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Vylet do Plzně

Moje pr zdniny

Jednoho krásného letního dne jsme se
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Zoo a Dinoparku.
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Letošníprázdniny jsem byl na více místech naŠí
republiky. Na začátku prázdnin jsme jeli na hudební ťestival
jménem Zahrada 2OO7, ktery je na Moravě. Stanovali jsme
tam
pět dní. Seznámil jsem se s Mirkem a chodili jsme se spolu
koupat a chytat ryby. Chytil jsem kapra, ktery mě il padesát
centimetrri, a Mirek chytil štiku, ale nakonec jsme je purtili
nu
svobodu. Iezdi|ijsme na vylety. Nejvíce se mi líbilo v Kromě íŽi
na zámku a v okolní zahradě. Je tu i zámecké bludiště, ve kterém
jsem se málem ztratil. Kdyby nebylo Mirka, tak bych
iam bloudil
dodnes. Pak jsme jeli do Dinoparku. Dinosalu i jsou tady
v Životní velikosti. S Mirkem .isme si na ně mohli i sáhnout.
Promítali tu 3D Íilm, vše bylo jako ve skutečnosti. KdyŽ jsme
jeli domri, vyměnili jsme si s Mirkem telefonní číslaa dodnes
si
píŠemeesemesky. Prézdniny se mi moc líbily.
Jakub Stanner

Prrízdniny
V p lce prázdnin jsem byla na tábo e, kde jsem se
učila jezdit na koni. M j koník se jmenoval Ferda. Naučila jsem
se, jak poníka správně čistit a jak jezdit kroužky i vlnovŘy,
a
dokonce i klusat. Když jsme nejezdili, hráli jsem iuy, nebo jsem
vzala velkého koně Denyho na procházku. Moc se mi tábor libil
a chtěla bych o p íštíchprázdninách.jet zase.
Kate ina Miholová

Prtízdniny

PÍi zpátečnícestě z dovolené jsme projíŽděli kolem

o

prázdninách jsme jeli s rodiči stanovat.
P ipravili jsme pot ebné věci. Na st echu auta jsme naloŽili kola
a za auto zapŤáhli vozik, do kterého jsme naloŽili stan a ostatní
věci. A vyjeli jsme.
Cestou jsme kupovali dálničníznámku, protoŽe jsme
zjistili, že pojedeme po dálnici. Jeli jsme až do Hrádku nad
Nisou. Tam jsme se ubyovali v autocampu Kristyna. postavili
jsme stan a šli jsme se vykoupat. Druh} den jšme hned po
snídani vyrazlli na vylet na kolách. Jeli jsme se podívat po okolí,
akdyžjsme se vraceli' četli jsme na informačnítabuli, že
rybník,
ve kterém jsme se koupali, je vlastně zatopeny dťrl á jeho
hloubka je 28 metrri. Také jsme si zde p ečet1i, že po vypnutí
čerpadel, která odčerpávala vodu, se dťrl zaplavovalt iroky.
Dalšíden jsme jeli do liberecké Zoo. Viděii jsme
bílétygry' cvičeníslon , vystoupení lachtan a krmení tuč ák .
1'aké jscrrr si v dětském koutku koupila krmení pro kozičky. Ale
stala sc nT i taktrvá nehoda. Nedočkavy kozlík mi vyraz\l z ruky
klobouk. vo ktcr ln jsem měla krmení. Potom mě trknul do
b icha a tllízl tlli klobouk. Po návratu ze Zoo jsme se šli

Letos

vykoupat.

ť'tvr'ty tlctr 1rršcltl. alc jen ráno. Po obědě jsme jeli na
vyhlídku. ktcrii sc .ittlclttrvttla l)tlptlva skála. odtud byl i<rasny
qhled na krttjirltr. Z vylrlítlliy rtiis vyltrral siln vítr. Daišíden se
ochladilo a prŠcltl. 'lirk .isrrre .|cli tltr itkvit1larklt vl-iberci.
Následující don.isrrrc.icli Irlr ktlliiclr ttit llt'ittl (ir'irlrŠtt:irr. l)rolrlíclka
bylazajimavá, alr: krátkri. l,íllillr sc ttti ltlr;llc lr vylllítlktlv.|l včž,.rc
které byl krásrry vylrIcd. I)lilc .islrrc rrirvŠtívililrr.:rtl l,crtrllct.k lt
zastavili jsmc se i v .lal-rltlrtlt ltt v l,trtljcŠtč.tlí.Ztlc.jsrrrc vyslccllli
zajímavou povčst o ztracon
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ZV()llLl z ktlstclrrí včŽc.

hradu Frydlant v Jizerskych horách. Potom jsme pokračovali
směrem Harrachov aŽ domri. I kdyŽ nám počasímoc nep álo,
dovolená se nám líbila.
Eliška Zemková

Moje zížitkyz pr zdnin
o prázdninách jsem byla s rodiči v jižníchČechách.
Bylo to moc hezké. Měli jsme p jčenou kánoi a sjíždělijsme
eku otavu. Šliisme i na hrad Rábí, kde jsme si z medovych

pláství mohli r,yrobit svíčkya mohli jsme si zkusit, jak se d íve
na ece otavě ryžovalo zlato. Byli jsme ubytováni v krásné
chalupě v malé vesničce blizko hradu Velhartice. U chalupy byla
i zaI'tada, na které jsme s rodiči hráli badbinton a petang. Jezdili
jsme i na jiné vylety, t eba na hrad Klenová, na rozhledny
Bolfánek a Svatobor, nebo do měst Sušice a Klatovy. Na
Svatoboru se nám moc líbili paraŠutisté.Byl velky uitr a oni
skákali paraglayding. Nezapomenutelny byl i w let k Certovu a
k Černémujezeru, kde jsem se nechtěně rykoupala v oblečení.
Ještě Že s sebou maminka měla náhradní tričko a kraťasy. Ráda
vzpomínám i na vodní hrad Švihov,kde nám dětem dávala paní
pruvodkyně rtnné ríkoly a moc zajimavě o hradu vyprávěla.
Říkala nám také, že se tam točívánočnípohádka. Moc se těším,
ažii o Vánocích uvidím a budu vzpomínat, jaké to tam bylo.
Kate ina Ottová

Prázdniny zaěaly tím, že jsme jeli do Chorvatska.

Ale o tom vám vyprávět nebudu. Zaěnu t eba tím, jak jsme byli
v zoologické zahraďě v Liberci. Moc se nám líbilo krmení

Hory
Na horách je vŽdycky zima,
ale je to tam moc prima.
Je tam hodně sněhu,
ktery často brání v běhu!

Legrace je tam však dost,
hory máme pro radost.

lachtan . PokaŽdé' když něco p edvedli, dostali za odměnu rybu,
kterou mají moc rádi. Potom jsme viděli malé opičky, které se
neustále honily, chráněné bílétygry a mnoho dalšíchzvíÍat.Ze
zoologické zahrady jsme šli do botanické zahrady. Zmnoha
druh rostlin mě zaujaly masoŽravé květiny. Také se mně líbil
pavilon s kaktusy a krásně naatanžovaná akvária. o měsíc
později jsme navštíviliLiberec ještě jednou. Jeli jsme vlakem'
potom tramvají a pak jsme došli k lanovce, kterou jsme vyjeli na
Ještěd. Bylo moc hezké počasí,a proto jsme měli opravdu krásn;i
\afhled. Sedačkovou lanovkou jsme sjeli dol , p išli jsme k vlaku
a odjeli jsme dom . To byl mrij posledni prázdninovy zážitek.

Na rybnícíchje jen led,
obletí to cely svět.

A kdyŽ

máte dlouhou

chvíli'

rla lrory .ied'te, dokud jsou kopce bíly.

Jslyšítepraskat led
it trvitlítc napohled,
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Zížitkyz pr zdnin

Viviana Ludvíková

Moje prázdniny začaly s kamarády venku v parku.
jsem
Když
chtěla spát, nemohla jsem usnout. Hádejte proč? Bylo
to něco hodně silného, aby to bylo lehce zničitelné.Byl to krásny
pocit kamarádství.
Dále jsem jela na tábor. První den se mně tam líbilo.
Ale druh; den to bylo obtíŽné,protože budíčekbyl už v 7.00
hodin. Na tábo e jsme hodně sportovali. Den p ed odjezdem
dom jsme měli pouť a diskotéku. Poslední den jsme uklidili
chatky, všichni vedoucí se s námi rozloučili a kucha nám dal
malou svačinku. Za chvíli tu byl autobus a už jsme jeli domri.
Brzy po pÍijezduztéhorutu uŽ byla škola!
Tereza Hochmanová

dávali páty díl Harryho Pottera a Fénixriv ád. Když jsme si

V' provo no ryby
Když tatka p ijde z práce. domlouváme se, kdy
pojedeme na ryby. P ipravujeme si věci a dávámeje
do auta. A
uŽ jedeme. U vody si vybíráme místo. Napíšeme
si docházku do
povolenky.
Navazuji si prut na plavanou. Dám na háček žížalua
nahazuji. Začínám si navazovat prut natěŽko. Najednou
vidím,
;u! -! pod vodu jede splávek. Zasekávám! Táhnu z vody první
rybu. Je to lín, ktery mě í 39 cm a vážíasi 1,6 kilo. Dávám lína
do vezírku a znov.t nahazuji. Pak dovazuji druh; prut natěžko.
Na háček dávám kuku ici a nahazuji, co nejdál mi io jde. Chvíli
sedím a dívám se na taťku' jestli uŽ něco chytil. Najednou
slyším, jak mi policajt bouchnul do prutu. Zasekávám! Táhnu
většírybu, asi to je kapr. Po chvíli mi ho tatínek podebírá.
Je to
opravdu kapr. Mě í 53 cm. Je moc krásnyl
Začínápršet. Balíme a s krásnym pocitem jedeme

dom

.

Josef Čižek

Vylet do Prohy
Nejhezčízážitek zprázdnin mám, kdyŽ jsme Se
jednoho krásného dne rozhodli s rodiči jet
na v let dá Páhy. Jeli
jsme nejrychlejším vlakem České."publiky,
iedy Pendolinem.
Ve vlaku se mně moc líbilo nrtlclcrní zaŤízeni a také se mně líbila
rychle ubíhajícíkrajina. |)o chvíli jsnrc p iieli na hlavní nádraží
v Ptaze.
Chodili jsme po našenr hlavnínr nlčstča viděli jsme
hodně památek. Mezi ně pat í Václavské rránlčstí, pct ínská
rozhledna, Národní divadlo a Karlťrv most. 'l'aké jsmc se
byli
podívat na Pražskémhradě. Po procházce po Prazejsme
zašli na
oběd a rozhodli jsme se zajet do kina. Je trojrozměmé a
zravna

nasadili vyptijčenébryle' postavy se pohybovaly okolo nás a tak
nás to r,táhlo do děje. V kině jsem nebyl poprvé. Také jsem ještě
viděl dokumentární filmy o žralocích,dinosaurech a o kosmu.
Tomáš Smetana

Slovnostní otev ení houpoček
Já a setra Andrea máme rády houpačky a všechno' po
čem se dá Iézt. Po tom, kdy jsme se p estěhovali do P edmě ic,
se táta rozhodl postavit nám na zahtadě houpačky a houpací
kruhy, které jsme dostaly se sestrou k narozeninám. Slíbil' že do
p íštíchnarozenin bude mít konstrukci hotovou. Hned jsme
všichni věděli, Že to určitě nestihne, protože se se všímpiplá.
P edpovídali jsem dob e. Pokaždé,kdyŽ jsme byli venku, táta
něco mě il a zkoumal.V květnu p išly dalšínarozeniny, ale
houpačky stále na zahradě nestály. Hotové byly až p ed
vysvědčením.
Všichni jsme měli velikou radost a rozhodli jsme se
nové houpačky oslavit. Mamka nám ptijčila staré záclony, které
nám dovolila dokonce i rozst íhat. Samoz ejmě jsme toho se
sestrou vyuŽily. Konstrukci houpaček jsme ozdobily a uvázaly
na ni pásku na p est iŽení. Mamka ještě koupila dětské
šampa ské. oslava mohla začít.P išli k nám všichni známi z
ulice. Na oslavě houpačky otestovala i sousedka Květa, coŽ
znamená, Že houpačky vy&ži kaŽdou zátěž. Tatínkova pečlivost
se vyplatila. Někdy se rád houpe i sám.
Kate ina Ottová

Nešikovny jezdec
Jednou zrána se parta kamarádťr sešla p ed školou.
Řekli si, Že se po r,yučovánísejdou a vyjedou si na koních. ,,Tak
dob e, domluveno,'' ekl Pepík, kte, zrovna moc dob e jezdit
na
koních neuměl, ale moc se to chtěl naučit. ''No, nevím, jestli
bys
měl zrovna ty, ktery to moc neumí, jezdit do lesa. vsuae jsou
napadané kameny,'' utrousila Rozárie, které se nejčastěji
íkalo
Rozárko, nebo RÓzo. Pepík začal natahovat moldánky: i'A proč

bych tam, R zo, s vámi neměl jezdit?,,
''No asi proto, Že jsi na koni riplnej amatér. Jak budeš skákat p es
kmeny strom ?'' odpověděla R za. Pepík propukl v pláč. ,'To
Se
nestydíte? Hádat se, jestli Pepík pojede. nebo ne? Je to jeho
věc a
ty mu do toho, Rozárko' nemáš co nrluvit,'' p erušiia je Lea'
''Máš pravdu, Leo. Promiii, Pepíku, kliclně s námi pojeď,'' ekla
na to Rozárka. Pepíkovi se ulevilo.'' Tak to bychom měli.
P estali jste se hádat, a dokonce jste se usrní ili, '' p.áhláril Vojta,
kterému nikdo nikdy ne ekl jinak neŽ Mr ous, protoŽe byl'
ze
všech nejmenší. Většinou byl ale ze všech nejrozumnější.
Nastalo odpoledne a všichni Se sešli na p edem
domluveném místě. Ve stájích. ''VŠichni nasedat, nuu'áit,
ul.
p ed tím nezapome te koně po ádně vyh ebelcovat, rozčesat jim
ocas, h ívu a kštici! Také jim ádně vyperte kopy.ta, aby.je
iam
něco netlačilo a aby mohli pohodlně jít,'' ekla Lea. Všichni
udělali, co měli.
'' Hotovo, mrjžem e vy r azit,,, prohlási
l Mr ous.

Vyjeli do vo avého lesa. KdyŽ projeli kolem
krmelce, uviděli kládu. Chtěli si zaskákat. všem bez Pepíka,
ktery to ještě neuměl' ''.lcdém,'' zak ičeli témě všichni najednou.
Ale stalo se něco, co nikclo nep edpokláclal. K , na kterém jel
Pepík, *ryrazil za ostatními. I)epík ho nemohl z'adržet. Než Pepík
stihl íci "uzdečka", k se s ním p encsl p es knlen stromu a
Pepík padal k zemi. Rozárka se začala zlobit: ''Já to věclěla.
Neměl s námi jezďit. Já věděla, že se něco Stane.''

Mr ous zuŤ1l ''Prosím tě, Rozáro, nemriŽeš si jednou své
domyšlivéečičkynechat pro sebe?''
"Musíme jednat okamŽitě, zavoláme Sanitku,'' starala se Lea.

Sanitka p ijela za chvilku a Pepíka odvezli do nemocnice.
Po ádně se lekl aměl z pádu šok. odnesla to ruka. Byla zlomená.
Děti už neměly chuť dále jezdit. odvedly koně zpátky do stáje a

lyh ebelcovaly

A

je. Netrpělivě čekaly, aŽ se Pepík vrátí domri.

večer už byl Pepík zpátky doma. Smál se, a
dokonce se vychloubal, jakou má pěknou bílou sádru. Druhy den
Se mu na ni všichni podepsali. Dokonce byl ráď, Že nemusí psát
písemku z matematiky. Jen ho trošku mrzelo, Že nemrjže dál
jezďit na koni. Prohlásil, že ažbude mít ruku v po ádku, naučíse
skákat p es p ekážky. A jak ekl, tak udělal. Za necely rok se
natolik zdokonalil, Že si ho Rozárka už nemohla dobírat. Začal se

p ipravovat na parkurové závody a kamarádi mu rádi pomáhali.
A jak to dopadlo nap esrok? Pepík parkurovou soutěŽ lyhrál.

Aneta Pávová
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Tereza Hochmanovčt - ilustrace ke knize A. Lindgrenové Pipi Dlouhá

punčocha

Zemět esení

Písmožroutek
Tento sk ítek bydlí ve školních,městskych nebo
národních knihovnách. Jmenuje se Písmožroutek. Do styku
s člověkem se dostává velmi zŤidka. Je jedním
z privodních

obyvatel našíplanety.

Nosí červenébotky, zelené tepláčky a bílou košilku

s'.modrym motylkem. V jeho obličeji jsou vid8t
rysy rošťák a.
ďábelsky hnědé oči a uštěpačnyťrsměv. Mě í asi p,ii metru.

Má

Jeho chování je rošt'ácké,neustále p ehazuje
písmenka v knížkách. I jeho jméno uŽ napovídá, co daišího
dělá
v knihovně pro nepohodlí čtená . Mlsá písmenka, je
to jeho
jediná potrava. Je pozorulrodné, že všechna písmenka,
tudíž
informace, které sní. pak má v hlavě ukry.ty, jako by je
sam
nastudoval. Lze ztoho usoudlt, že má velké vě-domosii. To,
Že
má PísmoŽroutek velké znalosti, má llrozivy dopad na
návštěvníky knihovny. V kníŽkách se nachťzeji pouze
čisté
stránky nebo p ípadně obrázky.
Lidé ho proto v lásce mclc nemaj í a snažíse ho všelijak
vyhnat. Ale mamě. Dokonce i několikrát p estěhovali knihovnu,
ale také mamě. V Čechách žije jen pár kusri, dokonce tak
málo,
Že bychom je mohli na prstech spočíiat.

M j vztah k PísmoŽroutkovi je kladn;17. Je mi jedno, co
dělá' někdy mi to p ijde i ftipné. Budé to asi tím, Že nejsem
moc
velky čtená .
MichalUrsík

Vysvětlení jakéhokoliv jevu nebo prachobyčejné věci
začínánějakym p íběhem. Proto i já vám chci r,yprávět sv j
p íběh, ktery r,ysvětluje, jak naZemi vzniklo zemět esení.
Tenkrát Žili bohové stejně jako lidé a tenkÍát měli
bohové stejné vlastnosti jako lidé, ne - li horší.Euky, jeden
z bohri, měl velmi neposedného syna Kloxe. Klox byl narczdíl
od svého otce velmi pohledny, o to více neposedny, a kde se
dalo, tam udělal nějakou neplechu. Ale i takového h íšníkapotká
láska. A tak se Klox zamiloval. Ale nesprávně. Jeho vyvolenou
byla Beliá, dcera bohyně Alfi.
Alfa už dlouho vedla rozep e s lín;fm bohem Euky.
B h nikdy nic nechtěl dělat, jenom se bavit a uživat si svého
nadpozemského Života. Nic nebudoval a nic neměl. Byl vŽdy jen
tam, kde se něco dělo a kde se něco slavilo.
Rodiče tohoto zamllovaného páru se o jejich vztahu
dověděli a rozzuÍilo je to. Alfa kolem sebe pouštěla hromy a
blesky a Euky vzteky skákal z jedné nohy na druhou a hlasitě
dupal. A čímvíc dupal a dupal, tak povrch Země začal praskat
pod tou jeho božskou silou a desky zemské kriry se začaly
roi1iždět. Euka ucítil, že se něco děje a hned p estal. Pak ale
uviděl tu spoušt'. Všude, kam dohlédl, byla jen sutina a prach.
Euka se tomu nejprve podivil, ale pak dostal nápad.V1užI.je této
nové moci ve sv j prospěch a proti svym nep átelrim.
A co zamilovany pár? Ten se ukryl, aby se vyhnul
následkrim ničivéhozemět esení. A udělali dob e. A víte proč?
Protože všechny špatnélidské vlastnosti, tedy i boŽské, které
vyplavou na povrch a které jsou vyuŽity nesprávnym směrem,
musí zase pomalu a pomalu zpátky do ritrob Země, odkud p išly.
Ale to bude trvat ještě mnoho a mnoho let, protože brih Euka je
jen tak nepustí ze své moci a bude je ještě nějakou dobu
využívat. Ale snad p ijde doba, kdy i on pochopí, že na světě je
krásně i bez násilí ahttnv.
GabrieIa Michálková

Hvězdy no obloze
P ed tisíci a tisíci lety byla Země dvakrát většía Žil

na ní brih tance Querinkl. Země bylo místo plné radosti a veselí,

Podzimní den

kde se stále slavilo a veselilo. P i jedné z milion oslav se
Querinklriv kouzelník rozhodl p edvést své nové číslo,které
nazval bada- bem. Uprost ed slavnosti, když p išla ada na
kouzelníka, aby p edvedl své umění, zapáIil větev a p iloŽil ji ke
knotu. Bum! Prásk! T ísk! objevilo se velikánské světlo, které
v nepatrně krátkou chvíli pohltila ohlušujícírána. Země Se
zmenšila a st epy z jejiho povrchu odlétly kilometry daleko a

Je podzim ajá sedím na houpačce'
na st eše slyšímštěbetat vrabce,
barevnych listri jsou hromady.

krásu.

Je tu zima,

hluboko do vesmíru' Vybuch st epy tak ozáÍ1|, že začaly samy od
sebe svítit. Noví obyvatelé Země jc nazvali hvězdami a dodnes je
se zatajenym dechem pozorují na nočníobloze a obdivují jejich
Vojtěch Grisser

Už je tu podzim, já v skry'tu duše doufám,
Že větr podzimních závan
vám náladu nezkazí.

risměv ažzamrazi,
cítímtu zimu ve tvá i.
Pochmurné období je p ed námi,
barevné listy v nás teplo rozzáÍi,
zkrátime si tím čekání.

Sluníčkose schová zamrak,
do nebe vz|étne barevny drak,

dračísez na začíná.

Tenhle sport nás nadchne a nápady dochází
arymy též,
proto se loučím,podzimem se nechám vést.

Kate ina Ottov
O krtečkovi

ilustrace ke knize

Gabriela Michálková

Št<olnistrašid1 lko

V

Na našíškole strašíjedno malé strašid1lko Bubula.
Jeho domov je v knihovně, ale často zavítá i do t íd a udělá tam
pěknou paseku. Bydlí sám, takže se nemriŽeme divit, kdyŽ občas
z nějaké knihy oživít eba draka nebo čerta.

noce

Stromek, kapr, dárky,
dostaneme sá ky.
Budeme zpívat koledy,
pozveme i sor-rsedy.
Jíme spoustu cukroví,
schovaného v podkroví.

Po dobr voče i,
čekánlc na zvonek,
JeŽíšekp iide
a doncse stromek.
S novynri ponoŽkami
p jdu spát,
o dnešnírndni
nechám si zdát.

Gabriela Michálková

Bubula je strašidlo zvláštni, nevydává rizné sk eky
ani nerozsvěcí nebo nezhasíná světla. on jenom kaŽdého, kdo
p ijde do knihovny, začne lechtat, tahat za vlasy' brát mu
pantofle a dělat jiné vylomeniny. ProtoŽe má kouzelnou moc'
mriŽe se udělat neviditeln;1im, takže ho zatim nikdo neviděl. AŽ
na mě. Já jsem Bubulu párkrát zahlédla.
Je velice malinky. Jak si ho postupně vybavuji,
vypadá spíšejako trpaslík. Sice je mu uŽ 251 let, ale jeho
tvá ička stále p ipomínátvá malého dítěte. Krásné čokoládově
hnědé očijsoujako rozsvícenébaterky, které vás na první pohled
zaujmou. Nemohu také zapomenout na jeho většíkuíat;1i nosík a
malé uzké rty. Velmi často nosívá červenou čepičku.Jého zeleny
kabátek mu zakryvá kulaté b íško.Hnědé kalhoty a boty černé
jako uhel jsou mu velké, takŽe mu velmi často p;dají.

Bubula je občas i docela uŽitečny sk ítek. SnaŽí se
pomáhat v knihovně. No, ale většinou to skončíšpatně. Všichni
žáci i učitelémají Bubulu rádi a on o tom ví. I já patŤím mezi ty,
kte í Bubulu zboŽriuj i, i když je to maly lumpík. Bez našeho
malého strašidla by ve škole nebyla legrace.
Kate ina Horáková

Hosíčí
Červenéauto s majákem
zastavilo p ed barákem.

':i:'ilJl;''Ť:'1";1''"'ffil''
Jeli tedy o drim dál,
soused se studem propadal.
Pálil jenom kupu listí,
ekl jim:,,Konev vody to jistí!,.
Hasičrim to p edem íci měl,
jenže na to zapomněl.
Hasiči mohlijinde pot ební by,
někde, kde o život mohlo jít.
Mějte tedy na paměti, Že je dobré ohlásit, když chcete něco spálit.
Nedopat ením se m že stát, že hasiči nebudou včas tam, kde

p jdet ebai oživot.

Michal Ursík

města byla ucpaná a tvo ily se kolony. Uvízlijsme v ní i my.
Najednou se z kolony za námi ozvalahrozná rána. Vše jen pár
metru od nás. Všichni zaěalí lry|ézat z nabouranych aut a utíkat
pryč' Po chvíli byly slyšet i houkačky hasičti a sanitek. Auto,
které uvízlo mezi dvěma vozidly, bylo riplně sešrotované, dve e
nešly otev ít a posádka byla těžce zraněna. Měl jsem z toho
divn;f pocit a strach. Kolem auta se seběhli hasiči v uniformách.
Z rozbitého auta vyprostili oběti, o které se postarala jednotka
rychlé pomoci. Všichni pracovali rychle a profesionálně. Celá
situace se uklidnila. JenomŽe za chvili nastala opět panika. Auta
se začala rozjížděta podle hlasatele rádiahrozll qbuch jednoho
z havarovanych aut. Hasiči opět situaci uklidnili a vybuchu
zabréni|i.
My jsme pokračovali v jízdě na zápas, kteq jsme
stihli včas. Ale po celou dobu jsem p em; šlel, jací jsou hasiči
odvážní, v nebezpečízachovávají klid a jak rozumí své práci.
Stejné vlastnosti pot ebujeme i my fotbalisté, nap íklad p i
penaltě na h išti. Ale kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby se o
zraněné lidi a skoro ho ícíauto měli postarat právě fotbalisté
nebo spěchajícífanoušci ?
Daniel Pekáč
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Tereza Gajov
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Nehodo

Ho ícírukovice

Jednoho dne šli rodiče na oslavu ke svym p átelrim a já
jsem musel spát u babičky. KdyŽ jsem se díval na televizi,
uslyšel jsem ohromnou ránu. Ihned jsem vyletěl zpod pe iny,
abych se podíval z okna, co se stalo.
Na ulici p ed babiččinymdomem stála dvě auta asi
pět metru od sebe. obě ho ela velk;mi plameny a už z dálky
bylo vidět' jak jsou pomačkaná. Chvíli se nedělo v bec nic, až
pak z jednoho automobilu q'skočil muž a snažil se otev ít dve e
na druhé straně. Vzbudil jsem babičku a vystrašenym hlasem
jsem jí zaěa| rychle popisovat' co se stalo. Babička chtěla volat
hasiče a sanitku' ale ti už p ijíŽděli. Vyskákali z hasičskéhoVoZu
a okamžitě zaěali hasit obě auta. Po malé chviličce dorazila i
sanitka.

Hasiči uhasili požár. Z auta,

I

)

z

kterého dosud nikdo
nevyskočil, hasiči r,yprostili dvě těŽce popálené dospělé osoby'
které naložili do sanitky, a ta je odvezla do nemocnice.
Po p íjezdu policie bylo místo i obě auta drikladně
prohlédnuta, aby se zjistilo, jestli ještě někdo nezristal ve vracích
obou aut. Zjednoho vraku nakonec vytáhli dětskou sedačku.
Bylo velké štěstí'že v autějely jen dospělé osoby.
I p esto, že na místě nehody se stále něco dělo, babička
mě poslala spát. Ale já jsem nemohl usnout. Kdyžjsem zav el
oči, stále jsem slyšel tu ránu a viděl r,ysoko šlehajícíplameny
z aut
Ráno se ukána|o, že viníkem autonehody byl muŽ, kter;
lryvázl bez zranění. Byl ale opily. Byl jsem ztoho smutny,
protože to odnesli nevinní lidé. Kdyby ale nebylo rychlého
vyjezďu a profesionálního jednání hasičri, dopadlo by to riplně
jinak. od té doby si ještě více vá im jejich práce a vim, že
opravdu to jsou profesionálové a skutečnímuži.
Vojtěch GrÓsser

Tento p íběh se stal u nás doma

v

noru tohoto roku.

Byla neděle a cely byt zača| vonět chystan;m
obědem. Zatímco mamka vaŤila, já a mrij bráška jsme si šli
zapnout počítač.Chtěli jsme si zahtát nějaké hry, abychom se
trochu zabavi|i. Známe uŽ hodně her, ale chtěli jsme vyzkoušet
ještě nějaké nové. Našli jsme hru, ale nevěděli jsme, jak se hraje.
Bráška zavolal na taťku: ,,Tat'ko, pojď nám prosím pomoc
S novou hrou' my nevíme' jak dá1." Za malou chvíli jsme se již
všichni t i seznamovali s pravidly nové hry.
Mamka zatím z stala v kuchyni a pokračovala
v p ípravě svátečníhooběda. Za chvíli jí však bylo divné, že se
taťka nevrací. PoloŽila si tedy kuchyriskou rukavici na linku
blízko sporáku a šla se za námi podívat. Chvíli s námi
v obyvacím pokoji pobyla. Ale opravdu jenom chvíli, protože
jsme všichni ucítili zápach, jako kdyby někde ho elo. Mamka
odešla do kuchyně, ale to už jsme slyšeli její volání: ,,Pomoc,
ho í nám kuchy ská linka!" Já a bráška jsme se na sebe zmateně
podívali. Ale tat'ka duchap ítomně napustil do kbelíku vodu a
nalil ji na plápolajícíohe . Hned jsme zjistili, že kuchy ská linka
chytla od špatně položenérukavice. Všechny nás vylekalo
pomyŠlenína to, co se mohlo stát.
Tentokrát vše dopadlo dob e, a to díky taťkově i
mamčině rychlé reakci. od této události si vŠakmamka stále
dávápozor' kam rukavici odkládá.
Nikola Jamnická
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věnec

Oslova Silvestro

Budu vám r,ypravovat p íhodu' která se mi stala
jednou o Vánocích. Chtěla jsem vyrobit adventní věnec.
P ipravila jsem si šišky,jehličí,sušeny pomeranč' svíčkyi
barevné stužky. Dala jsem si záležet a zhotovila jsem věnec tak
veliky, že nám zakryval prilku stolu v obyvacím pokoji.Všem se
moc líbil. Právě začínalaprvníadventní neděle, takže mi mamka

ekla: ,,Míšo'prosím tě, rozsvit' první svíčkuna adventním
věnci." Šla;sem ke krbu, vytáhla-zápalky, rozsvítila svíčkua
těšila jsem se, jak bude věnec záit. Potom jsem odešla do
koupelny. Kousk m usušené pomerančovékriry na stole vedle

věnce

jsem

nevěnovala pozornost.

Za chvíli p iběhla mamka do koupelny a volá: ,,Ten
věnec ho í!" Rychle jsem na sebe oblékla župan. S mamkou
běžíme do pokoje. Viděly jsme, jak ho í uz i stril. Vzaly jsme
kbelíky s vodou a ohe jsme společnymi silami uhasily. lesto ten
večer jsme s tat'kou jeli koupit novy stril. Na tuhle p íhodu si
Vzpomenu vždy o Vánocích. A svíčkyna adventním věnci uŽ

raději Sama nerozsvěcím.

Hav rie

Michaela Dostálová

NeŽ začnu vyprávět svtij ,,plamenem ošlehany
p íběh", měl bych se p edstavit. Jmenuji
Dun, je mi 13 let a
'é
jsem žákem sedmé t ídy. Jsem fanouškem
všech sport ,
p edevšímfotbalu. JiŽ několikrát jsem uvažoval, jaké by to asi
bylo, kdyby mě fotbal živil a já se stal ,,druhym Rosickym... Byl
bych v televizi a fanoušci by si o mně vyprávěli. A zrovna taáy
začínám j p íběh.
Jednou jsme s mymi rodiči lryrazlli na zápas, ale
nebyli jsme sami, kdo měl stejn;f nápad. IJž pŤíjezdová cesta do

Zbyva\y čty i dny do Silvestra a jájsem ještě neměl
nakoupené žáďné rachejtle ani jinou pyrotechniku. Proto jsme se
s kamarády vydali do obchodu. Koupili jsme několik posledních
kouskťr, odvezli je domri a schovali si je do sk íně.
Konečně tu byl Silvestr! Po setmění jsem začal
nedočkavě rozba\ovat rachejtle a odlepovat z nich izolepu. S
kamarády jsme p ipravili venku st l a rizné lahve. Vše nám šlo
hladce, protože nebyl sníh a ani nebyla zima. Bližila se p lnoc.
Začína\ijsme odpočítávat:,'...pět...čtyi...t i...dva..jedna!
Šťastnynovy rok!'' A zača|o bouchání a st ílení.Na obloze se
objevovaly nádherné obrazce plné p ekrásnych barev. Byli jsme
nadšení, že i my se m žeme p idat. Zapa|ovalijsme rachejtle a
fontánky jednu za druhou. Jenže zafoukal vitr ajednu fontánku
shodil. Zača\a ho et, a protože nebyl sníh, chytla od ní i tráva.
Chytnul i ke . Rychle jsme zavo|a|i na číslo150. Měli jsme totiž
strach, aby se oheri nešíil dál. Naštěstíhasiči p ijeli rychle a
poŽár uhasili. Nám se dostalo poučení,že si musíme p i pouštění
fontánek ďátpozor na to' aby se nep evrátily.
Hasiči odjeli' ale vzali s sebou i zbytek naší
pyrotechniky. A na nás zbylo jenom sledování nebe s novymi
barevnymi obrazci.
Lukáš Mrkvička

Novoročnípož r
Konečně nastal poslední den v roce. Byli jsme doma a
všichni jsme sledovali zábavn] po ad v televizi' pritom jsme se
Živili p epychovym jídlem.
Asi v pět hodin odpoledne jsme se šli s rodiči a bratrem
projít. Bylo nádherné počasí.U rodinnych domk pobíhali lidé a
chystali si rachejtle na večer. Po návratu domri jsme dova ili
silvestrovskou veče i. Po veče i jsme si povídali,
iat kao vstoupí
do nového roku, a zavzpomínali jsme na dědu, kter;f byl zÍovna
v práci.
Bližila se prilnoc. Taťka začal na stril nosit skleničky,
dětské ,,šampa ské" a pro dospělé nesměl chybět vinny st ik. V
televizi už odpočítávají:,,. . . šest. . .pět. . .čty i. . .tii.. . dva.. .
jedna!" oz1vají se první t ny českéhymny, tat'ka otevírá
šampa ské a začínánalévat do skleniček i vinny st ik. Vítáme
novy rok 2007. Yzápětí zaěaly bouchat a svištět vzduchem
rachejtle a petardy. Všichni jsme vyšli na balk n a sledovali jsme
tu barevnou krásu. Je něco po prilnoci, já i bratr jsme p íjémně
unaveni' a proto se ukládáme ke spánku' Ještě chvíli jsme si
povídali - kďyž najednou spustila pronikavym hlasern siréna.
Co se děje? Znovu vybíháme na balk n a vidíme plameny.
Všichni jsme byli vyděšení, co to kde mt e ho et, jenom bráška
se raduje, že hoÍíškola. Museli jsme ho však zklamat. Škola
neho ela, ale ho el seník u cukrovaru. Ztichlou nocí se ozyval
hluk a praskání ohniq ch jazyk . Do toho houkaly ze všech
stran sirény hasičskych aut. Tat'ka to nevydrŽel a šel se podívat,
co se doopravdy děje. Po návratu nám ekl, že zachtatovat bylo
t eba i ubohá poplašená zvíÍata.P ed ničir.ym živlem se
nepoda ilo uchrrínit jedno prase' které v plamenech uho elo.
Druhy den jsme ještě ve vzduchu cítili kou . odpoledne
.
jsme se šli podívat na místo včerejšíhoneštěstí. V8e bylo
oho elé azb5rtky d; mu stoupaly vzhriru. Tímto nep íjemnym

Ale kdyby nebylo
kdo ví, jak by
pomocníkťr,
ch
p edmě ickych hasičťr a dobrovoln;
oslavy nově p íchozíhoroku dopadly.
zž itkemjsme začali noq kalendání rok.

Veronika Robová
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hosičem

Povolání profesionální hasič pat í mezi nejnáročnější,
nejnebezpečnějšía nejvzrušivějšípovolání, jaké znám' Takovy
člověk, Ltery tomuto povolání zasvětil svrij život' musí b;t
fyzicky zdatny,psychicky velmi vyrovnany a celkově odevzdan;f
svému povolání.
Nedávno jsem zhlédl p íběh muže - hasiče, kter; p i
velkém požáru obchodního centra nasazoval vlastní Život' aby
je
zacfuánii životyjin;fm lidem. Neměl ani tušení'Že v ohrožení i

jeho
rodina, která zde pokojně nakupovala.
's
r'enaro"enym dítětem se jeho kolegrim poda

ilo

Manželku
zachtánit-

Sedmileté dce i však pomoci nebylo.
Tento muŽ proŽíval obrovskou bolest nad ztrátou
svého dítěte. P esto za nece|é dva měsíce byl opět v plném
nasazení p i automobilové nehodě.
P i lykonávání tohoto povolání jde vŽdy o čas, hru
nervti, p ipravenosti, zkušenosti a v neposlední adě odhodlanosti
zachr ánit lidské Životy nebo maj etek.
Jsou to opravdoví chlapi.
Jan Němec

Moje oblíbená kniho se p edstowje..
Dafší část sborníku tvo í p íspěvky dětí
da 4out-ěže Moje obIíbená kniha se p ed'stawuje,
prob^ěhla-'v knihovně V íjnu z-ool v Tydnu
|tr,)
k"'th/'.n. SoutěŽ mě1a i část v tvarnou.
Vzhfedem k tomu, že je knrhovna umístěna
šk91y a ]eji provoz zajišťujíuči1-elky
:-u4?YŤ
nuo].'u]. .
3Š,
:u- možnosLi spo1upráce knihovny a
škot/ primo ideáfně.
Ve škotním roce 2Ow/;OO8
]she realazova]i něko.Irk projektri, V nichŽ se
prol., nu1o vyučovánís návŠtěvam1 v knihovně.
Jeden
z nich se jmenoval Cesta do
plqulFu a byl Ínspirovany 13O. v ročím narození
.ptrluit.]e Eduarda Štorcha. Pro j ekt ve 4 .B byl
oq.l,,'|o'u. Četbou knihy Lovci mamutri. V knrhovně
propnla beseda o E. Štorchovi, dop]něná
Ko' ;eho knih, a beseda o knihách
'yst/
pi#o"", neJ en Štorchovch. Nechybě1a ani soutěžO
s oo1ren-aml V podobě diplomri a dárečkri. Knihovna
Sg 'la.La zárove i ,,galerií.. 1 V niž
_ooi..u
byly
vytvarne práce Žákri r ťématu'u
"v.,.JllY z
eké budoucnosti. Dále děti zrrléory
Top,olo''
,daf
f 11. C-esta^do' pravěku. Vyvrcholením pro j ektu byla
Centra experimentáfní archeologre ve
láu,tá'u
'
Vs*.ri|u!h1
si dět-l mohly něco ze ŽivoLa
. kde
1ad1
VyZkoušet
na vlastní k Žl.
Pr6ui[Ycn
Kapito1ku Píšeme fiterárním hrdinrim S
Kopčemovi doplnujeme dopisy psané Bá e,
9opi,'_ talmu
Divá Bára podle povídky BoŽeny
,
l.qi,.j?
Ně*.orte, napsané Žákyněml 6. ročníku.

-

Jmenuji se Velká kniha p íběh na dobrou noc'
Napsala mě paní Isolde Heynová a obrázky nakreslila paní
Mairon KratschmeÍová. Mám 228 stran. Bydlí ve mně písmenka,
zviÍátka a obrázky. Když mě otev eš, vyprávím užasnép íběhy.
Nejhezčíje p íběh o Vánocích. Rádi mě otevírajívelké i malé
ruce. Neotevírám Se rukám, které to Se mnou nemyslí dob e. To
já moc dob e poznám. Nejraději usínám, kdyŽ vše dob e dopadne
a všichni lidičky jsou spokojení.
Nathalie Jaklová

Jmenuji se Ezopovy bajky. Jsem štíhláa poučná
kníŽka. Yázánajsem v tvrdych deskách. Je ve mně I24 strut, ve
ktenich se skr]fi'ají rizné p íběhy o zviŤátkách' Je jich 63' Na
konci kažďé bajky sdělím poučeníz tohoto p íběhu. Jsem krásně
barevná a pěkně ilustrovaná.

Hana Koťátková

Neisem ani štíhlá, ani široká, jsem tak akorát' Mám
94 stran. Mé jméno je Svět zvííátek. Jsem obrázková knížkaa
velmi pěkně r,ybarvená. Mám velká písmena. To aby malí
čtená i mohli pohodlně číst.Je Ve mně Spousta pohádek o
zvíÍátkách. Děti si nejraději čtou p íběh Díra v obloze. A
kdybyste mě hledali' tak se podívejte po Žlutofialovém obalu'
E|iška Zemková

Jsem hubená' veselá a velice oblíbená knížka'Kdo
si
mě zakoupí, je št'astny. Jmenuji se Krteček a autíčko.
Mám
celkem 63 stran. Bydlí ve mně Krteček se svymi
kamarády.
Autíčko,které jednoho dne našel, neumí opravit. Ale kamaráái
mu pom Žou.
Krist1..rra

Cerná

Jmenuji se Klub u nebeského jezdce. Napsala mě
Jitka Mádrová. Jsem velká ahezká kníŽka."Ži.ii ve
-'"e_tonc u
jeiich kamarádi lidé. Vyprávím o p átelství
koi'ě V"sn1u oirrt y
Lady. Zakaždou mou kapitolou jsou poučnévěci. Dožvíš
se ve
mně nap íklad, co koně jedí, jakého sti í se d'ožívaji, jaké
známe
o3n' plemen a jak se má o koně pečovat. Mám v sobě hodně
obrázk , aproto se dětem moc líbím.
Michaela HelImannová

Moje knížkase jmenuje Zelen , strachem MrtrÝ
smíchy. Knížkamá deset kapitol. Každ,á je vymyšlenou
radou do
nejhoršíchsituací proti ruznym fantasticťy- n"ío.,i'n, jako;sou
upí i, duchové, čarodějnice, ob i, ufoni, vlkodlaci'
zombie a teta Adéla. Nejvíce se mi líbila rada o"írábotni".,
ufonovi a
zom_bie' KníŽku bych všem doporučil, protoŽe je
vtipná, zábavná
a pěkně ilustrovaná. Vydalo ji ,, io.. 2OO4 nakladatelství
Albatros v edici Karneval.
Z francouzského originálu ji p eloŽila Hana Holubková.
patrik Kompas

Jmenuji se Co krákala vrána vráně. Mou autorkou
je Věra Provazníková. Jsem barevná i čemobílá.
Je ve mně 76
stran. Jsou ve mně dvě vrány, které stále něco krákají.
Vyprávějí
p íběhy nap íklad o opičce, kterou pálilo slunce. rreji
vam'pome
počtení.

Pavel Urban

Jsou to už ďva roky' co jsem p ečetla nádhernou
kníŽku Hortensie Ullrichové Poprask v Lunaparku o desetileté
Flippi.
Flippi je riplně normální holka, která žIje se staršísestrou
a maminkou. Její maminka je ve městě vyhlášenou vfivarnicí
kostymťr, proto dostala nabídku pracovat v Lunaparku, kde by
navrhovala a šila kost my pro herce a strašidla. Flippi je
znabíďky nadšená a p emlouvá maminku, aby léto strávily
v Lunaparku.

stará již
několik let. StaÍšísestra Jojo je ťrplně jinánež Flippi. Stále jenom

Flippi má velkou sbírku šnekri, o kterou se

mluví a sní o klucích. Ale Flippi si kluky nep ipouštík tělu'
doslova je nesnáší. To se však změní. V Lunaparku se skamarádí
s klukem' jehoŽ jméno je Leo. Společně spolu zaživaji

dobrodružstvía bojují proti nástrahám editelovy dcery Babsi.
Tato kníŽka se mi líbila' ale to neznamená. že jsem stejná
jako Flippi. Šnekynechovám' ale slizcí mi nep ijdou. P esto
dávám p ednost ps m a kočkám, protože se s nimi mrižete
pomazlit nebo pohrát. Vím to, protoŽe kočku i psa mám doma a
je to rižasnémít takové kamarády. Sestru nemám, ale mám dva
staršíbratry.
S Flippi bych si život vyměnit nechtěla, protože
Flippi nezná svého tátu a to je mi trochu líto. Pro mě mťrj táta
v mém životě hraje velkou roli. Bez svého táty bych dnes
neuměla plavat ani jezdit na kole, na běŽkách nebo na |yžích.
od této autorky jsem p ečetla dalšídvě knížkyplné
dobrodruŽství a vesel; ch p íběhťr.Tyto knihy jsou o Flippině
sest e Jojo.
Gabriela Michálková

Vybrala jsem si knihu Marie Poled ákové Jak se
krotí krokodyli, protože jsem viděla v kině film a moc se mi
líbil. Jsou v něm ltipné okamŽiky a také v něm hraje m j
oblíben;f herec Ji í Mádl. Knihu jsem četla p es dva měsíce a
četla se mi dob e' protože jsem p ibližně věděla, o čem kniha je.
Kniha není ilustrovaná, ale jsou v ní fotografie z filmu. Děj se
odehrává na Slovensku v Tatrách a 'r,ypráví' jak jsou malé děti
poptvé na škole v p írodě. Zažily tam mnoho dobrodružství.
Marie Poled áková je současná spisovatelka a scénáristka a
znám i její dalšífilmy, nap . S tebou mě baví svět nebo Jak

vytrhnout velrybě stoličku.

TerezaŽd'arska

Knížka,kterou jsem si lrybrala, se jmenuje Gabra a
Málinka. Vyšla V roce 1942 v nakladatelství Profil ostrava.
Napsala ji Amélie Kutinová a ilustroval Jan Provaznik. Zajimavé
je, že v té době jedna nová drahá knížkastála 24 korun. Vybrala
jsem si ji proto, že i kdyžje to velice stará knížka,je zajimavá a
pěkná a velice dob e nám p ibližuje život lidí na venkově p ed
mnoha lety. Kniha se mi četla dob e, ale protože se v ní vyskytuji
některá staršíslova, dělalo mi problém tato slova p ečísta
pochopit, co to znamená.

P íběh vypráví o tom, jak byly spisovatelka spolu se
svou sest ičkou malé a jak prožily dětství v klidné vesničce u
rybníka Járku. Hlavními hrdinkami jsou Gabra a Málinka, ale
také jejich maminka' tatínek a koza Herka. Děj knihy Se
odehrává u potoka, ktery teče na louce za zabrádkou, kde bydlely
a kde pásly kozu Herku. Na jarmarku zase dívky tropily
všelijaké lumpámy. Líbilo se mi, Že je kniha ilustrovaná a Že si
mriŽu podle obrázk p edstavit, jak to tam všechno vypadalo.
Nelíbilo se mi, jak Gabra šidila mladšísest ičku Málinku.
Pobavilo mě jméno jejich kozy a hlouposti, které obě sestry
vyváděly. KníŽku stojí zato určitě p ečístaž do konce, protože
jinak se nedozvíte,jak to všechno dopadlo.
Anetá Pávová

P t'ríci nopsoli o knize Robinson Crusoe
Tento p íběh je zajímavy a zaujme ty, kte í mají rádi
dobrodružné ťrlmy nebo kníŽky. Robinson Se moc chtěl stát
kapitánem nějaké lodi' nebo alespo členem posádky. Rodiče mu
to nedovolili' a tak utekl z domova na 1oď. Ta se s ním však
potopila u neznámého ostrova. Robinson byl mlady, nezkušeny,
Synem banké e.

Robinson byl dlouho na ostrově sám' Pozoroval
p írodu a zača| ji pro sebe využívat.Zjistil také, že ostrov je
*írt"- pro rituály divochťr. Později se jeden z divochri staljeho
společnikem. Robinson ho pojmenoval Pátek. Udivovalo mé, Že
,i Robi.''on uměl rozdělit zásoby ze dvou vrakti lodi, že své
schopnosti a znalosti uměl využítpro p ežitív divoké p írodě, že
ctil lids[ život. V knize jsem se poučil o pojmenováních plachet
na starších lodích, o názvech riznycb nástroj , o hrnčíské práci,
o soužitídvou lidí na pustém ostrově.
Patrik KomPas

Je to kníŽka, která mé zajímá. Poznal jsem také, Že
všichni lidé jsou sobě rovní, Že je dělí jen prost edí, kultura,
zvyky a tradice. Tato knížkami p ipomněla' že mám drivě ovat
hdlm a nemám b1't sobecky. Zauja|y mě Robinsonovy nápady'
Kdybych někdy zťrstal na pustém ostrově, mohu Robinsonovy
nápaďy použít.
Lukáš Danihelka

Tahle knižka Se mně líbila. Vím, Že Robinson
ároskotal a žil na pustém ostrově. Líbilo se mi, jak si uměl

jnréntl
všechno vyrobit. Hlavní bylo, že si našel p ítele. Dal mu
Pátek. Mohl si s ním o všem povídat a Pátek mu ZaSe pomáhal.
Vťrclav Sclrc'illirl

Tato kníŽka je plná tivah o Životě. Robinson, protoŽe
byl odloučen od civilizace, měl riplně jiné myšlenr.y, p.io.ity
u
nénory. Uvažoval velice optimisticky. Poznal blíž;
kmeny
Karibri a jejich rituály a.-pochopil, Že pohled civilizace
na ně je
velmi.1ratnÝ a mylny. Úvaha
to zr dy, kte.é se
"iriliru"",jsou
navzájem, bez schopnosti
naučit
se číst,irat upoa.
|.9tí9"j'_
Uvaha Robinsona: kaniba-lové se .'u první pohled
z'aiii ayt .iauo
zrŮdy, ale to, jak se.chovají, jsou jenom zvyky
a.itualy. BíIá.asa

jako jsou Vánoce, Velikonoce, ,uuiuy, k
3á.1u!é rituály'
ty a
kanibalové jim nic nevytykají. Kdyby kanibalské
diii měly
učitele, naučily by se také čísta psái, o tom
není pochyb. Bílá
rasa V té době zotročovala Afričany a to je
mnohem ncrrsi. line
náz.ory měl i na spoustu dalšíchvěcí. Jeho
ušlechtiléna'o.| uyry
v té době velmi pokrokové a vzorné, coŽ
tehdejšíspolcčnost
nedokázala pochopit. Ušlechtilénázo,ry by
měl rnít iaŽd1
.

Vojtěch

Píšemeliterrírnímhrdin
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Ahoj Kopčeme!
PíŠuTi z P edmě ic nad Labem a moc Tě zdravím.
P ečetla jsem si vše, co o Tobě napsalpan Štorch'a moc se mi to
líbí.Líbíse mi, jak jsi odvážny a statečny. Jsi velmi silny, kdyŽ
p emťrŽeš taková zvíŤata, jako je medvěd, kri , los a dalšívelká
zvitata. Je mi moc líto Tvé matky Niany. Líbilo se mi' jak jste
odehnali cizí tlupu. Nejlepšíje, jak jste s Mamutíkem p išli na
rozdělávání ohně. Ráda bych se s Tebou seznámila Yždy budeš
rn j hrdina!
Srdečně Tebe i tlupu zdraví

Spudil

EvaZubrová

Áhoj Kopčeme,
zdravim Tě do doby kamenné z budoucnosti. o
všem, co Ti budu psát, jsem se dozvěděla ve škole, kde čteme
knihu Lovci mamutrj. Velice si Tě vážím,jsi statečny lovec. Je
mi velmi líto Tvé matky Niany, která ztratila Život v baŽině.
V kníŽce mě mimo jiné zaujalo to, žejste se poprali s cizí tlupou,
která měla péra na hlavě. Pozdravuj Mamutíka' Hu áče,
Veverčáka a vy iď jim, že jsou také moc stateční,protoŽe dva
z nich šli hledat ohe do jiné tlupy. Mám jedno velké p ání, které
se mně nem Že splnit, a to je podívat se také do doby kamenné,

ale to uŽ bohuŽel nelze. o tom, co Se v té době stalo, m Žeme už
jen čístv knížkách.
Hana Kot'álkov
Ezopovy bajky

-

ilustrace ke knize

Kristyna Cerná

Mil

Kopčeme,
v našídobě

Áhoj Kopčeme,

je to jiné, než u Vás,

máme mnoho
automatickych pomocníkri. Svět moc pokročil. Vy jste
měli
těžk život, museli jste si obstarat jídlo, kteréjste ne;aiive sami
ulovili. a potom upekli na ohni. Nám stačíaojit si jo prodejny
potravin a vybrat si, na co máme chut'. Víš,Kopčeme,
moc
bych Ti p ál ochutnat některá naše jídla' to uy ses olizoval.
otev eny oheri pouŽíváme po'ze na grilování rnasa ve volném
čase. Kopčeme, p edstav si, když je nám zima,
nemusíme hlídat
oheri ve dne i v noci jako Ty. Nám stačíotočit tlačítkem
a za pár
máme
teplo
a
světlo.
Neumím
si
ale
p
edstavit,
P]""t
kdybychom byli bez elekt iny. To bychom museli svitit
a va it
také na otev eném ohni. Kopč"-", jr"- rád, žejste
se naučili
používatjednoduché zbraně a naučili jste se
rozd,ětávat oheri.
Docela bych si chtěl zkusit ulovit t eba mamuta a ochutnat
ho.
Dělali jste ho na koprové omáčce? A co Ty, chtěl by
ses podívat
do budoucnosti? Pozdravuj celou tlupu a hlavně vévereáka.
co
děLá, neztratil se zase? Měj se dob e.

píšuTi dopis z daleké budoucnosti. Líbíse mi, jak
jsi statečny a oďvážny. V knížcejsem se dočetla' jak jsi Ty a
Veverčák p išli na to, jak rozdělat ohe d ívkem a krirou ze
stromu. Chtěla bych Ti poradit, abyste si udělali st íškunad
ohněm. Je mi |ito, že Ti um ela Niana, ale její podobizna je

známá jako Věstonická Venuše. Její hrob Se také našel.
Nezapome pozdravovat Zď1ice, Sovu, Mamutíka a Veverčáka'
Pozdrav posílá

Mil

Kopčemeo

zďravim Tě. Moc se mi líbí,jak se obětuješ pro svoji
tlupu. Vždycky se snaŽíš,aby se měla celá tlupa dob e.Když
ztrďíte ohe , jdeš a pokusíšse ho sehnat, aby ostatním bylo lépe.
To se mi na Tobě líbínejvíc. Jsi jako m j kamarád.

Ahoj
Kuba Stanner

Vivka Ludvíková

ZdraviTě

Marek Zahradník

Droh ' Kopčeme,
gratuluji Ti za vynález ohně. Co teď děláš? Určitě jsi
s Mamutíkem. Mám chut'na morek z kostí, asi si brzy k Vám na
něj p ijdu. P inesu s sebou bizoní maso a rozdělím se s Tebou.
Pozdravuj tlupu.
Pavel Urban

Áhoj Kopčeme,

fu:#rp''',':':

jsi moc statečny a jsizkníŽky Lovci mamut
Prožívášzajimavá dobrodružství.Mám Tě ráda jako kamaráda.
.

Tereza Hochmanová

Áhoj Kopčeme,

Áhoj Kopčeme,

moc se mi na Tobě líbí,jak1 jsi bojovník. Ale

nejvíce se mi líbilo, jak jsi bojoval s bižoném.Nupir'uuJ
uyto i
to, jak jsi šel s Mamutíkem
jak
ohe
a
pak
,rii"hni volali:
P{9
,,Máme oheri, miíme ohe !" Ženy i acii mity velkou radost,
jenom Rváč se neradoval, protoŽe .r'tct jit
s vaÁi.

zdravím Tě do doby kamenné. Ve škole čteme o Vaší
tlupě knížku.Je moc zqímavá. V našídobě se máme všichni
lépe než vy. P eji Ti hodně rispěchri p i lovu zviat.
Michaela Hellmannová

ZdravíTě
Pepík Čizeu

Ahoj Kopčeme,

a

PíšuTi dopis i Tvym kamarádrim z věstonické tlupy.
prázdninách bych chtěla k Tobě p ijet na návštěvu. Moc si
p eju vyzkoušet Tvrij styl Života. Je určitě moc dobrodruŽny. Ale
ienom na pár dní' protoŽe jsem zvyklá na svoje pohodlí a
jednoduššíživotnež náte vy. Všechny moc pozdravuj.

o

asi bys byl velmi p ekvapeny, co se tady zaty roky
změnilo. Lidé dnes nežijív tlupách, oheri najdou'na
kaŽdém
rohu, neloví soby, ale maso si kupují V supermarketech,
nepijí
krev, ale čaje, kávu, sirupy,
ne'bo obye";nou vodu.
"o"u_.oly,
oblékrímese do triček, kalhot,
sukní nebo šatri. Šnosorožci
nezápasíme, ale díváme Se na ně v zoologické zahradě
a mamuti
v dnešnídobě uŽ dávno nežIjí.Místo riich máme
slony. Si".
tak chlupatí, ale jsou skoro stejně velcí. Co se tyče
sobri,
::j':"
tak.ty v Ceské republice také nemáme. A děti, které se
u vas uei
lovit, u nás chodí do školy' ve kterych se učíčíst,psát počítat.
a
Když se dorozumíváme ečí,nepou2Írá^"posuriky. A ješiě
bych
Ti chtěla dát dobrou radu: P íštěneházej_ao onnistc cizi ttupc
o echy.

Ahoj

Ahoj Kopčeme!

Nathálie Jaklová

pozdravuj celou tlupu.

Zdravi Kate ina ottová
Eliška Zemková

Mil

Mil

Bríro,

tímto dopisem bych Vám chtěla vyjádŤit svou lítost,
jelikoŽ vím, jak se k Vám ostatní lidé chovají. Jste hodná
a milá
dívka, která si nezaslouži takové zacházení. Nejste čarodějnice a
nejste prokletá. Nevě te' prosím, hloupym lidem, kte í nevědí. co
sami ríkají.
Já ve Vás ale vidím něco krásného, co ostatní zatim
nevidí, protoŽe se o to nesnažía ani to vidět nechtějí. P ece není
na světě člověk, ktery by měl jen špatnévlastnosti.
Báro, v této těžkéchvíli se drŽte těch' které máte na své
straně, a vě te jim, neboť oni Vás určitě nezklamou a budou stát
vždy pŤi Vás. Elišce se vždy mriŽete se Svou bolestí svě it, pana
faráŤe zas poprosit o radu.
Báro, užívejtesi života, i když vím, žeje to pro Vás teď
těžkéa Že nem Žu po Vás chtít' abyste chodila s chlápci' kterym
Vy se líbíte,protoŽe jejich rodiče Vás nemaj i rádi a nep ejí si,
abyste se s nimi stykala. Ba dokonce Vás viní ze smrtijednoho
znich.

Ale určitě p ijde k Vám opravdová láska mladého muže,
'
kterému bude riplně jedno' co Se o Vás ve vsi íká, protoŽe bude
vě it jen Vašemu srdci a Vašemu slovu. Bude to on, ktery ve Vás
odhalí Vaši krásu, ke které jsou ostatní vesničanéslepí ž d vodu
své zloby a nabub elosti.
Vě ím, že vše dopadne dob e' protože každy špatny

začátek má svrij dobr;f konec.
Báro' tak na shledanou v p íštímpokračování filmu

Bára.

Divá

Nikola Jošková

blížíse

Bríro,
čas jara a láska čeká na mnoho krásnych dívek. Je

spojená s nadšením, ale i trápením. Yžd>,ťto vidíšu Elišky. I
Tobě se splní Tvoje p áni a je jenom na Tobě, kolik si toho
vezmeš.
Jsi krásná a sportovní dívka, a|e život prožívášv době,
kdy naopak tyto p ednosti jsou pro Tebe p ítěžía jsi za to
odsuzována lidmi ze vsi. Jejich závist a zloba Ti moc ubližuje,
ale Ty jsi silné děvče, které zatim odolává.
Báro, ale nezapome , Že jsou ve vsi i lidé, kte í stojí p i
Tobě a podpo í Tě vŽdy, kdy bude t eba.
Po p ečteníriryvku a zhlédnutí filmu Divá Bára jsem si
uvědomila, že sebevědomá, krásná a nebojácná dívka, jako jsi
'fy, by měla v dnešní době svrij život jednodušší,ba dokonce
krásnější, protože ostatní lidé by.ii obdivovali.
Tímto dopisem Ti chci, Báro, vyjád it sv j obdiv.
Buď stále taková a nezkoušej měnit své chování jen kvrili tomu,
aby ses zalibilra ostatním ze vsi.V této těžkéchvíli Ti mělněkdo
íci, že kažďá situace se dá vy ešit. Smutné je, že v Tvém životě
takovy člověk chyběl.
Gabriela Michálková
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pohádce o perníkové chaloupce
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edstavuje svou oblíbenou knihu
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Sborník uspo ádala: Mgr. Jana Kop ivová.
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