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AKTUÁLNÍ DĚNÍ 

21. salon Pop art aneb 

Ikony dneška 

Jako každý rok, tak i letos specializace 

dramatická a výtvarná výchova uspořádaly 

salon. V letošním roce na téma Pop art aneb 

Ikony dneška. Akce vypukla 10. dubna 2013 

o velké přestávce, kdy se téměř celá škola plna 

očekávání tísnila v malé tělocvičně. Po úvodním 

slovu Mgr. Olgy Jünglingové začal hlavní 

program, inspirovaný reklamními ikonami 

současné konzumní kultury. Předvedli se nám 

„pan“ Facebook, Rytmus, Lady Gaga, Marilyn 

Manson s Ewou Farnou na vodítku, přišli ale 

také hip-hopeři. Vánoční atmosféru 

připomenula Coca-Cola. Poté defilovala 

v průvodu roztodivná směsice postav (od Ferdy 

mravence až po Katy Perry). Závěr patřil 

nesmrtelné Heleně Vondráčkové provázené 

skupinou extravagantních dívek.  

 
 

Celý salon zakončil společný tanec na píseň 

Gangnam Style, která roztančila i publikum. Po 

skončení programu si mohli návštěvníci 

prohlédnout díla studentů, která se inspirovala 

pop artem. Nástěnky po celé škole zdobilo 

mnoho krásných a zajímavých výtvarných děl.  

Velký úspěch měla AKCE RTY. Žáci i pedagogové 

otiskovali své rty na papírové „vizitky“. 

Nejkrásnější rty jste mohli ozdobit „hlasovacím 

lístkem“ v podobě čárového kódu. Inu, pop art 

je kultura neodmyslitelně spojená 

s konzumem…  

Podle mého názoru měl letošní salon velký 

úspěch a všem účinkujícím patří můj obdiv 

a poděkování. 

Radka Kroupová 2. D 

Všechno, jen ne nudná 

literární kavárna 

Ve středu ve tři hodiny jsem se zúčastnila 

Literární kavárny, která se konala v naší škole 

v učebně dramatické výchovy. Ten, kdo na ní 

nebyl, si možná řekne: „Kavárna? A literární? 

Co bych tam dělal? Tam bude určitě nuda.“  

Přesně tohle jsem si zpočátku myslela i já. Už 

jsem se zúčastnila několika podobných akcí, ale 

dosud mě žádná příliš neoslovila. Možná to 

bylo tím, že byly příliš „organizované“, že se 

tam četly texty slavných autorů a nebo… 

protože tam byla prostě byla nuda. 

Nic si však není tak vzdálené jako nuda a naše 

organizovaně neorganizovaná školní literární 

kavárna. Zatímco jste si hověli na měkkých, 

pohodlných polštářcích nebo prostě jen seděli 

u stolu, popíjeli kafíčko (nebo čaj, každý podle 

chuti) a papali všemožné dobroty, které 

studenti dramatické výchovy pro nás upekli, 

mohli jste poslouchat nadané básníky 

a muzikanty a herce a mnoho dalších nadaných 

Gangnam Style v podání SPgŠ 

Tělocvična doslova praskala ve švech 
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a šikovných lidiček. A co bylo nejúžasnější – ti 

všichni byli z naší školy!  Atmosféra tam byla 

opravdu nádherná. 

Vystoupilo mnoho studentů, ale jelikož ani 

papír není nekonečný a já musím dodržet 

přiměřenou délku tohoto článku, „vypíchnu“ 

jen několik vystoupení, která mě zaujala 

a pobavila nejvíce.  

Z básníků se mi nejvíce líbil Ondřej Bala, který 

skoro po celou dobu hrál na kytaru. Jeho básně 

měly šmrnc a vtip, tedy pokud vám nevadí 

černý humor. Celkem přednesl tři své básně. 

Náměty byly různé: v první nechal uhořet 

anděla, v další se vyznal, že není fanouškem 

letních festivalů, kde se hrdla prolévají 

gambrinusem a šťastné třináctky prožívají 

„orgasmus nad vystoupením Tomáše Kluse“. 

Poslední báseň byla oknem do historie, líčením 

smutné cesty vlakem do Osvětimi. 

Ale to nebyly jediné nápadité a poetické texty, 

které na letošní kavárně zazněly. Slyšeli jsme 

báseň o touze motýla stát se člověkem, 

básnický chvalozpěv na kavárnu, vtipnou báseň 

o smutném osudu počitadla, které bohužel 

ztratilo na své slávě kvůli čínskému vědci, jenž 

vymyslel kalkulačku. 

Za zmínku by stála vystoupení mnoha dalších 

studentů, ale nemůžu je zde vypsat všechny 

a proto jim pouze vzkážu: „Byli jste úžasní, 

obdivuji váš talent a odvahu předstoupit před 

ostatní, jelikož tu bych já určitě neměla.“ 

Aneta Machálková, 2. D 

 

Koukej, kam koukáš 

Dne 25. dubna se studenti dvouletého 

semináře a cvičení z geografie vypravili za 

doprovodu paní profesorky Švrčkové na exkurzi 

na Přírodovědeckou fakultu Univerzity 

Palackého v Olomouci. 

Jako průvodce nám ochotně posloužil 

Mgr. Vít Pászto. Nejprve se v rámci své 

prezentace pokoušel nás nalákat na studium 

oboru, kterému sám věnoval již devět let 

života, a sice geoinformatiky. Následovala 

krátká ukázka technických vymožeností této 

katedry. Jednalo se např. o přístroje 

na sledování pohybu očí při pohledu na různé 

objekty. Pověstným pokusným králíkem se 

stala jedna z našich spolužaček a výsledky 

testu, při kterém si prohlížela svalnaté „borce“ 

a jiné podobné obrázky, nikoho nejspíš příliš 

nepřekvapili.  

Dále jsme se vydali do hlavní budovy celé 

fakulty. Ta nás uchvátila svou moderní 

architekturou. V prvním patře nás čekaly ještě 

další tři přednášky. Tentokráte z katedry 

Nuda – ne, pohoda – ANO!!! 
Každý rok o stupeň lepší zábava… 
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regionální geografie, učitelství geografie 

a rozvojových studií.  

Nesmazatelný dojem na všech jednoznačně 

zanechala návštěva střešní terasy. S celou 

Olomoucí téměř na dlani, musí jít učení 

vyloženě samo. Tak neváhejte a zvažte 

možnost studia na Přírodovědecké fakultě 

Univerzity Palackého v Olomouci. 

Lucie Šebestová, septima 

Obhajoba ročníkových prací 

První týden v červnu (4. až 7. června) probíhaly 

na SPgŠ obhajoby ročníkových prací třetích 

ročníků pedagogického lycea. A bylo rozhodně 

na co se dívat. Študácké duše se přímo vyřádily 

na mnoha rozmanitých tématech, počínaje 

exaktními vědami, přes humanitní a konče 

aplikovaným výzkumem.  

Studenti předvedli nejen dobrou znalost svého 

tématu, ale dokázali i slušně „odprezentovat“ 

Konzultanti byli nekompromisní a nebáli se zajít 

i do doplňujících dotazů, přesto „lyceáře“ 

nezaskočili. Ohlasy na prezentace byly veskrze 

dobré, obecenstvo spokojené, a to nejen 

samotnými prezentacemi ale i fundovanými 

odpověďmi na doplňující dotazy z auditoria.  

Zároveň, tímto školním rokem 2012/2013, 

končí svoboda výběru témat. Novinkou pro 

příští školní rok a současné druhé ročníky je 

povinnost vybrat si ze seznamu nabídnutých 

témat. 

Úspěšným obhajitelům ročníkových prací 

nezbývá než pogratulovat a popřát jim, aby se 

jim znalosti a dovednosti nabyté při psaní 

ročníkových prací podařilo zužitkovat při 

budoucím studiu na vysokých školách. 

„Proutek se musí ohýbat, dokud je mladý“ – 

naši učitelé to s námi myslí dobře. Koneckonců 

je skvělé vědět, že mě na VŠ psaní dalších 

takovýchto podivných výmyslů (seminárek, 

bakalářek, diplomek…) již nemůže překvapit 

že? Proto gratulace všem úspěšným obhájcům, 

konzultantům a hodně zdaru při další metě, 

kterou musí zdolat na cestě ke vzdělání, tedy 

maturitní zkoušce! 

Tadeáš Kratochvíl, 3. C 

Puškinův památník 

Dne 20. března 2013 se studenti naší školy 

zúčastnili krajského kola soutěže v jazyce 

ruském – Puškinova památníku. Tato soutěž 

má již dlouhou tradici a je zaměřena na texty 

rusky píšících autorů.  Soutěž se tradičně 

konala na Obchodní akademii v Mohelnici. 

Naše škola se této soutěže zúčastnila ve velkém 

počtu a celkem námi byly zastoupeny 

tři kategorie: kolektiv žáků SŠ, kolektiv žáků ZŠ 

a sólový přednes. 

V oblasti slovního projevu za kolektiv studentů 

středních škol se umístili žáci ze třídy 2. A 

Lenka Chrastinová a Matyáš Frydrych a ze třídy 

2. B Jana Zedková a Pavel Krupař na krásném 

2. místě za romantické dramatické scénky 

A. P. Čechova.  

V oblasti sólové recitace se na 1. místě umístil 

Pavel Krupař z 2. B za monolog od 

M. J. Lermontova, kterého se porota rozhodla 

poslat do celonárodního kola, které se koná 

10. května 2013 v Praze. 

Velký ohlas vzbudil Tadeáš Kratochvíl, který 

v dobové uniformě obhajoval práci o česko-

slovenských legiích. 
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Dalšího úspěchu se podařilo dosáhnout 

žákyním ze sekundy a tercie za kolektiv žáků 

základních škol. Umístili se na krásném 1. místě 

za provedení dramatické scénky Anděl 

Olgy Zverliny a píseň Anděl. Jsou to žákyně 

Adéla Kašpaříková, Hana Chrastinová, 

Veronika Chrastinová, Andrea Dosoudilová, 

Vladěna Havlíčková a Lucie Šálková. Postupují 

rovněž jako Pavel Krupař do celonárodního 

kola.  

Hudební doprovod při dramatických scénkách 

zajistili žáci z 3. C Jakub Skácelík a Jan Smola.  

Velkou oporou byla také paní profesorka 

Vališová, která vyhledala texty a ochotně všem 

pomohla s tím, aby podali na soutěži, co 

nejlepší výkon.  

Všem soutěžícím blahopřejeme a přejeme 

mnoho dalších úspěchů.  

Lenka Chrastinová, 2. A 

 

Finále Puškinova 

památníku 

Dne 10. května 2013 se naši žáci zúčastnili 

finále celostátní přehlídky ARS POETICA – 

Puškinův památník. Ta se konala v Praze 

v Ruském středisku vědy a kultury. 

Na tuto přehlídku se po vítězství v krajském 

kole probojoval kolektiv „amatérských herců“ 

z GJB a SPgŠ Přerov ve složení: 

Adéla Kašpaříková, Veronika Chrastinová, 

Hana Chrastinová, Vladěna Havlíčková 

ze sekundy a Lucie Šálková z tercie. Uvedení 

žáci dramaticky ztvárnili scénku Anděl 

spisovatelky O. Zverliny. Svůj výstup zakončili 

stejnojmennou písní, k níž úžasný hudební 

doprovod zajistili žáci ze 3. C Jakub Skácelík 

a Jan Smola. Ani ve velké konkurenci vítězů 

ze všech krajů ČR (kolem 230 osob) se naše 

škola neztratila. Tohoto skvělého výsledku by 

nedosáhli bez velmi kvalitního vedení paní 

profesorkou Mgr. Veronikou Vališovou. Naši 

žáci se nejen pobavili při nácviku a vlastní 

dramatizaci scénky, ale i při samotné produkci 

na soutěžních prknech.  

Za vzornou reprezentaci školy studenti získali 

knižní ceny a diplom. 

Lucie Šálková, tercie 

Hudební (s)pecka 

Tak jsme pojmenovali koncert, který se 

uskutečnil 24. dubna 2013 v sále SPgŠ. Koncert 

připravili žáci vyšších ročníků pro své 

spolužáky, kteří se chystají v příštím školním 

roce studovat specializaci hudební výchovy.  

Repertoár byl různorodý. V úvodu překrásně 

zazpívala Květa Svozilová z 3. D árii z muzikálu 

Fantom opery od A. L. Webbera, následovaly 

jazzové skladby v provedení dechového 

kvintetu pod vedením pana Kružíka. Eliška 

Szabová si vybrala árii z muzikálu My fair lady  

Spokojení účastníci soutěže třímající diplomy 

Sekunda a tercie – naši andělé 
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a ukázala skvělou pěveckou techniku. Umění 

hry na kytaru předvedla Kateřina Havelková, na 

příčnou flétnu Kristýna Pospíšilová a na housle 

Alžběta Vaculová a Kateřina Jursová 

s doprovodem klavíru Adély Dufkové.  

Naši žáci se také zajímají o lidovou kulturu, 

proto „narychlo“ vznikl hanácký soubor, 

a děvčata (Kateřina Skýpalová, Lucie 

Bouchalová, Veronika Surá, Jarmila Skácelová, 

Petra Dudová, Anna Buriánková 

a Adéla Kopřivová, která vystoupila sólově) 

nacvičila trojhlasé lidové písně. Žáci mohli vidět 

pravé hanácké kroje.  

Na koncertě se předvedly také žákyně prvních 

ročníků, mezi ně patřily Anna Buriánková 

a Petra Dudová, které zahrály čtyřručně 

klavírní skladbu A. Arenského. Pavla Fialová 

zvládla bravurně skladbu na cembalo. 

Nechyběla ani recitace Kateřiny Röderové 

z 3. BP.  

Závěr koncertu byl směřován k populární 

hudbě, Veronika Kunovská ze 4. C zazpívala 

rockovou píseň od skupiny Guns´n´Roses 

a trojice dívek, Michaela Horváthová, Edita 

Sedlaříková a Eliška Spurná, dojemně zazpívala 

píseň Everybody hurts for Haiti, kterou 

doplňovala prezentace s obrázky.  

Úplný závěr koncertu patřil pěveckému sboru 

pod vedením Mgr. Kateřiny Skácelové. Sbor se 

pochlubil soutěžním repertoárem z Hudebního 

festivalu v Prachaticích. Jejich Ptačí koncert od 

Jurkoviče uchvátil všechny posluchače v sále.  

Díky patří také učitelům, kteří žáky na koncert 

připravovali, Janě Možíšové, Jiřímu Ocelkovi 

a Marii Haluzové. 

Mgr. Marie Haluzová 

Jarní koncert mýma očima  

Už mnoho dní před oním 24. květnem nás 

všudypřítomné plakáty informovaly o tom, že 

budeme vítat jaro. A ne jen tak ledajak. 

Hudbou! Katka Havelková s kytarou 

Hanácky dcerke 

Dechový kvintet, který vám vezme dech 
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Právě 24. května 2013 se na naší škole totiž 

uskutečnil již poněkolikáté Jarní koncert. 

Studenti hudební specializace sebrali 

všemožné hudební nástroje a především 

odvahu a pustili se s vervou do organizace 

tohoto úžasného projektu. 

Už před začátkem koncertu byla v sále téměř 

hmatatelná atmosféra radosti, která potěšila 

posluchače, povzbuzovala zúčastněné 

a pomohla jim zbavit se obligátní trémy. 

Pro mě, jako pro jednoho z vystupujících, to byl 

mimořádný zážitek. Naše snaha a náš talent 

byly oceněny potleskem publika, což je 

nejkrásnější odměna, které se může 

hudebníkovi dostat. 

Až vám tedy příští rok padne zrak na plakát, 

který bude vyzývat k účasti na Jarním koncertu, 

překonejte ostych, seberte odvahu a ukažte, co 

ve vás je. Vždyť jak řekl francouzský spisovatel 

Victor Hugo: „Jak ubozí jsou ti lidé, kteří nikdy 

nezpívají, a zemřou se vší svou hudbou v sobě.“ 

Květa Svozilová, 3. D  

 

Litero na stupních vítězů 

Ve školním roce 2012/13 se časopis Litero opět 

účastnil soutěže O nejinspirativnější školní 

časopis roku, kterou pořádá Asociace 

středoškolských klubů ČR. Výsledky byly 

vyhlášeny 12. dubna 2013 v prostorách 

knihovny Jiřího Mahena v Brně. V krajském 

kole jsme obsadili první místo a postupujeme 

do dalšího, celostátního, kola. 

V prosinci 2013 se tedy naši redaktoři mohou 

těšit na celostátní setkání mladých novinářů, 

které je tradičně spojeno s workshopem, kde se 

mohou studenti naučit nové dovednosti 

z oblasti grafiky, reklamy, mediálních věd 

a dalších témat týkajících se žurnalistiky. 

Eva Fojtová 

 

Úspěch debatní ligy 

Dne 5. června se konala další debatní soutěž, 

které se účastnily třídy 2. B (Smolka, Krupař, 

Svoboda) a 2. A (Chrastinová, Frydrych).  

Po předchozím nezdaru jsme sebevědomím 

zrovna neoplývali a brali jsme ji spíše jako další 

zkušenost, kterou zúročíme příští rok. 

Na Gymnázium Čajkovského jsme dorazili 

s časovou rezervou, kterou jsme využili 

k poslednímu dolaďování argumentů a po 

krátké prezentaci na téma „Menšiny v ČR“ jsme 

posilnění šli do prvního boje, který byl z mého 

pohledu velmi vyrovnaný a i verdikt rozhodčího 

tomu odpovídal. Prohra ve velmi kvalitní 

debatě nám zajistila velké množství bodů, které 

se později ukázaly jako rozhodující.  

Po této prohře jsme se rychle otřepali 

a s vědomím, že již nemáme co ztratit, jsme se 

vrhli do souboje s Gymnáziem Čajkovského. 

Opět bylo vidět, že se střetly vyrovnané týmy a 

nakonec jsme na téma 2. „Zaměstnavatelé by 

měli pracovní místa primárně nabízet 

absolventům škol a ne sociálně zvýhodněným 

Úspěch i závazek do budoucna 

Sbor pod vedením K. Skácelové 
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skupinám“, zvítězili velmi těsně a překvapivě na 

úkor favorita turnaje.  

Poslední a rozhodující debata nám mohla 

zaručit pohár, což jsme měli na mysli, a po 

perfektním výkonu nás všech jsme nedali 

Cyrilometodějskému gymnáziu šanci. Naše 

dokonale připravená taktika na tezi 3. 

„Veřejnoprávní televize v České republice by 

měly zavést zpravodajství v romském jazyce“ 

vyšla do nejmenšího detailu a zbývalo nám jen 

čekat na vyhlášení soutěže. 

Již v tuto chvíli jsme měli jisté nejhůře čtvrté 

místo, o to větším překvapením bylo, když nás 

vyhlásili nejlepším týmem, a tudíž nás čekalo 

finále proti Gymnáziu Čajkovského, se kterým 

jsme již jednou dokázali poradit. Debata na 

stejné téma jako posledně, avšak na straně 

negační, byla podle slov rozhodčích turnaje 

nejvyrovnanější a rozhodovaly detaily, nakonec 

jsme však podlehli a slavili druhé místo, které 

bylo v takovéto konkurenci opravdovým 

úspěchem. 

Radek Smolka, 2. B 

ROZHOVOR 

Rozhovor s ministrem 

školství, mládeže a 

tělovýchovy Petrem Fialou 

Ve dnech 3. až 5. dubna 2013 se v Přerově 

konala celostátní konference Asociace 

ředitelů gymnázií ČR. Zúčastnilo se jí 

130 ředitelů gymnázií ze všech krajů, zástupci 

MŠMT ČR i nevyšší představitelé fakult 

vzdělávajících učitele. Mezi hlavní témata 

patřila pregraduální příprava na fakultách 

vzdělávajících učitele, postavení víceletých 

gymnázií ve struktuře vzdělávací soustavy, 

kariérní systém, přijímací zkoušky 

a v neposlední řadě i to, co naše studenty 

zajímá nejvíce, tedy státní maturita. 

Konference se účastnil i ministr školství PETR 

FIALA, který byl tak laskavý, že našemu 

časopisu poskytl exkluzivní rozhovor. 

Musím se Vám přiznat, že jsem trochu 

nervózní. Je to můj první rozhovor a rovnou 

s ministrem… 

Můj první rozhovor to není a to je výhoda. 

Takže když bychom to zprůměrovali, tak máme 

za sebou již desítky rozhovorů oba a tím pádem 

je to dobré. 

Děkuji. Jak jste spokojen s výsledky 

konference? 

Moc. Jsem rád, že se ředitelé gymnázií zabývají 

důležitými tématy od forem financování přes 

kariérní systém až po další rozvoj středního 

školství. Byl jsem tady velmi příznivě přijat, 

proběhla zajímavá diskuse. To jsou všechno 

věci, které mě vedou k jednoznačné odpovědi, 

že se mi tato konference velmi líbila. 

 
 

To mne těší. Nyní bych ráda přešla k otázkám 

státních maturit, které se nás maturantů 

týkají nejvíce. Letos budeme všichni povinně 

maturovat z jediné úrovně státní maturity a to 

základní. Pro studenty gymnázií tak maturita 

není žádnou výzvou. Cítíte také tu bezzubost 

státní maturity, kdy gymnazista zvládne 

maturitu i bez přípravy? 

Úplně to tak necítím, protože mám syna, který 

je také maturant. A že by to pro něj žádná výzva 

nebyla, jsem si doma úplně nevšiml. Ale abych 

odpověděl vážně: už v loňském roce se ukázalo, 

že tu vyšší úroveň maturity si zapisovalo 

Ministr školství Petr Fiala 
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3,5 % žáků, čili naprosté minimum. Právě v těch 

vyšších formách se objevovalo velké množství 

chyb, a to skutečně pro celý ten systém je 

nebezpečné, neefektivní a hlavně to nemá 

žádný význam, když si ani sami studenti tuto 

verzi maturity nevolí.  

Další problém vyšší úrovně byl v tom, že 

nesměřovala k tomu, k čemu měla být určena – 

tedy nestala se součástí přijímacího řízení na 

vysoké školy. Vysoké školy se jejími výsledky de 

facto nemohly řídit. Proto jsme omezili 

maturitu na jednu úroveň. Určitě to není 

definitivní stav. Dále intenzivně debatujeme 

s odbornou komisí, ve které jsou zastoupeni 

i ředitelé gymnázií, o tom, jak by měla maturita 

v budoucnu vypadat. Ovšem má-li být zkouška 

jednotná pro všechny typy škol, vždycky se 

budeme potýkat s tím, že pro někoho bude 

snazší a pro někoho složitější. Spíš se musíme 

snažit, aby obsahovala i části, na kterých se 

prokáží vyšší znalosti, a maturitní zkouška tak 

bude využitelná i pro přijímání na vysoké školy. 

 
 

 

Může ministr školství přimět tak autonomní 

orgán jako jsou vysoké školy k tomu, aby 

přihlížely k výsledkům státních maturit? 

Přímo ne, protože ze zákona o vysokých 

školách je tato kompetence zcela věcí vysokých 

škol. Já to pokládám za správné a ani bych to 

nechtěl měnit, ale myslím, že dobře 

nastavenou maturitou a diskusí s vysokými 

školami lze dosáhnout toho, že v budoucnu 

budou akceptovat určitou část maturity jako 

vodítko při přijímacím řízení. 

Tady se znovu vracím k tomu, o čem už jsme 

mluvili. Jestliže vyšší forma maturity 

obsahovala chyby, jestliže vzrůstala nedůvěra 

ke státní maturitě, pak to není něco, co by 

mohly vysoké školy akceptovat. Nejprve 

musíme maturitu upravit tak, aby se těšila větší 

důvěře veřejnosti, a pak lze hovořit s vysokými 

školami o tom, že by ji měly více zohledňovat. 

Samozřejmě v jedné věci však maturita 

fungovala: maturita je základní podmínkou pro 

vstup na vysokou školu. Určité procento žáků 

u maturity neuspělo a to jsou ti, kteří na 

vysokou školu nemohli býti přijati. 

Plánujete do budoucna, že by se obnovily dvě 

úrovně zkoušky s tím, že vyšší forma by byla 

povinná pro gymnazisty? 

Ne, touto cestou určitě nepůjdeme. Nabízejí 

jiné varianty, například nepovinná část 

maturitní zkoušky, která by prokázala vyšší 

znalosti a byla by využitelná při přijímacím 

řízení. Ale to ještě předčasné. Má-li maturita 

být společná zkouška, pak určitou část musí 

skládat všichni společně. Myslím, že problém 

dvou úrovní byl i v tom, že provést volbu 

můžete jen na začátku a pak už nemůžete nic 

změnit.  

Domníváte se, že nedůvěra ke státní maturitě 

je zapříčiněna i tím loňským, často omílaným 

kolapsem vyšší maturity z matematiky? 

Určitě taky, protože důvěra se obtížně získává 

a snadno se ztratí. Věřím, že letošní ročník je 

připraven tak, aby k závažnějším problémům 

nedošlo a že se důvěra obnoví. Příznivců státní 

maturity je hodně a myslím si, že ten krok 

samotný – vytvořit společnou část maturitní 

zkoušky - byl rozumný.  

Trnem v oku dnešních studentů je matematika 

a právě jí věnujete ve svém programu 

2x5 kroků ke zlepšení vzdělávání celý jeden 

bod. Myslíte si, že matematika je jedním 

ze základních stavebních kamenů vzdělanosti? 

Matematika je určitě důležitou součástí 

všeobecného vzdělání, a to říkám jako člověk, 

Pan ministr ochotně odpovídal studentům na 

jejich otázky. 
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který se celý život věnoval humanitním 

a sociálním vědám. Myslím si, že matematika je 

jedním z jazyků, který otevírá bránu 

k přírodním vědám a z tohoto hlediska je její 

význam velký, proto taky v těch úvahách 

o dalším vývoji maturitní zkoušky přemýšlíme 

nad tím, že by vedle češtiny a cizího jazyka byla 

právě matematika povinnou součástí maturitní 

zkoušky.  

Má nějaký vliv profesor Milan Hejný 

z Pedagogické fakulty University Karlovy 

(propagátor myšlenky, že matematika nejsou 

počty, ale způsob myšlení – pozn. red.) na 

vývoj povinné státní maturity? 

Ani ne, myslím si, že právě takové alternativní 

přístupy k výuce matematiky jakou nabízí 

profesor Hejný, je třeba zkoušet a podporovat. 

Problém úrovně matematické gramotnosti 

spočívá nepochybně i v tom, jak je matematika 

vyučována. Řada žáků se nedívá na matematiku 

pozitivně. Není to předmět, který by je bavil, 

těšil a zajímal a to je věc, kterou musíme 

změnit. Není to dáno samotnou povahou 

matematiky, spíše tím, jak je vyučována. My si 

nemůžeme dovolit, a to jak z hlediska 

všeobecného vzdělávání, tak z hlediska zájmu 

o technické a přírodní obory, aby mladí lidé 

ztráceli zájem o matematiku příliš brzy. 

Měla jsem možnost důkladně se seznámit se 

studijními materiály profesora Hejného pro 

třetí ročník a měla jsem pocit, že žáci jsou již 

od tohoto věku připravováni na státní 

maturitní zkoušku. Máte v plánu zavést 

maturitu z matematiky povinně? 

Samozřejmě kdybychom dosáhli toho, že se 

úroveň matematických znalostí zlepšila a že by 

matematika nebyla „strašákem“, ale byla 

předmětem, který žáci absolvují rádi, tak by to 

bylo i snazší z hlediska zavádění povinné 

matematiky. Musím ale říct, že debata 

o povinné matematice jako součásti maturitní 

zkoušky není úplně jednoznačná a že nás čekají 

ještě rozsáhlé diskuse, než dospějeme 

k nějakému závěru. Je také potřeba si 

uvědomit, že řada středních škol nenabízí 

matematiku v dostatečném rozsahu, takže 

jakákoliv maturita, která by obsahovala 

povinnou matematiku, by se musela dlouho 

připravovat. Minimální doba, která by vedla 

od rozhodnutí k zavedení, je 5 až 6 let. 

Na závěr bych Vás chtěla poprosit, zdali byste 

vzkázal pár slov letošním maturantům. 

Samozřejmě jim přeji co nejlepší výsledky 

u maturity a hlavně to, aby se potom dostali na 

takovou vysokou školu, jakou chtějí studovat. 

Klára Alexandra Veselá, Patrik Florian, 

Lenka Kožuchová, oktáva 

AUTORSKÁ TVORBA 

Roztoči 

Jde si takhle Pepa Roztoč po peřinovém údolí. 

Ještě si ani nestihl protáhnout tykadla a už vidí 

svého kamaráda Frantu Roztočila.  

„Jak se vede, Fando? Roztočíme to dneska?“ 

zavolal Pepa a oba se smáli, až se za klepítka 

popadali. 

„To máš recht, Josefe! Ten malej klučina si zase 

neustlal, to si pošmáknem.“  

„No jo, kdyby byl pečlivej jako jeho sestra 

a ustlal si každý den, tak nemáme ani co do 

pusy. Zlatej prcek nepořádnej! Co abychom si 

zasoutěžili, kdo sní nejvíc peří.“  

Zajímavý rozhovor přilákal i ředitelku GJB 

a SPgŠ Přerov, Mgr. Romanu Studýnkovou. 
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Oba se usmáli a zamířili k prvním pírku, které 

uviděli. Každý popadl jeden konec pírka a dali 

se do soutěže o to, kdo sní větší kus.  

„Vidíš, Pepíku, já ti říkal, že ten prcek bude 

nepořádnej. S takovou sem můžeš pozvat tu 

svou Adélku Roztočákovou a vlastně celou její 

rodinu. Vypadá to, že se tu budeme mít všichni 

dobře.“  

A tak si libovali a dobře se měli v postýlce, 

kterou si kluk ráno neustlal… 

Kateřina Havelková, 2. BP 

Eda a Jenda – sportovci jak 

mají být 

Bylo nebylo, v jednom království zvaném 

Postýlka žili byli dva malí roztoči Eda a Jenda. 

Bratříčci, kteří ze všeho nejraději sportovali 

a vyváděli různé lumpačiny. Sportovat 

v Postýlce ale nebylo jen tak. Přes den nikde 

nikdo, jen samá rovina, občas zelený vršek, 

občas růžová dolina, až na konci království 

seděl veliký podivný čtyřnohý obr. Ale nebyl 

jediný… 

V noci, to byla jiná věc. Každého večera se totiž 

do jejich království přikrade ten nejobrovitější 

z obrovitých obrů. A to byste nevěřili, co se 

s ním, když se svalí do Peřin a usne, dá dělat. 

Jednou takhle v noci povídá Jenda Edovi:  

„Hele Edo, já se nudím. Co kdybychom si 

zazávodili. Víš, jen tak.“ 

„ No, to je docela dobrý nápad!“ Zvolal Eda. 

„A víš co? Uděláme si závod ve slalomu.“  

„Juchů!!“ zaradoval se Jenda, ale pak se mu 

rázem zakabonilo čelo. „ A co je to vlastně ten 

slalom?“ 

 „No, inu je to závod, kde musíš běhat mezi 

tyčkami, které jsou buď červené anebo modré. 

Obíháš kolem nich pokaždé z jiné strany, podle 

toho jak jsou barevné.“ 

 „Ahá, tak to je ale moc chytrý sport, to si 

zároveň procvičíme barvičky...“ Jenda chvíli 

přemýšlel a Eda mezi tím něco hledal. Když se 

vrátil k Jendovi, podal mu dvě obrovité 

pastelky. 

„Tak, Jendo, vezmi pastelky a pojď se mnou, 

něco ti ukážu.“ 

A tak šli. Vyškrábali se do kopce Hlava. 

Zanedlouho stáli oba před opravdu hustým 

a ponurým lesem. (Samozřejmě, že to les nebyl, 

byly to vlasy toho obra, který zrovinka usnul.) 

„A teď, abychom mohli závodit, musíme si 

vyznačit tyče. Ty máš pastelky, tak teď budeš 

barvit každou druhou tyčku, ano?“ 

 „Rozkaz, šéfe!“ řekl Jenda důležitě.  

„Já si ještě někam odskočím,“ dodal Eda 

a bezstarostně odběhl. Jenže Eda netušil, že 

Jenda tak trochu plave v číslech. Než se Eda 

vrátil, stačil Jenda obarvit červeno modře celý 

les. 

„Propáníčka, Jendo, co tu děláš?“ Jenda se 

zarazil a nechápal, co se stalo. Na přemýšlení 

však bylo už pozdě. Svítalo a obr se právě 

probouzel. Eda a Jendou přestali mudrovat, 

vzali nohy na ramena a tak tak stačili utéct. 

Dodnes nikdo neví, zda si slalom Eda s Jenou 

někdy opravdu vyzkoušeli. Jisté ale je, že obr, 

mimochodem jmenoval se Franta, nechápal, 

jak se mohl z ničeho nic probudit s červeno-

modrou hlavou. Ale o tom už bude vyprávět 

úplně jiná pohádka… 

Martina Lakomá, 2. BP 

Roztoči tanečníci 

Díval se jednou starosta Rotočína Oldřich 

Roztoč na televizi a zrovna dávali StarDance. 

Starosta zbystřil. „To je přesně to, co pozvedne 

kulturu naší obce!“ 

Ráno svolal všechny zastupitele a dali hlavy 

dohromady.  

Nechali natisknout letáky, místním rozhlasem 

vyhlásili: „Pozor, pozor! Hlášení roztočího 

rozhlasu! Dne 15. března se uskuteční velká 

soutěž ve společenských tancích. Hlavní výhrou 

je nový plazmový televizor, který do soutěže 

laskavě věnoval majitel elektra, pan Elektroč.“ 

Všichni obyvatelé Roztočína se dali do pilného 

nacvičování a DVD Hříšný tanec nebylo 

k sehnání.  
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A nastal osudný večer! Celá obec se ozářila 

lampiony, všichni se oblékli do slavnostního. 

Nikdo si nenechal ujít příležitost vidět své 

sousedky v dlouhých šatech, načesaných 

vlasech a souseda vidět v obleku místo 

obvyklých montérek.  

V kulturním sále místní Roztočovny se rozhořel 

se boj. Na tanečním parketu se střídaly páry. 

Někteří si šlapaly na nohy, jiné byly docela 

i elegantní. 

Porota složená z pana Elektroče, dárce hlavní 

ceny, pana Jelitoče, místního řezníka, který si 

laskavě vzal na starosti občerstvení, 

paní Krásnotočové, předsedkyně místního 

zkrášlovacího spolku a pana starosty bedlivě 

sledovala vířící páry. 

Přišla chvíle vyhlásit vítěze. Všude zavládlo 

napětí a nervozita. Pan Elektroč stál 

na stupínku a v třesoucích se dlaních držel 

obálku. Opatrně ji otevřel a přečetl jméno 

vítěze: „Pan a paní Točálkovi!“ Vítězný pár se 

objal, zatímco sálem se ozvala nesouhlasná 

mručení a výkřiky: „To je podvod! 

Nespravedlnost! Vždyť si šlapali na nohy!“ 

„To teda nešlapali!“ Vykřikla paní Točálková 

a strčila do sousedky.  

A začala mela. Každý začal obviňovat každého, 

létaly pěsti a pohlavky. 

Pan Elektroč se snažil ze stupínku rozzuřený 

dav uklidnit, ale vzdal to poté, co byl zasažen 

letícím objektem. Patrně jelitem od firmy 

Jelitoč. Načež pan starosta zakřičel: „Ticho!“ 

A sál se kupodivu uklidnil. Pak starosta 

pokračoval: „Jestli neznáte pravidla fair play, 

slušnost, nejste schopni přát vítězi jeho úspěch, 

nemáme se o čem bavit!“ Vrátil televizi panu 

Elektroči a akci rozpustil.  

Poučili se už obyvatelé? Kdo ví? Snad o nich 

a jejich obci Roztočíně ještě někdy uslyšíme. 

Kristýna Maňásková, 2. BP 

Fotbalový zápas 

Jednoho dne ve škole říká paní učitelka 

Roztočům: „Děti, příští týden se koná na naší 

škole fotbalový turnaj. Budeme hrát proti 

Červotočům. Jsou to několikanásobní mistři 

světa, proto se na ně musíme pořádně 

připravit“. 

Děti byly rády, že se takového zápasu mohou 

zúčastnit, zároveň se ale obávaly silného 

soupeře. Začaly se tedy poctivě připravovat. 

Každý den se Roztočata scházela v tělocvičně 

a pečlivě trénovala. 

Nadešel den s velkým D. Roztočata byla 

připravena, a přestože byla trochu rozechvělá, 

velice se těšila. Diváci a podporovatelé se 

pomalinku scházeli, vyhlíželi oba fotbalové 

týmy a pozorovali roztleskávačky. 

„Týmy jsou připravené a zápas může začít,“ 

oznámil hlasatel a ostrý hvizd zahájil utkání. 

První polovina zápasu probíhala bez problémů, 

žádný z týmů nedal ani gól. V druhém poločasu 

se týmu FC Roztoči stala nepříjemná věc. 

Kapitán družstva Rosťa Roztoč v dresu s číslem 

48 si nešťastně zlomil nohu a nemohl dále 

pokračovat v zápase. Od toho okamžiku se 

červotoči pustili do ofenzivní hry s ještě větší 

vervou. Do branky Roztočů padal jeden gól 

za druhým.  

„Píííísk, píísk!“ ozvalo se na hřišti. 

„Rozhodčí oznámil konec zápasu, a máme 

vítěze,“ jásal hlasatel z amplionů. „Zvítězil tým 

červotočů!“  

„Hip, hip hurááá“, volají diváci. Nadšení 

Červotoči jásali na hřišti a zdravili se se svými 

fanoušky. 

Pro Roztoče neskončil zápas šťastně, ale 

důležité je zúčastnit se, je to přece hra. 

Jarmila Surmová, 2. BP 

O kytičce bez okvětních 

lístků 

Na paloučku u lesa stála chaloupka, ve které 

bydlela babička Grešlička. Okolo chaloupky 

měla zahrádku plnou kytiček a různých bylinek, 

o které s láskou pečovala. Babička byla velmi 

oblíbená a spousta lidí k ní chodila s různými 
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nemocemi, protože věděli, že za pomoci těchto 

bylinek a kytiček je umí babička vyléčit. 

Měla všechny kytičky a bylinky až na jednu, 

jedna jí chyběla, ale ta rostla pouze jednou za 

rok v lese o půlnoci za měsíčního svitu. Ta noc 

nastala a babička byla rozhodnutá a vydala se 

do lesa. Dlouho bloudila lesem, až najednou 

uslyšela, jak někdo naříká. Šla za nářkem 

a najednou uviděla plačící kytičku bez 

okvětních lístků. Zeptala se, co se jí stalo, 

a kytička odpověděla, že foukal moc silný vítr 

a všechny lístky jí opadaly. Babička neváhala, 

kytičku vyryla a přesadila ji k sobě do zahrádky. 

A tím obě dvě udělaly dobrý skutek, protože 

mohly zachraňovat lidi od dalších různých 

nemocí. 

Iva Navrátilová, 1. BP 

Hádej, hádej, hadači… 

Na louce se těžko hledá, 

když ho najdeš, 

štěstí, které nosí, 

rád ti předá. 

od Karolíny Bednářové, 2. BP 

 
Na dvorku je tvoreček, 

v boudičce má domeček, 

za pár dobrých klobásek 

zavrtí mu ocásek. 

od Martiny Lakomé, 2. BP 

Říkanky pro děti 

Co kde je? 

Léky nejsou v pekárně, 

Najdeme je v lékárně. 

V železářství maso není, 

Tam se jenom klíče cení. 

Hodiny jsou v hodinářství 

A květiny v květinářství. 

V cukrárně jsou dobroty, 

Lék na všechny trampoty. 

Nikola Bláhová, Lenka Kovářová, 4. AP 

Den jako každý jiný, 

a přesto na něj nemohu 

zapomenout 

Byl krásný letní den. Byl to den jako každý jiný, 

ale přesto na něj nemohu zapomenout. Když 

jsem se ráno probudila, sluníčko již svítilo a já 

jsem se cítila neobvykle svěže. Oblékla jsem se 

a sešla dolů po schodech do kuchyně. Rodiče se 

zrovna procházeli v obývacím pokoji a bavili se 

o večeru. Tu noc měli odejít na každoroční 

hasičský ples a já měla zůstat doma sama. Byla 

jsem nadšená, že po dlouhé době budu mít 

dům sama pro sebe. To jsem ale ještě netušila, 

co se tu noc odehraje. 

Rodiče odešli něco málo po deváté. Pustila 

jsem si nahlas hudbu a zpívala si. Pak jsem si 

pustila filmy a dívala se dlouho do noci. Filmy 

mě bavily, ale z ničeho nic jsem usnula. 

Probudila jsem se a zjistila, že ležím v naprosté 

tmě, i když jsem měla všude rozsvíceno. 

Podívala jsem se na hodiny, které odbíjely 

půlnoc. Rodiče se měli vrátit až kolem jedné. 

Tak jsem se chystala, že půjdu spát. 

Když jsem stoupala po schodech do pokoje, 

uslyšela jsem z obýváku otevírání balkónových 

dveří. Zděsila jsem se, ale chlácholila mě 

představa, že je to jen vítr. Vrátila jsem se tedy 

zpátky do obýváku a dveře byly dokořán. Vešla 

jsem na balkón. Noc byla oproti ránu podivně 

chladná. Vyšla jsem z balkónu a zavřela 

za sebou dveře. Měla jsem divný pocit, že 

v domě nejsem sama. Z ničeho nic se spustila 

voda z kohoutku a zhasla všechna světla. Byla 

jsem mrtvá strachy. Zkoušela jsem zapínat 

světla, ale marně. Tak jsem si sedla na pohovku 
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a vyčkávala, než přijdou rodiče a opět jsem 

usnula. 

Najednou mě probudilo něco studeného, jako 

by mi někdo svíral rameno. Rychle jsem se 

otočila. Spatřila jsem bílou postavu, která se 

nade mnou nakláněla. Byla to stará paní, která 

bydlela vedle nás. Strachy jsem nemohla ani 

dýchat. Postava se nade mnou sklonila 

a skřípavým hlasem pravila: „Pomoz mi!“ 

a zmizela. 

Bála jsem se, ale nešlo mi z hlavy, proč se mi 

zjevil někdo, kdo ještě žije. Raději jsem šla 

starou paní zkontrolovat. Přišla jsem k jejím 

dveřím, které byly dokořán. Rychle jsem vběhla 

dovnitř. Paní byla v bezvědomí. Údajně se k ní 

vloupal muž, který ji pak následně uhodil. 

Dodnes mě z té vzpomínky mrazí. Hlavně 

kdybych tenkrát nebyla doma, stará paní by 

mezi námi již nebyla. 

Eva Školoudíková, 2. AP 

Zimní podvečer 

Byl to tehdy velmi zvláštní podvečer, když jsem 

se rozhodla, vyjít si ven. Mrazivý vzduch 

společně s větrem tančil smrtelně nebezpečný 

valčík a z výšky se na zem snášelo tisíce malých 

kousků oblohy proměněných ve vločky. Kolem 

kotníků se mi začala obtáčet sametová krajka 

tmy a hladově polykala všechno okolo. 

Najednou jsem si všimla kdysi dřevěného 

mostu-strážce, jenž tu stál už snad tisíciletí. 

Na větvích stromů visely nože milionů 

rampouchů, připraveny chránit svoji paní. Už 

od svého příchodu sem jsem se cítila jako 

vetřelec. Ledově spící řeka podtékající most 

stále žila. Přes led pronikala ztlumeně ven její 

píseň. Balada vyprávějící o umírající růži 

a slavíkovi, který ji žalostně oplakával. Prošla 

jsem kolem chrámu s duší Mrtvého krále a stín 

minulosti, snad dech vzpomínek, mi v podobě 

větru pročísnul vlasy a nepřestával si s nimi 

hrát. Trochu škodolibě si pofukoval kolem 

mých uší. Vztáhla jsem ruku, jako bych ho 

chtěla naivně chytit, ale podařilo se mi ho 

vyprovokovat jen k chladnému objetí. 

Tmavě modrá obloha začala opatrně probouzet 

noc z hlubokého spánku a den pomalu končil 

svou nadvládu. Stoupala jsem nahoru do kopce 

po hřbetu spícího draka a na samém vrcholku 

se mi naskytl dech beroucí pohled. Tisíce let 

staré město v opojné náruči končícího dne. 

Krutě krvavá záře majestátného Slunce mě 

přiměla opustit krajinu a zanechat ji v nočním 

procitnutí. 

Po chvilce, v teple místa, co mu lidé říkají 

domov, jsem v mlze horkého čaje zjistila, že 

patřím tam ven. Ven do království, které mne 

volalo zpět s touhou po mojí přítomnosti. 

Eliška Kopová, 2. AP 

Bílo sevřelo krajinu do své 

náruče 

Byl to den, kdy se náhle ochladilo, a mráz začal 

na okně utvářet nádherné krajkové tvary. 

Vločky poletovaly jako jemná peříčka a ladně 

padaly na zem. Brzy se z nich stala jedna velká 

bílá peřina a já jsem si nazula své chlupaté teplé 

boty a vyrazila ven. 

Otevřela jsem vchodové dveře. První závan 

větru si pohrával s mými vlasy, líčka mi zimou 

zčervenala. Vločky, jež jsem chytala do rukou, 

se rozpouštěly hned, jakmile dopadly na mou 

dlaň. Pozorovala jsem jejich tvary, které 

utvářely. Každá vločka byla jedinečná jak 

tvarem, tak velikostí.  

Sníh mi pokřupával pod nohama při každičkém 

nášlapu, větve stromů byly obtěžkány vrstvou 

sněhu, až se pod jeho vahou prohýbaly. Řeka už 

nezpívala tu svoji píseň, byla zamrzlá a pod 

ledem se tvořily bublinky všemožných velikostí. 

Všude na střechách visely rampouchy, které 

svým tvarem připomínaly roh jednorožce. 

V zahrádce byly všechny růže ostříhané. Jen na 

jednu růži kdosi zapomněl. Byla to rudá růže 

upředená zimním spánkem – princezna a toto 

bylo její království. 
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Z komínů vycházel temný kouř připomínající 

teplo lidského domova. Začaly se sbíhat mraky 

a mé omrzající prsty mi připomínaly, že je čas 

jít domů, kde na mne čeká nejen horký čaj 

s vůní skořice a citronu, ale i sálající teplo 

z krbu. 

Simona Ráblová, 2. AP 

Když jsem byl žákem třetí 

třídy 

Když jsem byl žákem třetí třídy, často jsem 

vyrušoval v hodině a odmlouval učitelům. Paní 

učitelka to jednou už nevydržela a dala mi trest. 

Napsal jsem úvahu deseti větami o tom, jak se 

mám a nemám chovat ve vyučování a dát to 

podepsat rodičům. Co je úvaha jsem nevěděl 

(vždyť jsem byl ve třetí třídě, pro pána!!) 

a rodičům jsem nic neřekl. Tak jsem paní 

učitelce napsal dopis:  

Milá paní učitelko!!!  

Jak se mám chovat ve vyučování, to ví přece 

každý žák. Ve vyučování se máme chovat slušně 

a nevyrušujeme. Ale já jsem zrovna neměl svůj 

den. To se tak někdy stane, že člověk nemá svůj 

den. Učí se dlouho do noci a ráno je nevyspaný. 

To se pak nechce člověku ani do školy. Vy jste, 

paní učitelko, nikdy neměla svůj den? Mamince 

jsem to nedal podepsat, protože by se zlobila 

a dala by mi napsat stokrát „Nemám zlobit ve 

vyučování.“ A to jsem nechtěl. Rád bych Vám 

doporučil knížku Školák Kája Mařík. Má sedm 

dílů. Já jsem četl všechny. Mám je doma a rád 

bych Vám je půjčil.  

S pozdravem  

Jakub 

Paní učitelka se rozzlobila a napsala mi 

do žákovské knížky poznámku: Nesplnil domácí 

úlohu. Maminka při každodenní prohlídce 

žákovské knížky poznámku objevila. Chtěla 

vědět, jaká to byla úloha, tak jsem jí řekl, že 

úvaha o tom…  A jelikož je mamka žena činu, 

hned na druhý den zavolala učitelce do školy. 

Ta jí řekla, že jsem drzý, že jí nebudu 

doporučovat žádnou literaturu. Poté ještě 

pokárala mamku za to, že dává takový trest je 

nevýchovné a že tak se správná matka 

nechová! To, co jí mamka řekla už nevím, ale 

byla tak rozčílená, že šla za ředitelem a vše mu 

řekla. Pan ředitel připustil, že to tentokrát paní 

učitelka nezvládla, prý to bude řešit jinak. Řekl 

mi, ať mu ty knížky donesu, že si je rád přečte.  

Nakonec jsem se tou svojí první samostatnou 

slohovkou stal známým po celé škole a širokém 

okolí.  

Jakub Trávník 2. D 

Na co bych se zeptala, 

kdybych mohla položit 

jednu otázku bohu? 

Každý člověk má spoustu otázek, jak tedy 

vybrat tu správnou? Takovou, která by 

pomohla světu, mě s mými problémy nebo 

nějakou úplně jinou? Kdo mi zaručí, že svou 

odpověď dostanu a že bude pravdivá? A je 

vůbec Bůh s velkým B? Ano, to bude myslím ta 

pravá otázka pro Boha. Někdo by řekl, že je 

hloupé se ptát na existenci někoho, s kým 

mluvíme, ale podle mého si nemůžeme být 

zcela jisti naprosto ničím. Vždyť lidé v Matrixu 

také neznali pravdu a věřili lži. A je vlastně 

dobré znát pravdu, když může být horší než lež? 

Lidé by zajisté rádi znali lék na rakovinu a jiné 

nemoci, ale co přirozený výběr? Určitě by 

nebylo dobré, kdyby byli všichni stále zdraví. 

Přemnožili bychom se a co potom? Holt 

na každého jednou dojde. 

Sama za sebe musím říct, že bych ani nechtěla 

vědět, jaký budu mít život například za deset 

let. Rozhodne to osud. Kdo si počká, ten se 

přeci dočká. 

Kdybych však přece jen „narazila“ na Boha, 

ptala bych se… Na co? Vždyť já vím, že je možné 

vše, že život i smrt má svůj řád. I kdyby mi 

potvrdil, že existují mimozemšťani, věřil by mi 

někdo? Těžko. Na otázku, co následuje po 

smrti, kterou si klade snad každý z nás, také 
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nechci znát odpověď. Ano, jsem zvědavá, ale 

alespoň bude mít má smrt i „světlou“ stránku. 

Řekněme, že najdu Boha, zeptám se na onu 

„pravou“ otázku a co pak? S největší 

pravděpodobností mi odpoví tak, že stejně 

nebudu o mnoho moudřejší. Lidé, kteří vědí 

mnoho, totiž odpovídají tímto způsobem: 

„Země se točí, spirála času neúprosně protéká 

našimi životy…“ 

odpověď znát nemáme. Co se dozvědět máme, 

se dozvíme, a vlastně… budoucnost se přece 

každým okamžitě mění. 

Denisa Švarcová, 3. D 

O vodníku Pentličkovi 

V malém údolí obklopeném lesy a horami byla 

malá vesnička a vedle ní rybníček, ze kterého 

místní lidé čerpali vodu. A v tomto malém 

rybníčku bydlel vodník Pentlička, který 

pomáhal lidem s rybařením. Jenže lidé z oné 

vesničky byli sobečtí a pro ryby a vodu posílali 

jen své skromné sluhy, kteří za získané věci 

dostali najíst.  

Jednou k rybníčku přišla dívka jménem Anička 

v modrobílých šatech. Měla rozpuštěné světlé 

vlasy a modré uplakané oči. Pentličkovi to 

nedalo, vylezl z vody na břeh a chtěl se jí zeptat 

proč pláče. „Dobrý den Aničko, copak se ti 

stalo?“ Anička si otřela slzy z tváře 

a odpověděla: „Ale nic kmotříčku, jen moje 

macecha mě trápí. Zas od ní dostanu 

vyhubováno, když donesu málo vody.“ „Jen si 

vezmi, Aničko, vody kolik chceš. Je jí dost 

a nová zase naprší.“ Anička se usmála: „Jsi 

hodný, vodníčku, ale já dvě plná vědra 

neunesu.“ Anička se znovu rozplakala. 

Pentlička si kleknul na zem vedle ní, chytl ji 

mokrýma rukama kolem ramen a řekl: „Neboj 

se, pomůžu ti. Já vezmu jedno plné vědro a ty 

to druhé.“ Anička se usmála, otřela si slzy, 

s vodníkem naplnila vědra až po kraj a vyrazili 

s písničkou na rtech k Aniččinu domku.  

Když tam došli, položil Pentlička vědro před 

dveře, rozloučil se s Aničkou a vyrazil zpět 

k rybníčku. Sotva ale zašel za roh, uslyšel, jak 

Aniččina macecha lamentuje, že vědra nejsou 

plná, že plno vody prý vylila po cestě a také 

slyšel, jak zlostí kopla do vědra, které se celé 

vylilo. 

Pentlička se na lidi rozzlobil: „ Vůbec si neváží 

vody a druhých lidí už vůbec ne.“ Pentlička 

začal mávat rukama a mumlat zaříkadlo: 

„Neváží si toho vodu mít, tak je nechám o ní jen 

snít.“ Z ničeho nic zafoukal silný teplý vítr, který 

rozehnal všechny mraky a odkryl tak slunce, 

které vysušilo všechny studny a kbelíky 

s vodou. Všechny stromy a květiny uschly, 

i hladina rybníčku klesla. Ale vodník v ní nechal 

trochu vody pro sebe a pro ryby.  

Lidé vydrželi v suché zemi žít jeden den, poté se 

pár z nich odhodlalo jít za Pentličkou, který byl 

schovaný pod hladinou. Křičeli jeden přes 

druhého: „ Hej vodníku! Vrať nám vodu!“ 

Někteří se chtěli napít z rybníka, ale nikdo si 

z něj nedokázal nabrat ni do dlaní ani 

do hrníčku.  

Večer se Anička vydala za Pentličkou poprosit 

ho o hrníček vody, ten jí ho dal. „Pentličko, proč 

ostatním vodu nedáš?“ „Protože ty si vody 

vážíš a jsi hodná a laskavá.“ 

Po dvou dnech se všichni vesničané sešli 

u rybníka a volali: „Pentličko, prosím tě, vrať 

nám vodu! Věř nám, polepšili jsme se. Už nikdy 

nebudeme plýtvat vodou!“ Pentlička 

překvapeně vylezl z vody, usmál se a zatleskal 

si dvakrát nad hlavou a z ničeho nic připluly 

šedé mraky a spustil se obrovský liják, který 

naplnil rybník, studny i sudy. Všichni radostí 

naskákali do vody a provolávali slávu 

Pentličkovi. 

Od té doby se vše změnilo a nikdo v oné 

vesničce už nebyl zlý ani protivný.  

Barbora Skácelíková, 1. AP 

Pohádka o hodné holčičce 

Kdysi dávno žila ve městečku zvaném 

Sněhovnice jedna selka, která rozdávala plno 

radosti, až se tráva dotýkala nebe. Tahle milá 
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selka se jmenovala Duběnka. A teď bych Vám 

ráda pověděla příběh, který Duběnka prožila.  

Za pár vršky a za pár potůčky byla chaloupka, 

kde bydlila Duběnka se svou maminkou 

a tatínkem dřevorubcem. Každý den Duběnka 

brzičko ráno vstala a šla nakrmit slepičky, 

protože dávaly vajíčka, která Duběnka 

prodávala na trhu, aby si mohli s maminkou 

a tatínkem koupit jídlo a oblečení. Tatínek ale 

doma nebýval příliš často, neboť byl 

dřevorubec, který pracoval daleko v horách. 

Ráno časně vstal a večer pozdě přišel. Maminka 

naopak byla doma pořád, protože to byla 

švadlena, která prala, šila, sušila a opravovala 

lidem oblečení. 

Jednoho krásného slunečného dne, když šla 

Duběnka pro vajíčka ke slepičkám, se stalo 

něco velmi zvláštního. Když Duběnka přišla, 

spustila: „Slepičky moje zlaté, daly byste mi, 

prosím, vajíčka, abych mohla jít za prodaná 

vajíčka koupit jídlo pro mne a maminku?“ Tuhle 

větu říkala Duběnka pokaždé a slepičky jí 

vyhověly. Když tuhle větu opět Duběnka řekla, 

jedna slepička jí odvětila:  

„Duběnko, protože jsi na nás pokaždé tak 

hodná a ptáš se nás, dáme ti každá jedno zlaté 

vajíčko.“ Duběnka se podivila. Nemohla uvěřit 

tomu, že právě teď mluvila se slepičkou. 

Nemohla uvěřit také tomu, co jí řekla. Zlaté 

vajíčko? A opravdu. Každá ze slepiček jí dala 

zlaté vajíčko. Dohromady měla Duběnka 

dvanáct zlatých vajíček. Duběnka se ale 

slepiček otázala: „ Nač mi budou zlatá vajíčka?“ 

Moudrá slepička jí hned odpověděla: „Neboj 

se, na to již brzy přijdeš.“ Duběnka tedy vzala 

bílá vajíčka a k tomu dvanáct zlatých vajíček 

do košíčku a odešla na trh jako každý den.  

Ten den byl na trhu zrovna jakýsi cizí bohatý 

kupec. Přistoupil blíže k Duběnce a zeptal se jí: 

„Holčičko, tato vajíčka jsou opravdu zlatá?“ 

Duběnka mu na to odpověděla: „Ano pane, 

jsou opravdu zlatá, pravá, nefalšovaná.“ Muž jí 

tedy nabídl za každé vajíčko pětadvacet zlatých, 

což bylo hodně peněz. Za každé vajíčko 

pětadvacet zlatých, to bude peněz! řekla si 

Duběnka. A všechna vajíčka prodala.  

Když přišla domů, okamžitě všechno pověděla 

mamince. Poté hned běžela ke slepičkám 

a poděkovala jim. Zeptala se slepiček: „Proč jste 

mi daly ta zlatá vajíčka?“ Slepička odpověděla: 

„Protože ses k nám chovala pokaždé hezky.“ 

A když viděla, že Duběnka pořád nevěřícně 

kroutí hlavou, dodala: „My jsme kouzelné 

slepičky, nejsme jen tak ledajaké.“  

Večer čekala Duběnka s maminkou na tatínka, 

aby mu sdělily tu krásnou novinu. Když přišel 

unavený z práce, Duběnka pověděla, co se 

stalo. Tatínek běžel ke slepičkám a všechny je 

pohladil. Od té doby trávil tatínek doma více 

času, protože nemusel pořád pracovat, aby měl 

peníze. A takhle krásně dopadl příběh o hodné 

Duběnce a jejích dvanácti slepičkách. 

Anna Florová 1. AP 

O duchovi, který chtěl být 

člověkem 

Kdysi na zámku Blešáků žil mladý duch Fredík. 

Fredík moc rád sledoval, jak se ostatní děti baví 

a hrají si. Vždy se na ně koukal z okna a říkal si: 

„Kéž bych si tak s nimi mohl hrát. Ale to 

nejde…jsem duch a děti se duchů bojí“.  

Jednoho dne se procházel po půdě a uviděl 

starý, zaprášený kabát po jeho dědečkovi. 

Pomyslel si: „Kdybych si tak mohl hrát s těmi 

dětmi. Moment! Když si obléknu ten kabát, 

třeba si budou myslet, že jsem jako oni.“ Oblékl 

si ho a pohlédl na sebe ve starém zrcadle. Pořád 

vypadal jako duch.  Nasadil si proto ještě čepici 

a šálu. „Hurá už vypadám jako člověk!“ zajásal 

před zrcadlem.  Byl sice hodně bledý, ale tomu 

nevadilo. Vyběhl ze zámku a utíkal do vesničky 

za dětmi. Když přišel, uviděl tři děti, jak se 

koulují. „Ahoj! Můžu si s vámi hrát?“ zeptal se 

jich Fredík. Usmáli se na něj a řekli naráz: 

„Jasně!“ vzali ho mezi sebe. Koulovali se, hráli 

si a smáli se. Fredík byl šťastný. Chodil za 

kamarády každý den. Jednoho dne však 

přemýšlel. „Myslí si, že jsem člověk. Kdyby 
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věděli, že jsem duch tak by se se mnou určitě 

nekamarádili,“ řekl si v duchu. Přemýšlel o tom 

ještě dlouho a poté se rozhodl, že jim déle 

nemůže lhát. Proto šel za nimi do vesničky 

a řekl: „Kamarádi, musím Vám něco říct. 

Nejsem člověk ale duch. Chtěl jsem se s vámi 

kamarádit a tak to dopadlo,“ Oni se na něj jen 

usmáli a řekli: „Fredíku, vždyť my to víme. 

Věděli jsme to od začátku, jen jsme mysleli, že 

ti to říkat nemusíme“. Fredík byl nadšený. 

Konečně měl kamarády. Od té doby si hrál 

s dětmi každý den. Už nikdy nemusel vytáhnout 

svůj převlek. Lidé ho brali jako sobě rovného. 

Terezie Otrubová, 1. AP 

Lesní víla 

 Byla jedna holka, která bydlela se svými rodiči 

a sourozenci v chaloupce. Jejich chaloupka 

stála blízko lesa. Žili spokojeně a měli se rádi. 

Holčičce říkali Jasněnka, protože se pořád 

usmívala jako sluníčko. 

Jasněnka se šla projít do lesa. Už se začalo 

stmívat, když se chtěla vrátit zpátky domů. 

Cestou domů zabloudila v lese. Uviděla louku, 

a tak se rozhodla, že si na ni lehne a počká, jestli 

ji někdo z rodiny nepůjde hledat. Rodiče se 

začali bát, kde jejich dcerka, tak dlouho může 

být, rozhodli se, že jí půjdou naproti. Vydali se 

do lesa, ale nikde po ní ani stopa. Vrátili se 

zpátky domů a doufali, že se do rána vrátí sama. 

Uplynula noc a bylo ráno. Jasněnka se 

probudila uprostřed louky plné kytiček. Stále 

doufala, že si pro ni rodiče přijdou. Pak se 

rozhodla, že si uvije z kytek věneček. Věneček 

si dala do vlasů a šla se podívat do lesa. Měla 

žízeň. Když došla k potůčku, uviděla v něm 

uvězněnou veverku, které tam spadl oříšek. 

Jasněnka jí pomohla a veverka byla Jasněnce 

vděčná. Řekla ji: „Ty jsi mi pomohla, a pokud 

chceš, taky ti pomůžu.“ Zanedlouho šla 

Jasněnka kolem vysokého stromu, kde vysela 

za ocásek malá opička a bála se, aby nespadla. 

Pomohla i opičce. Opička ji byla také vděčná 

a řekla ji: „Děkuji za pomoc, jestli budeš chtít, 

taky ti pomůžu“. Už sluníčko pomalu zapadalo, 

a tak zavolala opičku a veverku. Tentokrát 

potřebovala pomoc ona. Potřebovala postavit 

domeček na přespání. Zeptala se veverky 

a opičky: „Pomůžete mi?“. Veverka s opičkou 

souhlasili a dali se do práce. Zanedlouho 

v lesíku na stromě byl krásný domeček 

i s kuchyňkou. Uběhly další tři dny. Jasněnku 

ještě nikdo nenašel, ale ona byla v lese šťastná. 

Sice občas smutnila za svou rodinou, ale 

zvířátka ji to vynahradila. V lese pomáhala 

zvířátkům a ty ji za odměnu nosily maliny, 

borůvky, ostružiny, oříšky, hříbky, vodu a další 

potřebné věci, nejen k jídlu.  Začali ji říkat lesní 

víla. Když jim jednou vyprávěla, co se jí stalo, 

rozhodli se zvířátka, že ji pomůžou najít cestu 

domů. Tak se jí stalo. Rodiče byli rádi, že svou 

dcerku mají zase doma a všechno dobře 

dopadlo. Od té doby chodila Jasněnka každé 

léto do své lesní chaloupky za zvířátky.  

Nikola Křenková, 1. AP   

REDAKCE: 

Supervizorka: Mgr. Eva Fojtová 

Technický redaktor: Ing. Libor Zámecký 

Šéfredaktoři: Tadeáš Kratochvíl, Aneta Machálková 

Autoři příspěvků: Nikola Křenková, 1. AP; 

Barbora Skácelíková, 1. AP; Iva Navrátilová, 1. BP; 

Anna Florová 1. AP; Denisa Švarcová, 3. D; 

Nikola Bláhová, Lenka Kovářová, 4. AP; 

Jakub Trávník 2. D; Simona Ráblová, 2. AP; Eliška 

Kopová, 2. AP; Eva Školoudíková, 2. AP; 

Martina Lakomá, 2. BP; Karolína Bednářová, 2. BP; 

Jarmila Surmová, 2. BP; Kristýna Maňásková, 2. BP; 

Kateřina Havelková, 2. BP; Klára Alexandra Veselá, 

Patrik Florian, Lenka Kožuchová, oktáva; 

Radek Smolka, 2. B; Květa Svozilová, 3. D; 

Lucie Šálková, tercie; Lenka Chrastinová, 2. A; 

Tadeáš Kratochvíl, 3. C; Lucie Šebestová, septima; 

Aneta Machálková, 2. D; Radka Kroupová 2. D 

a Mgr. Marie Haluzová. 

Své příspěvky můžete zasílat na emailovou adresu: 

litero@gjb-spgs.cz. 



9. číslo, květen 2013  

 

 

Školní časopis GJB a SPgŠ Přerov  19 
 

 


