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Legenda o hradu
Na hradě Štikosumec kdysi žil moc hodný král. Moc rád chodil na ryby. Uměl dobře
rybařit, ale nikdy se mu nepodařilo chytit velkou rybu. Až jednou, když vyjel s loďkou ke
druhému břehu, kde byl podemletý břeh a plno stromů
napadaných do vody, se mu podařilo konečně ulovit pořádnou
rybu. Zničehonic mu prut upadl do vody, král ho ale vylovil a
začala boj. Po dlouhé době se králi podařilo rybu vytáhnout.
Nemohl rozpoznat, co to je za druh ryby. Bylo to něco mez
štikou a sumcem. Měřila 4 m. Podle této ryby se hrad jmenuje
Štikosumec. To je konec mé legendy.
David Votřel, 4. A
Kamila Vlachová, 6. B
Legenda o hradu Dargelu
Hrad stojí na kopci, jelikož je to taktické místo. Legenda vypráví o tom, že
před dávnými dobami na hrad nalétávali draci a proto Drakel, ale jméno se zkomolilo
na Dargel. Hrad se bránil a nakonec i ubránil. Na zámku žil král se vzácným mečem
Drakobijcem. Meč Drakobijec proto, že král s ním zabil 150 draků. Hrad stojí dodnes a
Drakobijec je někde v hradu Dargelu na tajném místě uložen.
Ondřej Nečil, 4. A
Legenda o hradu
Slyšeli jste o hradu Ilštejn? Ne? Taky jste nemohli. Je totiž hluboko ve vojenském
prostoru Brdy, (který vznikl kvůli hradu), v místě, kam se dostanou jen ti nejvyšší. Ale proč?
Je tam živý Karel IV. V hradu totiž za dob komunismu bylo tajné vládní zařízení, kde
byla laboratoř a trezor s opravdovými korunovačními klenoty, (v Pražském hradu jsou jen
makety).
V laboratoři se podařily věci, jako vymazávač paměti, čipy na sledování lidí, mučicí
nástroje… A mimo jiné také oživovač lidí.
Ukradli ostatky Karla IV. a zkusili svůj nový vynález. Fungoval.
Stupeň utajení byl tak vysoký, že ani prezident o projektu O. K. (Oživit Karla)
nevěděl.
V hradu dodnes mají schůzky ti nejvyšší.
A tak zní legenda (konspirační teorie) o hradu Ilštejn.
Jakub Justin, 4. A
Legenda o hradu
Na hradu Lintadar se povídá, že každý úplněk k malé fontánce přiletí čtyři ušlechtilé
labutě, sednou si na okraj do kruhu a začnou „zpívat“ tak líbezně, jako Karlovy čtyři manželky.
Pak se napijí z fontány a přeletí k malinkému jezírku. Na jezírku při zpěvu plavou a když
odletí, zůstane po nich pět nádherných rozkvetlých leknínů, jeden je prý samotného Karla IV.
Lekníny mají dlouhé smotané kořínky. Po celý měsíc pak schnou, ale zase při úplňku
rozkvetou. Nikdo labutě neviděl, ale „zpěv“ je prý slyšet a říká se, že jediný, kdo je viděl, je
sám Karel IV.
Františka Nečilová, 4. A
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Štědrý den
Když padá sníh
a poletují vločky.
Když se peče cukroví
pro lidi, psy a kočky.
Nastal zase po roce
večer Štědrý, zlatý.
Už jsou tady Vánoce,
stromeček nám svítí.
Všude je bílo,
napadl sníh.
Nastalo ticho,
koledy zní.
Vezmeme si sáně,
vyběhneme ven.
Jedeme z kopce,
to je snad sen.
Barbora Hejnová, 7. C

Zima

Konec zimy
Zima už má svůj konec,
jak bych to řekla: „už zazvoní zvonec.“
Koulování, sněhuláci a sníh,
pro někoho smutno, pro někoho smích.
Už se těšme na kvítí
a slunce, které příjemně svítí.
Jaro je teplejší než-li zima,
na jaře je mi prima.
Adéla Čápová, 6. A

Klára Houfková, 9. B

Kamila Vlachová, 6. B

Mrazík

Podzim je už za námi,
zima je teď před námi.
Zima chystá závěje,
jaro zase podběle.
Listy nám už spadaly,
nové nás pak čekají.
Snížku, snížku ukaž se,
ať koulovat můžem se.
Roman Kolář, 7. B

Vojtěch Kolář, 7. C

Jakub Mejda, 8. B

Mrazík cení zoubky,
chtěl by do chaloupky.
Co dovede,
to víme,
dovnitř si ho nepustíme!
Ať maluje pěkně venku
bílé krajky na okénku.
Shan Shan Zhu, 6. A

Nina Štěrbová, 7. C
Lucie Rybianská, 8. B

„Ruch na náměstí“ – úvaha
Rozsvícení stromečku
Je Advent a jako každý rok se rodiny scházejí na rozsvícení vánočního stromečku,
které proběhne v první adventní neděli. Všichni se připraví a vyrazí na náměstí.
Pomalu se stmívá a lidé se začínají scházet. Děti spolu pobíhají a dovádějí mezi sebou.
Po chvilce se začínají nudit a ptají se rodičů, kdy se už stromeček konečně rozsvítí. Rodiče už
jsou také netrpěliví. Řeknou dětem, ať se jdou podívat pod stromeček na živý betlém a
poslechnout si nějaké vánoční koledy.
Rodiče po chvíli vezmou děti a jdou se s nimi projít po náměstí, kde jsou vánoční
trhy. Na trzích do sebe lidé strkají, protože je tam málo místa. Děti prosí rodiče, aby jim koupili
nějaké sladkosti. Až najednou ucítí tu vůni cukrové vaty. Rodiče jim tedy vatu koupí. Poté si
rodiče koupí punč, který na Vánoce nesmí chybět. Sednou si a už jen čekají na slavnostní
rozsvícení stromečku.
A je to tady. Všichni najednou ztichnou. Stromeček se
barevně rozsvítí. Děti radostí poskakují. Hodně lidí po rozsvícení
odchází, ale také tu hodně lidí zůstává a užívá si vánoční atmosféru
společně se svou rodinou.
V dalších dnech se lidé rádi vracejí na náměstí, dají si nějaké
to cukroví, punč a všichni jsou šťastní. A to je na Vánocích důležité!
Nikola Blahová, 9. A
Kateřina Lavičková, 8. B
Trhový blázinec
A je to tady! Začíná Advent a s ním i vánoční trhy na náměstí Přemysla Otakara II.
Z vlastní zkušenosti vím, že každý adventní trhy vnímá jinak. Pro někoho jsou úžasné, jiní je
naopak rádi nemají. Pro mě osobně… Chaos! Ptáte se proč? Hned vám to vysvětlím.
Představte si náměstí, tři sta dní v roce relativně klidné… A najednou… Advent!
Na náměstí stojí nespočet stánků s obchodníky nabízející hračky, dárečky, ale ze všeho nejvíce
hlavně jídlo! Ač jsem milovník jídla, stánků s jídlem tam bývá přehnaně moc a i tak lidé
nakupují u jednoho, dvou stánků. Musím ovšem uznat, že trdelníky jsou výborné.
A to jsem ani nezačal s tím nejhorším. Rozsvícení stromečku. Na rozsvícení stromku
jsem byl poprvé a naposledy. Stromek byl sice nádherný, veliký a nakonec i svítil, ale nával
lidí byl nesnesitelný. Pokud nejste trpěliví a nestojíte před podiem už půl hodiny před začátkem
doprovodného programu, nemáte z celého představení nic. Ani si netroufám říci, kolik lidí
přišlo, ale polovina náměstí byla úplně plná. Pro vaši představu, náměstí má jeden hektar. I
přes to všechno, stromek byl opravdu pěkný, ovšem většina lidí čekala jen a pouze na to, až se
stromeček rozsvítí, potom šla prostě domů.
Ale abych si tady jen nestěžoval, musím uznat, že bez adventních trhů by to nebyl
Advent. Ve vzduchu voní trdelníky, a když zrovna není co dělat, punč je tu vždycky.
Abych to nějak uzavřel, i přes všechen blázinec, který se na náměstí o Adventu děje,
mám trhy spíše rád. A ze všeho nejvíc to, že náměstí vypadá kouzelně.
David Vítek, 9. A

Zima

Zima

Pole si oblékla kabátek bílý,
z bílého sněhu pletený.
I tomu sluníčku je strašná zima,
proto za mraky často dřímá.

Pole si oblékla kabátek bílý,
aby se líbila farmáři z Lípy.
I tomu sluníčku je strašná zima,
proto sedí na střeše u komína.

Celá zima je ledová,
až jsem z toho celá nevrlá.
Až ta zima skončí,
budu mnohem veselejší.
Kateřina Malcherová, 6. C

V zimě bývá velký mráz,
proto bývá namrzlý sráz.
Za chvíli bude zima pryč,
kluci budou moci vytáhnout míč.
Hana Vlachová, 6. C

Dominika Maxová, 9. B

Karolína Dorovínová, 8. B
Zima

Zima
Pole si oblékla kabátek bílý,
traktor se zavírá do kůlny z dříví.
I tomu sluníčku je strašná zima
a i ty, Jeníčku, vezmi si bundičku.

Pole si oblékla kabátek bílý,
slunce potřebuje víc síly.
I tomu sluníčku je strašná zima,
na jaře nám bude prima.

Doma dáme do kamen polínko,
maminka nás zavčasu zavolá.
Půjdeme domů do tepla,
zajdeme do lesa nakrmit zvířátka.
Blanka Wertheimová, 6. C

Až ten sníh ulehne,
postaví se vedle mě.
Sluníčko nádherné
bude pestrobarevné.
Antonín Wertheim, 6. C

Samantha Kašparovská, 1. D

Adéla Malcherová, 1. D

Petr Syrovátka, 1. D

Roční období
Vždy, když jaro přichází,
vše se zlehka probouzí.
Zvířátkům rodí se mláďátka,
volá vás i vaše zahrádka.
Stromy zjara opět pučí,
krávy na pastvách bučí.
A velikonoční zajíček
přinese nám balíček.
Zábava a horké dny,
slunce, pláže, prázdniny.
Koupání a skvělá voda,
legrace a žádná škola.
Po létě se podzim hlásí…
Hola, hola, škola volá!!!
Zasedněte do lavic,
učení i písemky
budou lehké jako nic.
Příroda zas plná krásy,
hýří pestrými barvami.
Nastaly zas dětí časy,
pouštět draky mezi mraky.
Lyže, brusle, boby, sáňky,
to jsou zimní radovánky.
Děti sněhuláky staví,
koulování, to vše je moc baví.
A pak zase po roce,
navštíví nás Vánoce.
Nikola Röslerová, 6. A

Rok
Jaro
Na jaře krásně je,
každý se zasměje.
Všechno kvete,
kytky, stromy,
ptáci létají do zahrady.
Léto
Slunce láká, moře šumí,
ne každý však plavat umí.
Na pláž všichni chvátají,
spálí se, jsou červení
jako růže pupeny.
Podzim
Na podzim listí opadá,
je ho plná zahrada.
Listí padá, krásně šustí,
a pak tančí ve větru,
jak při dnešním baletu.
Zima
V zimě se lidé koulují,
se sněhem se všichni radují.
Hned jak spadne, všichni běží,
seberou ho, hned jsou svěží.
Ráchel Pixová, 6. A

Michal Němec, 1. D

Kamila Vlachová, 6. B

Ráchel Pixová, 6. A

Kristina Blahutová, 9. A

Lucie Rybianská, 8. B

Nikola Blahová, 9. A

Lukáš Vojta, 7. B

Matěj Vazač, 7. B

František Tripes, 6. C

Nikola Uhrová, 7. B

Sabina Kabourková, 7. B

Klára Neubauerová, 6. A

Hasiči
Rychle hoří, neváhejme,
do auta hned nasedejme.
Auto sviští, maják bliká,
hadice je navinutá.
Už přijeli hasiči,
hned vytáhli hadici.
Voda stříká, oheň syčí,
oheň vskutku barák ničí.
Po dlouhém boji s plameny
zbyly z domu jen kameny.
Pak se hasič hrdě vrací,
autem jede po dálnici.
Matěj Hönig, 7. C

Jarmila Kytlicová, 8. A

Adéla Čápová, 6. A

Požární ochrana očima dětí – literární a výtvarná soutěž
Příběh mladé hasičky
Mé jméno je Zoe. Odmala žiju pouze s tatínkem v Africe. Když mi bylo šest let, vzal
mě sem tatínek na dovolenou. Od té doby tu žijeme. Teď je mi 14 let a bydlíme v menší
vesničce v Angole.
Určitě jste slyšeli větu: „Pošleme tě do Afriky,“ ať už byl důvod jakýkoliv. Tím jsem
chtěla říct, že zrovna v místě, kde s otcem žijeme, jsou velmi špatné podmínky. Pro vodu
musíme chodit denně asi 5 kilometrů tam a zase zpět. Jídlo máme, ale prosté. Hygiena je
na bodě mrazu. Příbytky tu jsou též velmi chudé. Nemocnice tu nejsou pořádné. Lidé tu umírají
na obyčejnou chřipku jen proto, že není moc čím je léčit. Ostatní choroby jsou velice ošklivé.
Nejhorší pocit je vidět umírat své přátele. Tatínek mi nedávno řekl, že jsme tady kvůli
pomoci. Přijeli jsme sem, abychom jim pomohli. Abychom pomohli lidem, kteří to opravdu
potřebují. Mně se stal zážitek, o který bych se s vámi chtěla podělit.
Jako každý den ráno jsem vstávala brzy. Oblékla jsem si obyčejné kraťasy a tílko.
Na nohy tenisky a mohla jsem vyrazit pro vodu. Vyšla jsem před náš domeček a zaklepala
na sousední dveře. Otevřela mi moje kamarádka Alisia. „Dobré ráno, Ally. Jdu pro vodu,
nechcete také?“ Ally se jen usmála a zaběhla zpět do domku. Po chvilce se vrátila s nádobami
na vodu a převlečená. „Jdu s tebou,“ oznámila mi. Vydaly jsme se na cestu…
Po cestě jsme se hodně spolu nasmály. Došly jsme až ke korytu, kde vytéká voda.
Počkaly jsme si asi hodinovou frontu a konečně si načepovaly vodu. Mohly jsme vyrazit
zpátky domů…
Už jsme se blížily k naší vesničce, když jsme zpozorovaly dým linoucí se kolem
domů. Všude kolem lítali lidé a křičeli, ať utíkáme. Poslepu jsem se rozběhla k našemu domu.
Vím, že táta většinou spí tvrdě a skoro nic ho neprobudí.
Doběhla jsem k našemu domu a vběhla do něj. Všude kolem šlehaly plameny a mě
nezajímalo nic jiného než probudit tátu. Vběhla jsem do místnosti, kde spíme, a začala jsem
do něj různě šťouchat, aby se konečně probudil. Probudil se a koukl kolem sebe. Okamžitě
vstal a společně jsme vyběhli ven z domu. Všude kolem vládl chaos. Dostali jsme se k hloučku
lidí, kde byla jedna paní ze skupiny, se kterou jsme sem přijeli pomáhat. Koukala na zraněné
a jestli jsou tu všichni z vesnice.
Za chvíli přijeli hasiči. Pokoušeli se uhasit požár a zachránit, co se dalo. Všimla jsem
si, že tady není jedna holčička, se kterou chodíme do školy. Rozběhla jsem se k nim domů.
Celý dům byl v plamenech a zevnitř se ozýval křik dítěte. Hlava nehlava jsem vtrhla dovnitř a
pokoušela se dostat do druhé místnosti. Když se mi to podařilo, viděla jsem malou Miu, jak
sedí u nějakého těla a brečí. Přišla jsem k ní a vzala jsem si ji do náruče. Na zemi ležela žena.
Její matka. Zkontrolovala jsem ještě tep, ale bylo už pozdě. S malou Miou jsem vyběhla
z domu a spolu jsme došly k ostatním…
Ten den to byla hrozná tragédie. Malou Miu jsme si s
otcem vzali do péče a všichni jsme se museli přestěhovat do
jiné vesnice, neboť celá vesnice shořela. Vznik požáru už nikdo
nezjistil...
Kateřina Lavičková, 8. B
Michaela Říhová, 9. A

Hasiči ČR
Kdo je to hasič? Hasič je člověk jako já nebo třeba Ty, v žilách mu koluje také jenom
krev, která se však často mění během zásahu v adrenalin. Jedinečným ho však nedělá jeho
uniforma, odborná vyškolenost či velké a těžké auto, ale jeho touha pomáhat, není mu
lhostejný cizí lidský život, což se v této době cení zlatem. Jde tam, odkud ostatní utíkají, je
často ta poslední kapka naděje, ta naděje, která vždy umírá jako poslední.
Dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu jsou po celé České republice připraveny
pomoci stovky profesionálních hasičů (Hasičský záchranný sbor). Ať už je jedná o technickou
pomoc, požár domu, fabriky, nebo třeba jen uvízlé zvíře. Vždy vyjedou. Vždy pomohu. Vždy
jsou nablízku, aby nasadili vlastní život za životy, zdraví a majetek jiných. Často o ten svůj
život však během zásahu přijdou.
Bývají často nepochopeni svým okolím a také svými nejbližšími. Hasič po vyhlášení
poplachu nevidí nebezpečí, které mu hrozí. Jeho myšlenky se koncentrují na vyřešení situace,
která by pro někoho mohla znamenat konečnou.
Ale dále tu jsou i dobrovolní hasiči (SDH a JSDH), kteří tvoří neopominutelnou
součást požární ochrany v České republice. Odjakživa jsou nebo byli na každé vesnici, každé
malé městečko má nebo mělo svoji požární zbrojnici. Rozdíly mezi profesionálními a
dobrovolnými hasiči jsou však děsivé. Dobrovolní hasiči neboli lidé, kteří mimo této práce
vykonávají i jiné, hlavní zaměstnání jsou často na místě události jako první, zachraňují životy,
zdraví a majetek stejně jako profesionální hasiči, ale nejčastěji jezdí s technikou a
s vybavením, které pamatuje ještě červené hvězdičky a možná i tanky a vojenská letadla.
Profesionálové nemohou být všude. Tam, kde to nejde, vypomáhají právě dobrovolní
hasiči. Za svoji práci neberou finanční odměnu, dělají to pro dobrý pocit, pro pocit, že někomu
prodloužili jeho život, že právě díky nim může třeba právě malé dítě prožit dlouhý a hezký
život, který by bez jejich pomoci dávno vyhasl.
Hasič není jenom oheň, velké auto, sekera, voda, pěnidlo či třeba nehořlavá uniforma. Je to
hlavně jeho srdce, které musí být tak velké, aby uneslo bolet a utrpení druhých. Každý hasič
musí být vždy na sto procent připraven pomoci někomu v nouzi. Chyby se zde neodpouštějí,
zde chyba často nestojí jen pár korun, ale bohužel i lidské životy. Chyba hasiče může stát život
jeho kolegy, samotného hasiče, nebo osoby, které jedou pomoci. Hasiče už nikdo nezachrání.
Měli bychom jim za jejich práci poděkovat, poděkovat jim za jejich obětavost,
pracovitost a odhodlání. Měli bychom se zamyslet nad tím, zda je v pořádku, že hasič má
stejné, ba nižší platové ohodnocení než třeba prodavačka v obchodě. Ano, bez žádného
povolání by to nešlo, ale hasiče si zavoláte téměř
vždy, když potřebujete pomoci. Hasič je hrdina, ale
na rozdíl od hrdinů z televize a časopisů je skutečný,
je z masa a kostí, jako třeba ty.
Ale nezapomeňte: „Hrdinů jsou plné
hřbitovy.“ Hasič je rytíř jednadvacátého století. Ale
často spíše jako rytíř Don Quijote.
David Chudoba, 9. A

Kateřina Tesařová, 6. B

Výbuch o Vánocích
Jen jedna malá lidská chyba může způsobit tolik škod, zranění nebo dokonce smrt.
To přesně se událo jednoho zimního dne ve velkém městě někde za hranicemi.
Jsou Vánoce, svátky klidu a míru. Malá Terezka slaví své už 4. Vánoce a jako každý
rok, i přes její mladý věk, se velice těší. Její rodina právě dojedla štědrovečerní večeři a chystá
se rozbalit si dárky, avšak zima ve vysokém patře byla stále nesnesitelnější. Terezčin otec se
tedy rozhodl zatopit. Malé dítě s matkou očekávají návrat hlavy rodiny na koberci
pod stromečkem. Otec se nevrací, něco se asi pokazilo…
Výbuch. Hlasitá rána doprovázená křikem a kouřem se ozvala sídlištěm. Lidé hledí
z okna na tu zkázu. Ze všech dveří a i oken vychází kouř, plameny žhnou, záclony a okenice
jsou jako tenký papír, nikdo nic nevidí.
Z dáli jsou slyšet houkačky a přes všechen kouř prosvítají červená světla. Všichni
jsou uvnitř, jen jeden člověk vyskočil z 1. patra, když za ním vybuchnul další spotřebič. Je tu
křik, pláč a beznaděj, Co se jen děje s malou Terezkou?
Vyražení dveří hlavního vchodu křik ještě rozbouřilo. Muži a ženy v červených
pláštích se rozbíhají do všech pater. Někdo pomáhá i u výtahu. Konečně se rozletí i dveře
od bytu Terezčiny rodiny. Bezvládné tělíčko už dávno po dechu nelapá. Matka vedle něj.
Záchranáři vynášejí matku s dcerou ven, kde již několik lidí leží. Umělé dýchání, defibrilátory,
obvazy a infuze se míhají. Křik ustal. Kouř pominul. Terezka se začíná zotavovat, i když přišla
o svého milovaného otce o Vánocích. Byla to jen malá chyba…
Nina Štěrbová, 7. C
Prázdninové povodně
Loňský rok zasáhly naši obec prázdninové povodně,
ty přicházejí každý rok. Ve středu se konala schůze SDH, které
jsem se jako člen také účastnil. Mluvili jsme o ochraně
před vodním živlem a o vítězství naší obce v krajské soutěži.
Po ukončení schůze jsme šli domů a již pršelo, přes noc déšť
ještě zesílil. Stoka, která protéká středem obce, se nebezpečně
Nikolas Pohlodko, 6. B
naplnila a hrozilo její rozlití do prostor obecního úřadu a
mateřské školy. Starosta spolu s velitelem SDH projednali postup. Velitel svolal všechny
hasiče a ti začali se stavbou protipovodňové hráze z pytlů s pískem, které měly vodu zadržet,
ta mezitím stále stoupala.
Odpoledne se rozlil potok, který teče pod loukou a podél lesa. Stoka se také blížila
ke svým břehům a jen stěží se vešla pod most. Nás chlapce napadlo natáhnout hadice a připojit
stříkačku. Oznámili jsme náš nápad veliteli a on se zeptal: „Kam tu vodu chcete odčerpávat?“
„Do kanalizace,“ odpověděli jsme po chvíli přemýšlení. Velitel souhlasil.
Ze zbrojnice jsme přivezli starou stříkačku a napojili na ní sací hadice, jeden konec
jsme hodili přes zábradlí na mostě do vody a druhý připojili. Poté jsme rozvinuli a spojili
hadice s největším průměrem a natáhli je ke kanálu.
Počasí se k večeru umoudřilo a oba toky se vrátily do svého normálního stavu.
Na sobotu byla svolána mimořádná schůze SDH, kde se řešilo zvládnutí situace.
Vojtěch Kolář, 7. C

Požár
Hoří, hoří, hoří,
hasiči k nám přijíždějí.
Jedou nám rychle na pomoc
a ukážou, jakou mají moc.
Začnou rychle hasit oheň,
aby byl hned odstraněn.
Hasí, hasí, hasí,
co jim síly stačí.
Oheň stoupá ještě víc,
hasiči neví, co na to říct.
Hasí, hasí, hasí dál,
velitel zůstal stát.
Haste, kluci, haste,
ať ten oheň zhasne.
Ten dům musíme zachránit,
jinak si to neumím představit.
Nebojte, šéfe, zachráníme
vodou všechny ohně uhasíme.
Hasme, kluci, hasme,
ať to konečně zhasne.

Požár
Když tě požár postihne,
nikdo není na vině.
Hasiči hasí požáry
a cinkají na stožáry.
Hasiči jsou hodní páni,
pomáhají, zdraví chrání.
Když jsi v autě uvězněn,
jsi tam jako hloupý vězeň.
Kočka na strom leze,
co se stane, když už nesleze?
Tak hasiči vyjedou,
zachrání ji, nezbednou.
Veronika Silovská, 6. C

Hasiči

Konečně to ustává,
oheň už nám zhasíná.
Dům bude zachráněn,
přesně tak, jak jsem chtěl.

Co dělají hasiči?
Spouštějí se po tyči.
Rozběhnou se čiperně
do zbrojnice k cisterně.

Záchrana se podařila,
voda všechno uhasila.
Naděžda Bariová, 7. C

V dálce asi někde hoří
nebo vítr střechy boří.
Když hasiči dorazili,
zlé plameny uviděli.
Hasiči se snaží, hasí,
ale oheň neuhasí.
Plameny tiše syčí,
voda oheň ničí.
Adéla Vavříková, 6. C

Johanka Váňová, 7. A

Požár
Když jsem jednou jela s mamkou ze zahrady, viděly jsme, jak hoří dům a stojí tam
hasiči, záchranná služba a policie. Já jsem zvědavá, a tak jsme tam zastavily a šly jsme se
podívat blíž. Sice nás tam nepustili, ale to, co jsem viděla, mi stačilo. Na tvářích jsem měla
pocit, že hořím já a ne ten dům, nic jsem nevnímala, jen jsem se dívala do ohně.
Když jsem se tam tak dívala do toho ohně, podívala jsem se do okna a viděla jsem
tam štěně ovčáka. Po obličeji mi tekly slzy a nevěděla jsem, co mám dělat, a tak jsem běžela
za jedním hasičem a řekla jsem mu to a ukázala směrem k oknu. Hasič neváhal a vrhnul se
pro štěně do domu.
Týden po požáru mi přišlo poděkování, byl to hezký den, až na ten požár. Byl to můj
zážitek a měla jsem dobrý pocit z toho, že jsem pomohla. Nikdy na to nezapomenu.
Barbora Hejnová, 7. C
Hasiči
Bylo 04. 04. 2004, když se u Krupičků vařila večeře. Krupičkovi měli hezkou, ale
špatně zařízenou kuchyni, Sporák byl pod oknem, a to bylo špatně. Paní Krupičková dovařila
večeři a nechala zapnutý sporák. Po chvíli začaly hořet záclony a pan Krupička začal volat
hasiče.
Když hasiči přijeli, hořela už skoro polovina domu. Hasiči na nic nečekali a začali na
dům stříkat vodu z hadic. To ale ještě nevěděli, že venku není celá rodina. Paní Krupičková
zapomněla v domě své 2 leté dítě. Matka měla veliké štěstí, že dítě nahlas křičelo. Jeden
z hasičů to zaslechl a okamžitě vběhl do domu. Naštěstí mělo
dítě jen malé popáleniny.
A protože většinou vše dobře dopadne, i tato nehoda
docela dobře dopadla. Jenže Krupičkovi neměli pojištěný
dům, a tak z toho měli velké problémy.
Po měsíci už bydleli v novém, moderním a dobře
zařízeném domě a ten starý nechali zbořit.
Hana Vlachová, 6. C
Markéta Hauerová, 6. B
Hasiči
Hasiči jsou profesionální, dobrovolní a nesmíme zapomínat na ty, kteří se tomu věnují
sportovně. Hasičem touží být skoro každý malý kluk – hasič je pro něj vzor. Velké hasičské
auto, krásná helma a kombinéza… to vše k nim zajisté patří.
Takový hasič musí být ve výborné psychické i fyzické kondici a nemá vždy na růžích
ustláno. Dalo by se říct, že být hasičem je velmi náročné povolání.
Záchrana lidského života není vždy úplně snadná, např. musí jej vytáhnout z hořícího
domu, skočit do ledové vody anebo zachránit stařenku, když doma nechtěně upadne.
Myslím si, že pro toto povolání se musí člověk narodit a toužit po tom celým srdcem.
A proto mají hasiči můj velký obdiv. Kdo ví, třeba i já budu někdy potřebovat jejich pomoc.
A kdybyste je potřebovali, volejte číslo 150, ale pozor, toto číslo se nesmí zneužívat,
co kdybyste blokovali někomu, kdo je v nesnázích, hovor.
František Tripes, 6. C

„Co vypráví dlažební kostka“
Co všechno jsem zažila…
Chtěla bych vám říct, co všechno se za můj dlouhý život přihodilo. Můj příběh není
moc zábavný, ale zajímavý je určitě. Ležím na náměstí Přemysla Otakara II. již 750 let a za tu
domu mám o čem vyprávět.
Můj příběh začíná tím, že mě nechal Přemysl Otakar II. přivést dělníky na náměstí.
Tenkrát pršelo, a tak jsem tam jen tak ležela asi týden, než mě položili. Jsem vidět, protože
sousedím s Bludným kamenem. Roky plynuly a přišla první světová válka.
Za ty roky první světové války po mě přeběhla strašná spousta lidí, ale na ten den
v životě nezapomenu. Byl 1. červen 1919 a na náměstí byly nepokoje. Po náměstí běhali
vojáci. A nejednou strašný výstřel. Všude jezdily tanky, běhali vojáci a nic netušící lidé utíkali
do bezpečí, báli se. Nevím, jak se to mohlo stát, ale vojáci po sobě strašně stříleli. Padl
nejhlasitější výstřel. Slyšela jsem vřískot dětí a žen. Bylo to děsivé. Padl druhý silný výstřel.
Vřískot pomalu opadl. Nechtěla jsem si vůbec připustit, že za mnou zemřela strašná spousta
lidí. A padl poslední výstřel. Nejedou na mě a na mé sousedky spadli čtyři vojáci najednou.
V tu chvíli, kdy na nás vojáci dopadli, slyšeli jsme, jak se bortí Černá věž. Čas strašně pomalu
utíkal. Na náměstí zavládlo mrtvé ticho. Nevěděla jsem, co bude dál. Měly jsme strach.
Za tři hodiny přišli lidé počítat škody. Vojáci odklízeli těla. Celá tato zkáza vznikla
jen kvůli tomu, že v zahraničí byl kongres, který nedopadl vůbec dobře. Když ze mě sundali
vojáka, který padl jako první, tak na mě vypadla fotka jeho ženy a dětí. Vím, že jsem jen
dlažební kostka, ale bylo mi do breku. Za týden nedaleko mě hovořili dva páni. Zaslechla jsem,
že padlo čtyřicet vojáku, třicet dětí, dvacet žen a dvacet pět můžu. Tato zpráva mě odrovnala.
Na náměstí vznikly strašné škody. Hodně mě mrzí, že lidé řešili, kolik bude stát oprava věže,
kašny, domů. A při sčítaní škod zapomněli na lidské životy. Tato vzpomínka mě straší celý
život. Zvláštní je, když si vzpomenu na druhou světovou válku, tak nemám tak strašnou
historku. Jen nad čím dumám, co by se změnilo, kdyby Černá věž nebyla. A další věc, kterou
nepochopím, je, proč tolik mrtvých.
Mým celým dlouhým životem se táhne spousta vzpomínek, příběhu a hlavně
zkušeností. Tento příběh jsem vám chtěla vyprávět, abyste si, lidé, uvědomili, že důležitější je
lidský život a zdraví, než majetek a peníze. Prosím vás, zamyslete se nad tím. Je to ponaučení
i pro mě. A to jsem dlažební kostka.
Martin Matoušek, 9. A

Nikola Uhrová, 7. B

Jan Luxík, 7. B

Roman Kolář, 7. B

Dlažební kostka ve válce
Já jsem dlažební kostka, děti, a teď vám budu vyprávět jeden krutý kus historie, neboli
o válce. Začíná září roku devatenáct set třicet devět. Německo napadlo Polsko.
V klidu si ležím v Poznani. „Au! Co to bylo?“ vykřikl jsem. Zjistím, že po mně a
mých kamarádech přejel dvacet tun těžký tank. Bohužel couvá a stoupne si na mě a já
vykřiknu: „Odjeď ze mě!“ Vypadalo to, že jeden tankista něco zaslechl, a odpověděl: „ Neboj,
promluvím si s kapitánem.“ Druhý den jde za kapitánem a prosí: „ Pane, pojďte za mnou, chci
vám něco ukázat.“ Kapitán sice nerad, ale šel se podívat na vozový park. Vykřikne: „To je
nádherné vojsko.“ „Pane, musíte jít za mnou!“ odpověděl voják. „No tak dobře,“ smutně
ze sebe vydal kapitán.
O pět kilometrů dál stojí tank, který musí odjet, nebo zemřu. Voják přemlouvá
kapitána: „Musíme odjet se všemi těmi tanky!“ „Ne, vojíne!“ odsekl kapitán. Vojín to
nevzdává a hrdě útočí pomocí slov: „Pane, ono to ty kostky bolí.“ „Jsi hloupý, asi nevíš, že tě
to bude stát život,“ oznámil kapitán. Vojín pokračuje: „Pane, pokud ty tanky nebudou jezdit,
zničí se.“ „No a,“ hrdě kapitán. „Náš vůdce jich má miliony,“ stále tvrdil kapitán. „Pane, Poláci
nejsou pro nás nic,“ nebojácně odpověděl vojín. Rozhovor přeruší zvuk vrtulí. „Útočí na nás,“
udiveně kapitán.
Potom bylo slyšet jenom: Bum! Prásk! A všude křik. Dopadání bomb. Střelba!
Ratatatata! Takhle to pokračovalo až do příštího dne. „Jsem hluchý,“ pomyslel jsem si.
Z ničeho nic slyším rozhovor mezi dvěma vojáky. „To byla naše letadla,“ jeden
z vojáků oznámil. Druhý hlas mi byl povědomý: „Kapitán zapomněl oznámit, že jsme toto
město dobyli.“ „Jé!“ vykřiknu. „To je ten voják, který se mě snažil zachránit,“ řeknu si. Cítím,
jak ta tíha zmizela. „Naše tanky jsou zničené,“ řekne známý hlas. Vojáci zajásají. „Hurá, ať
žije nový kapitán! Hip! Hip! Hurá!“ Stále jásají. „Odjíždíme
na Varšavu, přímý rozkaz od našeho vůdce,“ oznámil nový
kapitán. U srdce mě zahřívá, že je to můj vojáček.
Roku devatenáct set čtyřicet čtyři zjistím, že celé
družstvo mého vojáčka bylo zabito při obraně města.
Od této doby vyprávím tento smutný příběh.
Stanislav Kolář, 9. A
Martin Zeman, 6. B
Historie kostky
„Zdravím vás, jsem dlažební kostka ve škole a povím vám svoji historii.“ Jak už jsem
říkala, jsem dlažební kostka, co žije svůj život ve škole. Ve škole jsem už přes sto let.
Mé začátky ve škole nebyli nejlepší, „co vám budu nalhávat,“ byly strašné. Očekávala
jsem milé prostředí malých i velkých človíčků. Ale mé očekávání bylo špatné.
Každý den byl strašný. Děti po mě skákaly, házely nůžky… Jednou, když na mě jedno
dítko spadlo s batohem, křupla jsem a říkám: „Ajajaj, ouč, ouč, ouč, to je bolest.“ Obávala
jsem se, že mě vynadají a někde pohodí, rozdrtí, anebo ještě hůř - rozcupují. Představte si, co
se bude dít. Každý den sem chodili nějací páni mě měřit. Jednoho dne slyším, jak paní učitelka
říká: „Hernajz! Kdy už se té kostky zbavíme!“
Nastal osudný den. Přichází ke mně jeden z pánů v obleku a je jen slyšet rozléhající
se zvuk po chodbě: „Klap, klap.“ Připadalo mi to jako věčnost. Mé dlažební srdce bilo jako

o závod. „Bum, bum, bum.“ Nastala chvíle, kdy se onen muž skláněl níž a níž ke mně. Už
na mě ťuká a…
A muž mě jenom zalepil, opravil a mohl jsem dále zůstat ve škole, tentokrát beze
strachu z rozbití, protože jsem věděl, že můj dlažební anděl mě ochraňuje.
Nyní se s vámi asi budu muset rozloučit, neboť začíná hodina a já se jdu kochat
klidem na chodbě. A doufám, že tu budu dalších sto let. A poslední slova: „ Přijďte se někdy
podívat, ale nepadejte.“
Matěj Hlouška, 9. A

Osvobozená dlažební kostka
Jednoho krásného slunečného dne jsem se probudila z těžké narkózy. Při rozespalých
očích jsem ani nerozeznala, kde se právě vyskytuji. Zjistila jsem, že jedu v autě! Namačkaná
mezi dalšími dlaždicemi.
Po hodině jízdy se otevřely dveře. V nich neznámé hlasy: „Dneska to musíme položit
do devíti, aby šéf nenadával.“ Zčistajasna jsem ležela na mokré, špinavé mramorové desce,
která říká: „Neboj, lepší místo na tvé položení sis asi nemohla přát.“ Celkem jsem si oddychla.
A zároveň se těšila na nové setkání.
Všechno probíhalo hladce. V devět jsme byly položené a noc začala žít. Lidé se
veselili a popíjeli. Neříkám, že mi nebylo smutno. Též bych si zatancovala a bavila se. Ale
najednou se stalo něco neskutečného. Najednou jsem byla ve výšce sto osmdesát nad zemí a
letěla jsem vzduchem. Ocitla jsem se v rukou, které si neváží nás dlažebních kostek. Proletěla
jsem výlohou na elektrické spotřebiče. Všichni se smáli, ale mně moc do smíchu nebylo, ba
právě naopak.
Byla jsem celá pomlácená. Chyběly mi i dva rohy. A ty se rozkouskovaly na menší
díly. Na to, jak jsem chtěla pryč od toho mačkání, ani nevím, co se mi zamlouvalo. Z dáli se
blýskala barevná světélka. Z auta vystoupili dva mladí policisté, kteří říkají: „Tenhle bordel
musí pryč, zavolej, ať seženou nějaký kontejner.“ Ani jsem nevěděla, co to je, ale říkala jsem
si, že budu alespoň osvobozená.
Nejednou mě zase někdo vzal do něžných rukou a odhodil mě do kontejneru. Tam
jsem se roztříštila na ještě menší kousky a už jsem věděla, že je všem dnům konec.
Michela Říhová, 9. A

Mikuláš Paleček, 4. A

Anna Klimešová, 4. A

Barbora Ježková, 4. A

Výlet na náměstí
Jsem dlažební kostka. Mnozí z vás si řeknou: „Dlažební kostka? A dál už nic?“ Já ale
nejsem jen nějaká obyčejná kostka. Jsem kostka na náměstí Přemysla Otakara II. Každý den
po mně chodí stovky lidí a já je musím udržet, aby nespadli na zem.
Jednou v noci po mě šel jeden obzvlášť divný člověk. Motal se ze strany na stranu a
měl co dělat, aby se udržel na nohou. Když se tam ten člověk chvíli motal, najednou stoupnul
na led, který byl na zemi kousek ode mě, a uklouzl. Řeknu vám, takovouto podívanou jsem už
dlouho neviděla. Chvíli na ledě jakoby bruslil, pak se mu nohy rozletěly na všechny strany a
on si na ledě sednul. Když se mu konečně, po chvíli snažení, podařilo vstát, praštil sebou
o zem, hned vedle mě. Tak moc jsem se lekla, že jsem o kousek povyskočila ze země. „Ajaj,“
řekla jsem si. Mezi kostkami je známo, že ten, kdo ze země jednou vyskočí, už se do ní nejspíše
nikdy nevrátí.
„Honem zpátky,“ vypískla jsem sama pro sebe a snažila jsem se rychle dostat zpátky.
To už byl bohužel bruslař při smyslech, a jakmile mě viděl, chňapl po mně. Díkybohu viděl
dvojmo, takže sáhl po imaginární kostce. Už chybělo jen pár centimetrů, ale to už mě člověk
držel za hlavu a nedělalo mu problém mě znovu vytáhnout ven. „Ne, ne, prosím, vsaď mě
zpátky,“ prosila jsem ho, ale nebylo mi to nic platné. Lidé kostky neslyší. Držel mě v ruce tak
pevně, že bylo nemožné se mu vysmeknout.
Šli jsme dál a dál, až na konec náměstí a zastavili jsme se u nějakého auta. Ten člověk
celou dobu mluvil o nějaké manželce a že prý o všechno přišel. Zastavili jsme se. Člověk se
na mě podíval, pak se podíval na auto a zařval: „Když ty mně manželku, tak já tobě auto!“
Napřáhl se a hodil. Až se mi srdce rozbušilo, jakou rychlostí jsem letěla. Řach! S velkým
rámusem jsem proletěla čelním sklem a dopadla na sedačku. Chvíli se nic nedělo, ale pak se
zapnul alarm.
Okamžitě přiběhl jiný člověk a mával s rukama na
všechny strany. O pár minut později přijeli nějací pánové
v obleku. Vyndali mě z auta a položili zpět na původní místo.
Jestli toho člověka, který mě hodil, chytili, to nevím. Od té
doby si dávám dobrý pozor na to, abych nevyskočila ze země.
Eliška Michalová, 9. A
Michael Kaňka, 6. A
Kostka v novém městě
Dobrý den, já jsem možná obyčejná dlažební kostka. Ale dříve jsem pomáhala
na stavbě Karlova mostu. „No ano,“ beze mne by ten most nepostavili. Přivezli mě až z Plzně
se spoustou vajíček a mouky, jak do pekárny. „Ale ne, bylo to na most!“
Můj domov byla Plzeň. A já jsem bydlela na dvoře jednoho hodného mlynáře. Žilo
se mi jako královně. Ale jednoho dne se vše obrátilo k horšímu. Začalo období dešťů. A naše
řeka se rozvodnila. „Vážně, moc.“ Voda nám natekla až do dvora a spláchla mne sebou.
Málem jsem se rozbila o kameny, proud mne nadhazoval a potápěl. Bylo to strašné.
Naštěstí jsem doplula až do Prahy. „To vám byla krása!“ Vylovil mne nějaký muž s plným
vozem vajec a mouky. Kam jedeme? Po chvilce jízdy jsme dojeli až k nějaké stavbě.
Obrovské!

Vyklopili mne až úplně u toho mostu. A „hup“ se mnou na lodičku. Vezli mne až
úplně doprostřed mostu a dali mne kousek nad vodu. Já jsem se bála. Ale jeden veliký balvan
mne utišil: „Neboj se, maličká,“ stavíš Karlův most.
Já jsem se zaradovala. Vždyť jsem „slavná“ dlažební kostka. Téměř po roce stavby
byl most skoro hotov. A já jsem byla slavná dlažební kostka, která drží Karlův most. Ale
za čas má sláva začala pomíjet. Stárla jsem a začínala jsem se drobit:
„Pomóct!.“
Jednu chvíli jsem chtěla uprchnout. Ale když jsem začala
pomalinku, polehounku vypadávat, tak do mne klepli kladivem. „Jau!!“
a byla jsem zase na začátku. Znovu začíná období dešťů! „Hurá,“
dostanu se odtud. To jsem si říkala marně, most byl tak pevný, že se
ani nepohnul. Tak jsem vzdala naději na útěk.
Už jsem na mostě přes sto let a zažila jsem obsazení Prahy,
revoluci i druhou a první světovou válku. Už nejsem „slavná kostka“,
ale obyčejná, stará a nehezká kostka, bez přátel a rodiny.
Tomáš Holzer, 9. A
Lucie Rybianská, 8. B
Kostka z období baroka
Já jsem kostka z období baroka. Ležím ve starém barokním kostele, který se nachází
někde na severu Čech. Mé tělo není nijak zajímavé, ale přesto jednu zajímavost mám. Můj
jeden rok není špičatý, ale kulatý, takový obroušený. A já vám teď řeknu proč.
Řeknete si, že já jsem se do toho kostela musela taky nějak dostat a začalo to takhle.
Byla jsem ještě malý kamínek a pěkně jsem si spala, tu do mě někdo začal bít a tvarovat mě
v nějakou krychli. Potom mě jen někam naložili a já si pamatuji, že to se mnou strašně třáslo.
Vyložili mě na hodně zvláštním místě, kde foukal ohromný vichr. Já jsem ležela
na takovém kopci, který se tyčil skoro až k nebesům. Byla tam hrozná zima a ten vichr do mě
stále šťouchal, jakoby mě chtěl zahodit dolů. Já jsem se moc bála spadnout dolů. No, kdo ne?
Tak na něj křičím: „Né! Prosím, větříčku, neshazuj mě dolů, prosím.“ Ale vítr si nedal říct.
Foukat stále silněji a silněji. Až jsem mu nakonec podlehla. Jen co mě moje rovnováha
opustila, kutálela jsem prudce dolů. Pod kopcem byla malá brázda, kde si hráli děti. A já na ně
splašeně křičím: „Pozor! Pozor! Uhněte.“ Ale jakpak by mně, dlažební kostce, mohl někdo
rozumět. Kutálím se a kutálím a přede mnou strom. Dětem se naštěstí nic nestalo, ale to se
nedá říct o mně. Narazila jsem jedním rohem do stromu a náraz můj roh nepřežil.
Tak si jen tak ležím s useknutým rohem a říkám si, že tohle je asi konec, ale nebyl.
Děti zpozorovaly, jak se něco valí dolů z kopce a byly moc zvědavy, co to vlastně bylo. Přišly
ke mně a nějaký chlapec spustil: „Jé, to já znám, to je dlažební kostka, s těma pracuje můj
tatínek.“ Tak mě popadl, začal utíkat a celou dobu mi říkal, že mě ukáže tatínkovi. Tatínek si
mě jen tak prohlédl a řekl: „Ta je zničená, tu na moji stavbu nevezmu, ale teď tu staví nějaký
kostel, vezmi ji tam.“
Ten chlapec mě položil před takovou zvláštní stavbu. Nečekala jsem moc dlouho a
zase mě měl někdo v ruce. Zasadil mě přímo doprostřed té stavby a po několika letech byla
stavba hotová. Byl to nádherný kostel. A já jsem jeho součástí.
Tereza Sázelová, 9. A

Kdo vlastně jsem?
Narodila jsem se 1. června roku 2011 ve městě jménem Stratford. Dříve jsem byla
dlažební kostka jako každá jiná. Prostě obyčejná.
A teď? Teď jsem dlažební kostka, ke které se chodí lidé kochat. Fotí si mě, pečují
o mě a občas mě i umyjí. Jsem prostě jiná. A to jen díky jednomu člověku, u kterého můj
příběh začal. Byl to Justin Bieber. Jsem kostka, která leží u schodů Avonu. Nejznámějšího
Kanadského divadla, u kterého si malý Justin hrál.
Vždy si sednul na schody, hrál na kytaru a zpíval. Dělal to hlavně kvůli své rodině.
Matka ho vychovala sama a měli málo peněz, proto chodil Justin hrát, aby si vydělal alespoň
trochu sám. Lidem se to moc líbilo a Justina v tom podporovali. Justin hrál před divadlem moc
rád, tak tam chodil často. A v ten den jsem se zrodila. Nebýt jeho, byla bych jako ostatní
dlažební kostky. Musím uznat, že ony moc lehký život nemají. Pořád na ně někdo šlape, plive.
Také tohle jsem musela trpět. Teď jsem ráda, že už se mi to neděje. I když…
Jednoho dne k divadlu přišli divní lidé. Chovali se neslušně a dělali na ulici
nepořádek. Bohužel si všimli i mě. Jeden z nich se na mě podíval a řekl tomu druhému: „Fůj,
podívej se na ten nápis na té dlaždici.“ Druhý se na mě podíval a plivl na mě. Potom si utrhl
kousek bagety a nadrobil jí na mě. Už jsem nebyla lesklá a krásná. Byla jsem jako všechny
ostatní. Znovu špinavá a nevýznamná. Naposledy se ke mně otočili a řekli: „Tenhle kluk je
hnus! Proto ti patří špína jako jemu!“ Když jsem toto uslyšela, měla jsem chuť být zase
obyčejná, ale uvědomila jsem si, že je více lidí, kteří mě mají rádi.
Pár dní jsem byla špinavá. Až jednoho dne ke mně přišla nějaká dívka, a tu špínu
ze mě smyla. Zase jsem se leskla a byla jsem výjimečná. „Moc ti děkuji,“ poděkovala jsem,
ale ona mě neslyšela. I já mám občas těžký život.
Ptáte se, jaký mám život, nebo jestli jsem jako dlažební kostka spokojená? Odpovím
vám: „Ano.“ Vždy to bude tak, protože jsem výjimečná a jedinečná. Jsem to já, která má
vyrytou hvězdu a jméno chlapce, díky kterému jsem se zrodila.
Veronika Lišková, 9. A

Zuzana Vávrová, 7. B

Samuel Bigas, 7. A

Adéla Čápová, 6. A

Martin Mráz, 7. B

Štěpán Turek, 6. A

Srdečně přijat
(pokračování v básni Balada od Francoa
Villona)
Srdečně přijat, ale odmítán.
Po ulici chodím, ale nevnímám.
Nohy mě bolí, přesto chodím dál.
I když domov mám,
jsem jak bezdomovec, sám.
Já lidi znám, ale oni mě ne,
cítím se jak v černé hlubině.
Srdečně přijat, ale odmítán.
Po nocích se vleču pryč,
Nevím, co dál dělat mám.
Ta samota je jak ďábel sám.
Kdo rád mě má, to necítí.
Co zakřičí, to neslyším,
jen cítím, jak se třese zem,
i když na zemi nestojím.
Srdečně přijat, ale odmítán.
Ze smutku se rozbrečím,
slzy z očí ale nekapou.
Víčka jsou suchá jak pouště,
ale přesto cítím vlhko v oku.
Chce se mi spát, ale nespím.
Jídlo tu mám, přesto hlad mám.
Odbila půlnoc a já se sám sebe ptám,
proč nechci jít konečně spát.
Slunce svítí, ale nic nevidím.
V autě jedu, ale nohy mě bolí.
Stále se směju, ale v zoufalství žiju.
Zbraň mám, ale střílet nedokážu.
Obličej krásný mám, ale jen v představách.
Každý den krásný je, ale pro mě ne.
Mám vše, ale nic, na čem srdce lpí.
Srdečně přijat, každým odmítán.

Báseň skládám, ale nic neumím.
Prý talent mám, ale kreslit neumím.
Krásný život mám, ale na smrt myslím.
Můj život krásný a plný je, ale je to
divadlo.
Prý spolehlivý jsem, ale nepamatuji si
ani datum svého narození.
Chce se mi spát, ale nejsem unavený.
Nechci pít, ale žízeň mám.
Jsem otrokem u své party jako boty na
nohou.
Ruce nemám, ale stejně mě bolí.
Vlna se na mě valí, jenže mě neutopí.
Hlava mě pálí, stejně nic necítím.
Jsem oděn, ale pořád nahý.
Mám v srdci lásku, stejně nenávidím.
Nechci tu nadále být, vždyť tu bloudím
jako duch.
Brýle na mých očích sedí, stejně nic
nevidím.
Ruka je ohněm spálená, ale puchýře stále
nikde.
Skácím strom, ale papír nevyrobím.
Napsal jsem knihu, ale psát neumím.
Maluji obraz, vždyť jsem barvoslepý.
Dýchám - pomoc, já se dusím.
Vařím, i když nejím.
Mám velký dům, i když v něm nebydlím.
Slunce pálí, já tmavnu.
Já u pramene jsem a žízní hynu,
hubený jak vyžle, cpu se cukrovím.
Zamračený stále, pořád se směji.
Přátelé někde, okolo mě rodina.
Vodu okolo sebe nemohu vypít.
Tam, kde byl jsem mnohokrát,
nepoznávám to tu.

Klára Neubauerová, 6. A

Nazpaměť umím vše,
i když jsem knihy nečetl.
Dostal jsem dárek, ale nerozbalím jej.
Oděn ve vzácných róbách, přesto chudý
jsem.
Jídla plno mám, ale stále hlady budu.
Do školy jsem chodil, nepromovaný jsem.
Stínu se bojím, a tmu miluji.
Srdečně přijat, každým odmítán.
Mám vysavač, a přitom nevysávám.
Mám hlad, a proto nejím.
Propadám, přitom vyznamenání mám.
Jsem unavený, přitom energii mám.
Srdečně přijat, každým odmítán.
Kamarády mám, přitom žádné nemám.
Unavený jsem, přitom celé noci spím.
Co jiné zraňuje, mě silnějším dělá.
V domě tolik lidí, přitom jsem tak sám.
Srdečně přijat, každým odmítán.
Jsem vysoký, přitom tak malý.
Jsem tak blízko, přitom tak daleko.
Bohatý jsem, ale v kase ani groš.
Smrt přijde v hábitu a vše skončí,
srdečně přijat, každým odmítán.
Vše mám, přitom nemám nic.
Světlý den, ale cesta je tak temná.
Všude sám, tak sám.
Srdečně přijat, každým odmítán.
Z venku chudoba, v duši šlechtic.
Modrá obloha, bouřkový mrak,
v duši cítím se jak král.
Bídná úroda - plná sýpka,
vůně květů - zápach hnoje.
Den pryč, noc je tu.

Mám auto, ale nejezdím.
Chci mít přítele, ale jsem zlý.
Ostré dýky, tupá čepel.
Narozený jsem, ale po smrti jsem.
Světlo jasné, zhasne při cestě.
Vyspělé lidstvo - zvěř nevychovaná.
První v řadě, poslední v mysli.
Srdečně přijat v duši odmítán,
tak dál se tu procházím,
až nohy mě bolí.
Jdu dál a dál, poskakuji si.
Vlídná slova, slova k pláči.
V poušti vedra, ale pít nebudu.
Ráno se blíží, však noc je dlouhá.
Chci vrátit čas na tu dobu,
kdy jsem byl rád ze všeho,
co jsem znal.
Avšak teď je to pryč, a já vím,
že už to nejde vrátit zpět.
Křičím: „Omlouvám se!“ za ten vzkaz,
co nechal jsem ti zas, ženo má.
Krásná žena, chudý pán.
Krásný muž, hrubá pravda.
Slabá kniha, silný text.
Lásku v srdci,
ale nic mi nepřeje být šťastný,
i když jsem oblíbený.
Barvy duhy se jeví,
ale já vidím jen podivné dvě.
Vidím ostatní, ale oni mě už ne.
Už ji vidím, tu černou dámu,
která mě něžně políbí,
a já usnu hluchým spánkem,
ze kterého se už neprobudím.
kolektiv žáků 8. A

Veronika Silovská, 6. C

Město snů

Matěj Vazač, 7. B

Barbora Steinocherová, 6. C

Nikola Uhrová, 7. B

Martin Mráz, 7. B

Ondřej Tuček, 8. A

Anna Davidová, 8. A

Evropa ve škole – téma Ženy to dovedou také

Ondřej Anýž, 9. B

Anna Davidová, 8. A

Klára Houfková, 9. B Tereza Pavlíková, 9. B

Michal Šimera, 6. B

Kamila Punáková, 7. C

Město snů – projekt ekologické výchovy
Město snů
V městě snů je paráda,
je čistá i zahrada.
Pojďme čistit okolí,
ať k nám myši nechodí.
Budeme mít čistý svět,
bude veseleji hned.
Zvířátkům jen uškodíme,
když přírodu poničíme.
Dáme odpad do popelnic,
ať tady nezbyde nic.
Jsou žluté a červené,
ty jsou krásně zbarvené.
Jsou tady i modré,
na papír jsou vhodné.
Do bílé a zelené,
sklo všech barev dáváme.
Zelené jsou na barevné,
bílé zase na průhledné.
Jaký je to krásný svět,
když je čistý jako květ.
Když je čistý, blýskavý,
každý se v něm zastaví.
Anna Jakešová,
Sylva Lipková, 3. A

Lukáš Vojta, 7. B

Město snů
Pojďte stvořit město snů,
bez zbytečných odpadů.
Plast hodíme do žlutého,
sklo zase do zeleného.
Továrny ty nejsou dobré,
pro vzduch ani trochu vhodné.
Tak už jste se poučili,
nové věci naučili.
Marie Ninh, 3. A

Město snů
Co to vidím na náměstí?
Kašnu plnou odpadků.
Hrůzou se mi ježí vlasy,
tohle není v pořádku.
Budík zvoní, probudím se,
tohle byl jen špatný sen.
Kouknu z okna, oddechnu si,
dneska máme krásný den.
Pojďte lidi odpad třídit,
bude se nám tady líbit.
Navštívíme sběrný dvůr,
budeme mít město snů!
Magdaléna Černá, 3. A

Natalie Černochová, 7. B

Martin Smrž, 7. B

Lukáš Vojta, 7. B

Monika Podlahová, 7. B

Tadeáš Steinecker, 7. B

Nikola Uhrová, 7. B

Sabina Kabourková, 7. B

Filip Sýkora, 6. C

Kateřina Tesařová, 6. B

Adam Bernard, 6. A

Natalie Černochová, 7. B

Michal Vojta, 7. B

Markéta Hauerová, 6. B

Barbora Kroufková, 6. B

Alex Brož, 7. A

Šarlota Veberová, 1. D

Adam Zemek, 4. A

Johana Blažková, 7. A Dominika Šimková, 6. C

David Wertheim, 1. D

Zdeněk Faber, 7. C

Roman Kolář, 7. B

Jakub Oláh, 7. C

Jaroslav Suchan, 7. C

Nina Štěrbová, 7. C

Motýli

Báseň o jaru

Motýlek je hezký tvor,
když vzlétne na obzor.
Krásnoočko zelené
je pěkně barevné.
Na jabloň se usadí,
všichni na něj zírají.
Monika Podlahová
a Lukáš Vojta, 7. B

Jaro je, když kvetou kytičky
a ptáci zpívají po ránu písničky,
když nemusíme už zimní bundu si brát
a sluníčko začíná příjemně hřát.
Tak už pospěš si jaro a pojď mezi nás,
zavolej sluníčko, ať hřeje nás zas.
Ať vidíme úsměvy na tvářích lidí,
vždyť jaro je to, co nám tolik chybí.
Nikola Opršalová, 6. B

Jaro
Všechno taje,
mrazy se loučí.
Copak se to děje?
To jenom krutá zima končí
a jaro se na nás směje.
Všechno kvete,
všechno voní,
na louce se pase poník.
Čerstvá voda teče proudem
a my se na houpačce
houpem.
Patrik Jaroch, 6. B

Ryby
Byl jsem jednou na rybách,
zase jsem nic nevytáh.
Byl jsem tam s dědou
za tou starou vrbou.
Zabrala mi štika,
a to byla klika.
Měli jsme ji k večeři,
to mi nikdo nevěří.
Nejedli jsme se dosti,
nebyly tam kosti.
Michal Šimera, 6. B

Jaro
Zima je za námi,
jaro je před námi,
louky vzkvétají,
zvěř se po nich prohání.
Dubnové počasí zimu nezahání,
musíme počítat s aprílovými mrazy,
abychom vůbec měli nějaké plody.
Lukáš Vojta, 7. B

Petr Novotný, 8. A

Borový les (líčení)
Přišel jsem do borového lesa a ucítil jsem krásnou vůni.
Kolem mě byly stromy a pár prašivek. V dáli jsem uviděl potůček a
posed. Všude po zemi byl mech a popadané jehličí.
Podíval jsem se vzhůru a spatřil jsem po nebi plující mraky.
Po stromech hopsala veverka a shazovala šišky.
Po cestě z lesa jsem si všiml kapradí posetého kapkami rosy.
U cesty byla rodinka hřibů, kterou jsem si vzal domů a udělal si z nich
večeři.
Matěj Hönig, 7. C
Antonín Wertheim, 6. C

Cesta do lesa (líčení)
Když jsem vstoupil na podzim do borového lesa, ucítil jsem vůni dřeva, pryskyřice,
jehličí, hub a tlejících rostlin.
Na kraji lesa jsem obešel ostružinové a malinové
trní. Pod jednou borovicí jsem viděl mraveniště a o kus dál
na mě vykoukla houba zvaná kotrč. Měl jsem takovou
radost, že jsem málem přeslechl ťukání datla a vítr ve větvích
stromů.
Teprve, když jsem šel domů, jsem si uvědomil, jak
se mi dobře chodilo po jehličí připomínající koberec.
Jaroslav Suchan, 7. C
Jana Stará, 9. A
Les (líčení)
Bydlím na vesnici a jsem moc rád, že mám les kousek od domu. Hraji si tam
s kamarády, ale někdy si tam zaběhnu i sám.
V lese mezi stromy se cítím příjemně a moc mi voní. Sednu si do mechu a je to velice
příjemné, skoro jako v peřinách. Pozoruji koruny stromů, jak se ve větru naklání sem a tam.
Mám rád plody lesa – borůvky, jahody a na podzim houby. Radost mám, když uvidím srnku
nebo zajíce. V zimě je mi v lese smutno, Je tam velké ticho, ani ptáci moc nezpívají.
V lese načerpám spoustu energie. Objímám stromy,
které mě uklidňují, a také si uvědomuji, co pro nás příroda
znamená. Budu se vždy snažit přírodu a životní prostředí
chránit.
Jiří Trachta, 7. C

Karolína Našincová, 7. A

vropa ve škole – literární a výtvarná soutěž – téma Doba Karla IV.
Tajná chodba z hradu za dob Karla IV.
Jednou ráno na Pražském hradě vstal císař Karel IV. Poté, co se nasnídal, se šel projít
po hradě. Jak se procházel, tak za sebou shodil obraz, ale nebyla za ním zeď. Byl tam tunel.
Císař se rozhodl, že to půjde prozkoumat. Tak tedy vstoupil do tunelu. Po několika
metrech přišel na rozcestí. Poté, co si vybral cestu, se po ní vydal. Byla to ale slepá cesta.
Musel se vrátit na rozcestí a vybrat si jinou cestu.
Druhá cesta byla už o něco delší, ale byla tam past, které si nevšiml a spadl do ní.
Spadl do místnosti, ve které se stěny pohybují k sobě. Císař musel rychle něco vymyslet nebo
by ho stěny za chvilku zmáčkly. Naštěstí si všiml malé díry v podlaze. Rychle vzal obří kámen,
který tam ležel a hodil ho na tu díru, prorazil podlahu a rychle utekl.
Pořád pokračoval v cestě. Tentokrát si ale dával pozor na pasti. Došel k místu, kde
musel jít buď nahoru, nebo dolů. Vybral si cestu nahoru.
Pokračoval dál v cestě a už viděl konec tajného tunelu. Když
z něj vyšel, byla tam nádherná zahrada s jezírkem. Poté tam
chvilku odpočíval a zapsal si cestu, aby se tam mohl kdykoliv
vrátit a odpočinout si od všech starostí.
K večeru se vrátil do Hradu a nikomu nic neřekl, ale
kdykoliv si chtěl odpočinout, vrátil se tam.
Patrik Vlček, 7. C
Ondřej Čapek, 4. A
Tajná chodba z hradu za vlády Karla IV.
Dnes slavil Karel IV. své narozeniny. Pozvali proto na hrad šlechtu a krále
ze sousedních zemí na oslavu.
Král dostal mnoho krásných darů. Mezi nimi byly i zlaté šperky, obrazy, ale i zvířata.
Pozdě večer oslava skončila, ale králi se nechtělo spát, a tak se procházel po svém hradě.
Prohlížel si obrazy na zdech a sochy v síních. Přišel ke krásné soše koňské hlavy. Důkladně si
ji prohlížel a dotýkal, až s ní pohnul. Najednou se otevřela tajná chodba v krbu. Král byl velice
zvědavý, kam chodba vede, a tak se vydal na průzkum. Vzal si svícen, aby si posvítil. „Kam
to asi vede?“ pomyslel si. Zvědavý král udělal prvních pár kroků a dveře se zavřely. „Není
cesty zpět,“ řekl si. Po pár metrech uviděl všelijaký hmyz a všude byly pavučiny. Došel
na konec chodby., kde byly dveře. Konečně došel k cíli. Pomalu je otevřel a našel tajnou
místnost se šperky, zlatem. „Ale počkat, vždyť ty šperky znám!“ mluvil nahlas. Byly to šperky
z královské pokladnice. Vrátil se zpět do své komnaty a hned ráno šel opět tajnou chodbou
do té místnosti. Ale tentokrát i se stráží. Číhali a čekali
na člověka, co okrádá svého krále, aby ho řádně potrestali.
Po chvíli přišel královský rádce s dalším úlovkem.
Najednou spadla klec. Stráže rádce zatkly a král Karel IV. řádně
a spravedlivě potrestal zloděje.
Zdeněk Faber, 7. C
Nela Hofbauerová 4. A

Tajná chodba z hradu za vlády Karla IV.
Za dob Karla IV. se hodně spekulovalo o tom, jestli neexistuje tajná chodba z hradu.
Jeden služebný ji opravdu našel. To je jeho příběh.
Jmenuji se Adam, jsem sluha Karla IV. a našel jsem tajnou chodbu z hradu. Jednou
jsem šel donést večeři svému pánu. Najednou mi tác s jídlem spadl na jeden malý stolek
v chodbě. Sbíral jsem jídlo a viděla za stolkem něco zaklíněného.
Snažil jsem se to vytáhnout. Vytáhl jsem to a něco se v té zdi
za stolkem pohnulo. Nevěděl jsem, co to j, a tak jsem zatlačil
na kamenné cihly ve zdi.
Najednou se ta zeď přede mnou rozpadla a byla tam velká
chodba. Nemohl jsem odolat a vešel jsem dovnitř. Došel jsem
na konec chodby a byl jsem daleko od Prahy. Viděl jsem ji v dáli.
Vrátil jsem se zpátky a vzal jsem tác s jídlem ke svému pánovi.
Bohužel mi nikdo nevěřil, že jsem tu chodbu našel. A stala
z toho pověra.
Andrea Kadlecová, 4. A
Jiří Trachta, 7. C
Tajná chodba z hradu za vlády Karla IV.
Jednoho dne na hradě konala slavnost, na kterou byl pozván i Karel IV. Purkrabí
Fridrich von Lichtenstein řekl svým poddaným, aby došli do sklepa pro víno a pečínky.
Nejmladší sluha Petr se opozdil a při výběru vína zavadil o bednu s jablky. Jablka se
rozkutálela do všech koutů. Když je chtěl posbírat, objevil mohutné dřevěné dveře, kterých si
předtím nikdy nevšiml.
Rychle odnesl víno a počkal, až hostina skončí, aby se do tajných, nově objevených
dveří, podíval. Když všichni usnuli, vzal si pochodeň a šel do sklepení zjistit, co se za tajnými
dveřmi skrývá. Ke svému překvapení objevil spletité chodby, které ho vyvedly až za hradby.
Nadešlého dne ráno oznámil tuto novinu svému purkrabímu. Ten mu nevěřil a šel se
do sklepení sám o tom přesvědčit.
Po zjištění, co mladý hoch objevil, udivením zkameněl. Pro bezpečnost všech a celého
hradu nechal tyto dveře zazdít, aby do hradu nevnikli nezvaní hosté.
Matěj Hönig, 7. C

Kateřina Burešová, 4. A

Adam Zemek, 4. A

Františka Nečilová, 4. A Kryštof Novotný, 4. A

Kateřina Burešová, 4. A

Magdalena Barde, 4. A

David Votřel, 4. A

Nela Hofbauerová, 4. A

Pavel Gebelt, 4. A

Ondřej Čapek, 4. A

Voda jako povolání – výtvarná soutěž

Anna Klimešová, 4. A

Dominika Janáková, 4. A

Tomáš Hrubý, 4. A

Diana Urbanová, 4. A

Lenka Ulmanová, 4. A

Kryštof Novotný, 4. A

Barbora Váňová, 4. A

Jakub Kubů, 4. A

Františka Nečilová, 4. A

Petra Kvitová
Moje nejoblíbenější sportovkyně je Petra Kvitová. Je to můj vzor, protože také hraju
tenis. Obě hrajeme levou rukou, Hodně lidí říká, že jsme si podobné.
Petra Kvitová je 7. hráčkou na světě v žebříčku WTA. Dvakrát za svou kariéru
vyhrála Wimbledon. Velkých úspěchů dosáhla i ve Fed Cupu, kde reprezentuje Českou
republiku a vyhrála skoro všechny zápasy.
Petra začal s tenisem jako malá a na kurtech vyrůstala. Z rodného Fulneku se dostala
až do Prostějova, kde trénují nejlepší hráči.
Sleduji všechny její zápasy v televizi. Přála bych si dosáhnout stejných úspěchů a být
jako ona.
Adéla Vavříková, 6. C
Sportovec – můj vzor Martin Biháry
Za svůj sportovní vzor jsem si vybrala Martina Biháryho. Narodil se s kombinovaným
postižením dolních končetin a zraku. Závodí na veslovacích trenažérech a je také mistr světa
v benchpressu zrakově postižených. Nyní je mu asi 30 let.
Sportovce Biháryho jsem poznala na prvním vyhlašování celoročních závodních
úspěchů zdravotně postižených sportovců. Martin Biháry je původem z Českých Budějovic.
Trénoval pod vedením trenéra Jiřího Smékala, který vede 1. Centrum zdravotně postižených
jižních Čech v Českých Budějovicích, které také já navštěvuji. Veslování se začal věnovat
v 11 letech. Při některém z našich rozhovorů mi řekl, že musel vždy hodně „makat“, aby se
dostal tam, kde je. Díky výborným výsledkům se dostal na dráhu závodního veslaře.
V současné době má vlastního trenéra a sponzora s působištěm v Praze. Já ho občas potkávám,
bohužel jen na každoročním vánočním vyhlašování výsledků.
Je mým vzorem, protože se dostal tak daleko. Je jediný ze Svazu, který vesluje mimo
České Budějovice. Vyhrál 11. místo na Letních paralympijských hrách 2008 v Pekingu, je
mistrem světa z roku 2007 v benchpressu. Také proto, že si svým koníčkem dokáže vydělat
peníze, je mým oblíbeným sportovce.
Naděžda Bariová, 7. C

Aneta Blábolilová, 5. B

Naděžda Bariová, 7. C

Amálie Oláhová, 5. B

Čím je mi sport
Čím je mi sport? Sport je pro mě životní styl. Sport mě doprovází zhruba od pěti let,
kdy jsem začala s karate.
Osobně si myslím, že děti, lidé, kteří se věnují jakémukoliv sportu, jsou lepšími lidmi.
Stávají se zodpovědnějšími, fyzicky i psychicky odolnějšími. Naučí se přijmout neúspěch,
prohru a i přes to se nikdy nevzdávat.
Proč jsem si zvolila právě karate? Mamka ze mě chtěla mít baletku, ale s tím jsem
nikdy nesouhlasila. Nikdy jsem si nehrála s panenkami, tak proč bych dělala typický holčičí
sport?
A co si s odstupem času myslím o karate? Karate je kontaktní sport, který mi toho dal
hodně do života. Dříve jsem mamce hodně vyčítala, že mi to zkazilo dětství, ale ne, nezkazilo.
Jsem ráda, že nejsem jako většina patnáctiletých holek. A proč? Holky v mém věku mnohdy
začínají kouřit, fetovat a chodit za školu. Proč to dělají?
Zřejmě se nudí, nemají disciplínu, myslí si, že jsou „frajerky“. Mýlí se. Takových je
taky spousta. Neznám holku z karate, která by měla problémy ve škole, nebo s návykovými
látkami.
Je to tím, že se věnují sportu? Nebo náhoda? Narazila jsem jen na dobrý kolektiv?
Trenér nám říká, že lidi, kteří jsou úspěšní ve sportu, tak jsou úspěšní i ve škole. Proč? Protože
jsou cílevědomí.
Co mi karate dalo? Karate mi dalo nejlepší přátele, které si jen můžu přát.
Cílevědomost. Vím, že když budu chtít, tak to dokážu. Vím, že všechny překážky překonám.
Z prohry se dokážu poučit.
Co mi karate vzalo? Jediné, co mě napadá, je volný čas trávený s kamarády. Ale když
o tom přemýšlím, tak jediní lidé, s kterými se chci setkávat, jsou právě z karate. Prostě to jsou
lidé na úrovni. Oni rozumí mně a já zase jim.
Nela Dušáková, 8. A
Přechod přes rozvodněný potok
Chlapci z letního tábora se rozhodli podniknout výlet přes horský hřbet do okresního
města. Bylo jich patnáct. Nejstarší člen Martin došel pro mapu a ukázal jim trasu, ale zjistil,
že budou muset překročit potok. Kluci se moc těšili.
Všichni se vydali na cestu. Povídali si, říkali si vtipy, hrály hry a fotili si přírodu.
Po jedné hodině došli k potoku.
Nejmladší člen Michal zavolal: „Martine, ona tu není lávka.“ Martin se tam rozběhl
a opravdu, lávka tam nebyla. „A co teď?“ zeptal se Martinův nejlepší kamarád Tonda.
„Nevím,“ odpověděl Martin. Chlapci se rozhodovali, mají-li se vrátit.
Najednou odněkud přiběhl Tonda a povídá: „Já jsem se procházel v tamtom lesíku a
uviděl jsem kmen poraženého stromu, ten bychom mohli dát přes potok.“ „Tondo, ty máš ale
dobrý nápad,“ řekl Martin. Chlapci běželi pro kmen. Odnesli jej na vhodné místo. Kmen
vztyčili a potom pomalu spouštěli na protilehlý břeh. Kluci byli moc rádi, že něco vymysleli.
Byl tu ale další problém – Tomáš a jeho kamarád se přes kmen báli přejít. Chlapci
začali dále přemýšlet. Tonda prohmatal batoh a našel lano. Vytáhl ho a zjistil, že je hodně
dlouhé. „Já jsem našel lano, to bychom mohli použít.“ Martin vzal lano a vymyslel, že jeden

konec lana přivážou ke stromu na své straně a Fanda druhý konec přenese na druhou stranu
potoka a přiváže jej k nějakému stromu. Chlapcům se to povedlo.
Měli nouzové zábradlí. Fanda na druhém konci uvolnil druhý konec lana a vrátil se
zpátky za skupinou. Všechno dobře dopadlo.
Chlapci byli hrdí, že před překážkou necouvli.
Magdaléna Krejčí, 7. A
Je prima, že jsi tu
Tento příběh je o mojí mamince a o její dobrotě a lásce. Moje maminka je strašně
hodná a laskavá, udělá pro mě všechno.
Maminka pro nás vaří a uklízí za nás, když to nestihneme. Moc pěkně se o nás stará
a je pro nás všechno. Kdyby tu nebyla, sami bychom to všechno nezvládli.
Maminku máme hodně rádi, protože ona nás má ráda a je na nás hodná. Nikdy ji
neopustím.
Antonín Wertheim, 6. C
Carmína
A ta naše Carmína,
tam si každý zazpívá.
Všichni se tam mají fajn,
přání se ti splní tam.
Na jaře se krásné zpívá,
to ví jen naše Carmína.
Na soutěžích vyhráváme
a vždy si pomáháme.
V Carmíně je skvělý zpěv,
jen se neboj, pojď sem hned!
Tereza Pýchová, 7. B

Tereza Sázelová, 9. A

Lucie Rybianská, 8. B

Kamila Vlachová, 6. B

Moje sestra
Moje sestra se jmenuje Helena a je jí 8 let. Chodí do 2. třídy základní školy.
Má malou drobnou postavu. Na její kulaté hlavě rostou světlé, středně dlouhé jemné
vlasy. Pod blonďatým obočím nás sledují tmavě zelené oči s dlouhými řasami. Z obličeje
vyčuhuje nevelký nos a pod ním se nalézá roztomilá pusinka s růžovými rty. Helenka má štíhlé
tělo, šikovné ruce s malinkými dlaněmi a rovné ohebné nohy s drobnými chodidly.
Moje sestra umí vyrábět různé vánoční ozdoby, ráda tancuje a chodí zpívat
do pěveckého sboru Carmína.
Helenka je pohodová, usměvavá a kamarádská. Sice mě občas zlobí, ale mám ji moc
rád.
René Místecký, 6. C
Bratr Ondra
Můj bratr se jmenuje Ondřej a je mu 15 let. Má vysokou a štíhlou postavu, měří asi
185 cm a váží asi 75 kg. Má hnědé, světlé vlasy, zkrácené po stranách a nahoře má patku.
Uprostřed obličeje se nachází krátký a malý nos. Nad ním se na nás dívají světle modré oči a
pod ním se na nás usmívá malá pusa.
Navštěvuje prvním rokem Střední průmyslovou školu stavební
v Českých Budějovicích.
Povahou je klidný, ale rád mě škádlí a provokuje. Závodně
hraje házenou ve starším dorostu a hraje 2. ligu za tým TJ Lokomotiva
České Budějovice.
Mezi jeho koníčky patří rybaření. Rád rybaří u nás na chatě,
pod obcí Dolní Stropnice, v obci Hamr nedaleko naší chaty a na rybníku
v Ledenicích u Českých Budějovic.
V dospělosti by chtěl být inženýrem a mít svůj statek a rybník
a v něm chovat různé druhy ryb.
David Votřel, 4. A
Filip Sýkora, 6. C
Popis sourozence
Popisuji svou sestru. Jsou jí 4 roky. Jmenuje se Lucie Gitta Hakl.
Má blonďaté vlásky a většinou nosí malý culíček. Na obličeji vynikají hnědé oči a
malá upovídaná pusa. Ráda si hraje na baletní vílu, takže většinou nosí doma baletní růžové
šaty a růžová křídla.
Nejvíce jí chutná ovoce a domácí sorbet. Jejími zálibami jsou balet, bruslení, flétna,
ráda maluje a vyrábí různé předměty z papíru. Vyrobenými předměty obdarovává své nejbližší
okolí – svoji mamku, našeho tátu, mne, moji sestru Francescu a babičku s dědou. Je veselá,
kamarádská a velmi upovídaná.
Od 3 let chodí do školky na Pražskou třídu, ráda si s námi hraje, jezdí na koloběžce,
kolečkových bruslích a ráda se vozí na chalupě na motorce. O letních prázdninách se s námi
cákala v bazénu na chalupě.
Protože vstává dřív než my, chodí nás každé ráno budit, abychom já a sestra nezaspaly
do školy. Jako sestry se máme moc rády.
Kateřina Niké Podruhová, 6. C

Moje sestra
Budu popisovat svou sestru Michaelu, které je 18 let a chodí na Konzervatoř
v Českých Budějovicích.
Je vysoká 171 cm. Je štíhlé postavy. Má dlouhé hnědé vlasy a její obličej je oválný
Míša má hezké modré oči s dlouhými řasami. Má výrazný nos a pusu docela malou. Má dlouhé
ruce a dlouhé nohy.
Ráda nosí černé oblečení. Její nejoblíbenější outfit jsou černé kalhoty a šedočerný
svetr. Jejími doplňky jsou brýle a různé šály, šátky.
Mezi její zájmy patří hraní na klavír, zpěv, divadlo a je také skautka.
Je společenská, milá, veselá, má mnoho kamarádů a aktivit, kvůli kterým nemá
mnoho volného času. Jsem ráda, že je alespoň hlavní vedoucí ve skautském oddíle, který
navštěvuji. Mám ji ráda.
Dominika Šimková, 6. C
Bratranec David
Popisuji svého bratrance Davídka, kterému je 6 let. Znám ho díky strejdovi. Žije
u Prahy.
Davídek měří zhruba 120 cm, je hubenější, sportovně založený člověk menší postavy.
Davídek má světle hnědou barvu vlasů, nosí brýle a pod nimi světle modré oči. Brýle
sedí na drobném nosíku, pod ním na nás vykukuje zářivý úsměv.
Malé šikovné ruce skrývá pod mikinou a rychlé nohy nesou lidské malé tělíčko.
Mateřské znaménko ve tvaru kruhu se nachází na pravém stehně.
Davídek na sobě nejraději nosí sportovní oblečení, tričko a kraťasy. Jeho oblíbená
barva je hnědá a zelená.
Bratranec zaujme chytrostí, společenským chováním a sportovním živlem. Rád si
hraje s vláčky a s auty. Svého sportovního ducha využívá na lyžích s rodiči.
Davídka mám rád, je to můj kamarád.
Jan Štorek, 6. C

Chudoba David, Michalová Eliška, 9. A – hra Cesta hasiče

Moje nejoblíbenější hračka
Mojí nejoblíbenější hračkou je plyšák – bílý tygr. Jmenuje se Fufík. Fufíka jsem si
přivezl z Bibione v Itálii v roce 2008.
Fufík měří 30 cm na výšku a 7 cm na šířku, váží 91 g. Má bílou barvu s černými
pruhy, hnědé pacičky a je oblečen do fotbalového dresu, který jsem mu dal k narozeninám.
Na kulaté hlavě má dvě oči, uši, vystouplý čenich.
Má na sobě klasický fotbalový dres, který je červený a má bílé kraťasy z klubu
Manchester United. Dres má na sobě bílý nápis Aon a znak fotbalového klubu.
Z dresu vykukují dvě ručičky a dvě nožičky.
Fufíka mám rád, usmívá se na mě, je to moc dobrý kamarád, je mu 7 let. Spí se mnou
každou noc.
Básnička o Fufíkovi
Na hlavě dvě uši,
a ty mu moc sluší.
Jmenuje se Fufík,
na bříšku má pupík.
Nemá žádné botičky,
ale hnědé tlapičky.
Na sobě má dres,
není to žádný pes!
Jan Štorek, 6. C

Veronika Silovská, 6. C
Moje nejoblíbenější hračka

Plyšoví medvídci jsou známo po celém světě. Tento medvídek se nazývá Medvídek
Andy. Je překrásný, kdyby se mi rozbil, tak bych si přála tuto stejnou hračku na Vánoce.
Medvídek je skoro celý hnědý, ale ne úplně, má dlaně, chodidla, bříško, ale i tlamičku
a ouška béžová. Kromě béžové je tam i růžová barva, má růžový čumáček, prsty na nohou i
rukou. Růžové má polštářky na tlapkách. Na levé tlapce, kde jsou polštářky, má vyšité tmavě
růžové a moc pěkné srdíčko. Na jeho pravé tlapce má v polštářku vyšitý křížek.
Andyho velikost je asi 30 cm na výšku, je z materiálu, co se jmenuje jemná plyš.
Nevydává žádné zvuky a ani neumí žádné světelné efekty, což se mi líbí.
Patří do celé „rodinky“ plyšáků, kterým se říká rodinka plyšových
medvídků Andy. Tento medvídek je z celé rodiny plyšáků největší.
Karolína Terezie Panovcová, 6. C

Kamila Vlachová, 6. B

Moje hračka
Svoji oblíbenou hračku jsem dostala od svého bratrance, když mi byly 4 roky.
Moje hračka je plyšová slonice, dala jsem jí jméno Nikki, protože takto se jmenuje
má sestřenice, která žije v Americe a moje slonice mi ji připomíná.
Nikki je růžová a asi 35 cm velká, má modré oči a velký dlouhý chobot. Na krku má
velkou mašli, abych ji vždycky našla.
Nikki mi dělá doprovod na všechny moje výlety, Třeba když jedu na dovolenou
s rodiči, na prázdniny k babičce anebo se skautem na výpravu.
Nikki spí v mém pokoji se mnou v posteli a s ostatními plyšáky. Když jsem ve škole,
celý den čeká. Je to oblíbená neživá kamarádka.
Dominika Šimková, 6. C

Homer Simpson
Mojí oblíbenou hračkou je plyšový Homer Simpson, seriálová postava. Dostal jsem
ho k Vánocům od kamaráda, se kterým chodím do třídy.
Je asi 30 cm vysoký a není zrovna hubený. Tělo má typicky žluté, stejně jako kreslená
postavička v seriálu. Jeho oblečení se skládá z nátělníku bílé barvy, dále z trenýrek s malými
červenými srdíčky a také z ponožek, které jsou rovněž bílé.
Na oválné hlavě mu roste minimum černých vlasů. Vepředu má dvě vykulené bílé oči
s černými panenkami. Pod nimi vyčuhuje malý rovný nos. Po stranách hlavy se nacházejí malé
uši. Ústa jsou velká a jejich okolí má hnědou barvu, což znázorňuje, že je neoholený. Každá
jeho ruka má čtyři prsty. Pod nátělníkem vykukuje velké břicho.
Hračka je na povrchu plyšová, vevnitř je vycpaná vatou. Oblečení je z bavlněné látky.
Vlasy se sestávají ze silonu.
Homer má své místo na mé posteli. Líbilo se mi, kdyby k němu přibyl další člen jeho
rodiny.
René Místecký, 6. C

Blahová Nikola, Sázelová Tereza, Říhová Michaela, 9. A – hra Honba za pokladem

Kobra indická
Kobru indickou jsem si vybral, protože mám hodně rád plazy – nejvíc hady. Kobra
má na krku parádní kápi a taky proto jsem si ji vybral.
Kobra má docela malou hlavu a na ní malé oči. Když se cítí
ohrožená, roztáhne kápi. Na kápi má obrazec, který připomíná brýle –
proto se nazývá také brejlovec. Má dlouhé tělo, na kterém se tyčí
vystouplé šupiny. Je to největší jedovatý had na světě a zároveň patří
k nejnebezpečnějším.
Rád bych ji viděl v přírodě, ale radši na větší vzdálenost.
David Votřel, 4. A
František Tripes, 6. C
Moje rybka Bohouš
Bohouše jsem si vybrala, protože je to moje jediné zvířátko.
Má žlutozlatou barvu. Má zvláštní oči. Trochu průhledné břicho
je malinko strašidelné. Jeho velký ocas se mi líbí nejvíce.
Zakončila bych to tím, že je býložravec. Umí spát na stropě
domečku. Je noční živočich.
Nela Hofbauerová, 4. A
Dominika Šimková, 6. C
Vlk
Vlka jsem si vybral, protože všechny ostatní obrázky byly buď moc malé, nebo jenom
kousek, nebo přes dvě stránky, ale tenhle je dobrý.
Vlk má bílé chlupy na hlavě, velký čumák a ostré zuby. Je hnědý, má dlouhý ocas a
štíhlé nohy.
Vlka jsem viděl jen v ZOO a ani bych ho naživo potkat nechtěl, snědl by mě jako
Červenou Karkulku.
Jakub Kubů, 4. A

Adéla Malcherová, 1. D

Vojtěch Kolář, 7. C

Nina Štěrbová, 7. C

Šarlota Veberová, 1. D

Evelína Hyková, 8. A

Barbora Hejnová, 7. C

Matěj Šindelář, 1. D

Marcel Berky, 1. D

Jiří Trachta, 7. C

Papoušek

Matěj Hönig, 7. C

Papouška Roxíka jsem si vybrala, protože je to můj
papoušek.
Má šedou hlavičku, hnědé oči, černý zobáček, zelené
tělo, žlutooranžové bříško a šedé nožičky.
Můj papoušek Roxi je také velmi populární. Natočila
jsem o něm viedo na youtube, naposledy když jsem se dívala
na youtube mělo video 143 zhlédnutí, 7 liků a d disliků za 1 rok.
Andrea Kadlecová, 4. A

Mops
Mopse jsem si vybral proto, že je roztomilý.
Na malé, ale roztomilé hlavě je hodně kožních
záhybů. Vcelku malé tělo má čtyři krátké nohy a zakroucený
ocas. Fakt: Mops má kožní záhyby proto, že se v Číně snažili
ho vyšlechtit tak, aby měl na čele čínský znak znamenající
Princ. Zajímavé!
Řekněte, netaje vám srdce, když ho vidíte?
Jakub Justin, 4. A
Zdeněk Faber, 7. C

Teleport
Jednoho dne jsem se probudil a nutně jsem se potřeboval dostat na opačnou stranu
zeměkoule, ale nevěděl jsem jak, protože jsem měl málo času. Hodiny ubíhaly a už vůbec jsem
neměl žádný nápad. Ale jeden tu přeci byl. Každý přeci mluví o teleportaci anebo
sedmimílových botách, ale nikdo se nepokouší vyrobit je. Proto se o to pokusím právě já.
Vůbec nevím, co na to budu potřebovat, ale asi to budou nějaké kabely a nějaká
plastová krabička, kam bych to naskládal a sestrojil. Nakonec k tomu přidělám knoflík a věc
bude na světě. Tak se taky stalo. Po namáhavé práci jsem sestrojil jakýsi ovladač, u kterého se
stiskne tlačítko, a budete přesně tam, kam si poručíte.
Za pár minut jsem byl přesně na místě, kam jsem potřeboval. Vše jsem vyřídil a
odcestoval jsem zase domů. Nakonec můj vynález používají lidé, i když jdou jen do práce.
Natalie Černochová, 7. B

Matyáš Perek, 9. B

Milan Hron, 9. B

Klára Houfková, 9. B

Zpátky do budoucnosti
Byl jednou jeden ztřeštěný den. Ráno jsem si šla udělat snídani – rohlík s marmeládou
a k tomu kakao. Trochu jsem se probrala. Když jsem začala přemýšlet, co se stane
v budoucnosti, ozval se telefon a v tom nějaký pán říkal: „Chcete se vrátit do budoucnosti?
Vraťte se pro své příbuzné a vezměte je s sebou!“ Bála jsem se, že chtějí nějaké peníze, a tak
jsem to raději položila a nechala být.
Ten den jsem měla jet k taťkovi, ale asi na mě zapomněl, protože tu měl už dávno
být. Nevím, kde se tak zpozdil. Taťka pro mě nakonec přijel, ale křičel na mě: „Jančo, chvátej,
musím ti něco ukázat!“ Přiběhla jsem k němu. Měl vedle sebe nově koupené auto. Přišlo mi to
divné. Proč by si kupoval nové auto, když ho m a o hodně hezčí? Zeptala jsem se ho: „Tati,
proč máš nové auto?“ Taťka mi řekl: „Koukni, co dokáže, budeš z toho úplně pryč!“ Nasedli
jsme do auta, ale nebylo to normální auto, toto auto se vracelo v čase.
Vrátili jsme se o 123 let dopředu, do roku 2139. Oba dva jsme nevěděli, co máme
říct. Řekli jsme jen: „Páni!“ Bylo to něco, co nešlo ani vysvětlit, bylo to tak hezké. Šli jsme
dál, abychom se podívali, jak dopadneme. Nesmíme zde však nic porušit, tím bychom totiž
porušili i minulost. Vypadali jsme moc dobře, ale museli jsme se vrátit zpátky domů, do roku
2016. Všechno jsem to chtěla říct mamce, ale ta nebyla doma. Hledali jsme ji, ale nemohli
jsme ji najít. Nakonec jsme ji objevili v kuchyni, kde jsme nehledali.
Všichni jsme byli šťastní a zdraví, až na jednoho pána, který s námi omylem jel, když
si vlezl do kufru.
Jana Žemličková, 7. C

Patricie Kyslíková, 8. A

Kamila Vlachová, 6. B Robin Mikoláš, 8. A
Pavlína Vávrová, Kamila Vlachová, Vladimír Kolenský, 6. B

Sandra Kadounová, 8. A

Patrik Vlček, 7. C

Anna Davidová, 8. A

Žáci 4. A

Nikolas Pohlodko, 6. B

Anežka Dvořáková, 9. B

Nela Dušáková, 8. A

Barbora Kroufková, 6. B

Matěj Čapek, 8. A

Mořkokrab
Mořkokrab je potvora, která žije pod zemí a jednou za tisíc let se objeví na břehu.
Mořkokrab byl na světě mnohem dřív než my.
Mořkokrab jí šneky, ryby, žáby, škeble. Je velký jako
plejtvák a je mu i hodně podobný. Jedno klepeto je velké jako
jedna plejtvákova ploutev. Ocas má velký jako pletvákův
ocas.
Mořkokrab vypadá jako zabijácké zvíře, lae uvnitř je
to milá příšerka. Proto mám Mořkokraba ráda.
Barbora Ježková, 4. A
Zeebu
Zeebu je příšera skřížená s ptákem, ježkem, chameleonem
a kočkou. Žije v elektrárně Dlouhé stráně. Říká se, že žádný
člověk ji neviděl. Vychází jen jednou za měsíc, a to o úplňku
v půlnoci. Žije od té doby, co byla přehrada založena, tedy už
20 let. Dožívá se až 100 let. Tento druh se vyskytuje jen třikrát
na světě.
Anna Klimešová, 4. A
Anna Klimešová, 4. A
Bubla
Byla jedna vodní elektrárna jménem Dlouhé stráně.
Jednoho dne lidé pracovali a najednou z vody vylezla hodná
příšera. Dali jí jméno Bubla. Pokud nezemřela, je tam dodnes a
pomáhá pracovníkům.
Kryštof Novotný, 4. A

Denisa Píšová, 7. C

Mikuláš Paleček, 4. A

Kamila Vlachová, 6. B

Moou
Moou je všežravec. Jí všechno, co mu dáte. Žije
v elektrárně a je mu už 34 let. Rád se baví, rád dovádí
s kamarády. Má rád klobásky, rád hraje fotbal a hokej. Žije sám,
nemá přítelkyni ani ženu.
Nikolas Bendík, 7. C

Miracle
V 9. století se po naší zemi potuloval velice zajímavý živočich.
Jeho bytí nebylo nikdy zcela prokázáno, ale mnozí v něj věřili. Dokonce
někteří i tvrdili, že jej zahlédli procházet se okolo řek. Vlastně se
jednoho dne ztratil. Nikdo o něm nemluvil, jen pár postarších lidí občas
zavzpomínalo.
Časem se začaly objevovat nové pověry o tom, jak tento tvor
opustil české vody proto, že se začaly znečišťovat. Poté to vše utichlo.
Žádná zmínka ani příběh. 6 donedávna, kdy jej lidé zahlédli u Dlouhých
strání.
Nina Štěrbová, 7. C
Nina Štěrbová, 7. C
Stráňák
Stráňák se na Dlouhé stráně nastěhoval rok po jejich uvedení
do provozu, dříve žil se svými rodiči na Lipně, kde se i narodil.
Když se stěhoval, bylo mu 21 let a toužil se osamostatnit
od rodičů. Nastěhoval se do dolní nádrže elektrárny.
Rád jí ryby, zejména kapry a štiky, ale rodiče ho naučili, že
má jíst to, co je a ne si vybírat.
Vojtěch Kolář, 7. C

Galanas
Galanas je tvor, který dříve obýval celou planetu Zemi. Umí plavat ve vodě, ale také
chodit po souši a protože má většinou modrou barvu, ve vodě
splývá s okolím. A proto žije většinou ve vodě. Živí se
převážně ananasem, ale někdy loví i malé hlodavce.
Určitě každý znáte lišky. Napadlo Vás, že právě
Galanas je její předchůdce? Jednou, kdysi dávno, Galanasové
obývali celou Zemi, ale bohužel je začali lovit pravěcí lidé.
Galanasy napadlo být na souši, kde je lidé ani neznali. Žili
tedy jen na souši. Zanedlouho jim začala růst srst a zarostly
jim žábry, takže se z nich stala liška.
Andrea Mačí, 4. A

Léto
Když je velké teplo v létě,
navštívím svého zetě.
Ochladím se chladnou vodou
a zajím to jahodou.
Někdy skočím do bazénu,
dojdu si pak do skanzenu.
Veronika Silovská, 6. C

Štěpánka Černá, 6. B

Léto
Nad hlavou nám slunce svítí
nanuky teď s chutí jíme.
Slunce svítí, voda chladí
s radostí se koupat jdeme.
Léto, léto, je tu léto!
Běžíme hned ven,
kde opálit se chcem.
Tereza Zajíčková, 6. C
Nina Štěrbová, 7. C

Adam Bernard, 6. A

Léto

Blanka Wertheimová, 6. C

Léto už je za dveřmi,
už nám zase hřmí.
Půjdeme se koupat,
ale také na houpačce houpat.
Budeme chodit na výlety,
vezmeme s sebou kamarády
i tety.
Léto je krásné období,
to sluníčko to ještě zdobí.
Filip Sýkora, 6. C

Jiří Domín, 6. A

Léto

Léto

Léto přišlo za námi,
prázdniny jsou před námi.
Pojedeme na slony,
budeme koukat i na stromy.

Léto je tuze pěkné,
ono se to řekne.
I v létě máme práci,
jak sedláci.

Po prázdninách do školy
budeme dělat úkoly.
Po úkolech zábava,
která je teď před náma.
Michaela Osuská,
Lukáš Vojta, 7. B

V záhonech se hrabeme,
na stromy zas lezeme,
jablka i hrušky sklízíme.
Trinh Van Thanh, 6. C
Hana Vlachová, 6. C
Léto

Barbora Kroufková, 6. B

Slunce svítí na sumce,
květiny rostou na louce.
Děti se koupou v rybníce,
příště nasadíme čepice
a začne znova vánice.
Edita Pohlodková, 6. C

Léto
V létě vodu hledáme
a včelí med papáme.
Ale když je strašné horko,
nechceme už léto.
Namazat se musíme,
do vody zas skočíme.
Je to prima sluníčko
a taky velké zlatíčko.
Maria Bendíková, 6. C

Tereza Suchá, 6. A

Tereza Horváthová, 1. D

Léto
Léto, léto začíná,
škola však už končívá.
Na léto se těším ráda,
když mám svého kamaráda.
Ječmen, žito, oves kvete,
sedlák však už trávu seče.
Podzim klepe na bránu,
chladno bývá po ránu.
Edita Zvěřinová, 6. C

Červená růžičko, proč se nerozvíjíš?
Na světě je spoustu růží a každý si myslí, že jsou to jen obyčejné květiny s trny, které
každé slunečné ráno vykvetou a na večer, když se probouzejí hvězdy, zase odkvetou. Jenže
každá růže má svůj příběh a svoji minulost.
Jednoho dne se na zemi probudilo jedno opuštěné semínko, které nevědělo, co má
dělat. Každá jiná semínka si o něm povídala, že z něho žádná krásná květina nebude, a všelijak
ho pomlouvala. Semínko si tak připadalo opuštěné a všeho se bálo. Každým dnem se blížila
doba sázení, kdy se všechna semínka zachumlají do hlíny.
Ten den už tu byl a všechna semínka se zasemenila, a
to i malé semínko. Všechna postupem času rostla a rostla, a to i
malé semínko, které rostlo stejně rychle.
Všechny květiny už byly v květu, jen naše malé
semínko, nebo vlastně dospělá nevykvetlá květina, pořád ne.
Všichni nedočkavě čekali, co z ní bude, a mysleli si, že to žádná
krása nebude. Jenže…
Za pět dní z ní vykvetla krásná, vínově červená růže,
které všichni záviděli její krásu.
Lenka Ulmanová, 4. A
Natalie Černochová, 7. B
Červená růžičko, proč se nerozvíjíš?
Budu vám vyprávět pohádku o červené růži, které se nedařilo rozkvést, protože byla
příliš smutná. Příběh začíná na paloučku u lesa, podél kterého se táhne malý lesní potůček. A
právě v tom místě všechno začalo a o tom místě vám také budu vyprávět.
Jednoho krásného dne jel kolem lesního potůčku sedlák na trh do města. Z vozu mu
ale vypadl kořínek z růže, který pak vítr odvál až ke kraji lesa, kde se kořínek zakořenil.
Když růžička povyrostla, rozhlédla se kolem sebe a vzdychla: „Proč tady nikdo není?
To tady budu sama? Co tady budu asi dělat? S kým si budu povídat nebo si hrát?“
Růžička pořád rostla a rostla, ale jak šla doba, růžička byla smutnější a smutnější, a
proto nemohla rozkvést.
Když jednoho dne jel zase sedlák na trh do města, vypadl mu zase kořínek z růže,
který odvál vítr až k naší růžičce. Zakořenil tady. Když ho růžička spatřila, byla tak šťastná,
že rozkvetla.
Obě růžičky tam žijí spolu a šťastně až do té doby, než je někdo utrhne.
Johanka Váňová, 7. A

Matěj Šindelář, 1. D

David Wertheim, 1. D

Tomáš Pohlodko, 1. D

Letošní absolventi 9. tříd:
9. A
Mgr. Hana Drbohlavová

9. B
Mgr. Jaroslava Interholcová

Bakalářová Daniela
Bartošová Valérie
Blahová Nikola
Blahutová Kristina
Brožka Martin
Buřič Petr
Hanžlík Daniel
Hlouška Matěj
Holoubek Martin
Holzer Tomáš
Chudoba David
Jirková Lucie
Kolář Stanislav
Kouba Kevin
Lišková Veronika
Matoušek Martin
Mičan Martin
Michalová Eliška
Polák Jaroslav
Puchta Aleš
Říhová Michaela
Sázelová Tereza
Schücker Daniel
Smolek Filip
Sonnbergerová Kateřina
Stará Jana
Vítek David

Anýž Ondřej
Baloun Matyáš
Boháč Marek
Bugoš Antonín
Dvořáková Anežka
Houfková Klára
Hron Milan
Jenčová Kristýna
Kačírek Lukáš
Kolar Jiří
Maxová Dominika
Motz Vojtěch
Novák Jakub
Pavlíková Tereza
Perek Matyáš
Radouch Jakub
Rybák František
Somolová Kristýna
Šímová Petra
Váchová Tereza
Daniel Peter, 5. B
Prázdniny
Prázdniny jsou prima věc,
pokud nejsi lenivec.
Slunce svítí každý den,
pojďme všichni honem ven.
Budeme plavat, skákat, dovádět,
až do večera se prohánět.
Večer si oheň rozděláme,
špekáčky si opékáme.
Adéla Vavříková, 6. C

Marián Plaščjak, 5. B Karolína Horváthová, 5. B

Marek Boháč, 9. B
Výroční almanach Základní školy a Mateřské školy J. Š. Baara, Jírovcova 9/a,
České Budějovice
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Výtvarné práce žáků dodaly: Mgr. Marcela Albrechtová, Mgr. Vlastimila
Bürgerová, Mgr. Marcela Linhartová, Mgr. Monika Nováková, Mgr. Michala
Pichová, Mgr. Lenka Sýkorová
Sestavila: Mgr. Michala Pichová
Vyšlo v květnu 2016

