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Podzim se nám ukazuje v krásných 
barvách a občas nám dopřeje i 

sluníčko, avšak na nás doléhá již 
podruhé situace spojená s pandemií 

koronaviru. Jsme doma a naším cílem 
je zvládat školu a další úkoly co 

nejlépe. A pro rozptýlení je zde další 

číslo časopisu.  



Několik slov na úvod… 
Co napsat? Je to již podruhé, ale není to stejné… Jsme doma, 

plníme  úkoly, věnujeme se rodině a přátelům (pokud můžeme), 

chodíme ven, možná děláme věci, na které jsme neměli čas. To 

všechno jsme už jednou zažili a zvládli jsme to, není tedy důvod, 

abychom to nezvládli také nyní. 

Výuka probíhá trošku jinak, víc hodin je online, máme příležitost se 

alespoň slyšet, někdy se i vidíme . Od rána do odpoledne 

spoléháme na techniku, že neselže a že nás nechá dokončit 

rozpracované úkoly. Snažíme se vyjít na čerstvý vzduch a nabrat 

potřebnou energii. A spousta z Vás si našla čas napsat pár slov pro 

náš časopis. Nebudeme vkládat žádné jiné práce, ale předkládáme 

pouze to, co vzešlo z pera našich studentů. Jim všem děkujeme a 

pevně doufáme, že další číslo již budeme sestavovat společně ve 

škole. Všem žákům, učitelům a čtenářům přejeme především zdraví, 

veselou mysl a pozitivní pohled na svět.  
 

 

Podzim očima studentů… 
 

Podzim čaruje 

 Letní dny se pomalu uchýlily ke konci. Dny se zkracují a noci prodlužují. 

Ráno se teplota blíží k nule a čím dál častěji prší a objevuje se sychravé počasí. 

Ze skříně vytahujeme kabáty a svetry, které nás zahřejí, a zároveň s nimi 

uděláme velkou parádu.   

 Právě v takových dnech nejraději vyrážím na procházku do lesa, který mě 

přivítá svou písní. Místy je zem posetá žaludy, které mi křupou pod nohama. 

Jinak je vše schované pod listím, které šustí, když procházím. Uklidním se, když 

dýchám čerstvý vzduch a slyším zpívat ptáčky. Sluneční paprsky mi kouzlí úsměv 

na tváři a já spokojeně kráčím dál. Vnímám každý detail - kůru stromů, kapky 

rosy, jemné pavučinky mezi větvičkami. Příroda namíchala pestrou škálu barev - 

různé odstíny červené, žluté a oranžové - a nazdobila jimi listy stromů. Některé 



dokonce žíhaně. Nevidíte nic jiného, jen barvy. V hloubi lesa se nachází tajemný 

rybník, ze kterého stoupá pára. Můžete přistoupit blíž a v jeho zrcadle spatřit 

vaši tvář. Voda, která přitéká, nabrala síly. Šumí a nedovolí nám poslouchat nic 

jiného. Půda všude kolem je vlhká až bahnitá, už nenajdete žádné suché místo. 

Také nemusíte z lesa odejít s prázdnou. Z trávy na vás vykukují bedle či jiné 

houby. Hned se mi vybaví chuť a vůně čerstvé smaženice. Pokud jste se 

připravili a máte s sebou koš, hurá do sběru. Zvířata se jistě chystají na zimní 

spánek. Třeba taková veverka sbírá lískové oříšky do zásoby. Pokud se na chvíli 

zastavíte, uslyšíte doktora stromů, jak léčí. Nemůžete přehlédnout ani krásně 

červené šípky, které obsypaly keř.  

 Příroda nám nabízí mnoho krásy, jen ji musíme správně a pozorně 

vnímat. Odložte starosti, mobil nechte doma a vydejte se toulat a objevovat. 

Častokrát člověk nepotřebuje žádné léky, jen procházku v přírodě. Vážím si 

každého momentu, který můžu nerušeně strávit v blízkosti takového bohatství.  

 Aneta Soldánová 

 

 

Podzim 

Je to doba kdy se čas tak trochu zastaví. Možná kvůli tomu, že ptáci odlétají do 

teplých krajin a jiná zvířata se ukládají k zimnímu spánku. Celkově se příroda 

pomalu připravuje na následující zimu. Slunce později vychází a chodí dříve 

spát. Podzim je období, které následuje po teplém a rozkvetlém létě, nás 

ohromuje pestrou paletou barev.  Podzim je čarovně krásný.  

Stromy na toto období odhazují svůj kabátek v podobě barevného listí, které 

potom pokrývá okolní krajinu. A pokud je i slunečné počasí, je pak procházka 

přírodou až magická. Třeba taková alej stromů s listnatou cestičkou. Nebo 

lavička v parku posetém listím. Podzim ale není jen malebný jak obrázek od 

malíře, ale i depresivní. Kdo by se tomu taky divil, když nás ráno místo 

slunečních paprsků probouzí sychravé počasí, které trvá leckdy i celý den.   

Kromě toho je podzim plný i deště, ten sice působí uklidňujícím pocitem, když 

kapky padají z šedivých až temných mraků, ale vyvolává i skličující pocit. To však 

není všechno. Každým dalším podzimním dnem je stále více a více chladněji. A 

co říci závěrem? Podzim je pohádkový, pokud zrovna neprší nebo není bouřka. 

Dagmar Brádová 

 

 



Podzim 

 

Podzim venku krásně voní, 

děti se nám v listí honí. 

Stromy mají krásné barvy, 

barví lesy do mozaiky. 

Zima je tu za chvilku, 

sníh se blíží pomalinku. 

Užívejme každé chvíle, 

chce to ale hodně píle. 

První, druhý, třetí den, 

a pořád se těším ven! 

Do školy teď nechodíme, 

podzimem se zabavíme. 

Anna Hajkrová 

 

 

Podzim  

Podzim je období, kdy se dny krátí a noci se prodlužují. Stromy se začínají 

zbarvovat a shazují své nádherně žlutočervené listy, které pokrývají všechna 

tmavá místa v zahradě. Podzim je také doba, kdy pálivé Slunce ustupuje a 

zůstává z něj pouze slabý, teplounký paprsek. Ranní rosa studená jako led nebo 

mlha bíle zbarvená jako řídká kaše zahalují města a vesnice. Slunce se zatím 

neukazuje.  

Všude panuje chladivý vzduch, který vdechují všichni promrzlí lidé, rozespalí a 

natěšení do hřejivé budovy. Nevinné ranní paprsky se prodírají mlhou, až ji 

úplně rozpustí. Listy jsou zkřehlé mrazem a začínají roztávat jako sníh. Otepluje 

se, už není taková mrazivá zima jako ráno. Ponurá obloha je posetá mraky. 

Vypadá jako by šedobílé obláčky mezi sebou bojovaly. Začíná foukat silný vítr a 

listí jako peříčka poletují sem a tam. Na zem upadá studený vzduch a začíná se 

stmívat. Slunce rychle zapadá, jako by někam spěchalo. Jde slyšet jen šumění 

listů, poletujících a padajících ze stromu. Objevují se první červánky, které zdobí 

stmívající krajinu. Za okny se ozývá jen fičení chladného větru. 

Toto období nemám moc ráda, protože fouká studený vítr, taková vlezlá zima a 

začíná se krátit den. Většinou se už těším na zimu, protože si ji více užiju. 

Anna Dostálová 

 

Podzim  

Podzim je krásné, ale zároveň pochmurné roční období. Začíná v září a končí  ve 

studeném prosinci. Nejkrásnější na tomhle období jsou listy, které opadávají ze 

stromů, jako když v zimě sněží. Procházíte se po parku a užíváte si výhled na tu 

pestrou paletu barev. Zvířata se snaží připravit na těžkou a chladnou zimu  



 

 

 

plnou nádherného bílého sněhu.  Při té procházce si připadáte, jako když 

meditujete, jako při nirváně, klid naplněný euforií.  

Sednete si na lavičku ze smrkového dřeva a začnete přemýšlet o smyslu života. 

Z ničeho nic vás přeruší povyk dětí s modrými čepičkami, které si hrají 

s překrásně zažloutlým listím. Zvednete se z lavičky a pokračujete čarovnou 

cestičkou. Díváte se na svlečené stromy bez svého oblečení, bez listů. V tom 

uslyšíte překrásný zpěv ptáčků. Poletují si nad vámi jako to zlatavé listí a užívají 

si života. Po chvilce začalo pršet, pláč boha. Všichni si začali vytahovat svoje 

malinké deštníky, které je mají ochránit před tím, aby nebyli mokří. Zatažená 

oblaka, cukrová vata, z které padá průzračná voda. Podzim je nádherný, plný 

smíšených emocí. 

Robert Kravák 

 

 

Podzim 

 Podzim je výtvarník. Je velice kreativní, až mu to občas závidím, jak dokáže 

vytvářet tolik překrásné kompozice barev. Všude kolem mě, jakoby se táhly 

obrazy. Umí i psát, jak si pod každým tím barevným listem všimnu nějaké jeho 

ponuré povídky. Podzim má také dosti uměleckou povahu, je neustále smutný, 

v úzkostech a depresích. Často a dlouhopláče, občas pro jistotu všechno obalí 

do šedivé husté mlhy, aby se mohl schovat. Ta zářivá koule, co nás přes rok 

nahřívá a rozradostňuje se radši ani neukazuje, aby se náhodou taky nemusela 

utápět v chladných depresích.  

Podzim je i pěvec. Skládá si žalostné písničky, aby se cítil alespoň trochu líp. Já 

mu naslouchám pozorujíc ty zachmuřené potemnělé dny. Soucítím s ním, plně 

vnímám tu jeho neradostnou náladu. Někdy, když obdivuji jeho novou tvorbu, 

mám pocit, jakoby umíral. Jindy jsou jeho malby zase šťastnější. To dokonce i 

vyleze ta horká koule, která nás tu většinu času nechá smutnit a sama se 

sobecky veselí s ostatními hvězdami. Ovšem nezazlívám jí to. Kdybych mohla, 

též to udělám. I sám podzim už je z těch ponurých nálad jistě unavený. 

Valerie Zabloudilová 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kreativita našich studentů… 

 
Moderní umělecké směry jsou náplní učiva 3. ročníku, proto se 

naši třeťáci pokusili napsat dadaistickou báseň či vytvořit 

kaligram (báseň ve tvaru toho, o čem autor píše) a jejich práce 

jsou více než dobré, posuďte sami . 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
Ráno 

 
 

 



 

Láska 

 
Štěstí 

 



 

 
 

 

Fotbal 

 
 

 

 



 

 

K aktuální situaci… 
Jsme zavřeni podruhé doma, co je jinak? 

 

Téma společné pro všechny následující příspěvky 

 

     Druhá vlna virového onemocnění COVID-19 je po cca půl roce od vlny první 

opět na našem území. Obyvatelstvo už po první vlně nemůže rozhodit takřka 

nic. Já se ale ptám, co je jinak? 

     Přijde mi, že během první vlny byli lidé z této nemoci více vystrašení, i když 

počty nakažených a mrtvých nebyly zdaleka tak alarmující jako teď. Možná to 

bylo pouze kvůli strachu z neznáma, což teď už nehrozí, protože každý den jsme 

zahrnováni miliony informací ohledně tohoto onemocnění, ať už pravdivých 

nebo tzv. hoaxů. Další změna, kterou jsem postřehl, je ta, že už lidé nešijí 

roušky jako na jaře, protože roušek i respirátorů je na trhu na rozdíl od první 

vlny dostatek. Tohle beru jako pozitivní změnu. Změny jsme pocítili i v rámci 

online výuky, díky které musím psát tento úkol :)) Online výuka je nyní mnohem 

lépe a přehledněji organizovaná, i když chápu, že úplné začátky online výuky na 

jaře překvapily nejen žáky, ale i učitele.  

Během první vlny jsem si nevšiml, že by nemocnice žádaly o pomoc z řad 

studentů medicínských oborů apod. Je tedy otázka, jestli ministerstvo 

zdravotnictví v čele s vládou tuhle situaci zvládají. Nejvíce změn se projevilo na 

postu ministra zdravotnictví, ale chápu, že tato situace není lehká na zvládnutí. 

To však ministrovi nedává právo porušovat jeho vlastní celostátní nařízení. Pro 

mě nepochopitelnou změnou je zcela určitě zákaz vycházení po 9. hodině 

večerní. Princip tohoto nařízení jsem dosud nepochopil a doufám, že někdy 

vůbec pochopím. 

     Na závěr bych chtěl říct, že i v této nelehké době bychom na sobě neměli 

přestávat pracovat v jakémkoli ohledu, a nenechat si utíkat život. 

Zdeněk Chalánek 

 

 

Jsme zavření. Zase. Svět je obrácený vzhůru nohama a vše se točí jen okolo 

koronaviru. Takové období jsme už zažili a prožíváme ho podruhé. Co je ale 

jinak?Dle mého názoru spousta lidí tento vir nebere již tak vážně jako na jaře. 

Lidé nedodržují opatření a dělají si, co chtějí. Proč tomu tak je? Obyvatelé nejen  

 



 

 

 

České republiky jsou naštvaní, přichází o práci, protestují, nebaví je být doma a 

přijdou jim opatření velmi přehnaná. Já osobně mám stejný názor na přehnaná 

opatření. Nechápu, proč nepustí alespoň nás maturanty do škol, aneb proč si 

nemohu jít provětrat hlavu ven ve 21:00 hodin, kde potkám maximálně 

sousedku Mirku.  

V naší rodině se objevilo pár případů a nejspíše i já jsem byla nakažená. Musím 

uznat, že to nebylo nic hrozného, ale každé tělo to vnímá jinak. A co nám všem 

může nejvíce ublížit? Oproti situaci v březnu jsou na tom mnohem hůře 

nemocnice, které se velmi rychle plní. Co když si zlomím ruku? Kdo mi dá 

sádru? Budu muset nejdříve podstoupit test na koronavirus? Pustí mě vůbec do 

nemocnice? Myslím, že na tyto otázky nedokáže odpovědět nikdo. Nikdo neví, 

jak situace bude vypadat zítra, za týden, za měsíc nebo za rok. 

Jak situaci vnímám já a jak velké jsou rozdíly mezi první a druhou vlnou? 

Škola je nyní velmi náročná. K úkolům se přidávají online hovory a já se učím 

snad více než za celé tři roky. Na jaře to byla spíše pohoda, takové „lážo 

plážo...“ 

Osobní život je skvělý, našla jsem si úžasného přítele, se kterým trávím spoustu 

času. S kamarády chodím do přírody a s rodinou trávím společný čas. Myslím si, 

že první vlna byla náročná spíše na psychiku. Nikdo jsme nevěděli, čeho je vir 

schopen. 

Moc doufám, že vir odcestuje třeba na Mars a už se nikdy nevrátí. Potřebuji 

sociální život, různé akce a oslavy. Potřebuji maturitní ples! Potřebuji maturitu, 

poslední zvonění, Vánoce, cestovat anebo alespoň jít do obchodu bez roušky. 

Potřebuji zase volně žít, myslím, že my všichni.  

A kdy budeme moct?  

Stoličková Iva 

 

 

A je to tu zase, doba koronavirová. Tentokrát ještě ve větším měřítku. Člověk by 

si řekl, že to už horší být nemůže po tom, co jsme zažili v březnu. Ta doba nás 

totiž poznamenala. Vzali si lidé z toho něco a ponaučili se? 

Teď když přišla tzv. druhá vlna, tak nás už mnoho věcí nepřekvapí. S druhou 

vlnou tak přišlo mnoho dalších vládních opatření, u studentů opět nastala 

distanční výuka a většina zaměstnanců pracuje z domova. 

Dříve většina lidí pojalo karanténu jako možnost více poznat sami sebe, pustili 

se do činností, které do té doby stále odkládali, a objevovali nové koníčky a 

záliby. Ať už se jednalo o jarní úklid, práci na zahradě nebo se účastnit různých  

 



 

 

 

online kurzů a učit se cizím jazykům. Někteří se vrhli do domácího cvičení a 

změnili tak i svůj životní styl. V kreativitě se meze nekladly.  

Ale dnes už takovou motivaci u většiny nevidím. Lidé už všechno o sobě ví a 

znají, mají uklizeno a na běhání je zima. Možná je to podzimem a dlouhými 

deštivými dny, anebo také jen proto, že člověka to doma samotného prostě 

nebaví a ani ho to tak nenaplňuje. Spousta lidí se těší do práce jen kvůli 

kolegům a skvělému kolektivu. A někteří se jen těší, až si odpočinou od své 

rodiny. Co když je však tu i jiný důvod?  

Věci už nikdy nebudou jako dřív. Z této doby si ale odneseme hodně. Budeme si 

vážit svého zdraví, času stráveného s blízkými a také už neřekneme ne na 

jakékoliv pozvání na koncert či párty. Budeme si jednoduše vážit toho, co 

máme teď, protože nikdy nevíme, co bude zítra. 

Klára Mazouchová 

 

 

Poprvé jsme doma zůstali začátkem roku 2020, kdy u nás pozvolna začali 

přibývat první virem nakažení lidé. Tehdy to pro nás všechny byla úplná novina. 

Skoro nikdo se s tím za svůj život nepotkal. Nevěděli jsme, co dělat, jak chránit 

sebe, či své blízké nebo jak se správně chovat.  

 Teď je říjen, o půl roku později, a situace se opět opakuje. Změnilo se vůbec za 

tu dobu něco? Mně připadne, že je až neuvěřitelné, jak ten čas plyne rychle. Jak 

jsme se všichni před létem smáli tomu, že je nemožné, aby nějaká druhá vlna 

přišla. A ono se to fakt stalo. Během první vlny, jsme se jako národ chlubili tím, 

jak jsme to všechno skvěle zvládli. Teď je ale situace úplně jiná. Už nejsme ti, 

kteří zavírali své hranice před ostatními, v momentální době jsou to právě 

ostatní ti, co zavírají své hranice před námi. Situace se obrátila. Celkově na tom 

teď nejsme s porovnáním s jinými státy úplně nejlépe. Jedna z věcí, která 

samotné situaci moc nepřispívá, je ta, že občané až moc věří všem hoaxům a 

jiným dezinformacím, kterých je momentálně plný internet. Lidé často virus 

berou hodně na lehkou váhu, neuvědomují si veškerá možná rizika. Každý den 

přibývají tisíce nově pozitivních lidí, také se bohužel zvýšila úmrtnost, což je 

nežádoucí. S tím přichází obava o totální kolaps nemocnic, který jsme už 

v minulosti mohli vidět třeba v Itálii, nebo v USA. Také tu opět máme úplný 

lockdown, vše je zavřeno a zakázáno – od kulturních akcí po většinu obchodů. 

Lidé ale naštěstí už tak moc neblázní a nevykupují určité suroviny. Avšak máme 

tu zcela jiný, daleko horší problém. Lidé ztratili víru ve vládu. Nedodržují  

 

 



 

 

 

nařízení. Chovají se velmi nezodpovědně. V tomto vidím největší změnu oproti 

jaru, kdy si lidé vážili práce lékařů, sestřiček, prodavaček… vlastně všech, kteří 

nějak riskovali svůj život pro ostatní. Také si určitě vzpomínáte na to, jak jsme 

všichni ochotně šili roušky a snažili se dodržovat nastavená pravidla. Celková 

morálka lidí byla daleko lepší. Na všechny už postupně doléhá veškerý stres, 

nervozita nebo to, že nic prakticky opět není jasné. Spousta lidí už opět přišla o 

práci, nebo svou práci nemohou vykonávat skrz vyhlášená nařízení. Pro všechny 

je to velice těžká zkouška. 

Proč lidé už tak moc nevěří vládě? Proč najednou nedodržují nastavená 

pravidla? Největším důvodem podle mě je to, že vláda už ani pořádně neví, co 

dělá. Nařízení, která jsou vydávána, často nedávají obyčejným lidem moc smysl. 

Opatření je také bohužel až moc a nebýt instagramu Dominika Feriho, nevím 

prakticky nic (děkujme za něj!), což mě přivádí k dalšímu důvodu – velice špatná 

komunikace ze strany vlády. Při první vlně lidé brali ohled na to, že se lidé ve 

vládě nevyjadřují úplně srozumitelně, ale teď už jsou občané naštvaní, unavení 

a také znechucení. V tomto ohledu nevidím bohužel žádný posun, což je velice 

špatné. Potom se nemáme divit, že lidé vycházejí do ulic demonstrovat a 

vyjadřovat svůj názor. Což je za mě jistý projev určité bezohlednosti. Jednoduše 

řečeno, vláda tuhle situaci nezvládla úplně nejlépe a bude nejspíše ještě 

nějakou dobu trvat, než si svou ztracenou důvěru získá zpátky. Což se dělá 

špatně, když samotná nařízení nedodržují ani ti, kteří se sami vydávají, tak jak 

potom mají mít důvěru lidí, že? Abych ale jen nekritizovala, neříkám 

samozřejmě, že se vláda nesnaží, to bych lhala, sama osobně nevím, co bych 

dělala na místech těch nejvyšších, kteří o nás momentálně rozhodují. Proto jim 

určitě nezávidím, ba i obdivuju, ale jedno je jisté – kritika je vážně na místě, 

jednak už jen pro to, že vláda prostě a jednoduše zaspala.  

A jak vidím situaci do budoucna? Nejspíše tahle situace bude ještě 

nějakou dobu trvat, nikdo teď bohužel nedokáže předpovědět, jaké to bude 

třeba příští rok nebo kdy se dá vše zase do pořádku, ale jediné, co nám teď 

zbývá je pozitivní myšlení, radovat se z maličkostí, jít někam do přírody. To vám 

nikdo vzít nemůže. Když už je to omezený pochyb, nikdo vám nezakazuje 

zavolat svým blízkým, určitě jim to udělá radost. Pro spoustu lidí je sociální 

kontakt velmi důležitý. Takhle si jej alespoň nějak můžeme udržovat. A 

neztrácejme optimistický pohled na věc, protože to je také jedna z vlastností, 

co nás dělá Čechy! 

Nikol Kalvodová 

 

 



 

Karanténa 

Co mi karanténa dává? Nad věcmi by se dalo spekulovat. Ale hodně mi 

toho bere.  

Dává mi pobyt doma. Od doby, co máme karanténu, tak jsem více 

v kontaktu s rodinou, mohu se věnovat svým zálibám a také si lépe rozvrhnout 

co a kdy budu studovat. Když se tak zamyslíte, tak díky pobytu doma se 

můžeme věnovat více věcem. V té době, kdy ještě byla škola, tak jsem bývala 

doma kolem třetí hodiny odpoledne. Přišla jsem, naučila se na další den, odešla 

na trénink a po návratu domů jsem už byla vyčerpaná a šla spát. Celý den mi 

umožňuje více času pro sebe, můžu  zkoušet péct a více věnovat svému 

pejskovi. 

Karanténa mi bere svobodu. Můžu dělat jen věci, které ministerstvo 

zatím nezakázalo. Nemůžu se stýkat s mými přáteli, nemůžu jít na dobrý oběd 

do restaurace, nemůžu být ve škole a nechat si od učitele vysvětlit látku... 

těchto věcí je spousta. Někdo s tím souhlasí a někdo ne. Nebo někdo má na to 

neutrální názor, jako já.  

Můžeme si ale představit, že to takhle bude pokračovat další dva, pět 

nebo deset let? Pokud všichni začneme dodržovat nařízená pravidla, která 

podle mě nejsou tak hrozná, tak se vše začne zlepšovat rychleji. Je tu ale někdo, 

kdo si řekne, že já to nenapravím. Nenosí roušku a nedodržuje pravidla. 

Bohužel takových je tisíce. 

Tak se prosím všichni zamysleme, ať se spolu můžeme znovu setkávat 

v lavicích tváří v tvář, co nejrychleji. 

Tereza Stromecká 

 

 

 

Od každého něco… 
 

Strach  

 Byla noc jako každá jiná, teda aspoň to tak ze začátku vypadalo. Byla jsem 

sama doma, rodiče byli v práci, což mi umožnilo si udělat klidný a pohodový 

večer. Sedla jsem si na balkon, v uších sluchátka a pozorovala hvězdy. Byla 

krásná čirá obloha bez mraků a vše zářilo od úplňku. Když jsem tak pozorovala, 

najednou se na zahradě rozsvítilo světlo, které je nastavené na pohyb. Bylo mi 

to divný, protože tam nikdo nebyl, ale uklidnila jsem se tím, že to mohlo být 

nějaké zvíře. Každopádně jsem se začala bát. Následoval rychlý návrat dovnitř a 

napuštění vany. Když jsem potom přišla, zjistila jsem, že voda se napustila úplně  

 



 

 

 

studená, i když jsem si byla jistá tím, že jsem nastavovala teplou vodu. Potom 

vana musela být vypuštěna a následovala už jen sprcha. Udělala jsem si večeři a 

popcorn k filmu a šla si lehnout do postele. Pustila jsem nějakou komedii, abych 

přestala myslet na strach. Během filmu se mi několikrát vypla televize a 

dokonce se mi zdálo, že vidím stín proběhnout přes pokoj. Strachu jsem se 

nezbavila. Už ale byly dvě hodiny v noci a já jsem musela jít spát, a tak mi 

nezbývalo nic, než si pustit  písničky a snažila se soustředit jenom na ně. Během 

usínání byl najednou slyšet zvuk otevírajících se dveří. Myslela jsem, že to byla 

kočka, protože naše kočka to umí, ale nikdo tam nebyl. Hned jsem se pořádně 

zabalila do peřiny a zpívala písničku, která zrovna hrála. V tu chvíli jsem cítila, 

jak se vedle mě propadá peřina, jakoby na ni někdo lehal. Šlo cítit, jak mi někdo 

dýchá za krk. Byla jsem paralyzovaná, nemohla jsem se vůbec hýbat, skoro ani 

dýchat. Ovládl mě třes a v tu chvíli mě někdo začal hladit po vlasech. Nevěděla 

jsem, co mám dělat. Řekla jsem si, že musím vydržet, třeba to po chvíli 

přestane. Když to pokračovalo pár minut, probudila se ve mně odvaha a 

rozhodnutí podívat se. Zvedla jsem mobil, zapnula přední kameru a namířila ji 

za sebe. V tu chvíli vše přestalo. Nic tam nebylo, jen shrnuté prostěradlo. Po 

hodině strach přešel a já konečně mohla spát. 

 Příběh není vymyšlený a byla to opravdu nepříjemná zkušenost. S 

podobnými zkušenostmi se střetli i  rodiče a i sousedé vyprávějí různé zážitky. 

Povídá se totiž, že v domě, kde bydlím, což je zámecká budova, která má svoji 

historii, chodí duch zámecké paní. Je hodný, neubližuje, nic špatného nedělá, 

jen ho občas cítíme. 

Lucie Krejčí 

 

 

Recenze  

Chtěla bych se podělit o knihu, kterou jsem přečetla asi týden zpět. Touto 

knihou je January a Deset tisíc dveří. Knihu jsem četla jakožto recenzní výtisk, 

pokud si ji tedy budete chtít přečíst, vychází 23. 11. 2020 v nakladatelství 

Cooboo. Kdybych ji viděla v knihkupectví, asi bych si ji sama od sebe nekoupila. 

Ani nevím proč, asi mě nijak extra nezaujala. (což je přinejmenším divné 

vzhledem k té nádherné obálce). O to víc jsem ráda, že se mi nakonec dostala 

do rukou. Ale pojďme se bavit o obsahu. Jakmile jsem se do ní začetla, 

absolutně mě to pohltilo. Ten příběh byl tak uvěřitelný, napínavý, vtipný, 

smutný, no bylo v něm tak nějak všechno. Nápad Dveří (s velkým D) mě 

absolutně uchvátil. Taky mě knížka vede k myšlence: kde je vůle, tam je cesta.  

 



 

 

Jsem neuvěřitelně ráda, že jsem si příběh January přečetla. Každý by měl najít 

dveře, do kterých patří. Tuto knížku hodnotím 5/5* 

Anonym  

 

Strach 

Nepohodlná matrace, bílé prostěradlo a neustálé pípání čehosi. Jsem tu 

zase. A to mi slibovali, že jsem tu minule byla naposledy. Nade mnou velké 

modré uplakané oči  – znám je, jsou to oči mámy. Mami, neplač, mně to už 

skoro nebolí, říkám jí pohledem, protože na slova se nezmůžu.  Jen ta 

nekonečná úzkost, na tu si pořád nemůžu zvyknout. 

Začíná se stmívat. Kolik může být hodin? Vedle mě leží možná o pár let 

mladší holčina. Ještě má vlásky. Krásné, husté, blonďaté. Těch bude škoda. 

Otočí se čelem ke mně a střetneme se pohledem. Chvíli mluvíme beze slov, až 

se odhodlá: „Jak dlouho už to máš?“ „Co? Raka? Tady o tom můžeš mluvit 

nahlas.“, zasměju se a pokračuju: „Přišli jsme na to asi před pěti měsíci.“ 

Zvědavě na mě kouká a klade další otázku: „A máš někdy strach?“ Někdy 

strach? Některé lidi pohltí strach, jen o tom slyší, ale když s tím žiješ, nesmíš mít 

strach. Když se to dozvíš, máš hodinu na to, aby ses vybrečela, ale pak už jsi 

silná. Není to časovaná bomba, od které utíkáš. Je to tvůj největší nepřítel, se 

kterým musíš bojovat.  Co když to všechno překonám a budu žít krásný život, 

jako oni? Jako lidi bez rakoviny. „Jo, někdy jo“, odbydu ji. 

Je něco málo po jedenácté a po pokoji se rozlehla tma. Jen nesmělé 

světlo z venku se mnou počítá žaluzie. Ten zvuk – znám ho, ale ještě nikdy nebyl 

takhle blízko. Než se otočím na druhý bok, už mi sestra brání v rozhledu 

závěsem, který je teď mezi mnou a postelí malé blondýnky. Už tu slyším víc lidí. 

A slyším i paniku. 

Po pár minutách je po všem. Panika, ten světle modrý závěs i moje 

plavovlasá kamarádka jsou pryč. Žije ještě? Co když už je tady a chodí okolo? 

Jsem další na řadě? Srdce mi bije jako o závod. Aha, tak tohle je ten strach. To 

před tím byly jen úplně malinké obavy z budoucnosti. Je to ten strach, na který 

tak dlouho čekám, a který jsem si už myslela, že nikdy nepřijde, nebo že snad 

ani neexistuje. Obrovská těžká slza už putuje po mé tváři a končí na polštáři. 

Slza, které jsem se nikdy nechtěla dočkat. Tak jo, už toho bylo dost. Teď budu 

počítat. Až napočítám do pěti, otevřu oči a strach bude pryč. … 4, 5. Otvírám. 

Přede mnou v okně sedí velký anděl. Usmívá se na mě a jeho vlídný pohled mi 

pomáhá usnout. Konečně den. Mladá sestřička mi přeje dobré ráno. „To byla 

noc, co? Anežka leží na JIPce, ale co nevidět ji tu máte zpátky.“ Díky bohu. 

Tomu říkám dobré ráno.  Smýkalová Eliška 

 



 

 

 

Když se dva perou, třetí se směje 

Jedno z nejznámějších českých přísloví, které se podle mě celkem často 

objevuje v životě. Například v různých metaforických podobách. 

Jednoho dne se procházel šedivý vlk samotář lesem. Vlk už nějaký ten pátek 

nejedl, a proto měl velký hlad a v břiše mu kručelo na sto honů. Když tu náhle 

uviděl baculatého zajíčka. Zajíček, jenž zatím netušil, co se bude dál odehrávat, 

si v klidu hopkal po trávě. Vlk vyčkával a po chvilce se chystal skočit na 

nebohého zajíčka. V tu chvíli se objevil druhý vlk. Zajíček to naštěstí hned 

zaznamenal a začal pelášit, co mu nohy stačily. Vlci mu však byli v patách, ale 

jen do doby než nenarazili na medvěda. Medvěd, jenž si v ten čas dával 

odpolední šlofík, byl vyrušen. A to ho naštvalo. Zaútočil na vlky a započal tak 

konflikt mezi vlky a medvědem. Zajíc využil situace a utekl. Za sebou míjel bitku, 

která mu zachránila život. Když spor skončil, zjistili vlci, že jejich svačinka utekla. 

A tak se vlci vraceli domů s depkou, protože za celý den nic nesnědli a nic 

neulovili.  

Poučení: Když spolu vedou dvě strany spor, třetí z toho má zisk. V tomhle 

případě měl spor mezi vlky a medvěda za následek, to že zajíc z toho vyšel živý.  

Dagmar Brádová 

 

KORONA 

Zase je tu korona, 

sedím doma jak mrtvola. 

Studujeme u počítače, 

máma povolala vymítače. 

 

Babiš šel zas do televize, 

neumí však říci, jaká je krize. 

Vojtěch zavčas odstoupil, 

 

Prymula ho ihned zastoupil. 

Moc dlouho se tam neohřál,  

ale tupě tam sedí dál. 

 

Dnes je tam zas Blatný, 

snad to bude něco platný. 

Lítá dnes Praha Brno, 

snad nepůjde taky na jedno. 

Honza Síbr 

 

10 zajímavých faktů + bonus 

 

1. Tenké střevo má v průměru délku sedmi metrů. 

2. Každou minutu v našem těle odumře 300 milionů buněk. 

3. Naše tělo ale vyprodukuje každý den 300 miliard nových buněk. 

4. Náš nos dokáže rozeznat celkem 50 tisíc různých pachů. 

5. Odhaduje se, že v našem těle je zhruba 96 500 kilometrů cév. 

 



6. Každých zhruba 27 dní kompletně vyměníme svou kůži 

7. Na úsměv je potřeba pouhých 17 svalů. 

8. Když se probudíme, budete o 1 centimetr vyšší, než když půjdeme spát. 

9. V chodidlech je celkem 52 kostí, což dělá jednu čtvrtinu všech kostí v 

našem těle. 

10. Nervové impulzy cestují z mozku a do mozku rychlostí zhruba 273    

       km/h. 

11. Během celého života vyprodukujeme tolik slin, že by to zaplnilo  

  plavecký bazén. :D     Anna Ulrichová 

 

Všude dobře, doma nejlépe 
 Jednoho dne, když Čelakovský musel opustit svůj domov a svou vlast, 
nemohl se dočkat, až objeví novou část světa. Těšil se, až objeví nové příchutě 
jídel a nový kus kultury. Už když odjížděl, věřil, že se tam bude mít skvěle.  
 Při příjezdu uviděl nádherné město, které si ihned zamiloval. Šel si to tu 
ihned prohlédnout, nakonec si sedl na lavičku a díval se, jak mu svět běží před 
očima. Přemýšlel, jaké by to bylo žít v jiném státě a jak by to vypadalo, kdyby se 
narodil jako někdo jiný. Každý den probíhal stejně jako každý jiný.  
 Když se už začalo stmívat, šel do svého pronajatého domu. V noci, když 
ležel na zádech a díval se na strop, uvědomil si, že toto město skoro za nic 
nestojí. Slyšel křik z ulic a hlasy lidí. Ráno brzy vstal kvůli povinnostem, které ve 
městě měl. Už to pro něj nebylo tak nádherné jako kdy jindy. Když se po jídle 
podíval znovu na ulici, už to pro něj nebylo tak nádherné jako kdysi. 
 Když po měsíci dojel zpět za rodinou, nemohl se jich dočkat. Těšil se na 
svoji ložnici, domě, městě. I když si svou práci v novém městě užil, rád na ni 
vzpomínal, ale nebylo to místo pro něj. Domov navždy zůstane místem, kde se 
všichni cítí nejlépe.  
Aneta Cibulková 

 

 

Dopis budoucímu já   

Milá Mári, 

jestli si vzpomínáš, tento dopis ti píšu z minulosti. Dneska je ti teprve 19 let a 

celé roky máš stále před sebou. Za pár měsíců tě čeká maturitní zkouška, jsem 

zvědavá, jestli jsi ji zvládla podle svého očekávání. Mám na tebe spoustu otázek, 

jejichž odpovědi by mě opravdu zajímaly. 

Doufám, že byl čas a doba k tobě laskavá. Také doufám, že ses dostala na svou 

vysněnou vysokou, i když sama ještě nevím, jaká to vlastně je. Vím, že ses 



vždycky v životě chtěla dostat daleko a věřím, že se ti to splnilo. Ať jsi právě teď 

kdekoliv a čteš tento dopis, věřím, že jsi šťastná a pokud ne, nevzdávej to! 

Vím, že jsi nevěděla jaké povolání si vybrat, jednu dobu sis přála být učitelkou. 

Vyplnilo se ti to? Nebo ses rozhodla jít úplně jiným směrem? Jaké povolání jsem 

v ruletě života vyhrála? Ať tak či onak, věřím, že jsi spokojená se svým výběrem 

a jsi v tom dobrá. Určitě jsi také už potkala toho pravého a žiješ spokojený život, 

cestuješ a poznáváš nová místa, jak sis vždycky přála. Doufám, že ti tvá stará 

přátelství vydržela i do budoucna, určitě jsi poznala spoustu nových lidí, kteří 

obohatili tvůj život. Snad máš přátel okolo sebe mnoho a jsou to dobří, praví 

přátelé. 

Stal se ze mě moudrý člověk? Jestlipak se ta mladá školačka proměnila v 

uvědomělého rozumného člověka, ale upřímně věřím, že mi těch několik let ve 

školní lavici k něčemu bylo. 

V neposlední řadě bych ti chtěla říct, že jsem na tebe pyšná a sama jsem 

zvědavá, kam tě život zavede.  

 

S pozdravem                                      Tvé mladší, hloupější, naivnější já 

Studentka 4. ročníku 

 

 

Drahokam mihl pastelky, 

kniha tělesného světla, 

křápla smích, 

zhasila žíla mlhy bez lačného démona, 

snila jiskra. 

Rozuměla barevným duším, 

pokusil žít  z úsměvu nejistot, 

daného bez padlého, 

jak tuha bez dna. 

                                                         

                                          V Lažánkách 8. 11. 2020 

 

Drahá dcero, 

tento dopis ti píši roku 2020, tedy pravděpodobně dlouho předtím, než se 

narodíš. Chtěla bych tímto dopisem vylíčit zážitky svého života pro tebe, ale 

také pro mě, abych se na tento dopis mohla podívat zpět a porovnat, jak moc se 



můj život změnil. 

Právě teď jsem ve světě, který ovládá velmi silný virus. Určitě si na něj budu 

pamatovat, povykládám ti o něm. Vytvořil prostředí chaosu, nejistoty a strachu, 

který jsme dlouho nezažili jako lidstvo. Spousta lidí přišla o práci, o domov, o 

rodinu. Najednou filmy s apokalyptickým tématem jsou moc podobné realitě. 

Doufám, že už se brzy vrátíme k běžnému životu, ale kdy to nastane? 

Virus nebyl to jediné, co otřáslo světem. Počínaje v USA začaly po celém světě 

protesty proti policejní brutalitě, v USA a Polsku probíhají protesty proti novému 

zpřísnění dostupnosti legálně bezpečných potratů, a na celém světě se nyní 

bojuje za práva pro menšiny a lidi, kteří jsou součástí skupiny LGBTQ+. Jeden by 

si řekl, proč musíme bojovat o práva, která by měli mít všichni? Mezitím, co se 

všechny tyhle věci dějí, já se snažím plnit  úkoly, učit se na zkoušky, číst knihy 

pro svůj čtenářský deník, a připravovat se na maturitní zkoušku, i když ani ještě 

nevím, jestli budeme mít maturitní ples nebo jestli budu maturovat „online“. 

Když se nad tím zamyslím, kdo ví, jak dlouho budeme takhle ještě žít? Možná 

ještě pořád žijeme podobně jako dnes v době, kdy čteš tento dopis. Snad ne. 

Na závěr ti chci říct, že někdy není nejdůležitější škola nebo práce, ale hlavně 

tvoje zdraví,  tvá rodina a blízcí.  

Uvidíme se v budoucnosti      

Studentka 4. ročníku 

 

 

Veselá mysl, půl zdraví 

V jedné malé vesničce žila rodinka Novákových, která byla velmi nešťastná. Ve 

světě se šířila nemoc, na kterou nebyl lék, a šířila se velmi rychle. Vedle 

nešťastné rodiny Novákových žila rodina Šťastných. Už podle příjmení to 

značilo, že rodina je šťastná a veselá. Jednou nemoc zasáhla obě dvě rodinky. 

Rodina Novákových byla velmi nešťastná, nevěděli si rady jak se s nemocí 

vypořádat. Nespali kvůli nemoci hodně dnů a na svět se mračili. Rodina 

Šťastných byla na tom jinak, i když byla rodinka nemocná, tak se chovala jinak, 

byli rozhodnutí, že i když jsou nemocní, nebudou se na svět mračit a zkusí se 

vyléčit co nejrychleji, aby už byli co nejdříve zdraví. Rozdíly byly hned zřejmé, 

rodina Šťastných se léčila velmi rychle a za pár dní už byli vyléčeni a mohli už 

vyjít ven. Zato rodina Novákových se nemohla vyléčit, trápilo je to víc a víc. 

Rozhodli se zavolat pro radu rodině Šťastných. Ta jim odpověděla, že byli takoví 



jako vždycky, byli usměvaví a měli veselou mysl, protože jak se říká „Veselá 

mysl, půl zdraví.“ 

Martin Kordzik 

 

Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek 

Milan, mladý kluk ale měl trochu prořízlou pusu. Někdy nevěděl, co může a co 

nemůže říct. Už od mala si dost dovoloval na starší kluky a byl kvůli tomu i 

trestán doma. Rodiče se ho snažili vychovávat tak, aby se choval co nejlépe. Ale 

věkem se to ještě horšilo. Ve škole si dovoloval i na učitele. Byl sice velmi chytrý 

žák, který dostával samé jedničky, ale jediné, co mu kazilo vysvědčení, bylo 

chování. Z toho dostával jedinou dvojku. Jednou ráno, když měl jít do školy, 

začala mu domlouvat i jeho babička. Trápilo ji, že když se se svými kamarády 

bavili, všichni si stěžovali na Milana. Babičku to velmi mrzelo, snažila se mu 

domluvit. Nevyšlo to a pohádali se tak, že se jeho babička rozbrečela, byla velmi 

smutná. Milan odešel do školy. Jak došel domů, rodiče domlouvali, jelikož se 

dozvěděli, co řekl své babičce. V Milanovi trochu hýblo. Rozhodl se, že se ráno 

půjde omluvit s babičkou. Máma mu ale řekla, ať jde za ní hned, protože „Co 

můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek“. Milan ji poslechl, zašel za babičkou a 

omluvil se jí, babička byla velmi šťastná. Ráno šel Milan do školy jako 

vyměněný. Odpoledne když přišel ze školy tak zjistil, že jeho babička umřela. 

Byl velmi smutný, ale byl rád, že se s ní na poslední chvíli dokázal usmířit a 

strávit s ní poslední chvilky.      

Martin Kordzik 

 
Také učitelé přiložili „ruku k dílu“ … 

 
Tak jako v minulých letech, tak i letos měli naši studenti možnost zdokonalit své 
plavecké dovednosti. Bohužel covidové uzavření škol nám tento výcvik 
znemožnilo, ale pojďme si alespoň připomenout pár zásadních výhod plavání. A 

proč se vlastně snažit                                . 

 Plavání je vzhledem k vlastnostem vodního prostředí jedním z mála 
sportů, při kterém se ani při nadváze nepřetěžují klouby, vazy či páteř. 

 Při plavání dochází k nejen k posílení takřka všech hlavních svalových 
skupin, ale i k jejich protažení. 



 Plavání je velmi variabilní sport, který má jen málo omezení. Plavat 
mohou děti, těhotné, senioři, hendikepovaní i obézní jedinci. 

 Plavání patří mezi skvělé rehabilitační aktivity; pomáhá nenásilně zvýšit 
hybnost kloubů (ramenou, kyčlí i kotníků) po úrazech a operacích. 

 Pravidelné plavání přispívá k zvětšení vitální kapacity plic. Ale pozor, 
pouze v případě, že během plavání dochází k výdechům proti odporu 
vody (vydechování do vody). 

 Plavání, respektive pohyb ve vodním prostředí, má pozitivní vliv na 
psychiku. Pomáhá odbourat stres a nervové napětí. Skvělá je 
kombinace se saunou. 

 
Naprosto základní podmínkou pro to, aby bylo pravidelné plavání pro pohybový 
aparát opravdu přínosné a přinášelo radost, je plavat bez hrubých chyb. 
A k tomu slouží naše pravidelné lekce určené pro druhé ročníky. 
Tak snad brzy na bazéně ahoooj. 
 
Těší se vaši učitelé TV 

 

 
 

 

 

 



KŘÍŽOVKA 

 

1.                                 

2.                                 

3.                                 

4.                                 

5.                                 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                                 

11.                                 

 

LITERATURA  =  . . . . . . . . . . .  

1. Vyprávění lidového původu, má pravdivé historické jádro + fantazie. 

2. Hlavními postavami toho díla jsou Dr. Galén a Maršál. 

3. Epický žánr, také nazývaný báje. Příběhy o historii bohů, o vzniku člověka… 

4. Český básník a představitel proletářské poezie (narozen v Prostějově). 

5. Skupina spisovatelů sdružujících se kolem časopisu Lumír. 

6. Humoristický román, který vypráví o vzpomínkách na dětství v Rychnově nad 

Kněžnou jednoho českého spisovatele. 

7. Po úmrtí syna Hynka hledala Božena Němcová útěchu v psaní díla . . . . . . . 

8. Opakování stejného písmena na začátku sousedních slov. 

9. Básnická sbírka, v níž se nachází 13 básní, např.: Svatební košile,  Zlatý 

kolovrat a další. 

10. Báseň, ve které stále jedno zvíře opakuje větu: „Nikdy víc!“ („Never more!“) 

11. Kratší příběh se zápletkou, má jednoduchý děj. 

 

 

 



Několik slov na závěr 
 

Děkujeme všem, kteří se zapojili a přispěli svým textem do 

tohoto vydání. Jsme si vědomi toho, že všichni mají 

spoustu práce s plněním svých povinností. Někteří možná 

ani nemají náladu psát články do časopisů. O to více si 

vážíme všeho, co jste nám poslali. Věříme, že brzy bude 

lépe.  

 

Všem čtenářům i přispěvatelům přejeme krásné a 

klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 

2021 spoustu zdraví, pohody, spokojenosti, štěstí 

a splnění všech přání!!! 
 

 

 

 

Hlavu vzhůru a na brzkou shledanou . 


