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Jelikož máme ve škole šikovné a 
nadané žáky, umožňuje nám to 

vydat další číslo časopisu po velmi 
krátké době. Sešlo se nám několik 
dalších, tentokrát i cizojazyčných, 

příspěvků a my Vám je představíme. 
Snad zpříjemní období, které musíme 

nyní společně přečkat. 



 

Několik slov na úvod… 
Zimní měsíce jsou za námi a my nedočkavě vyhlížíme jaro. Zatím to 

na práci na zahrádce moc nevypadá, ale my vydržíme. Ocitli jsme se 

ve stejné situaci jako před rokem. Zvládli jsme to loni, zvládneme to 

také letos. Naši studenti si proto pro vás připravili texty na různá 

témata a doufají, že vám zkrátí čekání na návrat k „normálu“.  
 

 

Zvířátka v hlavní roli… 
Jedním z témat při zpracování textů bylo, aby se v hlavní roli 

objevilo zvířátko, forma zpracování byla libovolná. 
 

Pohádka o zatoulaném pejskovi 

V jedné malé vesnici žila rodina. Rodina se skládala z maminky, tatínka a 

třech dětí. Nejstarší chlapec se jmenoval Petr, mladší se jmenoval Tomáš a 

poslední nejmladší holčička byla Anička. Petr má 12 let, Tomáš je mladší o 2 

roky a Anička má teprve 4 roky. Kluci mají pokoj spolu a Aničku moc neberou. 

Hrají si jen spolu, Aničku vyhánějí z pokoje. Kluci nejraději hrají hry na počítači 

a telefonu. Kdežto Anička je kreativní, ráda si maluje, vytváří nové věci. 

Rodiče už se snažili kolikrát syny s Aničkou spojit, ale nedařilo se jim to. Až 

jednoho dne, kdy si Anička hrála venku, přiběhl k ní pejsek. Pejsek byl vyhublý 

a zraněný. Anička jej vzala domů, dala mu najíst a společně s rodiči mu ošetřili 

nožku. Potom pejska vypustili zpátky ven, ale pejskovi se nechtělo. Chtěl 

zůstat u nich doma. Rodiče Aničce pejska povolili. Holčička mu dala jméno 

Roxy. Jak se dozvěděli Petr a Tomáš, že mají nového člena rodiny, byli 

šťastní. Od té doby si hrají všichni spolu. Kluci chodí s Aničkou pejska venčit a 

učí ho novým dovednostem. Po týdnu kluci přijdou s tím, že by chtěli dalšího 

pejska. Rodiče chvíli váhají, ale jak je začne prosit i Anička, povolí. Na druhý 

den jedou do nedalekého útulku a vezmou si dalšího pejska domů. Dovedou 

ho domů a hned ve dveřích je jasné, že pejsci se budou mít rádi. Druhému 

pejskovi vymýšlí jméno kluci, pojmenovali ho Ben. Rodina je spokojená, že se 

díky tomu hodně stmelila. Kluci začali Aničku více brát. Po roce, co má rodina 

dva pejsky, se pejskům narodí štěňátko jménem Boni. Děti se začaly věnovat 

zvířatům a rodině víc než hrám. Rodina byla šťastná a veselá. 

Student 1. ročníku  

 



Kuřátko a CORONA 

Spinká kuře v kurníku, 

mělo sen o parníku. 

Jak si pluje, vlny šumí 

a ono běhá tak, jak umí. 

 

Parník pluje další den, 

kuřátko chce z něj ven. 

Máma říká: „Ne, ne, ne, 

vystoupíš, až dopluje.“ 

 

Táta kohout hlásí novinu: 

„Za chvíli narazíme na pevninu!“ 

Kuřátko se raduje: 

„Kdy to teda dopluje?“ 

 

Mámu už to nebaví, 

kuřátku neodpoví. 

Kohout slyší jejich hlasy, 

ze stresu si trhá vlasy. 

 

„Tati, kde máš peří?“, 

kuřátko další problém řeší. 

Kohouta to nebaví, 

taky mu neodpoví. 

 

Kuřátko vše pochopilo, 

s rodiči se nebavilo! 

 

 

 

Běhá opět, kde jen může, 

kapitán vyletěl z kůže! 

 

Kuřátko se těší ven, 

popluje však ještě den. 

Těší se na dovolenou, 

co má státem povolenou. 

 

Plují poslední chvíli, 

už se dívá do krajiny. 

Máma s tátou též se těší, 

radostí už všichni brečí! 

 

Vystupují z parníku, 

vtom se probudilo v kurníku! 

„To jsem zase doma? 

Sakriš, za chvíli začíná mi škola!“ 

 

Do školy já přece nejdu, 

k počítači rychle sednu. 

Pozapínám výuku, 

pochatuju na facebooku. 

 

Drží nás to všechny doma, 

to je, prosím, pandemie CORONA. 

Anna Hajkrová 

Motýl 

Motýl poletuje světem,  

dělá radost malým dětem.  

Létá z kytky na kytku,  

potěší i Markýtku.  

Děti za ním utíkají,  

smějí se a poskakují. 

 

Motýl má však strach, z těch dětí,  

poletují jako smetí.  

Chudák neví, co ho čeká,  

letí rychle, jak se leká.  

Učily se ve škole,  

 

jak moc krásný motýl je,  

mají z něho vážně radost,  

jen jí dělá velkou starost,  

že pryč zase uletí,  

daleko od  těch dětí.  

 

A když vidí housenku, 

malinkou a tak tenkou, 

dávají si pozor velký, 

jak jim řekly učitelky, 

aby na ni nešláply. 

 

Dávno totiž dobře vědí, 

z housenky se motýl rodí, 



kterého pak na louce, 

ukážou své mamince. 

 

Hana Válková  

 

 

Lakota se nevyplácí 

 Mladý Janek už od malička rád chodíval do lesa pozorovat zvířátka a 

dávat jim do krmelce seno, ovoce a zeleninu, aby se měla dobře. Když byl 

starší, chodíval se svým tatínkem myslivcem střílet srnky. Teď je Janek dost 

starý na to, aby chodíval sám. Nyní se živí se jako myslivec. Jednou, když 

přišel dát zvířatům do krmelce jídlo, zpozoroval to velký divočák a pomyslel si, 

jaká to asi bude pochoutka všechno mít jen pro sebe. Když Janek odešel, 

zvířátka se sešla u krmelce. „Tak, teď si to pěkně rozdělíme,“ navrhoval jelen. 

Ostatní zvířata jen tiše pokyvovala. S tímto návrhem však nesouhlasil divočák. 

„A co takhle jít zkontrolovat, jestli není poblíž nějaký myslivec, který by na nás 

mohl číhat? Přece jen se už stmívá,“ navrhl mazaně. S čímž ostatní velice 

souhlasili a šli místo poblíž zkontrolovat. Kanec vyčkal, až všichni odešli a pak 

rychle běžel zpátky ke krmelci a vše si odnesl pro sebe do své skrýše 

v houštinách. Jak se zvířátka vrátila zpět, krmelec byl prázdný. Bylo jim hned 

jasné, kdo v tom má prsty. Mezitím si kanec spokojeně hověl s plným břichem. 

Zvířátka byla naštvaná, ale neztrácela dobrou náladu. „Však se mu to vymstí!“ 

dodal jelen a společně s ostatními se uchýlili ke spánku. Druhý den brzy ráno 

se už Janek chystal na hon. Mezitím, co ostatní zvířátka byla dávno vzhůru, 

divočák ještě s plným břichem spal. Když se za hustými stromy objevil Janek 

s puškou, zvířata se rozutekla. Jediný kanec nehybně ležel a spokojeně 

pochrupoval. „Teď ho mám a je to ten nejtlustší, to si pochutnám,“ pomyslel si 

Janek a vystřelil. Kanec na to skutečně doplatil, kdyby všechno lakomě 

nesnědl sám, byl by společně s ostatními vzhůru a stačil by utéct. Lakota se 

opravdu nevyplácí. 

Anna Řehulková  

 

 

Chytrá liška 

Liška, která bydlí v lese,  

vydatnou večeři si nese. 

Lehne na své místečko,  

kde je krásné teplíčko. 

 

Moudře o zítřku přemýšlí, 

chytré nápady vymýšlí. 

Jak obelhat myslivce, 

kteří ji trápí velice. 

 

 

 

Až ji něco napadne, 

snad to dobře dopadne. 

Chce, aby ji nechali, 

a svého si všímali. 

 

Liška kráčí pustou krajinou, 

myslivci ji zahlídnou. 

Liška ladně běžet začne, 

myslivcům se líbí značně. 

 

 



Liška je na sebe naláká, 

myslivec na myslivce zamává. 

Zamrzlý rybník taje, 

liška si s nimi chytře hraje. 

 

Myslivci si rybníku nevšimnou, 

touhou po lišce oslepnou. 

Led pod nimi rupne, 

ledová voda je slupne. 

Dominika Mádrová  

 

 

Had a zajíc 

Žil jednou jeden zajíc, 

ve sněhu zmrzajíc. 

Z ničeho nic teplo 

a zajíce to trklo. 

 

Velký teplý dům, 

který ale patřil hadům. 

Z myšlenky, že by zajíce snědli, 

zajícovi smysly selhaly. 

 

 

Objevil se mezi hadí rodinou, 

která zrovna žila hostinou. 

Pozvali ho na zázvor 

a zajíc na ně změnil názor. 

 

Už se jich vůbec nebál 

a zjistil, že hadí život je ideál, 

a tak se k nim nastěhoval. 

A ze zajíce se had stal. 

Lukáš Havel 

 

Bílá vlčice 

Mé jméno je Alů. Jsem vzácná bílá vlčice. Ale většinu života jsem si myslela, 

že jsem obyčejný pes. Bydlela jsem se svým pánem a jeho ženou hluboko 

v lese. Oba jsem je chránila spolu s naším společným obydlím. S pánem jsem 

chodila na lov a dlouhé procházky. Všechno bylo skvělé až do jedné zimy asi 

před pěti lety. Tenkrát nastala krutá zima, se kterou nikdo nepočítal. Paní byla 

zrovna těhotná a my neměli dost dřeva ani jídla. Vím, že mě milovali, ale i 

přesto mě vyhodili ven. Nedokázali živit sami sebe, natož tak mě. Nejdřív jsem 

to nechápala. Vždycky jsem spávala v předsíni. Najednou jsem se ocitla za 

plotem a nemohla jsem ani na dvůr. Čekala jsem, že mě pustí dovnitř. Pak 

jsem přemýšlela, proč jsem venku, co jsem provedla. Na nic jsem nepřišla, a 

tak jsem dál čekala. Ležela jsem tam hodiny a hodiny. Z hodin se staly dny. 

Začal padat sníh a já měla hlad. Vydala jsem se proto dál do lesa. Znala jsem 

to tam dobře, chodili jsme sem s pánem. Zavětřila jsem pach krve. Nikdy jsem 

syrové maso nejedla, ale už jsem měla ukrutný hlad. Vystopovala jsem 

zraněnou srnu. Moc jsem se k jídlu neměla, ale hlad nakonec zvítězil. Jenže, 

jak jsem zjistila po chvíli, tahle srna nebyla zraněná jen tak náhodou. Honila ji 

vlčí smečka. Nikdy předtím jsem se s vlky nesetkala. Nebudu vám lhát, nebylo 

to nejmilejší setkání. Obstoupili mě a znemožnili mi útěk. Možná, že jsem byla 

přesvědčená o tom, že jsem pes, ale rozhodně odvážný a bojovný pes. 

Rozhodla jsem se jim postavit. Chyba číslo dvě. Měli obrovskou převahu. Dva 

z nich se mi zakousli do krku a srazili mě na zem. Myslela jsem si, že je to můj 

konec.  

Vtom vystoupil uhelně černý vlk. Jejich alfa. Podrážděně zavrčel a ti dva mě 

hned pustili. Neodvažovala jsem se pohnout. Přišel až ke mně a dlouho 



zkoumal můj pach. Zadívala jsem se na něj. Připadalo mi, jako bych ho znala. 

Podíval se mi do očí. „Kdo jsi?“ zeptal se najednou. „Já…Já jsem Alů. Jsem 

jen obyčejná fena. Bydlím v hájovně nedaleko odtud. Za tu srnu se omlouvám, 

nevěděla jsem, že jde o vaši kořist,“ vychrlila jsem ze sebe. Vyzařoval 

obrovskou dominanci, která mě nutila být nervózní a povědět mu úplně 

všechno. Začal se smát. „Tak poslouchejte, moji věrní. Tahle ani neví, kým je.“ 

„Jak to myslíte?“ zeptala jsem se tak opatrně, jak to jen šlo. „No jak asi. To si 

vážně myslíš, že jsi jen obyčejná fena? Kolik loveckých psů jsi už viděla, abys 

věděla, že jsi obyčejná fena?“ „Neviděla jsem žádnou. Od štěněte žiji na 

hájence. A tohle o mě vždy říkal můj pán svým přátelům.“ Při slově pán několik 

vlků zavrčelo. Jeden z nich drze promluvil, aniž by jej alfa vyzval. „Ty jsi vážně 

hloupá. Jsi vlčice, hodně vzácná vlčice. Ty bys neměla mít žádného pána. Vlci 

mají jen alfu. Nemůžeš žít bez smečky! Měla by ses přidat k nám.“ „A kdo jsi 

ty, že o tom rozhoduješ?!?“ zavrčel na něj alfa a okamžitě jej srazil na zem. 

V duchu jsem si řekla, jak jsem moc ráda, že jsem pes. Ale až pak mi došlo, 

co to vlastně řekl. Já že jsem vlk? Srdce mi najednou začalo divoce bít a 

nemohla jsem dýchat. Lidé nemají vlky, byl to snad důvod, proč mě vyhodili 

ven? Zjistili, kdo jsem?  

Alfa pořád ještě řešil svého vlka. Já využila situace a dala se na útěk. Běžela 

jsem jako o život. Očekávala jsem, že se rozběhnou za mnou. Ale nestalo se 

tak. Nicméně to bylo jedno, já prostě utíkala dál. Než jsem se nadála, byla 

tma. Domů jsem se vrátit nemohla a na smečku jsem si nechtěla raději ani 

vzpomenout. Přesně v ten moment se objevil alfa. Přišel sám a zdálo se, že 

v dobré vůli. Prosil mě, abych jej vyslechla. Vyprávěl mi příběh o své družce. 

Bílé vlčici Arii. Asi v polovině příběhu jsem pochopila, o kom to mluví. Nebyl to 

nikdo jiný, než moje matka. Byla jiná než ostatní vlci. Nevnímala lidi jen jako 

hrozbu, ale snažila se je pochopit. Jednou zachránila život lovci, kterého 

napadl medvěd. Ten lovec nebyl nikdo jiný, než můj pán. Ale má matka se při 

boji ošklivě zranila. Vrátila se ke smečce, ale ta jí nedokázala pomoct. Bývala 

by umřela, ale pán věděl, že je vážně zraněná a hledal ji. Přece jen jí vděčil za 

život. Po pár dnech ji našel a odnesl domů. Trvalo dlouho, než mu začala 

důvěřovat, ale nakonec si pána natolik oblíbila, že se rozhodla smečku opustit 

a zůstat u něj. Ale čekala právě s tímto alfou, který stál nyní přede mnou, 

štěňata.  

Později porodila devět štěňat. Osm z nich si, jakmile nepotřebovali mléko, 

odvedl alfa. To deváté jsem byla já. Jediná vlčice ve vrhu. Matka svého druha 

uprosila, abych směla zůstat s ní. Dnes mě můj otec poznal a chce, abych 

s ním a svými bratry zůstala. Nedokázala jsem odpovědět hned. Celý můj 

život, můj domov byl u mého pána. Musela jsem zjistit, proč mě vyhodil. Vrátila 

jsem se domů. Už z dálky jsem věděla, že je něco špatně. Dveře byly otevřené 

dokořán a dvůr byl plný stop cizích lidí. Potichu jsem se kradla dvorem a 

pozorně naslouchala každému zvuku. Po pachu jsem poznala paní. Byla uvnitř 

s někým cizím a po pánovi nikde ani stopa. Opatrně jsem nakoukla do 



místnosti. Paní seděla svázaná na židli a kolem ní chodili dva muži a třetí jí 

držel nůž pod krkem. Musela jsem jí pomoct. Bez rozmyslu jsem vběhla 

dovnitř. Divoce jsem vrčela a cenila zuby. Muže můj nenadálý vpád značně 

překvapil. V místnosti nastal na okamžik úplný zmatek. Během toho se mi 

podařilo dostat až k židli a paní. Ocitla jsem se mezi ní a těmi lumpy. Jenže 

jejich prvotní úlek už opadl a začali mě zastrašovat. Snažili se mě odehnat. 

Pomalu ale rozhodně jsem se rozešla proti nim. Ten s nožem se po mně 

ohnal, ale stihla jsem uskočit. Když to zkusil podruhé, kousla jsem ho do ruky 

a nůž upustil. Křičel na ty dva, ať mu pomůžou, něco dělají. Báli se mě, tak 

jsem neváhala a jednoho z nich kousla do nohy. To už stačilo na to, aby se 

dali na útěk.  Když jsem je zahnala dostatečně daleko. Pochopila jsem, kde je 

pán. Vůz a kůň byli pryč. Odjel do města a paní mezitím přepadli tihle padouši. 

Rychle jsem se vrátila k hájovně. Paní pořád seděla na židli. Chtěla jsem jí 

pomoci, ale provazy rozvazovat neumím. Celá se třásla zimou. Čumákem 

jsem vrazila do dveří a zavřela je, aby sem nefoukalo a nepadal sníh. Pak 

jsem se stočila do klubíčka u jejích nohou. Doufala jsem, že se pán brzy vrátí 

domů.  

Za necelou hodinu jsem uslyšela blížící se vůz. Rozběhla jsem se mu naproti. 

Částečně jsem se bála, že mě znovu vyhodí, ale taky jsem ho chtěla co 

nejdřív dovést k paní. Slezl z vozu a já jej jemně uchopila za nohavici. „Alů? 

Co to děláš, holka…Měla bys být se svými, se svou rodinou. Pusť mě, já 

musím být taky se svou rodinou.“ To je právě to, přesně to jsem se mu snažila 

říct. Nohavici jsem nepustila a táhla ho ke dveřím. Jakmile je otevřel, zhrozil 

se. Rychle paní osvobodil a ta mu pověděla, co se stalo i o tom, jak jsem ji 

zachránila. Byli oba v pořádku. A po mně chtěl, ať jdu za svou rodinou, jenže 

problém byl, že oni byli má rodina. Tak jsem si lehla na své obvyklé místo a 

čekala, jestli mě vyhodí. Přišel za mnou a poděkoval mi, pohladil mě po hlavě 

a podrbal za ušima. Říkala jsem si, jestli je tohle naše sbohem. Ale pak se 

zvedl a donesl mi mou misku s jídlem. Se slovy, že je moc rád, že jsem se 

vrátila, ale pokud chci raději žít se smečkou, že se nebude zlobit, sama se 

mám rozhodnout, kým chci být. No a co já na to? Jsem vlčice, bílá vlčice. 

Stejně jako moje matka a stejně jako ona rozhodla jsem se zůstat s lovcem. 

Ačkoliv smečku čas od času navštívím. A toto je můj příběh. Příběh o tom, jak 

jsem dokázala spojit dva světy. Ten vlčí s tím lidským. Můžu být lidem věrným 

společníkem a ochráncem, ale současně vždy budu divokou vlčicí, dcerou alfy 

a bílé vlčice.  

Kristýna Ondrouchová 

 

 

 

 

 

 



Pes 

Byl jeden pes, 

Kterému bylo šest. 

Měl doma paní,  

milá, hodná, zvláštní.  

 

Jednoho dne běžel, 

až z toho zježel. 

Uviděl paničku, 

válet se v rybníčku.  

 

Řekl si - skočím,  

bohužel se smočím. 

Skákal přes břemeno, 

už ji bral za rameno. 

Stromecká Tereza 

 

 

Zvíře ze ZOO 

   Už je tomu pár let, co jsem se poprvé nadechl a pocítil na své srsti vánek 

větru. Už je tomu pár let, kdy jsem se mohl volně prohánět po své pastvině 

s klidem na duši. Tyto vzpomínky se mi pomalu vytrácejí z mé paměti. 

    Jakoby to bylo včera, co jsem si hrál ve stádu se svou spřízněnou duší u 

velkého jezera a představoval si krásné vyhlídky na svůj zbytek života. Stalo 

se však něco, co mi navždy změnilo život, a já musel začít žít jenom na 

jednom místě okupovaném zvláštními stvořeními.        

   Vidím jich denně tisíce, a přesto se nic nemění. Vždy přijdou a pak odejdou. 

Nikdy je však nevidím vícekrát než jednou. Zírají na mě přes tu elektrickou 

ohradu těma jejich zvláštníma očima. Smějí se, ukazují si na mě, jako bych byl 

nějaká věc.  

   Proč jsem musel dopadnout takhle? Proč nemohu být volný a musím být 

zavřený zde do konce svého života? Jaký to má smysl? Dny mi utíkají před 

očima, moje nohy mi přestávají sloužit. Kde jsou ty krásné časy, kdy jsem cítil 

svobodu? Už jsou dávno pryč.  

   Nemám tu nikoho, s kým bych si mohl povídat. Nemám tu nikoho, komu 

bych mohl vyprávět svůj příběh plný nepochopení. Chtěl bych těm očím 

ukázat, co právě prožívám. Jak promarněný život teď mám a jak mi bylo 

zapřeno volně žít. 

   Snad se ještě jednou v životě plně nadechnu a pocítím znovu tu vůni 

svobody. Zatím jsem stále tady. Budu však stále čekat, dokud mi nebude zase 

dovoleno žít.   

Hlaváčová Tereza  

 

Kočka Modroočka 

Byla jednou jedna kočka, 

jmenovala se Modroočka. 

Černá barva ji zdobila, 

ale jednoho dne se nám ztratila.  

 

Hledali jsme ji na každém místě,  

někde tu bude jistojistě.  

 

Po kočičce slehla se zem,  

a já teď velice smutná jsem.  

 

Po celém městě visí plakáty,  

kde je to naše kotě chlupatý? 

V pátek zaklepal někdo na dveře,  

já utíkala otevřít v zástěře.  



Přede dveřmi stála milá paní,  

tímto dnem ukončila pátrání.  

 

V náruči naši kočičku měla,  

a já radostí zakřičela. 

Michaela Pítrová         

 

Nově zařazujeme blok textů získaných v hodinách angličtiny. 

Věříme, že i tato část si získá své čtenáře . 

 

Dear readers, 

here you can read essays written by your 2nd grade peers who have been 

taking part in an international eTwinning project W@ze to Work. The 

task was to write about their 5-year plan - what their professional and 

private lives will look like, what their dreams are. Then they were asked 

to read their partner's essay and ask them some questions about it. This 

all was a preparation for their online meeting, where they presented 

their ideas to the others. 

Hopefully, they will achieve what they are planning and will be 

successful in their careers. 
 

My 5-year plan 

It’s really hard to say, where I will be in 5 years. I hardly know what I will do 

tomorrow. But what i really want to do, it’s travelling. I love exploring new 

countries. I want to live in another country than Czech Republic. Maybe UK will 

be the best option. Or USA, Canada or Denmark. The second place, where I 

want to live is Netherland. Some little house in front of sea. I don’t know, what I 

want to do. I always want to be accountant, but now I want to do something 

else. First option is marry some rich man or I need to find some really good 

pay job but I know that in CZ is hard find some good place to work. And that’s 

why I want to live in in another country. I don’t know any company so it’s hard 

to say. But I want some company where will be good people and good money. 

It will be best if I will start at 8 am but it’s really doesn’t matter. I want to come 

home the latest at 3 pm. How much I want to earn? Enough for my family and 

maybe some travel and nice house. I will be satisfied if I will take care of my 

family, I will be happy and have nice house. 

 

My 5-year plan 

Where will I be in 5 years? This is quite a difficult question for me. I don´t sure 

what I will do in the future. But I would like to work somewhere in the office as 

an accountant. I hope I'll have a job where I will have free weekends. At work I 



would like to end at 5 pm. I would like to live in Brno in an apartment. But in 

the beginning I would probably live home with my parents. I would like to earn 

around £ 1192,29 monthly. I hope I can pass the graduation exam. I'm also not 

sure if I'll start work after high school or if I´ll go to college. If I go to college I 

would probably go to the economy or pedagogy school. I would definitely like 

to travel the world, though I can´t foreign languages very well. Although I don't 

know where life will take me, I hope I will  be happy. 

 

Where do I see myself in five years? 

All the questions are hard to answer… but I'll try to answer somehow... 

Where will I live? I can't know that 100 % now. It's a difficult question to know 

where I'll live in 5 years when I don't know what I'll do tomorrow… 😃 

What job will I have? I also can't know that, but what I'd like to do? Probably 

something in the office in the branch I'm studying. 

In what company? I don't have a dream where I’d like to work. 

What will my workdays look like? I don’t know, but I don't have a problem 

working on the weekend or maybe from home, but I’d like to work with people. 

I’d like to have a job where I’ll determine for myself, how long and when I’ll 

work. I’d like to start my own business or be a manager. 

Among other things, I’d like to go to university, something with economics and 

management or maybe psychology. But who knows...? 

I’m not gonna lie…I’d also like to earn a lot of money… who wouldn't, right? 

 

My plans 

Hello everyone! I am currently a student at the Business Academy in 

Prostějov. Today I want to present you my essay, in which I will focus on my 

plans. I’m not exactly a person who would plan everything, but everyone must 

have, or at least should have, some ideas about their life, have different goals 

or expectations, and so on. In the first part, I want to focus on the question: 

“Where do I really want to live? In the village or in the city, in the Czech 

Republic or abroad? ” These questions are difficult to answer, because the 

world is big and full of beautiful places. I think, but that I will stay living in the 

Czech Republic and I will always go abroad on holiday. I would like to look at 

Spain, France (especially the city of Paris), Germany and maybe the USA. If I 

stay in the Czech Republic, the question arises whether to choose a city or a 

village. Much will depend on my life situation, whether I have a life partner and 

his attitude to building our life together, but it would show the future. Life in 

both the city and the village has its advantages and disadvantages. The 

advantage of the village can be clean and fresh air, beautiful calm and 

unspoiled nature and friendlier relationships between people. On the other 

hand, commuting to work or school can be a disadvantage. Cities have the 

advantage of offering a sufficient labour market, a good offer of schools and 

we will also find the possibility of using various leisure activities. At this point, I 



come to the second part of my essay, where I think about what I would like to 

do in the next five years. There are two options. In both cases, I will have a 

high school diploma. One option is to take a job and the other option is to go to 

college. The better option will be to get to college or bachelor. These schools 

should focus on economics or my previous dream pedagogy and become a 

teacher. I come to the question of what to do about it. First, it is important to 

successfully complete high school education, and I will achieve this through a 

responsible approach to the assigned tasks. If I graduate successfully, it will 

be important to prepare for the university entrance exams. Here we come to 

the question of what kind of job I will have. If I choose a pedagogical university 

and successfully complete it, I will teach. My idea is that I will teach at the 2nd 

level of primary school. The second option is that I start working right after 

graduation, but I don‘t know exactly which one. I will also mention my hobby 

and that is photography, which I would also like to do. It‘s my hobby right now. 

I like to photograph nature and landscape. And how much money will I make? 

It depends on the profession, the company and my skills. Today, it is important 

to constantly study in the field to get further and earn more money. It will also 

depend, of course, on the economic situation of the state. Finally, the question 

is whether I will be satisfied in life. I hope I will and will do everything to make 

me happy. I would like to end my essay and full steam ahead to fulfil my 

wishes. 

 

My 5-year plan 

If I have to say I don’t have any plans for my future. To the questions where I 

will live, what job will I have I can’t figure any answer. I think my work and live 

place will be really random. 5 years is really big jump into future so in this I 

can’t really tell. Will I be satisfied? I hope so but I think I will be satisfied. If I 

keep my promises and keep my lifestyle I will be happy even if I had bad job 

and was badly paid. I am positive and happy person so until my goals are 

finished I will be satisfied with everything else what will my future-self 

accomplish. So to get this clear in the end I don’t really care about job or 

money, only thing I care about is my goals and my accomplishments. Will it be 

possible to train further? Absolutely. Life is just about moving and train further. 

This also applies to work. It is not possible to not train further. 

 

My 5-year plan 

I hope, I´ll live in the village because I live here since my birth and I like 

wonderful nature here. There isn´t noise like in the city. I am sure, I´m not 

going to go to college because I don´t like learning. I trust I will find the job in 

accounting. I must be good at this subject and show what is in me to get this 

job. 

I want employed with DT company because my dad works here and it´s known 

serious big corporation. The company´s management has a friendly approach 



to employees and provides benefits. Maybe it sounds like my workdays will 

look similar and I will just sit in the office in the front of the computer screen but 

I think, it won´t be boring on the contrary, it will be interesting and responsible. 

From the beginning I won´t earn much money but after some months when I´ll 

get experience, my salary will increase. There will be chance to improve by 

attending various courses. 

 

My 5-year plan 

I don't think anyone knows where he's going to end up. Five years from now, 

I'm going to have my high school diploma done and I'm going to be studying at 

college. Probably something about business and marketing or law. I'm going to 

be independent from my family, and I'm going to live in my own apartment. I 

will probably live in city. Maybe with my friends. I think I'm going to be working 

at some company around my place of residence. I think I'll find another job 

after I finish college. So I'm going to study a lot to find a well-paid job. Maybe 

I'll take some courses to improve my languages. I think a lot of internships are 

going to help me. But it's all up to me how I handle it. I think I'll have working 

hours like everyone else. The main thing is to do the job I'm going to enjoy. 

 

Where do you see yourself in five years? 

I think that I will still live in my hometown. I don’t have any plans to move to 

another city. I quite don’t want to go to college but I think that I will. Well if I’ll 

decide to not to go to college I hope that I’ll work in a bank or in some 

company. I don’t really know. First thing that I need to accomplish is the 

maturita exam. Then I have no idea. I quite wish to work with my friends and to 

establish my own company. I don’t really know the purpose of the company 

but yeah that is my dream. My workdays? Well as I said I have no idea about 

the purpose of the company. So I suppose I’ll sit in the office because in the 

beginning the company is going to be small. In the start of the business we 

aren’t going to earn a lot of money. It is going to be hard. But in the far future I 

want to earn a lot of money. And probably in the far future move to Spain and 

my company there. 

I really hope that I will be satisfied. If it is going to work out I will be so happy 

and so satisfied. 

 

Where do I see myself in 5 years? 

 If I’ll still be with my girlfriend in 5 years, I’ll live with her in some 

apartment or so. I want to travel a lot so I’ll have to find some job. I really don't 

care so it can be in the office or on some structures. I have to work hard and 

then I’ll receive my goals. I have some opportunities from companies where I 

could work. I still don't know though. My day will look like a depressed movie. I 

think my work days will be so repetitive from the beginning. First of all I want to 

make some money to travel with my girlfriend. It’s my dream. No one can get a 



high paid job at the start. After some time maybe it will be better with money. 

It’s long and without some parts also a very boring journey of life. I hope that I 

will succeed and reach my goals.  

 

Essay 

1. Five years is a good enough time to become anyone. Each of us can use 

this time in his own way: someone achieves something, someone just lives  

2. The city where I would like to live is probably New York or Los Angeles, so 

far it is difficult to decide. 

3. I would like to open my own business in America and work for myself in 

order to have more free time and do what I like. 

4. To achieve this, you need to develop your potential, learn new skills, read 

books about it, and most importantly, act in this direction. 

5. As I said earlier, I would like to work for myself in my own company. 

6. My working days should look calmly. Of course, I will have to work on own 

business, set new goals, but you also need to remember to rest, make time for 

your hobbies and develop in different directions, not get hung up on one thing. 

7. Money is a personal and I don&#39;t consider it necessary to talk about 

numbers, but of course I would like to earn so that I don’t need anything. 

8. If I will have a job that I love and I constantly try something new, I will 

definitely be satisfied. 

9. I thing that there is no person who would know. 

 

My 5 year plan 

In five years I would like to be a successful woman. I'll be 23 years old. 

I would like to live in a big house in Miami with a swimming pool, expensive 

cars and a handsome boyfriend. Of course I would like to have a big 

cloakroom. For my job I would like to be a manager in a bank. I would work 

from home, so I could travel around the world. It's hard to get a job in a bank 

and in Miami and I hope I can do it, but I don't know how. I would like to earn 

something about 250 thousand dollars a month. I will be satisfied, because 

that's my dream job and my dream life, but for that I have to work harder and 

study a lot. My first step is to do a maturita exam and then go to college. 

5 years is quite a long time for me, everything can change in one minute. But, 

I've got my dreams and I hope they will come true. 

 

Where do you see yourself in five years? 

It‘s hard to think about it in advance and imagine the future. But so good. In 

five years I would definitely like to live here in the Czech Republic. In the city, 

probably in Prostějov, but I want to travel a lot. I would like to be a secretary or 

an accountant in a company. I mainly want to graduate, maybe I‘ll try college 

and then start looking for a job. I will do everything possible for that. I don‘t 

know the company I‘m going to be employed in, I‘ll leave it to fate. I would like 



to work during the day, in the morning and at night only when necessary. I 

would work about 8 or 12 hours a day as in normal work. I would like to earn 

money outside the Czechia somewhere abroad, because there is more money 

in Germany, for example. I would earn around 25,000 here in the Czech 

Republic and around 40,000 outside the Czech Republic. I hope to be satisfied 

with working with money. The most important thing is for me to finish school 

and then think about the future. 

 

My 5 year plan  

Where do you see yourself in five years? 

I would like to say that I´d like to study at Mladá Boleslav in Škoda Auto private 

school. This is my small dream to study there, but the school wants too much 

money and I don't know if I can pay that in the next 5 years. The school is the 

best one for me, because i like cars, i like money, investments, banks, 

management and I like a bit English. That school can give me all that I like. But 

like I said, it's a private school so they want a lot of money. Maybe if I start 

going to work, I can pay that. I think that can be good, but I don't know about 

the time that I'll have. It can be hard for me I think. I would like to work as a 

football manager, because I like football too. But it's impossible to say where 

I'm going to be. 

 

Where will you live?  

I can say that I have a lot of opportunities where to live. I think I can live with 

my parents anymore, because the room, where I am now, is too small. My 

brother lives in a small apartment with a kitchen and bathroom. He is going to 

build a house in a few years, so I can live in the apartment after him. Actually, I 

have family in America, so I can go to America and study there, live in a house 

with my uncle and be happy in Amerika. But I don't want to study there. It's just 

an option. After school, I want to live in a village, in my house with a big 

garage and a lot of cars that I like, but it's hard to reach it. It's just my dream.  

 

Where do you see yourself in five years? 

I’d love to live in a large rooftop apartment in a big city with my girlfriend. The 

apartment will have a balcony, nice modern equipment and many plants in it. I 

hope I will work as a real estate agent in a successful company so I have 

many clients to work with and a lot of money obviously, haha. Every day I will 

meet different people and take them on tours of houses and flats which they 

can buy. I will also listen to their wishes and try to find ideal home for them. I 

will earn enough money to pay bills, be able to travel, buy my girl presents and 

safe up for future plans (starting family, new house for me and my family, etc.). 

I hope I will enjoy this job and my life overall. I won’t mind working as real 

estate agent my whole life, but it would be nice to start my own project, 

company, business or something like that. 



 

My 5-year plan 

Where I see myself in five years is a very good question because you don't 

know where your life will take you. Anyway, I would like to live alone.  Arrange 

your apartment in the city school. I would like to have a high school diploma 

and be in high school.  On what?  Maybe marketing or considering 

psychology.  I know a completely different direction. The key is to graduate 

and find something to feed me at school. I wouldn't want to get up for work at 

six.  And in the future I can arrange working hours as I want. Some day 

lectures at school and another day of work.  I want to travel a lot and definitely 

be happy in my life. I would like money, but not at the expense of something 

more important. 

 

My 5-year plan 

In five years I see myself living in the Czech Republic in Prostějov somewhere 

in centre. I will own my own restaurant and enjoy expanding it. I will have to 

earn a lot of money to get started, but it will be worth it, because I believe it. I 

would be on myself and people will work for me. My usual work day will be 

very exhausting a lot of calculating and preparing. Waking up very soon and 

going to sleep late. I am not sure how much I will earn, I hope it will be a lot, 

but I cannot be sure. I will be really satisfied with this job, because I wanted all 

along to work on my own and be on my own. One way I can train further is that 

I can expand my company. Making other restaurants, getting more workers 

and becoming known even more than before. 

Where do I see myself in five years? I will answer this question as if you were 

asking me where I see myself tomorrow. Every day is different and a lot of 

things can happen. Planning for the future is the biggest mistake you can 

make. What if you planned something and you lost your chance for much 

better things? 

 

My 5-year plan 

Now I will dive into another dimension and describe myself in five years. I am 

22 years old and I live in a little house in sunny America. I live here with a 

boyfriend. We work together in our company. 

I moved to the UK three years ago. I met friends here and a year later I moved 

to LA with a few friends. I lived there with a friend's family. After 2 months, I 

found a job and met people with the same hobbies. Now I work in our 

company with a boyfriend and two friends. Our company is developing well, 

only I still need a translator. 

 

Pokud „bojujete“ s angličtinou, prozradíme, že šlo o texty, které 

popisovaly představy našich studentů – kde se vidí za 5 let. 



 

Vrátíme se k rodnému jazyku a představíme zbývající články, jedná 

se o takovou „všehochuť“, takže si určitě každý nejde něco, co ho 

zaujme. 

 

Pravidelnou přispěvatelkou je Kristýna Ondrouchová, studentka 3. 

ročníku. Věnuje se jezdectví a mezi její největší úspěchy patří např. 

2. místo MČR mládeže reining 2017, 3. místo MČR mládeže reining 

2018 a 3. místo Ranch Riding MČR mládeže 2019. Loňský a 

letošní rok je ovlivněn vlnou pandemie, takže si na další úspěchy 

z mistrovství republiky bude muset počkat… budeme jí držet pěsti, 

aby i další roky byly minimálně takto úspěšné. Následující texty 

souvisí s jejím „koníčkem“ . 

Western jako životní styl 

Úvodem nutno říci, že westernový styl ježdění se od anglického znatelně 

liší, a to nejen jezdeckým vybavením a oblečením jezdců. Jde především o 

způsob ovládání koně, pomůcky, pobídky apod. Ale oba tyto styly mají jedno 

společné. Pokud chcete závodit, vyhrávat a opravdu se koním věnovat, pak 

musíte obětovat koním všechno. Nejen čas a peníze, ale opravdu všechno. 

Sama vím, o čem mluvím. Každičký den vstávám v šest hodin a jdu ráno 

nakrmit a pustit koně do výběhů. Pak přijdu domů, převleču se a jedu do školy. 

Po vyučování spěchám, protože mě doma čeká šest boxů plných koblížků. V 

podstatě si neumím představit jeden den nic nedělat, sedět někde u televize a 

sledovat Netflix. To mě potká jen, když jsem nemocná. Hodně nemocná, 

nějaká rýmička, chřipka nebo snad zlomená končetina mě nemůžou zastavit. 

Praví koňaři vědí, o čem mluvím.  

Pokud se tomuto sportu chcete věnovat, musíte milovat koně. Milovat tak 

moc, že vám nebude vadit, pokud zmeškáte party nebo dvě či všechny. Jistě 

to není podmínkou, ale osobně radši strávím celý den ve stáji než na nějaké 

akci. Vaše sociální kruhy po určité době začnou tvořit jen stejní blázni jako vy - 

koňaři. Bunda špinavá, seno v botách i kapsách, kapsy u riflí plné stříbrné 

pásky, provázků a gumiček do hřívy. Jo, to zní až moc povědomě. Celý tenhle 

koníček je dřina a dřina, nehledě na požírače všech rodinných úspor 

schovaného za každým z vašich miláčků. Pravdou je, hlavně že koně mají 

vitamíny, deky, spousty bandáží, nejlepší přípravky a kdejaké vychytávky. 

Majitel se v pohodě spokojí se suchým rohlíkem. Ale konkrétně u westernu 



tohle neplatí až tak moc. Říká se, že je to sport pro bohaté. Je to způsobeno 

tím, že je v naší republice stále ještě novinkou. Není až tak rozšířený a pod 

hlavičkou ČJF (Česká jezdecká federace) je momentálně jen 70 aktivních 

jezdců. Většímu úspěchu se těší organizace WRC ČR (Western riding club 

ČR), která má kolem 600 aktivních jezdců a každý rok jich přibývá. Western je 

celkově dražší - ať už vybavení, koně samotní nebo starty.  

Western je o souladu jezdce s koněm. Většina jeho disciplín se na to 

soustředí. Královskou disciplínou je reining „Westernová drezura”, ale je v tom 

víc. Jen těžko se dá popsat pocit, když se svým koněm kloužete pískem při 

prvku zvaném sliding stop. Jde o to, že vyjedete cvalem z kruhu od krátké 

stěny asi ve třech čtvrtinách. Srovnáte si koně mezi otěže a začnete postupně 

zrychlovat. Asi v polovině arény už dosahujete maximální rychlosti. V tuhle 

chvíli už musíte svému koni opravdu věřit, pokud váš povel neuposlechne, s 

největší pravděpodobností vjedete plnou rychlostí do stěny arény. Minete třetí 

kužel a je pravý čas říct to slovo, „HOUU” zasednete a roztáhnete nohy před 

sebe do písmena V. Pak je to na koni. Pokud uposlechne, tak si sedne na 

zadní nohy a klouže pískem. V tu chvíli cítíte každičký jeho sval. Je to 

ohromný pocit, uvědomíte si, jak malí a slabí jste v porovnání s vaším 

čtyřnohým parťákem. Ta síla, ta krása a taky nadměrný adrenalin. Všechno to 

vytvoří jednu dokonalou chvíli a vy si přejete, aby nikdy neskončila. Ale po pár 

metrech skluzu vezmete koně do prudké otočky - rollbacku. Pak cváláte kolem 

celé haly na další slidestop. V každé úloze jsou celkem tři. Za mě osobně je 

jedno, jak moc zkazíte zbytek patternu, pokud se vám povedly stopy, pak jste 

vítěz.  

Celý pattern je jako kouzlo. Každičký prvek je precizně promyšlený, aby 

prověřil soulad koně a jezdce. O každém by se dal napsat samostatný článek, 

ale dle mého názoru stojí za zmínku ještě spinny. Moje mamka tomuto prvku 

říká mixér a není daleko od pravdy. Začíná se ze stání, pak ukážete otěží, na 

kterou ruku se budete točit. Kůň stojí na vnitřní zadní noze a předníma se 

překračuje. Vy držíte rovnováhu, hlasově nebo holení přidáváte na rychlosti a 

to nejtěžší - musíte počítat. Celek musíte udělat čtyři spinny. Ani o jeden víc 

ani míň, v opačném případě jste diskvalifikováni. Věřte mi, není to rozhodně 

lehká záležitost. A sama jsem nejednou přetočila o jeden spinn. Ale zase to 

není konec světa, příště si dáte větší pozor.  

Hlavní myšlenka je soulad. Vlastně nejde o žádné stužky, poháry nebo jiné 

ceny. Závodit máte především proto, že vy a váš kůň jste jedna bytost a 

chcete se s tím pochlubit světu a změřit síly s konkurencí. A jak říká známá 

věta - není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Dodala bych, nejeďte pro pohár, 

stužky ani pro fanoušky, samozřejmě někdo jezdí jen kvůli výsledkům, ale 

musíte jen především kvůli sobě. Při závodu jste jen vy a váš kůň, jedete 

spolu, a pokud jste sami se svým výkonem spokojeni, pak si odnášíte tu 

největší výhru.  

Kristýna Ondrouchová 



 

Mistrovství České republiky 

Když se řekne mistrovství, každý si představí nějakou velkou soutěž, možná 

tu největší v roce. Ale pro jezdce je to mnohem víc. Každý z nás se snaží urvat 

si pro sebe alespoň malý kousek slávy a tohle je naše šance. Jasně, mnohým 

stačí jen zajet bez penalt, nebo snad nejet za nulu. Jenže někde hluboko 

uvnitř každý chce vyhrát. A ani já nejsem výjimkou. Každý jednotlivý start 

s sebou přináší určitou míru stresu, no mistrovství pětkrát tolik. Proto jsem už 

ve čtvrtek nebyla schopná dojíst ani snídani, žaludek jsem měla jako na vodě 

a v hlavě jen pattern. Nepomohl tomu ani fakt, že den před tím jsem měla 

narozeniny a dneska měla být velká oslava. Jen úloha, já a můj kůň. Každičký 

detail jsem si představila nejmíň tisíckrát. Ovšem představa a realita jsou 

obvykle jako naprostý opak. 

 Páteční warm up proběhl nad očekávání dobře. Jenže to beru pořád jako 

trénink, pokud něco pokazím, mám na to víc pokusů. Stále si říkám, že tak to 

musím brát i v závodu. Pokud se to nepovede, budou tu další závody, jenže 

tohle je mistrovství a to je jen jedno. Večer losování startovního pořadí 

proběhlo také dobře, chtěla jsem jet někde hned ze začátku. Ono totiž čím 

déle po opracování musím čekat, než odstartuji, tím víc jsem nervózní. Někdo 

to má naopak, že chce jet co nejpozději, aby měl ještě čas na přípravu.  Jela 

jsem hned čtvrtá, takže jsem byla spokojená.  

Sobotní atmosféra byla skvělá. Kupodivu jsem ani nebyla moc nervózní. Ve 

všech kategoriích se jel pattern 8, kvůli soutěži družstev. Každý tým měl čtyři 

členy a počítaly se tři nejlepší výsledky. Co víc, každý tým měl i svoji znělku, 

která hrála, když některý z členů přicházel na start. Jako první se jela třída 

futurity, která je určená pro tříleté koně, a proto není započítaná jako třída 

mistrovská. Během jejího průběhu jsem už musela sedlat, neboť já jsem 

startovala v mládeži, která byla hned po ní. Třicet minut opracování se zdá být 

hodně, ale věřte mi, pokud jste v sedle, připadá vám to jako chvilička. Ani jsem 

se nenadála a moje kategorie už začala. Obklusala jsem si poslední kolečko a 

v pořadí již třetí soutěžící právě opouštěl arénu. Postavila jsem se k bráně a 

čekala, než mě vyhlásí ke startu. Tajil se mi dech a ruce se začaly nepatrně 

třást. Hlasatelka mě uvedla a naše týmová znělka začala hrát. Pomalu jsem se 

vydala vstříc nelítostným očím rozhodčích, kterým nic neunikne. Kývla jsem a 

začala spinovat. Jedna, dvě tři a stop – hlavně nepřetočit. Pak ještě na druhou 

stranu. A teď pravé kruhy, velký tady musím trochu přidat, malý teď zase 

zpomalit a velký znovu přidat. Všechno jde podle plánu. Přeskok trochu pozdní 

snad to vyjde bez penalty. Druhé kruhy v pohodě, přeskok skvělý a teď už 

jenom stopy. Ten pocit, když se odlepíte od krátké stěny a řítíte se napříč 

celou arénou proti divákům, kteří užasle čekají, jestli opravdu zastavíte, je 

téměř nepopsatelný. S každým dalším cvalovým skokem váš kůň nabírá větší 

a větší rychlost, musíte mu věřit, že zastaví, až mu řeknete.  Míjím poslední 

kužel a pak to přijde, nohy od koně do pozice na stop a hou. Kůň se podsadí a 



jeho zadní nohy si razí cestu hlubokým pískem a do vzduchu se zvedne oblak 

jemného písku a prachu. Takhle se nějakou tu vteřinu kloužete a pak rollback. 

Totéž zopakujete ještě jednou na druhé straně. Pak přijde poslední stop a 

couvání. Ten poslední bývá alespoň u mě nejlepší, dávám do něj všechno. 

Větší rychlost, větší riziko, že to nevyjde. Pak se to podaří a vy už jen 

zacouváte, kývnete a odcházíte s hlavou vztyčenou. Tentokrát se to povedlo. 

 Ještě to tak zopakovat zítra. Jenže jak to už bývá, pokud se mi jeden den 

zdaří, tak další den jsem o to nervóznější. Vím totiž, že mám šanci se umístit, 

a proto to vždycky zkazím. Ani v neděli tomu nebylo jinak, přeskok zprava 

doleva mi vzal šanci na dobré umístění. No, co už, co se stalo, stalo se. 

Možná příští rok. Ale ve výsledku je to jedno, tak si tu slávu holt slízne někdo 

jiný. Pro mě tam stejně byl ten můj malý okamžik slávy, když se mi jízda 

povedla a jeden přeskok mi nemůže zkazit náladu. Krom toho mám přece 

kolem sebe skvělý tým, který mě podporuje a bez kterého bych to nikdy až 

sem nedotáhla. A možná jsem tentokrát nebyla na bedně, ale někdo jiný od 

nás jo a to celkem často, můžu se radovat s nimi. Nehrajeme tu přece jen jako 

jednotlivci, jsme jedna stáj a stojíme při sobě, ačkoliv nejsme vždycky ti mistři, 

ale o tom to přece není.  

Kristýna Ondrouchová 

 

 

Loučíme se stejnými slovy jako 

minule - krásné dny a jen samé 

dobré zprávy přeje kolektiv 

školního časopisu Obchodní 

akademie Prostějov . 
 

 

 

 


