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Ahoj holky a kluci,

blíží se konec školního roku, a proto za vámi všemi spěchá další vydání našeho sluníčkového
almanachu.
Opět na vás čekají zajímavé příběhy, básničky, pohádky, vyprávění…… prostě literární prvotiny,
které napsali vaši spolužáci v hodinách slohu. Povedly se jim natolik, že jsme je zařadili do
Paprsku. Chceme vás s nimi seznámit a ukázat, jak jste literárně nadaní. Je fajn, že se máme
stále čím chlubit!
O ilustrace se letos kromě dětiček z MŠ Barvička postarali také naši prvňáčkové. Krásné jsou
všechny! To sami jistě oceníte i vy na výstavě v přízemí hlavní budovy.
Svými hlasy rozhodnete o Pisálkovi Sluníčkové školy a vyberete nejzdařilejší obrázek našich
nejmenších přátel. Přesné instrukce se dozvíte od svých vyučujících českého jazyka.

Zdravím

Mgr. Lenka Kučerová

1. Mobilní telefon

Eva Nodžáková, VII. B

Jsem telefon značky Nokia. Můj kabát je vyroben z příjemného hladkého a lesklého
plastu. Jen po stranách mám drsnější povrch, abych nevypadl z ruky. Ležím vystavený ve výloze
jedné malé prodejny. A čekám…. Ano i já čekám, až přijde někdo, komu se budu líbit, pro koho
budu v ten moment nejpotřebnější na světě. Mám krásnou červenou barvu. A velký displej.
Nakrucuji se ve výloze a snažím se zalíbit. V duchu volám: „Pojď a kup si mě, určitě nebudeš
litovat,“ ale stále nic. Přemýšlím, proč se jim nelíbím? Co mají ostatní a já ne…
Pozor, zákazníci přicházejí. „Tady jsem!“ Konečně! Mladý kluk, určitě sportovec, mě bere
do ruky, prohlíží, zkouší tlačítka. Je to příjemné. Ale co to slyším? „Bohužel, je to starý model,
chtěl bych něco modernějšího." A šup jsem zpátky ve výloze. Místo vedle mě je prázdné, zase
zmizel kolega s tím nakousnutým jablíčkem. „Chápete to? Co na něm všichni vidí?“ Já chci taky
svého majitele.
Budu trpělivý. Však se říká: „Kdo si počká, ten se dočká.“ A také: „Každé zboží si najde
svého kupce.“

2. Moje kočka

Tomáš Veselý, 6. A

O prázdninách jsme koupili kočku. Kočka
byla velmi malá, bylo to spíš kotě. Dali jsme jí jméno
Micka. Rada si hrála s klubíčky nití, z kterých
babička pletla svetry.
Z kotěte časem vyrostla kočka, která se chovala lépe jak člověk. Micka vypadala nějak
takhle. V černé srsti s krátkými chlupy a jemnou srstí svítily bílé tečky. Kočka si vyhledala
pelech na gauči u babičky.
Když doma v létě nikdo nebyl, kočka si vlezla do lednice, kterou se sama naučila
otevírat. Maminka se ptala: „Micko, kde seš?“ „Mňauk, mňauk,“ ozvala se kočka. Lezla do
lednice celkem často, hlavně kvůli klidu, a aby se ochladila. Lezla všude – třeba do zahrady,
ven i na strom, a dokonce i na střechu. Jednou ve čtvrtek jako vždy dostala svoji porci kočičího
jídla. Od rána se nějak netvářila, že by měla hlad, spíš vypadala ustaraně. Hned jsem poznal,
že se děje něco neobvyklého. Micince se dělo něco, z čeho měla velkou radost. Když jsem přišel
blíž, viděl jsem tři nově zrozená koťátka, cela holá. Byla ještě slepá a úplně maličká. Tak jsem
se staral o čtyři kočky. Jak koťátka vyrostla, vzala si sestra i bratr jedno. „Chtěla bych to malé,
huňaté,“ řekla sestra a hned se přidal bratr. „A já to srstnaté“. A tak se o ně starali bratr i sestra
a mně zbylo jenom to malé. To, co se nejvíc bálo. To malé koťátko, které bylo jediné nejvíc
podobné své mamince.

3. Deník mého domácího mazlíčka

David Svoboda, 8. B

(vítězná práce)
Ahoj, jmenuji se Mrňous a jsem křeček džungarský. Rozhodl jsem se, že vám ukážu část
ze svého deníku.
Pátek
Milý deníčku, dnešní den jsem
začal tím, že mě děti vzbudily. Pohrály si se
mnou a odešly do školy jako každý jiný den. A
tak jsem zase mohl spát (celou noc jsem běhal
v kolečku). Dneska se mi zdálo o tom, že jsem
běžel po poli plném pampelišek. Když děti
přišly ze školy, tak mi přinesly šťavnatou
pampelišku, takže se mi skoro splnil sen. Ještě
mi daly najíst, vyměnily mi písek na čištění
kožíšku. Rád jsem se v tom vyválel. Večer,
když se sešla celá rodina v obýváku, tak
koukali společně na obdélník na stěně. Nechápu, co je na tom baví. Předtím, než šly děti spát,
tak se se mnou ještě jednou pomazlily. V noci, když všichni spali, začalo pro mě pré. Celou noc
jsem běhal v kolečku a posiloval. Opakovaně jsem lezl na strop klece a přitahoval se. Díky tomu
mám silné paže a nohy.
Sobota
Milý deníčku, dnes děti nešly do školy, a tak mě nevzbudily jako normálně. Ale
naopak! Zcela bez varování běhal kolem mě nějaký hlučný stroj a pohlcoval piliny, které jsem
v noci tak pracně vyhazoval z klece ven. Bál jsem se, a tak jsem se schoval do domečku. Když
ten stroj utichl, vykouknul jsem samozřejmě ze zvědavosti ven, a v tu chvíli mě děti polapily.
Položily mě na gauč a hrály si se mnou. Byl jsem šťastný. Zbytek dne jsem prospal.
Neděle
Můj deníčku, dnešní den začal neobvykle! Děti přestěhovaly klec do svého
pokoje. Celé ráno uklízely a zdobily pokoj. Nechápal jsem, co se děje. Byl jsem celý zmatený.
Potom přicházely úplně cizí děti. Konečně mi došlo, kvůli čemu všechny ty manévry! Netrvalo
dlouho a stal jsem se středem pozornosti. Každý si mě chtěl pohladit. Trochu jsem se bál. Když
mě pak konečně nechaly být, ulevilo se mi. Po celou dobu, co děti byly po hromadě, tropily
totiž velký rámus. To se nám, křečkům, vůbec nezamlouvá! Nemohl jsem si proto schrupnout,
jak jsem přes den zvyklý. Byl jsem z toho unavený, vystresovaný a hodně mrzutý. Večer, když
konečně všichni ti zvědavci odešli, tak mě ani nebavilo běhat v kolečku. Proto jsem nečekal ani
na pravidelnou laskominku od svých nejmilejších a zalezl hned do pelíšku. V momentě jsem
usnul jako špalek.

Pondělí
Deníčku! Dnešek začal jako jakýkoliv jiný den. Nic nového. To jsem ještě ale
netušil, co mě čeká. Když se děti vrátily odpoledne ze školy, tak měly s sebou něco, co jsem
ještě předtím nikdy neviděl. Bylo to průhledné a kulaté. Daly mě do té koule! Když jsem po
chvíli váhání zjistil, že se v tom můžu pohybovat, opatrně jsem se rozeběhl. Jůůůů, to bylo
dobrodrůžo! Prošel jsem každý kout v bytě. Jakmile se děti nedívaly, tak jsem se jim z legrace
schoval za gauč a čekal jsem, kdy mě najdou. Ovšem našly mě vždy dřív, než bych čekal.
Vyndaly mě z koule a položily zpátky do klece. Běhat v kouli se mi líbilo a chtěl bych si to někdy
zopakovat. Už teď se nemůžu dočkat.
Úterý
Milý deníčku! Ráno, když jsem po odchodu celé rodiny zůstal doma úplně sám,
jsem se nudil. Po těch předcházejících dnech plných překvapení a manévrů jsem se asi ani
nemohl divit. Jednoduše jsem celé dopoledne prospal a nabíral síly. Když děti přišly ze školy,
měly pro mě zase malé překvapení. Vhodily mi do klece papírovou ruličku. Nejprve jsem
nevěděl, co s ní mám dělat. Ale brzy jsem tomu přišel na kloub! Prolézat ruličkou mě náramně
bavilo. Zkoušel jsem to všelijak: popředu, pozadu, po břiše, po zádech… Pak jsem začal ruličku
na krajích okousávat. Bavilo mě to tak moc, že jsem si neuvědomil, že jsem ji úplně celou
rozkousal. Z rozkousaných kousků jsem si udělal moc pohodlný pelíšek. Pelíšek byl tak
měkoučký, že jsem se v něm prochrupkal do dalšího dne….

Tohle je pár dnů z mého deníku. Chtěl jsem vám ukázat, že se dá zažívat
dobrodružství i v malé kleci. Jsem rád, že jsem se dostal do téhle rodiny, kde jsem šťastný. Moji
páníčkové se o mě bezvadně starají a já si užívám svůj křeččí život.

4. Cesta do středu Země

Filip Doležal, 9. tř.

Ahoj, jmenuji se Abdul Salam Nakadi. Můžete mě znát z knížek Jak přežít v parku nebo
Jak sestrojit stroj času. Dnes vám povím, jak jsem se dostal do středu Země.
Již v dětství jsem měl velké plány. Spousta se jich splnila. Hrál jsem v kapele velryb, založil
jsem rodinu se smečkou vlků, také jsem v noci přistál na Slunci se svojí vlastní raketou. Vše mi
bylo málo, a tak jsem dostal bezva nápad – podívám se do středu Země.
Přípravy na výpravu začaly dne 7. srpna roku 2016. Můj věrný přítel Ho Lee Fuk mi dal
mapu, abych se neztratil, a také mi dal pár rad na přežití. Jako důležité připomenul, abych si
zopakoval všechny zvířecí jazyky. O měsíc později jsem se tedy vydal na cestu. Plul jsem na
svém prvotřídním raftu vyrobeném z kelímků od Kostíků. Cesta oceánem mi trvala tři týdny a
mezitím jsem se živil zelím, abych nedostal kurděje, a Kostíky na silné kosti. Kurděje jsem
neměl, ale dostal jsem vše ostatní, tak nevím, proč mi Lee tohle radil. Po vyčerpávající cestě
jsem dorazil na ostrov, o kterém vědí jen tři lidé na světě. Podle mapy jsem se prosekal džunglí
k jeskyni, kde jsem s pomocí místních opic postavil pětihvězdičkový hotel. Usadil jsem se v
apartmá a přečkal jsem noc. Ráno mi kuchař připravil snídani. Tedy musím vám říct, že lemur
Jelimán vaří lépe než Pohlreich. Vzal jsem si svá zavazadla a vydal se na cestu jeskyní. Po asi
dvou hodinách jsem narazil na dveře, kde stál a hlídal kohout v obleku. Ještě že umím plynule
kohoutštinu. Tak říkám: „Kykyrykyký!“ a on na to „Cock-a-doodle-doo!“ To mě šokovalo,
nejspíš mluví anglickou kohoutštinou, tak mu na to odpovídám: „Cock-a-doodle-doodle-doo!“
(čili mluv německy, protože to mi jde líp) a on na to „Kikerikiki!“ No vida, chce konverzaci ve
španělštině. Má ji mít, neboť i tu ovládám, a tak mu povídám „Cocorico!“. Ihned se mi omluvil
za svůj špatný přízvuk a pustil mne do dveří. V ten moment mě oslnilo prudké světlo. Když
ztratilo na intenzitě, vyjeveně jsem zíral na svět uvnitř Země.
Někdo by čekal spoustu lávy, tajnou skrýš mimozemšťanů, nebo dinosaury. Ale ne. Tady
jsou věci a zvířata, které strčí Jurský park do kapsy. První jsem viděl stádo krav, které dojily
kakao s příchutí máty, skořice, jahody i banánu. Hned vedle ležel neviditelný lenochod. Ano
byl tam, zakopl jsem o něj. Taky mi pak pěkně vynadal. Pokud jste měli žízeň a kakao už vám
lezlo krkem, stačilo přijít k všudypřítomnému keři, na kterém rostly plechovky s limonádou.
Mohli jste navštívit zábavní park se spoustou atrakcí. Je zde antigravitační fotbal s tučňáky,
nebo je tu bungee jumping bez lana. Máte rádi Aquaparky? No tak ty tady nejsou. U jedné
skalky se nachází voda mládí (Moc to nepřehánějte, jelikož voda stáří tu není.). Pár minut
odtud je kino 5D, po kterém už nebudete chápat žádné fyzikální zákony. Je tu toho vážně

spoustu, ale nesmíte tu být déle jak týden, jinak si pro vás přijdou zdejší policisté – Jednorožci.
A to vám říkám, že s těmi už se nedomluvíte. Opravdu ne.
Mé dobrodružství rychle skončilo. Zdejší policii jsem nepadl do oka. Zadrželi mě a hajdy zpět
na zemský povrch. Tak jsem tu a píši další knihu – Jednorožčina hrou – a příručku Jak se
dostat z vězení.
Přeji vám krásný zbytek dne!

Váš Abdul Salam Nakadi

5. Jak mravenec přerostl opici

Eliška Pavlíková, 8. A

Byl jednou jeden malý mravenec. Jmenoval se Lojzík. Žil spokojeně v lese se svou
rodinou a přáteli. Jednou z jeho blízkých kamarádek byla i hbitá opička Míša. Náramně si
s Lojzíkem rozuměli, a tak dlouho netrvalo a stali se z nich nejlepší kamarádi. Jediný problém
spočíval v tom, že mravenec byl oproti Míše moc malý, a tak s ní nemohl skákat po stromech
ani jíst banány….
Lojzíka to moc trápilo. Začínal být stále více smutnější a mrzutější. Rozhodl se, že se
půjde projít do lesa a něco vymyslí. Celou cestu přitom usilovně přemýšlel nad tím, jak by se
mohl zvětšit. Až ho z toho všeho rozbolela hlava! Přestal být pozorný a najednou – bum, bác,
šplouch a spadl do zvláštní temné vody. Naštěstí nebyla hluboká. Lojzík uměl plavat, a tak se
mu podařilo vylézt na nedaleký břeh.
V momentě ale zjistil, že je něco špatně! Rostliny kolem něho byly stejně velké jako on.
Zmateně se začal prohlížet. Byl velký! Nevěděl, jak se to stalo. Vždyť jen spadl do vody! Ale co,
jeho přání se mu splnilo! „Hurá!“ zakřičel z plných plic a celý šťastný utíkal zpět ke svým
přátelům. Když uviděl opičku, vesele zavolal: „Podívej, Míšo! Jsem konečně velký!“ Míša a
všichni ostatní jen nevěřícně vykulili oči. „Co se ti stalo? Jak jsi to udělal?“ ptali se jeden přes
druhého. „Nevím. Prostě jsem jen spadl do vody a teď jsem takový. Ale jsem moc šťastný.
Konečně s tebou můžu běhat, skákat a dělat věci, o kterých se mi ještě včera jen zdálo,“
nadšeně vyprávěl Lojzík.
Další den si společně hráli. Lezli po stromech, vesele dováděli a skotačili, jedli banány.
Takhle se to opakovalo několik dalších dnů. Lojzík ale pomalu zjišťoval, že to není ono. Protože
byl na mravence opravdu velký, téměř každý se ho bál. Díky svým úctyhodným rozměrům se
ani nevešel do mraveniště. Musel spát venku pod širým nebem, a to se mu vůbec
nezamlouvalo. A s tím pohybem to také nebylo to pravé ořechové. Jak byl nemotorný a
neohrabaný!
Konečně si uvědomil, jaké nesmyslné přání měl.
„Kéž by to všechno zase bylo jako dřív!“ tiše naříkal při
měsíčku. Když o tom všem se slzami v očích řekl Míše,
čekalo ho příjemné překvapení. Opička znala totiž
rostlinu, která umí zmenšovat. Hned se vydali na cestu.
Netrvalo dlouho a na zelené louce ve stinném koutku ji
našli. Míša pomohla Lojzíkovi uvařit kouzelný lektvar.
Když byl kouzelný nápoj hotový, Lojzík zavřel oči a
opatrně se napil. Zamotala se mu hlava, roztřásly se
ruce a nohy, zadrkotaly zuby. Když oči zase pomalu
otevřel, zaradoval se: „Hurá, já jsem zase malý!“
„Už nikdy nebudu chtít být někým jiným,“ slíbil
všem po svém návratu. Vše bylo zase tak, jak má být.

6. Společné chvíle
(vítězná práce)
Když jsme jeli s rodinou na cestu,
která směřovala k lesu,
věděla jsem,
že to bude daleko,
ale zapomněla jsem si sluchátka, nemehlo!
Cesta vedla na královský hrad,
mamka udělala třídenní plán.
Prý budeme stanovat u rybníka!
Ale já si nevzala svého duhového poníka!
Já jsem před cestou pekla buchtu,
sourozenci mlaskají až k uchu.
Když jsme lezli kopcem na hrad,
začal velký déšť
a tatínek rozmýšlel návrat.
My jsme to nevzdali
a na hrad jsme se dostali.
Když jsme si prohlédli hrad,
všichni jsme měli hlad.
Tak bratra napadlo,
že uděláme táborák,
ale po cestě nás něco přepadlo,
byly to jen dvě veverky
a na obloze se udělaly krásné červánky.
Druhý den jsme se jen váleli u vody,
chtěli jsme na dva blízké lomy,
ale ležení bylo přednější
a také levnější.
Třetí den nastal,
bratr zaspal.
Nemohla jsem se přestat smát,
když se mě na čas začal ptát.
Nikomu se nechtělo odjet,
nedalo by se to přeci jen objet?

Leontýna Krejčí, 8. B

Vracet se do toho stereotypu,
cítila jsem se tu jak v blahobytu.
Byly to skvělé dny,
i když bylo na nich pár chyb,
hlavní je,
že jsme si to užili,
a společně to přežili.
Vždyť život je jen jeden,
a je jen na nás, kdy rozkveteme.
Hlavně se netrapte,
a dobrých příležitostí se lapte.

Chvíle s rodinou jsou krásné,
ale jen dočasné.
Tak spolu začněte trávit víc času,
a trochu ukazujte lásku,
než budete mít první vrásku.

7. Zvířecí miminka

Zuzana Armstarková, 6. B

Mají i zvířata srdce, myslím to srdce plné
emocí, ne to, které je drží při životě? Já si tu
otázku pokládala dlouho a odpověď jsem
dostala. Povím vám příběh, jak.
Takže, začalo to v pátek. Měli jsme jet
k babičce, navštívit ji a přespat u ní. Na cestě se
na louce pásly srny. „Tak jste konečně dorazili,“
přivítala nás babička. A řekla nám; „Pojedeme
ke koním. Narodilo se nové hříbě!“ Cesta byla
krátká. „Jsme tu!“ řekl táta. Přišla k nám majitelka a zeptala se: „Přišli jste se podívat na naše
koně?“ „Ano, prý máte nová hříbata.“ „Ano, jestli chcete, tak vás k nim odvedu.“ „Děkujeme!“
„Jsem tady,“ pošeptala nám paní majitelka, „ta klisna se jmenuje Valerie a to hříbě Erik.“
Černooký hnědáček mi sahal po pas a Valerii byl sotva k břichu. Valerie je mohutná klisna a je
jen o trošku světlejší než její potomek. Oba byli moc rozkošní. Vyvedli jsme je na louku, aby se
napásli. Erik se stále držel mámy a ona ho starostlivě očuchávala a pusinkovala.
Najednou se ozvalo babiččino zvonění telefonu. „Ano,“ řekla hlasitě babička a my jsme
slyšeli hlasité mumlání a trošku kňučení. „Dobře, tak my tam hned jsme. Musíme domů, Leo
nám začala rodit, jedem jí pomoct.“
„Ahoj, tak jak na tom je?“ „Vypadá, že to zvládne.“ Leo je babiččina fena, německý
ovčák, barvu má vlkošedou, vypadá krásně! Hlasitě kňučela, nebylo to příjemné, ale poprvé
v životě jsem viděla psí porod. Leonka při něm trpěla bolestmi, ale potom šťastně olizovala své
potomky a dávala jim napít. „Jsou to dva kluci,“ řekl potichu strejda, „Jaká jim dáš jména?“
Nerozmýšlela jsem se dlouho. „Trip a Largo, dva hlídací psi!“ „Dobře, tak jak říkáš.“ Pak jsme
se zasmáli.
Psí porod mi pomohl uvědomit si, že zvířátka dokážou být výbornými rodiči, někdy
lepšími než jsou ti lidští.

8. Střípky z mého neobyčejně obyčejného života

Libuše Koderová, 8. A

Ahoj,
jmenuji se Valentýna. Moji blízcí mi často říkají E-týna. Proč? To sama nevím. Možná jim mé
jméno připadá jen příliš dlouhé a celé ho vyslovit je prostě jen ztráta času. Zejména pak
v dnešní době, kdy čas běží dvakrát rychleji, ale stárneme pomaleji. Zvláštní, co?
Je mi úžasných 110 let. Od svých sta let jsem kouzelnice. Po dovršení tohoto věku tuhle zvláštní
schopnost získávají všechny dívky v naší rodině.
Při každé další oslavě narozenin musíme celý den jíst jen ve foust – fúúdúú a jediný povolený
nápoj je fokfola. Tím získáváme nejen moc a kouzelnickou sílu, ale houstnou nám vlasy,
prodlužují se řasy, rostou prsa a zadek. Ani málo, ani moc. Vždy tak akorát. Takhle se to
opakuje pravidelně rok co rok. Věřte, nebo nevěřte, dokonce i oči samy mění 3 x denně barvu.
To pak vezmeme selfí tyč a uděláme 1853 fotek a každou lichou umístíme na společný
Instagram s hejštejgem „Bulva se barví“. Ty, které jsou sudé, se samy automaticky smažou.
Proč? Prý pozůstatek z programování……..holt se nemůže povést vždycky všechno! Jen co
začne jednotlivé fotky lajkovat i naše babička, vyrosteme o 1 mm.
Naší oblíbenou zábavou jsou procházky k čoko-karamelové fontáně. U ní jsme obvykle do té
doby, dokud díky únavě nepřestane sama od sebe téct. Někdy tam trávíme celý den, někdy
týden, a už se dokonce stalo, že po nás vyhlásili celostátní pátrání. Ta fontána totiž
v nepravidelných intervalech mění své místo. Ne každý z kmene ale dokáže odhalit kód, který
prozradí, kde se zrovna nachází. To umím jen já. Kde jsem tuhle schopnost získala, netuším.
S čím bych se ještě ráda pochlubila? Asi tím, že
během dne vypiji 18 barelů džusů a sním asi 130
tvrdých rohlíků. Pravda, o některé se dělím s našimi
robotickými kachnami, které přilétají na naše šnečí
jezírko hned vedle obytných tunelů. Při krmení jim
pak vyprávíme horory, aby se jim lépe trávilo a
snadněji v hnízdech usínalo. Kachny jsou totiž
našimi nejlepšími parťáky a důvěrníky…… Jo, a
nemáme auta. Vycvičili jsme si slony, kteří na
zapísknutí přicupitají. Zvláštním poznávacím
znamením je to, že mají narůžovo nalakované
nehty, jmenují se Tikka Ikka Duu a krok mají ladný
jako baletky.
Jinak jsme ale úplně normální…….
Že nevěříte? Budu se těšit na příští setkání!
Vaše E-týna

9. Zimní snění

Ema Šimůnková, 6. B

Je velmi chladná, až mrazivá zima,
bílý a studený sníh padá na holou zem.
Koukám se z okna, v posteli dřímám a najednou jsem malá holka a jmenuji se Ema,
proletuji svým nadpřirozeným snem.

Lyžuju, běhám, plavu, po trávě lítám,
skotačím a válím sudy po celý den.
Nic jiného v mém snu na práci nemám,
je veliká škoda, že je to jen překrásný sen.

Mohu dělat podivuhodné a nadpřirozené věci.
Třeba létat jako delfíni v moři a plavat na souši,
mít fantazii je úžasné a senzační přeci,
v mém snu má každý malou hlavu a obrovské uši.

Mohu si vysnít dobré přátele a kamarádky,
v duchu tuším, že stejně nejsou opravdoví.
Alespoň u nás nejsou žádné hloupé hádky,
vždy čekám, až mi osud znamením odpoví.

Bohužel v zimním snu není nic navždycky.
Delfíni mizí v dálce. Od okna studeně fouká,
televize z obýváku řve na plné pecky,
bílá je moje snová louka, zmizela kamarádka.
Já ležím v posteli, venku je tma.
Aha, ocitla jsem zpátky na zemi.

10. Jak jsem přepral vlka

Michal Plevka, 9. tř.

Jistě se vám někdy stalo, že jste se v klidu procházeli městem a zaútočil na vás hrozivý vlk.
V dnešním vydání našeho týdeníku „izítra.cz“ si povíme, jak takovému útoku zabránit, jak
předejít zbytečným zraněním a jak vlka zneškodnit.
Mnoho lidí nemá sebemenší tušení, jak se v takové situaci zachovat. Nejhorší, co byste měli
udělat, je otočit se k vlkovi zády a utíkat. Útěkem dáte vlkovi najevo, že jste kořist a dodáte
mu nadřazenosti. Pokud se s ním nechcete dostat do konfliktu, je lepší se neotáčet zády a
pomalu, ale jistě couvat pryč. Pokud je však konflikt nevyhnutelný, zde je moje rada.
Před dvěma lety mě při procházce centrem Prahy napadnul velký, statný vlk. Využil jsem svých
bohatých zkušeností, a když se vlk rozběhnul mým směrem, uskočil jsem. „To je moje šance!“
řekl jsem si. Kdybych měl po ruce nějaký ostrý předmět, bylo by to jednodušší. Naštěstí jsem
měl alespoň provaz, který nosím stále kolem krku. Vzal jsem tedy provaz a během sekundy
jsem z něj udělal pouta, přesně na vlčí tlapy. Něco takového zvládnete samozřejmě také.
Uchopil jsem tedy pouta, a když vlk znovu zaútočil, pohotově jsem ho svázal do kozelce a
odtáhl do trójské ZOO.
Tedy ještě jednou: Přichystejte si lano, které nosíte stále s sebou. Jednoduše z něho udělejte
provizorní pouta na velké tlapy či menší packy. Vyčkejte, až na vás vlk zaútočí a pohotově jej
svažte. Při procházkách buďte ostražití, nikdy totiž nevíte, za kterým domem se skrývá hladový
vlk.

Velitel speciálních jednotek GIGN

11. Jak Jitřenka ke svému jménu přišla

Eliška Husarová, 9. tř.

Byl jednou jeden žák. Jmenoval se Tomáš. Chodil do 7. třídy Sluníčkové školy v Kadani.
Tuto školu měl velmi rád. Nejraději se učil ve školním altánu. A právě tam se jednoho dne
začaly dít podivné věci. Každé ráno našli zaměstnanci školy vysypaný koš na podlaze,
přestěhované lavice a stoly.
Mnoho mladých a odvážných chlapců se rozhodlo v altánu přespat a zjistit, co se tam
v noci děje. Všichni však skončili stejně. Ráno je našli v rohu altánu bledé, klepající se a
neschopné mluvit.
Tomáš se rozhodl, že taky zkusí štěstí. Zabalil si teplou deku, malý polštář a vydal se do
altánu na nocleh. Netrvalo dlouho a Tomáš usnul. O půlnoci ho probudil divný zvuk. Polekaně
se posadil. A to, co uviděl, vysvětlovalo úplně vše. Před ním stál duch. „Smrtelníku! Dám ti
hádanku. Uhodneš-li, přestanu strašit. Pokud se tak nestane, skončíš jako ti před tebou.
Hádanka zní: Jak tento altán Jitřenka ke svému jménu přišel?“ Duch domluvil a rozplynul se.
Tomáš přemýšlel celou noc. Ale ač byl chytrý, nevěděl. Vylezl na střechu altánu, aby se mu
lépe přemýšlelo. Za chvíli padla rosa. Tomášovi začala být zima.
A bylo jitro. Sluneční paprsky raného slunéčka se lámaly v kapkách rosy tak, že celá
střecha altánu zářila všemi barvami. Tomáš vyskočil na nohy. „Už vím! To díky tomu, že se
paprsky odrážejí od rosy, altán pak září! Proto se altánu říká Jitřenka!“ zakřičel Tomáš. Ozval
se duchův zlostný výkřik a od té doby byl v altánu klid. Tomáš se stal hrdinou školy a žáčci se
opět mohli v klidu učit.
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