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JAK MI DOBRÁ ZPRÁVA ZMĚNILA DEN, ŽIVOT, VŠECHNO

Moje 8. Narozeniny

Ráno jsem se probudil s dobrou náladou, protože jsem si vzpomněl, že mám narozeniny. 
Podíval jsem se na hodinky a zjistil jsem, že je teprve půl sedmé, tak jsem si chtěl jít psát do 
mého sešitu. Jenže jak jsem se podíval na stůl, moje propiska nikde. Prohledával jsem celý po-
koj, ale propisku jsem nenašel. Tak jsem šel za mámou, která kupodivu byla v obývacím pokoji 
a žehlila. Byla tam s ní i moje malá sestra Justýna a povídala si s ní. Když jsem mámě říkal, co se 
mi stalo. Máma mě ale ignorovala. Řekla mi, abych tu uklízel. Já jsem jí ale vysvětlil, jak důležitá 
je pro mě ta propiska, protože opravdu byla.

Všiml jsem si, že moje velké sestry odešly ven do deště hned ráno. Divil jsem se, kam jdou, 
ale nikoho jsem se neptal, protože jsem byl uražený. Když se vrátili, pořád jsem byl uražený 
ale odpoledne jsem na to zapomněl. Potom když mi ostatní přišli přát, jsem mimo jiné dostal 
novou propisku. Byl jsem tak radostí bez sebe, že to ani vysvětlit nejde. Dál už jsem měl dobrou 
náladu, protože jsme pak jedli skvělý dort a přijela k nám babička s dědou a na ráno jsem úplně 
zapomněl. Pak jsem pochopil, že holky mi šly ráno koupit tu propisku. Přál jsem si, aby den ne-
skončil, jenže všechno jednou musí skončit. Tak jsem si večer lehl do postele a usnul jsem. Zdály 
se mi jenom krásné sny o mých narozeninách. O něco později jsem našel i moji starou propisku, 
jak leží na parapetu. Dál jsem pořád ztrácel jednu z propisek, ale vždycky jsem ji našel. A tak to 
šlo až do dneška.

Eliáš Dřímal
ZŠ Salvátor

KOUZELNÝ OHÝNEK

S kamarády jsme si vymysleli, že za týden budeme u někoho spát. Ráno, jak jsem vstáva-
la, šla jsem se připravit do školy. Po škole jsem si udělala úkoly, převlékla jsem se a šla ven s 
kamarády. 

Po hodině mi taťka zavolal, že mám jít domů. Taťka mě poprosil, jestli bych s ním šla do 
lesa. Po cestě jsme si povídali, co bychom mohli dělat.

Když mi začala být zima, poprosila jsem taťku, abychom jeli domů, protože už byl večer. 
Ale tatínka napadlo, že si ještě uděláme ohniště.  A já jsem řekla, že bych byla moc ráda. 

Jak jsme si ho zapálili, tak se stalo kouzlo. Ohýnek nám utekl. Hledali jsme ho po celém lese, 
nikde jsme ho nenašli. Tak jsme rychle utíkali k autu a jak jsme nastartovali, zase se vrátil na 
místo. Šli jsme opatrně k němu, potom jsme ho chtěli uhasit, ale nešlo to. Tak jsme jeli domů.

Jak jsme si v autě povídali o tom ohýnku, taťka se podíval do zpětného zrcátka. Viděl tam 
ten ohýnek. Ten, který jsme zapálili. Zastavil a šel ven, šel za auto, ale ohýnek zase utekl. Když 
jsme byli doma, podívala jsem se z okna a vzpomínala jsem  na ten kouzelný ohýnek. Podívala 



jsem se z okna pořádně a on tam vážně zase byl!

Leontýna Havlínová
ZŠ Krhová

KRÁLÍČCI, ANEB JAK MI DOBRÁ ZPRÁVA ZMĚNILA ŽIVOT

Blížily se moje 7. Narozeniny. Stále jsem nevěděla, co si přát.  V knihovně  jsem  si půjčila 
knížku Osamělý králíček.  A v tom mě napadlo, co si přát. Moc se mi líbil příběh          o králíčkovi, 
kterého někdo schválně nechal v parku v krabici.  Velmi jsem si přála mít také svého králíčka. 
Slibovala jsem rodičům, že se o něj budu starat. Když můj bratr zjistil, že si přeju králíčka, tak 
chtěl taky svého mazlíčka. 

Jednoho dne jsem přišla ze školy a v obývacím pokoji byla veliká krabice. Uvnitř byla nád-
herná klec pro králíčky. Byl to můj nejlepší den v životě. 

Vybrali jsme na stránkách chovatelské stanice rasu králíčků. Já jsem si vybrala zakrslého 
beránka a bratr zakrslého kuního. Domluvila jsme se s paní chovatelkou, kdy si pro králíčky 
přijedeme. 

Potom nastal ten den. Doma už bylo vše nachystáno na příchod nových členů domácnosti. 
Vyrazili jsme směr Prostějov. Paní na nás už čekala. Šli jsme rovnou vybrat králíčky. 

První si vybral můj bratr. Jeho králíček byl velmi roztomilý, divoký a moc zvědavý. Byl celý 
černý, jen za krčkem měl hnědou skvrnu. Ouška měl nahoru. 

Potom jsem si vybírala králíčka já. Vybrala jsem si samičku. Byla přítulná a mazlivá. Měla 
černobílou barvu. Na čele měla bílou lysinku ve tvaru blesku, jako Harry Potter. Pod krčkem 
černé zbarvení ve tvaru mašličky. Měla ouška dolů. Svého králíčka jsem pojmenovala Muffi. 
Bratrův králíček dostal jméno Jack. 

Králíčci se stali členy naší rodiny. Změnilo mi to život. Mám je moc ráda. 

Klára Bohůnková
ZŠ Branky

DOBRÉ ZPRÁVY

Stále nevím, jestli to byla skutečnost a nebo jen pouhý sen, ale rozhodně to bylo hodně 
dlouhé, vyčerpávající a napínavé. Ten sen si pamatuji, jako kdyby se mi zdál ještě dnes. 

A to probuzení na tom bylo to nejlepší. 
„Jupíííííí, jsi zpátky…..“ zajásala maminka a v tom jsem se roztančil radostí po celém pokoji z 

těch úžasných dobrých zpráv. Měl jsem pocit, že jsem jako  motýl volně poletující nad loukou. 
Tak šťastný a vděčný jako ještě nikdy. Plakal jsem slzy radosti, avšak abych nezatopil celý dům 
a nezpůsobil tak povodeň po celém světě, plakal jsem do velikých kýblů a barelů. 

Když jsem změřil to množství šťastných a vděčných slz, udivil jsem se. Za pouhou minutu a 
třicet sekund jsem vyplakal hned pět tisíc dvě stě osmdesát devět hektolitrů štěstí. 



A víte proč?  Protože za každou dobrou zprávou je dobrý člověk a nebo rovnou dva či více 
lidi.

V tom zlém snu se mi první den stala jedna velmi podivuhodná událost. Ocitl jsem se v 
nějaké jiné naprosto neznámé škole. Další den jsem se pustil do pátraní po rozvrhu hodin. Po 
půl hodině zkoumání všech školních zdí a hledání aspoň jediné paní učitelky jsem nalezl kus 
hnědého potrhaného kartonu, na kterém byla nezřetelně načmáraná tabulka o mnoha pravo-
pisech. Copak to tu ale máme?

Pondělí: 
9:00 – 12:30 – fotbal,
9:30-10:00 – Hudební výchova
13:00-14:15 - oběd v restauraci.Družina – Koumáky.

Úterý:
 9:00 – 17:00  fotbal pro všechny třídy,
11:00-11:30 – společná ČJ pro 3. až 8.třídu
13:00-14:15 – výlet do restaurace.
„O jej …,“ pomyslel jsem si, „to si ještě do úterý na čestinečku počkám.“

Středa:
 9:00-10:00 – sněm - hlasování, 
10:00 - 13:00 – celodenní společný tělocvik pro 1 až 8. třídu
13:00-14:15 – výlet do restaurace.
„Každá středa je pěkně sportovní.“ - říkal jsem si v duchu.

Čtvrtek:
 9:30-10:00 – společná Matematika pro 3. až 8.třídu
 9:00 – 12:00 –  Koumáky,
13:00-14:15 – oběd v hospodě. 
„Konečně první hodina matematiky v týdnu, sice dosti krátká, ale přece nějaká bude.“ - 

zaradoval jsem se.
 
Pátek:
celodenní výlet se svačinou – bez obědu v restauraci.

Aaa - první paní učitelka, pomyslel jsem si, „Dobrý den, paní učitelko, jak se máte?“ 
„Hladově, za půl hodiny půjdeme do restky“. A tak jsem věděl kolik je hodin.
Po cestě z restaurace, stala se ještě jedna příhoda. Ten začátek mi unikl, ale viděl jsem, jak 

zlobivější sedmák před sebou pobaveně tlačil černou dobře utěsněnou a stále křičící popelnici 
až k supermarketu, kde ji zaparkoval. Všem dětem oznámil, že v této popelnici jest ukryto 
nějaké zvíře, které tam vlastnoručně vložil. Nikdo mu však neuvěřil. Já zvláště proto, že jsem 
zahlédl, že se i přes veliký sedmákův tlak na víko popelnice, ono víko nadzvedlo a spatřil jsem 
lidskou ruku. Podařilo se mi k této popelnici přiblížit tak blízko, že jsem viděl do jejího obsahu.  



Uvnitř byla sice tma, ale jasně jsem v ni rozpoznal žlutovlasou holku, nejspíše osmačku. V tom 
jsem se cítil zdrceně - proč paní učitelky nezasáhly?

Na úterý jsem se těšil jako na smilování. Nemohl jsem se dočkat, jak budou vypadat naše 
nové učebnice, pracovní sešitečky… Avšak když jsem se češtinečky dočkal, přišlo velké mrze-
níčko. Paní učitelka vzala jeden jediný pracovní sešit,  bez kopírování z něj vytrhla čtyři stránky 
a každému dítěti dala jednu z nich. Jelikož čeština nebyla povinná a všechny děti měly raději 
fotbal než češtinu, sešlo se na ni z celé školy velmi málo dětí, a to právě čtyři včetně mě. 

Jelikož jsem zjistil, že matematiku v této neuvěřitelně podivné škole vyučuje jiná paní uči-
telka, na čtvrtek jsem se opět těšil ne méně než tenkrát, avšak žádné učebnice ani pracovní 
sešity nebyly. Paní učitelka vyvolala jednu žákyni šesté třídy a napsala jí na tabuli příklad: Pět 
šestin plus jedna devítina rovná se… 

Šesťačka se aspoň dvě minuty dívala na příklad a po třech minutách zírání pravila: „Co je 
to za příklad?“ 

„No to jsou zlomky…“ odpovídala paní učitelka, „Umíš sčítat zlomky s různými jmenova-
teli?“ 

„Ne. A co je to vlastně ten jmenovatel?“ - dívala se žáčka. 
Paní učitelka si povzdechla a vše vysvětlila. Když žákyni vše sdělila, dala jí vypočítat jiný 

příklad: Pět sedmin plus pět jedenáctin... 
A tak jsem se do zlomku zamiloval.
Veškerý volný čas ve škole jsem měl na lavici před sebou list papíru a na něm počítal vše-

lijaké příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomku s různými jmenovateli pro starší 
třídy. Aspoň ten sen byl k něčemu užitečný.

Ale když jsem se těšil na čtvrteční hodinu matematiky, ztratil jsem pero. Jakmile jsem za-
hájil pátraní po svém peru, v druhém patře jsem zahlédl malého chlapečka radostně běžícího s 
tužkou. Přitiskl ji k sobě jako nejcennější poklad na světě, a kdyby neměl uši, tak by se smál ko-
lem celé hlavy a vesele pokřikoval: „Mám ji, mám ji, konečně jsem našel svoji tužtičku.“  

Pak už jsem ho neslyšel, jen jsem ho viděl mizet po schodech nahoru. Když jsem své oblíbe-
né pero našel na parapetu jednoho z mnoha oken, bylo přikryté hromadou papírů.

Po cestě na hodinu matematiky zahlédl jsem další paní učitelku držící nějaké  pero v ruce. 
Tvářila se jako kdyby toto pero patřilo jí. V tom mě ale napadlo, že bych se mohl schovat za 
dveře a sledovat ji koutkem oka. Paní učitelka toto pero vzala zpět ze stolu, kam ho odložila a 
poté ho přemístila pod hromadu papírů odložených vedle. Už se vůbec netvářila, že to pero je 
její. Potom mi zmizela z očí. V tom jsem pochopil, že v této záhadné škole je vše naruby. 

„Že by tu kromě dětí zlobily i paní učitelky?“ - otázal jsem se v duchu.
Další dny ve škole jsem z velké částí trávil hledáním per, tužek a gum. Naštěstí jsem měl 

jako jediný ČJ Sloh. A to téměř každý den. Účastnil jsem se každého pohovoru, a to i když tam 
byli kromě mě pouze dospěláci. 

Teď jsem si ještě vzpomněl na příhodu, která mi připadala ohromně vtipná. Paní účetní 
poprosila paní učitelku, aby zavolala nějakého chytrého sedmáka a nebo osmáka. Paní učitelka 
však místo sedmáka nebo osmáka před tuto paní účetní předvedla mě a povídá: „Omlouvám 
se, že jsem před Tebe přivedla páťáka“.



Paní účetní mě vybídla, abych si sedl na židli a diktoval jí z papíru různé informace, které 
si zapíše do počítače. Tak jsem se hodně snažil. Někdy to bylo však tak nečitelné, že jsem si 
malém spletl šestku s čtyřkou.

Jiné dny jsem seděl na parapetu a dělal rozhodčího mladým fotbalistům, jinak bych se totiž 
unudil. Cítil jsem se takto bezpečně, protože jsem viděl, jak přede mnou padají chrániče světel 
a mnohdy nějakého mladého fotbalistu trefí do čela. Na okně to bylo bezpečnější. Svědkem 
ovšem nikdy nebyla paní učitelka a děti přede mnou vždy klečely na kolenou, abych na pomoc 
nevolal žádného dospěláka. Ale i kdybych zakřičel, nikdo by mě stejně neuslyšel, jelikož zde 
od rána  pořád hrála hlasitá umělá disko hudba, a tak nebylo slyšet ani vlastního slova. To byl 
ten důvod, proč jsem si oblíbil Mozarta a Beethovena a poslouchal je večer před spaním, avšak 
pouštěl jsem si je tichounce, rozhodně ne tak, jako ve škole.

Na prvním středečním sněmu se děti rozhodly pořídit zvířata do všech tříd a další celý 
celičký týden se hlasovalo, jestli budou ve třídě mít tarantuli anebo krajtu. Ba někdo dokonce 
navrhoval, pořídit si stokilové prasátko výletníčka, které by se toulalo po škole a o víkendu by 
se nastěhovalo k někomu ze žáků domů. 

Příští úterý jsem přišel o poslední barel trpělivosti a usychal jsem jako tráva v savaně. Ne-
měl jsem se čeho napít, protože mi někam zmizela lahev s pitím. Těsně před odchodem z dru-
žiny se ukázala na mém stole. „No jo, ale tam už jsem ji hledal alespoň dvacetkrát.“ - zamyslel 
jsem se a ihned jsem v tom měl jasno.

Moc jsem si přál dostat se z této školy pryč. Ten sen pokračuje dál. Avšak já jsem se z něj 
již probudil. Každý den mi bimbají hodiny na počest toho, že jsem se z toho snu dostal ven.

„Jupppiii jsem zpět, v mé zlaté, krásné obyčejné školičce. To jsou tak dobré zprávy.“ – zajá-
sal jsem a už jsem s maminkou pekl na oslavu dort a to patnáctipatrový. 

Do prvního patra jsme naložili velkou porci češtinky, do druhého tu dobrou anličtinku, třetí 
bylo pokryto zlomečky s různými jmenovateli, horní patra zpívala jako bimbající hodiny, když 
zrovna odbíjejí dvanáct hodin, avšak co by tak mohlo být v těch ostatních patrech? Nechte se 
překvapit. 

Každý měsíc, každého patnáctého je tu ten dort znovu, posypaný zmraženými křišťálky 
slz mého štěstí, přijďte si ho ochutnat. Jen mi ten čas nyní plyne tak rychle, že i přes ty moje 
bimbající hodiny nevím, kolikátého dnes je. A tak mi dopředu můžete hlásit, kdy je patnáctého. 

Matyáš Žabenský
ZŠ a MŠ Choryně

…NOVÝ DOMOV… 

Rozhlížím se okolo. Čtyři stěny, jedna miska pro všechny a vedle mě leží deset mých kama-
rádů a sestřička. Jak se jmenuju? Ani nevím, jméno mi nikdo nedal. Náš páníček za námi přijde 
jen jednou za den a dá nám jídlo do společné misky. Někdy se k jídlu dostanu…a jindy na mě nic 



nezbyde. Nejraději ležím na pruhu sluníčka, které dopadá na podlahu z horního okna. Nebo si 
hraju s kamarády, ale to nesmíme moc hlasitě, protože za námi přiběhne páníček a křičí na nás. 
Někdy bych si přála nakouknout ven, proběhnout se po trávě, vyvádět s kamarády. Ale to nám 
páníček nedovolí. Jediné, co znám, je můj pokojíček a mí kamarádi. 

Náš páníček je na nás hodný jen tehdy, když máme štěňátka, ale ty s námi nezůstanou 
dlouho. Když nám je vzal poprvé, nevěděly jsme, co se děje. Vrátí se k nám? Měly jsme strašný 
strach. Kam je vzali? Opakovalo se to pořád dokola a dokola…

Postupně jsme si přestály hrát, radovat se, a už jsme jen ležely v koutě. Jednoho dne přišel 
pro mě a sestřičku páníček a odvezl nás k paní, která měla na dveřích napsané Veterinární am-
bulance. Klepaly jsme se strachy. Chvíli se tam o něčem dohadovali, pak nás tam nechal a odjel.

 Co s námi bude? Strachy jsme ani nedýchaly. Paní nás začala hladit, přitom nám něco poví-
dala. Podívala se nám do pusy, celé nás prohmatala a pak už jen telefonovala. “Mám tady dvě 
fenky jorkšírského teriéra, majitel je chce nechat utratit, protože už jsou staré, jsou ale zdravé, 
to jim nemůžeme udělat - máme pro ně dočasnou péči?” 

Vyčerpáním jsem asi usnula, protože když jsem oči otevřela, stála přede mnou starší paní 
a moc hezky se na mě dívala. Pohladila mě a odvezla mě i se sestřičkou do velkého domu se 
zahradou. Okoupané a nalezené jsme ležely v pelíšku a s údivem se dívaly na všechny ty různě 
velké pejsky všude okolo. 

Uběhlo pár dnů, pomalu jsme si zvykaly na pravidelné jídlo, běhání po zahradě a milé 
zacházení. Jen pohlazení pro nás bylo jen občas, protože nás společně bydlela fakticky 
spooooooousta…..

”Kdybych tak měla páníčka jen sama pro sebe”, přála jsem si v duchu. Úplně jsem si ho 
představovala - měla by to být určitě holčička, která by mě měla moc ráda, starala se o mě, 
tulila se ke mně, hladila mě…Ale zase tady nemůžu nechat sestřičku? Hlava se mi z toho pře-
mýšlení motala. 

“Čeká Vás překvapení holky!” oznámila nám paní při ranním papání. Co to bude? Nevěděla 
jsem, jestli se mám bát nebo těšit? Ve dveřích se objevil pán s paní a s nimi nějaký kluk a…
holčička? Co se to děje? 

“Tak to jsou ony”, slyším říkat paní, a to už ke mně s úsměvem jde holčička a kluk si prohlíží 
sestřičku. “Jééé, ty jsou krásné a tak malinké”, rozplývají se jeden přes druhého. 

Znamená to, že se jim líbíme? Děti nás berou do náruče a tulí se k nám. To je tak krásné! Do-
spělí jdou vyřizovat nějaké věci a já slyším, jak mi holčička šeptá do ouška: “Budeš moje Belin-
ka?” Znamená to, že to je můj vysněný páníček? Že by …že by si mě chtěla vzít? Přichází dospělí 
a loučí se. My se sestřičkou zůstáváme v náručí u holčičky a kluka a jdeme s nimi do auta. Paní 
nám mává. “Já jsem Bety, Belinko,” říká mi holčička a pořád mě hladí, tulí se a usmívá se na mě. 

To je můj nejkrásnější den!

Alžběta Žitníková
ZŠ Krhová



SOVÍ DOBRODRUŽSTVÍ 

Kdysi dávno se narodila malinká sovička. Ještě ani neotevřela oči a už věděla, jak létat, ale 
rodičům to ještě neukázala. Jednoho dne, kdy už sovička chodila do školky, se stala příhoda.  
Paní učitelky se lekly, když jim sovička přečetla celou knížku. 

Toho dne se stala ještě příhoda. Začal hořet les. Jen tak tak, že všechna zvířátka z lesa 
utekla. Sovičce to bylo zvláštní, protože bylo po dešti a všude bylo mokro. Té noci, kdy s rodiči 
utekla, přemýšlela, proč se to stalo. Nic jí ale nenapadlo. Bylo pozdě a byla unavená. 

Až byla sovička větší a chodila do školy, zapomněla na to, co se stalo před lety. Sovička se 
skamarádila se sovou pálenou Kirem. Hráli si, povídali, ale sovička nevěděla, že sovy pálené 
jsou ty zlé. Domů se vracela vždy s úsměvem a rodiče nevěděli, proč je tak šťastná a ani nad 
tím nepřemýšleli. Byli rádi, že je spokojená. 

Jednou jim to ale nedalo a zeptali se jí, proč je tak veselá? Sovička jim řekla, že má kamará-
da. Rodiče se zaradovali a zeptali se, jak se jmenuje a co je to za druh sovy. Sovička odpověděla, 
že se jmenuje Kir, a že je to sova pálená. Rodiče se zhrozili a řekli jí, že si musí o sovách pálených 
promluvit. 

„Víš, sovičko, už jsi dost velká na to, abys to celé pochopila,“ řekli rodiče. „Vzpomínáš, jak 
shořel les? Král sov pálených se snažil vždy o to, aby zahubil všechny druhy sov kromě sov 
pálených. Zkoušel to několikrát, ale nikdy se mu to nepovedlo,“ řekli rodiče.

„Co?! To ne, to je nesmysl! Sovy pálené jsou přece hodné!“ řekla sovička a utekla za Kirem. 
Ptala se ho, jestli je to pravda. Kir jí měl říct, že to pravda není, ale nedokázal to. Řekl jí poprav-
dě, že to tak je, a že jeho otec je králem sov pálených. Sovička tomu nemohla uvěřit. Věděla ale, 
že by jí Kir nelhal a moc jí to mrzelo. 

  Dostala ale nápad. „Co kdybychom šli na nebezpečnou výpravu? Pojďme přesvědčit tvé-
ho tátu, aby toho nechal,“ řekla sovička. Kir jí ale připomněl, že jí měl říct, že sovy pálené jsou 
hodné, aby ji nalákal k nim do hradu, kde pak zavírají všechny druhy sov. Sovička se ale nedala 
odbýt. 

A tak letěli do tmavého lesa. Tam je potkal zvláštní skřítek, který jim řekl, že jim položí tři 
otázky, a že jinak je nepustí dál. 

„Má to čtyři nohy, čtyři rohy. Co je to?“ zeptal se skřítek.
Sovička s Kirem přemýšleli a pak je to napadlo. „Je to stůl!“ odpověděli.
„Ano!“ řekl skřítek. „Druhá hádanka je tato. Nemá nohy ani rohy. Co je to?“ zeptal se.
Tentokrát bez uvažování sovička vykřikla: „Je to polštář!“ 
„Ano, je to dobře!“ povídá skřítek. „A teď třetí hádanka. Má to čtyři nohy, čumák a uši. Co 

je to?“ zeptal se. 
„Je to kočka,“ vykřikli oba zároveň. 
„Ano, je to správně!“ řekl skřítek a řekl jim, že můžou jít dál. 
Sovička a Kir konečně šli dál. 
Šli dlouho, šli mlhou, až jednou zastavili. Kir řekl, že už jsou na místě. Jenže to neměl dělat! 

Tím promluvením je prozradil a sovičku zajali. Úplně se zhrozila a měla slzy na krajíčku. Z té 
dálky jen zavolala na Kira: „Ty zrádce!“

Kir zůstal sám a tak mu nezbylo, než jít za tátou. Přesvědčil ho, aby pustil všechny sovy 
ven. Velké i malé sovy se mohly vrátit zpět ke svým rodinám. Sovička zůstala s pláčem v kleci. 



Rodiče ale věděli, co se přihodilo a letěli ji hledat. Našli ji, utěšili a vrátili se domů. Sovička byla 
ale stále smutná, myslela na Kira. 

Druhý den se přiletěl král sov pálených i s Kirem omluvit. Vše bylo odpuštěno, všude bylo 
veselo a sovy pálené se skamarádily s ostatními sovami. Král se spřátelil se soviččinými rodiči 
a sovička s Kirem už zůstali kamarádi navždy. 

Teodora Martináková
 ZŠ a MŠ Loučka

NÁVŠTĚVA Z TELEVIZE

Na konci vesnice u lesa byla chaloupka a v ní bydlel děda. Dědu nikdo nenavštěvoval, kro-
mě veverky, srnky a starého jezevce. Žil si tam v klidu obklopený lesy, skálou a potůčkem. 
Navíc to byl i šikovný kutil. Uměl si vše opravit a nebylo nic, s čím by si nedokázal poradit.

Jednou večer, když se díval na zprávy, stala se podivná věc. Televizor začal prskat, šumět, 
obraz přeskakoval, až televizor zhasl úplně. Marně se ho snažil opravit. Nakonec se rozhodl, že 
se do televizoru podívá. Odmontoval zadní víčko a začal v něm špárat šroubovákem.

Po dlouhých hodinách oprav děda televizi zapnul. I když od toho moc nečekal, kupodivu se 
televizor rozsvítil a na obrazovce se objevil zvláštní obličej, který na dědu promluvil:“ Konečně 
jsi mě vysvobodil, mě ducha televizorů. Doteď jsem sloužil já Vám, teď musíš sloužit Ty mě! Ka-
ždou hodinu mi budeš podávat zprávy. Jak se jmenuješ, dědku?“. Udivený děda povídá:“Jme-
nuji se Pepa Zdepa. To je nějaký vtip?“ „Žádný vtip, odteď mě budeš poslouchat!“ Děda chtěl 
televizi vypnout, ale pokaždé, když se dotknul vypínače, dostal ránu.

Každý den dostával příkazy:“Vstávat! Uklízet! Naštípat dříví! ….“ Když si chtěl po náročném 
dnu odpočinout, televizní duch zařval:“Zprávy!“ A děda musel povídat, co se za ten den událo 
nového.

Po pár dnech příkazů a rozkazů  byl děda tak unavený, že se rozhodl televizor zničit. V noci 
ale přišla taková bouřka, že blesky osvítily celou dědovu chaloupku a jeden zasáhl i televizor. 
Pro dědu skvělá zpráva!

Děda naložil televizor na vozík a odvezl ho do nejbližší sběrny. Koupil si nový televizor na 
dálkové ovládání.

Ondřej Kývala
ZŠ a MŠ Loučka

JEDNA DOBRÁ ZPRÁVA, KTERÁ MI ZMĚNILA ŽIVOT

Už od malička žiji v dětském domově. Jediná věc, kterou vím o mých pravých rodičích, je to, 
že byli hodně mladí, a proto jsem skončila tady. Ostatní děti mě moc nemají rády, protože jim 
připadám zvláštní. Nikdy jsem se s ostatními nebavila a raději jsem si četla o různých zemích. 
Moje oblíbená země je Itálie. Je to nádherná země. Vždy jsem se tam chtěla podívat alespoň na 
dovolenou. U moře jsem nikdy nebyla. Zajímá mě, jaké to tam je. Ostatní si myslí, že je zvláštní 



mít oblíbenou zemi, proto mě asi nemají tolik rádi. 
Já zapomněla, už zase je neděle a musím se připravit do školy. Pondělky nesnáším. Musím 

brzo stávat a nosit hrozně těžkou tašku až do školy, která je tak hrozně daleko. Ráno jsem se 
nějakým zvláštním způsobem dostala z postele a šla jsem si dát pořádnou snídani. Po snídani 
jsem si dala mou hrozně těžkou tašku na záda a jde se do školy, řekla jsem si v duchu. Jedna 

z holek, kterou znám z domova, mi pošeptala, že mě zase skoro všichni pomlouvají. Jenom 
jsem zakroutila hlavou a šla dál. Co by to byl přece za den bez nějakých pomluv o mně? Škola 
byla docela fajn, až na to, že jsem málem zakopla před celou třídou a hrozně se ztrapnila. Ko-
nečně jsem se vrátila zpátky do domova a honem do mého pokoje. Původně jsem na mém 
pokoji byla s hrozně hodnou holkou. Ale nějací lidé si ji adoptovali a od té doby jsem tu zůstala 
sama. Hned, jak jsem přišla do svého pokoje, tak jsem skočila do postele a byla jsem hrozně 
unavená. Naproti posteli mám jeden velký psí kalendář. Bylo tam něco zakroužkované, ale ne-
vidím na to. Přišla jsem trochu blíž. Jsou tam zakroužkované moje dvanácté narozeniny. Stejně 
mi nikdo nic nedá ani nepopřeje, takže úplně normální úterý. Moc jsem o tom nepřemýšlela a 
šla na večeři.  Prý jsou bramborové knedlíky plněné ovocem. To je moje nejoblíbenější jídlo. Po 
večeři jsem si šla nachystat učebnice a šla spát.

Ráno jsem se vzbudila a jedna z vychovatelek mi řekla, že pro mě má poštu. Hodně	mě	to	
překvapilo,	protože	nikdy	nic	nedostávám.	Byla	to	pohlednice. Dala mi ji do ruky a odešla. 
Byla jsem ještě rozespalá a překvapená, takže jsem hned otočila pohlednici a četla. Na pohled-
nici bylo napsané: Hodně štěstí a zdraví, doufám, že si dnešek užiješ, brzy si pro tebe přijedu. 
Máma. Byla jsem v šoku a říkala jsem si v hlavě: Já mám mámu? Otočila jsem pohlednici 

a hned mi přišlo město na obrázku povědomé. Byly to Benátky. A to město je přece v Itálii. 
Byla jsem překvapená. Moje máma je v Itálii? 

Pár dní uběhlo a já měla hrozně moc otázek. Jak asi vypadá? Proč bydlí v Itálii a já v Česku? 
A hlavně, kdy si pro mě přijede? Každý den jsem se probouzela s tím, že pro mě může přijet. 

Po škole jsem hned běžela zpátky do domova a čekala. Ale večer jsem nebyla smutná, 
že nepřijela, protože jsem rychle chtěla usnout a snít o tom, že už je tady a užíváme si 

všechno, co jsme spolu nikdy nedělaly.
Už je to asi týden od mých narozenin. Moje máma stále nepřijela. Ale každý večer čekám 
a vím, že už je na cestě za mnou. 

Barbora Mazáčová
ZŠ Šafaříkova

ZÁLEŽÍ NA ÚHLU POHLEDU

Byla jedna krásná osamělá mýtina plná rozkvetlých a voňavých květin s klokotajícím po-
tůčkem, který se ztrácel ve vzrostlém lese. Krásně svítilo slunce a příjemně ohřívalo vzduch, 
který rozrážel lehký vánek a nesl s sebou vůni rozkvetlé louky. V tom poetickém místě bzučely 
včely, cvrkali cvrčci a zpívali různí ptáci.

Pesimista by se nejspíš na tuto mýtinu díval o něco smutněji. Osamělá a opuštěná mýti-
na je daleko od civilizace. Je plá odkvetlých, neupravených a zanedbaných luk, které vyluzují 



zvláštní aroma dráždící nos, ke všemu zde létá příliš hlasitě bzučící, bodavý a obtěžující hmyz. 
A ten potok připomínající hada, u kterého se zdržují hejna obtížných a krvelačných komárů. K 
tomu všemu zde nepříjemně pálí slunce, které nesnesitelně ohřívá vzduch, a fouká tu hrozný 
vítr, který roznáší alergický pyl z rozkvetlé louky. Do toho všeho řvou otravní ptáci v přesvěd-
čení, že mýtina je jen jejich.

A na této mýtině u potoka, kroutícího se jako had, roste vrba. Je stará, rozeklaná a krásná, s 
velkými listy připomínající vlasy. Tuhle vrbu si vybrali dva vrabčáci. Jeden si našel místo v koru-
ně vrby a postavil si zde krásný příbytek. Druhý vrabčák si našel místo u rozeklaného kmenu a 
taky si tam postavil útulné obydlí. Když byli se stavbou hotovi a spokojeni a zabydleli se, začal 
se první vrabčák chválit se svým příbytkem a tím, jak jej obklopují krásné zelené lístky vrby. 
Druhý vrabčák se také chválil svým obydlím a tím, jak jej všude ukrývají bílé lístky vrby. První 
vrabčák se zarazil nad barvou lístku a začal se s druhým vrabčákem hádat. Oba dva si trvali na 
svém, první viděl zelené lístky a druhý bílé. Hádka se postupně zhoršovala, až se první vrabčák 
načepýřil a začal se s druhým prát. Druhý si to nenechal líbit, taky se načepýřil a už byli v sobě 
a rvali se. Při souboji spadli na zem pod vrbu jen kousíček od bublajícího potoka. Najednou 
se první vrabčák podíval nahoru a zjistil, že lístky vrby jsou opravdu bílé. Přestal se s prvním 
vrabčákem prát a ukázal mu, co vidí. Druhému to nedalo a vyletěl spolu s prvním nahoru na 
korunu vrby a uviděli zelené listy. Oba vrabčáci se přestali hádat a prát. Usmířili se a byli znovu 
přáteli. Oba měli pravdu.

Jde vidět, že záleží na úhlu pohledu. Stejnou věc může každý vidět úplně jinak.

Radka Novotná
ZŠ Šafaříkova

VLCI JSOU ZPÁTKY

Postarší manželský pár se v sedm hodin večer dívá znuděně na večerní zprávy. Když tu 
mladý moderátor svým výkladem upoutal pozornost obou manželů. Jeho výklad se týkal ná-
vratu vlků do České republiky.

„Vlk obecný, jeden z nejkontroverznějších tvorů, se zase začal vracet na území České re-
publiky,“ nesl se místností hlas moderátora. „Jak se stalo, že v posledních desetiletích na našem 
území žádní vlci nebyli? Na tuto otázku nám dá odpověď zoolog Jiří Novák.“ Moderátor předal 
slovo specialistovi v oboru. Toho však už nebylo slyšet, protože se mezi oběma manžely rozjela 
vášnivá debata o tom, zda je dobře, že se vlci vrátili do českých lesů.

Zatímco manžel zastával optimistický názor, že vlci jsou nezbytnou součástí naší přírody a 
je jen dobré, že je zde opět máme, manželka shlížela na vlky trochu spatra. Nebyla si úplně jis-
tá, jestli ještě budou české lesy bezpečné, když se jimi teď prohání ta divá a krvežíznivá zvěř, a 
že i chudákům chovatelům ovcí a dobytka jejich návrat jistě uškodí. Vždyť přece známe repor-
táže z Polska či Německa, v nichž popisují utrpení pastevců a chovatelů. Kvůli vlkům se prý ani 
nevyspí. Každou noc musí chránit svoje drahocenné stádo před útoky vlků. A to příšerné vytí!

„Ale no tak, Haničko, přece si nemyslíš, že by vlci zaútočili na nějakého kolemjdoucího,“ 
rozmlouval manžel konejšivě manželčin názor, „vždyť jsou to plachá zvířata, která se lidem 



vyhýbají. Jen vzácně se stane, že člověk vlka vůbec zahlédne. Natož že by na něho zaútočil.“
„Já vím, Františku, ale kdyby aspoň byli nějak užiteční, vždyť oni budou jen obtěžovat cho-

vatele ovcí a ti se jejich útokům ani nebudou moct účinně bránit, protože jsou vlci chránění,“ 
odsekla podrážděně Hana manželovi.

„Ale to vůbec ne“, vyhrkl Franta, protože si konečně uvědomil, s čím má manželka pro-
blém. Vždyť ona si myslí, že vlci jsou jenom plevel, který nepřináší žádný užitek, a naopak je 
jen na obtíž.

„Vlci jsou přece ohromně užiteční,“ rozzářil se. „Pamatuješ, jak jsme viděli reportáž o přem-
nožených divokých prasatech, srncích a o různých nemocných zvířatech?“

„To víš, že si to pamatuju, ale nevím, kam tím míříš.“
„No, tak právě vlci, jako predátoři, loví vysokou, divoká prasata a jinou třebas i nemocnou 

zvěř. Tím pomáhají lesu, protože jinak by ta zvířata ničila lesní porost a taky pomáhají země-
dělcům, protože ta zvěř, kterou vlci zabijí, by jinak roznášela nemoci, rozrývala pole a ničila 
zemědělskou úrodu.

„No, mně se to nějak nezdá,“ opáčila na to manželka. „Chceš mi jako říct, že jeleni, daňci a 
divoká prasata škodí lesníkům, tím že ničí stromy?“

Manžel se zasmál, zakroutil hlavou a začal vysvětlovat: „Vysoká zvěř v zimě okusuje vršky 
mladých stromků. Jeleni si o mladé stromky vytloukají paroží a divoká prasata ničí kořeny tím, 
že všude ryjí čumákem v zemi. Vlk je lovec a udržuje vysokou zvěř v pohybu, takže se nestává, 
že by ta zvířata na nějakém místě napáchala příliš velkou škodu. Navíc také přispívá k tomu, 
aby se moc nepřemnožovala. Tak teď už to chápeš Haničko?“

„Nechápu!“ obořila se na manžela Hanička. „Když je ten tvůj vlk tak moc lesu prospěš-
ný, tak mi tedy vysvětli, proč myslivci v Německu tvrdí, že vlk žádný pozitivní vliv na přírodu 
nemá?“

„Co ty, prosím tě, víš o německých myslivcích?“ divil se manžel.
„No náhodou jsem včera potkala v obchodě Karla. Ten říkal, že jeho bratr Mojmír je mys-

livcem, a že pracuje v Německu. Prý mu říkal, že tam teda z těch vlků dvakrát nadšení nejsou. 
Přibývá případů, kdy smečka vlků opakovaně napadá hospodářská zvířata a škody prý jdou do 
miliónů. A beztak se tam lidi kvůli těm krvelačným bestiím bojí chodit do lesa.“

„Ale Haničko…“
„Žádné ale Haničko…, Já ti Františku říkám, že jestli ten nenažraný vlk s vyceněnými zuby 

přileze d nám do lesa, tak já už tam v životě nevkročím! A na hřiby s tebou chodit taky nebudu. 
A basta!“

„Ach, jo,“ povzdechl si manžel a šel si ven zapálit.

Vojtěch Černý
ZŠ Salvátor



ZÁLEŽÍ NA ÚHLU POHLEDU…

Možná budu znít jako strašný pesimista, ale tenhle svět mi přijde strašně smutný a zlý. Děti 
v mém věku jsou nešťastné a mají strach vyjádřit svůj názor a potlačují své pocity uvnitř sebe. 
Mají pocit, že se nikomu nemůžou svěřit a bojí se, co si o nich ostatní budou myslet. Dospělí 
naše problémy většinou neberou vůbec vážně a myslí si, že chceme být pouze středem pozor-
nosti. Nechápou, že to je obvykle naopak. Chceme se před pozorností schovat. Schováváme se 
nejen do stránek v knihách nebo v melodiích hudby, ale i do poezie nebo textů. 

Každé ráno vstávám 
S myšlenkou, že nesmím selhat.

Ptáš se mě, jak se mám 
A já vím, že musím zalhat.

Lež. Všude kam chodíme, lžeme o tom, jak se máme. Nechceme ostatní zatěžovat. Jsme 
odkázaní sami na sebe. Nezbývá nám nic jiného, než se s tím sami poprat.

S hlavou plnou myšlenek
Začíná mě to zmáhat.

Doufám, že to bude lepší,
do té doby musím zvládat.

Často nám dělá problém kvůli myšlenkám usnout. Potom se nám nechce vstávat a rodiče 
se zlobí, protože si myslí, že jsme byli celou noc na telefonu. Snažíme se jim vysvětlit, že za to 
nemůžeme, že jsme nemohli usnout, ale oni vidí jen svou pravdu. Nemáme jim to za zlé. Vlast-
ně je úplně chápeme, ale chtěli bychom, aby i oni chápali nás. To, že občas nemáme sílu vstát a 
jít do školy nebo si jen uklidit v pokoji. Chceme pouze ležet a dělat, že neexistujeme. Mrzí mě, 
že si tímto prochází spoustu z nás.

Sluchátka v uších
procházím se po městě.
Myšlenka za myšlenkou,
jak čelit mám té spoustě.

Jsme psychicky vyčerpaní. Je to bolest, která se těžce popisuje. Je to ta bolest, když už ani 
nemůžete brečet. Nepomáhá nic. 

A když už mít pocit,
že se cítíš jistě.

Máš zase kudlu v zádech
a jdeš po špatné cestě.

A já si pouze jen nadevše přeji, aby si nejen dospělí začali všímat našeho tichého volání o 
pomoc z této temnoty.

Gabriela Jurcová
ZŠ Křižná



SKRYTÉ ŠTĚSTÍ 

Mia měla třicet dva let a bydlela sama v malém bytě daleko od centra města. Pracovala 
jako kuchařka v restauraci. Ale to jí moc velké peníze nepřinášelo. Měla velké dluhy a nedávno 
se rozešla se svým přítelem. Její tatínek zemřel při autonehodě, když byla malá. Zůstala jí je-
nom maminka, která se o ni celé roky starala. Ale bohužel před týdnem jí zemřela i ona. A tak 
zůstala na světě úplně sama. 

Jednoho dne šla Mia normálně do práce. Už pár týdnů měla takový zvláštní pocit, že ji v 
práci povýší. Jenomže když tam přišla, stalo se něco, co opravdu nečekala. Její šéf k ní hned 
přiběhl a řekl jí: ,,Máte okamžitou výpověď, protože včera tady v restauraci byl známý kritik. 
Všechna jídla, která jste uvařila, byla prý naprosto nepoživatelná a to si naše restaurace nemů-
že dovolit! Takže si sbalte věci a běžte.“ Mia zoufale vykřikla: ,,To není pravda! Moje jídla byla 
výborná a sama jsem to všechno chutnala.‘‘ Ale její šéf na to už nereagoval, otočil se a odešel. 
Mia si sbalila věci a vydala se domů. Protože ale neměla na nájem peníze, brzy na to přišla i o 
byt a zůstala na ulici. 

Mia se často toulala městem a parkem. Jednou k večeru se zase takto procházela a na-
jednou uviděla něco, co jí vyrazilo dech. Na chodníku leží pán, kolem něho urostlý maskovaný 
muž, který mu ubližuje, kope a ohrožuje nožem. Chce ho okrást a všechno mu sebrat. Mia 
přemýšlela, jak mu pomoct, a tak na něho začala křičet, že policie už jede. A protože jí ho bylo 
líto, hned běžela k němu a zavolala sanitku. Když toho pána naložili na nosítka, zavolal na Miu: 
,,Jsem vám moc vděčný za vaši pomoc. Kdybyste tudy neprocházela, zřejmě bych už nežil. Za 
to, že jste mi pomohla, vám dám něco pro štěstí. Tady máte za pomoc a vaši dobrosrdečnost.‘‘ 
Vytáhl z kapsy náramek a podal jí ho. ,,To je krása! Nebojte, budu ho opatrovat. A mockrát 
děkuju!‘‘ rozplývala se Mia. Ale to už se za tím pánem zavřely dveře sanitky. Mia si náramek 
stále dokola se zájmem prohlížela. 

Ještě ten den večer si ho nasadila na ruku a v tom se stalo něco nepochopitelného. Seděla 
na lavičce a najednou se u ní zastavil hezky oblečený mladý muž jménem Oliver. Přisedl si k ní 
a protože byla krásná a milá, pozval ji na oběd. Zamilovali se do sebe a ona se přestěhovala do 
jeho krásného velkého domu. K tomu všemu štěstí a radosti jí zavolají z jedné špičkové restau-
race, aby jí nabídli místo šéfkuchaře. Mia to bez váhání přijala. I protože pracovala v práci svých 
snů, zaplatila všechny dluhy. Oliver Miu požádal o ruku a začala se připravovat svatba. Začalo 
se jí ve všem dařit a Mia pochopila, že je to díky náramku, který dostala. 

Když jednou šla Mia do práce, uviděla, jak na zemi sedí mladá těhotná žena. Mia si vzpo-
mněla, že ještě nedávno byla v podobné situaci jako ona. A dostala perfektní nápad. Přišla k té 
ženě a zeptala se jí: ,,Dobrý den, co se vám stalo, že sedíte tady na zemi? ‘‘ Ta žena jí odvyprá-
věla celý svůj životní příběh. Mia sundala z ruky svůj náramek a řekla: ,,Vezměte si ho. Moc mi 
pomohl a teď pomůže vám.‘‘ Žena si ho vzala, poděkovala, ale nevěřícně si ho prohlížela. Mia 
pak odešla s pocitem, že udělala správnou věc. Věděla, že ta žena náramek potřebuje mnohem 
víc než ona. Protože Mia už své štěstí naplno prožívá a každý by měl být v životě šťastný. 

Alžběta Levová
ZŠ Salvátor



PANDA

Dneska ráno u snídaně,
řekli jsme si se Slávkem nečekaně.

Pojedeme spolu do Číny
a vezmeme i kus naší rodiny.

Ráda bych viděla pandy
a zažila s nimi trochu srandy.

Možná bych si vzala jednu domů,
ale to prý odporuje našim zákonům.

A ta dobrá zpráva?
Slávek už peníze střádá!

Táňa Vlčková
ZŠ a MŠ Choryně

ZÁLEŽÍ NA ÚHLU POHLEDU

Růžové brýle máš růžový svět, 
černými brýlemi zčerná ti hned. 
Pesimista černé myšlenky má,  

realita mu pořád uniká. 
Přestaň, člověče, pořád klít, 
můžeš si sáhnout na cokoliv.  

Tak se už nemrač a začni se smát, 
s osudem je dobré být kamarád. 

Nehledej černo tam, kde není. 
Změň to, můžeš udělat cokoli, 

ať tě z toho hlava nebolí. 
Podej mi ruku hráči dnů, 
provedu tě krajinou snů.  

Já jsem tvůj osud, já jsem tvůj hráč, 

Kevin Pokorný 
 ZŠ Branky

DOBRÁ ZPRÁVA

Jen tak si jdu po návsi
a hned vidím dva tři psy.

Jdu si jen tak dál a dál
a hned slyším velký randál.

Hned co se otočím,
ti dva tři psi na mě útočí.

Bojím se hrozně moc
a tak volám o pomoc!

A tak křičím dál a dál
přes ten velký randál.

Zachránil mě hodný pán,
který pejsky odehnal.

Řekla jsem „díky“
a šla dál.

Ještě se mi třesou nohy
a tak chodím k doktorovi.

Snad už bude brzy líp,
rostu jako hora Říp.

Pejskům jsem už odpustila,
i když jsem se vyděsila.

Amálie Šnejdrlová
ZŠ a MŠ Choryně



CIZINEC

toho letního večera
to ještě v kamnech hřál plamen

žár sálal z těch nahřátých kamen
vlčák venku hladově vlčel

a chudák v ulici bez jídla mlčel. 
Na stole nesčetně svazků a knih

mnoho moudra měl ukryto v nich.
taky tam stály sklenice vína

zatímco v ulicích trpěla špína
já tehdy jsem spatřil cizince

v té letní tak krásné éře
i někdo mi zaklepal
na dubové dveře.

Přišel k nám kdysi cizinec mladý,
úsměv měl tehdy bez jediné vady

a v očích planoucí plamen
starý ten plášť mu spadal z ramen.

Ten plášť měl zplátován z jelení kůže
nádherně zdobil mladého muže

přijel na oslu starém, 
vrátný mu řekl.

„Ty jeden ničemný Holobrádku,
co děláš tady u našeho sádku?

snad přišel si pán natrhat hrušky?“ 
Pozdvihl rezavou hlaveň své pušky.

„Pán má starosti se psaním knih
má spousta znalostí napsaných v nich“,

podotknul hrdě 
a usmál se tvrdě. 
Hosty nepřijímá.

‚‚Já přináším zprávu
jedinci i davu

dnes do tohoto města
mě náhodou zavedla cesta.

Zahoď ten přepych, tu moudrost si nech,
pro blaho druhých, pro blaho všech.

Teď poslouchej, příteli,
má-li dobro vítězit zase li.

Máš úsměv na rtu a jídla k nasycení
copak pro chudáka není pochopení?

Vážíš-li si svědomí
ber druhé na vědomí,

zahoď ten přepych, přestaň jej hýřit,
přestaň přes zemi svou nenávist šířit

na víno a líh, na psaní knih.
Já přijdu tu zase
po nějakém čase

buď zdráv.“
A s tím se za ním zavřely dveře

V té nádherné provoněné letní éře. 

Důsledkem návštěvy ve městě bylo,
světlo vesnicí prostoupilo.

Každý měl práci, ba i ten nuzný,
zanikl tehdejší stín světa hrůzný.

Toho podzimního večera,
na stole ještě hořela svíčka,

na svíčce ještě hořel plamen,
a vlčák pod stolem zavíral víčka.

V tom měsíci, když zrají jabka,
a listí opadává ze stromů,

vesnicí nesla se vůně sladká,
a déšť stékal ze střech spících domů,

Vůně čerstvého pečiva a teplých krbů,
už ptáci usedli na dutou vrbu.

Nicméně.
V té podzimní tak krásné éře

i někdo mi zaklepal
na dubové dveře.

Najednou tu ve dvéřích stál – Cizinec, můj 
dobrý posel,

 a s ním do světnice vešel osel.
„Vítej, Cizinče, co tě tu přivádí,

jak vidím, jsi na sklonu svého mládí.“
To roucho, ty stříbřité vlasy,

kdo ví, odkud je asi,
přináší zprávy, dobré či zlé,



Jan Ondrušek
ZŠ Masarykova

kdo asi ví, kam a proč jde?
střechu nad hlavou,

dělají mu hvězdy,
svítí mu jitřně, přináší štěstí,

slunce mu spaluje kůži zkrabatělou,
spaluje srdce a duši osamělou,

přes poušť a přes hory,
i bolest přebolí.

Ten poutník vešel, na tváři dobrodiní,
jako když zase z bídy dobro činí.

„Vidím, že zbytečně nepřicházím,
vidím, že šíříš dobro, když já odcházím,
když na tvé jméno jsem se dneska ptal,

váš vrátný mě tu vřele uvítal.
jen pojďte dál, řekl, a přitom se pousmál.

A přináším ti má poslední k tobě slova -
budiž to dobro opatrovat.

Dobře sis vedl, příteli,
má-li dobro vítězit zase li.

Sbohem.“
Smeknul klobouk s mysliveckou zelení,

ušitý z kůže jelení,
uklonil se, 

že volá ho cesta,
nasedl a odjel, někam dál od města,

až za ním vlála kožená vesta.
Když za obzor slunce kleslo,

ještě se za ním dusotu kopyt neslo
a jeho stopy zmizely v trávě

tak jako stopy jeho osla právě.



JAK MI DOBRÁ ZPRÁVA ZMĚNILA DEN, ŽIVOT, VŠECHNO

Terézia Pancisynová
ZŠ Salvátor



JAK MI DOBRÁ ZPRÁVA ZMĚNILA DEN, ŽIVOT, VŠECHNO

Vincent Tománek
ZŠ Salvátor



Mai Tran Ngoc
ZŠ a MŠ Choryně



ZPRÁVY TV VERONIKA







Veronika Pospíšilová
ZŠ Salvátor





Eliška Válková
ZŠ Krhová



CHLUPATÝ ŽIVOT







Dominika Škrobáková
ZŠ a SŠ pro sluchově postižené



ZÁLEŽÍ NA ÚHLU POHLEDU







Sára Foltýnová
ZŠ a MŠ Loučka



JAK ZBOHATNOUT A NEUMŘÍT





Svatava Liebelová
ZŠ Šafaříkova





Lilly Jasoňková
ZŠ Šafaříkova



DOBRÁ ZPRÁVA! HŘIB JE TADY!







Radim Pospíšil 
ZŠ Salvátor







DOBRÉ ZPRÁVY

O poklad
strýca Juráša
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