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ZAVŘENÁ ŠKOLA 

Budu vám vyprávět, jakou největší lež jsem v poslední době zažila.
Po letních prázdninách jsem se moc těšila do školy na kamarády, družinu, paní 

učitelky, ale také na tělesnou výchovu a kroužky. Prostě na všechno, co nám koro-
navirus na jaře vzal. Konečně tady bylo 1. září. Vše probíhalo, jak mělo. Učili jsme se 
a dostala jsem několik jedniček. A pak to začalo. Skoro celá naše třída onemocněla 
rýmou. Ve třídě zůstali tři žáci. Moc mě to mrzelo. Doma jsem ležela v posteli a pila 
různé čaje, jen abych šla co nejdříve do školy. Ve zprávách stále opakovali, že první 
stupeň v žádném případě nezavřou. Vůbec jsem nezáviděla bratrovi a starším žákům, 
protože zase zůstali doma. Pár dní jsem navštěvovala školu. Pak jsem se dozvěděla tu 
hrůzu, že nám zavřou školy. Ale proč mi lžou? Vždyť včera tvrdili opak. Moc mě tato 
špatná zpráva mrzela, neuvidím své kamarády, nebudu mít kroužky ani své oblíbené 
vyučovací hodiny. Cítím se podvedená. Rodiče mi vysvětlili, že je to nutné, protože je v 
naší republice hodně nemocných. Přesto můj smutek trval dál. Doma jsme byli hodně 
dlouho. Stýskalo se mi po kamarádech. Nemohla jsem chodit na návštěvy, ani s rodiči 
nakupovat. Ale nejtěžší v této koronavirové době to měla moje mamka, která pracuje 
jako zdravotní sestra v nemocnici. Pro nedostatek sester a lékařů musela být často v 
práci. Časem ji oddělení zavřeli úplně. Tak jezdila do jiného města. Neznala tam žádné 
lidi. Ani zpočátku nevěděla, kde jsou pomůcky. Musela celý den chodit s respirátorem. 
Když přišla domů, na čtvrt hodiny si ulehnula na gauč a zavřela oči. Po celém nároč-
ném dni byla moc unavená. Všichni jsme očekávali, kdy se situace s covidem zlepší a 
kdy nám oznámí, že půjdeme do školy. Až se to stalo, tak jsem řekla: „Hurá, jdeme 
do školy!!“ Sice nebudu mít tělesnou a hudební výchovu, ale i tak je dobře, že školu 
otevřeli. 

Přeji si, aby covid 19 navždy skončil, aby všichni byli zdraví a neumíralo tolik lidí. 
Přeji všem klid a mír, aby se lidé měli rádi a bylo mezi nimi přátelství. A ještě jednou, 
aby byli zdraví! 

Všem přeji plnou věž dobrých zpráv!!

Kateřina Mlýnková
ZŠ Branky

ZLATÉ PRASÁTKO

Máme měsíc, kdy nastává adventní čas. Blíží se Vánoce. Ve školní družině jsme si 
společně vyprávěli o tom, jak tento čas probíhá. Začíná na podzim a končí v zimě. Jsou 



to čtyři neděle před Štědrým dnem.  Na adventním věnci se postupně zapalují svíčky, 
které se jmenují Víra, Naděje, Mír a Láska. Naše povídání pokračovalo blížícími se zvy-
ky: sv. Barborou a sv. trojicí Mikuláše, čerta a anděla. Navzájem jsme se doplňovali, 
jak to doma voní napečeným cukrovím a perníčky, uklízí se, vyrábí ozdoby, byty zdobí 
světýlka. Až jsme se v povídání dostali ke Štědrému dni, který adventní čas uzavírá. 
Přichází po západu slunce. 

Tiše a s napětím posloucháme, jak prožívala jeden ze svých Štědrých dnů paní 
vychovatelka. Bylo jí 8 let, jako mně. To bylo tak: Když se ráno vzbudila, padal sníh. 
Maminka jí připomněla, že je Štědrý den. Držel se vánoční půst. Snídaně i oběd byl 
dospěláky vynechán. Děti snídaly vánočku a kakao. Na oběd byla lehká zeleninová 
polévka. Žádné mlsání, žádné přejídání, jinak by neviděla zlaté prasátko. To se podle 
legendy ukáže na stěně každému, kdo se dokáže celý Štědrý den až do večeře postit. 
Prase bylo odpradávna symbolem hojnosti a bohatství. Každý, kdo měl ve chlévě ně-
jaké prasátko věděl, že je zabezpečený na zimu, a že hlady neumře. Od té doby se také 
používá prasátko jako pokladnička. Vykrmené prasátko bylo totiž jako spoření. Paní 
vychovatelku, tehdy malou dívku, napadla vylomenina, kterou brzy podnikne. Už se 
nemohla dočkat slavnostní večeře. Konečně nadešel čas. Stůl byl bíle prostřen, pod 
talířem šupina, uprostřed stolu čerstvý chléb a svíčka hromnička. K večeři se u nich při-
stupovalo jako k posvátnému obřadu. Všichni se společně hlasitě pomodlili, pak otec 
vzpomenul všechny, kdo již odešli do nebe. To už skrývala v kapse paní vychovatelka 
baterku. Při večeři začala svítit na strop a na stěnu a volala: „Já vidím zlaté prasátko!!“ 
Nastal ruch. Tatínek se zlobil a baterku zabavil, starší bratr se smál a mladší sestřička 
začala plakat, protože prasátko neviděla. Maminka byla dlouho smutná z chování své 
dcery, ta se za svou nevhodnou srandu opakovaně omluvila. A Ježíšek? Malou dívku 
potrestal tím, že jí donesl míň dárků.

Dodnes si paní vychovatelka tento večer vybavuje. Radila nám, že se takovému 
chování máme vyhnout a nic podobného nemáme nikdy dělat. Byla to totiž LEŽ JAKO 
VĚŽ!

Zuzana Špůrková
ZŠ Branky

PROČ MÁ LEŽ KRÁTKÉ NOHY

V jednom městě žila byla jednou jedna holčička v 18-patrovém paneláku s tátou, 
mámou a s 6 divokými sestrami. Ta holčička se jmenovala Líza. Měla ale jednu špat-
nou vlastnost, lhala! Proto k nim domů jednou v noci přiletěla víla a začarovala jí tak, 



že pokaždé když zalhala zkrátily se jí o trochu nohy.
Jednou k nim do města přijel cirkus a Líza tam chtěla moc jít. Ale měla moc odpo-

ledních poviností, například hodinu kytary, domácí úkoly, výtvarku, uklízení a plavání. 
Když přišla Líza domů, maminka se jí zeptala. „Máš kytaru?“ „Ne odpadla mi.“ A už 
měla nohy o něco kratší. Maminka se jí zeptala jaště. „A co výtvarka.“ „Učitelka one-
mocněla.“ odpověděla Líza. A zas byly nohy o něco kratší. „A úkoly nemáš?” “Nemám.” 
“Tak běž uklízet, Lízo.” A co se nestalo. Líza měla nohy zas o něco kratší.  “Já se vlastně 
musím podívat na ajinu.”  (I když to nikdy nedělala). Ale místo toho si šla do pokojíčku 
hrát. A co nohy? Zas o kousek kratší! Asi po pů hodině přišla za tátou. „Tati, já potře-
buji peníze na dárek pro kamarádku.“  (I když je potřebovala na lístek do cirkusu.) A 
hned měla nohy menší. A aby toho nebylo málo tak ještě řekla tátovi: „A vrátím se až 
po plavání.“ Nohy měla zas o něco kratší. Chtěla už jít do cirkusu, ale nemohla se ani 
hnout.

Rodiče jí položili do postele a říkají ji: “Lež, máš krátké nohy.“ A proto se od té doby 
říká že lež má krátké nohy. Víla nechala Lízu v posteli přemýšlet, až do doby než udě-
lala předsevzetí, že už nebude lhát.

Barbora Levová
ZŠ Salvátor

LEŽ JAKO VĚŽ

Za devatero horami a devatero řekami bylo jedno království, ve kterém žilo mno-
ho myšek. Žil tam i jeden mladý myšák Ferda, který chtěl být od malička slavný. Proto 
putoval po celém království a přitom zažíval mnoho různých dobrodružství. Potom o 
všem vyprávěl svým kamarádům. Těm se to ze začátku líbilo, ale po nějakém čase už 
je to přestalo bavit. Proto si Ferda začal příběhy čím dál více vymýšlet.

Jednou svým kamarádům vykládal vymyšlený příběh o tom, jak přemohl velké-
ho kocoura. V království se za několik dnů objevila velká kočka Berta, která byla pro 
myšky velkým nebezpečím a pohromou. Myší královna se dozvěděla o statečném 
myšákovi Ferdovi a nechala si ho zavolat. Slíbila mu, že když Bertu přemůže, dostane 
za odměnu myší princeznu a k tomu půl království. 

Ferdovi se nabídka líbila a bez přemýšlení se vydal ke kočičímu doupěti. Když uvi-
děl velikánskou Bertu, uvědomil si, že to, co řekl, byla lež jako věž a dal se na útěk. 
Bohužel si ho Berta všimla a běžela za ním. Ferda ze všech sil doběhl k řece, přes kte-
rou vedla úzká kláda. Běžel po ní a Berta pořád za ním. Když už si Ferda myslel, že ho 
chytí, najednou Bertě uklouzla tlapka, spadla do řeky a silný proud ji odnesl pryč z 
království a už ji nikdo nikdy neviděl.



Ferda se stal hrdinou, dostal slíbenou odměnu a od té doby už nikdy nelhal.

Terezie Vránová
ZŠ Salvátor

BRIAN A OSEL

Byl jednou jeden chlapec – jmenoval se Brian. Říkalo se o něm, že lže. Vyprávěl 
vesničanům i doma historky, o kterých si všichni mysleli, že to nemůže být pravda. 
Brian si to ale nevymýšlel, vždycky mluvil pravdu. Pravil o věcech, které viděl ve snu. 
Jednou viděl osla, ze kterého se sypou peníze. Hned ráno všem řekl, že by měl přijít do 
vesnice osel, ze kterého se sypou peníze. A opravdu – osel přišel. Chlapec řekl: „Osle, 
otřes se!“ Ale nic. Zkusil to podruhé, ale zase nic a zkusil to potřetí, nic se nestalo. Ves-
ničané se mu vysmáli a rozhodli, aby s oslem odešel pryč z vesnice. Tak šel. Šel dlouho, 
až došel do pouště. Měl velikou žízeň. V tom uviděl zámek, kde by mohl poprosit o 
trochu vody. Zabouchal na vrata, a když mu otevřeli, tak je požádal pro sebe a osla 
o trochu vody. Vešli dovnitř, a když se vrata zavřela, osel začal mluvit. Řekl mu, že 
byl také člověk. Nyní je ale zakletý v osla, protože pořád lhal a zachránit ho může jen 
Brian, který vždycky mluví pravdu. Zachrání ho tak, že půjde do vesnice a všem řekne, 
co zažil. Brian se bál, že ho vesničané zmlátí, ale chtěl oslovi pomoct. Šli tedy zpátky 
do vesnice a Brian všem pověděl, co zažil a že osel je zakletý člověk. Vesničani ho 
chtěli opět potrestat, protože si mysleli, že si zase vymýšlí. Osel se ale otřepal, vypadly 
z něho peníze, hodně peněz, a pak se osel proměnil v člověka. Od té doby už všichni 
Brianovi věřili. 

Jolana Oravová
ZŠ a MŠ Choryně

VÁNOČNÍ LEŽ

„Mami, mohla bych si vzít látku? Chci ušít panence Barbie nové šaty,“ zeptala se 
Lucka. Nebyla to pravda, ale jinak to Lucka provést nemohla. Dělala mamince dárek 
k Vánocům.

„Jistě Lucko,“ odpověděla jí. 
Nakonec si vybrala tmavě modrou látku, na které zářily bílé hvězdy. Došla do své-

ho pokoje, přesvědčila se, zda je nápis „NECHODIT“ na svém místě, a zavřela dveře. 
Sedla si ke stolu a vzala si tužku. Začala kreslit na látku hvězdy. Pak si vzala nůžky a 



každou hvězdu vystřihla. Když usoudila, že jich má dost, vyhrabala ze zásuvky fialový 
papír. Přeložila ho na půlky a dovnitř nalepila hvězdy. A vánoční přání bylo hotové! Teď 
už zbývalo jen dočkat se Vánoc. Tak čekala a čekala a čekala…

Na Štědrý den se Lucka probudila velmi brzy a už nemohla usnout. Poprvé v živo-
tě dobrovolně uklidila pokoj. Utřela stůl, urovnala knihovničku a ustlala postel. Poté 
běžela do kuchyně, aby nachystala snídani. Když rodiče vešli do kuchyně, nestačili se 
divit. A když jim oznámila, že si uklidila pokoj, vyměnili si překvapené pohledy. Domácí 
práce jí zabraly celé dopoledne. Po obědě šla ven a odklidila sníh. Poté si zahrála s tá-
tou koulovačku. Bavilo ji to, ale čas ubíhal hrozně pomalu. Konečně je máma zavolala 
na večeři. Skoro ani nevnímala, co jí. Seděla jako na trní a ustavičně sebou mlela. Ale 
to už se šlo ke stromečku. Vypadal úžasně! Lucka předala mámě dárek se slovy: „to je 
pro tebe“. Pak dodala: „Promiň, že jsem ti lhala, ale já tu látku nutně potřebovala.“ A 
máma k její radosti odpověděla:

„Odpouštím ti, protože jsi to udělala pro dobrou věc. Ale teď si pojď rozbalit svůj 
dárek.“ Lucka tak učinila. Byl tam její šicí stroj a hromada látek! Objala mámu a vy-
hrkla: „Slibuji, že ti nikdy nebudu lhát!“

Miriam Dřímalová
ZŠ Salvátor

PÁD ARAIŠONOVY ŘÍŠE

„Válka začala. Araišonova vojska pochodují na sever,“ řekl generál Taroišon. „To 
jsou zlé noviny, ale upřímně, čekal jsem to,“ odpověděl král Elaišon. 

Generál jej vyzval: „Můj králi! Vyjeďme s našimi muži a zahubme nepřátele! Nechte 
mě se pomstít!“ 

Král ho však klidnil: „Věřím, že jednoho dne svou pomstu vykonáš, nyní však ještě 
ne. Nesmíme se dobrovolně vzdát výhody, jež nám poskytují místní pevnosti a také 
znalost zdejší krajiny.“

„A co jsme vlastně Araišonovi provedli, že tak zničehonic na nás vytáhl?“ otázal se 
generál.

Král mu odpověděl: „Můj bratr býval vždycky závistivý. Když jsme byli mladí a náš 
otec již umíral, rozhodoval se, komu přenechá království. A tehdy se poprvé projevila 
prohnilost mého bratra. Lhal mému otci a křivě přísahal, že jsem provedl hrozný zločin, 
a proto se stal králem on. Aby se neřeklo, daroval mi tuto neúrodnou zemi a toto úze-
mí osamostatnil, jen proto, aby nyní využil toho, že jsme zavřeli pro nás nevýhodné 
obchodní cesty jako záminku k válce a mohl zpět získat území, jež nám daroval. Nyní 
však již není čas otálet. Musíme všechny naše voje přesunout do pevností v Arehoitu, 



tam svedeme bitvu s mým ukřivděným bratrem.“ 
A tak král Elaišon vyjel se svou družinou ze svého paláce dál na sever do svých 

pevností, kam zároveň svolal všechny bojeschopné muže, protože nepřítel měl velkou 
přesilu vojáků.

Mezitím král Araišon ve svém vojenském táboře hovořil se svými veliteli.
Velitel Fliošon se zeptal: „Můj pane, jestli se smím ptát, má vůbec smysl se pouštět 

do této války? Tím samozřejmě nijak nechci zpochybňovat váš úsudek.“
Král mu odvětil: „Z ekonomického hlediska jistě ne. Ale jestli si Elaišon myslí, že 

si necháme líbit zavření pro nás velmi důležitých tras, jež spoustu našich poddaných 
živí, tak se plete. Vždyť jsme se mohli normálně dohodnout. Můj bratr nám chce jen 
uškodit a nyní se to jen potvrzuje. Nikdy mi nebyl schopen, byť jen maličko, zmenšit 
vinu za nedopatření, které se nám událo. Když jsme byly jen malé, nerozumné děti, já 
na něj svedl nějakou maličkost. A otec si to asi špatně vyložil a učinil králem mě místo 
něj. A když jsem mu daroval vlastní zemi, jen na mě plivl. Musíme mu ukázat, že si 
nenecháme vše líbit a také je naší povinností zachránit z jeho spárů nevinné poddané, 
kteří žijí na jeho území. 

Dvě armády tedy pochodovali na sever – jedna se skrýt a druhá se snažila ty první 
dohonit. 

Asi o týden později dorazila družina krále Elaišona do jedné z pevností v Arehoitu, 
kde je čekalo velice nepříjemné překvapení. Mnoho obyčejných mužů, jež sem došli 
kvůli nedostatku vojáků, se vzbouřili a zabednili se v jedné vížce. Do věže vedli jen 
jedny točité schody, tudíž bojovat se zrádci by nemělo smysl. Ponechat je tam svému 
osudu také nepřipadalo v úvahu, protože šlo o jedinou věž postavenou na jižní straně 
kopce a vůbec o nejvyšší strážní věž z okolních pevností. Naštěstí však po chvilce vy-
jednávání se zrádci vzdali a pro žalostný nedostatek vojáků byli i tito zrádci po přísaze 
opět přibráni do vojska.

Přibližně po dalších dvou týdnech dorazil Araišon na dohled od pevností. Elaišon 
však o něm věděl už den předem, a proto se již jeho muži vyzbrojili, lučištníci byli ro-
zestavěni na hradby a brána byla zatarasena. Celkem měli k dispozici na čtyři tisíce 
vojáků a devět tisíc obyčejných mužů. Naproti tomu Araišon na tom byl mnohem 
lépe. Jen jeho předvoj čítal tři tisíce vojáků, hlavní voj pak dokonce dvaadvacet tisíc. 
Také vlastnil třináct ohromných katapultů a ještě jiných všelijakých dobývacích zbraní. 
Pevnosti však byli velmi silné a rozestavěny tak, aby je nešlo snadno obléhat.

Nastal večer a Araišon stanul před bránou pevnosti a zvolal: „Přišel jsem vyjedná-
vat!“ Odpovědí se mu stala sprška šípů. Kryl se před nimi štítem a následně odběhl 
zpět ke své armádě, která se v mžiku přeskupila do obranné formace. A katapulty 
poprvé vystřelily. Zdím to však uškodilo jen lehce.

Celé dva týdny se snažil Araišon proniknout do pevnosti, kde se skrýval Elaišon 
a po dva týdny byly jeho útoky odráženy. Až jednoho rána před jeho stanem stanul 



posel s výzvou k vyjednávání s Elaišonem. Araišon výzvu přijal. Rozhodl se ale ote-
vřených bran využít, vtrhnout tam s vojskem a lstí tak vyhrát. Ovšem netušil, že ani 
Elaišon neměl v úmyslu vyjednávat a také si připravil vojáky. A tak se dvě armády 
po dlouhé době konečně střetli v otevřené bitvě. Již zpočátku měl výhodu Araišon a 
ta se ještě znásobila, když Elaišonovi muži, jež se předtím vzbouřili a ještě nějací jiní 
svobodní muži zřeli Araišonovu slávu, rozhodli se zběhnout a zvolali: „My ti Elaišone 
sloužit nebudeme. Ty jsi nás vedl do předem prohrané bitvy, kde bychom všichni zby-
tečně padli. Prohrál bys jak bez nás, tak i s námi. Takže si nás chtěl vlastně zahubit!“ 

A tím byl Elaišonův osud plně zpečetěn. V zoufalém ústupu byl zahnán do věže. 
Porazit se jej vydal Araišon. Podle shodil ze schodů poslední zbývající stráž a vstoupil 
na ochoz věže, kde spatřil hrdě stojícího Elaišona.

Araišon výhružně prohlásil: „Vyhrál jsem. Vzdáš se mi, nebo budeš klást odpor?“
Elaišon se na něj obořil: „Víš, že si vyhrál jen díky podlým lžím?
Araišon mu to vrátil slovy: „Jako kdyby ty jsi vždy mluvil pravdu. Tehdy si možná 

nárok na trůn měl, ale svými proviněními jsi ho ztratil“
Elaišon se přesvědčeně hájil: „Já jsem ty hrůzy dělal za vyšší dobro, aby na trůn 

usedl pravý vládce. Otec by si to tak přál. Měl radši mne než tebe!“
Araišon zařval: „Nééé!“ a s těmi slovy se pustil do boje. Elaišon ho totiž chtěl vy-

provokovat, aby ve vzteku tolik nepřemýšlel a prostě slepě mlátil. Araišon však byl 
pořád lepší bojovník, a tak po krátkém souboji srazil soka na kolena a ten prosil: „Ara-
išone, bratře můj, prosím, ušetři mne!“ A zrovna když se k němu jeho bratr sklonil, on 
vytáhl dýku a ošklivě jej bodnul do nohy. Byl však hned silným kopem odhozen na kraj 
hradeb. Ještě nikdo nikdy tolik nepřemáhal svůj hněv jako právě Araišon v tuto chvíli. 
Nakonec však řekl: „Bratře, dělám to jen proto, abych ti vynahradil tu lež, jíž jsem se 
jako malý dopustil. Teď odejdi z mé země. A jestli se zde ještě někdy ukážeš, bude 
povinností každého tě zabít.“ 

Elaišon tam ještě ležel několik hodin po tom, co Araišon odešel - znehybněný úža-
sem z bratrovy milosti. Pak se sám ve zuboženém stavu vydal na východ.

Od této události uplynulo mnoho let. Araišonově říši se blýskalo na lepší časy, byla 
opět sjednocena.

Avšak třináctého roku od Elaišonovy zrady její strůjce nečekaně vpadl z východu 
se svou novou, temnou a strašnou armádou. Ta pochodovala a co jí stálo v cestě, to 
zničila. Ať už šlo o prostou vesnici, či o bohaté město. Elaišonovi totiž nešlo o zisk, 
nýbrž jen a pouze o pomstu. Vojsko se nebezpečně rychle přibližovalo ke královskému 
městu, a proto král povolal všechny své vojáky a opevnil se v pevnostech v králov-
ském městě.

Tato situace byla velmi podobná té, jež se udála před třinácti lety a mnoho lidí si 
myslí, že nešlo o pouhou náhodu.

Pouhý týden trvala Araišonovi cesta napříč říší, což jen ukazovalo, jakým hněvem 



byl poháněn. Když konečně stanul před hradbami králova města, uvítala ho sprška 
šípů. Stálo zde pětapadesát tisíc Elaišonových bojovníků proti třiceti tisícům Araišo-
novým. Araišon byl ve velké nevýhodě pro Elaišonovu znalost tohoto města.

Po mnoho týdnů se bojovalo, ale kvůli nedostatku potravin Araišon podnikal stá-
le zbrklejší výpady, a proto jednoho osudného dne nepřítel prolomil hradby. Většina 
Araišonových vojáků ve zmatku zahynula a jen král se svou družinou se schoval ve 
věži. Elaišon spolu s generálem Taroišonem se tam dokázali probojovat, generál však 
pro hněv a pomstychtivost nebyl v této chvíli plně boje schopen a proto byl při výstu-
pu na opevněnou věž shozen dolů. Elaišonovi se ale povedlo dostat až nahoru a tak 
podruhé stanul proti svému bratrovi. 

Elaišon vzkřikl: „Přišel jsem se pomstít!“ A s těmi slovy se vrhl do boje. Po chvíli 
však Araišon, jako při minulém souboji, začal vyhrávat a nakonec Elaišona porazil. Ten 
však tentokrát svou dýku hodil a zasáhl svého soka do hrudi. A ten spadl na zem. Arai-
šon začal zoufale prosit: „Bratře! Ušetři mne, jako já tehdy tebe. Klidně si vládni mému 
království, jen mě nech žít! Prosím!“ 

Elaišon se nenávistně rozesmál a pravil: „Ne !!!“ A s těmi slovy shodil svého bratra 
a soupeře v jednom z věže.

Tak se Elaišon chopil trůnu. Ale již o necelý rok později byl zabit při vzpouře. Říše 
bez vládce se neudržela a záhy zanikla.

Toto byl příběh o pádu Araišonovy říše…

Tobiáš Zgabaj
ZŠ Salvátor

FAKE NEWS - STAČÍ ZAPNOUT INTERNET

V jedné malé vesničce žila Emma a její tři nejlepší kamarádky. Jmenovaly se Lea, 
Elen a Lily. Ta vesnice se jmenovala Medvědov. Bydlely hned vedle sebe a zahradu 
měly obrovskou nejen proto, že ji měly společnou. Byly v podstatě jako sestry. Pořád 
u sebe spaly, zkrátka byly pořád spolu.

Jednou jim maminky řekly, že se odstěhují do města. Byly velmi zklamané, protože 
si myslely, že se každá odstěhuje jinam. Rychle přiběhly na zahradu na jejich tajné 
místo a tam se setkaly. Když zjistily, že se stěhují do stejného města a ještě k tomu 
do stejného paneláku, trochu se jim ulevilo, ale nechtěly se vzdát domu, zahrady a už 
vůbec ne stromu přátelství.

A je to tady. Přišel den, kdy stěhováci vzali věci a oni vyjeli velkým autem k jejich 
novému bytu. Usnuly, ale náhle je budí maminky: „Jsme tady!!!“ Holky okamžitě vy-
běhly z auta, ať se podívají na ten panelák. Byl nádherný. Jenže už byl večer, tak se 



Emma, Lea, Elen a Lily rozloučily. Jak byly unavené z té cesty, tak ani nevěděly, kam v 
tom bytě jdou, ale náhodou každá došla do svého pokoje. Emma uslyšela, už jen jak 
maminka říká: „Užijte si to zítra v nové škole.“

Crr, crrr, zvoní budík. Emma však nevstává. Musí ji přijít vzbudit maminka: „Emič-
ko, vstávej!“ Emma odpoví: „ Už jdu, mami.“ Všechny holky se setkaly před vchodem 
paneláku. Jely autobusem. Než se nadály, stály před školou. Hned u dveří byly nějaké 
holky a rozdávaly letáčky. Holky si je vzaly a nadpis zněl: UČITELKA NĚMČINY, PANÍ 
HRAVÁ ,DOSTALA PADÁKA  A TEĎ PRACUJE V CIRKUSE. ZARUČENĚ PRAVDA! Kama-
rádky se na sebe podívaly a řekly si: „To je ale nějaká blbost.“

Kamarádky uslyšely zvonek a šly co nejrychleji najít třídu. Emma řekla: „Uf, to jsme 
stihly jen tak tak,“ posadily se do lavic a čekaly na paní učitelku. Vtom přišla naštvaná 
učitelka a říká: „Kdo!“ a ukázala letáček. Postavila se parta žáků, kteří to vymysleli. To 
snad není pravda, zhrozila se paní učitelka, čtvrtina žáků stojí. Kroutí nevěřícně hla-
vou. Kamarádky se začaly potichu smát, nejen kvůli tomu letáčku, ale taky nemohly 
uvěřit, do jaké třídy se to dostaly. Tak si je paní učitelka po první hodině, tu partu žáků, 
pozvala do ředitelny. A konečně je konec poslední hodiny a holky jdou domů. V patře 
se rozloučí a jdou domů. Maminka se už ve dveřích ptala Emmy: „Jak bylo první den v 
nové škole?“ Emma odpověděla: „Ale dobře“ a šla do svého pokoje si udělat úkoly. Jak 
si je udělala, šla postupně zazvonit na všechny kamarádky. Šly před dům si povídat a 
dělat různé věci. 

Poté se šly k Lee dívat na televizi na zprávy. A nejednou si všimly, že se tam obje-
vila jejich nová škola. Holky se zhrozily, ale i trochu myslely, že to bude o tom ranním 
letáčku, ale kamarádky se hodně mýlily. Už se ukázal na obrazovce reportér a začal 
mluvit jejich škole: „Dnes se zjistilo, že škola Duha dříve byla věznice a vězni ji předělali 
na školu a teď tam pracují.“ Kamarádky se prvně zděsily, ale byly si dost jisté, že to 
není pravda a rozhodly se, že zkusí dokázat, že to není pravda. Bylo dost pozdě, tak se 
rozloučily a šly domů spát. Než Emma usnula řekla, si,že zítra to bude ve škole docela 
sranda. 

Dnes se Emma vzbudila brzy ráno a dokonce i sama. Rychle se oblékla a šla zazvo-
nit na holky. Sice byly ještě v pyžamu, jenže Emma je popohnala těmito slovy: „Dělej-
te, musíme být ve škole o hodně dříve, abychom se stihly podívat na celou školu, kvůli 
těm zprávám.“ Kamarádky se rozběhly nachystat. Holky se již vezou autobusem a 
Elen řekla: „A já jsem si normálně myslela, že ty zprávy byly jen sen.“ Jedou, jedou a na-
jednou autobus zastaví. Holky si řekly: „ Už jsme asi u školy.“ Jenže autobus měl píchlé 
kolo. Holky si povzdechly. Půl hodina pryč a kolo ještě není spravené. Chvíli si povídaly 
o tom, jak zkusí zjistit, jestli ty zprávy byli pravdivé nebo ne. Další půl hodina pryč a 
autobus se rozjíždí. Lea řekla: „Škoda že se nestihneme porozhlédnout po té škole.“  

A už stály před školou, ale bylo pět minut před zvoněním, tak se nestihly podívat 
po škole. Rozběhly se do třídy, aby si stihly ještě nachystat věci na hodinu. A už zvoní 



a přichází paní učitelka s reportéry : „Tak jdeme natočit nějaké videa do televize, snad 
jste viděli včerejší zprávy.“ A jako naschvál si první vybral je a ony však do kamery řek-
ly: „ My určitě zjistíme, že to, co ve zprávách řekli, nemusí být pravda.“ A šly si zpátky 
sednout do lavic.

Zvoní na velkou přestávku. Kamarádky se rozhodly podívat se po jejich nové ško-
le. A tak prošly všechny třídy, chodby, zkusily se podívat i do sklepů, ale zrovna tam 
byl školník, tak si to radši rozmyslely. Běžely zase do třídy,  protože už zvonilo. Celý 
den se poté události už jen zase učili. Šly na oběd a po obědě se šly podívat ke skle-
pům. Emma řekla: „To snad není pravda, on tu je snad celý den. Je možné, že tam 
něco schovává? Zajdeme se ho zeptat“ a šly. „Pane školníku, můžeme se jít podívat 
do sklepa?“  Odpověděl: „Pročpak?!“ Lily oznámila: „Jsme tu nové, tak jsme se chtěly 
porozhlédnout.“ Školník odvětil: „A není to náhodou kvůli těm včerejším zprávám?“ 
Kamarádky tišším hlasem řekly : „To taky trochu.“ Školník jim odsekl: „V tom případě 
ne!!“ Se školníkem nebyla vůbec řeč, tak odešly, aby stihly autobus domů. A už stojí 
před panelákem a jdou do bytu, maminka od Emmy se ptá: „Proč jste přijely tak poz-
dě?“ Emma na to: „Ale chtěly jsme se porozhlédnout po nové škole.“ Zase si udělala 
úkoly a šla zazvonit na holky. Šly k Lily do bytu a domlouvaly se, jak se dostat do skle-
pů. Elen navrhla: „Co kdyby se něco pokazilo, to by musel odejít a my bychom se tam 
mohly dostat.“ Lily zase napadlo: „ Co kdybychom si přivstaly jako dnes a vyjely brzy 
ráno, mohly bychom se tam dostat,  protože tam ještě není.“ Lea však namítla: „Co 
kdyby se vrátil dříve, než vyjdeme ze sklepa.“ Holky souhlasily. Emma řekla: „Zkusíme 
ten první nápad. Zkusíme něco rozmontovat, aby se to spravovalo delší dobu, a v tom 
případě se tam stihneme porozhlédnout.“ Holky se zase podívaly na zprávy, ale dnes 
tam nic zajímavého nebylo, tak se rozloučily a šly spát. 

Další den vstaly brzy ráno, rychle se nachystaly a běžely před dům. A už se vezou 
autobusem. Ani nemrkly a už stojí před školou. Rozhodly se jít do 4.ročníku a rozmon-
tovat pár židlí a stolů a kohoutek. Pak nenápadně odešly do třídy. A zvonění. Přišla 
paní učitelka a řekla: „Zítra si napíšeme tes....“ přišel čtvrťák a řekl: „Rozbilo se nám pár 
věcí.“ Paní učitelka odpověděla: Tak kdo zajde pro pana školníka?“ Holky se přihlásily a 
paní učitelka řekla: „ No dobrá, já jsem chtěla sice jen jednoho žáka, ale jděte.“ Tak šly. 
A už jsou u sklepů a říkají: „Pane školníku, čtvrťákům se něco rozbilo a potřebují, abys-
te jim to opravil.“ Pan školník řekl: „Ok“ a šel. Zvonění. Konečně mají čas se podívat do 
sklepů. Již kráčeli pomalu do tmavých sklepů. Již jsou dole a lekly se, když zjistily, že je 
tam pár učitelů. Rychle se schovaly, ale někdo je zahlédl. Holky si pošeptaly: „Co když 
je to pravda, co řekli v té televizi? Na to si řekly ne. Určitě se to nějak vysvětlí.“ A už 
je volá němčinářka, která údajně měla pracovat v cirkuse: „Holčičky, pojďte  za námi.“ 
Musely tam jít, vyhledali by si je. Pomalu a potichoučku k nim šly. Paní  ředitelka říká: 
„Vás holky neznám, jste tu nové?“ Odpověděly: „Ano“ Paní ředitelka na to: „Máte ku-
ráž, dostlaly jste se až zde, tak vám povím, co tu děláme. Tak to, co pověděli ve zprá-



vách, mi velmi ukřivdilo. Tato budova zde dříve nebyla. Má matka mi pomohla to zde 
postavit a dostat zde žáky atd atd.. a když to předevčírem  řekli, zasáhlo mě to u srdce. 
Rozhodli jsme se, že uděláme den otevřených dveří a teď ve sklepech uklízíme, abych 
se za tem svinčík nemusela stydět.“ Jestli chcete ,můžete nám pomoci, ale nemůžete 
to nikomu říct. Holky odpověděly: „My jsme si  nejbližší, nikomu to neřekneme. Jdeme 
teď domů a zítra ráno nás tady uvidíte. Rozloučily se a šly čekat na autobus. Chvíli 
čekaly a přijel autobus. Bylo to divné, protože přijel brzy. Jely, jely a najednou si uvě-
domily, že nastoupily do špatného autobusu. Na nejbližší zastávce vystoupily a čekaly 
na autobus domů. Už jede, holky si koupily jízdenku a sedly si. Jedou, jedou a konečně 
dojely domů. Bylo už pozdě tak šly spát. 

Další den zase brzy vstávaly jely do školy a tam šly do sklepů pomáhat. Takhle to 
bylo několik týdnů, než konečně paní ředitelka řekla: „Škola je připravena.“   

Tak se to prvně řeklo celé škole a poté to žáci řekli rodině, a tak se to dozvědělo 
celé město. Ale další přípravy se musely ještě dodělat. Celá škola se teď připravovala 
na den otevřených dveří. A už je hotovo a o víkendu už bude den otevřených dveří. 
„A je tu velký den,“ říká si paní ředitelka. Konečně ukážu, že co říkaly zprávy, není 
pravda. A už se  schází lidé ve škole a dívají se, jak to tam vypadá. Přijíždí i kameraman 
a reportér. Těm se to však nezdálo a ptali se, jestli mají nějaké svědky, kteří potvrdí, 
že tam není nějaká tajná chodba nebo tak něco. Kamarádky vystoupily a řekly: „My 
jsme se každou chvíli dívaly, jestli nám něco paní ředitelka netají, ale netají.“ Reportér 
řekl: „ V tom případě je vše v pořádku, uznáváme,že jsme se spletli.“ Všichni si to moc 
užili, poté šly i holky domů, tentokrát však jely autem s maminkami. Dojely domů a 
šly spát. 

Ráno se vzbudily a šly do školy. Našly si spoustu kamarádů, protože to, co dokáza-
ly, bylo úžasné. Byly dost oblíbené a od té doby měly tuhle školu moooc rády.

Lucie Klečková
ZŠ a MŠ Loučka

LEŽ JAKO VĚŽ – ANEB JAK SE ZAČALA ŠÍŘIT LEŽ

Můj deníčku:
Jednou jsem zalhala své oblíbené paní učitelce, že můj úkol mi spadnul cestou do 

školy do kaluže a rozmočil se. Myslela jsem, že mi nebude věřit, ale zabralo to. Pokud 
ho prý napíšu do zítřka, tak se nic nestane. Byla jsem spokojená, že to vyšlo a moje 
malá lež mi prošla. Po vyučování mi něco stále našeptávalo, že mám jít za babičkou a 
hrát si tam, ne psát ten hloupý úkol. V tu chvíli mi zazvonil mobil. Vytáhla jsem ho a 
zjistila, že je to máma. Potřebovala pomoc s pečením na Vánoce.



Kam teď? Rozhodla jsem se, že úkol napíšu v knihovně. Tam mě nenajdou! Mámě 
jsem řekla, že přijdu až večer. 

V knihovně mě přivítala milá paní knihovnice. Ptala se, co bych si chtěla přečíst. 
Zajímalo mě, co si myslí o lži jiní lidé. Poslala mě tedy do uličky mezi regály, ve kterých 
bylo nejméně 500 knih. Namátkou jsem jednu vytáhla a začetla se do životopisu jed-
né lhářky. Tak jsem se chtěla podívat, co si myslí o pravdomluvných lidech. 

Psala tam toto: Pravdomluvní lidé jsou vada společnosti. Kdyby všichni uměli lhát, 
bylo by vše jednoduší. Za to, že jsem lhářka se nestydím a jsem šťastná taková, jaká 
jsem. Myslela jsem, že to je chyba, nelhat, ale mýlila jsem se. 

Doma jsem se ale na vše zeptala maminky a promluvila si s ní o tom. Ta mi poradi-
la, ať si dopíšu úkol a příště nelžu. Na lež se vždycky přijde, třeba až časem, ale vždy!

A víš co, můj deníčku? Z knihovny se mi podařilo odstranit všechny špatné knihy 
a spálit je. (Je to pravda nebo lež?) Nedohořelé útržky se po větru roznesly po celém 
okolí. A tak každý někdy zalže. Důležité ale je vždy se přiznat a omluvit. 

Amálie Kuipers
ZŠ Salvátor

ČERVENÁ ANDULKA

,,A tady na mě před lety vyskočil zlý vlk,“ řekla maminka a ukázala kousek od nás. 
,,Páni a ty jsi mu utekla?“ zeptala jsem se. ,,Né úplně. Byl rychlejší než já, takže mě 
pochvíli dohnal, dokonce mi vzal košík pro babičku. Ale než mě stihl sníst, doběhli 
jsme k babičce, kde byl myslivec a vlka z lesa vyhnal,“ řekla zaujatě maminka. ,,Teda, já 
bych si svůj košík nenechala vzít ani za nic! Víno, dort a léky by se k babičce dostaly za 
každou cenu,“ řekla jsem až moc důležitě. Mamka se na mě usmála, pak se ale zarazila 
a vykřikla: ,,Léky! Zůstaly na stole. Andulko musíme se vrátit.“ Ani jsem se nehla. ,,A 
nemohla bych k babičce dojít sama? Vlka se nebojím a určitě se neztratím. Prosííím.“ 
spiklenecky jsem se usmála. Maminka chvíli váhala, ale nepochybovala o tom, že to 
zvládnu. A tak mi předala košík pro babičku a rychlým krokem se vydala zpět. Zvesela 
jsem si začala prozpěvovat, ale po chvíli mě přerušilo bolestné zavytí opodál. Zastavila 
jsem. Vzápětí se ozvalo další a ze stejného místa. Vyšla jsem z cesty a zašla za vysoký 
keř. Tam ležel vlk s tlapou zaklaplou v nastražené pasti. 

Zavolala jsem na něj: ,,Nepotřebuješ pomoct?“ Vykulil na mě oči a zavrčel ,,Od lidí 
pomoct nechci.“ ,,Tu past máš zarytou až do masa. Tebe to nebolí?“ snažila jsem se 
ho přesvědčit. Do karet mi zahrálo další bolestné zakňučení. On se ale nedal:,,Já něco 
vydržím. Jdi nebo tě kousnu!“ Udělala jsem krok k němu a řekla:,,Já jsem Červená An-
dulka a nebojím se tě.“ Ani se na mě nepodíval a řekl:,,Jestli jsi dcera Červené Karkulky 



tak si rovnou sbal kufry.“ ,,Cože? Proč bych si měla balit kufry?“ zeptala jsem se zmate-
ně. ,,To nevíš, co se stalo před lety?“ divil se vlk. Vybavil se mi příběh, který jsem dnes 
slyšela od maminky. ,,Myslíš to jak zlý vlk chtěl maminku sníst, ale myslivec ho vyhnal 
z lesa?“ Ještě než jsem to dořekla, začal se štěkavě smát. ,,Taková lež!“ Stála jsem tam 
jako opařená a zmateně čekala, až se vlk, jehož noha už na tom byla opravdu špatně, 
přestane smát. Pak jsme však oba uslyšeli, že jde někdo po cestě. Nastalo takové ti-
cho, že bylo slyšet i jak ten někdo bere ze země velkou větev a odhrnuje jí věci, co mu 
stály v cestě. Měl namířeno přímo k nám. A pak se mi za zády objevila maminka se 
slovy:,,Dej z ní ty pracky pryč!“ To už jsem, ale stála před vlkem a ona zmateně pustila 
větev, kterou měla zvednutou k obraně. Hned jsem spustila:,,Mami, on nám neublíží. 
Má tlapu v pasti a nemůže ven. Slyšela jsem ho z cesty a šla mu pomoct. Ale nechtěl ji 
ode mě, protože jsem prý dcera Červené Karkulky.“ Po těchto slovech mamka zbledla. 
Chtěla něco říct, ale asi si to rozmyslela. Pokračovala jsem:,,Prý se stalo něco před lety, 
o čem nevím. Neřekla by jsi mi o tom něco víc? Přísahám, že to nikomu neřeknu.“Můj 
spiklenecký úsměv už podruhé zabral. Vlk ještě rychle dodal:,,A žádné výmysly. To si 
pohlídám.“

A tak maminka začala vyprávět. Vyprávěla o zlém vlkovi, o tom jak ji a babičku 
obelstil, i o tom, jak obelstily jeho. Jak je myslivec zachránil a jak za to potom vlk za-
platil. Vlk celou dobu poslouchal a promluvil až když jsme se ho zeptaly, jak příběh 
vypadal z jeho strany. Hned se ujal slova:,,Tou dobou jsem byl ještě malé štěně, co 
nechápalo proč je otec pryč. Matka řekla jen to, že otec udělal velkou hloupost, kvůli 
které nás tenkrát myslivec hodně sledoval. Přesunuli jsme se teda do jiného lesa a sem 
se nevraceli. Nikdo mi nic nechtěl říct a proto jsem sem utekl a hledal něco, co by mi 
řeklo, co se stalo. Hledal jsem, až jsem narazil na chaloupku, ve které bydlí vaše babič-
ka. Nalákala mě na kus vepřového a vše mi povyprávěla. Každý rok touhle dobou se k 
ní vracím a povídám si s ní za to, že byla jediná, kdo ke mně byl upřímný. Ale i tak jsem 
se vždy tobě Karkulko a myslivci vždy vyhýbal a neměl vás rád. A zrovna dnes jsem 
se myslivci chytil do pasti, díky které jsem potkal tvou dceru i tebe, Červená Karkulko. 
Rád bych se ještě dnes dostal k babičce a jako vždy jí poděkoval a popřál vše nejlepší k 
narozeninám. Mohli byste mi už konečně vyndat tlapu z té pasti?“ skončil vlk a pokusil 
se o úsměv. Vypadalo to spíš jako by měl hlad a chtěl nás sníst, ale chápaly jsme, kam 
tím míří. Vzala jsem si tu velkou větev, kterou maminka předtím upustila a šla k vlkovi 
pomoct mu z pasti. Pak mě ještě něco napadlo. ,,Mám ale jednu podmínku. Můžeme 
tě s maminkou odvést k babičce a ošetřit ti tu nohu?“ zkusila jsem. Vlk krátce přikývl 
a nechal se podrbat na hlavě. S maminkou se nám podařilo vypáčit past a odnést zra-
něného vlka až k babičce. Ukázalo se, že jeho noha na tom je hodně špatně a že bude u 
babičky muset být, dokud se neuzdraví. Já i maminka jsme s ním a babičkou zůstaly a 
staraly se o něj celý den. I ten další. Třetí den už vlk vypadal zdravě, ale nechtělo se mu 
z domu ven. Ležel v babiččině posteli a pořád říkal, že ho bolí hlava a že má horečku. 



Čtvrtý den už jsme nevěděly co s ním. Snědl babičce zásoby na 3 dny a stále neměl 
dost. Taky jsem ho viděla, jak večer potichounku vstává z postele a dívá se po něčem 
co by ještě zblajznul. A proto nám velmi pomohla nečekaná návštěva. Pan myslivec 
šel babičce opožděně popřát k narozeninám. Říkal, že se zdržel, protože po celém lese 
naháněl vlka, který mu vylovil všechny srnce v okolí. Že ho už 3 dny hledá a i když se 
do jedné pasti chytil, utekl z ní a pak se po něm slehla zem. A tak jsme si pana mysliv-
ce pozvali do kuchyně až k posteli. Jak vlk myslivce uviděl, odhodil peřinu a vyskočil 
oknem. Myslivec se postavil k oknu a se slovy ,,Tu máš, vlku jeden!“ vystřelil z pušky, 
co mu visela na krku. Střela se trefila do stromu vedle vlka. Ten se lekl, změnil směr a 
chytl se do další z pastí, až to cvaklo. Někdy se prostě děti z chyb rodičů nepoučí.

Anežka Smahelová
ZŠ a MŠ Loučka

MEZI NÁMI

V místnosti, která vypadala jako čekárna, se ozvalo pípnutí. Na sedačce se nejprve 
objevil sloup bílého světla, a pak místo něj postava podobná kosmonautovi v červe-
ném skafandru, fazolovitého tvaru. Rázem ze sedadla vyskočil a rozhlédl se kolem 
sebe. V čekárně pobíhali panáčci podobného vzhledu, ovšem každý měl jinou barvu. 
Jeden byl bílý, druhý žlutý, třetí oranžový. Celkem jich tu s naším hrdinou bylo deset. 
Najednou se na zdi čekárny objevil nápis: Hra začíná za 5…4…3…2…1. 

Poté se v místnosti setmělo a červenému se na sklu helmy, která má rozšířenou 
realitu, objevil text: Člen posádky. Jsou zde 2 zrádci mezi námi. Když se opět rozsvítilo, 
stáli všichni kolem velkého stolu ve velké jídelně. Panáčci se po sobě zmateně roz-
hlíželi. Každému v hlavě běželo to samé. Co se tu děje, proč tu jsem, co měl ten text 
znamenat? Náhle jídelnou projel hlas:

„Vítejte na palubě, posádko. Vítám vás na vaší plavbě vesmírem. Cíl vaší mise je 
jednoduchý. Každý máte úkoly, jež musíte splnit. Pokud se vám to podaří, zvítězíte. 
Ovšem má to jeden háček. Mezi vámi jsou dva zrádci, kteří nemají žádné úkoly, ale 
musí vás zabít. Pokud se vám bude zdát někdo podezřelý, můžete ho vyhodit do ne-
konečného vesmíru. Nechť hra započne!“

Všichni se rozprchli. Červený stál ale jako opařený. „Co mám dělat? Co mám dě-
lat?!“ letělo mu hlavou pořád a pořád dokola. „Tak a dost, seber se!“ řekl si. „Hluboký 
nádech a jdeme na to, první úkol: sken v ošetřovně, tak jdeme na to.“ A rozběhl se 
směrem k ošetřovně. Proběhl chodbou a zatočil doprava do menšího pokoje s po-
stelemi. Na konci místnosti stál velký kulatý podstavec. Červený se na něj intuitivně 
postavil a z podstavce začala vyjíždět zelená laserová obruč, která prostoupila celým 



jeho tělem. Červený se ocitl v transu. Ten laser ho úplně paralyzoval, nemohl ničím 
pohnout, pouze očima mohl hýbat. 

Najednou do ošetřovny vešel černý kosmonaut. Když spatřil červeného, jak stojí 
na podstavci, zarazil se a zíral na něj. Červenému vyskočilo srdce až do krku. Hlavou 
mu projela jediná myšlenka: „To je zrádce. Teď jsem úplně bezbranný. Vydán na milost 
a nemilost. Tohle je konec.“ Černý se ale otočil a zmizel v chodbě. Červenému spadl 
kámen ze srdce. Neskutečně se mu ulevilo. Sken mu za chvilku skončil a on se vydal 
plnit další úkoly. 

Když dorazil do technické místnosti, uviděl něco hrozného. Oranžový kosmonaut 
ležící na zemi s nožem v zádech a jeho bílý druh mizící ve ventilační šachtě. Červený na 
nic nečekal, tělo nahlásil a svolal poradu. Než se ale zmohl na slovo, vystartoval bílý:

„Udělal to červený, zabil ho přímo přede mnou, a pak se sám nahlásil!“
„Ne, bylo to přesně naopak. Bílý ho zabil, a pak skočil do ventilace!“ opáčil červený.
„Ne, udělal jsi to ty!!“
„Ne, ty!“ a začali po sobě křičet.
Ostatní se je snažili uklidnit, pro jistotu je drželi od sebe, když vtom do konverzace 

vstoupil černý.
„Pánové, chtěl bych jen říct, že červený je čistý, viděl jsem ho, jak se skenuje,“ řekl 

klidným a vyrovnaným hlasem.
„Tak a je to jasné,“ shodli se ostatní a vyhodili bílého.
Hra šla dál, dál se plnily úkoly, dál kosmonauti umírali, až z deseti lidí zbyli čtyři. 
Jednou, když se v plnění úkolů potkali černý a červený, tak si ho černý zastavil.
„Poslyš, červený,“ řekl „tobě já věřím, jelikož jsem tě viděl v ošetřovně, a myslím, že 

ty můžeš věřit mně, takže to znamená, že je to mezi fialovým a zeleným.“
„Taky si myslím.“
„Proto musíme spolupracovat. Ty se zaměř na fialového a zkus zjistit, jestli je zrád-

ce, nebo ne, já se zkusím zavěsit na zeleného.“
„Dobře“ odvětil červený, „já už mám všechny úkoly hotové, zkusím ho sledovat.“
„Já taky, hodně štěstí.“
„Tobě taky.“ Řekl nakonec červený a s tím se rozešli.
Po chvilce černý přišel do jídelny. Uviděl červeného, jak sedí na lavici a dívá se z 

velkého francouzského okna ven do temného vesmíru. Černý si k němu přisedl a díval 
se s ním.

„Fialový je čistý, vyhazoval odpadky a ony opravdu vylétly ven, kdyby ne, byl by 
to on.“

„Já…“ začal černý, ale červený mu skočil do řeči.
„Víš, když jsem tě poprvé viděl v ošetřovně, myslel jsem si, že je to můj konec a 

že mě hned probodneš, ale to, jak ses mě zastal proti bílému, změnilo můj názor na 
tebe. Chtěl bych ti říct, že v téhle hře se člověk nemůže na nic spolehnout, nikomu 



věřit, protože ti všichni lžou do očí a všechno to utrpení kolem tebe je tak strašné, že 
bych nejraději chtěl vyskočit ven a už se o nic nezajímat. Prostě jsem ti chtěl říct, že si 
nejsem tady ničím jistý, jen jedním. Že jsi opravdový pří….“

Ucítil velkou bolest, která ho bodla do hrudníku. Podíval se dolů a uviděl stejný 
nůž, co viděl zabodnutý v zádech oranžového kosmonauta.

„Vzal jsem ho od bílého, tak jsem mohl aspoň posmrtně uctít jeho památku, když 
jsem ho už zradil.“ Řekl černý a zachytil červeného, když ztratil kontrolu nad rovno-
váhou.

„Vlastně se tomu… ani nedivím.“ Vydal ze sebe s těžkostí „Ale… když je to tak,… 
jsem rád, že jsi to ty.“ Pak ho náhle z rány zachvátil mrazivý chlad, který se mu rozlil 
do celého těla. Teď mu to bylo všechno jasné. Zelený je už určitě taky mrtvý, fialový je 
někde na druhé straně lodi a člověk, kterému jedinému věřil, mu celou tu dobu lhal. 
Prohráli. Naposledy otevřel oči. Viděl černého, jak se k němu sklání, a dívá se mu do 
očí. Z posledních sil ze sebe smířeně vytlačil: „Ničím jistý.“ A pak se mu obraz zamlžil a 
setměl, až viděl jen tmu…

Tobiáš Pupík
Gymnázium

LEŽ JAKO VĚŽ

Byl jeden kluk,
měl dobrý luk.

Vyšel s ním na lov,
šíp mu střelil za roh.

Za rohem za rohem,
sedí dědek s tvarohem.

Když dojedl tvaroh,
podíval se za roh.

Šíp mu letí mezi oči,
uskočí či neuskočí?

Dědek volá: „Stůj ty šípe,
rána mezi oči štípe!“

Šíp se v letu zastavil,
dědečka tím pobavil.

Přijde vám to nesmyslné?
Je to pravda, ano či ne?

Mně to přijde divné též,
vždyť je to lež jako věž!

Vojtěch Zavičák
ZŠ Salvátor



LEŽ

Lhát se nemá, 
to nás učí odmalička.

Lež je totiž jako
oběšence smyčka.

Lež je jako pavučina,
co kolem pravdy omotá se.

Je však trochu jiná,
než na pohled zdá se.

Nohy krátké,
vysoká jak věž.

Taková, pánové,
je ta naše lež.

Lež na další lež se staví.
Kde je jí konec?
Kdo ji zastaví?

Kdo na povrch pravdu vynese
a těm lžím konec přinese?

Čím více lžeš,
tím hlouběji se hrabeš.
Až pozdě si uvědomíš,

že ven se již nedostaneš.

Lepší je upřímnost,
čisté mít svědomí
a pak přátel pár

věrných se objeví.

Přátelství bez klamu,
bez lží a bez zrady.

Nezáviďte však,
všechno má své vady.

Teď je však už konce čas,
konec básně a mé rady.

PRAVDA A LEŽ
Co je pravda?

Co je lež?
Kdo z vás rozezná je?

To těžké jest.

Pravda ta těžká je,
lež, často, jednodušší.

Co ublíží však víc vaší duši?
Já netuším.

Malá lež někdy ublíží méně,
než pravda holá.

Však nesmí jí být více,
avšak kdo odolá?

Já netuším.

Lež, tak sladká,
až neodolatelná.

Pravda, ta hrubá je,
až těžko stravitelná.

Co lepší je?
Milosrdná lež,

či pravda krutá?
Kdo rozsoudí to?

Já netuším.

Někdy lež se stane pravdou.
Kdo rozezná je?

Vždyť sestry to jsou.
A jedna bez druhé
významu nemá.

Kdo poradí mi?
Já ztracená jsem.

Adéla Stříteská
ZŠ a MŠ Loučka



POZOR NA LEŽ!

Byla tady jedna paní,
že prý má své služby k mání.

Napeče, navaří, uklidí,
se vším ráda poradí.

Vypadala velmi slibně,
přicházela třikrát týdně.

Zaklepala, pozdravila,
ke stolu se posadila.

Ani sebou nehnula,
natož aby vztanula.

Tak ji říkám:,, Hola, hej,
do práce se rychle dej. ´´

Pečení ji vůbec nešlo,
žehlení ji rychle přešlo.
Vařila jen samé hnusy,

nežraly to ani husy.

Když stírala police,
div nespadla světnice.
Jak začala svoje písně,
přicházely na mě tísně.

A ty rady stály za to.
Třeba jak získat čisté zlato?

To prý musíš do pátku,
udělat z kamínků hromádku.

A pak prosit měsíček,
aby půjčil kousíček,

toho zlata, kterým září

a na svět se vesel tváří.

Když už bylo všeho dosti,
měl jsem v sobě plno zlosti.
Říkám: ,, Paní, vy jste úkaz,
ukažte občanský průkaz.´´

Paní chvíli mlčky stojí,
asi se něčeho bojí.

Pak vytáhne ten svůj doklad,
drží ho jak vzácný poklad.

Koukám očím nevěřím,
vztekem o stůl udeřím.

Její jméno je prý Lež,
Táhni z domu! Rychle běž!

A jaké z toho poučení?
Takové snad ani není.

Nepusťte Lež do domu,
způsobí vždy pohromu!

Dej se raději do učení,
vždyť to přece hrůza není.
Pilně studuj, uč se všemu,

ať pak nejsi za ničemu.

Markéta Kubjátová
ZŠ Salvátor



LES (Ž)

Jednoho dne v lese,
dole v listí právě,

mravenec výra nese,
vleče ho v mokré trávě.

Po nebi letí veverka,
výhled do kraje má
a za ní liška nevelká,
svět se jí krásný zdá.

Tu na strom šplhá jelen,
bojí se dole být,

by nebyl do hlavy střelen,
chce ještě chvíli žít.

Myslivce honí sova,
myš zase loví kočku,
do nory se schová,

vše sleduje po očku.

V potoku plave suchý vlk
a že se to zdá divné?

však je to jenom velký PLK,
to si hned každý všimne.

Ne, tohle není žádná lež,
je to jenom pouhý sen,
co se mi zdál včera jen.

LEŽ JAKO VĚŽ

Dlouhý nos a krátké nohy,
svědí jazyk jako veš,
přátele, jak se jí hodí, 

to vše má ta lidská lež.

Tiše mezi lidmi chodí,
dům od domu dveřmi vchází,

ráda všechny za nos vodí,
klacky druhým k nohám hází.

Lehké je šířit ji stále,
z pusy letí skoro sama, 

od chudých po pana krále,
v každém kraji je nám známa.

Jestli je ti život milý,
drž se od ní pořád dále,

nenechej ji ani chvíli
v hlavě jako sudy válet!

Láska však, ta nikdy nelže,
nakonec ta lidská lež,

před mocí lásky vždycky selže,
i když je velká jako věž.



Matěj Komenda
ZŠ Salvátor

LEŽ V ZRCADLE

Každé ráno vstanu hned,
u zrcadla slídím,

závistí by každý zbled,
postavu svou vidím.

Krásný, velký jako jedle,
svalnatý a hezký,

jsem ze sebe totál vedle,
já jsem ten hoch z Beskyd.

Vlasy blond a oči modré,
pekáč buchet, vyplá hruď,

nos i uši taky dobré,
jestli chceš, tak se mnou buď.

Při úsměvu ďolíčky,
to by si snad každý přál,
skládám také písničky,

zkrátka borec, ideál.

Protřu oči, zjistím pak,
že se všechno mění,
to mě asi šálí zrak,
borec už tu není.

Zrcadlo to zrádné klame,
skočil jsem mu na špek,

lže mi a říká to samé,
pořád mám na něj vztek.



O HODNÉ OVEČCE



Veronika Pospíšilová
ZŠ Salvátor



GARFIELDŮV DEN LŽÍ



Vojtěch Vinkler
ZŠ a SŠ pro sluchově postižené



LEŽ JAKO VĚŽ



Noemi Pavelková
ZŠ a MŠ Loučka



LEŽ JAKO VĚŽ



Sára Foltýnová
ZŠ a MŠ Loučka





Sára Foltýnová
ZŠ a MŠ Loučka



LEŽ MÁ KRÁTKÉ NOHY



Veronika Marušáková
ZŠ Salvátor



LHÁT SE NEVYPLÁCÍ









Radim Pospíšil
ZŠ Salvátor



LEŽ MÁ KRÁTKÉ NOHY





Marek Latta
ZŠ Šafaříkova



LEŽ JAKO VĚŽ

aneb

O poklad
strýca Juráša
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