
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala Mgr. Jana Táborková  

  

ZŠ jazyků Karlovy Vary 

      

2018/2019 

ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7.A a 9.A) 



Vážení čtenáři, 

Dovolte nám představit vám výsledky naší literární a výtvarné tvůrčí činnosti ve školním roce 

2018/2019. Byl to rok náročný, ale také plodný – podařilo se obstát nejenom u přijímacích 

zkoušek na střední školy, ale také zvítězit v různých žákovských soutěžích. Proč se 

nepochlubit: na podzim múzy zalétly k Veselým a Záhejským, aby Alence s Adélkou pošeptaly 

téma pro úvahu o podobě Karlových Varů za sto let. Jejich slohové práce pak byly v soutěži 

Městské knihovny Karlovy Vary vybrány mezi nejlepší, ty, které budou otištěny v souhrnném 

sborníku a zakopány do časové schránky na 100 let jako poselství budoucím generacím. Za 

svou snahu a jedinečnost své práce dostaly vítězky knihu a diplom. Ve stejné soutěži obstála i 

třída 7.A se svým slohově-výtvarným kolektivním plakátem. Ti si svou výhru v podobě 

workshopu v Galerii WC mohli vybrat na jaře. Poslechli si zajímavé povídání o výrobě 

porcelánu a pokusili se nadekorovat svůj vlastní šálek nebo talířek. Brzy se naskytnula také 

příležitost zabojovat o úspěch i v soutěži Evropa ve škole, pořádané NIDV. V konkurenci 

základních škol z karlovarského kraje v ní obstála báseň Tuhle tamhle v Evropě, kterou na 

setkáních čtenářského klubu vymysleli žáci z 6.A. Její text tvoří dvojverší o zemích Evropské 

unie, které na soutěžním plakátu šesťáci doplnili i různými obrázky. Vytvořili tím zajímavou 

koláž, která se dostala do celonárodního kola, to ovšem bohužel zatím ještě není 

vyhodnoceno. Daria Cherevko z 9.A zabojovala v Olympiádě z českého jazyka a velice dobře 

se umístila – v okresním kole skončila 7. z 30 účastníků, přičemž by mohla dopadnout ještě 

lépe, pokud by ve stejné věkové kategorii nesoutěžili zároveň žáci ze ZŠ i gymnazisté. Daria je 

velmi šikovná, což se v prvním i druhém pololetí ukázalo při hodnocení mluvních cvičení o 

přečtené knize. Body každému mluvčímu udělují jeho spolužáci a v 9.A od nich tedy nejlepší 

hodnocení získala Daria, v 7.A to byla Terezka Halamková a v 6.B Kája Havlíková. Snažili se ale 

i další – různě vypomáhali na školních akcích, mezi které patří například vítání prvňáčků, 

asistence při zápisu do první třídy, ale také oslava Halloweenu, vánoční vyrábění, Noc 

s Andersenem nebo Odemykání slabikářů. Svými výrobky také přispěli do charitativního 

prodeje na vánočním jarmarku v německém Waldsassen a též v rámci Benefičního dne 

s Filípkem, který se uskutečnil nedávno na Velkém Rybníku. Všechny tyto akce jsou pečlivě 

zdokumentovány a vy si je můžete připomenout, pokud si články o nich vyhledáte na 

stránkách naší školy. Jakkoliv se to může zdát neuvěřitelné, není toho málo, za co je třeba 

našim žákům poděkovat, vždyť se ochotně a dobrovolně ve svém volném čase leckdy 

odhodlali přispět svou pomocí dobré věci. Také ve školních lavicích umí pořádně zabrat a 

ukázat, co dobrého i zlého v nich je. Občas sice na zabití, ale jindy skutečně báječní, dalo by 

se říct. Prohlédněte si jejich příspěvky a posuďte sami…Příjemné chvíle vám přeje Mgr. Jana 

Táborková a Adéla Záhejská (9.A) 

 

 

 

 



Lucka Novotná, 9.A: Smrt a posmrtný život 

   Když lidem řeknete slovo smrt, většina si vybaví strach. Lidé si myslí, že smrtí vše končí. To 

přeci nemůžeme vědět. 

   Proto si myslím, že ti, kteří jsou věřící, jsou stím více smíření. Věří, že vše má nějaký smysl, 

a ne na konci života nás čeká to, co si zasloužíme. Já si nejspíš myslím totéž. Nevěřím v boha, 

ale mám za to, že když se chováte slušně, tak to není k ničemu. Že se to nějak vyplatí. Přeci 

kdyby jen nebe bylo opravdové, nebylo by spravedlivé, aby tam byli lidé, kteří jsou celý život 

slušní spolu s násilnými lidmi a těmi, kteří si to jednoduše nezaslouží. Myslím, že jestli je to 

pravda, se všemi těmi starostmi okolo Boha, nebe a pekla. Má to všechno smysl. Určitě to v 

nebi musí být neuvěřitelné. Pokud to má být ráj, 

pravděpodobně to bude pro každého jiné. Přeci jen 

každý máme stejný názor na to, jak by měl vypadat. A 

věřím v to, že máme na výběr, jestli se chceme na Zem 

vrátit. Pokud ano, pošlou Vás na Zem jako to, co si 

zasloužíte být. Pokud ovšem ne-vítejte v nebi. A existují 

takové ty zvláštní teorie o reinkarnaci, že když se 

chováte v životě neslušně, pošlou vás na Zem jako 

zvíře. Ale nemyslím, že zrovna tohle je nějaká 

spravedlivost. Myslím, že být někde kamzík na horách, 

nebo pták je o 100% lepší, než být třeba malé dítě v 

Africe, kde všichni umírají na nemoci a žízeň.  

   Zkrátka si myslím, že pokud opravdu existuje nebe, 

Bůh a nebo posmrtný život, bojím se smrti méně. 

Rostislav Matyáš, 9.A: Vesmír 

     Já si myslím, že vesmír je nekonečný. 

Nachází se tam miliony galaxií, ve kterých se 

skrývá spousta zajímavých, krásných a 

tajuplných věcí. Podle mě je někde v tomto 

neobjevitelném vesmíru život a místo, kde 

jsou stvoření, která se snaží o stejnou věc 

jako my: najít a objevit jiný život. 

     Pro nás to bude ještě velmi dlouhá a 

obtížná cesta, než se budeme moci volně 

pohybovat ve vesmíru, jestli vůbec bude 

něco takového možné, jelikož jsme se zatím 

dostali pouze na Měsíc, a to s odřenýma ušima. Do budoucnosti máme sice naplánovaný let 

na Mars, ale co když to bude jako s cestou na Měsíc? Mnoho neúspěchů a ztrát. Pro dnešní 

dobu je to pouze jenom představa, o kterou se pokouší mnoho lidí. 

     Jediné, v co můžeme doufat, je, že se nám tento sen vyplní. 

 



Jan Holubovský, 9.A: Vztahy 

   Rodina, přátelství, láska... taková jsou první slova, která napadnou téměř každého, když 

slyší slovo vztahy. Ale co to vlastně je? Někdo si to představuje jako abstraktní vazbu, která 

nás k sobě poutá, někdo jako něco, co se časem vytvoří. 

   Já osobně věřím v myšlenku, a to takovou, že jsme 

všichni jen duše; duše, které mají vlastní názory, své 

potřeby a různé vlastnosti. Jediné, co nás k sobě poutá, 

jsou společné vzpomínky, zážitky a čas, který strávíme 

jeden s druhým. 

   Rodina – nejspíše nejzákladnější vztah, který bývá jeden 

ze silnějších, nejspíše díky obrovskému množství 

vzpomínek a lásky, která v rodině koluje už od narození. 

Tedy... aspoň tak by to mělo být. Někdo totiž považuje 

přátelství za důležitější vztah než ten rodinný. 

   Přátelství – vztah "cizích" lidí, sdílejíc vzpomínky, které 

společně zažili. Na druhou stranu, sdílení vzpomínek 

nestačí na to, aby mezi lidmi nějaké to přátelství bylo. Je 

také důležité, aby pochopili své potřeby, povahy jeden 

druhého a hlavně, aby mezi lidmi probíhala nějaká 

konverzace. Jak jinak poznají jeden druhého? 

   Poslední ze zmíněných vztahů je láska; pouto nejsilnější ze všech. Ale co láska je? Každý z 

nás lásku vidí, cítí, vnímá jinak. Právě kvůli tomu lidi ani neví, co láska znamená, jak ji udržet 

a rozvíjet. 

   Osobně si myslím, že je důležité, aby si člověk vážil sám sebe. Jak jinak má člověk milovat 

jinou osobu, když nemiluje sám sebe? 

 

Minh Ha, 9.A: Socha Hudba 

   Josef Václav Myslbek byl sochařem, který žil a tvořil v druhé polovině 19. století. Jeho 

nejslavnějším dílem je socha sv. Václava umístěna v Praze na Václavském náměstí. 

Nejkrásnější však je podle mého mínění jeho socha „Hudby“, která je na Národím divadle. 

Socha je alegorie, která má nám připomínat pojem hudby. 

   Jde o krásnou postavu ušlechtilé dívky, která má na sobě dlouhý splývaný oděv, němž 

vynikne její vyšší a štíhlejší postava. V ruce něžně drží hudební nástroj, připomínající starou 

loutnu. Skloněná hlava a sklopené oči působí velmi zasněně a dokreslují myšlenku, jak hudba 

hluboce působí na člověka. Vlasy má nazdobené květinovou čelenkou, a to vše připomíná 

hloubku uměleckého díla.  

   Postava „Hudby“ je přirovnána k něžné dívce stojící majestátně na podstavci. Silueta hudby 

je zdůrazněna draperií, v které se rýsuje krása dívčí figury, která ukazuje na něžné tvary jako 

tóny hudby. 

   Celkově socha působí majestátním dojmem k čemuž napomáhá i vzhled sochy, která je 



odlita z bronzu. Toto umělecké dílo je svázáno i s místem, kde je socha vystavena a je 

propojena s vlasteneckým cítěním našeho národa. Hudba vždy spojovala lidi po celé 

generace. 

 

Dominik Kunák, 9.A: Budoucnost 

   Takže já jsem si vybral téma Budoucnost i přesto, že mám na výběr i jiná, zajímavější 

témata. Myslím, že povídání o budoucnosti bude poměrně lehké a zábavné. 

   Mluvil bych rád o blízké budoucnosti , což pro mě budou následující 4 roky. 

   Začne to všechno tím, že se přesunu na jinou školu, střední školu. Moc si přeju, aby jsem 

šel nové kamarády, dobry kolektiv a příjemné prostředí.  

   Při mé docházce na Zdravotní školu, 

kam jsem se hlásil, bych se chtěl sám 

naučit, jak se vytváří hudba na počítači a 

taky jak se správně mixovat hudbu, 

jelikož se chci trochu živit jako DJ, což je 

můj koníček. Také bych chtěl psa, naučit 

se vařit a předělat si pokoj, ale to je na 

delší vyprávění.  

   Pak je tady moje daleká budoucnost, 

což bude období mé dospělosti a mého 

stáří. Doufám, že v mé dospělosti, bude 

všechno v pořádku. Nejspíš si to představuju tak, že budu pracovat někde jako masér s 

dobrým platem, krásnou rodinou a s malým domkem. K tomu bylo vždy mým snem se stát 

trochu slavným Dj a producentem. Proto svůj koníček z dětství nikdy nezahodím. No a až pak 

budu starší, nic moc se asi nezmění. Budu prostě důchodce a asi ještě budu někde pracovat 

jako masér. 

   A tohle by bylo teda vše k mé slohové práci a doufám, že jste se neunudili.  

 

Gabča Maříková, 9.A: Život a smrt                              

   Život, základní otázka je, kdo nám dal život? Spousta lidí přemýšlí, ba dokonce ,,ví" jak 

Země vznikla. Lidé mají různé teorie o Velkém třesku a podobných situacích. Proč jsou lidé 

tak slepí? Proč jsou tak hloupí? Těmito názory a myšlenkami se sami strkají do pekel. 

   Vesmír někdo stvořil. Vesmír se nevytvořil sám. To je absurdní, jak lidé říkají, že Vesmír 

vznikl sám. Tohle všechno stvořil Bůh. Já v tohle zatím věřím, protože až to uvidím na vlastní 

oči, budu to vědět. Prostě nemohu říct, že to vím, když jsem to sama neviděla. Neposuzuji 

ostatní lidi, jen říkám svůj názor. Také jim přeji dobré věci. Ale nejsem tak hloupá, abych 

nevěděla, že Někdo nás stvořil, a Ten Někdo na nás čeká. 

   Bůh nám dal život, protože chtěl. Je plný milosti, radosti a všeho dobrého. Vlastně život je 

od něj darem. Smyslem života je dělat dobré skutky, nezávidět a chovat se podle desatera 



přikázání. To děláme pro sebe, ale i pro Boha, 

abychom se dostali do Nebe. Vlastně mu také 

sloužíme. Ale těch lidí je vskutku málo. Já se ale 

taky snažím. Vím, že jsem ještě dítě, svět mě 

hodně pokouší. Vím, jak je má mysl špinavá, jak 

jsem špatná a otravná. Proto se snažím, spěji k 

lepšímu.  

   Smrt. Lidé si pod ní představují různé hrozné 

démony. Někteří ví, že se přece někam musíme 

dostat. Ale také lidé přemýšlejí nad tím, že bude 

konec. Že už nic neucítíme, že nebudeme o sobě 

vědět. To také pravda není. Smrt má být 

vyproštění se z tohoto těžkého, hnusného života 

plného nic nevědění. Kdy umřeme? Až toho 

budeme hodni. Až bude Bůh chtít, nebo svou 

neopatrností. On to ví. Já ne. Nemůžu říct, že 

chci mít rychlou nebo bolestivou smrt. Ale 

potřebuji mít čas. Slyšela jsem, že pár lidí 

bojovalo o život. Zastavilo se jim srdce a duše 

vycházela z těla. Po chvíli se doktorům podařilo srdce roztlouct a duše se navrátila do těla. 

Lidé, kterým se to stalo, popisovali, jak se viděli ze shora. Viděli, jak stoupali výš a výš, jejich 

tělo bylo pod nimi. 

   Po smrti bude mít každý člověk to, co chtěl. Až naše duše vystoupí z těla, někam půjdeme. 

Půjdeme buď do Nebe, nebo do Pekla. Lidé, kteří nejsou tak čistí, si odtrpí svůj trest v Očistci. 

To je krok do Nebe. V očistci se napravují nenapravené chyby, co lidé spáchali na Zemi. To 

bude utrpení. Ale jedna věc bude jistá. Duše se za nějakou dobu dostanou do Nebes. Až 

budou lehké jak labutí peříčko, dočkají se své usilované odměny. V Bibli se píše, že to bude 

nádhera. Až všichni, kteří budou v Nebi, uvidí Boha. Budou tam všechny nádherné věci, které 

jsme si zasloužili nebo zasloužíme. Bude tam blaho.  

   Ti lidé, kteří neuvěřili, nezpytovali své svědomí, by měli jít do Pekla. Budou se tam trápit už 

navěky. Tam si každý odtrpí to, co si nadělal. Bude tam hrozně. Vše je bude pálit, bolet a 

pomalu rozežírat. Ale z toho už neutečou. Nesměji se takovým lidem, některé se pokouším 

napravit. Ale když mi neuvěří, netrápí mě to. Ty třpytící se malé drahokamy budou stékat po 

tvářích jim. Doufám, že né i mě.  

   Tak je to napsáno. Tak to i bude. Blahost, radost a vše co chceme, nebo utrpení a více 

zatemnělou mysl? 

 

Daria Cherevko, 9.A: Co všechno umí světlo 

   Když se člověk v naší době zamyslí nad světlem, napadne ho třeba žárovka nebo světlo, 



které se dá zachytit zrakem. Toto však není 

jediné světlo, které je pro člověka důležité. 

Podle mě je světlo duševní o hodně důležitější, 

než třeba žárovka, protože je třeba, aby každá 

lidská duše byla šťastná nebo klidná, v nějaké 

míře i čistá. 

   Pro každého z nás je duševní světlo jiné a jinak 

se v představě každého projevuje. Pro mně je to 

třeba být šťastný a ničeho se nebát, vědět, co 

člověk v životě chce, čeho chce dosáhnout. Je 

sice pravda, že by člověk měl být tolerantní vůči 

ostatním a vzájemně si mezi sebou pomáhat, je 

to přece to, co z nás dělá lidi, ale není správné 

odpírat si štěstí kvůli někomu jinému, protože 

později ten člověk stejně pochopí, že se 

nezachoval moc správně, a bude ho to mrzet. 

Klid je taky důležitou částí tohoto světla, 

protože jen v stavu duševního klidu může člověk 

správně přemýšlet a rozlišovat dobré od 

špatného. 

   Lidé na sebe mají také velký vliv, a to jak 

špatný, tak i dobrý. Můžou ostatním duševní klid ubírat, ale i šířit. Proto by měli lidé být na 

sebe milejší a dopřát všem ostatním, jako i sám sobě, toto duševní světlo, protože by si ho 

podle mě zasloužil každý. 

 

Minh Ha, 9.A: Co mi škola dala a vzala 

Jelikož končím základní vzdělání a je mi 15 let, tahle myšlenka a toto téma se mi nabízí k 

úvaze. Je to první období v mém životě, které si mohu dovolit zhodnotit a zamyslet se nad 

sebou. 

Nejdříve bych vyhodnotil fakt, co mi škola vzala. Není toho mnoho, ale něco se najde. Je to 

ohromné množství času, které jsem jí věnoval, ale většina se mi v životě zcela jistě vrátí zpět. 

Nemyslím si, že to byl čas zbytečný, ale některé časové úseky by se daly využít mnohem lépe. 

Moje iluze a představy se měnily stejně rychle, jak jsem dospíval a postupoval do vyšších tříd. 

O mnoho iluzí mě připravil nejen čas, ale i někteří spolužáci. Nejvíce mě však mrzí částečná 

ztráta soukromí, které si má každý dobře chránit.  

Vím, že zcela jistě však převažuje to, čím mě škola obohatila. Domnívám se, že na prvním 

místě pozitiv školy je zcela jistě vzdělání a pestrost nových forem, jak se dostat k jeho 

obsahu. Jako žáka mě však velmi nadchlo, že jsem získal nové přátele a s nimi nový odraz 

světa. Jako cizince mě kolektiv spolužáků naučil přemýšlet a chovat se podobně jako české 

děti. Tak jsem se postupně ponořil do české mentality a stal se ze mě poloviční „Čech“. Jsem 

si jistý, že mi škola předala i dobrou výchovu a hranice toho, jak je třeba se slušně chovat. Ve 



všech oblastech mě škola poučila a vysvětlila mi, jak zacházet se vším, co mě předala. 

Důležitá věc pro mladého člověka je sebevědomí, které jsem sice získal velmi pomalu, ale 

zato drží pevně a snad i dlouhodobě. 

Když se zamyslím a vše shrnu, tak určitě vyhraje myšlenka, že škola mi více dala, než vzala. 

Jsem bohatý na vědomosti, přátelé a hodnoty, které jsem si vytvořil. Černou můrou pro mě 

však zůstanou posměchy některých spolužáků, které jsem si jistě nezasloužil. Je však milé, že 

většina kolektivu třídy se postavila na mou 

stranu. Čas strávený ve škole byl pro mě 

přínosem a dobrou investicí! 

 

 

 

František Macháček, 7.A: Škola 

 

František Macháček 

je letos sedmáček 

a taky rošťáček. 

Má rád matiku 

a dělá rotiku. 

Při češtině zlobí, 

a pak se bojí, 

co řekne děda, 

že kapesné nedá. 

 

 

 

Šimon Pastierik, 7.A: Zvolna postupující civilizace 

 

   Dnes budu popisovat obraz Zvolna postupující civilzace. 

   Na obrázku je velmi tmavě modré pozadí. Vzadu rostou dva zelené stromy. Uprostřed se 

nachází rybník, na kterém je loďka a v ní dvě postavy. Za rybníkem vyčnívají hnědé hory a na 

obloze se vznáší člověk s netopýry. Po stranách jsou pole. Na pravém poli se tyčí malý strom, 

květiny a tancující muž, vedle kterého vidím lva. Na levém poli bublá zelená bažina. V bažině 

stojí dinosaurus, kočka, slon a něco podivného. Z bažiny trčí zapíchnutá cedule: 

Nepovolaným vstup zakázán. V rybníku jdou vidět odrazy duchů. Po stranách vidím zelené 

lesy. 

   Obrázek je velmi pestrý. Je moc hezky namalovaný. Moc se mi líbí využití barev. 

 



Ája Veselá, 9.A: Smutný klaun  

 

   ...jsem klaun, když se řekne slovo klaun, většina si 

vybaví veselého, optimistického člověka, který na 

dětských oslavách nafukuje balónky a vytváří dětem 

úsměv na obličeji. Pár lidí má zas z klaunů strach. Myslí 

si, že pod barvami a úsměvy se skrývá něco hrozivého a 

strašlivého. Já jsem spíš smutný, unavený. Proč? To ani 

sám nevím. Možná je to únavou, protože když jste celý 

den na dětské oslavě a snažíte se děti rozesmát, tak na 

vás akorát nakrčí nos a oznámí vám, že jste trapní, nudní 

a ke všemu staří. Dnešní děti jsou nevděčné, ničeho si 

neváží, ale to je touhle dobou... Proto někteří z nás začali 

dělat kariéru v cirkusu. 

   Tak jako já. Jednoho dne mne namaloval velmi talentovaný člověk. Bohužel nevím, jak se 

jmenoval ani jak vypadal, dokonce ani nevím, jestli to byl muž nebo žena. Vyobrazil mě, jak 

koukám do dáli, na obličeji smutek a první věc, kterou spatříte, je můj starý svraštělý obličej 

a únava. Na hlavě postarší klobouk a malinkou kytičkou skoro na vrchu klobouku. Podlouhlé 

vlasy, na muže dlouhé, ale řídké, které se vlní a křiví, jak se jim zachce. Skoro všude zaflákaný 

od barvy. Například z obličeje už mi pomalu stéká dolů. Rty mám nevýrazné, ale zato 

prohnuté do smutku. Obočí pokleslé, je jako obrys mých očí, které jsou velké a kaštanově 

zbarvené. Vypadá to, jako bych měl místo očí kaštany. Okolo mne je rozmazaná červená 

opona. 

   Obraz je celkově úžasný, malíř zachytil to, jak se opravdu cítím. Jen škoda, že neznám 

osobu, která můj obraz namalovala... 

 

Lenka Tran, 7.A: Křičící muž 

   Obraz, který se jmenuje The Scream, namaloval Edvard 

Munch. Obraz je umístěn v Národní galerii v Oslu v Norsku. 

   Na obrazu jde vidět křičícího muže, který má na sobě 

hnědé šaty. Muž zcela vlasy nemá. Můžeme si všimnout, že 

jeho výrazné oči jsou v šoku. Nad bradou visí jeho otevřená 

pusa. Muž za ním není moc výrazný, ale jde poznat, že je to 

muž. Muži stojí na tmavém hnědém mostě, pod mostem 

proudí řeka, která se vlévá do moře. Pevnina jde vidět taky, 

ale moc rozšířená není. Obloha září krásně do oranžova a 

žluta. 

   Obraz obecně vyjadřuje podivnou náladu. I když obraz 

působí divně, tak je moc hezký a Edvard Munch si s tímto 

obrazem musel dát velkou práci. 



Eva Krondlová, 9.A: Můj obraz 

 

   Ani nevím, proč jsem si vybrala zrovna tenhle 

obraz. Měla jsem na výběr za tří obrázků, ale mě 

zaujal zrovna tento. Je od neznámého autora, ale to 

nevadí. Líbí se mi a to je hlavní... 

Prozradím vám, co tato malba skrývá, já zde cítím 

lásku - jelikož zde stojí dvě osoby, děvče a chlapec. 

Oba dva se k sobě tisknou a objímají se. Je to souhra 

různých odstínů barev a pocitů. Obrázek je 

namalován tak, že vypadá, jako by byl zalit vodou, 

jako kdyby se děj odehrával hluboko, ať už hluboko 

ve vodě, tak hluboko v citech. Jedna postava je zalita 

modrou barvou a její city se mi zabarvily do 

depresivního odpoledne. Leckde na mne dopadá 

samota, smutek, možná malé zoufalství, které by 

znázornilo tmavou modrou až fialovou barvou...  

   Druhá osoba - z mého pohledu děvče, září barvami teplého letního večera při zapadajícím 

slunci. Dívka na mne působí uklidňujícím dojmem, je zabalena do tmavé červené, růžové, 

fialové, ale i béžové barvy. Vypadá, jako by chtěla chlapci pomoci, vyvést ho z té tíhy, kterou 

nese. Největší pomocí je pro něho objetí. Na obrázku je jeho ruka, která jí svírá v objetí a od 

konečků prstů se začíná zalévat barvami dívky.  

   Že by mu dívka dodala naději? Pomohla mu v trápení? Zvládla ho dívka dostat ne břeh a 

vdechla mu zase zpět vše hezké do plic? To se už asi nedozvím, neboť mé otázky spadnou 

stejně hluboko jako jeho chmurné myšlenky... Celý tento obraz ve mne zanechal velice dobrý 

dojem, protože chlapec zůstal v dobrých rukou.  

 

 

Diego Lovacký, 9.A: Umělecká fotografie 

 

   Vybral jsem si ji, protože mě na ní zaujaly 

hlavně barvy nebe, moře, které hodně miluju, 

úžasné skály a pláž.  

   V popředí napravo je zaoblená skála, je spíše 

hnědá a nevidím na ní zvířata a lidi. Skálu omývají 

nízké a klidné vlny moře. Obrázek znázorňuje 

večer, což jsem poznal z toho, že zapadá slunce a 

jsou červánky. Ty se na hladině odrážejí červenou a oranžovou barvou. Nad nimi vidím tmavě 

modrou oblohu bez hvězd a oblaků. 

   Celkově na mě fotografie působí klidně a příjemně, protože je to místo, kde by se mi líbilo 

být, možná i bydlet. 



Šimon Holík, 9.A: Opera v Sydney 

   Popisuji tuto stavbu z důvodu, že v ní vidím mnoho jiných věcí. Někteří si při pohledu 

představí plachetnici někteří zase půlměsíčky, já v tom například vidím pružný krunýř 

pásovce. 

   Opera je vždy v noci nasvícená tak, aby upoutala pozornost každého kolemjdoucího turisty, 

ale i sydneyského obyvatele. Každý rok ji navštíví deseti, ba i statisíce turistů, jenom aby 

mohli obdivovat tuto moderní architekturu. Také se tu pořádají akce pro celou širou 

veřejnost, jako jako třeba video maping neboli promítání videa nebo filmu na bílých cípech 

střechy. Byla navržena už v roce 1956 dánským 

architektem Jornem Utzonem. A otevřena byla v roce 

1973 a je zařazena do světového dědictví UNESCO. 

Zajímavé je, že opera dispnuje pěti sály, nahrávacím 

studiem, třemi restauracemi, šesti bary a mnoho 

dalšího. Budova jako tuto nikde jinde ve světě 

nenajdete. Na podstavě ořechové barvy je vztyčených 

několik cípů bílé barvy s nejvyšším bodem 55 metrů. 

Povrch těchto cípů se skládá ze dvou druhů dlaždic, 

kterých bylo celkem použito 1 056 006 kusů. V době 

realizace byla též budova s nejrozsáhlejším souvislým 

zasklením.  

   Myslím si, že tato moderní stavba patří mezi 

nejzajímavější, protože v tomto roce nebyla navržena 

žádná jiná podobná stavba. 

 

 

Míša Vimmerová, 7.A: Venkovský kostelík 

 

   Vybrala jsem si obraz Venkovský kostelík, protože mě zaujal motiv 

obrázku. 

   V popředí vidím starý kostelík a v pozadí je znázorněna malá vesnička. 

Obraz je temný, namalovaný tmavými barvami. Malíř kombinoval černou 

a šedou barvu. Obloha je potemnělá a lidé mi připadají smutní. V pozadí 

za domky ze slámy a dřeva je obrys zakresleného kopce. Kostelík se krčí 

mezi korunami stromů. Od kostelíku vede kamenná cestička směrem do 

malé vesničky. 

   Tento obrázek na mě působí dojemně, tajemně a smutně. Je to hezký 

obrázek na popisování. 

 

 



Dan Singer, 7.A: Zvolna postupující 

civilizace    

   Budu zde popisovat obraz z volna 

postupující civilizaci od malíře Josefa 

Hlinomaze, který jsem si našel ve 

školní čítance.  

   Hlavním motivem obrazu je postup 

doby dinosaurů do doby plně 

vyvinutých lidí. Obraz zdůrazňuje, jak 

se lidé vyvíjejí a postupně vytlačují 

pravěká zvířata. V popředí vidíme, jak 

dinosauři a další stvoření utíkají před 

lidmi. Lidé jedou na kánoe, jdou po souši a letí zde parašutista, na kterého útočí pravěcí ptáci. Čím 

více lidé postupují k bytostem blíž, tím více je obraz tmavší. Děj je vyobrazen u rybníka a u lesa. V 

pozadí vidíme mírně zasněžené tmavé hory. Kde se pohybují lidé, tam příroda vadne. Lidé jsou 

oblečeni do sak a barevných šatů.  

   Obraz na mě působí, jako když lidé ničí krásnou přírodu. Obraz je pravdivý a smutný. Krásné přírody 

ubývá a zničené přibývá.   

 

   Madalina Pisarenco, 7.A: Moje kamarádka Viktoria 
 
   Moje kamarádka se jmenuje Viktoria a chodila se mnou do stejné třídy. Je štíhlá, vysoká, 

hnědé dlouhé vlasy nosí vždy rozpuštěné. Sportovně se obléká, nejradši nosí dlouhé černé 

kalhoty a pletené svetry, červené bundy. 

   Je sportovkyně, hraje basketbal, ráda lyžuje, plave, zúčastňuje se ráda běžeckých závodů. 

Velmi ráda závodí, ale nemusí být první. Ve volném 

čase ráda čte a do kina. Ráda zpívá a hraje na klavír. 

Viktoria je veselá, dobrosrdečná a ráda pomáhá 

lidem.    

   Svoji kamarádku mám velmi ráda. 

  

Marianna Lomnytska, 7.A: Moje sestřenice  

 

   Moje sestřenice se jmenuje Veronika. Má štíhlou 

malou postavu, dlouhé rovné vlasy, které jí zdobí 

kulatý obličej. Vždycky se hezky obléká, nejraději 

nosí šaty. Miluje zelenou barvu, ráda nosí kolem 

krku barevné šátky. Často jí vidíme v modrém 

kabátě, který ráda nosí. 

   Je veselá a zajímavá. Má hodně přátel. Každou 

práci má rychle hotovo, ale občas jí neudělá příliš 



kvalitně. Veronika je modelka. Ve volném čase 

předvádí poslední módu. Každý den ráda chodí ven 

s přáteli. Ráda tancuje, zpívá a někdy hraje na piano. 

Chodí do šesté třídy a dobře se učí, ale občas 

dostává i špatné známky. Její oblíbené předměty 

jsou němčina a matematika.    Doma pomáhá 

rodičům uklízet a hlídat malou sestru. Taky chodí o 

víkendech pomáhat nakupovat babičce. Já ji vidím 

jenom o prázdninách, když přijedu na Ukrajinu. 

Chodíme spolu ven, hrajeme hry a povídáme si. 

Každé prázdniny navštěvujeme babičku a dědečka. 

   Veronika je nejlepší sestřenice na světě. Znám ji 

od dětství. Mám ji ráda, protože je veselá, vtipná, 

dobrá a přátelská.  

 

 

 

 

 

Dominik Vondráček, 7.A:  Můj křeček Muffin 

   Můj křeček se jmenuje Muffin. Je to můj křeček, kterého mám skoro jeden rok. 

   Je černobílý a má malý ocásek a černé oči jako korálky. Je trochu tlustší, ale zato má hebkou srst. 

Čumáček má narůžovělý, když mu dávám jídlo, tak ho ucítí, nachystá se na něj tak, že si stoupne  a 

ručky dá před sebe. Nejraději má mrkev a směs krmiva pro hlodavce. Můj křeček není džungarský,  

ale syrský, tím pádem je o trochu větší. Místo klece má velký box s dýchacími dírkami. Má tam hodně 

vybavení, různé kolotoče, žebřík, domeček, pítko, různé prolézačky a další věci. Rád běhá v kolečku a 

rád spí a jí. Když jsem si ho koupil, byl 

ve stresu a utekl. Ale utekl do boxu. 

Občas dostane za odměnu 

pochoutku, mrkvičku. Jeho 

nejoblíbenější činnost je spaní a 

ohlodávaní dřeva a dělání 

nepořádku. Můj křeček umí hodně 

triků. Jeho povaha je hodná, 

kamarádská, rád si se mnou hraje. 

   Můj křeček  je hodný i kamarádský. 

Je to nejlepší křeček, kterého jsem 

měl, moc jsem si takového přál. 

Mám ho rád. 

 

 



Daniel Samarski, 7.A: Můj kamarád Dan 

 

   Můj kamarád se jmenuje Dan a chodí se mnou do 

stejné třídy. 

   Má vysokou postavu. Světlohnědé vlasy mu padají do 

očí. Nejraději nosí obyčejnou mikinu, tričko a džíny. Je 

moc chytrý, dělá všechno pomalu, ale správně. Vždy je 

moc přátelský, například když do naší třídy přichází 

noví žáci on se začíná s nimi kamarádit. Dan je 

sportovec, často chodí na různé závody ve florbalu. 

   Známe se jenom rok, ale myslím, že dlouho budeme 

přátelé. 

 

Michailo Dubinin, 7.A: Můj život 

 

   Jmenuji se Míša. Jsem nízký a štíhlý. Mám hnědé vlasy a oči. Většinou nosím džíny, tričko a mikinu. 

Mně je 14 let a učím se v 7.třídě. 

    Rád pomáhám lidem, a proto chci pracovat jako lékař. Můj oblíbený předmět ve škole je 

matematika, protože jsem cizinec a počítání je pro cizince lehké. Ve škole ám několik kamarádů. 

Mám na nich rád, že mně vždy pomáhájí, když nemůžu udělat nějaké cvičení. Ve škole chodím na 

florbal a ve volném čase taky na golf. Taky rád jezdím na kle a penibordu. Taky mám rád sbírání karet 

pokemonů TCG Pokemon. Mám jich 100 kartiček. Já mám mladšího bratra, je mu 10 let. Mám ho rád 

   Mám rád lidi, kteří jsou mi podobní mně. Chtěl bych mít více kamarádů. 

 

 

Adéla Záhejská, 9.A: Lázně za 100 

let 

 

   Proběhlo už 100 let od roku 

2018. Za těch 100 let, se toho 

mnoho událo. Lidstvo si myslelo, 

že se bude dále vyvíjet a zlepšovat 

v ekonomice a technologii. Najde 

lék na nevyléčitelné nemoci. 

Všichni doufali v lepší budoucnost. 

Místo toho se prohnal na Zemi 

celosvětový konflikt. Státy se 

nepohodly, příměří nebyla dodržována. Tímto se celá Země stala bojištěm. Byly rozpoutány 

války a lidstvo nemělo naději, že se státy znovu sjednotí. Nebylo to jak 2. světová válka, bylo 

to mnohem horší. Nespočetně lidí zahynulo a zraněno. 



   Po 100 letech, kdy aspoň na chvíli panoval Zemí klid, a nezuřily války, byl stejně jeden vážný 

problém a to jídlo a voda. Každý si to obstarával jinak. Nejčastější způsob byl lov. Voda? To se 

zdálo poněkud těžší. Bylo těžké najít vodu, která nebyla kontaminovaná. Ještě k tomu vypukl 

jakýsi virus, jenž asi vědcům unikl z laboratoře. Jelikož nebyla nikde k sehnání lékařská 

pomoc, další tisíce lidí zemřelo. Virus se rozšířil po celé zeměkouli a najednou, války nebyly 

tak důležité. Všichni se snažili najít lék. Až tu jednou, se ten lék opravdu našel. Byly to léčivé 

prameny. A jediné místo, kde jsou k naleznutí je území bývalého státu, České Republiky. 

Konkrétně ve městě Karlovy Vary. Bylo to překrásné město, ale války vše zničily. Dříve zde 

stály lázně, zničeny. Poté, co se 

o tomto místě lidé dozvěděli, se 

všichni vydali na cestu, ať už to 

bylo sebevíc daleko. Jenže ne 

všem to vyšlo. Strach si s lidmi 

hrál, a tak byly prameny 

okupovány pokaždé někým 

jiným. Báli se, že na ně už 

nevyzbyde, tak je prosto bránili.  

   Nemuselo to takhle skončit. 

Lidstvo se může polepšit. Je to o 

tom, že musí chtít. Ale kdo ví, 

jaké to za 100 let bude? Nikdo 

to nemůže s jistotou říci.  

 

Alena Veselá, 9.A: Lázně za 100 let 

 

   Jak si myslím, že budou vypadat lázně za 100 let?  

   Nu to je dobrá otázka, tak třeba najdeme nové prameny, které budou ještě více léčivé než 

ty , co máme teď. Staneme se slavným městem, které je známé po celém světě a davy se 

k nám pohrnou ze všech světových stran víc než doposud. To je krásná představa že? Vžijte 

se do doby za 100 let, kde auta létají a bůh ví co  ještě. Vyjdete z auta a vejdete na naše 

krásné kolonády. Vypadají přesně tak jako za Karla IV., není na nich nic, co by na ně 

nepatřilo. Prostě takové, jaké mají být. Jdete teda okolo dřevěné, kamenné a vřídelní 

kolonády a přijdete ke krásným lázním, do kterých se těžko dostává, protože to jsou ty 

nejluxusnější lázně, které jsou vyhlášeni po celém světě.  Vejdete do lázní a usmívá se na vás 

krásná recepční, která už se nadechuje a z jejích úst zazní: „vítám vás v našich lázních 

v Karlových Varech, jsme srdečně rádi, že jste nás navštívili, jaké je vaše přání?“ No nebylo by 

to to úžasné? Když vás recepční zapíše, obleče vás do nádherného, hebkého a příjemného 

županu. V tu chvíli si říkáte: „patřím sem…A  hele není to náhodou Johnny Depp duble 

junior? Kde je sakra nějaký papír aby se mi mohl podepsat… o můj bože!! Mám stejný župan 

jako on!…  

   Škoda že je to jen představa a že nemohu žít v krásných a čistých lázní za 100 let. 



 

 

 

Michal Mudroch, 6.B: O Červené 

Karkulce 

 

Jednoho krásně hnusného dne jsem si jí 

vlk vyšel do lesa něco ulovit k snídani. 

Pak si říkám, co si to tady brnká a ona to 

byla Karkulka. 

Tak si v hlavě vytvořím plán: „Půjdu za 

Karkulkou, a dám si jí ke snídani.“ A pak 

jsem dostal geniální plán. Půjdu ke kuličce domů, protože vím, že Karkulka tam chodí každou 

neděli, no a dneska je neděle. Tak jsem se rozeběhl k babičce domů, vyskočil jsem na střechu 

a poté jsem proskočil oknem, áá mňam. Sežral jsem babičku. Poté jsem jí vlezl do šatníku a 

tam jsem si vzal XXL župánek a lehl jsem do postele. Za půl hodiny přišla Karkulka, otevřela 

dveře a začala se ptát: „Babi, proč máš tak chlupatý obličej?“ Jakmile to dořekla, tak jsem jí 

sežral. Po této výživné snídani jsem se probudil s ještě plnějším břichem, jako bych k tomu 

ještě sežral srnku. Tak jsem si řekl-tím líp a vydal jsem se k potoku napít se nějaké dobré 

vody. Nu cestě jsem zakopl a spadnul jsem na břicho a slyšel jsem, jako kdyby se o sebe třely 

šutry. 

A pak mi to došlo já mám v břichu šutry a ne babičku a Karkulku. Napočítal jsem celkově 8 

šutrů. Uvědomil jsem si, že se netěším na velkou.  

 

Karolína Mudrová, 6.B: Sněhurka (z pohledu Dřímala) 

   Bylo krásné prosluněné ráno a já spal ve své oblíbené 

postýlce. Najednou jsem ucítil dloubnutí do mého ramene.  

   Otevřel jsem jedno oko, potom druhé oko a viděl 

Šmudlu, jak do mě dloube prstem a říká: ,,Vstávej, už 

musíme jít."  Líně jsem se převalil na druhý bok a řekl: 

,,Ještě chvíli." Ale Šmudla mě znovu vytrhl z mého snění a 

řekl: ,,Ne, už musíme.“ Tak jsem líně vstal a řekl: ,,No jo, 

vždyť už jdu.“ Když jsme se vrátili a se rozhodl, že si půjdu 

lehnout, tak jsem v mé, opakuji, v mé posteli uviděl spící 

ženskou. Začal jsem ječet,  jakoby mě někdo chtěl zabít. 

Hned se všichni seběhli okolo a žasli. Rychle ji vzbudili a 

vyptávali se jí na to, jak se k nám dostala. Řekla nám svůj 

příběh. Všichni souhlasili s tím, že ji tu necháme, kromě 

mě. Nechali ji v mé posteli a mě přestěhovali do jiné 

postele! Uplynul týden, dva a já na ně byl stále naštvaný. 

Jednoho dne jsem se rozhodnul, že si zahraju Minecraft. 



Zapnul jsem počítač a tam byly rozkliklé SMS od Sněhurky 

nějaké Leně a tam stálo: ,,Prosím tě, jsem v nějaké chatrči, 

nemám tu ani Wi-Fi.“ Nikomu jsem to neřekl. Jednou jsme 

šli do práce a když jsme se vrátili, našli jsme Sněhurku 

mrtvou na zemi. 

   Když jsme ji pohřbívali, všichni kromě mě brečeli. Přijel 

tam nějaký chlápek a ze Sněhurky dostal to jablko. Ona 

s ním odjela a já byl rád.  Skončilo to tak, že měli nejmíň pět 

dětí.  

 

Julie Hnátíková, 6.B: Šípková Růženka - jak to bylo 

doopravdy  

   Jsem princezna Růžena a všichni mi říkají Růženko. Chci 

vám říct, jak to bylo s příběhem o Růžence doopravdy. 

   Když jsem se narodila, přišly ke mně 3 sudičky a 

předpověděly mi mou budoucnost. Ale zjevila se tam i jedna nezvaná osoba (asi čarodějka) a řekla: „ 

Až ti bude 16, zemřeš! “ No a tak jsem rostla a smiřovala se se svým pubertálním životem. V 15 letech 

jsem se rozhodla, že se začnu zajímat o svou smrt. Šla jsem se zeptat maminky, co vlastně sudičky 

předpověděly. A maminka řekla: „ Nooo... Božena řekla, že budeš krásná, Bohdana, že budeš hodná, 

ta babizna Ludmila, že v 16 zemřeš a Blažena řekla, že ten, kdo tě z lásky políbí, tě ze spánku 

vysvobodí. “ Řekla jsem, že děkuju, a šla jsem si sednout k počítači hrát Minecraft. No a aby to nebylo 

tak dlouhé, přeskočím 11 měsíců mého života. Tedy na den, kdy jsem měla narozeniny. Pořádně jsem 

se nacpala, protože jinak bych za tu dobu, než mě někdo políbí, měla pořádný hlad. No a pak jsem si 

šla lehnout, propadl se na mě strop! Cítila jsem, jak jsem někde na posteli a mám v ruce kapačku, ale 

po 15 minutách jsem už nic nevnímala. Po nějaké době mě políbil nějaký týpek. FUJ, bylo to 

nechutné, a když jsem se probudila, okouzlil mě na tolik, že jsem mu nemohla ani vlepit facku. 

Údajně jsem prý spala 100 let, ale oni si domysleli 2 nuly. A po měsíci byla svatba. Ze mě se stala 

královna se 2 dětmi na krku. Mám dceru Blaženu a syna Igora. Blažena měla oblíbenou hlášku. „ 

Zavaž mi střevíček ,“ křičela na Igora. No jo, no děti! 

   No a my jsme po pár letech s manželem vyprávěli dětem, jak to s námi vlastně bylo. Ale trochu 

jinak, to se rozumí! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


