
 

 Příspěvky umístěné v tomto čísle Školáčku se skládají 

především ze slohových prací popisujících akce, které v 2. pololetí 

školního roku 2021/2022 na naší škole proběhly: Den naruby, Den 

Země – ukliďme Těrlicko, školní výlet do Polska, návštěva planetária, 

beseda Finanční gramotnost, Pasování na malého čtenáře.  

 O jedné důležité akci tohoto období se ve Školáčku nepíše. 

V dubnu proběhla Akademie ke 100. výročí školy. Přípravy na ni 

zabraly mnoho času a výsledek byl povedený. Proto jsem ráda, že i 

když se příspěvky začaly sbírat až po oddechu po Akademii, nasbíralo 

se jich nakonec opět dost.       

 Děkuji učitelům za spolupráci a žákům za všechny slohové 

práce. Doufám, že si o prázdninách (nebo i po nich) najdete čas 

kouknout se na Školáčka a snad tam každý narazí na článek, který ho 

zaujme. Přeji krásné léto a mnoho sil do dalšího školního roku.  

Mgr. Šárka Škrobánková  

 



1. dubna na naší škole místo učitelů učili žáci devátých tříd. Jak se 

tento „Den naruby“ líbil žákyni čtvrté třídy, si můžete přečíst níže.  

Osnova:  

1. Proč tento den  

2. Co se mi líbilo  

3. S čím jsem nebyla spokojená  

4. Zhodnocení  

28. března je Den učitelů. V tento den se narodil Jan Ámos 

Komenský. My jsme si ho připomněli v pátek 1. dubna. 

 V dni naruby nás učili deváťáci. 1., 2. a 4. hodinu jsme se 

chvilku učili a chvilku hrály hry. A to se mi moc líbilo. 3. hodinu se 

mi líbilo, jak jsme vyráběli krásné velikonoční zápichy. 5. hodina 

byla super, protože jsme skoro pořád tančili just dance. Hodně 

jsem se nasmála, když nám oznámili, že už je dávno konec hodiny. 

Všechno se mi moc líbilo.     

 Nenašla jsem nic, co se mi nelíbilo.    

 Den naruby byl prostě nejlepší a nebombastičtější.  

Adélka Franková (4. B)  

 

22. dubna na těrlické škole proběhl projekt „Den Země – ukliďme 

Těrlicko“. Žáci všech ročníků se vydali do různých lokalit, aby 

vyčistili okolí od odpadků. Žáci 4. B píší, jak si tento den užili.  

 V pátek jsme měli akci Ukliďme Česko a moc jsme si to užili. 

Jsem rád, že jsme mohli pro naši obec něco užitečného udělat. 

Uklidili jsme kolem benzínové pumpy, kde bylo hrozně moc 

smetí. I přesto, že kolem nebydlí žádní lidé, tam byl takový 

nepořádek. Lidé odhazují spoustu věcí do přírody a to je 

v blízkosti pumpy sběrný dvůr, kde mohou odpad vyhodit. Chtěl 

bych, aby takové akce byly častěji. A také by se jich měli účastnit 

lidé, kteří ten nepořádek dělají.     

 My jsme si uvědomili, že jsme s  úklidem měli hodně práce, a 

proto nebudeme odpadky vyhazovat na zem, ale do popelnice.   

 

Ondra Pukowiec (4. B)  



 

Adélka Franková (4. B)  

 

 Den na uklízení byl jako stvořený. Tento den se uklízí odpadky, 

gumy od auta, papíry, igelitky atd. Je to proto, aby se naše zem 

nepřeplňovala zbytečnými věcmi. Každá škola si vybere nějaký 

termín, na který se bude uklízet.    

 Naše škola si zvolila termín 22. 4.. V naší škole nám paní 

učitelka dala nalepovací odznaky, aby lidé věděli, co teď děláme. 

My jsme sesbírali 4 gumy od auta a 3 velké pytle odpadu, 1 krabici 

odpadu a 4 igelitové tašky. Já našla skleničku od piva a paní 

učitelka řekla, že zajdeme do obchodu, kde dostanu za skleničku 

1 korunu. My jsme sbírali u benzinové pumpy.   

 Tento den byl hezký zážitek a těší mě, že jsme mohli udělat 

něco pro přírodu.  

Klaudie Kobierská (4. B)  

 



Na začátku června jeli žáci 3. A, 4. A a 4. B na školní výlet do Polska. 

Zde si můžete přečíst, jaké zážitky si z něj odnášejí.  

 Ráno jsem pospíchala na autobus, protože jsem se těšila na 

výlet. Sraz jsme měli v 5: 50 na náměstí, kde nás čekal velký autobus. 

Nasedli jsme do něho a mohli jsme jet. Já seděla se Sofčou. Celým 

výletem nás provázel bývalý pan učitel Václav. Nejprve jsme měli 

namířeno do pouště, která je jediná u nás v Evropě. Dorazili jsme na 

místo, kde byly borové lesy, a za chvíli už začal 10metrový hluboký 

písek. Bylo to jako na velikém pískovišti. Všichni jsme si sundali boty 

a ponožky a začali jsme běhat po poušti. Cesta na ní byla dost těžká, 

protože se všem bořily nohy. Pan Václav řekl, že jdeme ke stříbrnému 

potůčku. Když jsme dorazili na místo, mohli jsme válet sudy a cákat 

se ve vodě. Na chvíli jsme posvačili, napili se a šli dál. Skoro na konci 

pouště jsme viděli pána, který na ní cvičil a opaloval se. Poušť skončila 

a my jsme museli vyjít velký kopec, kde se nacházela rozhledna 

s dalekohledem. Bohužel rozhledna byla zavřená, takže jsme mohli  

jen kouknout do dalekohledu. Nikde na poušti nebyl stánek, kde by 

bylo něco k pití nebo k jídlu. Pod kopcem jsme ho uviděli. Skoro 

všichni si koupili nanuk a obrázky. Já si koupila malé plátno 

s obrázkem kachničky, nanuka a vodu. Platili jsme zlotými. Popošli 

jsme dál, kde stál náš velký autobus. Nasedli jsme do něho a jeli směr 

Chlebová chata.       

 Tam jsme měli průvodce, který uměl mluvit polsky, tak jsme 

se i něco nového naučili. Pán nám ukázal, jak se myli lidé před mnoha 

lety nebo jak žili. Všichni jsme se rozdělili do dvou skupinek. Naše 

skupina pekla placky. Paní nám naservírovala kávu s  chlebem, 

s medem nebo sádlem a se škvarkem. Placky jsme si sami uplácali. 

Pěkně se nafukovaly. Poté jsme se vyměnili a my jsme šli do stodoly 

a on nám ukazoval traktory a vozy. Po přehlídce jsme si koupili věci 

z obchůdku.        

 Školní výlet byl přenádherný, vzala jsem si z toho hodně 

zážitků do života. Dlouho na tyto zážitky budu vzpomínat.  

Klaudie Kobierská (4. B) 

 

 

  

 



 

 

Adélka Franková (4. B)  



V pátek 3. 6. jsme jeli do Polska. Sraz byl v 5: 50 na náměstí. 

Jela s námi i 4. A a 3 A. Nejprve jsme jeli do KFC. Paní učitelky si daly 

kávu a my svačiny. Když jsme dojeli do Bledowa, tak ze začátku byl 

borový les. Pak už byla uměle vytvořená poušť kolem stříbrného 

potoku. V něm jsme si ochladili nohy, běhali v písku a stavěli písečné 

hrady. Na vyhlídce jsme viděli celou poušť. Poblíž stál malinkatý 

stánek, kde jsme si všichni něco koupili. Pak jsme ještě jeli do Chaty 

chlebové, kde jsme pekli placky. Podívali jsme se do stodoly a něco si 

koupili.        

 Školní výlet do Polska se mi moc líbil a strašně jsem si ho užil. 

Lituji Adriana, že nemohl jet s  námi, byl nemocný. Alespoň mu budu 

o něm vyprávět.  

Ondra Pukowiec (4. B) 

 Ráno jsme vyjeli autobusem. Dojeli jsme k lesu. Pokračovali 

jsme přes poušť pěšky. Sundali jsme si boty, a když jsem se nedíval 

na cestu, tak jsem šlápl na šišky. Měl jsem úplně špinavé ponožky i 

nohy. Došli jsme až k rozhledně. Cesta byla dlouhá a náročná. U 

rozhledny jsme se vyblbli a dali si svačinku. Potom jsme jeli 

autobusem na chatu Chlebovou, kde jsme si upekli a snědli svojí 

vlastní placku. Přidal jsem si na ní hodně máku, ale moc mi 

nechutnala, tak jsem přidal ještě máslo. Pak už byla trochu lepší. Moc 

se mi tam líbilo. Koupil jsem si suvenýry. Cestou zpátky jsme si 

povídali o tom, jak se nám líbil výlet. Vůbec jsem nevěděl, kolik je 

hodin, a myslel jsem si, že ještě půjdeme do družiny. Výlet se mi moc 

líbil, byl to fajn zážitek.  

Pavel Wilczek (3. A)  

V pátek 3. června jsme byli v poušti. Představte si to! Dvě tři 

říčky za celou dobu. Kdoví, ale stejně se těším. 

 Nastoupili jsme celí napjatí do autobusu. Aspoň já byla napjatá 

jak kšandy! Tu se ozval pan Horský: „Ahoj děti! Vyrážíme!“ Mně se 

zdálo, že jedeme chvilku, ale doopravdy to bylo hrozně dlouho. Až 

jsme dorazili na místo a došli do pouště, všichni si začali zouvat boty, 

kutálet sudy…Zkrátka pouštní radovánky! Už jsme urazili půl cesty a 

Evička začala pištět. Skočil na ni brouk. Ale za chvilku se ukázalo, že 

je moc hodný a pojmenovali jsme ho Zlatíčko. Ušli jsme další kus 

cesty a za tu dobu jsme stihli si z písku udělat ploutev. Když jsme 

v tom písku byli už moc dlouho, napočítali jsme do tří, a když jsme 

řekli tři, vynořili jsme se z lavin písku. A za pár krůčků jsme byli u 

řeky a tu jsme pojmenovali Zlatý potůček. Tam u Zlatého potůčku 

jsme si zchladili nohy, no zchladili… cákali jsme vodu na všechny 

strany. Po té cákandě jsme došli nakonec pouště a vyšli kopec nahoru 

a zase dolů.       

 Pod kopcem stál autobus a když jsme si sedli a rozjeli se, říkala 

jsem: V poušti to bylo super! Snad se tam zas někdy podívám.“ 

A usnula jsem… 

                                                                         Ella Tomanová (4. A) 

…V Blendowské poušti jsme šli většinu času bosí. Cestou 

jsem sbíral kamínky a vzal obrovského brouka. Zastávka byla u 

stříbrného potoka. Potok měl úžasné písečné dno. Byl tam i svah, 

z kterého se daly válet sudy. Zrovna v nejrychlejším válení mi za krk 

vlezli dva mravenci a jeden mě štípl. Konečně celá výprava dorazila 

k rozhledně, která čněla nad pouští. Odpočinuli jsme si a jeli do 

Chlebové chaty…. 

                                                                         Petr Toman (4. A)  



…Když jsme došli na poušť, skoro všichni si sundali boty a ponožky. 

Začali jsme stavět hrady, kopali jsme díry a s kamarádem jsme hráli 

piškvorky, všichni začali pobíhat a šlo se dál. Písek pálil, zapadávaly 

mi nohy. Došli jsme k stříbrnému potoku, tam všichni cákali, někteří 

skákali z kopce, bylo to super! Rozloučili jsme se s potokem a šli až 

k rozhledně. Byl tam dalekohled, viděli jsme poušť. Došli jsme 

k autobusu a jeli do Chlebové chaty. Tam jsme naslouchali pánovi a 

pak nás rozdělili do dvou skupin. Oni šli do stodoly a my dělat 

chlebové placky. Placky byly dobré, mohli jsme si je pomazat medem, 

máslem… Pak se to vystřídalo. Ve stodole jsme si mohli vyzkoušet 

cep, kočáry a traktory.     

 Celý výlet byl strašně dobrý. Šel bych tam znovu s celou 

rodinou a rád bych našel další pěkné kamínky. 

                                                                     Vojtěch Futerko (4. A)  

 

 

…Pak jsme šli na rozhlednu. Tam na nás čekal autobus. Ale 

my jsme se nejdřív nasvačili, protože náš žaludek byl prázdný. Mňam! 

Potom jsme nastoupili a jeli do Chlebové chaty. Já jsem spala a 

rychleji to uteklo. Tam nám pan František vyprávěl například, jak se 

dělá máslo. Pak z nás byly dvě skupinky, jedna šla vyrábět chlebové 

placky a druhá šla do stodoly na další vyprávění. My jsme šli jako 

první do stodoly a pak konečně na placky a svačinku. To byla dobrota!

 ….Nejvíc se mi líbila Chlebová chata, protože jsme si 

pochutnali na plackách. Byla jsem unavená a moje nohy byly od písku 

a byly pěkně špinavé! To byl zatím nejlepší školní výlet! 

                                                                     Juli Fleško (4. A)  

Někteří žáci jeli na exkurzi do Planetária. Slohové práce dětí 4. A, 

jejichž úryvky si můžete přečíst níže, byly psány formou dopisu.  

      Ahoj babi!       

 V pátek jsme jeli autobusem do planetária. Cesta autobusem 

ubíhala rychle. Seděla jsem s Ellou. Když autobus zastavil, hned jsme 

vystoupily. „To planetárium je obrovské“, řekla Ella. V planetáriu si 

nás hned převzala paní. Svlékli jsme si bundy a šli do kinosálu.

 Kinosál byl taky obří. Posadili jsme se do první řady sedadel. 

Byla tam paní, která nám k filmu říkala různé zajímavosti. Film, na 

který jsme koukali, se jmenoval „Dobrodružná cesta k planetám“.

 Hned po filmu jsme si šli koupit suvenýry. Koupila jsem si 3D 

pravítko a 3D obrázek. Obrázek se jmenoval „Boží oko“. 

 Pak jsme šli do východní kopule. Mohli jsme si vyzkoušet 

obrovitánský dalekohled. Koukali jsme na Slunce. Moc jsem tam 

neviděla, ale nevadí.       

 Moc se mi to líbilo a hlavně jsem si to užila.                      

                                                                                                                

Evička                                                                                                               

Eva Dinelli (4. A)  

 

….Když jsme dojeli do planetária, měli jsme chvilku na to, abychom 

si to tam prohlédli. Byla tam například koule, ve které byly fialové 

jazyky. Když ses jich dotkl, tak jsi je ovládal…. 

                                                                                                               

Ella Tomanová (4. A)  

 



 

… Nejdřív v sále paní povídala a pak se setmělo a pustila nám film o 

hvězdách, planetách a kometách. V kině mě pořád otravoval jeden 

páťák, píchal do mě a hýbal se sedadlem…. 

                                                                                                               

Vojtěch Futerko (4. A)  

 

… Na chodbách jsme mohli vyzkoušet atrakce, které mě bavily. 

Nejvíc mě bavila taková deska, na které jsme mohli mít gravitac i 

hodně podobnou jako na Měsíci… 

                                                                                                               

Josef Ďulík (4. A)  

 

 

 

 



 

Julie Fleško (4. A)  

Žáci 3. A třídy popisovali svou oblíbenou hračku. Práce dvou 

chlapců si můžete přečíst na následujících řádcích.  

 Moje nejoblíbenější hračka je florbalová hokejka. Měří 105 

cm. Spodní část hokejky je zatočená doprava. Má černou barvu a 

bílé i zelené pruhy. V horní části je obtočená gumou. Koupil mi ji 

táta v Havířově. Nahoře ji držím pravou rukou a dole levou. Hraje se 

mi s mou hokejkou dobře.  

Jakub Juroš (3. A)  

  

 Mám rád Kaje. Je to malý panáček z lega.    

 Má oblečený zlatý dres. Na hlavě má masku s červeným 

šátkem. Ruce si chrání rukavicemi. Jedna je zlatá a druhá je černá. 

Na nohou má obuté těžké boty. S Kájem si hraju každý den, všude 

ho nosím s sebou.  

Teodor Čech (3. A)  

 

 



Jaro - líčení přírody – práce žáků 5. B 

 Jednoho dne jsem šla do lesa. Cítila jsem vůni rostlin a dýchala 

čerstvý vzduch. Slyšela jsem šumící stromy a po stromech skákaly 

veverky. Za lesem byla louka plná rozkvetlých kytiček a trávy. Bylo 

brzy ráno, takže na trávě byla ranní rosa. Po louce běhaly srnky a lítaly 

nad ní včely. Na louku svítilo sluníčko, bylo tam teplo. Přes louku 

k lesu tekl malý potůček. 

Nella Palenčárová (5. B)  

 

 

        

 Bylo jaro, svítilo sluníčko a všechno začínalo kvést. Nade 

mnou ptáčci cvrkali, byli nádherně zbarvení, měli narůžovělé peří a 

bílou hlavičku. Cítila jsem pukající květiny a svěží vánek. Okolo mě 

už zářilo několik květin, fialové levandule, žluté tulipány a bílé 

sněženky. Popošla jsem dál k potoku, potok měl průhlednou čistou 

vodu a krásně šuměl. Tráva byla ještě mokrá od ranní rosy. Lehla jsem 

si do trávy a poslouchala všechny ty nádherné zvuky. Koukala jsem 

se na modrou oblohu plnou bílých oblaků, kde létali ptáčci, motýlci a 

bzučely včely. 

Ella Fleško (5. B)  

Jdu do lesa. Fouká mírný vítr, který do přírody vtahuje jaro. 

Už v něm necítím takový ten dozvuk zimy. Všude kolem mě se něco 

děje. Zpívají ptáci, cvrlikají brouci, bzučí včely, šumí stromy a tráva. 

Tráva je už jemná a trochu mokrá, protože na ní je hodně rosy. 

Začínají se vracet ptáci. Vidím hodně zvířat. Stromy se zelenají, na 

keřích se zvětšují pupeny a kvetou kočičky. Rostou petrklíče, 

sedmikrásky, sněženky, bledule a spousta dalších kytiček. Slyším, jak 

přes kameny bublá potůček.  

Také některé stromy už začínají kvést. Hlína začíná rozmrzat 

a vylézají červíci a žížaly. Kůra je trochu měkčí, než byla v zimě. Jarní 

slunce je ostré, ale taky příjemně hřeje. Sundala jsem si boty a 

najednou se mi hlína dostala mezi prsty, bylo to moc příjemné. Přešla 

jsem do trávy a ta trochu šimrala. Po noze mi lezl brouček.  

Anna Álló (5. B)  

 

Jednou jsem se doma nudila, a tak jsem se rozhodla jít do lesa. Roste 

kousek od našeho domu, takže jsem nemusela jít moc daleko. V lese je 

vyšlapaná cesta posypaná kůrou. Všude kolem mě létali a zpívali barevní 

ptáčci. Cítila jsem čerstvý vzduch a nějakou sladkou vůni,  slyšela šumění 

listí na stromech. Mezi větvemi skákala veverka, která měla v tlapkách 

žalud. Za lesem je louka, kde začínaly kvést různé kytičky. Z dálky vypadala 

jako žlutobílé moře. Když jsem přišla blíž, uviděla jsem, že tam rostou žluté 

pampelišky, bílé sedmikrásky a občas i petrklíče. Už když jsem do lesa 

vešla, cítila jsem jejich silnou vůni. Za chvilku přiběhlo na louku stádo 

srnek. Objevila se maminka srna a dva malí srnečci. Měli světle hnědou srst 

a mláďátka ještě bílé flíčky. Chvilku mě s nastraženýma ušima pozorovali a 

pak utekli zpátky do lesa.   

Kristýna Stebel (5. B)  

 



Beseda: finanční gramotnost – recenze a zprávy žáků devátých 

tříd  

 Celkově bych to zhodnotil jako dobrou prezentaci, která ve 

formě hry byla jak zajímavá, tak i poučná. Získal jsem nové 

zkušenosti a nové vědomosti ohledně financí. Příklady byly dobře 

položené do reálného života. Od základních pojmů, jako například 

založení domu, splátky, finance, ale i po akcie různých firem a jak 

s nimi zacházet. Za mě velice zajímavé, poučné a informace se dají 

využít hodněkrát v životě.  

Nikolas Schmidt  

 Bylo to zajímavé. Víc mě tedy bavila hra, ale i pojmy byly 

zajímavé. Jelikož jsem ani jeden neznala, bylo to poučné. Rozhodně 

jsem se dozvěděla daleko víc, než jsem si myslela. Kdyby to bylo ještě 

jednou, tak nevím, ale možná bych šla. Hodnocení čtyři hvězdičky 

z pěti.  

Eseter Przeczková  

 Upřímně jsem si z toho nic moc nevzala a nerozuměla jsem 

vysvětlením vysvětlením spousty pojmů. Myslím, že by bylo dobré si 

předem pojmy a vysvětlení připravit. Každopádně mi to možná pár 

pohledů na finance dalo a uvědomila jsem si, že bych je měla řídit je 

tak, abych se nedostala do špatné situace. Hra mě bavila a hlavně díky 

ní některé pojmy začaly dávat smysl.  

Tereza Outratová  

  

 

 

Dne 14. června jsme se zúčastnili kurzu finanční gramotnosti. 

Byli jsme rozděleni na dvě skupiny. Někteří šli ráno a někteří 

odpoledne. Já jsem šla odpoledne. Do té doby, dokud jsem nevešla do 

třídy, nevěděla jsem, o co půjde. Jó, tak vím, že by mělo jít o finanční 

gramotnost, ale nevěděla jsem, co to pořádně znamená. Nejdříve jsme 

měli takovou hru. Po povídání jsem už celkem věděla, o co asi půjde 

a dozvěděla jsem se hodně nových věcí. Ta hra, kterou jsme hráli, byla 

naučná a aspoň jsme si uvědomili, jakou váhu mají peníze, co všechno 

naši rodiče platí a co všechno budeme platit my, až vyrosteme. A 

chtěla bych říct, že kdyby ta hra byla realita, tak bych asi zkrachovala, 

takže než mi bude 18 let, musím na sobě ještě zapracovat, naučit se 

šetřit a zjistit, jak správně naložit s penězi. Vím, že to není jednoduché 

a vůbec teď našim rodičům nezávidím a jsem zvědavá, až budu starší, 

jak mi to půjde a jestli budu na ulici nebo budu hezky bydlet 

v baráčku. No, uvidíme.       

 A myslím, že by tohle měli zkusit všichni, kteří neví a nemají 

tušení, co obnáší vycházet s penězi a jakou mají cenu.  

J. Janáčková  



Dne 13. června jsme se jako třída zúčastnili přednášky „Finanční 

gramotnost“. Sama jsem moc nevěděla, o co půjde, a tak jsem se 

nechala překvapit. Jako třída jsme se rozdělili na dvě skupiny, přičemž 

jedna šla dopoledne a druhá odpoledne. Po příchodu a rozdělení do 

týmů po dvou nás čekalo zdlouhavé vysvětlování pravidel hry, která 

nás čekala. Úkolem bylo si splnit finanční cíle podle rodiny, kterou 

jsme dostali na začátku. Mohli jsme si prožít splácení dluhů, 

nakupování akcií či splácení hypotéky na dům. Hra mě bavila, i když 

jsme nesplnili všechny cíle. Dalo nám to nějaký malý přehled o tom, 

jak funguje „dospělácký život“.  

N. Návratová  

 Když se řekne finanční gramotnost, vybaví se mi peníze, 

rodinný rozpočet, výdaje. Něco jsem věděla předtím. Pán nám 

vysvětlil plno nových věcí. Naučila jsem se pár nových věcí. Jsem 

ráda, že jsme si mohli vyzkoušet zahrát si na rodiny a zkusit 

hospodařit s penězi.  

Klímová  

  

 

FEJETONY A NE – FEJETONY 

„Fejeton je článek, který poutavým a vtipným způsobem 

zpracovává nějaké zajímavé téma či nešvar, často z každodenního 

života. Většinou využívá rysy vyprávění, ale i úvahy a popisu …“  

 A jak se povedl letošním „deváťákům“ na téma nutkavá potřeba 

nebo moderní otroctví … posuďte sami.  

Nutkavá potřeba znamená duševní poruchu, při které podle 

slovníku člověka trápí opakované myšlenky nebo cítí potřebu 

opakovaně provádět určité rituály v míře, která vyvolává strach nebo 

porušuje fungování člověka. 

Když si přečtete tento nadpis, určitě vás napadne něco jiného 

než kohokoliv vedle vás. Může vám přijít na mysl návštěva místnost i, 

do níž i král chodí sám, nutnost jídla či pití nebo také nutkavá potřeba 

spánku po dlouhém dni. 

Spousta lidí v dnešní době dává přednost práci a kariéře před 

rodinou a osobním životem. Já bych si nejspíš takový život nepřála, 

ale každý má jiné priority. Tihle lidi většinou pracují ve dne i v noci, 

místo 75% vody jim tělo tvoří káva. 

Pracují a pracují, čas ubíhá a najednou si všimnou, že jsou dvě 

ráno. Jsou již unaveni, ale místo spánku nadopují tělo dalším šálkem 

kávy, jednou z povolených a respektovaných drog. Najednou začíná 

svítat a člověka už „naživu“ neudrží ani ta káva. Nedokáže nechat oči 

otevřené, protože zatímco on úspěšně doháněl práci a termíny, jeho 

dohnala obyčejná fyzická potřeba spánku. 

Příroda si vždycky dokáže „udělat pořádek“, aby zvítězi l 

život! Je zvláštní, že člověka už tisíce let baví pokoušet se o pokoření 

přírodních zákonů. Žádný jiný živočich nezatouží žít jinde, než mu 

bylo dáno. Ryby nelezou po souši, ani neplavou v oblacích, medvědi 



se zase neučí dýchat pod vodou. Jen člověk, ač suchozemec 

neschopen letu, odjakživa překonává vodní plochy, létá letadlem a 

stále musí něco zkoumat a zamýšlet. 

Třeba je to přirozená zvědavost – co se stane, když…Ale my 

přeci víme, co se stane, když práce převládne nad potřebou! Nevíme, 

co s penězi, rodina neexistuje a chodíme jako opilí, protože po 24 

hodinách bez spánku se stav těla vyrovná opilosti.   

 Kristina Svobodová (9. A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myslím si, že nutkavá potřeba může být i toto… 

  Kdykoliv když přijdu domů, jdu si dát něco sladkého, protože 

každodenní dávka sladkého mi pomáhá se  soustředit a dává mi 

energii. Však dnes to udělat nemůžu, protože mi spíž nic nenabízí. 

Třeba něco sladkého nabídne knihovna. 

 Co ale budu dnes dělat, když si nic sladkého nedám? Hledat 

dobrotu ve školních úkolech sice není to pravé, ale za pokus to stojí. 

Slupnu pár anglických slovíček, k tomu naporcuju příklad do 

matematiky a zapletu vánočku z chemických vzorců. Nakonec jsem 

úplně přecpaná a přitom mám pořád hlad. 

Jdu se ještě jednou podívat do kuchyně, ale nikde nic není. Ke 

své smůle narazím na prázdnou sklenici od medu a prázdný sáček od 

bonbónů. Po pár minutách stálého hledání mě napadá soustředit se na 

něco jiného. Dobu si zkrátím zhltnutím několika kapitol knihy a 

brouzdáním po internetu. Místo přežvykování čokolády, chroustám 

jednu stránku za druhou. Ale ani tady to mou potřebu sladkého 

nezažene. Zavřu knihu a začínám přemýšlet o různých věcech. Mé 

myšlenky se hromadí a jediné, co ta halda hromadně křičí, je: 

„Pomoc!“ 

Mé trápení skončilo teprve příchodem mamky a velkého 

zástupu sladkostí.                 

Anna Szypková (9. B) 

 



Je právě 7:00, školní den začíná. Studenti sedí poslušně 

v lavicích, jsou dobře naučeni a v tichosti vyčkávají na příchod 

vyučujícího … tak takováhle idylka v naší třídě rozhodně nehrozí. 

Přicházím po chodbě a už slyším hlasy některých hlučnějš ích 

spolužáků. Alespoň vím, že jsem vlezla do správné školy. Při cestě do 

třídy potkám věčně se smějícího ředitele. ,,Dobrý den,“ pronese.  

Ve třídě vždy poletují spousty různých předmětů. Kromě 

vyučovacích předmětů nás tyto odpadky a obaly mohou obohatit 

viditelnou známkou.  Alespoň si můžu nachytat nějaké to jídlo, co létá 

vzduchem. Tudíž nemusím nosit svačinu.  

Už zvoní, ale u nás to stejně není slyšet. Příchozí učitel však u 

dveří padá k zemi po prudkém úderu do spánku. Střelou se stal banán 

mého spolužáka Dominika. Po takové události všichni tušíme, že 

začne padat jiný druh bomb, a to do žákovských knížek. V horším 

případě se střely zaměří do klidu a míru rodiny. 

         Někdo by řekl, že třída je taková větší rodina, ale u nás doma 

taková nádherná bitevní pole nevznikají. Možná proto mě to neustále 

nutí opouštět dům a chodit ven.     

Sabina Čepová (9. B) 

 

Nutkavá potřeba, to je třeba touha dát si kávu, doplnit cukry 

v těle nebo i drogy. Může to být i má častá potřeba jít na záchod. Ale 

řeknu vám - ta potřeba pořád něco přežvykovat, potřeba zaměstnat 

svou čelist a drtit něco svými stoličkami. Ve filmu Čelisti, ze kterého 

spousta lidí sedala na zadek, byly čelisti zaměstnány něčím jiným, než 

myslím já. Člověku syrové maso k chuti hned tak nepřijde, ale jde 

vlastně o stejný princip. Žraloci hladoví a poté, co ucítí krev, se 

vrhnou na svou kořist, sevřou ji ve smrtonosném objetí a snaží se 

uspokojit svou potřebu. 

 Naopak čelisti svěráku musejí svírat svou kořist jemně, a 

přesto pevně, protože ji nemají rozmělnit ani sežvýkat, jen přidržet. 

Naší jedinou starostí v takové situaci je, aby nepřidržely některou z 

částí našeho těla. Žraločí kořist si stěžovat nemůže, malá ryba je 

stvořena k lovení větší rybou.     

 Potěšení našich chuťových buněk je jen dáno, že chutná, stejně 

rád je i prodavač nebo výrobce. Ale ukousnutý a rozžvýkaný kousek 

těla by nám asi chyběl v moři velkých ryb posedlých neustálým 

žvýkáním dostupné potravy.   

        

 Nicole Návratová (9. A) 

…. Díky lezení vždycky vylezu ze všech svých problémů, ať 

už školních, životních, psychologických, vztahových i z ohromného 

množství dalších. Zkrátka a rychle je to můj lék na život, ale je to i 

dost velká dřina. 

 Najednou sedím ve školní lavici a píšu slohovou práci. No, to 

je taky dřina, ale naprosto odlišná od té lezecké, kde se přes napětí ve 

všech svalech krásně uvolní. Ve škole musím na rozdíl od svalů 

zapojit všechny mozkové závity.  



 Pero mi skočí do ruky a nutí mě něco vyfouknout z toho 

balónku v mé hlavě na tu nekonečnou linku vytisknutou do mrtvého 

stromu, který rozdrtili, slisovali a slepili do sešitu. Hele, světlo! V tom 

balónku se konečně rozsvítilo a už se to na té lince žene jako řada 

mravenců utíkající si postavit domeček. Cítím, jak se pot z mých 

rukou ztratil - a jasně, že tam není, když mám celé ruce pokryté 

magneziem. Nohy už mi po podlaze nekloužou - proč taky, když na 

nohou mám „lezečky“. Lezu po tom svém mrtvém stromu jako cestou 

na lezecké stěně a vrcholem je pro mě místo topového chytu tečka na 

konci celého dlouhého textu.  

 Počítám, že s koncem této slohové práce skončí i mé dnešní 

nutkání lézt a stane se skutečností. 

        

 Mariana Janošová (9. B) 

      
 

 

 

 

  … nutkavá potřeba kontrolovat telefon … Každý den lidé 

kontrolují telefon. Kontroluje člověk telefon, nebo telefon člověka! 

Kontrola znamená zjistit, zda je vše v pořádku. Nějak si nemyslím, 

že ho budu rozebírat jako auto, otevírat kapotu a měřit funkce. 

Myslím si, že tam uvidí něco nového, ale princip je pořád stejný.  

Sdílejí, kam půjdou na večeři nebo co si koupili. Telefon 

takto pomalu vlastně kontroluje člověka. Jestli dneska sdílel, co měl 

k obědu. Ale kdyby ten telefon mohl ten oběd uvařit, to by bylo taky 

dobré. Vlastně může. Naťukáte mu prstem, co chcete k obědu a on 

vám najde suroviny, které potřebujete. Nebo si celý oběd přímo 

objednáte. 

 Nepotřebujete si kupovat kuchařku, když je kuchařem telefon. 

Oběd bez nepořádku v kuchyni? Sen! Jen si člověk trochu počká. 

        

Tereza Klímová (9. A) 

 

 
           



Otroctví  

 … je podle slovníku označením stavu nesvobody, při kterém jsou 

lidé obchodovatelným majetkem zbaveným osobní svobody a je 

využívána jejich práce. 

               Kdykoliv, když vstanu, nejdříve si vzpomenu na jednu věc, 

a to mobil. Jsem jeho otrokem. Ale na rozdíl od otroctví, 

nedobrovolně, tak já svému otroctví skáču přímo do náruče. Jsem 

otrokem, který může dělat cokoliv, ale já se radši rozhodnu zavřít do 

vlastní klece, z které už potom nechci utéct, a tam ťukat do obrázku,. 

Kvůli této kleci, co jsem si postavil, zamkl a odhodil od ní klíč, 

mám své zážitky z dovolených a výletů jenom v paměti mobilu. Tato 

paměť má všechny vzpomínky uzavřené v galérii. Vždy, když ji 

otevřu, připomene mi časy, kdy jsem platil za rozbitá okna 

fotbalovým míčem, a ne přečerpána mobilní data „pokutami“. Dříve 

jsem taky chodil lovit ryby, avšak v této době lovím jenom sledujíc í 

na Instagramu, Viberu a dalších sociálních sítích. 

Zkrátka dříve jsem sice byl celý podřený z jakýchkoliv 

vylomenin, ale měl jsem z toho obrovskou radost, kterou šlo vidět i 

v mých očích. Zato v této době neznám odřeniny, ale ani to štěstí, co 

jsem měl dříve. Tak doufám, že někdo najde ztracené klíče od mé 

klícky a odemkne mi ji, abych mohl vrátit svůj život zpět do starých 

kolejí.          

 

Radovan Klimša (9. B) 

 

 

 

Dříve byli otroky hlavně černoši kvůli jejich barvě pleti. No jo 

- ale co dnes? 

 Dneska jsme otroci my a oni se nám z Afriky smějí volní jako 

ptáci. U nás chcete něco dělat, ale v tu ránu dozorce cinkne a práce 

našeho prstu a očí započne. Pracovní doba není určena. 

 Někdo dokáže pracovat až do vyčerpání těla i duše a jedinou 

záchranou je hrdina, který zneškodní dozorce vložením do skříně, kde 

může cinkat jako kostelní zvon. 

Ale není záchrana jako záchrana, ani hrdina jako hrdina, 

protože z tohoto se nakonec vyklube ještě větší tyran a nakonec stejně 

skončíte - a ještě rádi - u prvního dozorce s neomezenou pracovní 

dobou.  

  Potom vám už pomůže jenom a jedině úplné zneškodnění 

dozorce, pokud na to máte žaludek a nervy. Dá se to udělat různými 

způsoby. Nabízí se třeba nenápadné hození do kanálu nebo zahlcení 

hloupými bezdůvodnými otázkami, ale to funguje na více dozorců. 

Třeba když vám dozorci dávají nesmyslné úkoly pořád a pořád 

dokola. V tom případě se opravdu hodí využít techniku zneškodnění 

hloupými otázkami. Techniku natolik propracovanou a mocnou, že se 

i ti nejlepší dozorci sami vyprovodí a mnohdy se ani nevrátí. 

        

 Václav Stebel (9. A) 

 

 

 

 



V červnu se žáci prvních tříd zúčastnili Pasování na malého čtenáře 

se spisovatelkou dětských knížek Zuzanou Pospíšilovou. Akce byla 

velmi zdařilá a zde jsou společné práce dětí 1. B na toto téma.  

 

 

Terezka Michejdová (1. B)  

 



 

 

Vojta Kršňák (1. B)  

 

 

 

 

Matyáš Cholevík (1. B)  



Jarní prázdniny jsou jistě líbeným obdobím každého žáka. Jak je 

prožila žákyně 4. B, si můžete přečíst zde.  

 

 

Sofie Netopýlová (4. B)  

 



Děti z 2. B vyplňovaly pracovní list o své třídě. Můžete si přečíst, jak 

jsou spokojení a jestli se jim něco třeba i nelíbí. Hodnocení žáků je 

anonymní.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


