
PRINC BAJAJA 
 

Švihov – dne 14.6. jsem se zúčastnil 

výletu se školkou a žáky 1. stupně. 
 
Divadelní pohádka Princ Bajaja 
začínala v 11h na nádvoří 
hradu Švihov. 
 
Byl jsem moc rád, že jsme ze školy jeli 

společně velkým autobusem. 
 
Na hradě jsme se při pohádce moc 

nasmáli. 
 
Po divadelním představení 
jsme měli možnost vyzkoušet si 
různá řemesla z dávných časů 
princů a princezen. 
  

Například: 
 
lámání a česání lnu.  
 

 

V okolí hradu je možné vidět menší i 

větší zvířata. 

 

 

 

Výlet se mi moc líbil, nezmokli jsme 

a přijeli jsme včas. Rád pojedu zas. 
                    

 

Ahoj, Míra Glac       a  už brzy  krásné prázdniny 
 

 

    Ško  jaro – léto 2018 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doteky zvířat  

Žila, byla jedna holka, jmenovala se Tereza a ta měla ráda zvířata. Tak se jednou 

rozhodla, že půjde do lesa. Cestou uviděla malé medvídě, tak si ho vzala domů a 

starala se o něj. Jednou šli spolu na procházku a zase uviděli mládě vlka obecného, 

tak si ho vzala domů. A zase šla druhý den a viděla mládě od rysa, tak si ho vzala 

domů. A třetí den našla mládě výra velikého, tak si ho vzala domů a udělala si s toho 

zoo lesních zvířátek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyklovýlet   

Jeli jsme nejprve autem do Domažlic a tam nás vysadil Michal. Vyndali jsme kola a jeli jsme 

k rybníkům, já s Viktorkou Špitzerovou. Tam jsme našli škeble, které se jmenovaly slávky 

potoční. Jeli jsme k dalšímu rybníku a tam jsem viděla, jak peříčka plavou ve vodě. A potom 

jsme vyšlápli kopeček a potom další, a když mi chtěla Zuzka pomoci, tak jsem to odmítla a 

šla jsem dál. Potom jsme se šli kouknout na kostel a pak jsme jeli dolů z kopečka. Cestou 

jsem viděla kapli a potom jsme jeli k Jandečkům a pak jsme si zašli na zmrzlinu. Potom jsme 

čekali na autobus a pak nás Maruška odvezla do školy, kde jsme si udělali táborák a potom 

jsme šli spát.  

                                                                                                Terezka 

 

The snails slaves with nails 

Ve dnech 9. – 11. května vyrazila slavná kapela The SSWN na turné. 

Již v polovině ledna byly jejich lístky vyprodané, a tak spousty fanoušků musí 

počkat na příště. Prvního dne jste je mohli zastihnout mezi 16. a 17. hodinou 

v Holubníku, kde poté přenocovali a budili lidi z okolí svým hudebním talentem. 

Postupně putovali až do velké Prahy, do Přístavu 18600. 

Zde v mezičase navštívili i vietnamskou putyku a získaly „volňásky“ do známého 

alternativního divadla Archa. Kde potkali herečku Terezu Voříškovou a užili si 

vystoupení. 

Po pozdním příjezdu do přírodní školy, kde měli přenocovat, vyložili hudební 

nástroje, aby mohli příštího dne zahrát i pro tamější žáky. 

A tak taky učinili a po třídenním stravování v Ikee a vietnamských 

supermarketech se těšili, ale i netěšili do svých domovů. Daleko za sebou 

zanechali Prahu bez suků. 

Loučí se s vámi novinářka Elizabeth. T. T  

PEAOE !! ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Něco… 

Jednou na oceánu se stalo něco podivného, ale nevěděl jsem co. Bylo to 

nějaké temné, ale nemůžu si vzpomenout, co. Byl jsem jen obyčejný 

námořník na lodi, ale nechápu, jak jsem to mohl takhle dobře vidět. Nešel 

z toho strach. Ale vím, že to není moc dobrý. Třeba to bylo jen v mé hlavě. 

Ale kdyby to bylo v mé hlavě, neviděli by to ostatní námořníci. A všichni si 

myslí, že jsme se na moři zbláznili. Ale já vím, že tam něco je a přijdu na to. 

Požádal jsem plavčíky, aby mi přinesli dýchací přístroj, a šel jsem na výpravu. 

Ale když jsem se potopil, nic tam nebylo. Sakra! Předtím tam něco bylo! Teď 

tam není nic!. Ale pak jsem se otočil a bylo tam něco temného, co není. 

Nedává to smysl. Potom jsem uslyšel podivný hlas. Ten, kdo ten hlas udělal, 

se asi nechtěl přátelit…. Jenže, když jsem se na to podíval líp, nevypadalo to 

lidsky. Byla to jen hromádka temnoty. A z ničeho nic, ta temnota šla ke mně 

blíž. Vůbec jsem to nečekal. Ale najednou se to vzneslo, a uslyšel jsem: ,, Já 

se vrátím…“ V tu chvíli, mi došel kyslík a já musel vyplavat zpátky na loď. Ale 

námořníci tam nebyli. Místo toho tam byli lidé, co neměli hlavy.  Počkat? To 

udělala ta temná věc? To není normální a říkám to skoro pořád.“ Bezhlaví 

lidé drželi v rukou své hlavy, které se na mě jen koukaly a nepohnuli se 

z místa. ,,Fajn, tohle už nezvládnu. Asi se zabiju…“ 

Najednou se bezhlaví lidé rozeběhli ke mně a já jsem se probudil ve své 

posteli a na tento sen jsem nikdy nezapomněl. 

   

 

 

 

 

       Tohle si vymysleli Tom a Táda, to je pro toho, kdo po autorovi 

bádá……  



ŠKYŤÁK ŠELMOVSKÁ 

ŠELMA III 
Škyťák je syn náčelníka kmene Vikingů a jak 

se od každého Vikinga očekává, má být 

hodně mohutný a silný. Ale Škyťák byl slabý 

jako párátko. Jednou měli všichni mladí 

Vikingové vylézt na Dračí horu a vzít si svého 

draka. Všichni si draka vzali, ale jediný 

Rybinoha (Škyťákův kamarád) si nemohl 

vybrat, protože byl skoro slepý a měl nějakou 

alergii. Všichni kromě Škyťáka mu nadávali, 

že je šílený nemotora. Trhl za nějakého 

zipáka obludného a bylo to. Všichni draci se 

vzbudili a Vikingové začali zdrhat, ale jediný 

Rybinoha draka neměl, tak mu Škyťák dal svého a šel zpátky. Po chvíli vyběhl a 

Vikingové začali skákat do vody. Potom se vynořili a zbytek si dočtete…… 

Potom se Škyťáka Rybinoha zeptal, jestli má draka a on řekl:  „Jo“  a Ribinoha řekl: 

„A jo, vždyť já ti ho nesu, tak uteču z vesnice a bude to lepší.“  Škyťák řekl: „Ale já 

ho nesu v nůši, nějak jsem si všiml, že tam je a tak jsem ho vzal.“ Potom šli do 

vesnice a zbytek přeskočím, protože bych vám převyprávěl celý příběh.  

Knihu si určitě přečtěte, je zábavná.      Luky K. 

Soutež: Uhádněte, o kom se píše. Své typy můžete nosit Zuzce a v případě 

správných odpovědí se těšte na sladkou odměnu.  

1) napsal Tom  
Jsme kamarádi od třetí třídy. Je vysoký, nosí kšiltovku a všemu se směje. Postavu má tak 

normální. Ve škole je někdy naštvaný, ale jinak mu to jde. Jeho oblíbené předměty jsou asi 

tělocvik a určitě hudebka. Nemá rád vegetariány a má trochu rád přírodu. 

Rád natáčí videa, ale prý už s tím sekne. 

Rád hraje na klavír.  

Zážitky z „Vody 2018“ 

První zážitek byl, když nám paní uklízečka ve škole vyhodila pytlík se                    

zápalkami a my jsme nemohli rozdělat oheň. 

Zážitek 2.  První den, až jsme postavili stany a šli jsme spát, tak přijelo auto, ve 

kterém seděl rybář a začal nám vysvětlovat, že máme stany postavé na cestě. 

Zážitek3. První den jsme nasedli na lodě a v řece nebyla skoro žádná voda.  

Zážitek 4.  Obrovská bouřka a začala nám téct voda do stanu. 

       Pája 

HLEMÝŽĎ 

Byl jednou jeden hlemýžď. 

Vždy si s sebou nosil svůj 

vysoký příbytek. V příbytku 

měl velmi těžký nábytek. Ten 

hlemýžď se jmenoval Zbyšek 

Třpytilse. A Zbyšek měl hodně 

kamarádů, například kobylu, 

býka, slepýše, myš, výra, 

sýkoru, sysla, netopýra, 

mývala, vydru a psa. Jednou se domluvili, že si vyrobí loďku a poplavou do 

Litomyšle. Po týdnu tedy vyrazili. Nasedli na loď a ta se pomalu začala 

potápět. Skoro všichni začali dělat povyk. Hlemýžď sice také, ale na rozdíl 

od ostatních hlemýžď nemohl vylézt. Přilepil se k loďce. Pak řekl: Někdy je 

těžké být hlemýžděm. A pomalu se potopil. 

The (happy)end 

Julča 

        



Zápis první třídy 

Přijelo k nám do školy 5 prvňáčků: první stanoviště byl historický hrad, tam je 

dovedl jeden rytíř.   

Tam měli budoucí prvňáčci házet s kostkami -  co si hodili za tvar a barvu, tak měli 

najít na zemi. Když to našli správně, tak dostali kus skládačky anglického 

autobusu. Když posbírali všechny díly, tak na barevný papír nelepili dílky. Pan král 

mu dal korunu, žezlo a jablko. Rytíř ho pasoval na panovníka školního hradu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápory: Někdy to s tím hraním na klavír přehání. A pořád myslí na dvojsmysly.  

To je přece __________________.  

2)  napsal Míra 

Je mu 10 let a skamarádili jsme se ve škole. Má modré oči a blond vlasy. Je 

kamarádský a rád hraje na počítači, málo jí a pije vodu. Ve škole často pracujeme 

spolu, rozdělíme si práci na půl hlavně u matiky. Rád jezdí na kole a pomáhá. 

Myslím, že se budeme kamarádit ještě pár let. 

Je to přece ___________________.  

3) napsal Tadeáš 

Ahoj, budu vám psát o mém kamarádovi. Má pěkné vlasy, má cool tetování je prostě fajn. Počkat... 

my se vlastně bavíme o ?. Ne, popravdě je černovlasý, a má hnědé oči. Nemůžu říct, že je vzhledově 

super, protože to neřeším. Vím určitě, že vždycky je veselý a zábavný. Není jako ostatní, aby brečel 

kvůli každé hovadině. Naopak se směje každé hovadině. Byl něco jako já, ale menší. Ve škole se oba 

dva rádi učíme na piano a nesnášíme diktáty. Je taky i velice rozumný a vždycky ví co dělat, a jak 

dělat (žádný dvojsmysl). Naše záliby jsou skoro stejné, baví nás hrát na klavír. A na konec? Je zkrátka 

dobrý kamarád. 

Je to přece ___________________.  

4) napsala Terezka 

S mou kamarádkou se známe už od školky. Bydlí ve stejném městě jako já. Je hubená, má 

polodlouhé blonďaté vlasy. 

Má pořád úsměv na tváři. Má dobré srdíčko, umí mě i někdy utěšit, má moc hodné rodiče. 

Je i statečná, protože už dokázala spát jinde, než doma. A když jsme ji brali na brusle, tak i 

když spadla, tak to nezdávala. Je hodná, a proto má ve škole hodně kamarádů.  Ve škole ji 

baví starat se o zvířátka. Ráda mě navštěvuje a hraje si s naším pejskem Argouškem. Je 

moc hodná a kamarádská. 

Je to přece __________________ .  

5) NAPSAL VAŠÍK 

MÁ KAMARÁDKA MÁ OVÁLNÝ OBLIČEJ A POLODLOUHÉ HNĚDÉ VLASY. MÁ TMAVÉ OČI A MALÝ NOS. 

NOSÍ ČERVENÉ BRÝLE. RÁDA JEZDÍ NA KOLE A KOUPE SE V BAZÉNU. VE ŠKOLE JÍ BAVÍ MATEMATIKA 

A ANGLIČTINA.  

Je to přece  ____________ . 

 



Tvoření v přírodě – Den Země 
Děti utvořily skupinky, nasbíraly několik věcí z přírody, tyto věci pak 

zakomponovaly do příběhu. 

 

Panáček udělal loďku. Z pralesní kůry. Dojel na ostrov, kde potkal druhého 

větvíka, který měl dubovou čepičku. Padli si na první pohled do dřevěného 

oka. Protože dostali řádný hlad, uvařili si šiškovou polévku a dostali z ní 

Vojtovo Královcovo nemoc. Naštěstí se z Vojtovo nemoci uzdravili. Hurá les 

je zase zdráv. 

 

Byla jednou jedna obří pampeliška, která se potkala se zajímavým listem. 

Pampeliška řekla: „Já ti tak závidím, liste, že jsi tak zajímavý“. Na mech 

přiletěla beruška a řekla jim: „Oba jste krásní a spolu se hezky doplňujete! 

Oba děláte přírodu pestrou.“ Beruška letěla dál na rozkvetlou trnku a řekla 

si, že příroda je nejen hezky barevná, ale i nádherně voní. V tom něco 

uslyšela. To bobr v dálce ohryzával strom a staví si hráz. A tak si lehla na 

krovky do trávy a nechala si o té fantastické přírodě zdát. 

 
Vymyslete příběh se slovy: šiška, kámen, bludný kořen, čarovná kytka, trn, 

kopřiva, svízel 

TUČNÝ PŘÍBĚH Z MECHU 

Evženie Šišková, lehce obézní patnáctiletá dívka, si šla zaběhat do lesa. Nemá 

ráda přírodu, ale potřebuje běhat, aby zhubla. Běží, běží, zakopne a leží….ve 

svízelu přítulovi (plevel) a v kopřivách. Zaječí, ale nemůže se zvednout. (To ten 

velký zadek. ) Zoufalý křik zaslechne švarný svalovec Franta Kámen a rychle se 

valí za zvukem. Bohužel v tu chvíli zakopne o bludný kořen a spadne přímo do 

mechu vedle Evženie Šiškové. Jestli neumřeli, sedí tam v mechu dodnes a tato 

čarovná kytka nad nimi navždy bdí. 

 

Šel jsem na cestičku, 

našel jsem šištičku, 

která byla v kyblíčku. 

V něm i mnoho bláta. 

A na něm rostla sedmikráska. 

Spadl jsem do kopřiv 

A neskutečně jsem vykřik. 

Bůh se nade mnou slitoval 

a pampelišku mi věnoval. 

STAR WARS 
 

Začalo to na kapitánské lodi Attack, která se 

proslavila tím, že se dostala do HYPERPROSTORU 

pod 3 vteřiny. Ukázalo se to, když utíkala před 

PRVNÍM ŘÁDEM . Kapitánka Jesica Jacková, která 

zrovna poučovala mladého pilota Jeffa Butta, že 

palivo do stíhaček se nepije. Jeff se omluvil a Jesice 

nezbývalo nic jiného, než ho poslat na ošetřovnu, aby 

mu vypumpovali žaludek. Najednou se ozval alarm a 

poručík Alvin Cave křičel na celé kolo " PRVNÍ ŘÁD 

ÚTOČÍ, KAPITÁNKO, MUSÍME ODLETĚT, JINAK NÁS 

SMETOU "  “V žádném případě, my se nevzdáme !!”  

vykřikla Jesica.  Najednou se ozve velká rána. 

“Měním názor, rychle pryč!!”  “To je pozdě” ozval se 

Alvin “zničili nám 2 motory”.   

 

“Tak co budeme dělat?”  vyhrkla Jesica. 

“Musíme se buď bránit nebo se vzdát”  řekl Alvin. 

“Už vím, aktivujte štíty”  řekla Kapitámka 

“A střílet!” 

Po dlouhém boji loď Attack zvítězila. 

 

To be continued …….. 

 

Příběh je věnován všem milovníkům Star Wars.              

Tom 
 

 

 



Ká noe 2018 
 

Přijeli jsme do školy a museli jsme najít klíč od pádel. Týny mamka 

vyhodila sáček s pepem a zapalovačem – tak jsme ho pak museli 

koupit v hospodě. Večer jsme dojeli k jezu, tam jsme spali ve 

stanu a měli v něm hroznej čurbes, tak se k nám ani Ondra 

nevešel. 

PRVNÍ DEN NA VODĚ T + M: 

Uměly jsme nastoupit, ale loď se hodně kývala. Maruška 2x 

spadla do vody. Proč?  

Protože se netrefila na prkno a uklouzla jí noha. Ale Týna se 

nekoupala ani jednou.  

CO JSME SE NAUČILY S TÝNOU: 

Pádlovat: Maruška dokonce umí tak dobře pádlovat, že při tom 

zvládá Týnu pádlem bouchat do hlavy a sundávat jí čepici. Týna 

pádluje bez úrazu. 

Stavět stan…, bát se bouřky…, smutnit…, a hodně se smát!  

 

P.S.: To, co dělají ženy/holky, tam píšeme Y!  

3. třída 

 

 

PŘ Í BĚ HY S CO NĚJVÍ CĚ VYJMĚNOVANY MÍ 
SLOVY 

O fárme  
Byl jednou jeden kluk á ten se jmenovál Zbyněk. Ten měl 
kobylu, býká, hlemýždě, myš, syslá. Všechen dobytek mu utekl 
á Zbyněk je jel hledát á nášel je ná jiné fármě. Nikdo tám nebyl, 
ták si vzál všechná zvířátá á odvedl si je domů, do svého 
příbytku. 
 

 Matěj Ř. 

 

 
Výr s výr icí 

Z il byl jeden vy r á ten me l rá d svoji vy r ici. 
Me li 17 de tí . Me li skromny  pr í bytek ze slepy s í ch ku z í . Jednou  s el vy r 
ná lov mys í . Uz  ne co sly chál, ále bum!!!!!!!!!! Zác álo se bly skát á hr mí t. 
Lete l domu ,  ále nedolete l. Zác ál se smy kát mezi usychájí cí mi stromy, 
áje je  !!!!!!!!!!!  Zákopl o ve tev stromu á bum bá c !!!!!!!! Sválil  se ná 
my tinu á omdlel. Me l  zráne ne  kr í dlo,  nemohl  lí tát, ták vzlykál. Kdyz  
nemohl lí tát, s el zá sy korou. Sy korá s lá zá mys í  á mys  s lá zá 
slepy s em. Slepy s  s el zá vydrou á vydrá s lá zá hlemy z de m. Hlemy z ď 
s el zá vy r icí , áby si ho vyzvedlá u sy korky. Vy r ice tedy lete lá zá 
sy korkou. Cestou potkálá: Zbyn ká, by ká, kobylu á Pr emyslá. Dolete lá 
á vzálá si ho ná zá dá á letí . Cestou r í ká : to je tvu j novy  obyc ej!!!!!!!!! 

Evík, Kristý 

 



Veverka a netopýr 

Veverka si jednou dala s netopýrem závody v plavání na vyrobených 

lodičkách, měli jeden den, aby postavili lodičku. Veverka si vyrobila kus kůry 

a zapíchla klacek do kůry, pak na klacek přivázala list jako plachtu a kdyby 

nebyl vítr, tak tam dala kolo. Přimontovala víčko ke kůře, pak provázek 

přimontovala ke kolu, pak dala kámen pod kolo, a když veverka šlapala, 

provázek se začal točit a víčko bylo jako motor. Netopýr měl pět přivázaných 

klacků, klacek zabodnul do klacku a na ten klacek napíchnul list a ten na 

hradní motor jako veverka. Setkali se kolem oběda na řece, byla tam 

všechna zvířátka z lesa, tak začal závod. Netopýr vyrazil jako první, veverka 

jako druhá, ale veverka ho rychle dohonila, ale nebyla tak rychlá, aby ho 

předhonila. Nakonec závod nedokončili, protože bylo sychravo. 

Maty M. 

Jirkův tip na film 

Podivný experiment 

Film podle amerického spisovatele E. A. Poea 

 
 

Mladý, čerstvě vystudovaný lékař Edward na konci 19. století přichází na 

praxi do psychiatrického ústavu, kde se potom učí od doktora Lamba. Divil 

se, že tento ústav se lišil od jiných ústavů. Blázni si chodili volně po celém 

blázinci. Lékaři je nezkoušeli vyléčit, ale víceméně podporovali jejich 

postižení. Pro lidi, co to neví, v blázinci se mají ti lidé vyléčit, ne naopak.   

Ale po delší době si všimne Edward, že tady něco nehraje.  

Lenka Poslední mě donutila dát sem motto z filmu: 

„Nikdy nevěřte tomu, co slyšíte, a jen polovině z toho, co vidíte.“      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byl jednou jeden koberec a toho nebavilo, že musel létat po Irsku.  Tak se vydal do Česka a 

tam se ubytoval v mrakodrapu. Tam ho našel pan Pepa. Ale pan Pepa ho začal používat jako 

sluhu. Nosil mu jídlo, pití, vytíral podlahu, pral, věšel prádlo a tak dále.  Když byl jednou 

v kuchyni, všiml si, že je otevřené okno. Tak uletěl pryč.  

Potom přiletěl k domu.  Bydlela tam nějaká paní s pánem a dětmi a měli psa, který mu nic 

nedělal. Byli tam na něj hodní. Jednou si děti nudily a rodiče se nedívali. Tak v pokoji nasedli 

na koberec a vyrazili na projížďku. Poprvé v životě letěli na létajícím koberci! Letěli nad 

Austrálií a tam najednou ten koberec uviděl svého bývalého pána. Ale protože na něj byl 

zlý, tak radši letěli dál. Když se za nějakou chvíli podívali dolů, uviděli opuštěný ostrov. Tak 

tedy slétli dolů. Uviděli tam skleněnou láhev, ve které byl nějaký papír. Když tu láhev otevřeli 

a roztáhli ten papír, viděli mapu pokladu!  

Tak se vypravili najít ten poklad. Jak tak šli, tak uviděli kytky, které ještě nikdy neviděli – 

uvnitř těch barevných květin bylo různé ovoce. Šli dál a uviděli masožravou květinu, která 

zrovna spala. Děti nevěděli, co to je za květinu. „Musíme být potichu, aby nás nesnědla!“ 

řekl koberec. Proplížili se potichu okolo té květiny. Šli, šli a našli jeskyni, kterou jim ukazovala 

mapa pokladu. Vešli dovnitř. Najednou tam uviděli truhlici zlata, šperků, rubínů, diamantů 

a tak dále. Tak ji vzali, odnesli ji domů. Rodiče byli šťastní, že se vrátili i s pokladem. Koberec 

u nich už zůstal navždy.  

 

Viky K. 2. třída 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šedý svět 
Předstávte si moře, ále v tomhle moři 
neplávou ryby, řásy se nekývájí tám á 
sem podle mořských proudů á ná dně se 
neblýská žlutý písek, který vám protéká 
mezi prsty. Tohle moře je mrtvé, skládá 
se z lidského trápení. Ná mořském dně 
jsou stovky, tisíce, ne - miliony mobilů. 
Celé mořské dno je obklopeno telefony. 
To, co leží ná dně moří, nám přivozuje 
strách, nenávist, závist á touhu. 
Způsobuje nám, že se zábíjíme á 
okrádáme. To vše plátí pro všechny lidi 
ná Zemi. Celý svět je šedý á všechno 
ignoruje. Až ná jednu malou osobu. Ta 
osobá nechodí do školy, bydlí sámá 
sámotinká ná kráji Wálesu u moře. Ve 

vesnici, která leží nedáleko místá, kde bydlí, ho nikdo nemá rád. Je totiž jediným 
člověkem ná Zemi, co nemá mobil. Nemůže si s nikým psát áni projíždět Fácebook á 
hrát „přiblblé“ hry. Někdy, když chlápec usíná, přeje si: „Ať mám mobil, áť mě májí lidi 
rádi.“ Protože, když někdo nemá Fácebook nebo něco jiného, je divný, prostě jáko bys 
neexistoval.  A tak se k němu ve vesnici táké chováli. Jediná jeho útěchá, že nemá 
telefon, je potápění. Postupem čásu, kdy byl větší á větší, si něco uvědomil. Když se 
poprvé potopil do hloubky moře, nášel jeho dno plné mobilů. Sámozřejmě chtěl mít 
mobil. Chtěl, áby ho lidé měli rádi. Jenže když se dívál ná děti z vesnice, uvědomil si, že 
nechce být jáko oni - závislý. A ták se rádši dívál, ják se třpytí, když ná ně dopádnou 
sluneční páprsky. Jednoho dne, když se záse potápěl, se odvážil dál něž normálně. 
Plávál á plávál. Až už skoro nemohl, vtom se ále v dálce něco zátřpytilo, á nebyl to mobil. 
Plaval k tomu blíž á spátřil hládkou bílou perlu třpytící se v náruči tlusté knihy. Hoch 
rychle plaval k perle á knížce. Nátáhl ruku směrem k nim, áž se dotkl hládkého povrchu 
pery. Potom se odvážil á dotkl se i knihy. Když se jí dotkl, ucítil, ják se knihá mírně třese, 
jáko by bylá plná vědomostí. Popádl ji i perlu á plávál áž k málé pláži, kde stál jeho dům. 
Když tám doplávál, sedl si ná pláž á dál se do čtení. Četl den, dvá, tři dny, než dočetl. Pák 
se s knihou v podpáždí rozběhl do vesnice á předčítál všem, komu to šlo, áž celou 
vesnici uchvátil. Všichni necháli mobily á šli číst. A hoch? Ten si sedl zá prácovní stůl á 
dál se do psání. Psál příběhy á pohádky, áť celý svět pochopí, že knihy jsou požehnání 
lidstvá, které nám dá porozumění á lásku.       

Anička R.  
 

 



Hráči pokémonů 

Lidé nás mají za žirafy, které nikdy nedávají pozor 

na cestu. Lidé si myslí, že nás ta hra ovládá, ale to 

si opravdu jen myslí. Chceme jen dělat, co nás 

baví a seznamovat se s novými lidmi a místy. 

Můžeme díky této hře zhubnout atd. Děláme, co 

nás baví. A jen kvůli tomu, že nám řeknete, 

abychom přestali, tak nepřestaneme. Protože 

nejsme žirafy, které se jen dívají do mobilu. 

Kuba 

Zamyšlení…. 

Lidé v dnešní době jsou hodně závislí na 

počítačích a na mobilech (prostě na elektronice).  

Jsme také závislí na dopravě, většina lidí už by se 

bez auta ani neobešla. Nejhorší na tom je, že 

někteří lidé nemají to, co mají druzí, a tak si to 

jednoduše kradou a závidí. Ale pak, až sedí na 

židličce v base, je už pozdě. Někteří lidé, kteří 

dostanou řidičák a rodiče jim koupí perfektního 

bavoráka, jezdí jako praštění a kašlou na pravidla. 

Prostě by se jim ten řidičák neměl dostat do ruky.  

Některé děti, které zase sedí doma u počítače od rána do večera, pak nejsou 

schopné ani zatlouct hřebík nebo uříznout prkénko (a to pak má i zdravotní 

následky.)     

Pája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na jednom vrakovišti byl náš pan ředitel. On se totiž chtěl podívat na auta. Ale v jednom 

autě byl koberec a nějaká lampa! Pan ředitel řekl: „Týjo, to je teda stará lampa“. Zeptal se, 

jestli by si to mohl odnést. Pánové mu to dovolili, pan ředitel si ho vzal domů a rozbalil si 

ho. Byl nádherný. Ale co ta lampa? Pan ředitel si vzpomněl: vždyť já ji tam nechal!  

Byl nešťastný, ale něco ho napadlo. Mohl by se tam vrátit a najít jí. Tak tam znovu jel. Lampu 

hledal celé hodiny, ale nenašel ji. Najednou uviděl záblesk! Byla to ta lampa! Pan ředitel ji 

tedy vzal.  

Když jel zpátky, tak vzadu slyší nějaký hlas. Otočí se a uvidí Džina. Zastaví a řekne mu: „Ty 

jsi Džin?“ „Ano, já jsem Džin,“ odpoví. Panu řediteli se úplně zatočila hlava. Džin říká: 

„Splním Ti tři přání, ale mám pro Tebe úkoly. Budeš mi muset udělat nejlepší jídlo na světě.“  

Pan ředitel řekl: „Tak dobře, já už něco vymyslím.“  

Když přijel, tak utíkal hned do kuchyně. Udělám mu povidlové buchty. Pan ředitel vařil celý 

den. Když už to měl hotové, šel k Džinovi.  

Pan ředitel řekl: „Tady máš, jsou to povidlové buchty.“  „No, tak to zkusíme.“ Dal si jedno 

sousto do úst. „Hmm, ty buchty jsou výborné! A co si budete přát?“  

„No já mám jenom jedno přání:  ABY NA CELÉ ZEMĚKOULI BYLI VŠICHNI ŠŤASTNÍ!“ 

 

Viky Š. 2. třída 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilní ostrůvky 

Na moři jsou místo ostrovů mobily, na 

kterých jsou uvězněni lidé a nemůžou se 

od nich odtrhnout, protože jsou závislí na 

sociálních sítích, jsou jako trosečníci na 

moři nebo ostrově. Nejsou spojení 

s přítomností a ostatní populací, už se 

nemůžou odtrhnout, protože celý život 

„čumí“ do svých mobilů jako trosečníci do 

„blba“. Sice je tam spoustu zajímavých 

věcí, můžete se díky nim dostat na spoustu 

zajímavých míst, ale k čemu jim to je?  

Když tam přijdou, ničeho si nevšimnou, akorát si to vyfotí a na tu fotku už 

se nikdy nepovídají. 

……………………….. ŠKODA 

Dnešní svět 
Představte si žít ve světě, který není o 

vzájemné pomoci, ale o tom, kdo udělá 

lepší fotku na sociální síť. A všem jde o 

to, kdo získá větší počet liků. Myslím, že 

si to ani nemusíte představovat, 

protože to je realita. Bylo by dobré to 

změnit. Je hezké, když si lidé navzájem 

pomáhají a ne když si ubližují. Možná si 

myslíte, že je zábava fotit někoho, když 

trpí anebo když zrovna není ve své kůži.  

Lenča S. 

 
 



Potopa světa 
Jeden kluk jel na Titanicu a Titanic se rozlomil.

 

A ten kluk spadl do moře a na hladině viděl jeden obrovský  iphon.A pod ním 

kouzelnou knížku a ta říká: Pojď číst. A kluk říká, že je lepší mobil. Knížka brečela, 

brečela a brečela. 

 

 

 

 

 

 

Brečela tak moc, že zaplavila celé město. 

 

 

 

 

 

Hasiči museli odsát vodu. A až ji odsáli, dostali pohár. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jirkova "variace V":  
 
Vyspalý Víťa vyšel ven, ve větru vyvětral vlasy a voholil vousy. Vysmáté vydry 
výskaly po Víťovi. Víťa viděl vojáky a vyděsil se. Vyděšeně vyl a volal: 
"Vyvrhelové! Vypadněte! Vystřelím vysoko!! Vojáci vyskočili, vymizeli… Víťa 

vyhrál.  

CYKLOVÝLET 

(Lenička, 7. tř.) 

Byli jsme na cyklovýletu a jezdili jsme do kopce, z kopce i po rovině. Nejvíc mě bavilo 

jezdit z kopce. Dojeli jsme na rozhlednu a některým jedincům bylo špatně. Po 

návratu z výletu jsme spali ve škole. 

Když jsme se vzbudili, šli jsme se nasnídat. To bylo hrozné. Byly tam samé věci, které 

nejím, a tak jsem jedla jenom chleba. 

Poté jsme se rozdělili do týmů a šli na úkoly. Nejvíc mě bavilo stanoviště u tety 

Gabči. Když jsme splnili úkoly, dostali jsme všechno potřebné na vaření. Oběd byla 

nejlepší věc z celého dne. 

A také bylo super, že jsme si mohli vybrat, ve kterém týmu budeme. 

 

My years at school Adélka 

(Johanka, 9th grade) 

I experienced nine beautiful years at school Adélka. 

There was so much fun and love. And we played 

super games in and with nature. Every year I was on 

each trip. But I wasn’t on one canoe trip because I had 

a broken leg. My eighth and ninth grades were 

perhaps the best. We (the SSWN – the snails slaves 

with nails) were on tour. And the last year we were 

on the Busking fest, too. I like our school. I am going 

to middle school now but I will often escape from 

there and run to you!    
 



Byli jsme na kánoích. 

Byla to sranda, když se kluci sázeli, jestli sní Roman špagety rukama. To 

jídlo mi moc nechutnalo, ale šlo to přežít.  Jela jsem z Johčou v kánoi. 

Občas jsme vzali nějaký strom, protože Johča neumí zatáčet. 

Zvládly jsme s Johčou sjet i jez, na který jsme najely křivě, ale díky našim 

výborným znalostem jsme to zvládly. A viděli jsme malé bobřátko. 

                                                                                           Lenka S. 

Kozlík 
Přijeli jsme dřív, abychom připravovaly stánek. Měli jsme ho rychle 

hotový a tak jame pomáhali s přípravou jídelního stánku. Pomalu se 

začali stahovat lidi a my prodávaly na stánku. Také začaly vystoupení. 

První byli holčičky a hned po nich já s Johčou. Tančily jsme i zpívaly  

po nás byla Ňěhurka a sedm trpaslíků. Po Ňehuře hrála pátá třída Tvůj 

svět je hnůj a další. Měli jsme tu návštěvu tři kluci kteří hráli po páté 

třídě Trionemenujeme. Po nich byl zlatý hřeb the SSWN. Naše kapela 

samozřejmě všechny upoutala ;) po našem koncertu se všichni začali zase 

odcházet a zůstali jsme tam jen ti kluci já, Johča, mamka, Zuska, taťka, 

Honza, Maruška, Čelka, pan Vašek a Verča. Dlouho do noci jsme si 

povídali a tančili, hráli. Všichni nakonec odjeli až na kluky mě a Johu 

taťku Honzu a dalších lidí co jsem neznala. Do čtyř jsme hráli a povídali. 

Jenže já s Johčou jsme měli hlad a tak jsme se šli v Půl páté najíst. Poté 

všichni šli spát jen já Johča, Matouš a Adam jsme zůstali u ohně a 

povídali si. Adam a Matouš šli pak spát ale my se dívali na filmy dokud 

jsem se nekoukla z okna a řekla: „Johan ono svítá.“ Hned jme se šli na 

snídat a pak pomoct s uklízením nástrojů v jedenáct. 

Anna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


