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ÚVODNÍK

ŠKOLNÍ SNĚNÍ

Andrea Chrobáková

KAI KLIMECKÁ, 8. A

Každé jaro začíná v literárním světě uzavřením
literární produkce předchozího roku. Přehledem
a sumarizací toho, co vyšlo, jak se nám na poli
literatury dařilo. Říká se tomu Magnesia Litera.
Je to slavná literární cena, která sice pozvolna
umírá na nedostatek náročnosti, ale stále je o ní
slyšet. V různých kategoriích, např. za prózu, za
poezii, za překlad, za knihu pro děti (bohužel i za
blog) atd. se napřed vybere několik nominací (to
jsou ty nejúspěšnější knihy/texty roku), ze kterých pak porota vybírá tři nejlepší v každé kategorii. (Na výsledky Magnesie Litery se můžete 5.
dubna podívat od 20:00 na ČTArt.)

Taky se někdy cítíte jako ve vězení, i když jste nic
neudělali? Koukáte se prázdně z okna na mrtvý
déšť a přejete si, aby konečně byly ty zasloužené
prázdniny? Nebo se otráveně díváte na učitele a
přemýšlíte, jestli by dokázali hodinu udělat ještě
nudnější a jak doma stejně budete hledat svůj
úkol na Googlu v deset hodin večer? Ale, i když se
v hodinách snažíte dávat pozor, tak vás a ostatní
ruší takzvaní „třídní neandrtálci“ a dumáte nad
tím, jestli by mohli být ještě blbější?

Přiznám se, že letošní nominace mi moc neříkají.
Autory nepovažuji až na výjimky (třeba Danielu
Hodrovou) za představitele náročnějšího proudu, některé ani neznám, natož pak knihy. To se
mi ještě nestalo. Jeden tip jsem ale měla: sbírku
poezie Ireny Šťastné Žvýkání jader a ejhle – ocitla
se v nominacích. Je to sbírka o poutech mezi
lidmi, jejich přibližování a hlavně oddalování,
místy hodně bolestivá. Umí se hrstkou slov dotknout podstaty situace, ukázat na jeden mizivý
okamžik, jenž se ale v kontextu celkového života
ukáže jako klíčový. Jednu básničku jsem vám
vybrala – je varováním. Varováním, jak bychom
neměli přeskakovat přechodová období, jinak
pocítíme bolestnou ztrátu. A tak tedy – vkročme
do letošního jara s vědomím, že je to důležitý
mezičas před vytouženým létem, klíč, který nám
léto pomůže otevřít a prožít:
Sršeň zazimoval ve dřevě. Zjistíš
když přibouchneš prosklená dvířka
krbových kamen.
Naráží do nich.
Myslí: je naráz léto.
Než oheň udolá to tělo.
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Další komplikace přichází, když začínají být všichni
vaši přátelé ve třídě nemocní a vy nic. Doma zkusíte simulovat, ale stejně vás rodiče pošlou do té
školy. Pokud v lavici sedíte sami a v hodinách pak
nemáte s kým „vykecávat“, tak vám tím pádem
zbývají jen tři možnosti: 1. prohlížíte si propisku a

zjistíte, že je velice zajímavá a dá se s ní dělat spousta věcí, třeba rozebrat a poskládat znovu jako nějakou stavebnici. 2. Možnost, asi nejlepší pro ty, co si dělají učení potají do jedné do rána… spát. Tak
krásné slovo. Problém nastane tehdy, kdy píšete test. Rozespalý, jelikož vás učitel probudí, napíšete
test tak nejlíp na čtyřku. 3. Nejděsivější možnost: dávat opravdu pozor v hodinách a luštit zápisy na
tabuli po učitelích jejich zvláštním písmem. Po deseti minutách, co se snažíte dávat pozor, vám oči
stejně odskočí zpět k oknu a budete snít, co budete dělat o prázdninách.

ZPRÁVY
LITERÁRNÍ MÚZA
LENKA URBANOVÁ, KRISTÝNA MANĎÁKOVÁ, 9. B

Ve čtvrtek 3. března jsme navštívili knihovnu, kde se konal literární seminář o tvůrčím psaní. Jmenoval se Krocení literární múzy. Donesli jsme si i noviny a měli jsme si vybrat titulek a podle něho napsat text na téma „Náhody neexistují“. Dalším úkolem bylo náhodně vybrat nezvyklá slova a použít
je v textu, který jsme už napsali a dokončit rozpracované věty co nejoriginálněji. Také jsme zkoušeli
psát „středy“ literárních textů – znali jsme jen první a poslední větu vybrané povídky.
Vžít se do pocitů neživých věcí a ještě je popsat - to byla další výzva. Napřed to znělo hrozně těžce,
skoro nepřekonatelně, ale když se nad tím člověk zamyslel, zjistil nejen, že to jde, ale že to je navíc
výborná zábava. Museli jsme zkrátka pracovat hodně s fantazií. Navzájem jsme si své výtvory také
četli a oceňovali. Stejně jako minulý rok jsme se hodně zabavili a přitom se naučili nové způsoby
psaní zajímavého slohu.
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CO SE DĚLO NA LYŽÁKU…
(společné vyprávění sedmáků z béčka)
David Kocúrek
Psalo se 11. února 2016 a slunce již bylo za obzorem a začínala
noc. Já, David Kocúrek, jsem procházel uličkou do svého pokoje
číslo 6. Nedošel jsem však až do svého pokoje, zastavil jsem se v
půli cesty a rozhlédl se. Měl jsem zvláštní pocit, který mě nenechával v klidu. A v tom jsem to uzřel. Byla to ona. Klára, která vycházela
z pokoje, a pohazovala svými překrásnými vlasy. V tom se to stalo –
z ničeho nic zakopla a propadla přes otevřené dveře. Nevím, zda se
jí zamotala hlava, či vypila moc odličovače, ale rozplácla se přede
dveřmi, div si nevyrazila dech. To byl příběh o Kláře, která propadla
otevřenými dveřmi a dala vzniknout této krásné historce.
Klára Ovčačíková
Nejlepší zážitek byl asi to, že jsem mohla stát na snowboardu a aspoň se naučit nějaké základy. Super byly i večerní programy. Vůbec celý lyžák byl super.
Michaela Šťastná
Můj nejúžasnější zážitek byl ve středu, kdy jsme šli na bowling. Už sama cesta byla báječná, procházeli jsme zasněženou krajinou Velkých Karlovic. Někteří z nás bowling vůbec neuměli, ale v půlce hry
pochopili úplně všichni, jak se to hraje.
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Simona Palacká
Radost jsme měli z toho, že nám Pod Javorem šla wifi. Největší zážitek pak byl, když nám vypadla elektrika. U nás na pokoji jsme zrovna hráli hru Svět v kostce a najednou zhaslo světlo.
Všichni vyběhli z pokojů na chodbu a ječeli. Učitelé nám řekli, ať se vrátíme zpátky do pokojů,

že se to brzy spraví. Když jsme pak vykoukli
z pokoje znovu, hořely na chodbě svíčky a
vypadalo to tam strašidelně.
Valerie Herdová
Poslední večer jsme si už mohli dělat, co
jsme chtěli, a protože jsme si to fakt chtěli
užít, šli jsme nahoru do velkého sálu a pustili
jsme si tam hudbu a tančili. Sice nás tam bylo
jen sedm, ale to vůbec nevadilo, byli to fajn
lidi.
Jiří Lenomar
Nejlepší zážitek byl, jak Nela rozbila světlo.
Nebo poslouchání pokoje číslo 5 přes stěnu,
kde bydlely Klára, Marie, Kačka a Dominika.
Trapas byl, když jsem se večer díval z okna a
do pokoje vešla Dominika a řekla mi Honzo.

ROZHOVOR S ... RNDr. EVOU RADOVOU
PTÁ SE JIŘÍ HÁBA, 8. B

Dostal jsem možnost zeptat se kteréhokoliv učitele z naší školy na několik libovolných otázek. Vybral jsem
paní učitelku Evu Radovou, která je letos u nás na škole nová, a proto byla perfektní kandidátkou pro mé
otázky. Paní učitelka Radová na naší škole učí přírodopis a pracovní činnosti. Takto odpovídala na moje
otázky:
1. Co Vás přivedlo k povolání učitelky?
Oba rodiče jsou učitelé, takže jsem měla od dětství
možnost vstřebávat atmosféru učitelského povolání
a práce s dětmi se mi líbila.
I má sestra učí, a to na gymnáziu. Takže asi to mám i
trochu „v krvi‘‘...
Také jsem měla štěstí na několik dobrých pedagogů,
kteří mě rovněž inspirovali.
V neposlední řadě se mi líbila možnost letních prázdnin (smích).
2. Kdybyste se mohla pro povolání rozhodnout
znova, bylo by to opět učitelství?
To nemohu s určitostí říci, nejspíše ale ano... Nebo
bych šla studovat medicínu, protože jsem o ní uvažovala i tehdy, když jsem si dávala přihlášku na vysokou školu.
A navíc mám manžela lékaře, který mě svým povoláním také ovlivnil. Je to taktéž velmi zajímavý a
prospěšný obor, teď jej studuje můj nejstarší
syn.
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3. Proč jste se rozhodla pro přírodopis?
Přírodopis mě zajímal už na základní škole i na gymnáziu,
měla jsem ráda vycházky do přírody...
Bavilo mě též dělat olympiády a pozorovat komplexnost
fungování přírody, jejich souvislostí a vzájemných vztahů.
4. Jací byli vaši učitelé přírodopisu na základní škole?
Bylo jich víc, ale na jednoho učitele vzpomínám dodnes.
Dobře s námi vycházel, jeho hodiny byly vždy zajímavé,
inspirativní a poučné, chodil s námi do přírody i na exkurze.
5. Nechala jste se od něho něčím motivovat?
Možná ano. Chtěla bych, aby hodiny přírodopisu nebyly
„suché‘‘ a nezáživné, ale aby v nich byla spousta názorných věcí
využitelných i v praktickém životě, a také zajímavostí, aby vládla přátelská
atmosféra a pohoda.
Snad se mi to daří naplňovat...
6. Vycházíte s žáky?
Myslím, že ano...
Ale je potřeba se na stejnou otázku zeptat také jich,
protože je to vždy reciproční záležitost založená na zpětné
vazbě, takže je důležité, aby tohoto názoru byli i oni.
7. Máte nějaký nezapomenutelný zážitek z naší školy, ať už s žáky, nebo s učiteli?
Zážitků už mám hodně, zatím jen samé pozitivní, tak mě to těší.
Každý den je něčím zajímavý a nezapomenutelný.
8. Máte nějakou zálibu nebo koníčka?
Zálib mám celou řadu, snažím se hodně sportovat – jezdím na kole, někdy
chodím běhat a na turistiku, občas hraji tenis, v zimě pak nejčastěji lyžuji.
Jinak ráda poslouchám dobrou hudbu, hraji na klavír, setkávám se s přáteli,
chodím na koncerty a do divadla.
Také někam často vyrážím s rodinou za poznáním a mým koníčkem
je i pořizování a zpracovávání fotografií.
Děkuji za rozhovor!
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CO ČTEME
SRDCE Z LEDU, VŮLE Z OCELI
Maasová, S. J.: Skleněný trůn. Praha (Cooboo) 2015.
JAROMÍR CYPRIS, 7. A
Srdce z ledu, vůle z oceli, to by mohla být charakteristika naší hrdinky, Celaeny Sardothien, která je nájemnou
vražedkyní, jež se nechala chytit a teď si odpykává trest v
Endovierských solných dolech. Je zde rok a korunní princ
Adarlanu Dorian ji nabídne svobodu výměnou za to, že za
něj bude bojovat v turnaji o místo králova bojovníka. Celaena přijme a vydává se na cestu skoro přes celou zem,
aby získala vytouženou svobodu.
Celý příběh se odehrává na území Erilei. Je to kouzelná
země, ve které byla magie zakázána. Najde se ale jeden
bojovník z turnaje, který toto pravidlo poruší a později
za to zaplatí. Ovšem naše hrdinka na to přijde a začne o
používané magii zjišťovat víc. Samozřejmě přijde na něco,
na co očividně přijít neměla.
Dle mého je knížka dobře zpracovaná po obsahové stránce a pozitivně ovlivní i čtenářovo vnímání. Nikdo by neměl
soudit knihu podle obalu, ale v tomto případě je to výjimkou. Většina lidí, co tuto knížku četla, z ní měla výborný
pocit, a to jen z toho důvodu, že děj byl tajuplný a autorka
Sarah J. Maasová si dala záležet na tom, aby náhodou
neodhalila to největší tajemství někde v půlce knížky. Ale
ani ve středu knihy není nic nezajímavého, tak se těšte,
protože Celaena bude stejně překvapená jako vy.

I TAK SE MŮŽE ŽÍT V JIŽNÍ KOREI
Harden, B.: Tábor 14. New York (Penguin Group) 2012.
TEREZA PHAMOVÁ, 8. A
Pravdivý příběh se odehrává v Jižní Korei v pracovním táboře 14, kam se
dostala rodina chlapce Sina. Ten se ve čtyřech letech zúčastnil popravy vlastní matky a staršího bratra, později se pokusil o útěk. V táboře se
odehrává ukrutné popravování lidí, záměrně tam jsou nastaveny nelidské
pracovní podmínky a hlavně nedostatek potravy.
Po přečtení knihy jsem byla zvědavá a začala jsem vyhledávat další informace na internetu. Našla jsem: při každém útěku z tábora se uprchlíci dostávají do sousední Číny, odkud je vrací zpět do Jižní Korei a tam je okamžitě popraví. Kniha obsahuje obrázky nakreslené Sinou, který tak popisoval
život v táboře. Mohu vám knihu velmi doporučit, ale knihu nedoporučuji
slabým povahám. Kniha je skvěle napsána, proto mě donutila myslet na
život v Jižní Korei i po přečtení.
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TIPY NA PC HRY
GORDIKON
JAROSLAV MRÁZEK, 7. B
Gordikon je hra simulující vlakovou dopravu. Hráč ovládá stanici Bohumín a její různé části, např.
stanice Bohumín BI, BON, BHP, BPR, BVJ. Vlaky můžete přijmout ze stanice Dětmarovice a Ostrava
hl. n. a z dalších různých stanic a také z DKV-depo kolejových vozidel. Odtamtud hlavně vlaky se
zkratkou LV-lokomotivní vlak. Ze stanic, které jsem vyjmenoval, můžete přijmout různé vlaky, jako
například náklaďák nebo třeba vlaky osobní dopravy. Skoro pořád můžete přijímat vlak, který jezdí
sem a tam a musíte ho posunovat, anebo mu odvěsit mašinu a počkat si na mašinu od jiného vlaku.
Pro někoho to bude rozhodně těžké, ale věřím, že se to dá naučit. Jenom ten první pohled na hru vás
donutí myslet si, že je to těžké, že se to nedá hrát, ale ono to půjde.
Teďka vám vyjmenuji zkratky vlaků, které můžete přijmout z různých stanic: R-rychlík, EX-expres,
EN-euro night, OS-osobní vlak, MR-motorový rychlík, MOS-motorový. Vlaky nákladní dopravy: PN-průběžný nákladní, NEX-nákladní expres a nakonec LV-což je lokomotivní vlak (jenom mašina bez
vagonů).
Simulátory: MULTI 3 Praha-Kolín, MULTI 3N taky Praha-Kolín (novější verze), MULTIKON Modrava-Vidly-Rozmezí, SOFTIKON, MULTI 2N Plzeň-Cheb, MULTI 6a a MULTI 6b.

NÁPADY, NÁVRHY, MOŽNOSTI …
Jak strávit den na Den Země
ŠTĚPÁNKA LOCHNEROVÁ , 7.A
Už vás nebaví jen pasivně přijímat vědomosti o přírodě? Měla bych jeden nápad, jak sebou pořádně
hýbnout, aktivně a užitečně strávit den a výrazně pomoci našemu přírodnímu okolí. Nápad spočívá v tom, že bychom vyzvali všechny školy od Vsetína po Karlovice, a to jsou : Vs. Trávníky, Janová,
Hovězí, Huslenky, Halenkov, Karolínka a nakonec Karlovice, aby se podílely v průběhu Dne Země na
úklidu znečištěného břehu řeky Bečvy a to tak , že by každá škola vybrala dejme tomu dvě třídy a
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vyslala je (spolu s nějakým dozorem, samozřejmě) na břeh řeky uklidit nepořádek, který tam
byl napáchán. Děti by uklidily jen určitý úsek od své školy k další škole. Sehnali bychom si
sponzora, který by nám obstaral pytle na odpadky a nakonec bychom zavolali nějaké popeláře nebo nějakou odpadkovou službu, která by poté, co bychom uklidili, pytle odvezla.

Tak co říkáte? Kdo by se přidal? Jestli se vás
objeví víc, založme organizační tým, zatím bych
mozek týmu lokalizovala do 7. A, ale může se to
změnit podle vašich připomínek, jasně!
A tady ještě pár dalších názorů:
ADÉLA KAROLOVÁ, 7. B: Na škole je hodně žáků,
a proto bychom se mohli rozdělit do několika
skupin, které by uklízely např. les, okolí Bečvy,
zanedbaná dětská hřiště. Mohli bychom v okolí
školy nasadit stromky, jelikož ty, co tu byly, se
vysekaly a nikdo neví proč.
PAVLA ČUNKOVÁ, 7. B: Na Den Země bych si
představovala, že by se šlo do lesa nakrmit zvířata, očistit stromy, keře, představit si své domácí
mazlíčky a povědět si o nich co jí, co jsou schopni
se naučit, jakým způsobem jsou prospěšní Zemi.
Mohli bychom se také setkat s ekology, kteří
pomáhají naší planetě už delší dobu a poradit se
s nimi, co můžeme pro naši planetu udělat a jak
zpomalit znečišťování Země.
LENKA KOŇAŘÍKOVÁ, 7. B: Mohli bychom poslat
několik tříd na nějaký pozemek vysadit stromy,
např. smrky. Nebo někam jinam do přírody
sbírat odpadky, čistit potoky, řeky. Jít do lesa a
zkontrolovat, jestli třeba nespadlo nějaké hnízdo
a vrátit ho zase zpátky na strom.

OD K-POPU KE KOREJŠTINĚ
NIKOLA KAZÁNYI, 8. A
K-pop je zkratka korejského popu, který vznikl v Jižní Korei začátkem 90. let 20. století. Je to směs tří
stylů hudby (elektropop, hip hop, r´n´b ). K-pop klade zvláštní důraz na představení a silné vizuální
efekty.
Tato hudba mě zaujala na tolik, že jsem se stala fanynkou skupin jako jsou např. BTS, Girls Generation, EXO a 4Minute. Také jsem se chtěla naučit korejsky, ale nevěděla jsem, jak začít. V blízkém okolí
bohužel nebyl dostupný žádný takový jazykový kurz, proto jsem požádala rodiče o pomoc. Začínala
jsem totiž už být zoufalá... Po dlouhém a vytrvalém hledání jsme objevili na internetu učebnici Korejština pro samouky. ,,Konečně!!!,“ zvolala jsem s radostí. A pak začalo mé domácí studium. Při učení
výslovnosti mně nejvíce pomáhaly youtuberky mluvící korejsky a anglicky. Začala jsem také sledovat
K-drama, což je v Korei velmi populární hlavně u žen a dívek. K-drama je korejské drama s romantickými prvky.
Mé nadšení pro tento jazyk stále trvá a snažím se ho rozvíjet také pomocí chatu s lidmi z Koree. Pokud tě tento článek zaujal a chceš se dozvědět více, ráda ti pomůžu.
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HÁDÁME
A máme tu opět oblíbenou
suprčupr soutěž a přinášíme novou fotku. Tentokrát
jsme ale na vás ušili boudu. Není na ní žádný učitel,
ale jeden z vás. Nebudeme
prozrazovat, jestli holka,
nebo kluk, to by bylo moc
lehké. Tak schválně!
Zase si vás příležitostně
obejdeme a vaše tipy vysbíráme. Ze správných odpovědí losujeme jako vždy tři
vítězné hadače.
Tak do toho!

TVOŘÍME
ZLATÝ ŘETÍZEK
TEREZIE KOŇAŘÍKOVÁ, 7. A
Bylo mi třináct, když jsem měla sen. Sen, který byl tak skutečný, že o něm mluvím, jako by se stal,
protože já věřím, že se stal.
Bylo 13. května a já jsem musela zůstat doma, protože jsem dostala angínu. Ve škole jsme se měli
učit o Karlu IV.. To mě trošku mrzelo, protože mě Karel IV. zajímal už od malička a prostě jsem ho
měla ráda. Moje úplně první setkání s Karlem začalo v mých sedmi letech, jedním pozdním večerem,
když jsem byla sama doma a sledovala jsem animovanou pohádku o Karlu IV..
Příběh mě zaujal natolik, že jsem z barevné obrazovky nemohla spustit oči. Dokonce jsem ani nešla
na záchod, což ovšem byla chyba… Jaksi se mi nepodařilo problém vyřešit dřív, než se rodina vrátila.
Maminka neměla dvakrát radost.
Vraťme se tedy k mým 13 létům mého života. Jak už jsem se na začátku zmiňovala,
byl 13. květen a já jsem stonala doma. Usnula jsem, měla jsem strašně zvláštní sen. Objevila jsem
se na hradě Karlštejně. Byla jsem oblečená ve středověkých šatech, ale bez bot. Bosky jsem se tedy
doklopýtala až k nějakému sklípku a tiše jako myška tam vklouzla.
Najednou se mi zatočila hlava a já jsem se zase objevila někde jinde. Objevila jsem se
v komnatě, ale ne jen tak obyčejné. Ve velice komfortní komnatě s několika šatníky, s krbem,
s postelí plnou polštářů a s nebesy a dalším nelevným nábytkem. Najednou někdo zaklepal
za dveře. „Vaše Výsosti, smím dovnitř? Už je ráno.“ Lekla jsem se a schovala se pod postel.
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Spící muž v posteli neodpověděl, hlasitě chrápal a sluha vešel dovnitř. Na stříbrném podnose nesl
bohatě vyzdobené šaty. Ucítila jsem, jak mi něco leze po ruce. Pavouk, velký chlupatý černý pavouk
se mi procházel po ruce, jakoby se nechumelilo. Zaječela jsem a vystřelila zpod postele a ještě nějakou chvíli jsem se plácala po ruce, pro jistotu - kdyby na ní ten pavouk přece ještě jen byl. Jak jsem se
já lekla pavouka, tak se komorný lekl mě a upadl mu tác s královským oděvem na zem. To probudilo
ještě před chvilkou spícího panovníka a ten spadl z postele a lekl se mě i sluhy.
Všechno se nějak vyřešilo, ani nevím jak, a už jsem seděla u stolu a slavily se narozeniny Karla IV..
Když se mě vyptával, odkud pocházím, řekla jsem mu pravdu. Z Moravy, ale o 700 let plus mínus
později. Ze začátku mi nevěřil, ale pak uvěřil. A vyptával se mě na všelijaké otázky, a já jsem odpovídala, na co jsem odpověď znala. Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých věcí. Karel IV. je velice sympatický chlapík, má výborný smysl pro humor a miluje koně.
Za 10 minut zvoní, takže to ukončíme. Probudila jsem se z toho snu, bylo jasné, že to byl pouhý sen.
Sáhla jsem si na krk, jestli je pořád tak opuchlý, protože mě přestalo v krku bolet. Krk mi splaskl a na
něm visel zlatý řetízek - od Karla, na rozloučenou. Asi si teď myslíte, že jsem se musela zbláznit. No,
myslet si o tom můžete, co chcete. Od toho seznámení jsem věděla, čím budu. A neomrzelo mě to
ani teď. Jsem učitelkou dějepisu a jezdím na dějepisné přednášky pro základní a střední školy.
„Crrrrrrrrrrrrrr!“ Tak, máte přestávku. Třeba se ještě někdy někde potkáme. Na shledanou!

POEZIE
KRÁL DŽUNGLE
Pavla Čunková, 7. B
Džunglí je povíc,
to se ví,
však kterou si vybrat,
mi nikdo nepoví.
Tak začnu v pralese,
tam kraluje příroda,
zříš tam i Holmese,
jak honí kus národa.
A pak, když vrátíš se do velkých měst,
tak uvidíš tam mnoho cest,
ale nejvyšším zde králem jest,
vždy jen kruhový objezd.
Džungle je někdy i doma,
nespatříš tam jediný strom
a není zde králem nikdo jiný,
než známý Google chrom.
Ještě o jednom králi zmínit bych se chtěla
a zná ho snad každé dítě,
Tarzana na mysli jsem měla,
on vynalezl sítě.
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Vždyť králové nám dali všecko,
i opasky na gatě,
vychovali mě jako děcko,
a to mi stačí bohatě.

KRÁL PIRÁTŮ

ŠŤASTNÝ KONEC

Pavla Čunková, 7. B

Lukáš Koňařík, 6. A

Král pirátů je kapitán,
má moc nad celou lodí,
kdo neposlouchá rozkazy,
toho z můstku hodí.

Byl jednou jeden mladý král
a ten se často a rád smál.
Poddaní ho rádi měli,
krásné písně o něm pěli.

Když se naštve,
vzkřikne:
„Vy chásko líná!“
A někdy jde křik slyšet až do Berlína.

Tu se o něm dozvěděla
jedna smutná princezna.
Velmi se jí zalíbil,
její srdce okouzlil.

Být pirátem je tvrdá práce,
vůbec žádná pohoda,
když, já jsem tu jen krátce,
a stala se mi příhoda.

Svůj obraz mu poslala,
na odpověď čekala.
A tu se jí ozval,
na svatbu ji pozval.

Když jsem tak myl palubu,
kapitán spad do sudu
a když škrábu brambory,
rač poslal mě pro příbory.

Měla radost velikou,
smutek utek oklikou!
Za králem hned spěchala
a za něj se provdala.

Po příchodu všiml jsem si,
že před loď spadl kámen.
„Vidím Gali,“ zavolal jsem,
„bude s námi amen!“

Štěstí velké prožívali,
plno dětí vychovali.
A zazvonil zvonec,
příběhu je konec.

Všichni na palubě shromážděni,
připraveni k boji,
ale, děti, nemyslete,
nebyli v zlaté zbroji.
Nakonec vše dobře končí,
my stali jsme se vítězi
a na oslavu naší výhry
pekli jsme si hovězí.
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NA STŘEŠE VODÁRKY
Jan Kamelander, 7. A
Sedím na vodárce a koukám na to město.
A pořád mám v hlavě lidi, co maj to žezlo.
A ti lidi jsou moje vzory,
protože bez nich by to nešlo,
protože to slovo, co píšu, by se do beatu nevešlo.
Vidím v dálce létat motýly
a přemejšlím nad tím, jak jsme žili,
že kdybych se nezměnil,
asi bych za pár let shnil.
Jenom tady na střeše se cejtím krásně.
Tak krásně, že to nepopíšou ani básně.
A když jsi tu ty, je to ještě lepší vážně!
Moji lásku bys neprostřelil ani zbraní větší ráže,
a i kdybys to zkusil,
střelná rána se hned vymaže.

VÝSLECH: CO KDO UMÍ A DĚLÁ
ZBYNĚK ROHLÍK Z AGENTURY ŽVÁSTAL ZPOVÍDÁ HYNKA JANÁČE
Zbyněk: Jak dlouho už závodně plaveš?
Hynek: Asi už dva roky.
Zbyněk: Kdo tě navedl na tenhle sport?
Hynek: Rodina.
Zbyněk: Na co myslíš při plavání?
Hynek: Myslím na to, jak blízko je konec.
Zbyněk: Kolik myslíš, žes už uplaval kilometrů?
Hynek: Za den uplavu čtyři, tak si to spočítejte.
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BARBORA SRBOVÁ ZPOVÍDÁ ALŽBĚTU JUŘIČKOVOU
Bára: Vím, že se věnuješ závodně biatlonu. Kdy jsi s ním vlastně začala?
Alžběta: Ve svých osmi letech.
Bára: Co tě k němu přivedlo?
Alžběta: Kamarádka.
Bára: Baví tě to?
Alžběta: Ano, ale někdy jsem hodně unavená.
Bára: A co víc? Běh, nebo střelba?
Alžběta: Víc mě baví střelba, ale v běhu jsem lepší.
Bára: Jak často trénuješ?
Alžběta: Čtyři dny v týdnu – pondělí, úterý, čtvrtek a neděle.
Bára: A jak dlouho?
Alžběta: Dvě hodiny.
Bára: Kolik kilometrů uběhneš za jeden trénink?
Alžběta: Deset.
Bára: Na jakou vzdálenost sřílíte?
Alžběta: Na deset metrů.
Bára: Čemu se ještě věnuješ – kromě biatlonu?
Alžběta: Škole, rodině, kamarádům.

Karel IV. cestuje časem
Štěpánka Lochnerová, 7. A

Ahoj, jmenuji se Julie Einsteinová. Albert Einstein je můj pra, pra, pra, praděda, nebo tak nějak. Nicméně jsem
jeho potomek a zdědila jsem po něm tu nesmírnou inteligenci a chytrost, kterou se snažím rozvíjet dál a dál.
Zatím se mi to asi vede dobře, protože se mi podařilo sestavit stroj času. Já vím, já vím, zní to divně, ale vážně
se mi to povedlo, ale ještě jsem neměla příležitost ho vyzkoušet, což znamená, že vy, drazí čtenáři tohoto psaní, budete svědky něčeho nemožného, něčeho tak skvělého, a tím je mé cestování časem! Tedy ovšem jestli se
to povede!!
Rozhodla jsem se, že první, a doufám, že ne poslední zastávkou bude doba Karla IV.. Tak, vše nastavené a už
stačí jen zmáčknout zelený čudlík. Mačkám… teď…!
Stroj času mě přenesl do doby Karla IV.. Když jsem dorazila, měla jsem na sobě hnusné staré kousavé
hadry, které vypadaly jako právě vytažené z kanálu a také tak smrděly... co smrděly, páchly tak, že mi málem
upadl nos. Po chvilce jsem si toho už ani moc nevšímala, jelikož jsem pořád myslela na to, že jsem to dokázala. Musela jsem si to pořád opakovat, abych byla v klidu, jak jsem byla rozrušená. Pak jsem se rozhodla, že se
dostanu do hradu, který se tyčil na obzoru protějšího kopce. Bydlel tam Karel IV..
Omlouvám se, ale vůbec si nepamatuji, jak se mi to povedlo, jen vím, že jsem se vzbudila uvnitř hradu s bolavou hlavou a s boulí na čele skoro větší než meloun. Ležela jsem na posteli krásně zdobené zlatem z každé
strany. Vylezla jsem z ní a vešla do vedlejší místnosti, kde seděl… a teď se držte… kde seděl sám Karel
IV.!
Samou radostí jsem vyskočila do vzduchu jako postřelený zajíc a praštila jsem se do hlavy o nízký
lustr nade mnou. Karel IV. vykulil oči, div mu nevypadly z důlků. Já jen vystrašeně čekala, co se bude
13 dít dál.

Nakonec mávl rukou, a protože se zrovna chystal k obědové tabuli, vyzval mě, abych se také posadila ke
krásně prostřenému stolu a nařídil služebnictvu, ať mě pohostí. Donesli mi všelijaké dobroty a já se tak přejedla, že jsem se bála, že mě budou muset z hradu kutálet před sebou jako bowlingovou kouli. Po celou dobu
tohoto vydatného oběda se v sále, kde jsme hodovali, střídali umělci. Tanečníci, hudebníci, jeden hrál na loutnu, druhý na lesní roh, se svým uměním se představil i kejklíř a nakonec se přikutálel i králův trpaslík. Ten mě
pobavil nejvíce, smála jsem se jeho vystoupení, až jsem se za břicho popadala.
Pak jsem si ale vzpomněla, že jsem se na tento královský dvůr dostala vlastně díky svému vynálezu – stroji
času, a s hrůzou jsem si uvědomila, že mi odpočítává můj čas vyhrazený pro tuto návštěvu. Musela jsem se
k němu rychle vrátit, aby se mi nezavřela brána do budoucnosti. Pak už bych se nikdy nemohla vrátit do své
doby. Kdybych zde zůstala déle, než byl můj vymezený čas, celý časoprostor by se změnil, všechno by se posunulo a přenastavila by se budoucnost. Musela jsem rychle opustit hrad a milou společnost krále Karla IV..
Nenápadně jsem se vytratila z hodovního sálu a pomalu odcházela hradní uličkou pryč. Jakmile mi hrad zmizel z dohledu, začala jsem utíkat. Hledala jsem svůj stroj času, ale s tou boulí na čele a po tak vydatném obědě se mi špatně běželo i hledalo. Hledala jsem ještě tak půl hodiny a už jsem myslela, že tady budu nucena
zůstat. Ale nakonec jsem ho našla.
Ihned jsem se usadila, nastavila potřebný čas a zmáčkla zelený knoflík. Těsně před tím, než mě odvezl, ke
mně někdo do stroje přiskočil. Nemohla jsem se ohlédnout, stroj už byl spuštěný. Hned, jak jsem dorazila na
místo – zpět do mé doby, hned jsem koukala, kdo tu se mnou sedí. S velikým překvapením jsem zjistila, že je
to sám Karel IV.. Na sobě měl džíny a tričko s obrázkem Justina Biebera. První, co jsem byla schopná říci, bylo:
„Fuj, aaa teda Ježíši Kriste, co tu děláte?“
Karel na to jen: „Kde to, u všech čertů, jsem?“
Vysvětlila jsem mu, že v budoucnosti, v roce 2015. Karel se tak zděsil, že jsem myslela, že ho trefí šlak. Zavřela
jsem ho do svého pokoje, aby ho někdo náhodou nezahlédl. Šla jsem do kuchyně a vtom mi začal zvonit telefon. Vlétla jsem do pokoje a uviděla jsem Karla IV., jak se schovává za televizí. Začal křičet: „Co to je za pekelnou svítící krabičku?“
Začala jsem ho uklidňovat, že je to mobil, a že mu neublíží a Karel IV. se trochu uklidnil.
„Volala mi mamka a já jí to nestihla vzít a jak znám svojí bláznivou mamku, tak si mě přijde zkontrolovat, jestli
se mi něco nestalo,“ vysvětlovala jsem Karlovi. „Proto než přijde, musíte být pryč.“
Jen tak tak se mi podařilo vrátit ho včas zpět do jeho doby. Mamka bydlí jenom pár metrů ode mě. Když zazvonila na zvonek mého bytu, neskutečně jsem se lekla, že to ani není možné, jak tu byla rychle.
Šla jsem jí otevřít, sotva jsem vzala za kliku, rozlítly se dveře, mamka vtrhla do mého bytu a já dostala dveřmi
do nosu, protože jsem nestačila uskočit. Zařvala jsem na ni: „Zbláznila ses, co jančíš?“ Ona místo omluvy na
mě začala řvát: „A ty ses zbláznila?! Proč mi nebereš telefon?! Měla jsem veliký strach. Už mi to nikdy nedělej!!“
atd.,… atd.,…Však to znáte, jací jsou rodiče. Mamka do mě asi ještě půl hodiny něco hučela, ale já ji neposlouchala. Pořád se mi v hlavě přehrávalo moje dnešní dobrodružství.
Bylo mi celkem i do breku, jelikož jsem s Karlem IV. poslala do minulosti i svůj stroj času, jehož výroba mě
stála mnoho práce, času a hlavně peněz.
Potom jsem si řekla, že to ale za to stálo a najednou bum, mamka mi luskla prsty před obličejem a zařvala:
„Tak kruci, posloucháš mě vůbec?!“ „Promiň, mami, jenom jsem se trochu zasnila.“ Najednou mi bylo i celkem
do smíchu, protože mamka si může vyložit všechny důvody, proč jsem jí nevzala telefon, ale stejně se netrefí a
nikdy nepřijde na to, co se doopravdy stalo. Když se vykřičela a trochu uklidnila v domnění, že jsem asi zamilovaná, konečně odešla.
A já, já se s vámi loučím a doufám, že se vám také jednoho krásného dne podaří sestavit stroj času a
navštívíte i jiné doby a také o tom napíšete takovéto psaní.
(pozn. redakce: tato práce se stala vítěznou prací v městském kole literární soutěže O poklad strýca Juráša v
kategorii 6. - 7. tříd.)
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