeny školy, a děti i učitelé jsou z této situace unavení. Doufají, že nebudou muset opakovat 

ročník, brzy se vrátí do lavic a budou žít normální život. Tuto situaci bych chtěl nazvat 

příběhem České republiky, ale je to příběh milionů lidí z celého světa. 



 24 

Mikuláš Surmař, 7. B 

Dopis 
 

V Poteči 26. 2. 2021 

Milá babičko, 

posílám Ti dopis a pozdrav touto formou, protože vím, že máš rozbitý mobilní telefon. 

Tento víkend jsme měli oslavovat narozeniny mé sestry Mirečky. Všichni jsme se už tak 

těšili, jak se uvidíme, ale bohužel kvůli Covid-19 se situace změnila. Je to už v pořadí asi 

10. oslava, která se ruší a posunuje na neurčito. Babičko, to neurčito mě tak moc trápí. Nevím, 

kdy půjdu do školy, kdy uvidím Tebe i kamarády. Také nevím, kdy pojedeme spolu s rodiči si 

zaplavat na bazén do Luhačovic. Mohl bych psát dalších tisíc věcí a situace, které jsou teď 

jinak. Školní výuku mám pořád na počítači online. Zatím mě to baví, protože se mohu více 

zdokonalovat na počítači. Zajímalo by mě, jak to vnímáš ty? Mně připadá, že už je celý svět 

vzhůru nohama.  

Moje zkušenost s rouškami je hrozná. Vím podle zpráv a médií, že díky rouškám klesl počet 

chřipkových onemocnění a i dětí s respiračními problémy. To je určitě výhoda. Umíš si 

představit, že budeme roušky a respirátory nosit třeba další dva roky nebo možná celý život? 

Já tedy ne! Špatně se mi v roušce dýchá a všiml jsem si, že se mi i zhoršila pleť. Pokaždé, 

když musím mít na tváři roušku, tak si vzpomenu na lidi, co jsou v ní každý den několik 

hodin. Obdivuji je a je mi z toho všeho smutno.  

Na této době se mi také nelíbí taková ta „Covid-19 nálepka“. Stačí smrknout nebo zakašlat a 

hned si každý myslí, že máš Covid-19. Dívají se na tebe skrz prsty. Také se už moc nedívám 

na zprávy, protože bych si rád poslechl i něco hezkého a pozitivního. Tím ale nemyslím 

pozitivní Covid-19 případy. 

Babičko, doufám, že se jednoho rána všichni probudíme a v televizi budou hlásit, že je svět 

zase v pořádku. My si pro Tebe přijedeme a pozveme Tě do cukrárny na větrník a kávu. 

Musíme však ještě všichni zatnout zuby a vydržet.  

Moc Tě zdravím a posílám velkou pusu. 

Tvůj Mikuláš 
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Tereza Jahodová, 7. D 

Hora 
 

Horo, jak ty vysoká jsi? 

O tvé výšce můžu si jen nechat zdát. 

Tvoje louky jsou plné květinové krásy 

a každý tě má tvou výšku rád.  

 

Dosahuješ nad střechy všech domů, 

dokonce i nad koruny stromů  

a v hradu z mraků máš svou skrýš.  

Dotýkáš se slunce. Možná ještě výš! 

 

Horo, ty jsi krásná jako víla! 

Za zelený šat lesům poděkuj.  

Svou krásou jsi nás všechny okouzlila  

a navždy tu buď, stůj co stůj.  
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Magdalena Bělašková, 7. C 

Molly a já 
 

HAF, HAF, já jsem Molly! 

Narodila jsem se 2. července 2018 ve Smolině. Podle psí kalkulačky, kterou moje panička 

našla na internetu, je mi 27 lidských let. Jelikož jsem se narodila ve Smolině, tak se mi rodina 

Bělašků snažila vymyslet super originální jméno. Jsem tedy Molly ze Smoliny.  

Moje maminka je Border kolie a svého tatínka jsem nikdy nepoznala. Jsem tedy kříženec 

Border kolie s nějakým jiným plemenem. Podle pana veterináře by to mohl být německý 

ovčák. Mám dva sourozence – brášky, se kterými jsem zažila spoustu legrace, hraní, hryzání a 

mazlení, než si mě moje super rodina odvezla domů.  

V Tichově u Bělašků mám nádherný výběh, kde si každý den hraji s Májou. Mája je moje 

skvělá panička, co mně vždycky dává hodně malých a dobrých věcí. Dobrůtky ale dostanu, 

jen když si sednu, lehnu, otočím se, dám pac a další povely, které mě naučila ona sama.  

Mezi moje nejoblíbenější hračky patří tenisový míček, ale taky se ráda s někým přetahuji o 

hračku nebo oblečení. To je velká zábava! 

V mé smečce jsou ale i další lidé, kteří se o mě krásně starají. Je to lidská máma, velký šéf a 

ještě dvě moje sestry. Občas společně chodíme na výlety. Společné chvíle mám nejraději. 

 

Pac a pusu Vaše Molly 
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Tereza Jahodová, 7. D 

Lesní víla 
 

Nedaleko lesního jezírka, 

tam za loukou, kde dubový háj jest, 

seděl jsem na kmeni, já a na ní vzpomínka. 

Jen já a miliardy hvězd. 

 

Měla vlasy divoké jak potůček z jara, 

když všude roztává sníh a led,  

šaty bílé jako oblaka  

a hlas sladký jako med.  

 

V tom slyší větvičky prasknutí 

a mé srdce radost zahřeje.  

V napětí tajím dech a sedím bez hnutí,  

už slyším, jak svou píseň zapěje.  

 

Když najednou přijde vlna zklamání. 

Proč Bože? Proč jsi mě nevyslyšel!? 

To totiž jelen se svou družkou laní  

se na palouček napást přišel.  

 

Smutně se zvedám a domů odcházím.  

Vždyť mi přece slíbila: 

v květnový úplněk při půlnoci se vrátím. 

Čekám však, stále nepřišla.  

 

Jak tak v cestě pokračuji,  

slyším tu píseň líbeznou.  

Otáčím se a běžím pro ni. 

To ona je mou princeznou. 

 

Sedám si v údivu na kmen vratký,  

vracím se jako do pohádky.  

V jejím objetí jsem se podmanil, 

ba i k polibku jsem se naklonil. 

Naše rty se dotkly. Ó, jak krásný je svět! 

Když v tom jsem se ze sna vrátil zpět.  
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Václav Kocourek, 7. C 

Bobek 
 

Ahoj, 

jmenuji se Bobek. Jsem malý křeček a letos v červenci budu mít jeden rok. Bydlím ve velice 

prostorné kleci, která mi vyhovuje. Bydlel jsem tam i s bratrem Bobem, ale rozdělili nás, 

jelikož jsme se hádali a kousali.  

Mezi mé oblíbené aktivity patří lezení po kleci, abych měl pořádnou kondičku. Rád taky 

okusuji větve, domeček ze sena a mrkev. Mnohokrát se taky proběhnu na delší trať, když mě 

páníček vytáhne z klece, ale on mě vždy chytí. Hrajeme si, mazlíme se, běhám po pokoji a 

užívám si volnost.  

Vašík se o mě pěkně stará, každý den mám čerstvé jídlo. Nejraději mám slunečnicová 

semínka, čerstvý salát nebo mandličku. Mezi mé sportovní aktivity patří běh na kolotoči, ale 

protože je velmi hlučné, mohu běhat pouze, když Vašík nespí.  

Už se těším na letní výběhy po čerstvě posekaném trávníku. Pobyt venku je velice fajn, ale 

číhá tam na mě mnoho nebezpečí, a proto se vždy těším do svého domečku. 
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Miriam Šebáková, 7. A 

Dopravní nehoda na železničním přejezdu 
 

Nedávno jsem dodělala úspěšně autoškolu. Proto jsem se rozhodla, že si koupím auto. 

Už odmalička jsem snila, že jednou budu řídit a mít své vlastní auto. Dnes se mi to konečně 

splní. Tak moc se těším, že jsem ani nespala a pořád se na auto na internetu dívám. Je sice 

starší, ale mně to nevadí. Na pár hodin jsem přeci jen usnula. Když jsem se vzbudila, oblékla 

jsem se a šla jsem na nádraží. Dojela jsem do Brna, kde jsem si auto měla vyzvednout. 

Majitelka mi vše ukázala a nabídla mi, že si mohu s autem objet kolečko do blízké vesnice a 

zpátky. Zdálo se mi to jako dobrý nápad, a tak jsme nastoupily do auta a vyjely jsme. Když 

jsme se vrátily, podala mi všechny papíry k autu, rozloučily jsme se a já vyjela. Byl to skvělý 

pocit. Pospíchala jsem, abych ho mohla ukázat přátelům a rodině. Krajina ubíhala a nová 

silnice sváděla k rychlejší a rychlejší jízdě. 

V tom zápalu jsem si nevšimla dopravní značky značící blížící se železniční přejezd. Jela jsem 

a až na poslední chvíli jsem si všimla železničních závor před sebou. Začala jsem zmatkovat. 

V tu chvíli se jako by vše zastavilo. Lidé kolem i blížící se vlak. Říkala jsem si, že je konec, 

že už nemá smysl nic dělat. Vlak naštěstí jel jen pomalou rychlostí, ale auto se se mnou rázem 

ocitlo třicet metrů od železničního přejezdu. Kolemjdoucí naštěstí zareagovali a zavolali 

pomoc. Najednou jsem se po dvou dnech umělého spánku probudila v nemocnici. Říkala jsem 

si, že kdybych mohla vrátit čas, tak bych ty závory prorazila. Jenomže už bylo pozdě. Kdyby 

vlak jel rychleji, nemusela bych to ani přežít. Vyvázla jsem jen se zlomenými žebry, otřesem 

mozku a zlomenou nohou. Bylo to prostě štěstí v neštěstí. O dva týdny později jsem byla z 

nemocnice propuštěna. V té době, kdy jsem nemohla pracovat a doma jsem se zotavovala, mě 

napadla myšlenka, jestli bych 

alespoň trochu mohla zabránit tomu, 

aby se něco takového stávalo čím dál 

méně. Začala jsem tedy pracovat na 

projektu pro mladé lidi, jako jsem já.  

Spravovala jsem internetovou 

stránku a připravovala přednášky. 

Můj cíl byl varovat ostatní mladé lidi 

před tímto hazardem. O měsíc 

později se můj projekt stal 

známějším a internetová stránka 

měla více než deset tisíc zhlédnutí. 

Můj zdravotní stav se zlepšil, a tak 

jsem začala šetřit na nové auto. 

Mohla jsem se konečně vrátit do 

práce a učit dospívající děti na 

gymnáziu. Nadále jsem samozřejmě 

pracovala na projektu o bezpečnosti. 

Také jsem pořádala přednášky na 

gymnáziu, kde jsem učila. 

Dospívající mládež to obzvláště 

bavilo. Jsem za to ráda a věřím, že se 

vyplatilo do toho investovat peníze i 

čas.  

Na závěr bych chtěla dodat, že mně 

to dalo neskutečně velkou lekci a 

zkušenost do života. 
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Marie Švachová, 9. B 

Dopis 
 

V Drnovicích, 1. 3. 2021 

Moje milá sestřenko Simčo, 

píšu Ti dopis ohledně „koronavirové“ doby. 

Taky už Tě to doma nebaví tak moc jako nás? 

Pořád nechápu, proč někteří lidi nedokážou dodržovat ty nařízení a pravidla, abychom se toho 

po roku konečně zbavili.... 

Chci Ti popovídat, nebo spíše přesněji napsat, jeden příběh. 

 

„Jsem Kevin, jsem z buducnosti, takže 

umím cestovat v čase... Už jsem zjistil, 

že objeví život na Marsu, vynaleznou 

spoustu dalších strojů a vynálezů na 

podporu ekologie. Dnes jsem se 

rozhodl, že se zkusím podívat do roku 

2020. Nevím, jak moc se mám bát, 

nebo těšit. Když jsem byl malý, tak mi 

moji rodiče říkali, že tenhle i ten 

následující rok byl pro lidstvo hodně 

náročný... Tak uvidíme, jdu se o tom 

přesvědčit sám...“ 

Kevin si stoupl do stroje času a na 

displej naťukal číslice “2020”. Vtom 

vletěl do zeleného víru, stal se 

neviditelným a po chvilce přistál zase 

na Zemi. 

„Bylo velice zvláštní, že jsem sice 

přistál v hlavním městě České 

republiky, a to Praze, ale málem jsem 

to tam nepoznal. V jiném roce tam 

bývají davy turistů, že se kolikrát na 

Václavském náměstí pořádně nemůžu 

pohnout a každou chvilku vidím 

uplakané dítě, co se nechalo unést 

davem a ztratilo se svým rodičům. 

Chvilku mi trvalo, než jsem si 

uvědomil, co mi říkali rodiče. 

Šel jsem se podívat přes okno do jednoho domu, byla tam zrovna puštěná televize. 

Naskakovala jedno nařízení za druhým a lidé už doma skoro šíleli.  

Byl jsem tam asi týden. Všechno mě to hrozně unavovalo... Pořád si dávat pozor, co můžu a 

nemůžu dělat (byl jsem sice neviditelný, ale v tu dobu jsem si to vůbec neuvědomil). 

Čas plynul dál a já jsem každé ráno viděl znechucení dětí, že nemůžou do školy a musí se 

online učit doma a nikoho to nebaví. Rodiče pospíchající do práce, dokud to mají ještě 

povolené. Radši se vyhýbají společné dopravě, aby zamezili kontaktu s ostatními a přitom 

pohybem posilnili svou imunitu. 

Odpoledne se každý únavou svalil na pohovku a byl rád, že je z toho blázince konečně pryč. 

Mezitím už je ve vládě asi třetí ministr zdravotnictví, tuhle práci mu vůbec nezávidím. 

Poslanci se dlouho do noci dohadují, co všechno by měli udělat, abychom se toho zbavili. 
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Jedinou záchranou už je snad jen to očkování, tak uvidíme, jaké překážky si pro nás osud ještě 

připravil.“ 

Kevin se po půl roce stráveném na hodně chaotické planetě vrací zpátky na svou planetu. 

Všem lidem, kteří nemají to štěstí jako on a nemohou se teleportovat s ním pryč od toho všeho, 

drží palce a snad jim vydrží síly to zvládnout. 

 

Tohle je příběh malého Kevina... 

 

Tak co, jak se ti to líbilo? 

Je to hodně na zamyšlení, nemyslíš? 

A lidstvo by si mělo uvědomit, že lidé nejsou pány tvorstva a že i jeden neviditelný vir může 

jejich životy obrátit úplně vzhůru nohama.  

Nemám osobní zkušenost, ale vím, že lidstvo už zažilo hladomor, válku a spoustu jiných 

katastrof. Podle mého názoru už se děti měly i hůř. A proto se snažme i my tuhle nelehkou 

situaci zvládnout, a když jsou nám zakázány kontakty s přáteli, věnujme se více svým 

nejbližším. 

To je ode mě vše. 

Hodně zdraví pro Tebe i Tvé blízké! 

 

S pozdravem 

Maruška 
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Jak to vidím já… 
Almanach slohových a výtvarných prací žáků ZŠ Valašské Klobouky 

Červen 2021, ročník 16. 

Na vzniku almanachu se podíleli žáci a učitelé ZŠ Valašské Klobouky. 

 

 

 


