
 

 



2 
 

 

Milí čtenáři, 

 

právě máte v rukou nové zimní číslo našeho školního časopisu. Protože se blíží Vánoce, obsah 

je jimi částečně inspirován, ale naleznete v něm toho mnohem víc. Přinášíme Vám souhrn 

nejdůležitějších událostí, které se u nás ve škole dějí, ohlédnutí za cestou žáků do Londýna, 

rozhovor se spisovatelem a nechybí ani povedené práce žáků naší školy. 

Přejeme Vám klidné a pohodové čtení časopisu a především krásné vánoční svátky  

a šťastný nový rok 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrátorky a ilustrátoři, kteří se podíleli na tomto čísle časopisu: 

Natálie Zikmundová, 9. ročník – titulní a závěrečná strana 

Amálie Vaňková, 9. ročník – dětské kolo, vánoční baňka 

Václav Svoboda, 9. třída – traktor 

Eliška Hekrlová, Adéla Němcová, 9. ročník – kapr 

Alexandra Durdová, 8. ročník – zimní krajina, pes u stromečku 

Simona Krulová, 8. ročník – nápis London, dort 

Tereza Trojanová, 8. ročník - labuť 

Fotografie poskytli: 

Tadeáš Kašpar, 8. ročník – Londýn  

Tereza Ťupová, 8. ročník – Londýn 

Aneta Zacharovová, 9. ročník - Londýn 
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BYLO - NEBYLO 

ZÁŘÍ 

 2. 9. proběhlo na terase školy slavnostní zahájení školního roku 2019/2020. 

 9. 9. nemohla z provozních důvodů probíhat výuka ve škole, proto jely děti z I. i II. 

stupně do Třebíče, aby zde zhlédly novou českou pohádku s názvem Hodinářův učeň. 

 V pondělí 23. 9. měli žáci 4. ročníku zajištěn v Městské knihovně Třebíč program My 

jsme Češi, potom navštívili ZOO koutek, který sídlí v Borovině u DDM. 

 Stejný den odjeli žáci 8. ročníku na exkurzi do Čističky odpadních vod v Třebíči. 

ŘÍJEN 

 V úterý 2. 10. se vybraní sportovci z II. stupně zúčastnili soutěže v přespolním běhu 

v Budišově. 

 7. 10. navštívily děti z 1. ročníku Městskou knihovnu Třebíč, kde byl pro ně připraven 

program Neotesánek. Jejich další kroky směřovaly na Městskou policii, aby se zde 

zúčastnily preventivního programu. 

 Ve čtvrtek 10. 10. reprezentovaly dvě žákyně z 8. ročníku (Hana Jeřábková a Adéla 

Mutlová) školu na soutěži Cihla k cihle v Havlíčkově Brodě. 

 Ve čtvrtek 17. 10. odjeli žáci 3. a 4. ročníku na dopravní hřiště, které je součástí 

areálu ZŠ Bartuškova v Třebíči – Borovině, kde absolvovali teoretickou i praktickou 

část dopravní výchovy. 

 Ve stejný den navštívili žáci 9. ročníku již tradičně Mezinárodní veletrh vzdělávání 

Didacta v budově SPŠT Třebíč. 

 Ve dnech od 21. 10. do 24. 10. odcestovalo 31 žáků naší školy s pedagogickým 

doprovodem do Londýna na poznávací pobyt. 

 21. 10. zbylí žáci ze 7. – 9. ročníku jeli do Třebíče na divadelní představení Lucerna. 

LISTOPAD 

 V pátek 1. 11. si žáci na naší škole připomněli svátek Halloween, který se slaví v anglicky 

mluvících zemích. Žáci se ten den oblékli do strašidelných kostýmů a v hodinách 

angličtiny a němčiny jim výuku zpestřily tematicky zaměřené hry a soutěže.  

 V pondělí 4. 11. vyrazili žáci 7. třídy nejprve do Dětského oddělení Městské knihovny 

v Třebíči na besedu o Karlu IV., poté se přesunuli do služebny Městské policie, kde byl 

pro ně nachystán program primární prevence. 

 I žáci z 9. ročníku navštívili 5. 11. knihovnu v Třebíči, kde se zúčastnili besedy o 

českých památkách zapsaných na seznamu UNESCO. Jejich další aktivitou byla 

návštěva třebíčského muzea, kde měli připravený program o minerálech s názvem Svět 

neživé přírody. 
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 V pondělí 11. 11. zavítal do naší školy hudebník a spisovatel Lubomír Müller, aby žáky 7. 

až 9. ročníku seznámil se svou tvorbou a povídal si s nimi o tom, jak hledat inspiraci pro 

sepsání knihy. Besedu ukončil vlastní písní za doprovodu kytary. 

 V úterý 12. 11. byla v třebíčské knihovně na besedě o pokladech 2. a 3. třída. Poté se 

děti přesunuly na zámek, kde se zúčastnily programu s názvem Šikovní řemeslníci 

v rámci expozice Cesty časem.  

 14. 11. reprezentovali vybraní žáci 6. a 7. ročníku naši školu na florbalovém turnaji škol 

v Jaroměřicích nad Rokytnou. 

 Ve středu 20. 11. odjeli žáci 1. až 3. ročníku do Alternátoru na program Země a vesmír, 

potom navštívili nedaleký ZOO koutek. 

 V odpoledním čase stejného dne si někteří žáci 8. a 9. ročníku vyzkoušeli Školní kolo 

olympiády z českého jazyka. 

 Ve čtvrtek 26. 11. proběhla v třebíčském kině Pasáž beseda o Nicholasi Wintonovi 

spojená s promítáním filmu Nicholas Winton – Síla lidskosti, které se zúčastnili i naši 

žáci 8. a 9. ročníku. 

PROSINEC 

 V úterý 3. 12. odcestovali do Třebíče žáci 5. ročníku, aby navštívili Dětské oddělení 

Městské knihovny, kde pro ně byl nachystán program o Zdeňku Svěrákovi, poté si prošli 

služebnu Městské policie Třebíč.  

 V úterý 5. 12. poctili svou návštěvou naši školu Mikuláš s anděly a čerty. Mikulášská 

nadílka opět proběhla v režii žáků 9. ročníku. 

 6. 12. si zpestřili den žáci 1. až 3. ročníku, když se zúčastnili na třebíčském zámku 

vánočního tvoření. 

 V pondělí 9. 12. opět žáci 1. až 3. ročníku navštívili Třebíč, aby zde zhlédli divadelní 

představení s názvem Čtyřlístek a talisman moci. 

 10. 12. v odpoledních hodinách vyrazili žáci 9. třídy na Úřad práce v Třebíči, kde pro ně 

byl přichystán program vztahující se k volbě jejich budoucího povolání. 

 V pátek 13. 12. odcestovali žáci 8. a 9. ročníku do Moravských Budějovic, kde navštívili 

SŠ řemesel a služeb. 

 V pátek také odjela paní učitelka Lenka Palátová s několika zájemci z II. stupně do 

Strakonic, kde se účastnili soutěže v programování. Strávili zde společně dva dny, ve 

kterých prokázali své znalosti programovacího jazyka Baltík. 

 

Na prosinec ještě plánujeme: 

 V úterý 17. 12. se v místním kulturním domě uskuteční školní besídka s názvem Pohoda 

Vánoc. 

 20. 12. proběhne již tradiční „Vánoční dortování“ pro žáky II. stupně a na I. stupni si 

žáci užijí projektový den s vánoční tematikou.  
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Žáci osmé třídy si pro vás nachystali článek, rozhovory a vzpomínky na společnou cestu do 

Londýna. 

 
Již dlouhé týdny jsme se těšili na náš společný výlet do Londýna, který se uskutečnil 

20. - 24. října 2019. Zúčastnili se ho žáci 2. stupně nejen z Čáslavic, ale i z Okříšek. Než jsme 

mohli vstoupit do Velké Británie, museli jsme se podrobit pasové kontrole. Do Velké Británie 

jsme jeli trajektem přes Lamanšský průliv.  

21. října brzy ráno jsme konečně po namáhavé cestě dorazili do cílové destinace. Jako 

první jsme zažili plavbu po Temži, připluli jsme k Londýnskému oku, kde jsme si užili výhled na 

celý Londýn. Poté naše kroky vedly na Trafalgarské náměstí, šli jsme okolo ulice, kde bydlí 

premiér. Vyrazili jsme se podívat na Buckinghamský palác, došli jsme St. James's Park, kde 

pobíhalo mnoho veverek. Prošli jsme se po Tower Bridge, na konci dne jsme se šli podívat na 

nultý poledník, kde jsme se mohli vyfotit každou nohou na jiné polokouli. Večer jsme každý 

jeli k londýnským rodinám. 

Druhý den jsme navštívili zámek Windsor, který se nachází poblíž Londýna. Před 

odjezdem jsme ještě stihli projít bývalou věznici Tower, kde jsou uloženy korunovační 

klenoty. Poté nás čekala dlouhá cesta autobusem zpět domů. 

Tereza Ťupová, Daniela Roupcová, 8. ročník 
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Na dalších stránkách přinášíme rozhovory s paní učitelkou a některými žáky, 

 kteří se výletu zúčastnili. Připravili jsme si pro ně tyto otázky: 

1) Jaká byla rodina, u které jsi bydlel/a? 

2) Použil/a jsi vůbec angličtinu? Kdy, při jaké příležitosti? 

3) Když se řekne Londýn, co se ti jako první vybaví? 

4) Užil/a sis cestu autobusem? 

5) Pamatuješ si nějaký vtipný zážitek z výletu? 
 

7. ročník 

Lucie 

1. Rodina byla dobrá, dala nám výbornou večeři, při které jsme si společně povídali. 

2. Asi nejvíc jsem použila angličtinu právě při večeři. 

3. Vybaví se mi červený dvoupatrový autobus. 

4. Ano, cestu jsem si užila. 

5. Stáli jsme v dlouhé koloně a fotili si ji. 
 

Filip  

1. Ubytovala nás vtipná milá žena s menší nadváhou. 

2. Ano, použil jsem ji hlavně v McDonald’s, když jsem si objednával jídlo. 

3. Vybaví se mi Big Ben. 

4. Moc ne, protože se mi trošku chtělo zvracet. 

5. Tis a Lukáš Ivanco. 
 

Tom 

1. Rodina byla v pohodě, byla hodná. 

2. Ano, angličtinu jsem použil, když jsem mluvil s rodinou. 

3. London Eye. 

4. Ne, ale byla tam sranda. 

5. Lukáš Ivanco snědl strom. 
 

Markéta  

1. Rodina byla dobrá, uvařili nám smažené špagety, na kterých jsme si moc pochutnali. 

2. Při povídání s rodinou jsem angličtinu trochu použila a taky při nákupech. 

3. Big Ben. 

4. Kdyby byla cesta kratší, byla by lepší. 

5. S Katkou, Luckou a Sárou jsme se fotily 

během cesty. 
 

Lukáš 

1. Rodina byla hodná, měli pejska a moc se 

mi tam líbilo. 

2. Angličtinu jsem použil při nákupech  

a v rodině. 

3. Big Ben. 

4. Byla dlouhá, ale v autobuse byla sranda. 

5. Kluci, se kterými jsem bydlel, mluvili ze 

spaní a skřípali zuby. 
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8. ročník 

Táďa 

1. Rodina byla moc milá, obětavá, všechno, co mi viděli 

na očích, mi splnili. 

2. Ano, mluvil jsem pouze já a trochu Filip. 

3. London Eye 

4. Nebavilo mě to. 

5. V autobuse jsem byl náměsíčný a zaútočil jsem na 

Filipa, nebojte, vše dobře dopadlo. 
 

Terka Ť. 

1. Úžasní starší manželé, byli na mě velmi milí. 

2. Ano, snažila jsem se s rodinou mluvit. 

3. Hezcí kluci... 

4. Cesta mě spíš nebavila. 

5. Zlobení s Adélou a Adély. 
 

Hanka 

1. Bydlely jsme s holkami u Jamajčanů, kteří si nás raději příliš nevšímali, ale nebojte, 

večer nám dali najíst, napít a uložili nás, ráno už jsme jídlo nestihli... 

2. Ano, v rodině, při nákupech, když jsem fotila další turisty. 

3. Ten hezký kluk ze Starbucks ... 

4. Ano, povídala jsem si se sedmáky. 

5. Hned při prvním setkání s rodinou, jsem jim v autě rozsedla banány... 
 

Simča 

1. Rodina byla dobrá, ale moc jsem jim nerozuměla. 

2. Ne, měla jsem mluvčí Terezku. 

3. London Eye. 

4. Ano, přestože neutíkala příliš rychle. Hrály jsme s Terkou  hry,  dívaly se na film a 

povídaly si. 
 

Terka T. 

1. Bydlely jsme u paní, která byla velmi milá. 

2. Ano, v rodině. 

3. Tower Bridge. 

4. Cesta byla až na noc dobrá. 

5. Při nákupech jsme s holkami omylem 

zabloudily do stavitelských potřeb. 
 

Saša 

1. Rodina byla skvělá, pohostinná, příjemná a 

měli moc pěkný dům. 

2. Ano, asi nejvíc v rodině. 

3. Rodina, kde jsem bydlela. 

4. Ano, seděla jsem vedle Danči, která mě celou cestu rozesmívala. 

5. Asi nákupy ve stavitelských potřebách ... 
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paní učitelka Štěpková 

1. Rodina byla fantastická, ubytovali nás ve velice útulném pokoji, k večeři jsme dostali 

kuřecí steak s opečenými brambory a nepopsatelně lahodný karamelový dort.  

Paní domácí byla velice milá. 

2. Ano, často. 

3. Tis. 

4. Ano, pouštěli nám dobré komedie. 

5. Když jsem procházela autobusem a dívala jsem se, jak vtipně naši žáci spí. 

 

9. ročník 

Adéla 

1. Rodina se mi moc líbila, byla strašně milá. Byla jsem 

smutná, že od nich tak rychle odjíždím.  

2. Angličtinu jsem moc nepoužila, docela dost jsem se 

styděla, že nepoužiji správný čas a slovíčko. 

3. Vybaví se mi královna Alžběta a Big Ben. 

4. Cesta autobusem mě vůbec nebavila. 

5. Nejvtipnější bylo, když jsme se připojili ke špatné 

skupině a asi hodinu čekali na autobus. 
 

Amča 

1. Rodina byla sympatická a moc hodná. 

2. Angličtinu jsem trochu použila v rodině. 

3. Big Ben a London Eye. 

4. Cestu jsem si vůbec neužila, bylo hrozné být s dalšími 50lidmi v autobuse tak dlouho. 

5. Veselých zážitků bylo hodně, třeba naše čekání na zpožděný autobus, Lukáš, který 

tancoval a holčičí soutěž s nohama… 
 

Aneta 

1. Rodina byla příjemná a hrozně se mi u nich líbilo, byla u 

nich sranda a dali nám dobré jídlo. 

2. Ano, angličtinu jsem se snažila použít co nejvíce. 

3. Big Ben a London Eye. 

4. Ve dne byla cesta super, ale v noci jsem nemohla spát. 

5. Když jsem usnula na lodi, moji spolužáci mi dávali do pusy 

salát. Naštěstí jsem se rychle vzbudila, ale vyfotit si mě stihli  
 

Šárka a Eliana 

1. Bydlely jsme v rodině Jamajčanů, byli příjemní, jídlo bylo 

dobré, ale pokoj se nám zdál pro 4 příliš malý. 

2. Ano, na večeři v rodině jsme je my učily česky a oni nás 

„jamajsky“. 

3. Naše zážitky. 

4. Ano, koukaly jsme na filmy. 

5. Ano, potkaly jsme 2 holky, které se zajímaly o stejný hudební žánr jako my.  
 

Žáci 8. ročníku děkují všem účastníkům zájezdu i paní učitelce za jejich odpovědi. 
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Krátká recenze divadelního představení Lucerna  
Dne 21. října jsme navštívili divadelní představení hry Lucerna v Třebíči. 

Hra ze začátku měla pomalý spád, ale po chvíli se děj stával zajímavějším a záživnějším. 

Hercům bylo dobře rozumět, kostýmy byly vydařené, nikdo nezapomněl svůj text, který měli 

dobře nacvičený. 

Děj byl dobrý, protože se režisér držel Jiráskovy předlohy. 

Jediné negativum byly menší děti v zadních řadách hlediště. Neuměly se chovat, vyrušovaly 

ostatní diváky a ani hercům to určitě nebylo příjemné.  

Pokud bychom měli možnost tuto hru znovu zhlédnout, určitě bychom ji využili. 

Hra se nám líbila, protože byla zábavná i propracovaná, dáváme hře 78%. 

Josef Kříž, David Mládek 9. ročník 

 

 

Autorské čtení a beseda se spisovatelem Lubomírem Müllerem 
 

Lubomír Müller je český spisovatel. Než začal psát, věnoval se fotografování, 

žurnalistice, hudbě a dalším věcem. Ve svém dětství a dospívání si prožil plno hrozných věcí, 

které si ani nedokážeme představit. Tyto nepříjemné zážitky zpracoval ve své první knize 

Schody do nebeského pokoje. 

K nám do školy zavítal na besedu spojenou s autorským čtením 11. listopadu. Nejprve se 

nám představil, povídal nám o své cestě ke psaní knih a poté nám přečetl úryvek ze své první 

knihy, během čtení nám běhal mráz po zádech a ještě dlouho jsme nad jeho knihou přemýšleli.  

Seznámil nás také se svými dalšími knihami. Během společného povídání jsme se 

dozvěděli spoustu informací, ale my jsme chtěli vědět víc, a proto jsme se začali ptát… 

 

Jak dlouho jste psal svoji první knihu? 

     Prví knihu jsem psal tři měsíce, protože jsem se si v sobě nesl hodně věcí a potřeboval 

jsem se z nich vypsat. 

Jakou knihu jste napsal nejrychleji?  

     Nejrychleji se mi psala kniha Schody do nebeského pokoje. 

Setkal jste se s jinými spisovateli?  

     Ano setkal, od Michala Viewegha až po Ivana Klímu.  

Inspirujete se i jinými spisovateli? 

     Inspiraci jsem nebral od ostatních spisovatelů. Spisovatel to musí cítit. 

Jaký žánr nejraději píšete?  

     Hlavně romány. 

Pro jakou věkovou kategorii jsou Vaše knihy určeny?  

     Moje knihy jsou pro mladší i dospělé, od 13 do 130 let. 

 Myslíte si, že kdyby se Vám otec více věnoval, tak by se nic nestalo?  

     Ano, určitě by zasáhl.   

Dokázal jste si představit, že budete v budoucnu spisovatelem? 

     Ne, nikdy jsem si nemyslel, že budu psát knihy.  
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Pan spisovatel nám předal spoustu rad do života. Beseda byla zajímavá, protože jsme se 

o něm dozvěděli i něco z jeho velice soukromého života. Beseda nás bavila. Nečekali jsme, že 

nám poví natolik silný životní příběh, který nás donutil přemýšlet nad jeho osudem i po 

skončení besedy.  

Panu spisovateli děkujeme, že nás navštívil a doufáme, že se mu bude v budoucnu dobře 

dařit.  

Šárka Chaloupková, Martin Špaček, Natálie Nezpěváková, Natálie Zikmundová 

a Pavel Bartes, 9. ročník 
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Mikuláš 
Byli jsme hrozně rádi, že můžeme v deváté třídě chodit za Mikuláše, čerty a anděly. 

Celému dni předcházela příprava, která spočívala nejenom v sehnání a vytvoření kostýmů, ale 

také jsme se ptali jednotlivých třídních učitelů, které děti v jejich třídách zlobí, nebo se 

jinak projevují, abychom měli představu, koho si odnést do pekla.  

Jakmile jsme ráno přišli do školy, převlékli jsme se do kostýmů čertů, andělů  

a Mikuláše. Ve třídě jsme si zřídili peklo. Když bylo vše nachystáno, mohli jsme vyrazit. 

Nejvíce se nás báli ve školce, v první třídě a jedna holčička ve 3. třídě, která byla na infarkt. 

Všechny zlobivce čerti odnesli do pekla, kde se vykoupili dobrým chováním, příklady z matiky a 

češtiny, pro výstrahu byli počmáraní černidlem a vysláni zpět do hodiny.  

Po postrašení dětí ve škole a školce jsme šli do místního obchodu se zbožím smíšeným, 

kde šéfuje Libuška Bartesová, ta nám dala mandarinky a krabici čokoládových bonbonů  

a vyfotila si nás. Vydali jsme se taky na místní obecní úřad k panu starostovi Pavlu 

Vařbuchtovi, po delším přemýšlení nám pan starosta zazpíval všeobecně známou píseň "Skákal 

pes" a rozdal bonbony od Eonu. Cestou zpět do školy jsme zavítali do školní kuchyně za paními 

kuchařkami, které nám daly na přilepšenou dvě čokolády.  

Do třídy jsme se vrátili na poslední hodinu, uklidili peklo a vydali jsme se společně domů 

s dobrým pocitem. 
                                             

  Matěj Janecký, Eliška Hekrlová, Katka Machovcová, 9. ročník 

 

 
 

 



12 
 

Mikulášská nadílka 

 

Dorazil Mikuláš, 

přišel k nám na guláš,  

čerti málo strašili, 

trochu mě odbyli. 

 

Až obešli celou ves, 

anděl odlétl do nebes, 

Mikuláš odjel na saních, 

čert zmizel v pekle, kde není 

sníh. 

 

A já si rozbalil balíček, 

byla v něm spousta jablíček, 

jen zlobivé děti skoro ztuhly, 

v balíčku našly jenom uhlí. 

Tomáš Martének, 4. ročník 

 

 

Mikuláš 

Už je tu prosinec a Mikuláš chodí dnes, 

se svými pomocníky obešel již celou ves. 

 

Už jdou k nám, slyším zvonění, vidím rohy. 

Čert mě chce vzít do pekla, chytne mě za nohy. 

 

Mamka mě zachrání a odtáhne pryč. 

Mikuláši děkujeme, už jdi radši pryč. 

Vojtěch Krejcar a Vítek Sobotka, 4. ročník 

 

Vánoční čas 

Mikuláš, čert a anděl přišli zas,  

bude zima, bude mráz. 

Donesli nám nadílku, 

z čokoládových andílků.  

 

Stromeček nám Ježíšek nazdobí,  

napečeme výborné cukroví. 

Zima je tu zas,  

nastává vánoční čas.  

Ladislav Němec, Petr Eliáš, 5. ročník 
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„Všechno se dá uskutečnit, když to není vysloveně nemožné, když na to člověk zaměří svou mysl  

a když je rozhodnutým že to udělá.“ 

Sir Nicholas Winton 
 

Můj dopis pro pana Wintona 
Milý pane Wintone, 

když jsem se dozvěděla o Vašem životním příběhu, přišlo mi neuvěřitelné, co jste dokázal. Vzít 

si do hlavy záchranu tisíce židovských dětí před druhou světovou válkou je riskantní, ale 

hrdinské. Sehnat peníze na celou akci, pracovat s týmem den za dnem a noc za nocí, zařídit 

pobyt v britských rodinách a žít se strachem o úspěchu této akce. 

Chtěl jste zachránit tisíc nevinných dětí a nečekal jste žádný vděk ani finanční 

náhrady. Dělal jste to automaticky, jako kdyby bylo samozřejmé se takhle zachovat. 

Když to vezmu z pohledu rodiče, byla to pro ně nejspíš ohromná úleva, že mohou zachránit 

alespoň své děti. I když vlastně nevěděli, kam dojedou. Natolik důvěřovali, že si nechtěli 

připouštět hrůzné myšlenky. Rodiče se museli smířit s posledním rozloučením, bez šance se 

setkat znovu. 

A co teprve ty děti. Netušili, co se děje, cítily se v nebezpečí, musely se rozloučit se svojí 

rodinou. Při příjezdu do Británie se seznamovaly s novou rodinou, učily se jiný jazyk a doufaly, 

v brzké shledání s rodiči. Muselo to být pro všechny velmi náročné. 

A proto si myslím, že jste opravdový hrdina! Mojí generaci by se měl připomínat Váš 

hrdinský čin, abychom si uvědomili, že nemáme být sebestřední a měli bychom se dívat na 

svět s otevřenýma očima. Není přece nikde psáno, že nemůžeme pomoci lidem, kteří to 

potřebují.   

Moc děkuji, že jste mi otevřel oči a srdce. 

S pozdravem Karolína Nováčková, 9. ročník 

Milý pane Wintone,  

píši Vám, nejen proto, že mi to paní učitelka zadala, ale také proto, že mě velmi zaujal 

dokument Síla lidskosti a následná beseda s jeho tvůrci, které jsem se se svými spolužáky 

nedávno zúčastnil. 

Od té doby, co jsem o Vás slyšel a zjistil jsem, co jste udělal, řekl jsem si, že kdyby byl 

na světě každý takový optimista a nebojácný, myslím, že by nebyly žádné války a zabíjení. 

Pořad dokola jsem se sám sebe ptal, jestli bych to dokázal já, nebo někdo jiný. Ještě doteď 

jsem nepřišel na to, kdo by to mohl být kromě Vás. 

 Zachránil jste tehdy 669 dětí, které by nejspíš zahynuly. Ale co mě nejvíce překvapilo, 

že jste ze sebe nedělal hrdinu, přestože jste zachránil tolik životů, naopak jste o tom mlčel  

a bylo vám líto toho, že jste těch dětí nezachránil více. 

Podle mě se takto pozná pravý hrdina. Překvapilo mě také, že i Vaše žena během války 

pomáhala, ale nikdy jste si o tom po válce nepovídali. Je skoro až neuvěřitelné, že jste oba dva 

měli tak velká tajemství a nikomu jste je dlouhou dobu neřekli. Skoro jako kdyby vás sám Bůh 

spojil dohromady. 

Doufám, že se i v budoucnu na světě najdou lidé jako Vy. I já sám se budu snažit dělat 

dobré skutky.   S pozdravem Pavel Bartes, 9. ročník 

 PS: Jste můj hrdina! 
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Co pro mě znamená svoboda? 
Jelikož před pár dny bylo 30. výročí sametové revoluce, dostala jsem za úkol, zamyslet 

se nad pojmem svoboda. Co pro mě znamená svoboda? Je pro mě důležitá? A jaké by to bylo 

žít v zemi, kde bychom se nemohli svobodně vyjádřit? 

Naštěstí jsme nežila v době, kdy v naší zemi vládl komunismus, a proto nemohu porovnat 

nynější dobu s minulou. Pro mě svoboda znamená volnost, to že se mohu sama rozhodnout a 

nikdo mi v tom nebrání. To, že si mohu vybrat školu, kterou chci studovat, a nezáleží na tom, 

jaké postavení má moje rodina. 

Svoboda je pro mě určitě důležitá a nedokážu si představit, že bych žila v zemi, kde se 

nemohu svobodně vyjádřit. 

Svobodu už beru jako samozřejmost, jako něco s čím vždy počítám. Vím, že 

v některých částech světa tuto možnost nemají, a proto jsem vděčná a děkuju za to, že mohu 

žít právě v naší zemi.  

 

Natálie Zikmundová, 9. ročník 
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Co pro mě znamená svoboda 
Rád bych vám řekl pár vět o tom, co pro mě znamená svoboda a co bych ve zkratce 

dělal, kdyby byla svoboda potlačena. 

 Toto téma je pro mě důležité. Život si podle mě nedokážeme bez alespoň maličkého 

kousku svobody představit. Chtěl bych touto úvahou dospět k obecnému pochopení svobody, 

jak jednotlivce, tak světa. 

 Nejdůležitější je nebýt omezován málo, ani moc. Když by lidé neměli žádná pravidla, 

nastala by naprostá anarchie, všichni by si dělali, co se jim zlíbí, ale naopak přísné zamezení 

lidem dělat základní věci, jako třeba jít ven na procházku, do obchodu, nebo si jen tak pustit 

televizi je přehnané. Samozřejmě jsou i lidé, kteří chtějí 100% svobodu, ale s nimi 

nesouhlasím. Svoboda by měla být omezena tak, aby lidé svým chováním neubližovali ostatním. 

  Svoboda již v minulosti byla potlačena za socialismu. Nastala tím cenzura a zákaz 

cestování do některých zemí světa. Lidem se tyto dvě věci, které byly jedny z mnoha, vůbec 

nelíbily a nynější doba je až na jisté výjimky lepší. Samozřejmě například povinnost pracovat 

byla dobrá oproti dnešní době, což je pro mě asi jediný protiargument. 

 Takže jsme zjistili, že svoboda je důležitá a byla už v minulosti nejednou omezena a 

jsem proto rád, že žiji v dnešní době. Uzavřel bych to tím, že svoboda musí být. 

Na závěr se podle mého názoru hodí tento citát: „Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně 

hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.“   

Matěj Janecký, 9. ročník 

 

 

Jak přišla na svět labuť 

 
Tento příběh se odehrává před mnoha tisíci lety, zrovna když Matka příroda tvořila 

zemi. Již vdechla život mnoha tvorům, pestrobarevným ptákům na obloze, krásným laním i 

malým rybkám v potůčku. Pod jejíma rukama vznikaly také lesy, louky a mnoho dalšího.  

Jenže Matka příroda měla pořád pocit, že její svět je stále neúplný. Byl to právě 

rybník, ten, kterému něco scházelo. V jeho hlubinách plavaly ryby, na břehu se tyčilo husté 

rákosí, ale hladina byla prázdná. Stvořitelka dlouho přemýšlela nad tím, jak tuto plochu 

doplnit. Po několika dnech rozmýšlení konečně vymyslela 

řešení. Rozhodla se stvořit zvíře takové, jež by bylo obrazem 

krásy, něhy a čistoty. 

A tak přišel na svět tvor s peřím bílým jako čerstvý 

sníh, dlouhým zahnutým krkem, oranžovým zobákem a 

nádhernýma očima. „Nechť jsi pro ostatní příkladem dobroty!" 

pronesla k stvoření Matka příroda a odešla. Od té doby na 

stříbřité hladině pluje pták bílé barvy jménem labuť. 

Tereza Trojanová, 8. ročník 
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Tomu říkám překvapení 

 
Babička mi stále opakuje, jak už jsem velká, když mi bude 

za pár dní patnáct. Všichni z toho dělají hrozné drama, ale co na 

tom vidí? 

Rodiče pro mě prý chystají velké překvapení, doufám, že to 

nedopadne jako minulý rok, když mi dali dort, který mi vybouchl 

přímo před nosem. Ostatní se tomu smáli, ale mně to moc vtipné 

nepřišlo.  Už jsem se těšila, až se do toho vanilkového dortu s 

čokoládovou polevou a svíčkami pustím. Poté mi dali druhý dort, 

který už tak lahodně nevypadal. Nakonec nám ho snědl pes. 

Nemůžu ale říci, že jsem si své minulé narozeniny neužila. 

Na oslavu přišla spousta kamarádů a pořádně jsme to oslavili. 

Ve škole každý den přemýšlím a snažím se přijít na to, co pro mě rodiče chystají. Říkali, 

že na to nikdy nezapomenu. To je asi také důvod, proč jsem dnes dostala poznámku z chemie 

za to, že nedávám pozor. 

Konečně! Dnes se koná má oslava patnáctých narozenin. Vše už mám připravené, jen čekám na 

kamarády a příbuzné. Nehorázně se na večer těším! 

Při večeři se má matka zvedla a vyslovila: „Dano, budeš mít sourozence“, nevěděla jsem, 

jestli se do pár vteřin nezhroutím. Tomu říkám překvapení! 

Eliana Křivánková, 9. ročník 

 

 

Jednoho krásného dne, kdy slunce pražilo z plných svých sil, jsem se procházela po 

Karlově mostě. 

       Najednou proti mně jde Miloš Zeman. S velkým údivem koukám a v mysli si řeknu: „Tak 

to se může stát jenom mně!“ Dodala jsem si odvahu a promluvila jsem: „Dobrý den, mohla bych 

se prosím s vámi vyfotit?“ Prezident odpověděl: „Jistě, děvenko.“ Jelikož jsme se dali do řeči, 

kolem nás se sbíhali novináři a fotografové. 

     Začalo mi bít srdce jako zběsilé, všude všechno blikalo, cvakalo. Pomalu, ale jistě jsem 

omdlévala. Než jsem otevřela oči, trvalo to hodně dlouho, vůbec jsem nevěděla, kde ležím. Za 

chvíli se mi vrátila paměť, začala jsem si nadávat: „Taková příležitost a ty zrovna omdlíš!“ 

Byla jsem na sebe opravdu naštvaná. 

    Druhý den jsem si to stále vyčítala. Odpoledne jsem slyšela divný šramot na nemocniční 

chodbě. Otevřely se dveře a zpoza dveří se ozvalo: „Tak tady je ta dívenka?“ Takže jsme 

rozhovor s Milošem Zemanem dokončili. Tomu říkám překvapení. 

Adéla Mutlová, 8. ročník 
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Moje kolo 
 

Moje kolo má červeno-černobílou barvu. Má vysoká kola s velkým vzorkem. Na kole mě 

učila jezdit mamka a babička. Jezdil jsem na malém kole s přídavnými kolečky. To bylo už ve 

školce. Mému tatínkovi se to moc nelíbilo. Jednoho dne se tatínek rozhodl, že to vezme do 

svých rukou. Oddělal mi přídavná kolečka, potom mě pustil dolů z kopce a řekl mi: ”Jeď!” Já 

jel a věděl jsem, že když budu šlapat, tak to půjde. Od té doby na kole jezdím moc rád. 

Nejraději jezdím do Loukovic na hřiště a na 

závody plecháčů. Často jezdím do Čáslavic na nákup 

nebo do školy. Nejdál jsem jel s tetou. Jeli jsme do 

Čáslavic, potom do Loukovic, z Loukovic do 

Šebkovic, z Šebkovic do Lažan, z Lažan do Babic a 

z Babic domů. Jeli jsme dlouho. 

Kolo udržuji tak, že ho umývám, mažu řetěz a 

dofukuji kola. Na zimu ho uschovávám do stodoly, 

abych mohl na jaře zase vyrazit.         

Ladislav Nečas, 5. ročník 

 

 

Romeo a Julie poslední vůně nafty 

podle Williama Shakespeara 

 
V malebné vesnici jménem Čáslavice mají malé družstvo s dvěma bioplynovými 

stanicemi, kravínem a 250 hektary. Družstvo vede bohatý a hrdý muž se zvláštním jménem 

Kapulet. Ve vedlejší vesnici Lesonice je už poněkud větší družstvo, které má přes 70 krav, 4 

bioplynové stanice a v okolí těchto dvou vesnic přes 400 hektarů orné půdy. Šéfem tohoto 

družstva je Montek, velice bohatý a hrdý muž. 

Montek má syna Romea. Otec doufá, že po něm jednou převezme řemeslo. Odmalička 

žije mezi traktory. Otec ho učí, kdy přihnojovat, osévat pole nebo sklízet. Ukazuje mu 

broučky, které škodí rostlinkám a jaký postřik na ně platí, aby je vyhubil. Montek není jediný, 

kdo má potomka. Kapulet má dceru Julii. Otec ji chce vychovat tak, aby byla zootechnikem. 

Ukazuje, co kravičky potřebují na to, aby vyráběly mléko nebo byly dost urostlé na porážku.  

Oba dva už jsou dospělí. Romeo vystudoval agronoma a Julie zootechnika. Oba už 

pracují ve družstvech svých rodičů. Romeo jezdí s traktorem a Julie pracuje v kravíně. 

Každoročně se pořádá hasičský ples, kde se sejde skoro celá vesnice, hodí vše za hlavu, opijí 

se a nají. Romeo a Julie se tam jdou podívat také. Je to láska na první pohled. Zatančí si spolu 

a po tombole odejdou, nic nevyhráli. Julie musí jít nakrmit krávy. Romeo jí jde pomoci a vyzná 

jí lásku. Julie mu prozradí, koho že je to vlastně dcera. Romeo na nic nedbá a vyznává ji lásku 

dál. Tybalt, kamarád Julie, uvidí, jak Romeo „nabaluje“ Julii. Chce ho zabít. Popadne vidle a 

jde po něm. Romeo rychle zareaguje a vezme prodlouženou monterpáku. Vedou dlouhý boj, ale 

Romeo vyhraje. Romeo se rozloučí s Julii a odejde. Druhý den je po Romeovi vyhlášeno 

pátrání, protože ho někdo viděl, jak zabil Tybalta. Romeo a Julie se potají vezmou. Oddá je 

otec Lorenzo. Romeo se ukrývá a ptá se bratra Lorenza na pomoc. Řekl mu, ať se sebere a 
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chová se jako traktorista. Julie přijde za bratrem Lorenzem pro radu, co má dělat. Lorenzo ji 

dá tabletu, po které bude 24 hodin „mrtvá“. Lorenzo měl poslat Romeovi zprávu, ať čeká u 

kostelního hřbitova.  

A společně utečou do Agra 2000. Ale Lorenzo šel kolem žumpy a spadl mu tam mobil. Nic 

neposlal. Romeo dorazí na hřbitov, uvidí mrtvou Julii. Skočí do stodoly pro 2 litry nafty a 

vypije ji, protože neunesl „smrt“ Julie. Romeo 

se otráví naftou a umírá. Julie se probudí, uvidí 

mrtvého Romea, popadne vidle a probodne se.  

Nad hroby svých dětí se obě rodiny se 

usmíří a spojí svá družstva.  

PS: Romeo se nebál zabít Tybalta, protože 

přejel kombajnem jeho kamaráda Mercutia. 

 

Martin Špaček, 9. ročník 
 

Líčení zimní noci na vesnici 
Obyvatelé zhasínají světla a chystají se ke spánku. Všechny střechy jsou zasněžené. 

Rybník na okraji vesnice zamrzl. Uprostřed vsi stojí vánoční stromeček, bílá světélka na něm 

září jako hvězdy. Nikde nikdo. 

Psí stopy ve sněhu vedou celou vesnicí. Lesík vedle vesnice je také zasněžený. Stromy 

jsou bílé a třpytí se jako drahokamy. Běhají tam lišky a různá lesní zvířata. Klády, které jsou 

poskládané na sobě, se skutálely. 

Na hřbitově je hrobové ticho. Všude je tma, jen svíčky na hrobech svítí. Vedle hřbitova 

je kostelíček, červená stříška se schovala pod sněhovou peřinou. 

Sníh křupe pod nohama. Zatahuji žaluzie u okna svého pokoje a chystám se spát. 

Veronika Machová, 7. ročník 
 

V temné noci září vánoční světýlka, hvězdy a měsíc v úplňku, na adventním věnci už hoří 

druhá svíčka. V této tmavé noci jde vidět jen pozvolné padání krásných bílých sněhových 

vloček. Všechna zvířátka usnula, kůň, slepice, dokonce i kocour od sousedů už spí. Bílý sníh už 

zavál všechny stopy, ve vesnici je jen ticho a klid. 

Je slyšet šumění blízkých lesů. Zvonění ozdobných zvonečků mě pomalu uspává. Pomalu 

začínám snít o zítřejším dni, budu skákat ve sněhu, bruslit na blýskajícím se ledu, stavět 

sněhuláka a dělat andělíčky. S ostatními dětmi budu sáňkovat na zasněženém kopci. 

Všechna příroda pomalu upadá do spánku, bílý sníh už pokryl všechnu zem.  

Za chvíli už bude půlnoc, tak sladké sny.  

Kateřina Kosmáková, 7. ročník 
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Štědrý den různýma očima  
Pro mnohé z nás je Štědrý den, nejpěknějším dnem v roce, ale přemýšleli jste někdy 

nad tím, jak vnímají Štědrý den někteří jeho další účastníci? 
 

Štědrý den očima našeho psa 
 

Vánoce – už jsou tu zase - vždy ve stejnou dobu. Nemám je příliš rád, protože je všude 

ruch a já nemůžu v klidu odpočívat.  

Když jsem byl ještě štěně a Vánoce jsem prožíval úplně poprvé, nemohl jsem uvěřit, jak 

jsou krásné, všude tolik nových a zajímavých vůní. Letos je ale slavím už po sedmé a tolik si je 

neužívám, nejvíc se těším na svojí paničku, která nemusí do školy a bude se mi víc věnovat. 

Ráno se vzbudím s prvními slunečními paprsky a rychle utíkám k domu. Všude je ticho, 

nikde nikdo. Nebaví mě čekat, až se někdo probudí, rozhodnu se během vteřiny, rychle utíkám 

k známému oknu. Nejprve zlehka, ale potom pořádně štěkám 

svojí paničce Adéle pod oknem. Potřebuji, aby se už 

konečně vzbudila a šla si se mnou hrát ven. Má volno a 

můžeme být spolu. Docela dlouho se nic neděje, když 

konečně vyjde z domu, přivítám ji a nesu si s sebou hračku. 

Nebudu vám lhát, moc ráda není, ale když už je vzhůru 

vyrazí pomalu za mnou. Má mě ráda a můj budíček mi rychle 

odpustí. Celé dopoledne strávíme společně na zahradě. Blíží 

se čas oběda, já dostávám pochoutku, kterou mlsám pouze 

na Vánoce nebo na narozeniny. Po obědě jdeme společně na 

hřbitov, zapálíme svíčky a Áďa se mnou zůstane déle a 

cvičíme, procházku si moc užiji. 

Pomalu se stmívá a moje rodina se chystá na Štědrý 

večer. Tohle je moje oblíbená chvíle, vezmou si mě domů ke 

stromečku, rozdávají si dárky, nějaké dárky jsem dostal i 

já. I když to ráno vypadalo všelijak, slavnostní den jsem si 

vlastně perfektně užil.       

Adéla Němcová, 9. ročník 

 

Štědrý den očima vánoční ozdoby 
 

Konečně! Řekla jsem, když mě má rodina po roce 

vytáhla z krabice, kde jsem byla celou tu dobu zavřená se 

svými otravnými kamarády. Když nás opatrně vytahovali 

z krabice, jedna má kamarádka spadla a rozbila se. 

„Vražda!“, rozkřiklo se a společně s ostatními jsme 

převrhli krabici. Začali jsme se kutálet a snažili se schovat 

do bezpečí. Bohužel Elianina sestra Sofie byla rychlejší, 

všechny nás stihla do chvilky posbírat a pověsit na 

stromeček.  
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Poté, co se stromeček dozdobil, rodina si sedla ke slavnostně prostřenému stolu a 

pochutnávala si na jejich štědrovečerní večeři, kterou maminka odpoledne připravovala. 

Sofinka už ale nechtěla jíst, protože se nehorázně těšila na dárečky. Když se všichni sešli 

okolo nás, připadala jsem si jako slavná hvězda, tedy dokud se nesklonili dolů pro dárky. Došlo 

mi, že jim vůbec nešlo o mě! Také jsem si přála nějaký dárek, ale žádný jsem nedostala. Po pár 

dnech nás všechny zase uklidili do krabice, už vidím, jak se tu budu další rok nudit.                                                                                    

Elina Křivánková, 9. ročník 

  

Štědrý den očima kapra 
 

„Dnes vám budu povídat svůj příběh", řekl jednoho zimního večera děda kapr svým 

vnoučatům. Vnoučata začala jásat, protože dědečkovy příběhy měla moc ráda. „Tak kde bych 

začal…" Anička, jedna z vnuček, hned vykřikla: „Dědo, začni od začátku, alespoň se dozvíme 

více.“  

„Byl to krásný den. Byla zima, mrzlo, až praštělo, na rybníce byl led a děti na něm 

bruslily. Občas v ledu byla díra, abychom měly my ryby více kyslíku. Děti nám házely drobky, 

aby nás nakrmily. Měl jsem hlad, už pár dní jsem nejedl, a proto jsem byl rád za každý malý 

drobek. Náhle jako zázrak se přede mnou objevila žížala!" Abyste pochopili, děda kapr měl 

velmi rád žížaly, byly jeho nejoblíbenější pochoutkou. „Rychle jsem ji snědl, aby mi ji nějaká 

jiná ryba nevyfoukla před nosem. Najednou se mi něco zapíchlo do úst, žížala byla napíchnutá 

na háčku. Někdo na druhém konci háčku mě začal přitahovat k sobě, nemohl jsem se nijak 

bránit. Prostě a jednoduše mě vytáhl z vody." Děti měly hrůzu v očích.  

„Přivezl si mě k sobě domů a opatrně mě uložil do vany se studenou vodou.“ „A jaktože 

ještě žiješ?!" Dědeček se na vnoučata škaredě podíval a zvýšeným hlasem řekl: „Nechte mě 

domluvit!" Děti ztichly a dál poslouchaly. „Naštěstí tato rodina měla moc hodnou dceru, která 

přemluvila tatínka, aby mě pustil." Děti zbystřily. „Večer se celá rodina vydala ven a ten pán 

mě vzal a opatrně pustil zpět do rybníka, ale nebyl to ten můj rybník, kde jsem žil do té doby, 

byl to jejich vlastní rybník." Děti se na dědečka koukaly a ani nedutaly, čekaly, co bude dál. 

,,A přesně tam jsem poznal mou úžasnou choť, vaši babičku." Dědeček se podíval na vnoučata 

a v jejich očích viděl kouzlo. „Byl to kouzelný den a já jsem dodnes moc vděčný." 

 Natálie Nezpěváková, 9. ročník 

 

 


