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Milí čtenáři, 

po delší době opět držíte v rukou školní časopis. V dubnu, kdy pravidelně vychází 

jarní číslo, se do školy nechodilo, a tak nebylo možné ani vydání časopisu. Však i 

toto číslo vychází kvůli distanční výuce se zpožděním. Žáci ale právě v tomto 

období neustávali se psaním, dostávali různé slohové úkoly, které plnili, a tak bylo 

možné z jejich prací sestavit toto číslo.   

Najdete v něm jako vždy povedené práce žáků, některé byly inspirované 

současnou situací, zážitky žáků nebo jen ročním obdobím.  

Byli bychom rádi, kdyby časopis rozptýlil jakékoliv černé myšlenky a navodil 

příjemnou atmosféru. Přejeme Vám zábavné chvíle při četbě a především všem 

přejeme pevné zdraví a šťastný nový rok 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrátoři, kteří se podíleli na tomto čísle časopisu: 

Matěj Maryška, 7. ročník - titulní strana, tužka 

Hana Jeřábková, 9. ročník – donut, rouška, Santa Claus s Ježíškem 

Matouš Eliáš, 3. ročník - sněhulák 
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BYLO – NEBYLO 

aneb CO Z NAŠICH AKCÍ ZBYLO 

ZÁŘÍ 

V září se uskutečnily výlety jednotlivých ročníků. Jednalo se o náhradu školních výletů 

z minulého školního roku. 

➢ 2. – 4. ročník navštívil 14. 9. ZOO Jihlava. Prohlídku zoologické zahrady zpestřil 

dětem výukový program zaměřený na různé druhy zvířat. 

➢ 5. ročník odjel v pátek 11. 9. v odpoledních hodinách do Náměště nad Oslavou, kde 

se děti zúčastnily soutěže Cesta za pokladem náměšťského purkmistra. Jedná se 

o hru pořádanou místním DDM v prostorách zámeckého parku. Cílem bylo na 15 

stanovištích splnit úkoly a získat tak indicie. Ty pak děti navedly k vyluštění 

správného hesla, které jim otevřelo cestu k pokladu. Děti tak zažily báječné 

odpoledne plné soutěží a adrenalinu. 

➢ 6. ročník ve středu 16. 9. navštívil DDM Třebíč, kde byl pro ně připraven 

jednodenní adaptační kurz. 

➢ 7. a 8. ročník prožil den plný adrenalinu v resortu Březová. V pondělí 21. 9. si zde 

mohli žáci vyzkoušet nízké i vysoké lanové aktivity, jízdu na koních, bungee 

trampolíny, paintball a další adrenalinové zážitky.  

➢ 9. ročník se vydal 18. 9. na jednodenní výlet do Znojma. 

ŘÍJEN 

➢ 12. 10. ještě stihli odjet žáci 2. ročníku do třebíčské knihovny. Zde pro ně byla 

připravena interaktivní dílna Pohádkové hrátky. 

PROSINEC 

➢ 3. 12. navštívil naši školu již tradičně Mikuláš s anděly a čerty. 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

 

Školní výlet šesťáků 

Ve středu 16. září 2020 jela celá naše šestá třída do DDM v Třebíči, kde jsme 

měli přichystaný jednodenní adaptační kurz. Celou akci provázel Kamil Svoboda a jeho 

dcera Romana Svobodová. Kamil a Romana si pro nás připravili různé sportovní hry, které 

jsme hráli vevnitř i venku.  

Na hřišti jsme hráli zábavnou hru, která spočívala v tom, že jsme měli jen pět 

papírů a okolo nás byla láva. Tu jsme mohli přejít jen pomocí těch papírů. Dávali jsme je 

tedy za sebe a takhle jsme stále postupovali. Nás v týmu bylo šest a papírů bylo jen pět. 

Tak jsme vymysleli, že jeden ponese jednoho na zádech, i tak jsme prošli s malými 

chybami. 

 Při další aktivitě, kdy jsme podbíhali lano, se připojil i pan učitel. Podběhli jsme 

to stokrát a to byl náš rekord. V následující hře šlo o to, že jsme se rozdělili do 

družstev a rozdali jsme si čísla. Hlavním předmětem ve hře byl kanystr, který jsme měli 

vzít dříve než ostatní družstvo. Když Kamil řekl třeba číslo 1, tak vyběhli ti, co měli 1. 

Když se tomu, co ten kanystr dřív vzal, nepodařilo včas utéct a ten druhý se ho dotkl, 

tak tým, který se uprchlíka s kanystrem dotkl, získal 2 body.  

Poslední hra se jmenovala klávesnice. Nejdřív se rozdala čísla od 1 do 36. Ten, 

kdo měl číslo 1, vyběhl a hledal číslo 1. Když ho našel, máčkl na něj a vyběhl další. 

 Den strávený v DDM se nám moc líbil a chtěli bychom tam zase někdy zavítat. 

Adéla Pátková – 6. ročník 

 

Náš poslední školní výlet 

Dne 18. 9. 2020 jsme vyrazili na náš školní výlet do Znojma. Na výlet jsme měli 

jet už v červnu, ale situace nám nepřála a bohužel se náš výlet neuskutečnil. Paní 

učitelka Štěpková a paní Iranová tedy vymyslely, že pojedeme v září. 

Výlet začal srazem v 7:50 před školou, kde jsme se všichni sešli včas. Náš 

objednaný autobus měl menší zpoždění, a proto jsme si sedli do školy na schody a čekali. 

Když autobus přijel, dostali jsme dezinfekci na ruce a vyrazili jsme. Celou cestu jsme si 

povídali a byla velká sranda. 

Dorazili jsme do Znojma, vystoupili z autobusu a naše první kroky vedly na hrad. 

Před hradem jsme čekali na naši paní průvodkyni, která nás celou prohlídku doprovázela. 

Na hradu se mi moc líbilo, dozvěděla jsem se plno zajímavých věcí. Po prohlídce jsme se 

vydali do rotundy, před kterou jsme byli rozděleni do skupinek, protože do rotundy může 

jen omezený počet lidí. Jelikož se tam nesmí mluvit, dostali jsme sluchátka a všechno 
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poslouchali přes takový telefon. V rotundě se mi moc nelíbilo a ani mě to nebavilo. Potom 

jsme vyrazili přes náměstí na věž. Ve věži se mi třepaly nohy a bála jsem se, že to s námi 

spadne. Naštěstí jsme dolů sešli v pořádku a myslím si, že dlouho na žádnou věž nepůjdu. 

Po tomto zážitku jsme dostali rozchod na náměstí. Já s Terezkou jsme celé náměstí 

obešly, zastavily se na oběd a usoudily, že tam skoro nic není. Z nudy jsme vyrazily do 

knihkupectví, kde byla moc ochotná prodavačka, která nám pomohla s výběrem, takže 

jsem já i Terezka neodešly s prázdnou. 

Naše paní učitelka třídní měla v ten den narozeniny, a protože ji naše celá třída 

má moc ráda, domluvili jsme se na srazu o trochu dříve. Všichni dorazili před jeden 

obchod. Celá třída se složila a koupila paní učitelce dárek. V restauraci jsme dárek 

předali a zazpívali.  

Naše nejlepší část výletu byla určitě virtuální realita a lasergame. První hra v 

lasergame byla samostatná, ale protože hru může hrát určitý počet lidí, tak jsme se já, 

Hanka, Adéla a Nikča rozhodly, že se nezúčastníme a půjdeme, až budou skupiny. 

Ostatní se vydali hrát hru, zatímco já a holky jsme seděly a povídaly si. Pak už jsme se 

rozdělili do skupinek po čtyřech a hráli jsme. Hra byla velká zábava a myslím si, že 

nebudu lhát, když řeknu, že tahle část se všem líbila nejvíce. Další část byla zaměřená 

na virtuální realitu, kterou jsem nevyzkoušela, ale všem se to moc líbilo a mě moc bavilo 

ostatní pozorovat. 

Než jsme odjeli domů, koupili jsme si ve stánku s jídlem občerstvení a pití na 

cestu. Autobus už na nás čekal, všichni jsme si nastoupili a vyrazili. Po cestě každý 

odpočíval a vzpomínal na to, co jsme zažili. Dorazili jsme před školu v 19 hodin. Výlet 

bych zhodnotila tak, že se moc povedl a všichni si to užili. Můj názor je takový, že nás 

tyhle výlety jako třídu sbližují a máme aspoň nějaké společné zážitky, na které budeme 

dlouho vzpomínat. 

Nicol Nahodilová – 9. ročník 
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V tomto čísle nahlédneme 

do sešitů žáků 4. ročníku. 

Podívejte se, jak se 

některým z nich podařilo 

zpracovat zadaný úkol do 

slohu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adéla Nešporová – 4. ročník 

 

 

 

 

 

 

Matyáš Slatinský – 

        4. ročník 
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Matyáš Parkan – 4. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klára Trojanová – 4. ročník 
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Mezi další přispěvatele do časopisu patří žáci 7. ročníku. Bylo těžké vybrat z jejich 

zdařilých prací to nejlepší. Tady je malá „ochutnávka“. 

O lenošné propisovací tužce  

V jednom papírnictví byly vystavené propisovací tužky a obzvlášť 

jedna, ta v první řadě, si moc přála, aby si ji někdo koupil. Ten den zašel 

malý Martin s maminkou do papírnictví pro propisovací tužku a sešit A4. Jak 

je propisovací tužka uviděla, volala: „Mě si vemte, já jsem ta nejkrásnější! 

Jsem celá zelená a zdobí mě zlaté kroužky,“ snažila se, co mohla. Když ji 

Martin zahlédl, hned si ji dal do košíku. Propisovací tužka se tetelila 

blahem. „Vidíte?“ smála se na ostatní. „Jsem ta nejkrásnější a umím nejlépe 

psát.“  

Ale tohle ji dlouho nevydrželo. Tolik úkolů, co musela napsat každý 

den, se jí vůbec nezamlouvalo. Byla mrzutá a unavená. Jednoho rána si řekla 

dost a začala lenošit. Vynechávala písmenka, psala slabě, nebo nepsala 

vůbec. Proto ji Martin odložil do kelímku mezi obyčejné tužky. „Brzy tě 

vyhodí!“ smály se tužky. 

„Co jsem to udělala?“ plakala propisovací tužka a pak ji něco napadlo. 

Začala se v kelímku vrtět, až vypadla Martinovi na stůl, když zrovna psal 

úkoly.  

„Už budu psát,“ slibovala tužka. „Jen mě nevyhazuj!“ 

Martin, jako by ji slyšel, začal s ní psát a psát, tužka se usmívala a byla 

šťastná. Zase byla Martinovou nejoblíbenější propisovací tužkou. 

Martin Nahodil – 7. ročník 

Výhody a nevýhody distanční výuky  

Pro mě osobně měla distanční výuka více výhod než nevýhod. Nejen více času na 

učení, ale i to, že jsem nemusel chodit na autobus. Na autobusovou zastávku to nemám 

zrovna blízko a v zimě se cesta zdá ještě delší. Takhle jsem nemusel každý den chodit 

cestu tam a zase zpátky. Jedna další výhoda byla i v matematice. Pan učitel Hanzal mě 

tak nemohl děsit svým pověstným a pronikavým „orlím pohledem”.  

Distanční výuka měla však i negativní stránku. Úkolů bylo hodně a na dlouho. 

Online hodiny se sekaly a bylo jich taky dost. To bylo ale asi poslední negativum. Další 

pozitivní stránka byla, že kdykoli (kromě online hodin) jsem si mohl udělat přestávku a 

hlavně jsem měl na učení ticho.  

I když si na distanční výuku všichni stěžovali, mně velmi vyhovovala a (ještě před 

online bych řekl, že ta slova do jedné věty nepatří) učení mě i bavilo. 

Lukáš Durda – 7. ročník 
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Vypravování na základě poznámky v žákovské knížce: „Olizuje temperové barvy a pak 

se diví, že zvrací.“ 

Do jedné školy v malém městě chodili dva nejlepší kamarádi. Pája a Vítek. Byli ve 

stejné třídě a dokonce spolu seděli v jedné lavici. Jejich zábavou byly jakékoliv sázky, 

které občas neskončily dobře. 

S tímhle nápadem přišel Pája, nebo Vítek, už přesně nevíme.  

„Hele, Martine?“ předstoupil o velké přestávce Vítek ke spolužákovi, který si 

chystal výtvarné potřeby na další hodinu. „Někde jsem četl, že temperky mají příchuť 

podle toho, jakou mají barvu.“   

„Jak to myslíš?“ zeptal se Martin. 

„Červená chutná po jahodách,“ přidal se Pája, „žlutá jako banán, fialová po 

borůvkách.“ Martin se tvářil nedůvěřivě.  

„Schválně.“ Pája vytáhl z krabičky červenou barvu a olízl ji. 

„Jak chutná?“ zeptal se Vítek. 

„Jako jahoda,“ mrkl Pája na Vítka.  

Martin vzal žlutou a olízl ji: „Fuj, vůbec nechutná jako banán.“ 

 Pája se usmál: „Tak zkus tuhle červenou.“ Martin ji olízl a nic.  

„Musíš pořádně!“ poradil mu Vítek. Martin ji olízl, ale chutnalo to příšerně.  

„Ještě zkusím modrou,“ řekl, „mohla by chutnat jako šmoulová.“ 

„Tak co?“ zeptal se Vítek. 

„Nic,“ řekl Martin. Postupně vyzkoušel všechny barvy, ale žádnou příchuť neměly. 

Naopak. Martinovi se udělalo nevolno zrovna, když začalo zvonit. Když vešla paní učitelka 

do třídy, Martin se skláněl nad umyvadlem a zvracel duhu. 

„Co se ti stalo, Martine?“ zvolala. Martin si otřel pusu a řekl: „Olizoval jsem 

temperové barvy, abych zjistil, jakou mají příchuť.“ 

„To snad ne!“ zhrozila se učitelka, „takový nesmysl. Přines mi žákovskou knížku!“  

A tak Martin nakonec dostal poznámku: „Olizuje temperové barvy a pak se diví, 

že zvrací.“ 

Tomáš Sedlák – 7. ročník 

 

Na horách 

Je večer a na stanici Horské záchranné služby drnčí telefon. „Horská záchranná 

služba Špičák, dobrý den, jak vám mohu pomoci?“ ohlásí se Lukáš. Od druhého stolu ho 

bedlivě sledují kolegové Erik a Alfréd. „Máme pohotovost, z lyžařského výcviku se 

nevrátili do chaty dva chlapci Miroslav Rygl a Jiří Krátký,“ oznámí kolegům. 

 Skupina odvážných mužů vyráží ztracené chlapce hledat. „Horší počasí už ani 

nemůže být,“ posteskne si Alfréd. Venku silně fouká, sněží a je hustá mlha. 

„Honem, chlapi, obléct a jedeme! Venku už je tma, ať je co nejdříve najdeme!“ 

vykřikne Lukáš. Na skútrech projíždějí trasu mezi chatou a loukou, na níž chlapci 
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odpoledne jezdili. „Mirku, Jirko, haló, jste tady někde?“ křičí Erik a vysílá světelné 

signály. Žádná odpověď ale nepřichází. 

 „Mirku, slyšel jsi to, hledají nás!“ špitne zmrzlý Jirka schoulený vedle kamaráda. 

„Tady jsme!“ snaží se volat oba chlapci. Jsou ale tak prochladlí a unavení, že nemají sílu 

křičet.   

„Chlapi, slyšeli jste to? Volání se ozývá támhle od těch stromů!“ zvolá Alfréd. 

Všichni tři se rychle vydávají tím směrem. Opravdu, pod jedním stromem se choulí 

zavátí, vyčerpaní a vystrašení chlapci. „Kluci, ani nevíte, jak rádi vás vidíme,“ řekne Lukáš 

a spadne mu obrovský kámen ze srdce. 

 V chatě je ticho a napětí by se dalo krájet. Všichni spolužáci mlčky sedí a 

doufají, že se Jirka a Mirek brzy najdou. Vtom se rozrazí dveře: „Tak jsme konečně 

tady a někoho vám vedeme,“ protne ticho Erikův hlas. Učitelé přinesou chlapcům deky a 

teplý čaj.  

„Nedáte si kávu?“ ptá se jeden z učitelů záchranářů. 

„Kdepak, jsme ve službě, musíme se vrátit na stanici,“ odpoví za všechny Lukáš a 

míří ke dveřím. 

„Ještě jednou za vše moc děkujeme,“ praví učitel. Pak si všichni sednou kolem 

chlapců a čekají na vysvětlení. 

„My jsme si chtěli ještě zalyžovat a vůbec nám nedošlo, že bude za chvíli tma a 

můžeme zabloudit. Nedomysleli jsme, co vše se nám může stát,“ začne se omlouvat 

Mirek. 

„Už je to za námi, díky našim záchranářům vše dobře dopadlo. Tady vidíte, že 

instruktor se musí poslouchat,“ uzavírá učitel. 

Tadeáš Parkan – 7. ročník 

 

Jak jsem porušil zákaz 

„Půjdem spolu do Betléma...“ zní koledy na celou náves. Koukám z okna na 

poletující vločky a přemýšlím: „Už nějaký ten den mrzne, možná by se dalo jít na rybník. 

Moc rád bych vyzkoušel ty nové brusle, které jsem včera našel pod stromečkem.“ 

Jsou vánoční prázdniny, mohl bych koukat s Adámkem a Matym na pohádky, ale 

vůbec se mi nechce. „Ani mobil mě nebaví, to už je vážně krize!“ honí se mi hlavou. Nikdy 

by mě nenapadlo, že mi hokejové tréninky budou o prázdninách tak chybět. A to 

netrénujeme sotva pár dní. 

„Mám se jít zeptat, nemám se jít zeptat?“ přemítám. Vejdu do obývacího pokoje, 

kde se celá moje rodina dívá na televizi. „Tádo, jdeš se s námi konečně koukat na 

pohádky?“ zeptá se uštěpačně táta. Protočím oči, čehož si samozřejmě všimne máma. 

„Tádo, jsi nějaký smutný, co ti je?“ řekne mamka a pohladí mě po vlasech. Seberu 

veškerou odvahu a vyhrnu: „Mami, tati, moc prosím, mohl bych si jít zabrusit?“  

Oba dva na mě nechápavě hledí a okamžitě mi začnou dávat najevo svůj nesouhlas. 

„Máš rozum?! Ještě tolik nemrzlo, aby byl led dostatečně silný. Pamatuj si, máš 
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zakázáno jít na ten rybník!“ zvýší hlas taťka. Trhnu rameny a jdu zpět do svého pokoje. 

Jsem hrozně naštvaný. Tak moc, že snad poprvé v životě poruším zákaz a potichu se i s 

bruslemi vyplížím z domu. Procházím naší zahradou na polní cestu a za chvíli už vidím 

zamrzlý rybník. „Ještě že je to takový kousek, vyzkouším brusle a rychle se vrátím. 

Určitě nikdo nezjistí, že nejsem doma.“ snažím se přesvědčit sám sebe. Dojdu k dřevěné 

zasněžené lavičce, která je malý kousek od břehu. Obuji si brusle a opatrně zkusím 

stoupnout na led. „Paráda, drží, zkusím jet ještě kousek dál,“ dodám si odvahy. Rychle se 

rozjedu, ta jízda mě úplně pohltí a já přestanu být ostražitý. Vtom uslyším rupání a 

uvědomím si: „Do háje, je zle!“ I když jsem jel při kraji, jsem po pas ve vodě. Nemůžu se 

dostat ven, mám těžké nohy a led mě svírá jako okovy. „Pomoc, pomoc!“ začnu křičet, co 

mi síly stačí. Ale široko daleko nikdo není. Je mi hrozná zima a nohy už skoro necítím.  

„Co jen budu dělat?“ postesknu si, teď už vyčerpaně.  

„Tádo, Tádo!“ ozývá se volání. 

„Mami, tati, už ho vidím, támhle je!“ volá Maty.  

Pak už jen cítím, jak mě silné ruce táhnou z vody ven. Pořádně se proberu až doma 

zachumlaný v teplých dekách. Vím, že zítra dostanu vynadáno, ale to je to nejmenší. V 

tuto chvíli jsem moc rád, že jsem zase u svých nejbližších. 

Tadeáš Parkan – 7. ročník 

 

Jak jsem porušila zákaz 

V sobotu večer se máma zeptala, co bychom si dali v neděli k obědu. Bratr vykřikl 

bez váhání: „Svíčkovou!“ Sestra by si přála štědrovečerní pokrm – řízky z kapra 

s bramborovým salátem. A já jsem chtěla rizoto s masem a zeleninou. O nedělním obědu 

nakonec rozhodla hra „kámen – nůžky – papír“. Jako vždy vyhrál Franta. Bylo rozhodnuto 

– zítra bude svíčková! K tomu mamka jen dodala: „Jsou tady poslední dva rohlíky, nejezte 

je, ať mám zítra dát co do knedlí!“ 

V neděli ráno jsem vstala jako první a šla se nasnídat. Když jsem uviděla poslední 

dva rohlíky, vzala si je, namazala marmeládou a uvařila si čaj. Při dojídání druhého 

rohlíku jsem uslyšela mámu, jak vylézá z postele, a vtom mi to došlo. Zapomněla jsem na 

zákaz! Najednou se v kuchyni objevil zbytek rodiny. Máma se při pohledu na prázdný 

chlebník jen zhluboka nadechla a klidným hlasem řekla: „K svíčkové budou brambory, 

protože Pajuš snědla rohlíky!“ Fanda se zamračil a začal na mě být agresivní. Při pohledu 

na jeho výraz se začali všichni smát.  

Abych všechny (a hlavně Fandu) uklidnila, řekla jsem, že půjdu rohlíky někam 

sehnat. Nejprve jsem šla k sousedům, poté k tetě, ale nikde jsem neuspěla. Rohlíky 

prostě neměli. Záchranou byl ještě děda, ale ten nebyl doma.  

Když už jsem byla zoufalá, napadlo mě zajet na kole za tetou do Římova. Teta 

byla doma a dokonce mi dala rohlíky. Domů jsem přijela jako vítěz a včas, aby mamka 

mohla zadělat na knedle.  

Pavla Štorková – 7. ročník 
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Na závěr si přečtěte povedené slohové práce z 9. ročníku. I v této třídě se potvrdilo, že 

schopnost psát se vyvíjí s věkem. Četba knížek, nové zážitky, poznatky získané 

v hodinách…to vše vede k tomu, že slohové práce deváťáků jsou zajímavější, živější, 

čtivější. Tak ať se vám líbí. 

Jak jsme nikam nejeli 

S těžkou dobou bohužel přichází i rozhodnutí, která se vám nechtějí moc dělat, 

jako například právě zrušení všech vašich plánů. Pro mě už byl dost stresující nástup do 

deváté třídy. Přece jen ztratit polovinu osmičky a teď i nejdůležitější půl rok devítky 

není šťastná zpráva. Devátou třídu jsem si představovala jako rok, který si užiju. Vždyť 

je to poslední rok se spolužáky! Navíc deváťáci připravují ve škole hodně akcí. No a sami 

víte, jak to všechno dopadlo. Teď všichni sedíme doma u stolu a koukáme do počítačů. 

Co nám zrušili jako první, byla Vídeň. Opravdu mě to zamrzelo. Z fotek a 

vyprávění učitelů to znělo jako skvělá zkušenost. Vídeň sice není tak daleko, takže není 

až takový problém tam někdy zajet, ale pokud si tam zajedu soukromě, asi se nepůjdu 

kouknout zrovna na památky. 

Další zrušenou akcí byla beseda v třebíčské knihovně. Asi si řeknete, že jsem 

blázen, když teď řeknu, že je mi to opravdu líto, ale knihovna nebyla vždy jen o 

knížkách, byla i o historii a zajímavostech. 

Co mně však vyhovuje jako zrušené, je vánoční besídka. Proč? Ráda se nechám 

připravit o vyrábění ozdobiček a o hádky se spolužáky o tom, co bychom mohli předvést. 

Nechápejte mě špatně, na vyrábění věcí, které by se na besídce prodávaly, mi nejde a 

hlavně mě to ani nebaví. 

Pro druhý stupeň se každoročně pořádá akce s názvem Vánoční dortování. Zde si 

poměří síly v různých soutěžích žáci 6. – 9. ročníku. Ta třída, která získá nejvíc bodů, 

vyhrává dort. Upřímně nevím, jestli mi je víc líto, že se Dortování neuskuteční, nebo 

jsem ráda, že se ušetříme toho trapného momentu, kdy by to devítka nemusela vyhrát. 

Není to pravidlo, ale za tu dobu, co se Dortování účastním, si nepamatuji, že by to 

devítka nevyhrála. 

V lednu máme jet na lyžařský výcvik na hory. Je však možné, že se zruší i tato 

oblíbená akce. V 7. třídě jsem se výcviku neúčastnila a asi bych nejela ani v devítce, ale 

vím, že by to spolužáky moc mrzelo. 

Mezi další zrušené akce patří různé exkurze po středních školách a přípravy na 

přijímací zkoušky. Exkurze mi ani moc nevadí, jelikož my deváťáci máme už střední školy 

vybrané. Co ovšem zabolelo, je doučování a Didakta. Tento veletrh vzdělávání by nám 

představil třeba zrovna naše vybrané střední školy. 

To se nám to hezky zkomplikovalo, že? Co my víme, třeba se nám poštěstí prožít 

aspoň jednu z uvedených akcí. 

Tereza Ťupová – 9. ročník 
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Čokoládový donut vypravuje 

Babiččiny koblihy už vyšly z módy. Teď lidé touží po něčem jiném. Fenoménem 

se staly donuty, smažení kruhovití cvalíci s polevami všech druhů a chutí. Jedním z nich 

jsem i já, na oleji smažený pan Donald s čokoládovou příchutí. Mým bydlištěm byl 

obyčejný supermarket v zapadlé ulici Londýna.  

V jednom z regálů v sekci s pečivem jsme všichni, vyskládaní do řad, čekali na 

první zákazníky. Duhové donuty s názvem „Síla jednorožce“ se dohadovaly s „Modrý jako 

šmoula“ donuty, kdo z nich je oblíbenějším zbožím. Od našich sousedů muffinů se linulo 

spokojené chrápání. Tenhle druh jídla byl až moc flegmatický. Trošku jsem jim záviděl, 

díky jejich nízké ceně se řadily mezi oblíbené svačiny dětí s malým kapesným, které 

obchod navštěvovaly okolo sedmé hodiny ranní, takže se nemusely bát strašlivých 

důchodců prahnoucích po slevách, jejichž příchod se nezastavitelně blížil. 

Odbila šestá hodina, dveře do tichého obchodu se s otravným vrzáním otevřely. 

Staříci se chopili nákupních vozíků a vyrazili na lov potravin. Než zpozorovali obrovskou 

ceduli s oznámením: akce na mléčné výrobky, vše probíhalo v klidu. Poté se strhl závod s 

jasným cílem, dojet k chladicím boxům jako první a ukořistit alespoň tři balení másla. 

Napjatě jsem celou honičku pozoroval, vypadalo to, že vyhraje babi v růžovém, jenže 

nakonec ji v nestřežené chvíli předběhl děda s šedivým plnovousem. „Vy hulváte!“ 

zaječela paní, div jí nevypadla zubní protéza. Jejich hádka dokonce vzbudila i hluboce 

zadřímané muffiny. Ti nejdříve zmateně koukaly, ale únava společně s frustrací je 

poslala zpět do říše snů. Také bych rád spal, v tomhle jekotu to ovšem bylo nemožné, 

tedy ne pro muffiny. Neměl jsem na výběr, musel jsem dál snášet běsnící důchodce. 

Doufal jsem v záchranu v podobě nějakého zákazníka, jenž si mě koupí. Nikdy jsem se 

tak moc netěšil, až skončím v lidském žaludku, jako právě teď.  

„Co když si mě ale nikdo nekoupí?“ přemýšlel jsem. Čokoládová není zrovna 

oblíbená, všude je jí tolik, že o ni snad nikdo opravdu nejeví zájem. Cítil jsem naprosté 

zoufalství. Nevěděl jsem, jestli dovedu brečet, tudíž jsem se pro jistotu uklidnil, aby mi 

slzy nerozpustily polevu a já neztratil tu malou šanci dostat se k pokladně. 

Otevřel jsem oči, abych zkontroloval dění kolem. Zvláštní. Tohle prostředí jsem 

neznal. Košíky, důchodci i muffini byli pryč. Nacházel jsem se v neznámé místnosti. Věci 

kolem jsem nepoznával. Určitě mě unesli. Ležel 

jsem na bílém talířku. Krabice džusu po mé 

pravici se tvářila podezřele, myslím, že hledala 

způsob, jak mě zneškodnit. 

Z mých děsivých myšlenek mě vytrhly 

ozývající se kroky. Patřily malé holčičce, jež 

vzala talířek, na kterém jsem ležel, a odnesla jej 

na stůl. Pak mi to došlo, můj tragický osud je 

zachráněn!  

Tereza Trojanová – 9. ročník 
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Co pro mě znamenají Vánoce 

Když se řeknou Vánoce, každý si představí pohodu, klid a spousty světýlek. Všude 

vůni perníčku, vanilkových rohlíčků, svařáku a dalších vánočních pochoutek. Většinou se 

během svátků schází celé velké rodiny, ale to až v té „naší“ době. I když o tom by se nyní 

dalo polemizovat, že? 

Dříve to bylo spíše naopak, lidé trávili Vánoce sami doma v nejbližším kruhu 

rodinu, nebylo to z důvodu rozepří nebo něčeho takového, zkrátka nebyla možnost se v 

zimě dopravit za svojí rodinou. 

Domnívám se, že Vánoce má asi každý rád, i ti, co tvrdí, že je to trapné, 

nesmyslné nebo přežitek. Stejně, když uvidí stromeček, srdce se jim určitě rozbuší. Co 

myslíte? Myslím si, že Vánoce mohou mít své mouchy, ale proč si tak krásný svátek klidu 

a míru kazit nějakými nedokonalostmi. Přece každý člen rodiny má své klady i zápory, 

přesto se máme všichni rádi. 

Vánoce jsou u každého národa trošku odlišné, ale vždy je mají nejraději děti. Vidí 

Vánoce jako něco kouzelného, nadpřirozeného, což s duchovním pojetím mají splňovat, 

alespoň v naší evropské kultuře. Když vidíte dítě u stromečku, jak se mu rozzáří oči, je 

to nezapomenutelné. Postupem času se pohled na Vánoce mění, podle věku. Mají jiný 

význam pro děti, dospělé i seniory. 

Já mám Vánoce opravdu ráda a těším se na ně už od srpna. Když jsem byla menší, 

psala jsem Ježíškovi dokonce už v září. Nikdo mi to nemohl rozmluvit. Zkrátka jsem 

velká milovnice Vánoc. Samozřejmě kvůli dárkům, cukroví, adventnímu kalendáři a 

vánočním trhům…Dělám si legraci, miluji je kvůli té krásné atmosféře, pohádkám a s mojí 

sestrou se nehádáme nebo aspoň o trošku méně. Vždy k nám na Boží hod přijede teta, 

strejda, sestřenice a bratranec. Ukazujeme si, co jsme dostali k Vánocům a povídáme, 

jaký byl ten letošní Štědrý den. Všichni jsme veselí, ale vzpomínáme i na ty, co tu už s 

námi nejsou. 

Otázka: „Co pro mě znamenají Vánoce?“ Rychlá a jednoduchá odpověď: „Jsou 

prostě boží!“ 

Adéla Mutlová – 9. ročník 

 

Ztracená rouška 

        V dnešní virové době je jednou z nutností nosit roušku. Každý má alespoň jednu.    

        Já jsem rouška jménem Růžovka. Mám na sobě růžovou krajku, která leží na bílém 

podkladu, zdobí mě fialové gumičky s kamínky. Mojí majitelkou je holčička jménem 

Anička, chodí do šesté třídy, takže mě ve škole nosí celou dobu, vlastně nosila. Často se 

totiž stává, že na nás zapomínáte a potom máte problém vy i my. Dneska vám povím, jak 

jsem se ztratila já. 

        Anička jako každý den šla do školy, já nejoblíbenější rouška samozřejmě s ní. Sotva 

jsem stihla uschnout. Celý den probíhal úplně normálně. Než se vypravila domů, uklidila 
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mě do aktovky, kterou nezavřela pořádně. Snažila jsem se celou cestu i přes ten vítr 

držet a nepustit, což se mi dařilo, ale Anička samou radostí kousek před jejím domem 

začala poskakovat. Vykřikla jsem: „Neskákej!“ Než jsem to stačila doříct, vypadla jsem 

na silnici. Naivně jsem si myslela, že si všimne, že ležím na zemi. Místo ní jsem byla 

spatřena psem jménem Baryk. Chytil mě do zubů a nesl celou procházku, jeho páníček si 

ničeho nevšimnul. Dostala jsem se tedy do úplně cizí domácnosti, kde měli spoustu 

roušek, takže o kamarády nebyla nouze. 

       Jednou páníček Baryka donesl novou roušku, kterou si koupil. Nebyla to ta, ale byl 

to ten rouška jménem Božský. Zamilovala jsem se na první pohled, dokonce si mě i 

všimnul, pochválil mi krajku. Byla jsem 

úplně unešená a nedávala pozor, takže 

jsem byla nalezena panem Vrchlickým, 

jenž vlastní Baryka. Byl tak hodný, že mě 

dal prát s panem Božským. Co vám budu 

vykládat: „Bylo to tak romantický!“ Už 

jsem plánovala svatbu, jenže nás pan 

Vrchlický zrovna vyndával z pračky a 

uviděl na cedulce jméno mé majitelky. Za 

tři dny jsem byla zase „single“. Nemůžu si 

stěžovat, protože doma je vždycky nejlíp, 

a kdo ví, třeba se s Božským zase uvidím. 

Adéla Mutlová – 9. ročník 

 

Smyšlená pověst o mé obci 

Před několika tisíci lety se místo naší vesnice nacházela pouze vyprahlá pustina. 

Krajina byla tak bez života, že zde nevál ani vánek. 

Úplné ticho tu však nebylo…v dálce se ozýval řev dvou dračích soků. Jednalo se o 

draky, kteří tu přebývali už dlouhá léta. Na severu žil ledový křišťálový drak a na jihu 

ohnivý drak. Dva velikáni se přeli o toto území, o které ani jeden z nich nehodlal přijít. 

Působením sil dvou draků se zde tvořila magnetická síla. Ta už ale začala působit 

tak obrovský tlak, že k sobě začala přitahovat magnetické úlomky z vesmíru. 

Když začaly tyto úlomky dopadat na zem, draci mezi sebou právě bojovali. 

Neodradilo je to od souboje, což se jim stalo osudným. Bojem se magnetická síla stále 

zesilovala a přitahovala stále větší objekty.  

Jednoho obrovitého asteroidu si ohnivý drak všiml až ve chvíli, kdy už bylo pozdě. 

Oba velikáni zůstali pohřbeni pod kamenem. 

Kámen leží uprostřed naší vsi. Na severní straně je na dotek chladný a na jižní 

vřelý. 

Alexandra Durdová – 9. ročník 
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Zamilovaná 

 
Ahoj, jsem Adriana, docela obyčejná holka, která chodí do deváté třídy základní 

školy. Mám jen dva pravé přátele – Katku, která žije v Jihlavě, a Toma ze třídy. 

Každý pátek jezdívám s Tomem do Jihlavy. Posledních pár týdnů však na mě Tom 

nemá tolik času jako dřív, více se věnuje hraní her a svým kamarádům. Nedávno jsme se 

domluvili, že se ke mně opět přidá. Na zastávce autobusu jsem byla přesně ve stanovený 

čas, ale Tom stále nikde. Autobus už vjížděl na zastávku a moje naděje v to, že by došel, 

se rozplynula a já se sklopenou hlavou nastoupila do autobusu. 

„Kde máš roušku?“ zeptal se mě řidič. Úplně jsem zapomněla, že ji teď musím mít 

v autobuse. Bleskově jsem ji vyndala z batohu a nasadila. 

Celou cestu mi ve sluchátkách hrály naše oblíbené písničky, na špinavém okně se mi 

promítaly vzpomínky spojené s Tomášem a po chvíli jsem jen cítila, jak mi po tváři 

stékala slza a za ní další a další. Z toho tranzu jsem se dostala až pár minut před cílem. 

Upravila jsem si „pandí oči“ od řasenky, zkontrolovala, jestli mám vše, abych mohla 

vystoupit. Na nádraží už na mě čekala Katka.  

„Alespoň někdo je spolehlivej,“ pomyslela jsem si a běžela ji obejmout.  

V objetí mi Katka pošeptala: „Vidíš támhle toho blonďáka? Je strašně pěknej!“ 

Zatímco mi Katuš „slintala“ do ucha, jsem si všimla, že se ten klučina zvedá 

z lavičky a jde směrem k nám. Tak jsem do ní drcla a čekala, že povedou řeč spolu. Přece 

jen ona je z nás ta hezčí a celkově u kluků oblíbenější. Šel přímo ke mně, jako kdyby 

Katka byla vzduch. 

„Čau, neměla bys, prosím, ještě nějakou náhradní roušku? Ta moje někam zmizela.“ 

„Aaa, jasně, na tady, neboj se, není použitá.“ 

„Děkuji moc. Můžu po tobě chtít ještě Instagram?“ zeptal se nesměle. 

„Jo, jsem Alex,“ ještě dodal. 

Dala jsem mu na sebe kontakt a ještě jsme prohodili pár slov. Celý rozhovor jsem 

se topila v jeho dokonalých hnědých očích. Pak se usmál a odešel k autobusu. 

Po jeho odchodu jsem si pomyslela: „Ještě že jsme myslela na to, jak je Tom 

zapomnětlivý, a tu roušku jsem mu pro jistotu vzala.“ 

S Katkou jsem strávila několik báječných hodin, kdy jsme probraly vše, co jsme za 

ten týden každá prožila. Pak už jsem musela domů. Cestou jsem myslela na těch pár 

minut s Alexem. Doma jsem rodiče jen pozdravila a pádila hned do pokoje. Za chvíli mi 

opravdu přišla žádost o zprávu od uživatele @alexfrajer.  

Několik dnů jsme si psali a volali, potom za mnou poprvé přijel s krásnou růží a 

čokoládou. Nikdy mi nebylo lépe než v jeho objetí. Při další návštěvě mi řekl, co ke mně 

cítí. A od té doby ze mě dělá tu nejšťastnější holku na planetě. 

Nikola Prodělalová – 9. ročník 
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(Sou)boj Ježíška se Santa Clausem 
 

Od: Santasro@mail.com 

Pro: Jeziskovaeschranka@mail.com 

Předmět: Santa má trable 

 

Drahý kolego, 

ano, čteš správně, opravdu Ti přišel mail od samotného Santa Clause, hrdého držitele 

prvního místa v tabulce „Nejrozšířenější vánoční dárce roku 2019“! Myslel jsem, že tuto 

pozici zastanu i letos, ovšem nastaly nemilé problémy. Již jsem zkoušel kontaktovat dědu 

Mráze, ale znáš ho přece, chová se velmi rusky, přišlo mi od něj jen potvrzení o doručení 

mailu! Proto píši Tobě, vkládám do Tebe poslední naději a prosím Tě o pomocnou ruku. 

Vím, že jsme rivalové, jenže pokud nepřijmeš moji žádost, nebudu schopen doručit dárky 

na všechny adresy. Zdáš se mi velkorysý, domnívám se, že na vánočním štěstí dětí ti 

opravdu záleží, pletu se snad? Prosím, přijeď co nejdříve. 

                                           S pozdravem Santa Claus, nejštědřejší muž planety. 

 

Ježíšek seděl shrbený u psacího stolu a zuřivě bušil do klávesnice stolního 

počítače. Neřekl by, že Santa bude tak vypečený. Nikdy o něj ani očkem nezavadil a teď 

bez ostychu píše a žadoní o pomoc? Nejraději by ho ignoroval stejně jako ten starý Rus. 

Kdo chtěl poslouchat ty jeho samolibé ódy? Výšku jeho ega by mu mohl závidět kdejaký 

mrakodrap. V jednom měl ale pravdu, nechtěl vidět děti zklamané. I když se mu zrovna 

dvakrát nechtělo, sbalil si všechno potřebné, aby druhý den vyrazil směrem severní pól. 

„Tak o co jde?“ zamumlal Ježíšek s plnou pusou čokoládových sušenek. Ať už je 

problém pana Clause jakýkoliv, tyhle cukrovinky stály za to, aby se tu chvíli zdržel. 

 „Ty to nevidíš?“ podivil se Santa, potom ukázal na své břicho. 

„Máte novej kostým, že jo?“ zkoušel to Ježíšek.  

Stařík si povzdechl: „To taky, ale kvůli šatům tu nejsi. Do těch starých se totiž 

nevejdu, tenhle rok se mi podařilo rapidně ztloustnout, nevím, kolik přesně kil navíc mám, 

váha mi vypověděla službu čtvrt roku zpátky. Nebylo by to takové drama, jenže já už se 

nevejdu do komínu a ani deset sobů mě v saních neutáhne.“ Ježíšek si ho přeměřil 

pohledem, divil se, že se v komíně nezasekl už loni, tlustý byl přece vždycky, letos to 

však vypadalo opravdu nadějně, ještě pár kilogramů navíc a Guinnessův rekord bude mít 

nového držitele.  

„Takže vám mám sestavit jídelníček?“ ušklíbl se.  

„Tohle není žádná legrace, mimochodem dietu už jsem zkoušel.“ Úspěch to očividně 

nemělo. „Potom tedy nechápu, co tu dělám,“ vzhlédl Ježíšek od prázdného talíře. 

„Vypadám snad jako nějaký fitness trenér?“ 

Santa se zatvářil mrzutě. Potom se na jeho tváři objevilo cosi jako šibalský úsměv. 

,,Vidím, že ti chutná, mohli bychom uzavřít výhodný obchod, co říkáš?“   

mailto:Santasro@mail.com
mailto:Jeziskovaeschranka@mail.com
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Tréninkový plán bylo obtížné sestavit i pro Ježíška, Santa trpěl astmatem, 

artrózou a občas se u něj vyskytovaly panické záchvaty. Kromě činek se bál běhání a 

zdravé stravy. Ježíšek to s ním měl opravdu těžké, obával, že nic jiného než operace 

žaludku nepomůže. Když Santa shodil prvních dvacet, vyrazili na lov dárků. Santa měl 

sice své elfy, kteří pro něj vyráběli, některé věci se však musely obyčejně nakoupit, 

jelikož Santa Claus nevlastnil autorská práva. 

 „Mám pro vás návrh,“ spustil Ježíšek sotva prošli prosklenými dveřmi. „Co 

kdybychom si ten nákupní seznam rozdělili? Svojí část bych zvládl nakoupit nanejvýš do 

půl hodiny. Ušetříme čas.“ 

„Hohoho,“ vykřikl Santa Claus, „neznám nikoho, kdo by nakupoval rychleji než já.“  

„Tedy pokud nepočítám moji manželku,“ dodal zpětně.  

„Dobře, vsadím se s vámi, že můj nákupní výkon je větší než vás dvou dohromady,“ 

zasmál se Ježíšek.  

„Přijímám, o co hrajeme?“  

„Když vyhraji, dáte mi recept na všechno, co pečou vaši skřeti!“ navrhl mladík s 

jiskrami v očích. 

„Jsou to elfové,“ zabručel Santa, potom pokračoval: „Když zvítězím já, nadělíš 

letos u Wilsonových ty, nemají krb a cestu přes větrací šachtu asi už znovu nezvládnu.“ 

Ježíšek přikývl na znamení souhlasu, pokud mají Wilsonovi alespoň dveře, nevidí v tom 

žádný problém. Okamžitě popadl svůj kus papíru a rozběhl se do davu lidí, nejdřív 

vykoupí hračkárnu, potom elektro. 

Santa postával na místě a skenoval sloupec slov. Jeho písmo nemělo s abecedou nic 

společného, vypadalo jako egyptské hieroglyfy. Jenže s tím rozdílem, že ani Champollion 

by je nerozluštil. Santa Claus možná ano. Kdyby s sebou měl brýle. A jelikož Santův 

bankovní účet nebyl žádný chudáček, jako první zamířil do optiky pro nové. 

Ježíšek mezitím vesele procházel regály a postupně škrtal položky ze seznamu, 

zbývalo jen pár dárků. Suverén Santa teprve opouštěl GrandOptical, proto si Ježíšek v 

klidu zašel ještě na šálek kávy. Posadil se na dřevěnou lavičku před kavárnou a pozoroval 

při tom Santu, který vcházel do krámu naproti. Zdi všech obchodů v obchodním domě 

tvořilo sklo. Tudíž Ježíšek dobře viděl, jak se starý Claus hrne k vzdálené polici s 

panenkami. Choval se jako hotové tsunami, valil se uličkami a uchvátil všechno, co mu 

přišlo do cesty.  

„Ukažte,“ křikl do ucha jedné zákaznici, „tohle si beru!“ Vytrhl jí plyšáka z rukou a 

kráčel dál. Jeho soutěživost neznala mezí. Pro zboží, které nenašel v prostorách 

veřejnosti přístupných, jednoduše zavítal do skladu. Zkušenosti s vyskladňováním 

obchodů očividně neměl, protože to netrvalo dlouho a načapala jej jedna z prodavaček.  

„A ven!“ zapištěla, popadla nebohého Santu za dlouhé bílé vousy a vláčela ho k 

východu. 

„Víte vy vůbec, kdo já jsem?“ bránil se.  

„Ano, jste pěkně nevychovaný a mezi námi,“ zašeptala žena, „i pěkně neschopný 

zloděj.“  
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„Ajé,“ pomyslel si Ježíšek, jenž všechno zaujatě sledoval z bezpečné vzdálenosti, 

„ta si to teď pěkně odskáče.“  

Santa se najednou, jako by nic, zvedl z podlahy, napřímil se a spustil sáhodlouhý 

proslov, v němž nejprve velmi detailně popsal drsnost jeho povolání a plynule se přesunul 

k úspěchům, které za svoji kariéru získal. Když rozebíral články a grafy potvrzující jeho 

ohromné schopnosti, znavené prodavačce došla trpělivost a vytáhla z kapsy mobil.  

„Pokud okamžitě neopustíte tuto budovu, zavolám policii!“  

Santa, překvapený jejím nezájmem o něj, celý zkoprněl. Prostě jen stál na místě a 

zmateně si ji prohlížel. Pravděpodobně by tam stál, dokud by policisté vážně nepřijeli. 

Naštěstí se Ježíšek, i přes jejich nakupovací souboj, rozhodl zakročit a jako vždy 

zachránit situaci. „S dovolením,“ protáhl se kolem blesky šlehající dámy. „Chápu vaše 

rozhořčení, ale jej-“ ukázal na Santu, „-nemá cenu zavírat ani do vězení. Je to totiž 

expert přes větrací šachty, hned by utekl. Dovolte mi, abych ho raději odvezl domů za 

manželkou, jistě se o něj strachuje.“ Paní prodavačka měla radost, že se podivína zbaví a 

oddechla si. Jen jí vrtalo hlavou, jak si někdo jako on může najít ženu. 

„Kdybych nepotkal tu fúrii, naši sázku bych stoprocentně vyhrál,“ zazubil se Santa 

Claus cestou domů pyšně. Po příhodě s prodavačkou neutrpělo jeho sebevědomí žádnou 

újmu na velikosti. „Musím si však držet pozici štědrého muže, proto jsem ochotný 

zajistit ti recept na cokoli si budeš přát. Ovšem pod podmínkou, že i ty splníš, cos slíbil. 

Mimochodem, asi budu potřebovat nový oblek, je mi to nějaké velké,“ divil se. Ježíšek se 

usmál a rozhlédl se po obloze zalité hvězdami. „Nejspíš dokážu nemožné.“ 

Tereza Trojanová – 9. ročník 
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