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KNIHOVNA SNŮ 
 

     Jednoho dne jsem se rozhodla, že půjdu do knihovny. Když jsem otevře-

la její dveře, úžasem mi skoro vypadly oči z důlků. To byla taková krása! 

Do očí mi padla první knížka v polici s pohádkami. Vzala jsem ji a otevřela. 

Na každé straně byl hezký obrázek, každý od jiného malíře. Když jsem 

vzala další knížku, otevřely se dveře a vešla paní knihovnice. Začala mi 

vyprávět, že tohle není obyčejná knihovna. Toto je totiž knihovna snů. Řek-

la, že když vezmu nějakou knížku, otevřu ji a zavřu oči, v mžiku se přenesu 

do jejího děje. Tak jsem zavřela oči a ocitla jsem se v krásné zahradě. Když 

jsem je otevřela, byla paní knihovnice pryč. Vzala jsem si další knížku a 

najednou se ve dveřích objevila malá holčička, která vůbec nemluvila. Vza-

la si knihu a začala číst. Bylo tu psáno o této knihovně, kdy vznikla a že to 

není obyčejná knihovna, že knihy tu jsou kouzelné a každý si tu může pro-

žít svůj sen. Najednou holčička zmizela. Znovu přišla paní knihovnice a 

řekla, že dnes už se knihovna zavírá. Tak jsem si půjčila knihu o krásné 

zahradě domů a nemohla se dočkat, až si ji budu číst. 

 

Tereza Kolenčínová 

ZŠ a MŠ Choryně 

 

 

 

MOJE KNIHOVNA SNŮ 
 

     Ahoj, já jsem Amálka. Ukážu ti, jak to vypadá v mé knihovně snů. 

Je to velký dům, který září barvami duhy. Je uprostřed města, aby tam měl 

každý blízko. Má 10 pater a 8 z nich je kouzelných. Ve dvou patrech se 

půjčují normální knihy a časopisy. V ostatních osmi patrech jsou jiné knihy, 

skrývají se v nich pohádkové bytosti. Ty se zjeví každému, kdo má touhu je 

potkat. Vtáhnou ho do pohádky a nechají ho zažívat dobrodružství. 

     Včera jsem se dostala do pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Objevi-

la jsem se v lese. Viděla jsem tam krále! Vyslechla jsem i sudičky. Potěšilo 

mě, že třetí sudička zachránila věštění pro miminko uhlíře. Pak jsem šla do 

lesa a ztratila jsem se. Ale zavolala na mě sojka lidskou řečí, že tady už je 

Krakonošovo! Překročila jsem hranici a už na mě mává víla Amálka a ptá 

se : "Chceš si zatančit, Amálko?".Než jsem stihla odpovědět, vzala mě na 

koště Saxána. Pod námi právě vypil Široký vodu z rybníka. Na dně se třpy-

til kouzelný prsten. Arabela si ho dala na prst a volá: "Amálko, přej si ně-



 

 

co!" Pomyslela jsem si, že už se musím vrátit z pohádky domů. A najednou 

ležím ve své posteli. 

     Prožila jsem hezké odpoledne ve své knihovně snů. Už se těším na další 

setkání v pohádce! Přijďte ji navštívit i vy a uvidíte, jak si to užijete! 

 

Amálie Kuipers 

ZŠ Salvátor 

 

 

 

KNIHOVNA SNŮ 
  

      Přál bych si, aby byl v knihovně pás a po něm jezdily knihy. Já bych si 

vybral tu nejhezčí z nich. Otevřel bych ji, dostal se do pohádky a prožil celý 

příběh. Nejlépe, aby mi podali knihu Křemílek a Vochomůrka. Bydlel bych 

s nimi v pařezové chaloupce a třeba bych jim pomohl s hodinami s jednou 

ručičkou. Nebo bych se proletěl s motýlem Emanuelem za Makovou pa-

nenkou. Taky bych mohl poradit Rákosníčkovi, že duha má sedm barev: 

červenou, žlutou, oranžovou, zelenou, světle modrou, tmavě modrou a fia-

lovou a na obloze se objeví, až začne svítit sluníčko a zároveň bude pršet.  

     V takové knihovně bych trávil spoustu času. 

 

Dalibor Hub 

ZŠ a MŠ Choryně 

 

 

 

KOUZELNÁ KNIHOVNA 
 

     Jednoho dne jsem šel do knihovny. Otevřel pomalu dveře a vstoupil 

dovnitř.  Našlapoval jsem potichu a najednou se pode mnou propadly skryté 

padací dveře. A už to bylo, padal jsem jak zralá švestka. Zavřel jsem oči a 

fantazíroval. Najednou jsem dopadl do něčeho měkkého. Pomalu otevřu oči 

a pode mnou byla měkká peřina. Řekl jsem si: „Tu matraci jsem si přece 

vymyslel.“ Zkusil jsem to znovu a opravdu, vedle mne se objevila další. 

Tak mi došlo, že fantazie je zde skutečnost. Najednou jsem za sebou uviděl 

světlo, které šlo ze vzdálené místnosti. Pomalu jsem k ní došel a nahlédl 

dovnitř. Byla to velká prázdná místnost, nikdo v ní nebyl. Vešel jsem a 

hned se zavřely dveře. Rychle jsem k nim doběhl a marně jsem se je snažil 

otevřít, protože se zamkly. Kolem stěn se objevily knihovny, do kterých se 



 

 

postupně doplňovaly knihy. Kousek ode mne se objevil malý stoleček. Byly 

na něm dvě knihy: Harry Potter a kámen mudrců a Robinson Crusoe. Ote-

vřel jsem knihu Harry Potter. Najednou se zablesklo a kniha mě vtáhla do 

sebe. Uviděl jsem školu Bradavic a pod sebou školáky, jak plují na malých 

lodičkách. Bylo to jako virtuální realita. Šlo vidět všechno.  Dokonce se 

dalo přeskakovat ze stránky na stánku a dostat se tak do části, kam jsem 

chtěl. Tak jsem si za patnáct minut prolistoval celou knihu. Ještě zbyla kni-

ha Robinson Crusoe. Otevřel jsem ji a skočil do ní sám. Viděl jsem, jak 

Robinson ztroskotal. Na té straně jsem ale být nechtěl. Stačilo otočit o pár 

stran dozadu a byl jsem tam, kde jsem chtěl být, na straně knihy, kde se 

Robinson bude chtít stát námořníkem. Zjistil ale, že to byla velká chyba, 

protože dostal mořskou nemoc a nakonec ještě ztroskotal. Navíc jsem si 

mohl ještě vše zblízka prohlédnout. Nejhorší pro mě bylo, když se Robin-

son vracel lodí domů. Všechno se houpalo jako na pouti, ale vydržel jsem 

tol. Byl to můj největší zážitek. Snad jsou na světě další takové knihovny, 

jako je třeba ta v mém příběhu.      

 

Pavel Kučera 

ZŠ a MŠ Choryně 

 

 

 

SVĚT A MÉ MÍSTO V NĚM 
 

     Narodila jsem se 29.07.2006 jako malinkatý človíček do tohoto velkého 

světa. Do světa, kde jsou milióny obyvatel, kde silnice vede z bodu A do 

bodu B, kde kolem mě je plno zeleně, kde máme krásná místa s horami. 

Svět, kde se můžeme koupat v moři a projít tisíce památek a v nich potkat 

druhy lidí, co každý mluví jiným jazykem. V našem světě jsou krásné věci, 

ale také ty škaredé, jako jsou války a násilí. Tak do tohoto světa jsem přišla 

na svět tehdy odpoledne.  

     Je mi deset a chodím do ZŠ Choryně. Doma je máma, která čeká mimi, 

bráška, který mě pořád zlobí, a strejda, který se nám vrátil z Itálie po moc 

dlouhé době. A já mezi nimi. Já, která dojíždím do Zubří na kroužek gym-

nastiky, který dělám od první třídy a se kterým projíždím svět. Byli jsme 

s kamarádkami v Praze, jezdíme do Brna, taky jsme byli v Maďarsku a 

letos jsme navštívili Německo.   

     Takže tohle jsem já. Holka, která jednou vyroste, dokončí školu, vystu-

duje a bude zachraňovat zvířátka. Která projede svět, projde památky, vy-

koupe se v moři, vyleze na vrchol nejvyšší hory, skočí s padákem a jednou 



 

 

tento svět uvidí shora. Jsem jedna z miliónů, jedna maličká osoba v tomhle 

obrovském světě.       

 

Eva Holubová 

ZŠ a MŠ Choryně 

 

 

 

MÁ OBEC V BUDOUCNOSTI 
 

     „Nevím, a ty?“ 

„Já si to představuji, že v roce 2185 se narodí holčička jménem Vanesska. 

O deset let později bude její vesnice pořád stejná. Jednou namaluje obrázek, 

na kterém bude její vesnice taková, jak o ní vždycky snila. Zajde s tím ob-

rázkem do banky a začne pána v bance přesvědčovat, ať zařídí, aby ta ves-

nice vypadala jako na tom obrázku. Samozřejmě to domluví se starostkou. 

O týden později, až se Vanessa koukne z okna, uvidí bagry, míchačky, jeřá-

by a jiné stroje a k tomu spoustu dělníků. A za dva měsíce její vesnice vy-

padá jako na obrázku. Auta tam létají, stromy mají křídla a přemísťují se, 

domy jsou ze železa, cesty jsou bílé a lidé mají neonové oblečení. Vanesse 

se to bude líbit, ale netušila, že lidé z banky budou chtít peníze.  

     Za dva roky bude muset vylézt na Sněžku v Krinkonoších, protože chce 

soutěžit o to, kdo vyleze jako první nahoru. Kdo vyleze jako první, vyhraje 

5 kvadrimilionů korun. A Vanessa vyhrát chce, aby těmi vyhranými penězi 

mohla splatit peníze bance. A za peníze, které jí zbydou, pojde do Pirahy, 

která je hlavní město Čizemské republiky. A to je v Eiropě. Vanessa nako-

nec v soutěži vyhraje druhé místo a za to dostane 3 kvadrimilióny. Říká si, 

že to jí bude úplně stačit na zaplacení a ještě trocha peněz zbyde na další 

zlepšení vesnice.  

     Když přijde domů, tak si lehne a usne, protože po té soutěži je hodně 

vyčerpaná. Ve spánku si nemohla všimnout, že se jí někdo vloupal do do-

mu. Když se vzbudí, zjistí, že ji někdo vykradl. Ohlásila to starostce a ta se 

zděsila. Všimla si, že tam zloděj po sobě nechal stopu. Ta stopa je černý 

telefon značky Siamsung.  

      Druhý den přišla do školy a všechno to pověděla své nejlepší kamarádce 

Karolíně. Vyprávěla jí všechno od té soutěže až po vykradení. Vanessa si 

všimla, že se Kája tváří podezřele. Zeptala se jí, jestli si třeba něčeho ne-

všimla. Kája se zase divně zatvářila a řekla, že ne. Ale i přesto to přišlo 

Vanesse celé nějaké divné. Když se tak procházela po vesnici, přemýšlela o 

Káji a řekla si, že se za ní zastaví domů, aby si mohly v klidu popovídat.   



 

 

      Kája ji pustila dovnitř domu a Vanessa si všimla hromádky svých ukra-

dených věcí schovaných za křeslem. Zavolala hned létající strom a ten od-

nesl všechny její věci domů. Zeptala se Karolíny, proč to udělala? A ona jí 

odpověděla, že žárlí. Pak si spolu všechno vyříkaly, Kája se Vanesse omlu-

vila a všechno bylo vyřešené. 

„Míšo, a víš, kdo je ta Vanessa?“ 

„Ne.“ 

„Já, protože se jmenuji Vanesa, je mi deset a namalovala jsem přesně tako-

vý obrázek, o kterém ti tady povídám“ 

    

Justina Hapková, Adéla Stříteská 

ZŠ a MŠ Loučka 

 

 

 

SVĚT A MÉ MÍSTO V NĚM 
„POSOUVAČ ŽELEZNIC“ 

 

     Jsem obyčejný posouvač železnic. Bez platu, úcty a radosti ze své práce. 

Každý den chodím jako dobrovolník posouvat výhybku na kolejích, aby se 

vlaky nesrazily. Tuhle práci by měl odvádět železničář, nebo snad strojvůd-

ce… v tom já se, vážení, nevyznám. Dělám tu práci, protože ten „železni-

čář“ má prý moc práce a já tu jen tak zahálím.  Aspoň to o mně všichni 

říkají. Když už jsem to takhle začal, vlastně mi nikdy nikdo neřekl, že je 

moje práce užitečná, a že někomu prospívá. Samozřejmě! Jak bych taky 

mohl něco takového čekat. „Nech to být! Vždyť jsi jenom  posouvač. Navíc 

to děláš dobrovolně! Proč pořád od někoho čekáš pochvalu?!“, ptám se v 

jednom kuse sám sebe. Ne, že by to pomohlo.  Někdy tak trochu přemýš-

lím, jestli to vůbec má smysl. K čemu to je, když vás nikdo neocení, nepři-

jde a neřekne, že to děláte správně? Na tuhle myšlenku myslím každý ve-

čer, když si lehnu do postele. 

     Ale teď bych vám chtěl povědět svůj příběh. 

     Jednou ráno, když jsem se vydal na svoje obvyklé místo k výhybce, a 

měl zase takové ty myšlenky, zda má smysl tuto práci dělat, nebo ne, držel 

jsem v ruce rozpis vlaků, kdy a kam mám posunout výhybku. 

     Říkal jsem si: „Nemusím spěchat. Vždyť první vlak jede až za půl hodi-

ny.“  Ale pak jsem cosi zaslechl. V dáli jsem uviděl světla vlaku! 

     „Ale to přece není možné! Něco se muselo zkazit!“ 

     A najednou to zahoukání zaznělo i z druhé strany. „To ne!!!“ 

     Vlaky jely proti sobě! Jestli se rychle nestane zázrak, srazí se! 



 

 

     Byl jsem jen pár metrů od trati...  a dvou naplno rozjetých vlaků...  

     A v tom se to seběhlo všechno naráz.  „Jednou to přece musí skončit!“, 

rozhodl jsem se pro tu největší blbost na světě. „Teď, nebo nikdy!“ 

     Rozběhl jsem se, dost dobře jsem věděl, že to nestihnu, ale skočil jsem 

přes trať k výhybce. Nebo lépe řečeno, jsem tam letěl. Ve vzduchu jsem 

matně zašátral po výhybce a tvrdě dopadl na zem. Uslyšel jsem cvaknutí 

výhybky a ulevilo se mi… Poslední, co jsem viděl, byla svítivě žlutá vý-

hybka, a pak už jen tma a tma a tma. 

     Když jsem se asi po dlouhé době probral, zjistil jsem, že ležím 

v nemocnici. Chvíli jsem přemýšlel, jestli jsem v nebi, v pekle anebo na 

zemi. Ne. Byl jsem opravdu živý!  

     Pak jsem uviděl zástup andělů. Ne! To jsou ti lidé, kteří jeli v těch vla-

cích! 

     Oni žijí?! Ptal jsem se opět sám sebe. Nemohl jsem tomu ještě uvě-

řit. Z hloučku vystoupil starší pán a v ruce držel ještě s jednou paní květiny 

a bonboniéru.  „Muži, vy jste nám všem zachránil život. Jsme vám nesmír-

ně vděční, protože doma máme své rodiny, které nás potřebují.                               

Je vidět, že svou práci berete vážně. Chtěli jsme říct, že to, co jste udělal, 

a to, co děláte každý den, je ta nejdůležitější věc na celé trati.“ 

     Dnes jsem opět ve službě u výhybky, s pocitem, že moje práce má smysl 

a že každý den zachraňuji život spoustě lidem. 

     Jsem obyčejný posouvač železnic.  

     Bez platu, s úctou a radostí ze své práce… 

 

Anežka Hellerová 

ZŠ Salvátor 

 

 

 

POJĎTE K NÁM NA NÁVŠTĚVU 
 

     Sedím tady. Tady před oknem, ze kterého je stále stejný pohled jako 

před třemi lety. Počkat! Jo, už je to tak. Před třemi lety jsme se přestěhovali 

a stále objevuji něco nového. Ale ten pohled na podzimní lípu uprostřed 

návsi je stále stejný. Připomíná mi spoustu zážitků a momentek, které se 

nám přihodily… 

     Náš dům byl jedna velká zbořenina. Ale s kreativním myšlením mojí 

mamky a kutilskými schopnostmi taťky vznikl krásný a útulný domeček.  

     Jenomže, co všechno jsme si prožili při rekonstrukci? Ani si nedokážete 

představit, jak moc velký podíl má na jednu nesmrtelnou momentku 



 

 

z našeho fotoaparátu třeba montážní návod z obchodu Ikea. Otevřete-li 

návod, uvidíte dvě postavičky. Jedna sestavuje nábytek a druhá přihlíží 

s rukama v bok. No, mamka zaujala natrvalo pozici přihlížejícího. A musí 

se uznat, že jí nejen dodržuje, ale nikdy si na svou funkci nestěžovala.   

     Za čistotu a pořádek vděčíme mamce. Je takový náš organizátor a mozek 

rodiny. Ovšem se na její účet také často pobavíme. Například, když komolí 

slova a někdy celé věty. Pokud řekne: ,,Prosím tě, podej mi koš a ty papírky 

vyhoď do vysavače“… už si to dokážeme přeložit. Jednou dokonce po tať-

kovi vyžadovala, aby ty ručníky dal do vany, až vyleze z pračky. No uznej-

te, že takové úkoly lze jen stěží vykonat. 

     Jistě je nezbytnou nutností nám připomínat, jak jsme nepořádní a jaká 

jsme „čuňata“. Tedy přímo takhle to neřekne (i když k tomu málokdy chy-

bí), ale vyjdeme z toho jak ti vepři ve chlévě. Vypadá to asi nějak takhle: 

Klapne klika hlavních dveří, za kterými netrpělivě čeká naše fenka Jessie. 

Klasicky se ozve:  

     ,,No ahoj, Jessie, ahoj.“ A hned vzápětí: „Ach bože, přijedu domů a ani 

si neumí srovnat boty. Sotva otevřu dveře a bordel! I kdybychom ty botníky 

měli tři, tak vždycky ty boty budou jinde, než mají být!!!“ Ale vím, že by to 

mamka jen tak nenechala a všechny boty s těmito slovy srovnává. Taťka za 

jejími zády dělá Hurvínka. Dělat Hurvínka znamená převalit oči a zdržet se 

komentáře, protože jakýkoli dodatek by to jen zhoršil a nastala by dlouhá 

debata o tom, jak jsme nepořádní a místo toho, aby si mamka odpočinula po 

práci, tak musí po nás uklízet. Víme ale, že to myslí dobře. 

     Maminka mi připomíná kmen. Nebo kořeny? Možná obojí. Na ní je po-

staven celý běh rodiny a zároveň to všechno udržuje a dává nám určitý řád. 

     Taky u nás doma probíhá upřesňování o tom, po kom jsem.  Pokud do-

nesu ze školy jedničku, nastávají slova mamky: ,,No ty jsi celá po mně!“   

     Vezmu-li si další příklad, kdy třeba dojdu do obýváku a řeknu, že ty 

třísky na zatopení jsou naštípané, ozve se taťka dřív, než se mamka stačí 

nadechnout a hádejte, co řekne? ,, No celý tatínek!“ Oznámí provokativním 

tónem s lehkým úsměvem na tváři.  

     Někdy se však rodiče nemohou dohodnout, po kom vlastně 

jsem…..protože často slýchám „po kom to dítě je?“ Když není něco udělá-

no podle jejich představ, „zříkají“ se mě oba a rázem mamka tvrdí, že jsem 

po taťkovi a naopak. 

     Tak si potom vyberte! 

     Není to vždy jednoduché. Taťka si třeba nedokáže zapamatovat, do které 

třídy vlastně chodím. To je pak při vyplňování nějaké přihlášky: ,,V jaké jsi 

třídě? 6.C,D...?“ „Ne, chodím do 6.A,“ odpovídám s klidem. A jak zní tať-



 

 

kovo zdůvodnění, že nezná tak základní data? „Ono se to každý rok mění, 

kdo si to má pamatovat?“  

     Další takovou věcí je například taťkova snaha být vtipným. Tento projev 

má další rozdělení a to slovní, obličejové a taneční. Obličejový je již zmí-

něný Hurvínek. Taťka umí vyvinout takové obličeje, že to kolikrát hlava 

nebere, stejně jako taneční kreace. Nedej bože, aby někde hrála stará ar-

chivní hudba, jako například Michal David a jeho píseň Céčka… Tatínek se 

začne parodicky a “vtipně“ různě kroutit a natřásat….  Slovní, to ani nemu-

sím zmiňovat, protože náš taťka reaguje snad na každou otázku či připo-

mínku okamžitě vtipnou odpovědí. 

     Větve Lípy se nemohou věčně schovávat za svá srdíčka lístků. Jednou se 

odkryjí. Když se zadívám do větví, občas najdu veselý obrazec. Tak proč 

neodkrýt pár lístků…? 

     Nemůžu zapomenout ani na bráchu. Uznávám, že mezi námi vládne 

sourozenecká rivalita. Občas si ale říkám, že není zase tak hrozný bratr, jak 

se mi někdy pozdává. To se ale do 24 hodin klidně obrátí o 180 stupňů. Ale 

je fakt, že spíš vládnou ty dny, kdy si říkám: ,,Už jen 2 roky. Odmaturuje, 

pojede na školu do Prahy a já budu mít klid.“  

     I když už teď je pro své koníčky věčně v tahu, ale přesto. Většinou po 

něm zůstane jen prázdná lednička, hora nádobí a přeplněný prádelní koš. To 

vše mamku dělá vysloveně šťastnou a pak si s ní klidně jděte povídat! Bude 

to zajisté příjemný a klidný rozhovor, co myslíte?  

     Ale zase, co bych mohla chtít po sedmnáctiletém bratrovi? 

     Padající listí. Napadá mě…. Těm lístečkům je jedno, kam si spadnou, co 

udělají  a kdo tím bude omezen.  I přesto je mám moc ráda, protože nám 

přináší podzim, který dělají barevný a krásný. 

     Ať už je všechno, jak je, jsme to prostě my, jsme rodina a je nám dobře. 

Vycházíme spolu, i když to sem tam někde skřípne, ale bez toho by to ne-

bylo ono. Hodně se doma nasmějeme a užíváme si tepla „rodinného krbu“.  

     A tak už nezbývá nic jiného než říct:,,Pokud jste se nezalekli, přijďte 

k nám na návštěvu.“   

 

Klára Müllerová 

ZŠ Žerotínova 

 

 

 

 

 

 



 

 

KNIHOVNA SNŮ 
 

     Byl jednou jeden chlapec jménem Karlík. Bydlel v malém domku na 

kraji vesnice. Škola byla od jeho domu hodně daleko a on tam musel chodit 

pěšky. Přesto všechno se mu ve škole líbilo. Měl moc hodnou paní učitelku 

a dobré kamarády. Bavila ho čeština, zeměpis a přírodopis. Avšak nejvíc ze 

všeho ho bavilo čtení knížek. Nejvíce se mu líbily knížky dobrodružné a 

detektivní. Měl rád záhady a různé detektivní případy. Protože měl rád 

knížky, chodil každý čtvrtek do knihovny, která byla od jeho bydliště vzdá-

lená stejně jako jeho škola. Ta knihovna nebyla ani trochu obyčejná, ale k 

tomu se dostanu v dalších větách tohoto příběhu. 

     Jak jsem říkal, chlapec Karlík chodil do knihovny a jednou ho napadlo, 

že by bylo dobré, aby s ním někdo šel. Proto zavolal svému dobrému kama-

rádovi Markovi. Chvíli si povídali o různých věcech. O tom, co dnes měli 

na oběd, jakou dostali známku ve škole, jestli už mají hotové úkoly. Potom 

se ho Karlík zeptal, jestli by s ním nechtěl jít do knihovny. A Marek souhla-

sil. A tak se domluvili, že se sejdou v půl třetí na návsi. Karlík vyšel z do-

mu. Byly sice dvě hodiny, ale Karlík bydlel na kraji vesnice, tak aby to 

stihl. Oblékl si modré džíny, šedou košili a také svetr, protože byl podzim a 

začalo se ochlazovat. Karlík i Marek chodili do šesté třídy, takže se rodiče 

nebáli, že se jim něco stane. Oba chlapci se setkali na návsi, kde měli smlu-

venou schůzku a vydali se do knihovny. Chvíli si povídali a potom se Kar-

lík zeptal: „Byl jsi už někdy v knihovně, Marku?“ „Ne, nebyl“, odpověděl 

Marek. Karlík mu navrhl: „Tak já ti teda budu vyprávět, jak to tam vypadá. 

Zvenku knihovna vypadá jako velký moderní „panelový dům“. Je rozměrná 

a má prosklené všechny stěny. Když je slunce pod mrakem, vidíš všechno, 

co je uvnitř. A když slunce svítí, vypadá knihovna jako obří zrcadlo. 

Dovnitř se chodí velkou branou. Za ní jsou šatny, kde si necháš boty, aby se 

tam nenanosilo bláto zvenku.  V přízemí je ještě recepce, kde Ti příjemná 

paní poradí, co budeš potřebovat. A aby se nemuselo šlapat mnoho schodů 

do dalších pater, budova je plná výtahů a eskalátorů. Ve druhém, třetím a 

čtvrtém podlaží se nacházejí výsuvné ovladatelné regály, ve kterých jsou 

vyskládány knížky jedna vedle druhé. Ve druhém podlaží jsou knihy pro 

děti, ve třetím podlaží knihy pro dospělé a ve čtvrtém podlaží naučné knihy. 

V každém podlaží jsou knihy seřazeny podle autorů, žánrů … Mně se nej-

více líbí detektivky. A jaké se nejvíc líbí Tobě?“ „Já mám nejraději knížky 

o zvířatech“, odpověděl Marek. A Karlík zase pokračoval ve vypravování: 

„V pátém podlaží jsou luxusně vybavené čítárny. Jsou v nich masážní křes-

la a dokonce bazény. Je tady také malý bar, ve kterém se prodávají nejrůz-

nější nápoje. Dále tam jsou také speciální čítárny, je to něco jako kino, má 



 

 

to nějaký anglický název, na který si teď nevzpomenu. Jednou jsem tam 

byl. Položíš knížku, kterou si chceš přečíst, do speciálního boxu. Pak si 

sedneš do křesla a kolem Tebe se začne odehrávat děj knihy. Křeslo se růz-

ně naklání a houpe, občas stříká voda nebo fouká vítr. Je to hodně zajímavé. 

Jednou jsem tam byl a vložil do boxu hororovou knížku … no a … klepu se 

ještě teď. A teď zase něco o knihovně obecně. V zimě i v létě je tam pří-

jemná teplota a vlhkost, o což se stará bezchybná klimatizace. V šestém 

podlaží se nachází restaurace, kde připravují lehkou a zdravou stravu. Mají 

také perfektní zmrzlinu z několika druhů čerstvého ovoce. V posledním 

sedmém podlaží, které je shora otevřené, se nachází arboretum s různými 

stromy, keři a rostlinami. Po jeho obvodu stojí vysoká skleněná zábrana, 

aby nikdo nespadl dolů. Tady se dá náramně relaxovat. Je odtud nádherný 

výhled, zvlášť teď na podzim, kdy krajina hraje všemi barvami.“ Karlík 

dovyprávěl. Vtom Marek zvolal: „Myslím, že to bude super!“ 

     Ještě chvíli si po cestě povídali a pak přišli ke knihovně. V ní strávili asi 

tři hodiny, na konci návštěvy si dali dobré jídlo a šli domů. Karlík řekl: „To 

jsme si dneska udělali krásný výlet, co říkáš?“ Marek odpověděl: „Ano, 

bylo to úžasné! Nevěděl jsem, že knihovna bude tak zajímavá.“ Oba chlapci 

na to ještě dlouho vzpomínali. 

 

Vojtěch Stromšík 

ZŠ Šafaříkova 

 

 

 

KNIHOVNA SNŮ 
 

     Moc se mi líbí knihovna na ulici Boženy Němcové ve Valašském Mezi-

říčí. Ráda tam po škole chodím. Je to tam super. Všude kolem jsou police 

plné knih, křesla a stoly. Pro malé děti je tam houpací koníček. 

     Ráda se někdy zamyslím a vymýšlím ,,svoji knihovnu snů‘‘. Knihovna 

by měla 3 místnosti. 1. místnost by byla pro holky. Na stěnách by byly ob-

rázky květin a kolem by létali motýli. 2. místnost by byla pro kluky. Na 

modrých stěnách by byly obrázky Titanicu. 3. místnost by byla plná ency-

klopedií. Uprostřed by byl velký model Země. 

     Police na knihy by byly bílé. V policích holčičích by se nacházely hlav-

ně knihy od Jacqueline Wilsonové a knihy ze série Můj příběh. Tyto knihy 

čtu nejraději. Hlavně knihu Můj příběh TITANIC. Tahle kniha by byla 

k dispozici alespoň 10x. Knížku Projekt Loty bych tam nechala jen jednou, 

protože není napínavá ani srandovní. 



 

 

     Klučičí regál by hlavně vyplňovaly Kluby tygrů. Ty čte můj bráška Ra-

dimek nejraději. Pro ostatní kluky by určitě nechyběly ani knihy od Jarosla-

va Foglara, které mají rádi kluci z mojí třídy. 

     Děti by u vchodu vítala opice Marta a nabídla by jim banán. Veselým 

společníkem by v knihovně byl papoušek Pepa. Ten by vybíral vrácené 

knihy a chválil děti za to, jak pilně čtou. Zobákem by klovl každého, kdo by 

se opozdil s vrácením knih. Nechyběl by ani živý poník pro malé děti. Ty 

by ho mohly nakrmit a povozit se na něm. 

     V knihovně u Albertu se sbírají moriony a perly. V mojí by se za vypl-

něné otázky dostávaly čtyřlístky. Za každých 20 čtyřlístků by si dítě mohlo 

vybrat nějakou vyřazenou knížku, časopis nebo záložku. 

     V takové knihovně by to určitě bylo skvělé, ale myslím si, že je to nej-

lepší u nás v knihovně na ulici Boženy Němcové ve Valašském Meziříčí. Je 

to tam opravdu super! Pokud nevěříte, zajděte se tam podívat!  

 

Tereza Pospíšilová 

ZŠ Salvátor 

 

 

 

SVĚT A MÉ MÍSTO V NĚM 
 

     Sedím u psacího stolu ve svém pokoji a přemýšlím, o čem bych měl 

psát. Co si to na nás zase letos ta knihovna vymyslela? Co za téma vybrat? 

„Svět a mé místo v něm“ nebo snad „Pojďte k nám na návštěvu“? Jak mám 

vědět, kde mám ve světě mé místo? Ještě ani nevím, čím bych chtěl v životě 

být. A koho může zajímat běžný den naší rodiny? Je to přece všude stejné. 

Ráno vstaneme, najíme se a postupně odcházíme do práce, do školy. A 

odpoledne se zase vracíme domů. Chvíli odpočíváme, pak trénink nebo 

nějaká práce, ukuchtit večeři, najíst se a spát. Občas jedeme někam na vý-

let, ale přece nebudu psát o našem nedělním výletu na Kokořín? 

     Dumám, dumám a venku po trávníku poskakuje kosí rodinka. Všichni se 

tváří, že mají spoustu práce. A vlastně ano, vždyť právě večeří. Ten největší 

kos právě táhne ze země růžovou žížalu. Tahá, tahá a najednou: „Škub!“  

Žížala mizí v zemi a kosákovi zůstává v zobáku jen její malý kousek. „To 

se asi moc nenají“, pomyslím si škodolibě. 

     A pak si vzpomenu na tu žížalu, co mu částečně posloužila k večeři, a 

představuji si… 

     „Maminko, tatínku, ten velký černý pták mě kousek sezobnul!“, křičí 

vystrašená malá žížala, když se chodbičkou v hlíně blíží ke svým rodičům. 



 

 

Nebo možná volá maminko, tatínku nebo tatínku, maminko, u žížaly je to 

totiž jedno, je to hermafrodit. Ať ale už volá, co chce, určitě potřebuje utě-

šit. A to také její rodiče dělají. „Neboj se, než se vdáš, tak ti to doroste. Ale 

neříkali jsme ti, že nemáš v pozdní odpoledne vylézat moc vysoko? Všichni 

kosi, drozdi a špačci v tuto dobu večeří!“ „Ale maminko, před chvílí pršelo 

a já jsem si nemohla pomoct. Mám to moc ráda, lézt po mokré půdě mezi 

trávou plnou kapek vody. A po mokré asfaltové cestě je to ještě zábavněj-

ší!“  

     Maminka se rozzlobí: „No to nemyslíš vážně! Chceš snad skončit jako 

strýček Emil, kterého rozjelo auto na placičku?“ „Ale Ferrari, nové a krásně 

červené!“, ohradí se dcerka. „To je úplně jedno, jestli Ferrari nebo stará 

Fabia. Strýček byl na placku a hotovo. Na cestě tě nechci už nikdy vidět!“ 

A tak žížalka slibuje, že si dá příště pozor, protože maminka už se opravdu 

zlobí. 

     „Tak už dost řečí a jde se ke stolu“, ozve se tatínek. Už má hlad. Pak 

všichni společně povečeří tlející listí, které při celodenním prolézání půdou 

nashromáždili. Občas si pochutnají i na nějakém živočichovi, co už to má 

za sebou.  A to je pak hostina. Ale dnes ne. 

     Po večeři tatínek odnáší odpadky na povrch půdy. Už je tma, tak se ptá-

ků bát nemusí. Jen musí dát pozor na ježky a jezevce. Dokonce i mocný vlk 

by jím ke svačince nepohrdnul. Dcerka zasedá k psacímu stolu. „Mami, 

prosím, pomůžeš mi? Máme na zítra napsat slohovou práci na téma Svět a 

mé místo v něm. Vůbec netuším, co bych měla napsat“. Maminka chvíli 

přemýšlí, sáhne do knihovny pro velkou tlustou knihu a listuje v ní. „Tady 

píšou, že máme půdotvornou roli a zvláštní ekologický význam“, řekne a 

pokračuje: “Pohybem v půdě převrstvujeme a provzdušňujeme půdu a podí-

líme se na vytváření humusu. Tím zajišťujeme její vysokou kvalitu. Tak to 

tam tak napiš a bude“. 

     Zjišťuji, že začínám té malé žížale závidět. Ta přesně ví, jaké má ve 

světě místo. Ale žížalí maminka (protože je to přece maminka) to celé dceři 

nedočetla. Text v moudré knize pokračoval: „Žížala je velmi důležitou sou-

částí potravinového řetězce…“ 

 

Jiří Brandstettr 

Gymnázium Rožnov p. R 

 

 

 

 

 



 

 

SVĚT A MÉ MÍSTO V NĚM 
 

     Jednou jsem četla jeden citát, který mě docela zasáhl, myslím, že byl od 

Janis Joplin, ale jistá si tím nejsem. Nezáleží na tom. Ona žena řekla: „Kaž-

dý den šířím lásku s tisíci lidmi a pak jdu domů a usínám sama.” 

     Donutilo mě to přemýšlet. Je vážně tak důležité znamenat něco málo pro 

mnoho lidí, nebo je lepší znamenat mnoho pro jednoho? Lidé většinou lpí 

na kvantitě spíš než na kvalitě, myslíme si, že mnoho toho budeme zname-

nat, až když o nás bude vědět mnoho lidí.   

     Mnoho času a úsilí tak strávíme snažením se o něco velkého, a zapomí-

náme budovat vztahy. Snažíme se žít tak, aby se na nás nezapomnělo, a 

přitom si neuvědomujeme, že tu nejsme navěky. Zapomínáme na to, jak 

řekl můj oblíbený autor F.S.Fitzgerald: „V amerických životech neexistují 

druhá dějství.“ Život si tak schováváme na později, na ono druhé dějství. 

Říkáme si, že začneme žit až potom. Až si uděláme školu, až si najdeme 

lepší práci, až budeme mít víc peněz. A přitom by to mohlo všechno skončit 

zrovna teď. Nebo hůř, také to může skončit později, může vám být 80, bu-

dete sedět u televize, úplně sami, zjistíte, že všechno, co jste udělali pro 

slávu, se vám vymstilo, možná, že se vám podařilo něco dokázat, ale za 

jakou cenu? Jste úplně sami a vaše sláva je pryč.  

     Proto nezapomínejte, že ani v českých životech neexistují druhá dějství a 

život nepočká, až budete připravení.  

 

Adéla Bártková 

ZŠ Šafaříkova 

 

 

 

SVĚT A MÉ MÍSTO V NĚM 
 

     Narodila jsem se jako každý člověk svým rodičům v pravý čas na pra-

vém místě. Už tehdy jsem na světě zaujmula místo, které mi nikdo nemůže 

vzít. Místo, které je jen pro mě, to, které mě jasně vystihuje a zahrnuje 

všechny mé vlastnosti, zájmy,. jednoduše mé klady i zápory. 

     Svět je velice rozmanitý. Je zde mnoho různých ras, národů, jazyků, 

povah a přece si zde i ti nejmenší človíčci vydobili své místo. I já. Na světě 

jsou lidé, kteří mají rádi zvířata, jiní se rádi učí, někdo sportuje, chodí ven s 

přáteli a nebo jako já rád maluje. 

     Malování resp. i kreslení byly vždy mé koníčky. Od malého školkáčka 

mě velmi bavilo čmrkat po papírech a postupem času toto mé „umění“ roz-



 

 

víjím v již něco krásnějšího. Používám různé druhy papírů, hromady barvi-

ček, se kterými si dokážu opravdu vyhrát, ale v těžkých chvílích neodmítám 

ani pouhé stínování tužkou. Kreslení je pro mě relax, chvilkové vypnutí a 

zastavení se v tomto uspěchaném světě. Je to můj svět fantazie s někoneč-

nými možnostmi. Když kreslím, můžu létat mezi obláčky, a představuji si, 

jak mě větřík jemnými doteky hladí po tvářích, mohu plavat k největším 

hlubinám oceánů a závodit s rybkami. Všechno je rázem živější. V kresbě 

či malbě mohu vystihnout stres, radost, bolest, utrpení, smích, mráz, sucho, 

hlad, horko, cokoli mě napadne. Nejradši mám obrázky, ze kterých vyzařu-

je radost. Radost ze života. 

     A to je moje místo tady. Malovat a rozveselovat lidi kolem sebe. Úsměv 

nás nic nestojí a přesto dává spoustu světla. Svět potřebuje lidi, kteří se umí 

smát a proto jsem tu já, jedna z nich. 

     Přiznávám, že jsem opravdu veselá kopa. Některým lidem připadám 

zvláštní, ale není člověka, který by byl pro všechny lidi světa dokonalý. 

Proto si z toho nic nedělám, a ač to někdy je až strašidelné, dokážu se smát i 

na největším náměstí světa tak nahlas, že by to probudilo mrtvého. 

Samozřejmě mám i své slabé chvilky, ale mám také přátele, kteří mě z toho 

vždy dostanou zpět do dobré nálady. 

     Na světě jsem nejradši v přírodě. Je tam klid, prostor na myšlení i malo-

vání. Opravdu velmi dobře se mi maluje na louce. Stačí vzít štětec, tužku 

nebo pastelky a papír, sednou si do trávy a ponořit se do jiného světa, světa 

fantazie. 

     Už slyším ty krásné zvuky přírody, šumění stromů, jemný vánek hladící 

mě za krkem, veverky házející po sobě oříšky, ptáky poletující v pravidel-

ných četách jako hlídky nebeské klenby, obrovské balíky sena lákající se na 

ně uvelebit i tu krásně zelenou trávu žádající o pohlazení. Zkuste si to. Za-

stavte se někdy na louce nebo v lese, sedněte si a poslouchejte. Nebojte se, 

to kuře vám v troubě nevybouchne, oheň v kotli rázem nevyhasne ani dům 

vám najednou nespadne. Odhodit na chvíli všechny starosti a ponořit se do 

krásného ticha přírody je něco nádherného. Člověk si mnohdy právě tehdy 

uvědomí, co je na světě nejdůležitější a kde má to své místo. 

     Určitě se čas, který mnohdy trávíme na mobilech či počítačích dá strávit 

jinak. Třeba právě v přírodě a nebo jen s kamarády. Jsou různí lidé a každý 

z nás si dobíjí baterky jinak. Při psaní knih, čtení, sportu, učení se něčemu 

novému, cokoli nás může dostatečně dobít. 

     Svět je mnohdy drsný, ale i ty v něm máš své místo, stejně jako já. 

 

Alena Kundrátová 

ZŠ a MŠ Loučka 



 

 

SVĚT A MÉ MÍSTO V NĚM 
 

     Jmenovala se Veronika Silberová. Narodila se 15. května svobodné mat-

ce, které bylo devatenáct, v malém zapadlém městečku. Už jako malá se 

mnohokrát stěhovala, ale pravý domov nakonec našla v bytě slavného vel-

koměsta. 

     Jako dítě byla velmi uzavřená. Ve školce si nejraději hrála sama. Učitel-

ky jí říkaly Pomněnka, a to nejen kvůli barvě očí, ale hlavně proto, že byla 

jako malý, jemný a smutný kvítek. I když byla jedináček, vždy se uměla 

spravedlivě rozdělit a na nic si nestěžovala. 

     Přišla školní léta. Veronika se hned první den v nové třídě skamarádila 

se svou spolusedící Bety. Byla dost upovídaná, takže většinu rozhovoru 

obstarala sama a Veronika mohla jen přikyvovat nebo občas něco tiše na-

mítnout. Jak později zjistila, měla se svou novou kamarádkou hodně spo-

lečného. Ve čtvrté třídě ji Bety dovedla do dětského orchestru, kde hrála od 

sedmi let na saxofon a Veronice se mezi hudebníky líbilo natolik, že si za 

své úspory pořídila klarinet a začala poctivě cvičit. Noty a hudba ji moc 

bavily a tenkrát si ani neuvědomovala, že udělala jeden ze zásadních kroků 

ve svém dosavadním životě. 

     Až do páté třídy prospívala s vyznamenáním, ale na druhém stupni do-

stávala nejčastěji známky chvalitebné. S mírným zhoršením přišla i veliká 

změna. Své dlouhé, hnědé, rovné vlasy si nechala ostříhat nakrátko, začala 

nosit černé brýle s tlustými obroučkami a rovnátka napevno. Taky změnila 

styl oblékání – oblíbila si svetry, kabáty, sukně, punčocháče a nízké kozač-

ky, vše v zemitých barvách. Kamarádky její styl oblékání komentovaly 

slovy, že vypadá, jako by jí bylo špatně, ale svůj šatník ale nezměnila a 

kritiku odmítala. 

     V sedmé třídě Veronika měřila pouhých 154 centimetrů. Stále navštěvo-

vala orchestr, na klarinet cvičila poctivě i dvě hodiny denně. Bety už saxo-

fon trochu omrzel a na zkoušky chodila jen zřídka. Našla si totiž nový koní-

ček – začala hrát na bubny v jedné amatérské rockové kapele. 

     Kamarádství dívkám vydrželo až do doby, kdy Veronika onemocněla 

leukemií. Přestala chodit do školy, její místo v lavici zůstalo prázdné. Ob-

čas jí Bety napsala pár řádek, ale brzy se odmlčela úplně. Veronika většinu 

času trávila v nemocnici a veškeré volno mezi chemoterapiemi věnovala 

knihám, protože hra na její oblíbený klarinet ji příliš vyčerpávala. 

     Těžké období prožívala i Veroničina matka. Strach a obavy o jedinou 

dceru a starost, jak zajistit dostatek peněz na nákladnou léčbu ji provázely 

na každém kroku. Přesto se rozhodla, že bude silná a nenechá se zlomit. 

Dělala vše hlavně pro Veroniku. Návštěvy v nemocnici, malé dárky, oka-



 

 

mžiky zoufalství při pohledu na zesláblou, bledou a hubenou Veroniku, ale 

i naděje na uzdravení se staly jejím každodenním rituálem.  

     V boji s těžkou chorobou Veronika vyhrávala, začala studovat na gym-

náziu, ale nemoc jako by ji izolovala od ostatních spolužáků a opět se cítila 

sama. Bety, která studovala na opačné straně města, se jí neozvala tři roky. 

Jedinou přítelkyní, která všechno prožívala s ní a zároveň věřila, že se úplně 

vyléčí, byla její matka. Veronika se časem mohla vrátit i ke hře na klarinet, 

i když nemohla cvičit moc dlouho, a tak většinu volna trávila nad učením, 

měla co dohánět. Ve třetím ročníku svůj boj se zákeřnou nemocí definitivně 

vyhrála a jako by rázem vymazala i všechny stesky a trápení dosavadního 

života. 

     Uvědomovala si, že si jí lidé začali více všímat, spolužáci už nebyli tak 

odtažití. Dokonce se o ni začali zajímat kluci, což i ji samotnou překvapilo. 

Život se teď konečně zdál být lepším a šťastnějším. Zamilovala se, úspěšně 

odmaturovala, vdala se. Během následujících let si společně s manželem 

pořídili domek na kraji města a s výchovou syna, malého Lukáše, jim 

ochotně pomáhala babička. Veronika se vrátila ke hře na klarinet, vyhrála 

konkurz a byla přijata do filharmonického orchestru, a dokonce zazářila 

jako sólistka. 

     Veroničin život ze začátku vůbec nebyl dokonalý. Pohnuté dětství, ne-

šťastná školní léta i nečekaná nemoc ji ale naučily vážit si všeho, co život 

nabízí, a taky děkovat. Na vlastní kůži poznala, že pokud bude silná, bude 

věřit a milovat, dokáže zdolat i ty nejobtížnější životní překážky a může 

šťastně jít dál.    

     Nenechte se proto zastrašit těžkostmi, které se vám postaví do cesty. Je 

to jen zkouška – jde o to ji zvládnout a nepodlehnout. Protože jedině pak 

budete opravdu šťastni. 

 

Tereza Čtvrtníčková 

ZŠ Žerotínova 

 

 

 

ČLOVĚK, MARS A ZEMĚ 
 

Zeměkoule prý moc zlobí,  

nestačí už proudy vody. 

Proto nutno do vesmíru, 

udělat jen malou díru.  

 



 

 

Výlet na Mars člověk chystá, 

bude krásný -  dozajista.  

Proč by přece řešil nově, 

černé skládky na venkově? 

 

Brzy necháme Zemi 

opuštěnou námi všemi, 

na Marsu je lepší práce, 

prý je tam i kanalizace.  

 

Atomová bomba město  

zničí za čtvrt vteřiny, 

nový dům se staví přesto 

jen za týden jediný.  

 

Na Marsu se jinak žije, 

nikdo tam nic nerozbije.  

Atom všechny dobře baví,  

v mžiku nové věci taví.  

 

Vzhůru na Mars! Už ho vidí, 

plynou k němu proudy lidí. 

Zanechají svoje chmury, 

na Zemi jak mráček z hory.  

 

 Simona Plesníková 

ZŠ a MŠ Choryně  

 

 

 

PŘIJEĎTE K NÁM 
 

Na návštěvu k nám Vás pozvu v sobotu, 

kdy jsme všichni doma, 

naši nejdou do práce  

a za dva dny je škola. 

 

Dopoledne v sobotu, to se u nás uklízí, 

máma samé lepší práce nabízí.  

Táta, ten jde raději na zahradu, 



 

 

říká, že si jde pročistit hlavu. 

 

Odpoledne jedeme na výlet, 

objevujeme okolní svět. 

Když jedou naši na nákupy, 

tak to mě moc nebere, 

vezou jenom ségru Nikču, 

ta stále nemá co na sebe.  

 

Večer jak je hezky, tak často grilujeme 

a když přijde nuda, tak si fotbal zahrajeme. 

Až se venku ochladí a přichází paní zima, 

hrajeme často stolní hry 

a je to moc prima. 

 

Tak toto je běžná sobota u nás doma. 

„ Co na to říkáte?“ 

Není to zas taková pohroma.  

 

Dan Chvostek 

ZŠ a MŠ Choryně 

 

 

 

CHORYNĚ 
 

Choryně je stará vesnice, kterých jsou možná tisíce, 

máme zde toho víc než dost, každý je pro nás zvaný host. 

Krásná je ta naše vesnička, řeka, les, louky i políčka,  

všechno už tu máme, nic víc nehledáme.  

 

Žiji v ní skoro dvanáct let a rád se vracím vždycky zpět, 

chodil jsem tady do školy, doma jsem dělal úkoly,  

odpoledne zase k potoku, znal jsem tam každou zátoku, 

na hřišti zas kopaná, byla tam velká zábava. 

 

Vesnicí protéká řeka Bečva, většinou nebývá nebezpečná,  

když ale přišly povodně, chovala se však nevhodně,  

brala s sebou břehy, stromy, některým lidem i celé domy,  

takové řeky umí být, chvíli jsou bouře, dlouho zas klid.  



 

 

 

Jsem tady šťastný a velmi rád, tady se učím život znát,  

vesnice naše malá je, příroda tady čaruje,  

i když jsou takových tisíce, nejlepší je naše vesnice,  

chtěl bych zde zůstat napořád, když se to splní, budu rád. 

 

Filip Škarka 

ZŠ Křižná 

 

 

 

ZLÍNSKÝ KRAJ 
 

Zlínský kraj, toť perla mezi kraji, 

bydlím a studuji zde a na kytaru hraji. 

 

Chci Vám dát pár tipů na výlet 

nebo ještě lépe Vás přesvědčit o tom, zde bydlet. 

 

Malebné hory a kopce Valašska k turistice jsou přímo stvořeny 

a není to záležitost pouze pro ženy, 

historie se zemědělským využitím půdy jsou jejími kořeny. 

 

Proplout Baťův kanál je vhodným tipem na pondělní dopoledne, 

návštěva luhačovické lázeňské kolonády vyplní Váš program odpoledne. 

 

V úterý celodenní návštěva zoologické zahrady v Lešné, 

nachází se nedaleko kempu v Dešné. 

 

Středa je stvořena pro výlet do rožnovského skanzenu, kde můžete studovat histo-

rii, 

nad architekturou zdejších dřevěných staveb by se zatajil dech i královně Viktorii. 

 

Čtvrtek je den sportovního vyžití, 

na jehož konci budete příjemně vybití. 

Sedněte na kolo a v sedle poznejte krásy valašské krajiny, 

po celodenní námaze si dopřejte horké maliny. 

 

Pátek patří wellnessu, bazénům, segwayům a relaxu, 

večer si můžete dopřát i metaxu. 

Já Vám však doporučím vyzkoušet nápoj zvaný slivovice, 

k tomu můžete navštívit město Vizovice. 

 



 

 

Sobotní dopoledne je ideální na návštěvu zvonice Soláň 

a proto všem svým přátelům volám. 

Odpoledne můžete navštívit Radegasta na hoře Radhošť a kapli sv. Cyrila a Meto-

děje, 

je konec týdne, ani se jeden nenaděje. 

 

Neděli lze zasvětit rozhlednám a výhledu na naši překrásnou valašskou krajinu, 

jež přitahuje naše pohledy jako lavinu. 

 

Ochutnejte zdejší speciality – frgály, valašské klobásky – je to gastro zážitek, 

doufám, že Vám moje báseň přinese inspiraci a užitek. 

 

Náš kraj Vám na celý týden program zajistí, takže nemusíte být vůbec nejistí. 

 

Tento region podporuje a udržuje navíc tradiční řemesla, 

naším společným přáním nechť je, aby se na generaci našich následníků přenesla. 

 

Jsem hrdý na to, že jsem se na Valašsku narodil, 

tu šanci bych nikdy nezahodil. 

Má duše miluje zdejší kraj a svérazný lid 

a přináší do mého života radost a klid.  

 

Štěpán Janetka 

ZŠ Křižná 

 

 

 

SVĚT A MÉ MÍSTO V NĚM 
 

Mé místo, 

je jako zbytek obilniny na strništi, 

jako zrnko písku v pískovišti, 

co se nechce ukázat na jevišti. 

 

Jsem vzduchem populace, 

jako duchem hororové animace. 

Jsem jako tajný agent organizace, 

jako další scéna dramatizace. 

 

Nenávidím styl této arogantní generace, 

do této skupiny nechci zařadit se. 

Je to banda spratků, co v klidu neudrží se, 



 

 

je to kupa odpadků v téhle říčce. 

 

Dnes se již snažím vynikat jako bílá na černé, 

dnes již život držím pevně v ruce. 

Už nejsem ten kluk, co tu býval dříve, 

dnes jsem tu já  “Pán situace“. 

 

Byl jsem, ale už nebudu jenom další v řadě. 

 

Matěj Janoštík 

 ZŠ Šafaříkova 

 

 

 

KÁŽE VODU, PIJE VÍNO. 
 

Řeka plyne dál a dále, 

nenacházím v srdci,  

klid nadále. 

 

Šaty drahé,  

prsten zlatý, 

Vy jste hříšník, 

nejste svatý. 

 

Mysl prázdná, 

řeči plané, 

já nerozumím Vám, 

můj pane. 

 

Pot mě zalívá. 

Další práce? 

Ale pane, 

já už mám vše obstarané. 

 

Pán zazvoní, 

služebná přinese. 

Pán znovu zvoní, 

služebná zas žene se. 

 



 

 

Na nohou stojím, 

od svítání do západu. 

Už to neustojím,  

únavou asi padnu. 

 

Lesy šumí, 

tráva vane, 

Další práce? 

Och, můj pane. 

 

Dnes žádný chléb? 

Jen voda kalná? 

„Snaž se víc, 

neb práce žádná, vykonána.“ 

 

Měsíc po obloze už dlouho pluje, 

a já teprve vydávám se spát. 

Vždyť až brzy ráno slunce vstane, 

já přec musím taky vstát. 

 

Ve chlévě už mě krávy čekají. 

Na mém „lóži“ na seně, 

plakávám potají. 

 

„Ach matko, matičko, 

tolik mi tu chybíš. 

Pán je na mne zlý, 

doufám, že to svrchu vidíš.“ 

 

Slabá a s žaludkem prázdným, 

konečně můžu jít spát. 

O životě jako má pán,  

nechám si zdát. 

 

Adéla Vykopalová 

ZŠ Žerotínova 

 

 

 

 



 

 

KNIHOVNA SNŮ 
 

Vešla jsem dovnitř mo(u)drými vrátky, 

už jsem však nemohla najít cestu zpátky. 

 

Ulička za vrátky neměla konce, 

snila jsem sen o zelené louce. 

 

Kouzelnou uličkou dále jsem kráčela, 

za tenkými hlásky jsem se otáčela. 

 

V tom snu mne vzbudil zpěv narozených ptáků, 

já s nimi chtěla letět až do oblaků. 

 

Najednou knihovna přede mnou stála 

a já myslela, že se mi jen zdála. 

 

Vstoupila jsem dovnitř, ucítila teplo, 

a v ten moment mě oslnilo světlo. 

 

Děti v knihovně jenom četly, 

trable z domova pod stůl smetly. 

 

Rozvody, trápení a hádky, 

vyměnily za pohádky. 

 

S chutí začetly se do knihy 

a neřešily vůbec průšvihy. 

 

Harry Potter s krásnou Hermionou, 

sepli mi vlasy modrou sponou. 

 

Robinson a věrný Pátek, 

slavili s dětmi velký svátek. 

 

K babičce kráčela krásná kněžna 

a Hortenzie byla tak něžná… 

 

 

 



 

 

…ráno jsem zaslechla budík 

do školy dnes nejdu, bohudík. 

 

Ležela jsem celý den v peřinách, 

a Mauglího sledovala v houštinách. 

 

Vendula Stodůlková 

ZŠ Masarykova 

 

 



 

 

NÁVŠTĚVA SESTRY S RODINOU 

 
Barbora Hlavicová 

ZŠ Salvátor 



 

 

BRATRANEC U NÁS DOMA 

 
Mikuláš Tománek 

ZŠ Salvátor



 

 

BABIČKA A DĚDA U NÁS 

 
Matěj Marušák 

ZŠ Salvátor



 

 

ROSTLINA KTERÁ ZACHRÁNILA SVĚT

 



 

 



 

 

 
Marie Hnilicová 

ZŠ Křižná 



 

 

 
Amálie Koléšková 

ZŠ Žerotínova 



 

 

KNIHOVNA SNŮ  
 

     Budu vám vyprávět o mé knihovně snů, kterou jsem sám vytvořil. 

Má knihovna snů vypadá jako obyčejná knihovna, akorát vše, co se mi zdá, 

se zapisuje.  Každý den přibude v knihovně nová kniha a vytvoří se krásný 

příběh. 

     A teď krátká ukázka : 

     28.6. 1980  -  Šel jsem hlubokým pralesem, plným těch nejroztodivněj-

ších zvířat. 

     Například jsem potkal barevné mouchy, které divně bzučely. Vytáhl 

jsem lupu a zjistil jsem, že to jsou malí papoušci. Byli hodně uřvaní. Říkali 

mi: „Ahi unital“. Pochopil jsem, že to znamená ahoj cestovateli! 

     Pak jsem potkal skákající želé. Skočilo  mi do pusy a tak jsem ho spolkl. 

     Najednou se přede mnou objevil čmelák, 50 centimetrů dlouhý, strakatý 

a s třiceticentimetrovým žihadlem! Málem mně bodl, ale před tím jsem se 

probudil. 

     Takových snů jsou v mé knihovně už uloženy spousty. Všechny sny 

mají datumy, kdy se mi zdály.   A když se mi nic nezdá? No tak si knihovna 

něco vymyslí. Jedna kniha je dokonce o mé knihovně snů.  

 

Přeji vám krásné sny! 

 

Jonatan Chroust 

ZŠ a MŠ Loučka 

 

 

 

VZKAZ Z BUDOUCNOSTI  
 

     Zdravím všechny lidi z minulosti. Abych se představil, já jsem Daniel 

Mášl. Tento vzkaz pochází z roku 2100 a v tomto vzkazu vám sdělím, jak 

všechno vypadá a jaký je stav všech státu na zemi. Byl zahájen světový mír 

a lidé žijí v harmonii. Lidé se také začali přáteli i s mimozemšťany. S mi-

mozemšťany jsme si předali naše vyspělé technologie, a proto jsme vyspělí 

tak jako nikdy předtím. Auta umí létat až nad 100 metrů. Do vesmíru máme 

místo raket lítající talíře, co nám darovali mimozemšťané jako dar přátel-

ství.  Také jsou teleporty, které umožňují se teleportovat až do dálky 100 

km. Máme také roboty, kteří nám zjednodušují každodenní práce. A teď 

něco o Česku. Stav České Republiky je výborný. A dokonce Česko bylo 

zapsáno v guinessově knize rekordů jako nejkrásnější stát. A začalo se 



 

 

v Česku platit už jenom eurem. A teď něco o zemi. Všechno se zlepšilo 

např. V Africe už lidí neumírají na hlad a žízeň. Teď mi právě vypršel dra-

hocenný čas a to znamená, že právě teď budu muset končit. Ale ještě vám 

něco musím sdělit. Ničeho se nemusíte bát, čeká vás jenom dobrá budouc-

nost. Tak čau. S pozdravem Daniel Mášl vzkaz napsán 6. 5. 2100. 

 

Adam Plešek, MŠZŠS 
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