


KOUTEK POEZIE

Bzum

Na střeše seděly vosy
a pod nimi ležel kdosi.
Byli to asi kosi
podle toho, co nosí. 

Na zádech měli desky
velké jako blesky.

(Pupin, Roserina, Sačiva, Isa)

Báseň

Letěli kosi
Potkali vosy
Chytla je křeč
a ztratili řeč

(autoři neznámí)

Ztracené vosy

našel jsem Vosy
sebral mi je Kdosi
kdo hodně spěchá,
ten si je nechá

(Tomáš Bräuner, Nikolaj Kolesnik, 
Štěpán Pavlíček)

(Bez názvu)

Žila byla blecha,
která všude spěchá.
Blecha snažně skákala,
leč křeč schytala.

(vajgl obecný)
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A andělsky modrá, E evangelicky bílá
I žluté štěstí, O červené mraky,
U potoka zeleň, A modř andělů
Z líbezný růžový zpěv, I žluté zvony kostelů

K hnědá kůra stromů, B černých bzukot much
L zrzost lišek v lesích, Í v barevných zvucích ptačích
D meruňková barva zdí, M černá barva medvědí
R stříbrná barva pstruhů, S slídící šedá myš

(MK)

Y, sladká medovina ve zlatém poháru,
pozvolna kolující mezi všemi,
kdož dostavili se na hostinu.

A, brusinková červeň na ušpiněném šatu,
záříc v zapadajícím slunci, 
jak stíny na krvavém útesu.

R, indigová modř mystického drahokamu,
ukrytá ve zlodějském měšci,
přesto zařící v měsíčním svitu.
 
E, temná zeleň smaragdově zbarveného toku,
jehož pramen se kroutí travnatou zemí
mezi náhrobky na temnoucím hřbitovu.

(CT)
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Zatopený koloseum
A, žába, pískovcový lev

Probudí se Aboleth

I, prorok šedý plast
Do not by BETAMAX

E mágus, kamenný květ
Navždy ztracený je svět
V koloseu spí O Hamlet

(MP)
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Báseň o barvě
JAROSLAV ZASPAL

A, bílá toť barva andělská
toto je báseň amatérská.
I, černé toť barva pekla

po těle kapka inkoustu tekla.
U, oranžová toť barva pomeranče

uteklo mi saranče.
O, modrá toť krásný nebe

a už mi z toho jebe.
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ZE SVĚTA NEOLOGISMŮ

Dobroměr

- zařízení se používá na onom světě při 
rozhodování, zda se bude modlit s Ježíšem, 
nebo trsat se satanem. Je to váha, která 
rozhodně o tvém posmrtném životě.

Zeměpád

- je moment, kdy spadne celá Země ve smys-
lu, že se zhroutí. Př.: kvůli odpadu

Zeměměrový (přídavné jméno)

zeměměrová mapa – ukazuje zeměpisné 
strany
zeměměrová máma – vždy ví, v jaké jste zemi

Samomyslný (přídavné jméno)

Samomyslný robot – dělá sám snídani
Samomyslný vysavač – sám vysává

Dobrovod

- malé zvířátko žijící na arabském poloostro-
vě. Vyskytuje se převážně u pobřeží moře, ale 
můžeme ho najít i u řek. Má malé žluté oči a 
protáhlé tělo podobné žralokovi. 

Samopis

Nové revoluční pero. Možnost 
autopilota - už žádné chyby 
nebo starosti s gramatikou.  
Je vybaveno kapsou na taháky, 
na kterou žádný učitel nepřij-
de. 
Když okamžite zavoláte dosta-
nete náplně a baterie zdarma. 
(zakoupením pera podpoříte 
nezaměstnané lingvisty)
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Debata Prymuly a Flegra
 
Roman Prymula a Jaroslav Flegr mají cov office a navzájem se urážejí. Prymula  
k Flegrovi: „Typický jasnocovidec!” 
Flegr: „Ano máš pravdu to jsem, ale rozhodně lidem neházím covidle!” 
Po 30 minutách přešli na debatu o aplikaci eRouška.
,,Já bych taky šílel, kdybych dostal stresemesku, že jsem se v Kauflandu setkal  
s coviďákem. To by mě zachvátil střes, že bych ani koronasinfekci nedal do košíku,” setřel 
Prymulu Flegr. \  
Roman už jen dodal trapnou výmluvu: „Pouze chceme, aby Agrofert byl koronavítězem”.

Slovníček pojmů:

cov office: home office
jasnocovidec: člověk, který se snaží odhadnout vývoj coronavirové pandemie
covidle: narušení plánu coronavirovém opatření
stresemeska: stresující esemeska
coviďák: člověk nakažený coronavirem
střes: třesení stresem
koronasinfekce: dezinfekce proti coronaviru
koronavítěz: firma, která nejvíce těží    z pandemie

(Hana Petrová)
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 EVŽENOVA VZTAHOVÁ PORADNA

Drahá Taťáno,
tvé pocity ke mně, mě těší, ale nebudu ti lhát a řeknu ti, že necítím to samé. Tvá slova jsou 
sice krásná, ale pro mě nic neznamenají. Přijdeš mi ohavná, nic mě k tobě nepřitahuje. 
Jinak těmi rýmy jsi nic nezlepšila. Hůř se to čte. Zamysli se nad sebou.
Už mi nepiš.
neTvůj Oněgin.
(Dan B.)

Taťáno, má milá,
tvé city mě dost překvapily.
Je mi líto říci ti,
že tvé city
nedokážu přijmouti.
Je tu jiná, dívka moje
co srdce mé, mi ukradla
i když je to velmi kruté
chci abys mou kamarádkou zůstala.
(Kája R.)

Každý den i každou nocí
Já, Evžen sním o pomoci
Od tvé lásky nešťastné
nezdravé a nejasné
Tvůj cit je jako suchý led
vznikne, byť zapálí se hned
a pak shoří jakbysmet
můj cit k tobě, čirý led
Ač chápu co teď prožíváš
nepěkná muka zažíváš
kvůli lásce falešné
tvé malé mladé srdce
nepříjemně bolí a pláče
však z citu na cit skáče
tvou barvu si nepřeji
ale nehoď naději
do propasti plné marnosti
smutku, strasti a radosti
Jsi totiž růže, kterou nechci mít
ač někdo ji v budoucnu bude chtít
(Lenka C.)
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GEO-LITERATURA

Minzojsko 

Minzojsko neboli Minzojská republika je poměrně nově objevená země. Objevila ji 
známá česká cestovatelka a autorka Veronika Panská na své cestě po Jižní Americe v 
samém srdci Amazonského deštného pralesa v roce 2031. Veronika zde strávila 5 let 
poznáváním zdejší kultury, fauny a flóry a prostředí. 
Minzojsko se rozlohou 10 000 km2 řadí mezi jedny z nejmenších zemí na světě. Na-
chází se v subtropickém pásu a svým tvarem připomíná obdélník s pár výstupky na 
obou stranách.
Fauna a flóra
Minzojské území je jedno s největším počtem neznámých a ohrožených zvířat a ros-
tlin na světe. Najdeme zde více než 600 druhů býložravých a údajně vyhynulých tvorů 
(ztemejska pestrá, milovec křípal, zelenka matraxa), dále přes 1000 druhů květin 
(př.: myšatec, bublouka machová), keřů (př.: merza velká, tresíček třínový), stromy 
(př.: kusam, meptemba, klinezita). Zajímavostí je zde nemilá krátká životnost tvorů 
(průměr vyměřený studií života je okolo 5 měsíců).
Zvířata se zdržují poměrně blízko lidských obydlí. Mnoho obyvatel (57 %) má speciál-
ně vyhrazená místa v zahradách, kde poskytují azyl nejméně 15 zvířatům měsíčně ze 
smíšených lesů.
I když je zde velký počet býložravých živočichů bývají masožravci zpozorováni jen 
zřídka (př.: vlkoun mastic, přelik varný). Do roku 2096 bylo vyhubeno přes 13 000 
druhů masožravých šelem, které se vyskytují jen v savanách.
Podnebí
Podnebí se dá přirovnat k okolním zemím: horká léta a poměrně přívětivé teplé zimy. 
Časté monzunové příhody postihují především farmáře a rybáře. Sníh se zde objevil, 
podle záznamů, od roku 2023 do roku 2138 jen 3krát. Avšak přeháňky jsou zde velmi 
časté, kvůli poloze velmi časté.
Obyvatelstvo 
10380513 mil. Obyvatel je poměrně velké číslo na rozlohu země. Minzojskopatří 
mezi nejvíce zalidněné země světa (103 osob/m2). Úředním jazykem je maltština, 
kterým mluví ovšem jen 60% obyvatelstva, ostatní jazyky jsou různé, záleží na území 
a položení místa.
Hospodářství
Hlavní obživou je rybolov díky deltě řeky Malšty. Ryby jsou díky jejich kvalitnímu 
masu rozváženy do celého světa. Rybolov pokrývá 60 % celkových zisků Minzojska, 
ostatní pokrývají farmáři, nanotechnologie a robotika.
Povrch
Okolo hranic Minzojska se tyčí hory a kopce. Nejvyšší horou je Mentovala 7800 m. 
n. m. Vulkány jsou velmi časté především ve vnitrozemí. Povrch země je především 
plochý s častými výstupky a kopci. Řeky a jezera mají velký podíl na povrchu země.

(Veronika Panská)
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Brovinsko

Brovinsko je velice krásná země v subtropickém pásu. Je tu malá skupina oby-
vatel, kteří se živí rybolovem a pěstováním kukuřice, případně hrášku. Opra-
vdu obdivuji kulturu zdejšího kmene, (říkají si Brovinové, a proto jsem tuto 
zemi nazvala Brovinsko) jsou velice zruční. Staví si domy z kamene a hlíny, 
jen uprostřed toho všeho se tyčí velký matriarchát, kde bydlí a pracuje vrchní 
monzun. Říkají mu Puram Map Mahesfeavri a díky němu lidé bez vyššího 
postavení mohou „normálně žít“. Každé úterý večer (pro ně ve dni kvartitá-
du) se sejdou před matriarchátem a zástupce vrchního monzuna vystoupá na 
horu, která má nadmořskou výšku 356 m. n. m. se zapálenou pochodní. Dávají 
tak znamení všem bohům, že jsou v pořádku a že jim děkují.
Před sto padesáti lety zde vybouchl obrovský vulkán a zničil skoro vše živé, 
co tu bylo. Naštěstí už je vše opět v pořádku. Jsou zde smíšené lesy plné ne-
jrůznějších živočichů. Kupříkladu kočkopes, kachnokos nebo liškomyš. 
Musím podotknout, že nic vtipnějšího jsem ještě neviděla. Je tu i jedna savana, 
na kterou rod nebo spíše kmen Brovinů pohřbívá své zesnulé, které potom 
častokrát vyhrabe ohrožený druh prapštrosa. Toto zajímavé zvíře Broviné loví 
a jeho hlavu vystavují na matriarchát.
Je zde také jedna moc krásná řeka s deltou o délce 12,5 km a vlévá se do 
severního oceánu. Prakticky teče velkou částí ostrova. Z této řeky Brovinové 
nejčastěji loví ryby a berou pitnou vodu.
Nedivím se, že nikdo jiný tento ostrov neobjevil. Je velice malý a je sotva vidět, 
ale jsem ráda, že jsem mohla být první z naší generace, kdo na tak krásnou 
zemi vstoupí.
+ Je to malý ostrůvek zhruba uprostřed severního ledového oceánu. I přesto že 
se nachází zde, je tam poměrně velké horko. Je ještě menší než samotná Praha, 
a to je to ostrov. Samotný ostrov leží na základu jedné pradávné sopky, jejíž 
vrch můžeme spatřit ještě dne. Naštěstí už není činná. Poslední výbuch zažila 
před sto padesáti lety.

(Nikol Langerová)



STORKY

OBYČEJNĚ NEOBYČEJNÍ

Byly Vánoce ostatně jako každý rok, takže předávání dárků. U mě byl dárek nadepsaný jménem Kate. Všichni 
mě nabádali abych ho rozbalila: byl malý a plochý, stěží měl patnáct gramů, otevřela jsem ho a tam malý kus 
papíru. 

Na papíru bylo napsáno: chcete vidět něco nevídaného, pojeďte s námi a uvidíte, co jste neviděli. Pár mých 
kamarádů dostalo stejný dárek, všichni jsme přemýšleli, kam asi pojedeme. Konec týdne byl na spadnutí a my 
balili. Ani jsme nemrkli a už jsme byli na letišti, kde zahlásili odlet letadla číslo šestnáct, nastoupili jsme a letěli 
zhruba osm hodin. V letadle jsme spát nemohli neustále nám někdo vysvětloval, co a jak bude probíhat, až 
přistaneme. 

Když jsme dorazili a usedli do terénního auta, okamžitě jsme všichni vytuhli, tedy všichni až na mě. Já usnout 
nemohla ale ani mi ta chvíle ticha a zvláštní samoty nevadila. Přemýšlela jsem, co nás asi doopravdy čeká. Auto 
zastavilo a my vystoupili. Byla sice noc, ale kupodivu bylo světlo. Podívala jsem se na oblohu a viděla jsem něco 
překrásného. Nad námi se rozprostírala nádherná polární záře. Bydlet jsme měli v takovém foliovém domečku. 
V tu chvíli mi to došlo. Jsme na severním pólu. Kamarádi a rodina ještě dospávali, já mezi tím šla zjistit nějaké 
informace od těch hlídačů, kteří nás stále obklopovali. 

Zjistila jsem, že tahle záře se objevuje jen výjimečně. Když se všichni vzbudili, tak nás vyhnali ven, ale ti muži s 
námi nešli, sice jsem nechápala proč, ale tiše jsem to přešla, a užívala jsem si naši výjimečnou záři. Takhle jsme 
si to užívali ještě šest dní, ale ten sedmý se stalo něco podivného. Najednou při pozorování té překrásné oblohy 
na nás začalo padat cosi, co připomínalo ohnivé koule, ale nikdo nic neřekl kromě toho, že se prý nemáme bát. 
Koule padaly i na nás, ale z nějakého důvodu to ani trochu nebolelo. 

Ráno po téhle zvláštní noci jsme se probudili do tmy, jelikož byla polární noc, která trvala půl roku, nedávno 
jsme se to učili v mém velice neoblíbeném předmětu. Po probuzení nám s přáteli nebylo dobře, bolela nás hla-
va, a tak nějak vlastně celé tělo, jako by to snad byla chřipka nebo co. Šla jsem do naší improvizované koupelny, 
že se umyji, ale po sundání asi tří mikin a jedné bundy, měla jsem tedy jen tenoučké termoprádlo, jsem na sobě 
pozorovala obrovské změny. Najednou mi byly vidět svaly nejen na rukou a nohou, ale i na břiše, neměla jsem 
moc času se prohlížet, jelikož v tomhle oblečení jsem měla asi pět minut, než by mi začaly nastupovat omrzliny. 
Pravda sice jsem byla v koupelně, ale stále to bylo na severním pólu. Jen co jsem vlezla do sprchy a pustila na 
sebe horkou vodu, bylo mi o dost lépe. Následně jsem šla za kamarády všichni mi sdělili, že to mají stejně. 
Když jsem byla v té vodě, nemusela jsem zadržovat dech. Kamarád Dan zase řekl, že se mu nic nestalo, když 
rozdělával oheň a sáhl na žhnoucí sirku, kamarádka Deny zase mohla pozorovat cokoliv a kdekoliv, kamarádka 
Jana mohla poslouchat lidi na druhé straně mobilního domu, kamarád Petr mohl být venku jen v tričku a nic 
mu nebylo a poslední z naší party Lukas mohl dostřelit svým lukem kamkoliv (už od raného dětství se věnoval 
lukostřelbě). Pobavili jsme se o té noci a pak šli na něco k snědku. Vrátili jsme se domů a několik let žili klasický 
život: škola, fotbal, kamarádi, cestování, a to všechno znovu dokola a dokola. Tohle se opakovalo až do mých 
pětadvaceti, kdy jsme s přáteli dostudovali a získali tituly inženýrů. Pak jsme se sestěhovali a začali vymýšlet, 
co s našimi superschopnostmi.
Co takhle udělat loupež století. „Hmm“, řekl Dan, „to by bylo dost dobré.” Začali jsme plánovat. Museli jsme 
hodně cvičit a trénovat ovládání svých schopností a pocitů. Uběhly tři roky plánování, shánění nářadí, a 
tréninků. Za tyhle roky se toho událo tolik, že ani nevím, co vyzdvihnout. Tak třeba: Všichni jsme nabrali 
dvakrát tolik svalové hmoty. Zbýval týden a kus do velmi očekávaného dne. Koruna byla již několik let uložena 
v Buckinghamském paláci, v té nejvyšší věžičce.
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DEN D RÁNO: Všichni jsme se probudili zcela normálně, ale dnes nás čekala spousta věcí, tak za prvé zopako-
vat plán. Rozdělíme se já, Dan a Lukas prolezeme ventilací, budeme následovat Petra, Janu a Deny, kteří půjdou 
galantně oblečeni na audienci u královny a my mezitím nad nimi polezeme výš a výš, až skončí vaše audience 
u královny půjdete na kontrolní stanici, kde svoláte všechny cold stream Guards na mimořádnou konferenci. 
My tedy budeme mít hodinu na to prolomit asi dvanáct kódů ke koruně. 

DEN D ODPOLEDNE — HODINA DO ZAHÁJENÍ AKCE
Najedli jsme se, a pak jsme si šli ještě na chvíli lehnout. Asi za půl hodiny jsme se museli jít obléknout, má sk-
upina si vzala sportovní oblečení a náš „kutilský“ opasek se vším potřebným. Skupina Petra si vzala své galantní 
oděvy. Sedli jsme si do naší limuzíny, kterou řídil Lukas a vyjeli jsme. Má skupina vystoupila o něco málo dříve 
a zahájila akci. Řízení se ujal Petr a dojel až k červenému koberečku. Zde jsme vystoupili a pomalým ale jistým 
krokem se vydali za královnou. Já a moje skupina jsme byli zhruba v půli cesty. Šlo se nám dobře už jsme byli 
skoro u koruny a najednou se rozezněl alarm. Volala jsem druhé skupině, jestli už jsou v „kontrolorně“. Ne, 
nebyli. Na velmi dlouhou vteřinu jsem ztuhla, ale pak přímo pod námi proběhl křičící voják: Pomoc královna 
chce okamžitě vodu, dělejte voduuu.” Oddychla jsem si, pak jsme dolezli až nad klec s korunou. Dan ze sebe 
vyhrkl tato slova: „Je překrásná, to jsem opravdu nečekal.“ Najednou se ozvala vysílačka. Byla to Jana s Deny, 
že orel přistál. To znamenalo, že už můžeme. Otevřeli jsme velmi opatrně poklop, který byl mezi námi. Vzala 
jsem naviják a zacvakla ho Danovi i mě za opasek. Lukas nás jistil a my se spustili přímo ke koruně. Lasery byly 
jen malá předehra, pak následovaly kódové zámky hádanky a složitá opatření proti zlodějům. „Cvak, tak a ten 
byl dvanáctý tedy poslední“ řekl Dan „Vezmeš ji“ zeptal se. Korunu jsem vzala. Lukas nás vytáhl a chtěl korunu 
vidět, zdvihla jsem ji, byl unešen. Vrátili jsme se zpět do naší limuzíny a ukázali jsme ji zbytku party. Pak přišly 
dotazy, co s ní udělám  a tak. Můj návrh byl pro většinu šokující. Chtěla jsem se přiznat královně a popravdě jí 
říct, co s korunou zamýšlím. Korunu roztavit a udělat z ní zlaté cihličky, za které následně opatříme dost jídla 
pro všechny, co ho potřebují, na postavení nových obydlí pro všechny potřebné a na tyhle typy věcí. Zbytek 
party souhlasil, šli jsme tedy za královnou a ona… ona souhlasila. Udělali jsme ze světa lepší místo. Většina lidí 
říkala, že mě zná. Já vždy odvětila: “Ne, neznáte mě, ale mé jméno.” Po téhle události mi to uvěřili.
A my s přáteli... jak jsme dopadli a co děláme  ? Dál děláme, co nás baví a pomáháme lidem, asi tak jako by to 
měl dělat každý.

(Charlotta Wittenbergová)
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Mám hezké vejce,
od starého strejce.

Stálo 10 talířů,
jak vedle v krámku „u halířů“.

Je pěkně kulaté,
až vám nohy zůstanou stojaté.

Po staletí mi říkají vajco,
Jsem celý růžový,

Až mi z toho ruce zčervení,
Šikana není věc s čím si zahrávat,

Ale to se od lidí nedá očekávat.

Od té doby, co mě šikanují,
Přátelé pro mě neexistují,

Jediný, co mi zbylo bylo vajco,
Koníčky nejsou pro mě volba,

Důležitý je pro mě ledasco,
Možná tak tvorba.

Pavel Nguyen
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SMUTNÉ VAJÍČKO
Autor: Martina Třeštíková

Rok vydání: 2020

Nakladatelství: ICT

Jednoho dne na daleké farmě velká slepice snesla vejce. 
Zdálo se být zcela normální, a tak si ho další den chtěl dát farmář ke snídani,  
ale najednou vajíčku vylezly nohy a velmi se leklo že bude snědeno,  
a tak když se farmář nekoukal, uteklo z okna a běželo co nejdál mohlo, po pár minutách už ale nemohlo a 
bylo si jisté že ho farmář nehoní, rozhlédlo se, a vidělo hodně zvířátek, a tak si řeklo že by se mohl jít zkusit 
skamarádit, a tak se tam vydalo. 
Zvířata na něho koukala naprosto nechápavě, přece jen když vidíte vajíčko s nohami není to úplně normální, 
po chvíli si ale zase začala hledět svého a vajíčko přistoupilo blíž, nejprve k medvědovi, který moc nemluvil, 
a vajíčko se s ním příšerně nudilo, a tak šlo o kousek dál a uvidělo kachny které si hrály na vodě, a vajíčko se 
k nim chtělo moc přidat, ale bohužel neumělo plavat, a tak muselo jít zase o kus dál, když najednou uvidělo 
maličkého slona. Po pár dnech zjistilo že se slonem byla velká sranda, a po čase se z nich stali nejlepší ka-
marádi. 
Slůně ale začalo růst a stával se z něho postupně velký mohutný slon, jednoho dne si hráli s míčem, když 
najednou slon upadl a omylem spadl na vajíčko, a to byl poslední moment jeho života, vajíčko se rozkřáplo a 
vyteklo na zelenou trávu.
 Zvířátka z lesa mu uspořádala pohřeb a slon toho hrozně moc litoval až do konce života, přeci jen zabil svého 
nejlepšího kamaráda tím, že na něj spadl.

MALÝ SRNEČEK
Jednoho dne v lese porodila srnka dva malé srnečky.
Bohužel srnka nepřežila tento těžký porod a dva srnečci rostli a rostli, jeden z nich byl velmi oblíbený a všich-
ni ho měli rádi, druhého zas nikdo neměl rád, protože mu nic nešlo. 
Tak se jednoho dne rozhodl že odejde od skupiny a začne žít vlastní život, po pár dnech narazil na divoké 
prase, které hodně dlouho nic nejedlo a naběhlo na srnečka který byl velmi vyděšený, protože s divokou 
přírodou neměl žádné zkušenosti. 
Věděl, ale že před divokými prasaty se má vylézt na strom, protože tohle obyčejný srneček neumí, neměl 
jinou možnost jinak by mohl umřít tak to zkusil a velmi mu to šlo za tři sekundy byl na vrcholu stromu. Prase 
stálo chvíli u stromu, po chvíli odešlo a srnečkovi došlo že je přeci jen v něčem dobrý, a tak se vrátil za svou 
skupinou a předvedl jim jeho talent, ale nikdo jeho schopnost neocenil, tak odešel smutný.
 Když šel skleslý v hlubinách lesa, narazil na krásnou srnu,  
do které se na první pohled zamiloval ale ona milovala jiného. Srnek se snažil  
krásnou srnku získat, ale srnka byla věrná svému milému, srnečka pak ale  
napadlo že kdyby srna přišla o svého milého mohla by se zamilovat do něho, 
a tak ho napadl strašný nápad zabít srnce do kterého byla srna zamilovaná,  
a tak i uskutečnil. Srna zjistila že byl srnec zabit a probrečela celé měsíce srneček  
ji se vším pomáhal, a nakonec se mu jeho sen splnil, a srna se do něho opravdu 
zamilovala mohli spolu žít krásně až do smrti, kdyby srna nezjistila, kdo jejího  
milého zabil. Když tam srneček nebyl přišla za srnou veverka, která viděla, jak 
to malý srneček udělal. Srna byla velmi naštvaná a už srnečka nechtěla nikdy 
vidět, srnec se cítil hrozně a s tím co provedl nemohl žít, a tak ho napadlo, 
že jediné co by jeho trápení mohlo vyřešit je jeho smrt, a tak se rozhodl že svůj život ukončí.
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PŘEVELIKÉ PRASÁTKO

Jednoho krásného dne se narodilo prasátko, které bylo neobvykle veliké a tlusté. 
Bylo málo oblíbené, protože bylo jiné než ostatní, dokud se nenašlo také jiné prasátko, které se přistěhovalo z 
vedlejší farmy. 
Bylo velmi malé a hubené farmáři ho chtěli utratit, ale nakonec se rozhodli, že si ho nechají a možná trošku 
povyroste. Prasátka se seznámila, a protože ani jedno z nich nemělo kamarády, trávila spolu prasátka více a více 
času až se z nich staly velmi dobří kamarádi. 
Zatímco velké prasátko stále rostlo, přibývalo na váze a už bylo skoro velké jako dospělé prase, malé prasátko 
bylo čím dál hubenější a vůbec nerostlo, farmáři si tedy řekli že nemá cenu malé prase dále krmit, protože je to 
velmi nevýhodné a rozhodli se, že za týden hubené prase utratí. 
Týden se obě prasátka snažila vymyslet něco užitečného, jak by mohla z ohrady odejít ale marně, celou dobu je 
ale sledoval malý ježek, jak se prasátka snaží probourat ohradu a utéct do lesa.
Poslední den se znovu snažila rozbourat plot, když v tom slyšela dupot 
kopyt, ježek přivolal pomoc od koní. Ježek už z dálky řval ať všichni 
uhnou, aby koně nikoho nesrazily. Dupot koní slyšeli ale i farmáři, ale 
nemohli, co dělat, protože koně byly tak silní že by je porazily, a tak muse-
li jen koukat na to, jak jim utíkají všechna prasata z výběhu do lesa.
 Farmáře ale napadlo že když vezmou pušky a začnou střílet alespoň ně-
jaké maso ze všech prasat budou mít a mohou nějaké prodat, tak to rychle 
udělali a začali střílet, tlusté prase, jak bylo velké a těžké tak běhalo poma-
lu, a tak bylo nejblíže k farmářům a střelili ho jako první, nešlo zachránit. 
Hubené prase se otočilo a běželo k tlustému, když v tom také schytalo 
kulku do těla. Pár ostatních prasat stihlo utéct, a tlusté a hubené ležela 
vedle sebe na trávě a pomalu umírala. 



Tina Plačková
2020
Nakladatelství: J.A. Komenského

ŽIVOT NATVRDO

Náš příběh začíná v rodinné kuchyni paní Novákové. Byl jsem ještě u 
maminky v bříšku, moje maminka byla hlavní slepice z celého kurníku a 
táta byl nejváženějším kohoutem v celém okolí. Je to přesně rok, co jsem 
už na tomhle světě. Vše bylo krásné do té doby, než můj tatínek s ma-
minkou odešli. Vyrůstal jsem už úplně sám, čekal jsem jen na den, kdy 
přijde řada na mě, ale proč bych měl skončit jako ostatní kuřata? 

Vždy jsem cítil že jsem jiný, chtěl jsem si užívat a hrát stejně jako děti na 
hřišti, proto jsem se rozhodl odejít. Nebylo to však vůbec lehké, chtělo 
to velký plán a s tím mi mohl pomoct jen můj nejlepší kamarád Kuba. 
Bál jsem se, že jemu se chtít nikam nebude, naštěstí měl velkou radost, 
když jsem mu to řekl. Začali jsme plánovat, nebyla to žádná hračka, 
musel to být neprůbojný plán. Sešli jsme se jeden večer na zahradě paní 
Novákové, přemýšleli jsme celou noc, jak to udělat, aby si toho nikdo 
nevšiml. Nakonec nás to napadlo…

Brzy už nás čekal útěk. Mělo to přesně tři fáze, první byla projít přes náš 
plot, ale to bude jednoduché. Druhá je vysoká tráva za naším domem, je 
důležité ji projít v tichosti kvůli třetí fázi, a to je sousedův pes. Vždy na 
nás už z dálky štěká proto musíme být opatrní…

Dnes nás čeká náš plán. Rozloučili jsme se s domovem a snažili jsme se 
projít přes plot. První fáze vyšla, teď nás čeká vysoká tráva. Rozeběhli 
jsme se s Kubou skrz tu trávu až jsme doběhli k plotu našeho souse-
da. Zahlédli jsme spícího psa, který byl zatím daleko. Jen jsme prolezli 
plotem tak byl vzhůru. Běžel s otevřenou tlamou rovnou pro Kubu. Kuba 
bohužel nepřežil, byl jsem na to sám, ale co já zvládnu sám? Jsem jen 
malé kuře…Rozhodl jsem se, že skočím z plotu, tímto jsem ukončil svůj 
životní příběh… 
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POSLEDNÍ PÍSKOT…

Ahoj světe, já jsem Míša Myšičková a dnes jsou mi právě tři roky. Je můj den D, jdu úplně poprvé do opra-
vdové školy. Mám trochu strach, že hroši a nosorožci nebudou moc milí, ale myslím si, že to zvládnu…jsem 
přeci myš! Když jsem poprvé do školy vkročila měla jsem obrovskou radost. Radost a nadšení mě přešlo 
hned, když na mě promluvil nosorožec Michal. Byl zvláštní, přišel ke mně a povídal „Hej maličká, co tu děláš 
tak sama“. Měla jsem trochu strach, proto jsem se rozeběhla a běžela až do třídy. 

Začala první hodina, nikdo mě neviděl, nebo spíše vidět nechtěl. Kdo by se na takové škole bavil s malou 
myškou? Neměla jsem kamarády ani další týden, avšak lásku jsem si našla. Byl to krokodýl Ferda, je moc milý 
jen neví že existuji. Dnes jsem se rozhodla na něj promluvit, stoupla jsem si před něj a řekla jsem „Ferdo máš 
úkol“ a on odpověděl „Ne, jsem snad myš abych dělal úkoly? Zmiz kryso“. Rozbrečela jsem se a běžela do 
krámu.

V krámě bylo dost lidí, jeden muž mě viděl a snažil se mě chytit, naštěstí jsem utekla… Běžela jsem na půdu, 
tam byla pastička, které jsem si nevšimla. Právě na této půdě zazněl můj poslední pískot…

ZPÁTKY UŽ NEMŮŽEME

Byl jsem ještě malý tygr, když byl můj otec obětí skupiny lvů, od té doby jsem byl na všechno sám. Nebylo to 
zrovna jednoduché, měl jsem jen jednu kamarádku, které se stalo něco podobného jako mně. Byla to slonice 
Eliška. 

Jednoho dne, když jsme se byli napít z laguny, zahlédli jsme v dáli stádo buvolů. Věděli jsme, že jsme v 
ohrožení a musíme běžet rychle pryč. Běželi jsme tedy na tu stranu, kde jsme to ještě neznali. Mysleli jsme, že 
už jsme v bezpečí, avšak byli jsme na omylu. 

Z dálky se jen ozval výstřel a my hned věděli že nastal větší problém, než byli buvoli…tím problémem byli 
lidé. Začali jsme běhat v kruzích, ale bylo to těžké, nechtěl jsem o Elišku přijít a zároveň jsem nechtěl, aby 
přišla ona o mě. Když se auto s lidmi přibližovalo útěk jsme vzdali. Dva muži vyskočili ze svých obrovských 
vozů a mířili na nás puškou. Elišku svázali a hodili do auta. To bylo poslední, co si pamatuji potom už mě 
uspali. Dále už jsem o Elišce nikdy nic neslyšel…
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Pohádkový les

Julie Reichenbachová | ICT | 2020
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Víla

Byla jednou jedna malá víla Třpytilka, která žila v pohádkovém lese nedaleko kouzelného jezera. Žila zde se 
spoustou kouzelných tvorů. Lidé neměli nejmenší tušení že nějaký pohádkový les a kouzelné jezero existuje 
až do jednoho dne. Když malá víla oslavila své 10. narozeniny začala se učit kouzli víl. Učila ji už stará ale ve-
lice zkušená kmotřička víl. Všechno bylo úžasné až do dne velké závěrečné zkoušky. V den Třpytilčiných 11. 
narozenin měla složit zkoušku z vílí magie. Třpytilka vše uměla ale když přišla na řadu poslední zkouška stala 
se velká pohroma. Pokazila závěrečné kouzlo vzkazu. Místo vzkazu pro kmotřičku víl poslala vzkaz do světa 
lidí. Byla to mapa do pohádkového lesa. Tento vzkaz dostal malý, zvědavý Vašík. Když Vašík mapu otevřel, 
rozhodl se, že se podle mapy vydá již večer. Sbalil si pár švestek a vyrazil. Když už se blížil k lesu byl už un-
avený tak se rozhodl si odpočinout. Lehl si u stromu, který byl Třpytilčiným domovem. Když usnul Třpytilka 
si ho pečlivě prohlížela a Vašík se jí zalíbil. Rozhodla se ponechat ho v tajnosti, aby zabránila tomu, že mu 
někdo ublíží. Vzala ho tedy k sobě do domečku. Když se Vašík probudil, lekl se jí ale Třpytilka se okamžitě 
zalíbila. Byla to láska na první pohled. Vašík a Třpytilka se zamilovali. Nikdo se o nepovedeném kouzlu nikdy 
nedozvěděl a všichni žili šťastně.

Skřítek

Byl jednou jeden skřítek. Jmenoval se Popleta. Žil v pohádkovém lese se spoustou jiných tvorů. Popleta často 
pomáhal kmotřičce víl s lektvary. Často něco pokazil, ale nikdy se kvůli tomu nestalo nic strašného. Jednou 
přišel kmotřičce víl dopis. Nebyl to leda jaký dopis. Přišel až z dalekého lesa kouzelných rostlinných víl. 
Vůdkyně rostlinných víl žádala kmotřičku víl o namíchání speciálního lektvaru na růst vzácných květin. V 
ten samí den žádala kmotřičku víl o pomoc také její dobrá kamarádka Třpytilka. Ta potřebovala namíchat 
lektvar pro růst třpytivých stromů. Skřítek nabídl kmotřičce pomoc. Znal všechny lektvary a kmotřička měla 
ještě spoustu práce s jinými lektvary. Proto tedy jeho pomoc přijala. Skřítek se tedy pustil do práce. Ne-
jprve namíchal lektvar pro kmotřičky kamarádku. Když měl hotovo lektvar, zabalil a šel míchat druhý. Když 
namíchal lektvar i pro vílu kouzelných rostlin také ho zabalil. Utíkal to říct kmotřičce. Ta byla moc vděčná 
za jeho pomoc a poděkovala mu. Poprosila ho, aby lektvary poslal. Když je však skřítek nesl na kouzelnou 
poštu něco si uvědomil. Zapomněl napsat, který je který. Pokusil se to uhádnout a poslal jeden kmotřičky 
kamarádce a jeden do lesa kouzelných rostlin. Vše se zdálo v pořádku, až do dne kdy kmotřičce přišel dopis 
od obou víl. V obou dopisech stálo, že jim přišel špatný lektvar. Skřítek to popletl. Omlouval se kmotřičce a 
slíbil, že vše napraví. Namíchal tedy oba lektvary znovu. Dal si pozor, aby je nezapomněl nadepsat. Ještě ten 
večer utíkal na kouzelnou poštu a lektvary odeslal. Obě víly napsali dopis že lektvar přišel v pořádku a už 
dokonce i ten správný. Kmotřička skřítkovi moc poděkovala a řekla ,, to nevadí, že jsi to popletl jsi přece náš 
skřítek popleta´´. Skřítek dál pomáhal kmotřičce  a žily v pohádkovém lese v klidy a šťastní.



Kouzelná květina

Jednoho dne, když se malá dívenka jménem Amálka rozhodla že se půjde projít do lesa našla malý palouček 
se spoustou květin. Prohlížela jsi je a dívala se, jak jsou krásné. Narazila však na jednu, která se od všech lišila. 
Byla svázaná malou mašličkou a podivně avšak krásně zářila. Amálka se rozhodla jsi ji vzít. Když jí však vzala 
do ruky okamžitě ji upustila. 
Ozval se hlas. Říkal: „Milí nálezce můžeš si přát tři přání ´´. Amálka udiveně avšak šťastně koukala. Její první 
přání bylo ponechat tento palouček bez poničení. Druhé přání bylo, aby byla v životě šťastná a úspěšná. Třetí, 
poslední přání se od předchozích lišilo. Amálka si přála naposled vidět a promluvit si se svou babičkou která 
už byla bohužel po smrti. Květina její třetí přání vyslyšela a splnila. Amálka byla šťastná. Okamžitě běžela 
domů. Když přiběhla uviděla babičku sedět na lavičce pře jejich barákem. Povídala si s ní, řekla jí všechno, co 
se stalo za dobu, co už byla pryč a naposledy se s ní jednou pro vždy rozloučila. Amálka celý život děkovala 
květině za všechna splněná přání a žila šťastně po celý zbytek života.
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   Každý z nás zná ten pocit, kdy v létě ležíme jen na lehátku u moře na dovolené a vyhlížíme nějakého toho 
svého Romea, který by za námi měl běhat s růží v ruce. Říkáme si, že určitě s námi chce strávit zbytek léta, 
možná to bude naše životní láska, kdo ví. Většinou tohle jsou jen ty naše „pohádkové“ představy, které si ideal-
izujeme nejlépe v posteli před spaním. Většinou to známe z těch amerických filmů, a myslíme si, že se nám to 
nikdy nemůže stát, ale přesně tohle se mi stalo.

KAPITOLA  1.
 Léto 2020

   Můj příběh začíná v Řecku, přesněji na Kosu, kde jsem strávila minulé léto. To je další dovolená s mými 
rodiči a bráchou u moře. Je krásný slunečný den a my jdeme k moři. S mým bráchou Jakubem milujeme vlny. 
Když jsme byli menší, naučil nás taťka vlny přeskakovat. Vždy u toho křičíme „nahoru, nahoru, nahoru“ je to 
taková naše hra z dětství. Jak si tak skáčeme ve vlnách, otočím se směrem ke břehu, aby nás mamka mohla vy-
fotit na rodinou památku.                        Jen co se otočím, však zahlédnu, blonďatého, vysokého,pěkného kluka 
v plavkách, jak právě přichází na pláž. V hlavě už se mi začínají promítat ty různé scénáře, jak do sebe třeba 
náhodou narazíme na obědě. Rozběhnu se směrem ke břehu, abych si ho mohla prohlédnout více z blízka. 
Řeknu, že si skočím pro zmrzlinu. Po cestě se těsně mineme. Ani se na mě nepodíval, beztak to bude nějakej 
nafrněnej náfuka, ale nevzdávám to a zkusím to s ním ještě na večeři, slibuji si.
   Po tom, co jsem si došla pro zmrzlinu, tak jsem se vrátila zpátky na pláž. Chvíli jsme se jen tak poflakovali  
a pak se vrátili zpátky na hotel. Jen co jsme si stačili dát sprchu, museli jsme vyrazit na večeři. Když jsme veš-
li do jídelny, rozhlížela jsem se, jestli toho mého Romea někde neuvidím, ale neviděla. Tak jsme se posadili  
k oknu, odkud jde vidět na moře, ať si tu dovolenou více vychutnáme. Nejdříve nám přinesli špagety, které 
naprosto miluji. Mezi tím než přinesli zákusek, objevil se ve dvěřích můj Romeo. Byla jsem hrozně ráda. On  
a jeho rodina si sedli poblíž nás, takže jsem na něj měla skvělý výhled. Jen co se zvednul pro pití, vyrazila jsem 
za ním. U pití stál jen on, tak mi bylo trochu trapně, i tak jsem ale neváhala a šla za ním. Avšak jen co jsem 
se přiblížila, prošla mi těsně před očima číšnice. Srazila jsem jí a ona strčila do mého Romea, který se zrovna 
otočil s plnou skleničkou. No a bylo to tu zas, zase jsem se nějak musela ztrapnit. Samozřejmně jsem se ihned 
omluvila jí i jemu,on se jen tak pousmál a řekl mi, to je v pohodě, ještě že se nestalo něco horšího. Neváhala 
jsem se a zeptala se ho na jméno. 
S: Jsem Samuel, ale všichni mi říkají Same. Jak se jmenuješ ty? 
E: Já jsem Ela, říkej mi El, Elí jak jen chceš.
S: Na jak dlouho tu jsi El? 
E: Ještě na Týden.
S: Super, my jsme přiletěli včera.
E: Jestli chceš, všechno ti tu můžu ukázat.
S: To by bylo super. 
E: Dobře, sraz zítra v 10:00 u bazénu.
S: Budu se těšit, ahoj.
E: Ahoj.
Další den jsme se potkali na snídani. Jen jsme se pozdravili. 
 

O Letní Lásce

Anna Tetourová | 2020
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KAPITOLA 2.
Zamilovaná

  V 10:00 jsme se sešli u bazénu. Provedla jsem ho kolem celého hotelu. Ukázala mu kde se cvičí jóga, kde je 
dětské hřiště atd. Celé dopoledne jsme strávili spolu, jen my dva. Uběhlo pár dní a my jsme se čím dál tím více 
sbližovali. Až předposledním dnem se vše změnilo. Byli jsme spolu celý den u moře, ukázala jsem mu, jak s Ku-
bou přeskakujeme vlny, byla to zábava, když ho vlna svalila pokaždé na zem. Věděli jsme, že se má večer konat 
v jednom baru párty. Nikdy jsem na žádné takové párty ještě nebyla, ale Sam chtěl rozhodně jít. Nechtěla jsem 
ho zklamat, a tak jsem souhasila, že s ním půjdu. Nejdříve jsem nevěděla, jak to říct rodičům, ale pak to ze mě 
nějak vypadlo u večeře. Sama jsem nikdy na žádné párty ještě nebyla, takže se jim to moc nelíbilo, ale nakonec 
souhlasili. Po večeři jsem se rychle musela připravit. Natočila jsem si vlasy a vzala světle modré, krajkované, 
dlouhé šaty na tělo. Měli jsme sraz u bazénu. Já jsem samozdřejmně nestíhala, protože ,,Krása vyžaduje čas“. 
Jen co jsem  ho spatřila stát u bazénu, srdce se mi rozbušilo tak, že jsem myslela, že vyskočí. Celou cestu na 
párty jsem pak cítila, jako kdybych měla motýlky v břiše. Nikdy dřív jsem nebyla s někým tak ráda a zároveň 
se nebála jak to dopadne. Když jsme dorazili na párty, pohltila na mě atmosféra a skvěle jsem se bavila. Hodně 
jsme tancovali a taky trošku pili. Potom přišlo na ploužák, zhoustla atmosféra a já jsem pocítila strach. Potom 
jsem viděla že se na mě dívá, těmi svými krásnými modrozelenými kukadly. Usmál se a začal se přibližovat. 
Přistoupil ke mě a slušně se zeptal.
S: Mohu prosit, slečno
E: Budu moc ráda
Chytl mě za ruku a odtáhl na parket. Ještě nikdy jsme s klukem netancovala. Bylo to jako z romantického filmu. 
Jen já a on uprostřed krásných barevných světel. Na konci tance jsme se jen objímali a on mě z ničeho nic 
políbil. Na ten moment jsem čekala.Po párty mě doprovodil zpátky do našeho hotelu.

KAPITOLA 3.
Poslední rozloučení

   Další den jsme večer odlétali. To znamenalo balení, zmatkaření a rozloučení s mým Samem. Hodinu před 
odjezdem z hotelu jsem za ním šla na pokoj, abych se rozloučila. Věděla jsem, že už ho nejspíš nikdy neuvidím, 
ale jinak to nešlo. Poslední hodinu jsme byli spolu, potom mě doprovodil k autobusu. Před autobusem mě 
políbil, obejmul a se slzami v očích řekl, že mě miluje a že na mě nikdy nezapomene.
Celou cestu na letiště mi přišlo, jako kdybych v hotelu něco zapomněla a taky ano, zapomněla jsem svou 
první letní lásku.
Všichni víme že tyto ,, lásky“ nikdy netrvají dlouho, i tak jsem doufala že můj příběh bude jiný, ale nebyl. Přišel 
podzim, s ním  škola a já se musela smířit s tím že Sama už nikdy neuvidím...
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Wikus

2020
Tomáš Dohnal

 Byl jednou jeden kouzelník, jehož jméno bylo Wikus. Všichni ho měli rádi, kvůli jeho ohromujícím 
lektvarům. Jednou narazil na starou knihu, oprášil ji a otevřel ji na náhodné straně. Viděl rozmazaný nečitelný 
text, který vypadal jako recept. Recept na záhadný lektvar pomyslil si. Rozhodl se jít do  knihovny, jestli o této 
knize nenajde nějaké informace, nebo její kopii.

 Když vyrazil na cestu, bylo sychravo, foukal silný vítr. Šel okolo malého domku skřítka Wardona, málem 
mu na hlavu spadl květináč. Konečně došel do knihovny, pozdravil paní Lizy a šel hledat. Kontroloval knížku 
po knížce, ale žádná nebyla ani podobná té kterou našel. Zbývalo mu zkontrolovat poslední poličku, Wikus měl 
štěstí a našel knihu s jménem „Tajemné lektvary z lesa“. Otevřel ji, aby se ujistil, že je stejná jako ta, kterou má 
doma. Nezdálo se mu na ní nic jiného, tak neváhal a půjčil si ji.

 Přišel do svého domku a běžel se kouknout na knihu a porovnat, zda je stejná s onou, kterou koupil. 
Na první pohled se zdály být identické, ale po dlouhém přezkoumáváním Wikus zjistil že nejsou. Objevil, že 
jejich rozdíl je ve vydání. První edice (tu kterou měl doma), je vydána záhadným čarodějem, který se v knize 
nijak nepodepsal, ani se nezmínil sám o sobě. V druhé knize (ta z knihovny), je autor čaroděj Doxel. Wikus  
o čarodějovi Doxelovi nikdy neslyšel.

Po pár dnech čtení knihy a luštění staré knihy, se Wikus rozhodl vydat do lesa, chtěl udělat jeden z lektvarů  
o kterém se kniha zmiňuje. Všechny ingredience mohl najít jen v lese a myslel si, že v lese možná potká i Dox-
ela. V knize se dočetl, že Doxel žije v lese. Zašel za farmářem, jestli by mu na cestu nedal nějaké jídlo. Farmář 
se usmál a nandal mu do baťůžku dva chleby. Wikus mu poděkoval a zašel za paní Lizy, vrátit jí knížku. Když 
vyprávěl, kam má namířeno, Lizy mu popřála hodně štěstí a přenechala mu knihu.

 Vyrazil do lesa, slyšel zvuky přírody. Zpěv ptáků, volání jelenů, a hlavně hučení malého potůčku, který 
v lese byl. Přemýšlel kudy půjde, nakonec se rozhodl jít podél potůčku, aby mu dělal společnost. Cestou narazil 
i na borůvčí, samozřejmě že ochutnal, borůvky byly sladké, přímo nabité energií. Začalo se stmívat, Wikus se 
rozhodl zastavit ve své cestě a přespat.

 Wikus rozbalil teplou deku z batohu a rozprostřel jí na zem. Ulehl a přemýšlel o Doxelovi, jestli má 
nějakou noru, nebo si snad postavil malý domek? Jak asi přečkává noc v tomto lese? A najednou to uslyšel, 
zvuky, které nebyli příliš přívětivé. Šlo o zvuky lesa, ale tyto zvuky vycházeli z lesa jen v noci. Wikus nikdy  
v lese nepřespával, takže byl zaskočen. Stále slyšel klidný potůček, ale také se mu zdálo, jako kdyby se kousek 
od něho něco pohnulo. Slyšel také divokou zvěř, sovy a vánek.

I když mu nejdříve zvuky v noci přišli divné, rychle si na ně zvyknul a usnul. Wikus se probudil, do již klid-
ného lesa. Sbalil si deku a vyrazil. Došel na louku, kde zahlédl žlutý mech. Vzpomněl si, že je to jedna z přísad 
do lektvaru, přišel k němu a šetrně ho vytrhl ze země. Dal ho do měšce, ten poté uložil do batohu. Najednou 
se potůček začal zmenšovat a zmenšovat, až se úplně vytratil. Wikus ztratil přehled, ale stále se snažil jít rovně  
a nechodit v kruzích.

 Wikus zahlédl malý kopeček, vymyslel, že na něj vyleze a rozhlédne se kudy má jít. Při cestě ke kopečku 
zahlédl i pár zvířat, jako byl například králík, nebo myš. Přecenil se, cesta ke kopečku byla moc dlouhá, takže 
v půlce cesty se začalo stmívat. Wikus se rozhodl jít dále i v noci, jednou málem zakopl, jelikož v noci neviděl 
na cestu.

 Wikus ve tmě sice moc neviděl, ale najednou uviděl zářící žlutou kouli. Rozhodl se k ní urychleně 
vypravit, nebyla moc velká, ale vyzařovala hodně světla. Už byl kousek u ní, proto se přikrčil, přemýšlel, co by 
to mohlo být možná je to jen žlutý orb, nebo je to něčí kouzlo. Přistoupil blíže a ___-----_!”(”_ˇˇˇ+”””
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Začarované básně

Ema Hrubešová

Večernice
Večernice po nebi pluje,
Čeká, až jí někdo v noci zpozoruje.
Nikdo však na ní pohled neupře,
Ona na prince čeká nahoře,
princ však nikde není, ona proto smutně hledí.

Večernice pluje skleslá dál,
v tom se naň někdo podíval.
ona se pomalu otočí,
srdce jí radostí poskočí.  

Princ se na ní usmívá,
ona se štěstím rozplývá.
Večernice pomalu na zem sestupuje,
princ se lekne a ustupuje.

Pak však spatří její krásné oči,
až se mu z toho hlava zatočí.
když Večernice vstoupila na zem,
princ se jí hluboce klaněl.

Pak jí pusu na tvář dal
a o ruku jí požádal.
Večernice mu šťastně přikyvuje,
svatba už se připravuje.

Začarovaný les
V lese kde je všechno jiné,
dějí se věci velice divné.
Živé duše tam není,
ten kdo tam vleze, se v nestvůru promění.

Nikdo z lesa živí nevyšel,
zlý čaroděj tam kdysi šel.
Ani vítr nezašumí,
neboť zlá kouzla ho svázat umí. 

Zlý čaroděj měl tento úmysl,
i když nám to přijde jako nesmysl.
Aby v tichu svou pomstu plánoval
a celý svět pak kouzlem ovládal.

Nikdo však neví, jestli pravda je,
zda jeho pomsta někdy uzraje,
ve velikou skazů světa,
nikdo neví, co nás čeká.

Doufáme, že tam čaroděj už není,
to ale nikdo bohužel neví.
Snad to brzo zjistíme,
dobrou zprávu uvítáme. 

Čaroděj popelník
Na zemi žil jednou jeden kouzelník,
lidé říkali mu popelník.
Popel pomáhal mu kouzla tvořit,
uměl ale i města bořit.

Lidé se mu občas smáli,
i když se ho trochu báli.
Smrděl na sto honů, 
nedivme se tomu.

V popelu se válel každý den,
žil jenom pro svůj sen.
Chtěl velkým černokněžníkem býti,
zlým lidem se mstíti.

Každé ráno skleničku popela požil,
své kouzla tím posilnil.
Každým dnem byl mocnější,
a jeho duše temnější. 

Každému kdo se mu smál,
zlým kouzlem proklál.
Proměnil je v popelník,
konečně byl dobrý kouzelník.



ALMANACH 
časopisu JustGJAK

Napsali v hodinách českého jazyka studenti gymnázia Jana Amose 
Komenského v Dubí s neutuchající podporou vyučujících E. Takáčové,  

F. Fišerové a I. Carkovové.
Almanach vznikl za plné podpory paní ředitelky J. Turkové. 
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