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Český jazyk a literatura 
v letech 1996-2021 

Nosíme sice roušky,  
ale používáme český jazyk. 
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Třikrát z literárních exkurzí 

 

 

Úvodem… 
Milé čtenářky, milí čtenáři,  
přátelé a příznivci Gymnázia Třebíč, 
 
tímto monotematickým číslem věnovaným prezentaci předmětu český jazyk a 
literatura chceme především ukázat literární tvorbu našich studentů a přispět 
tím k nadcházejícím oslavám 150. výročí školy.  
Přejeme příjemné počtení. 
 
Hana Laštůvková, Petr Benda 
za vyučující českého jazyka 
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Setkání mladých autorů s M. Vieweghem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O češtině… 
Komise ČJ 
 
Hlavními úkoly výuky českého 
jazyka je rozvíjení jazykových 
dovedností v mluveném i 
písemném projevu, výchova 
kultivovaného čtenáře, schopnost 
vybírat relevantní informace a 
zdroje, mediální gramotnost. 
Krátkodobějším cílem je příprava 
na maturitní zkoušku a vysokou 
školu. 

Počet vyučujících našeho 
předmětu se vždy pohyboval 
kolem deseti. Personálně je složení 
poměrně stabilní. Těší nás, že o 
práci učitele českého jazyka mají 
zájem naši bývalí studenti. Nově 
přišli mezi nás od roku 2004 
Simona Bernátová, Lenka 
Mahelová, Bohuslav Horáček  

 
 

(zemřel po těžké nemoci v roce 
2014), Josef Vomela, Ilona 
Pospíšilová. Do důchodu odešli 
postupně kolegové Rudolf Fišer, 
Dana Mrázková, Oldřich Pruša, 
Ivana Nehněvská, Marie Javorková. 
Všichni vyučující i žáci mají 
k dispozici školní knihovnu, kterou 
vede Dana Pelánová. Sbírku 
českého jazyka má na starosti Dana 
Murárová. 

Ve funkci předsedy 
předmětové komise českého 
jazyka a společenských věd 
(dějepis, ZSV, OV, HV, VV) pracovali 
Marie Nováková (1994–1999) a 
Pavel Jindra (1999–2004). Od 
školního roku 2004/2005 došlo  
k rozdělení komise na komisi 
českého jazyka a komisi 
společenských věd. Komisi ČJ vede 
od roku 2004 Hana Laštůvková. 
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Soutěže 
 
Každý rok se zapojí do školních kol 
z českého jazyka kolem stovky 
soutěžících. 

Od školního roku 2012/2013 
se naše škola každý rok účastní 
České lingvistické olympiády. Tato 
soutěž je mezi našimi žáky velmi 
oblíbená, nevyžaduje totiž 
konkrétní znalosti z lingvistiky, ale 
podstatou je analytické a kreativní 
myšlení. Studenti „luští“ a 
„překládají“ texty z jazyků, které 
pravděpodobně neznají, na 
základě analogií a logické úvahy. 
Z našeho gymnázia vždy postoupilo 
do regionálního kola několik 
soutěžících, kteří získali dostatečný 
bodový limit. Mezi pravidelné a 
úspěšné soutěžící patřili Alžběta 
Horynová (mezinárodní kolo v Indii 
2016), Alžběta Vítková, Martin 
Scheubrein, Jakub Balabán, Václav 
Jelínek (všichni národní kolo), 
Vojtěch Slouka, Jiří Štěpanovský, 
Monika Prváková, Tereza Kašková, 
v posledních letech Teodor Urban, 
Vít Musil, Martin Slouka. 

Tradiční Olympiáda 
z českého jazyka má už za sebou 46 
ročníků. Také v této soutěži 
postupují naši žáci do vyšších kol – 
okresního, krajského, národního i 
celostátního. Mezi nejúspěšnější 
patřili Magdalena Trusinová, Anna 
Oulehlová, Nela Wurmová, Klára 

Vítková, Monika Vlachová, Alžběta 
Vítková, Veronika Jičínská, Miloš 
Hrůza a Markéta Velková.  
V recitačních soutěžích se nejdále 
(do krajských a národních kol) 
dostali Petr Pavlas, Klára Ferdová, 
Kateřina Kocsisová, Iva 
Hejtmánková, Jan Klusáček, Matěj 
Klusáček, Zuzana Nohová, Tereza 
Růžičková, Kamil Ahmadie, 
Veronika Janíčková, Pavel Hadraba, 
Ema Zušťáková.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZVONEK – 150 GTR 

Literární soutěže, básnické sbírky, 
tvorba 
 
V 90. letech napsalo a vydalo 
několik studentů básnickou sbírku, 
potom nastal útlum, ale naštěstí 
zájem o literární i publicistickou 
tvorbu znovu ožil. Připomeňme 
jména některých autorů: Hana 
Pálková (Nela Hanelová) (poezie), 
Tomáš Kratochvíl (volná tvorba), 
Anna Polomská a Iveta Žákovská 
(např. sbírka Bojím se, že odejdou, 
2013), Veronika Pokorná (sbírka 
Pocity, 2015, ilustrace Dominika 
Kadulová), Ondřej Trojan (sbírka 
Básničky, 2017), Radek Blažek, 
Dagmar Pokorná, Tadeáš Mahel, 
Marek Hedbávný, Filip Doležal, 
Aneta Chytková, Magdalena 
Netíková a další. Svoji sbírku vydala 
v roce 2006 i třída 4. B pod 
vedením D. Pelánové. Potěšující je, 
že mnozí autoři pokračují v literární 
nebo publicistické tvorbě i po 
skončení studia na gymnáziu. 

V roce 100. výročí narození 
Vítězslava Nezvala proběhla před 
budovou gymnázia akce zvaná 
Nezval, že by ho nikdo neznal aneb 
Poetismus před školou.  
V roce 2013 vytvořili a přednášeli 
své limericky žáci 2. G, nejdříve na 
školní akademii a poté i před 
školou. Další žáci přispívali v letech 
2013–2016 do MF Dnes v projektu 
Studenti čtou a píší noviny.  

Mnozí žáci uspěli v různých 
literárních soutěžích, např. Skrytá 
paměť Moravy, soutěži pořádané 
MK Třebíč v rámci festivalu 
Nezvalova Třebíč nebo soutěži 
pořádané DDM Třebíč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dlouholetou tradici má na 
naší škole časopis Zvonek – 
postupně jej vedli P. Jindra,  
M. Nováková, P. Benda,  
L. Mahelová. Zájem o vydávání 
časopisu ze strany žáků bohužel 
poslední roky klesá, doufejme, že 
časopis znovu ožije. Několik čísel 
časopisu vyšlo také jako literární 
příloha, např. v roce 2017 
s názvem Příběhy z prima třídy pod 
vedením L. Mahelové a v roce 2020 
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jako společná práce studentů 
Semináře z českého jazyka a 
Semináře grafického designu pod 
vedením H. Laštůvkové a P. Bendy. 
Komise se aktivně účastní i různých 
projektů, ať už celostátních (např. 
Čtenářské dílny), nebo školních. Ty 
jsou zaměřeny na tvorbu vlastních 
textů a na mediální gramotnost. 
Úspěšné, i když pro žáky 1. ročníku 
náročné bylo zadání, podle kterého 
měli vytvořit kompletní výtisk 
novin podle zadaných kritérií 
(autor J. Vomela, 2017). V rámci 
projektu Barevný svět (školní rok 
2019/2020), který byl inspirován 
tvorbou Ladislava Nováka, vznikly 
jako výstup jednotlivých tříd 
zajímavé texty spojené 
s výtvarnými technikami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maturita  
 
Několik let byla připravována nová 
podoba maturity (nejen) z českého 
jazyka. Vyučující ČJ prošli mnoha 
kurzy, školeními a zkouškami, 
koncepce se však často měnila a 
mění, mnohdy na poslední chvíli. 
Účastnili jsme se všech maturitních 
zkoušek „nanečisto“,  v roce 2012 
proběhla poprvé „státní“ maturita 
z ČJ. Skládala se ze tří částí – 
písemné („slohové“) práce, 
didaktického testu a ústní zkoušky. 
Naši maturanti měli ve srovnání 
s jinými školami včetně gymnázií 
nadprůměrné výsledky. Názory na 
současnou podobu maturitní 
zkoušky z ČJ jsou samozřejmě 
různé, diskuse stále trvají. 
 
Divadlo  
 
Velmi příjemnou tradicí jsou 
návštěvy divadelních představení 
organizovaných od raných 90. let 
postupně především  
M. Javorkovou a P. Bendou. 
Zájemci z řad studentů navštěvují 
několikrát do roka představení 
v Horáckém divadle v Jihlavě a 
na brněnských scénách.  Poptávka 
většinou převyšuje nabídku, zájem 
je opravdu velký.  

Minimálně jednou za školní 
rok zhlédneme společně divadelní 
představení podle nabídky MKS 
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Třebíč. Z těch nejzajímavějších 
připomeňme alespoň Audienci 
divadla Kašpar, obě představení 
Docela velkého divadla Litvínov.  
Několik představení odehrálo také 
studentské divadlo pod vedením P. 
Jindry (Hadrián z Římsů). 
 
Debatní klub 
 
Mnozí bývalí studenti rádi 
vzpomínají na debatní klub pod 
vedením D. Mrázkové a  
S. Bernátové. Shodují se v tom,  
že jim získané argumentační 
dovednosti velmi pomohly 
v budoucím studiu, a hlavně 
povolání. I když debatní kroužek už 
na naší škole není, snažíme se 
rozvíjet argumentační dovednosti 
žáků v hodinách českého jazyka. 
 
Zkoušky načisto i nanečisto 
 
Vyučující ČJ připravovali přijímací 
zkoušky pro uchazeče o osmileté i 
čtyřleté studium, od roku 2015 jsou 
zkoušky připravovány společností 
CERMAT. Zájemci o studium mají 
možnost vyzkoušet si zkoušky 
„nanečisto“ na naší škole, které 
připravují naši vyučující. S prvními 
ukázkami úloh se setkají na Dni 
otevřených dveří v lednu a celou 
zkoušku i s nácvikem zápisu do 

záznamových archů si mohou 
vyzkoušet v dubnu. 
 
Závěrem 
 
Rozvoj technologií a množství 
dostupných informací ovlivnily 
celou společnost, školu nevyjímaje. 
V médiích se často objevují názory, 
že je zbytečné učit ve 21. století 
fakta, když je lze snadno dohledat. 
I když byla během let faktografie 
částečně omezena, podle našich 
zkušeností hledání vzývaných 
souvislostí bez základních znalostí 
není možné. Snažíme se svoje žáky 
vést k samostatnému myšlení, 
kritickému výběru informací, 
k tomu, aby bezmyšlenkovitě 
nepřebírali hotové polotovary a 
naopak využívali technologie ke 
svému prospěchu.  

Často zmiňovaná evropská 
kulturní tradice je mj. výsledkem 
vývoje umění včetně literatury a 
spojuje mladou generaci s těmi 
předchozími. Při četbě starší 
literatury si také mladí lidé 
uvědomují, že člověk je ve svých 
emocích v podstatě stále stejný.  
 

Hana Laštůvková, předsedkyně 

předmětové komise ČJ  
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… aktuálně 
 

Pojďme mířit k sobě, ne na sebe  

(březen 2020) 

 
 
Koronavirus – nejaktuálnější téma dnešní doby. Téma, které rozdělilo 
společnost na několik skupin. Věřím, že největší skupinu tvoří lidé, kteří nákazu 
a šíření viru neberou na lehkou váhu, dodržují vládou nařízená opatření, 
z domu vycházejí jedině s rouškou a jen v nezbytně nutných případech. 
Bohužel početná je i skupina lidí, kteří nařízená opatření nedodržují, nenosí 
roušky, běžně se scházejí se svými přáteli a fotografie ze společných akcí 
přidávají na sociální sítě. Já osobně, i když mi chybí sociální kontakt, jsem doma 
– přece jenom máme chytré mobilní telefony a sociální sítě. Starám se o svoje 
mladší sestry, trávíme spolu čas, který na sebe v běžném školním režimu 
nemáme. Ačkoli jsme čtyři sestry, máme doma nespočet stolních her, rády 
hrajeme na klavír a zpíváme, rády vaříme nebo se spolu díváme na film, i nám 
je to doma občas dlouhé a potřebujeme jít na chvíli ven. Ale přistupujeme 
k tomu zodpovědně – všechny máme roušku, každá si vezme svoje kolečkové 
brusle, kolo či skateboard, já si vezmu svého pejska a jdeme se „vyvenčit“ 
daleko za vesnici, kde nepotkáme žádné lidi.  

V této krizové situaci se ovšem projevuje jedna zásadní věc. Češi si 
dokážou pomáhat. Vláda selhala v dodávání ochranných pomůcek především 
lékařům, policii, hasičům a prodavačům – lidem, kteří pro nás doslova riskují 
své životy. Lidé vlastnoručně šijí roušky nejen sobě a svým známým, ale i 
nemocnicím, pečovatelským ústavům, neziskovým organizacím a všude tam, 
kde se pomoci vlády stále nedostává. Nejen z divadel se staly šicí dílny, kde 
pomáhají šít roušky stovky dobrovolníků, mnozí roušky šijí doma. 

Myslím si, že lidstvo potřebovalo zpomalit. Vrátit se zpět k původním 
hodnotám života. Udělat si čas na rodinu, věnovat se sám sobě. Mít konečně 
čas na věci, které jsme chtěli udělat už dávno. Přestali jsme si vážit svého 
zdraví, důležitější jsou peníze a kariéra. Zapomněli jsme, jak zranitelní jsou naši 
prarodiče. Potřebovali jsme důvod, abychom jim jen tak zavolali a zeptali se, 
jak se mají a jestli něco nepotřebují. Samozřejmostí se pro nás stala i příroda. 
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V této době jsme všichni rádi, že se můžeme jít projít do lesa a být chvíli na 
čerstvém vzduchu, a paradoxně nás udivuje, jak moc je příroda zničená. Máme 
pocit, že dokážeme ovládnout přírodu i celou Zemi. Ignorujeme volání Země  
o pomoc. Příroda nás ke své existenci ale nepotřebuje, jen nám opět dává šanci 
si to uvědomit, uskromnit se a zpomalit. Studenti ztratili respekt k učitelům, a 
teď zjišťují, jak moc důležitý je osobní kontakt s nimi, jak náročné je tolik 
chtěné samostudium. Možná se koronavirus přenáší kapénkami a my tak 
nosíme roušky proto, že nám až moc záleželo na vzhledu a vnější stránce 
ostatních.  

 

 

 

 

 

 

Díky sociálním sítím se nám daří být spolu. Vzájemně se podporovat. 
Umělci každý den na sociálních sítích živě vysílají – zpívají, baví lidi, povídají si 
s nimi, snaží se situaci malinko zlehčit, nebo naopak dát lidem najevo, jak moc 
je důležité být na jedné lodi a být k sobě ohleduplní. Probíhají různé výzvy – 
pěvecké, taneční, výtvarné. Baví mě, jak lidé umí být spolu. Musíme se teď 
sjednotit, potlačit svá ega a táhnout za jeden provaz.  

Situace bude ještě několik týdnů kritická. I když je to nešťastná událost, 
pojďme si z toho vzít něco pozitivního. Pojďme se věnovat sami sobě a svým 
blízkým. Pojďme mířit k sobě, ne na sebe. Zkusme se zamyslet nad situací a 
přehodnotit svoje priority. Zkusme se zamyslet nad tím, jestli žijeme tak, jak 
opravdu chceme. Jestli tak, jak tady jsme, jsme šťastní. Možná jsme dostali 
šanci začít trochu lépe.  

Nikol Čierna, 4. A, úvaha zadaná v semináři z českého jazyka, 2020 
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Strom života 
 
V dálných krajích kdesi  
vzpínají se magické lesy. 
Tam v koruně stromu strážného  
vyrůstá list po boku druhého. 
 
Ale nejsou to obyčejné listy, 
tím jsem si naprosto jistý. 
Každý má odlišný tvar, 
každý dostal jiný dar. 
 
Každý má odlišný cíl. 
Jeden chce válku, druhý zase mír. 
Avšak jejich společnou touhou 
je vydat se na cestu dlouhou. 
 
Drží se stromu rodného 
a vyčkávají dne soudného, 
až vítr je odvane 
a jejich putování nastane. 
 
Ale co bude s rodným stromem? 
Takovou dobu byl jejich domem. 
Pár listů svoji šanci zaspalo 
a na stromě navždy zůstalo. 
 
Ostatní mírný vítr k novému vane, 
avšak i z vánku vichřice se stane. 
A když bouře listům cestu zkříží,  
všemi stranami jimi hýří.  
 
 
 
 
 
 

Jedny čekají, snad bouře skončí, 
nebojácné, ty ve větru tančí. 
Jedny si ze všeho dělají vrásky, 
druhé se radují z života, z lásky. 
 
Mnohé si jdou za svým snem 
nocí co nocí, dnem co dnem.  
Jiné vždy hledají výmluvy 
a ze závisti šíří pomluvy. 
 
Některé mají v žilnatině med. 
A jaké pokrývá prudký jed? 
Ty, jež v závisti chtějí žít,  
ty, jež neumí s málem spokojeni 
být. 
 
Pokorné z chyb lekci si berou. 
Tvrdohlavé se proti větru derou. 
Proč si život kazit zlým hlasem? 
Proč takhle plýtvat drahocenným 
časem? 
 
Nebudu vám lhát.  
Vítr nebude navždy vát. 
A až jednou přestane, 
na jednu hromadu listy i nás 
zavane. 
 
Naposledy nás slunce pohladí. 
Naposledy o nás vítr zavadí. 
A až tehdy začneme litovat, 
že jsme se nikdy nenaučili milovat. 
 
Jan Pánek, 3. A, 2020 
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Krásný a Nebeská, detail malby 

 

 

Texty z češtinářských soutěží… 
 
Dagmar Pokorná, Ortenova Kutná Hora 2. místo, 2009  
 
Prodám byt zn. vanu vypusťte sami 
 
Nejdřív jsem se smál 
smál jako štítná žláza oněmělé 
zpěvačce 
když člověk spadne do sněhu 
znamená to chodník klouže 
nic víc 
a snad jen možná to 
že už se léty sešlapal 
vzorek protiskluzových bot 
jenomže taková jistota se časem 
vytratí 
vždyť ani nevím jak jsem vznikl 
jak vznikla moje plechová vana 
jak vzniklo cokoli 
vědci by řekli přece jsi vytřesknul 
a přitom ani neví 
jestli existuje Higgsův boson 
který podle všeho může za všechno 
i že jsem sešlapal svoje boty 
 
 
 
 
 
 
 

Pak mi moje milá řekla 
že se bude vdávat 
ať jí přeju štěstí 
Ani mi nedala šanci 
abych ji začal nenávidět 
 
Prodám byt zn. vanu vypusťte sami 
oblečení jsem srovnal na hromádku 
okna vymlátil zdi počmáral 
květiny proklel pastelky vysypal 
nádobí poslal po vodě k výšinám 
osobní věci věnoval socioložce z 
autobusové zastávky 
jen s dopisy jsem nemusel dělat nic 
vzplanuly samou vášní samy 
zíral jsem do toho plamene 
a říkal si jaká ironie 
mělo to skončit ledem 
 
Prodám byt zn. střepy přinášejí štěstí 
 
A potom přišla ta nejnevyhnutelnější 
ze všech vyhnutelných chvil 
a já se ve své vaně ve svém 
zdemolovaném bytě 
rozpustil 
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O lucerně a lidech 
 
Města se už pomalu zmocňovala tma. Poslední paprsky slunce se urputně 
snažily dostat přes temnou hradbu mraků a alespoň na chvíli se zalesknout 
v malých zrcadélkách dešťových kapek. Mezi prázdnými ulicemi se proháněl 
studený vítr a jen tak pro zábavu hnal před sebou spadané listy stromů.  
Tímto nečasem se statečně prodírala dívka. Skoro utíkala, neboť už se stmívalo 
a ona už chtěla být na místě. Mračila se. Nechtěla tam jít. Zrovna tam a ještě 
potmě. Na hřbitov. V kapse jí zachrastily plechové kalíšky svíček. Jsou Dušičky. 
Památka zesnulých. A každý malý ví, že noc Dušiček bývá neobyčejná. 
 

Konečně byla na místě. S rozbušeným srdcem vzala za kliku a otevřela 
nádherně zdobenou hřbitovní bránu. V pantech to příšerně zavrzalo. Dívka 
vkročila dovnitř.    

 
Jako by vstoupila do jiného světa. Nikde nikdo. Jediný zvuk vydával vítr 

hrající si s korunami stromů. Z ulice nesvítilo žádné světlo, a tak si dívčiny oči 
musely chvíli zvyknout na onu černočernou tmu, ale pak… se jí před nimi začaly 
zjevovat stovky, tisíce spadených hvězd. Ne, vlastně ne hvězd, svíček. Svíček, 
které tu lidé zanechali jako vzpomínky. 

 
Tak kudy vlastně? Třetí ulička vpravo, pak doleva… Dívka vykročila a 

hned se natáhla jak dlouhá, tak široká. Se slzami v očích vstala a začala si 
oprašovat kolena. Něco se na zemi ve světle svíček zalesklo. Dívka se sklonila.  

Byla to velmi stará lucerna. Její dvířka vězela pouze v jednom mosazném 
pantu a dvě sklíčka byla napůl rozbitá. Přesto něčím poutala pozornost. 

Třeba by se i s rozbitými sklíčky dala použít, pomyslela si dívka, stejně 
jsem si s sebou nevzala baterku. Vytáhla z kapsy svíčku, zapálila ji a vložila do 
lucerny. Hřbitov ozářilo bílé světlo. 

 
Dívka znovu vykročila, když náhle něco zaslechla. Co to bylo? 

Nepodobalo se to ničemu, co kdy zatím slyšela. Po zádech jí přeběhl mráz. Vrátí 
se to? Je to nebezpečné? Co má dělat? Hlavou jí vířily vyděšené myšlenky. 
Neměla sem vůbec chodit. 
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Ozvalo se to znovu. Tentokrát mnohem blíž a vycházelo to… z lucerny? 
Se zatajeným dechem si ji přiložila k uchu. A opravdu. Vítr se s tichým kvílením 
rozřezával ve střepech lucerny a tak dělal onen děsivý zvuk. A nejen ten zvuk. 
Dívka v kvílení větru začala rozeznávat slova. Ano, slova, a navíc slova, která 
dávala smysl. 

„Bojíš se?“ 
Dívku to překvapilo tak, že ze sebe nedokázala vypravit ani slovo. Snažila 

se najít nějaké logické vysvětlení, proč na ni mluví lucerna. To se mi asi jen zdá, 
usoudila. Ale lucerna pokračovala.  

„Jsi slepá, bloudíš ulicemi a nevidíš. Jsi stejná jako ostatní.“ 
Konečně se dívka zmohla na slovo: „Ja-jak to m-myslíš?“  
„Tak se podívej před sebe.“ 
Dívka pohlédla před sebe a dech se jí málem zastavil. Na hřbitovní zídce, 

která ohrazovala toto temné místo od okolního světa, uviděla stín muže. Stín 
se se skloněnou hlavou opíral o zeď a četl si v jakýchsi papírech. Občas si rukou 
otřel oči. Dívka se rozhlédla. Musel by ten muž stát někde vedle ní, ale nikdo 
vedle ní nestál. 

„Tohle je Vávra. Chudák. Kdyby se narodil o den později, vyhnul by se 
vojně a možná by dnes mohl ještě žít. Bylo mu sedmnáct, celý život měl teprve 
před sebou, “ šeptala lucerna dál. 

„A támhle za stromem stojí pan Jaroša. Vidíš ho? Ten bez nohy. Jeho 
také neznáš, že? Stal se jednou z živých pochodní, ale vláda to tehdy ututlala a 
dodnes o něm nikdo moc neví. A hned za tebou sbírá květiny ctihodná sestra 
Alžběta. Pomáhala lidem a znala kouzlo léčivých bylin. Nakonec ji dostihl lidský 
nevděk a pověrčivost. Prý to byla čarodějnice…“ 

Dívka vyděšeně sledovala, jak se kolem ní objevují stále nové a nové 
stíny. Na náhrobcích, stromech, zídkách… 

„P-proč mi to p-povídáš?“ přerušila lucernu a ustoupila několik kroků od 
stínů.   

Z lucerny se ozval podivný zvuk, znělo to jako smích. 
 „Proč? Protože jsi stejná jako ostatní. Myslíš si, že pod těmito náhrobky 

leží jen nějací lidé. A že když jejich jméno neznáš z učebnic, že nejsou důležití. 
Že snad neexistovali. Ne, i oni měli své příběhy. I ty máš svůj. Jsou všude kolem 
nás. Musíš jen hledat. A nezapomínat.“  

Zvedal se vítr. 
„Ani nevíš, kolika lidem vděčíš za život, jaký nyní žiješ.“ 
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Hvízdání větru bylo stále hlasitější. A tak poslední slova z lucerny si dívka 
musela domýšlet. 

„Utíkej!“ 
Do dívky náhle vrazil obrovský nápor větru a na chvíli ji ohlušil. Jen stěží 

se udržela na nohou. Prsty jí začaly klouzat po hladkém kovu držadla. Vítr jí 
drsně vytrhl lucernu z rukou a mrštil jí s řinčením o zem. Svíčka uhasla. 

Pro dívku bylo záhadou, jakým zázrakem se odtud dostala. 
Od toho dne už na hřbitov nikdy nevkročila. 

Lenka Mašterová, 2. místo v soutěži DDM Mladý spisovatel, 2019/2020 
 

Kouzelné i obyčejné věci vypadají stejně 
 
Procházel jsem se po válkou zdemolovaných ulicích. Každý, kdo mi zkřížil cestu, 
vypadal uboze a ztrápeně, každý se staral jen o sebe a své problémy. Byl jsem 
skrz na skrz prostoupen negativní aurou umírajícího města. Žil jsem sotva osm 
let, nicméně moje myšlenky na hry a přátele byly rozprášeny pod tíhou 
smutku, jenž na mě působil ze všech stran.  
 

Na rohu tiskařského krámu jsem ale spatřil něco podivného. Vysoký 
vychrtlý muž oděný do starých hadrů mě okamžitě zaujal. Jeho nuzný zjev se 
nelišil od stovek dalších, byl však obklopen jasnou září projasňující sychravý 
nudný den. Přistoupil jsem blíž a odhalil zdroj neznámého světla. Byl to úsměv, 
který ho v tento depresivní čas činil rozpoznatelným na desítky metrů. 
Muž si byl vědom mého zaujetí a zamával na mě. „Proč se tak mračíš, kluku?“ 
pronesl zvučným zvonivým hlasem. „Mně je spíš divné, proč vy se usmíváte,“ 
opáčil jsem tlumeně, oči stále upřené na smějící se ústa. „A proč by ne? Vždyť 
je tu tak krásně!“ zvolal a rozhlédl se okolo sebe s rukama roztaženýma, jako 
by chtěl obejmout svět. Nakonec svůj zrak upřel na nebe. Nad hlavou nám 
poletovali ptáci, svírajíce v prstech drobné větvičky. „Vidíš? Budou stavět 
hnízdo, zrodí se nový život. No není to nádhera?!“ pravil zasněně. Pokrčil jsem 
rameny: „Každý rok mají přece ptáci mladé, je to normální.“ Zřejmě nebyl 
s mým životním pohledem spokojen, neboť pokračoval: „Podívej se do výlohy. 
Tisknou tam letáky, noviny a knihy. Lidé se díky nim mohou bavit a dozví se 
spoustu zajímavostí. Úžasné! Nebo támhle, ten pán s tou hůlkou. Bez ní by 
musel zůstat doma a nanejvýš by vystrčil hlavu z okna. Díky ní může vyjít ven a 
poznávat svět! Zázrak, nebo ne? “ Měl jsem pocit, že zešílel, ale nechal jsem ho 
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mluvit, neboť moje zaujetí ještě zesílilo. „Tyhle lampy jsou skvělé! Můžeš jít 
v noci ven a nemusíš mít strach, že zahučíš do díry.“ Podobně se rozplýval ještě 
pár minut a zdálo se, že každá maličkost má v jeho očích nespornou výhodu. 
Po chvíli jsem byl jeho slovy přesycen. „Vždyť jsou to jen obyčejné věci, každý 
ví, k čemu slouží, a tak to prostě je,“ řekl jsem rozhodně a na protest 
nechápavě vytáhl obočí. „A to je právě ono,“ odvětil klidným tónem, „takhle 
to je, ale nemuselo by. Kdo může za to, že to či ono funguje tak a tak?“ Naklonil 
se a jeho tvář s doširoka otevřenýma očima byla na dosah ruky. „Řeknu ti 
tajemství:  Kouzelné a obyčejné věci vypadají stejně. Když si to připustíš, uvidíš 
zázraky. Teď zavři oči, a až je otevřeš, bude svět nádherný.“  Jeho řeč  ve mně 
vyvolala touhu zažít něco nevšedního, a tak jsem sklopil víčka. 
Za pár vteřin jsem opět vystavil zorničky dennímu světlu. Záhadný muž zmizel. 
Zanechal tu ale svou jiskřivou záři a svět se pod jejím vlivem opravdu změnil. 
Vše bylo najednou barevnější a výjimečné.  

 
Je tomu již dlouho, co jsem se naučil nacházet krásu v maličkostech. 

Můžeš to však umět i ty. Stačí, když přestaneš hledat magii ve filmech  
o neexistujících planetách a zvedneš hlavu od obrazovky plné fikce, kterou 
dnes všichni nosíte jako clonu od reality. Rozhlédni se přece, kouzla jsou všude 
kolem nás! 
Veronika Jičínská, 4. C, 2020 

 
 
 

Slyšíš ji?  
 
Nebe bylo šedivé, ticho jako před bouří. Ani noha se na promenádě Langelinie 
neukázala, jen dívka se skicou vyšla na vzduch k chladnému dánskému moři. 
Zamyšleně seděla na lavičce a nezbedné plavé vlasy jí poletovaly kolem tváře. 
Bílý papír na dívčině klíně čekal, až začne tvořit. Dívka, Maya se jmenovala, se 
vyjímala díky velkému talentu. Svoji kreativitu již měla v duši vepsanou od 
doby, kdy její krásné zelené oči poprvé viděly svět. Jak šel čas, Mayiny oči se 
protkaly nitkami cynismu. Její umělecký pohled to možná lehce zastínilo, nikoli 
však zaslepilo. 
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Maya začala kreslit. Nejdříve nevěděla co, inspiraci hledala, kde mohla. 
Dívala se do dálky, nad moře, na obzor. Poslouchala vlny, které smývaly 
opuštěné kodaňské břehy. Do jemného šumění, zdálo se Mayi, začaly pronikat 
tóny zpěvu, ač jen velmi tence. Zavrtěla hlavou. Kreslila dívku s dlouhými vlasy, 
která plakala do dlaní. 

 
„Krásné.“  
Maya se vyděsila k smrti. Vzhlédla k černě oděné postavě. Starší muž se 

skláněl nad jejím ramenem. Neodpověděla. 
„Mohu se posadit?“ zeptal se, ale nečekal na odpověď. Usadil se vedle 

mladé tvůrkyně a hlasitě vydechl. 
„Nádherný den na procházku, viď?“  
Ne, je zima a bude pršet, pomyslela si, avšak řekla jen: „Jistě.“  
Muž se opřel a na tváři se mu objevil lehký, spokojený úsměv.  
„Pročpak pláče?“  
„To nevím, je to jen náčrt, příliš nad tím nepřemýšlím.“ 
Maya si po očku prohlížela muže. Ten šedivý stařík byl oděn v dlouhý 

černý kabát, jenž vypadal velmi staromódně a v ruce držel jakousi knihu. 
„Já myslím, že pláče, protože ji nikdo neslyší. Nikdo neposlouchá. Ty ji 

slyšíš?“  
„Slyšet skicu? To asi ne,“ odvětila. 
„Nemluvím o skice. Mluvím o té dívce.“  
Maya se chystala namítnout, že dívka, kterou kreslí, není opravdová. 

Snažila se jen ztvárnit mořskou vílu ve svém podání a ta pohádková bytost 
samozřejmě nikdy neexistovala. 

Vtom uviděla rusovlasou dívku, jež seděla po pas ve vodě, a zdálo se, že 
tiše zpívá. Těžké bylo pochopit melodii. Melancholická? Zasněná? Obojí?  

„Proboha, co tam dělá? Vždyť je zima,“ zašeptala a dívka se otočila tváří 
k nim. Široce se usmála. Ani trochu nevypadala, že by jí studená voda, byť jen 
pramálo vadila. Muž dívce zamával a ona mu gesto oplatila. Maya se mírně 
zastyděla. 

„Stará známá,“ vysvětlil. Maya to přijala, ačkoli dívce nemohlo být více 
než sedmnáct let.  

„Tak vidíš, že ji slyšíš,“ vstal a odešel. 
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 Na místě, kde ještě před chvílí seděl, zanechal onu knihu. Vzala ji do 
ruky:  Malá mořská víla Hanse Christiana Andersena. Otočila ji a na zadní straně 
knihy poznala na fotografii autora. Muže, který seděl vedle ní a přesvědčoval ji 
o existenci mořských víl. Rozhlédla se po okolí. Nikde po něm nebylo ani stopy, 
stejně tak po rusovlasé plavkyni. Oba se vypařili jako pára nad hrncem. Mayina 
vzpomínka na stín Hanse Christiana Andersena a malou mořskou vílu však 
zůstala v její paměti napořád. Dokonce ten výjev mýtické postavy a jejího 
stvořitele musela později zachytit na plátno. S každým namalovaným obrazem, 
s každou přečtenou knihou, s každým nádechem, který věnovala umění, se cosi 
změnilo. Maya každou noc slyšela zpěv víly zřetelněji a nitky cynismu z jejích 
očí mizely.  

 
Byl to přelud? Bylo to opravdové? To se nedozvíme. Svůj účel ovšem celá 

situace měla, neboť z dívky, jež by pomalu propadala konvenčnosti, vyrostla 
jiná bytost. Proplula světem obyčejných a nakonec začala vnímat neviděné. 
Začala vnímat srdcem. Svýma mocnýma rukama začala tvořit svou podstatu a 
na světě přibylo další duše, která byla vypuštěna z klece.  
Viktorie Melkusová, 4. C, 2020 

 
Hledání inspirace … 
Vyjmenovaná slova 2009 
 
Být či nebýt? To je, oč tu běží. Hamlet, bystrý princ dánský, který na své kobyle 
předběhl býka, bydlil v Kodani, hlavním městě Dánska. Cestou do Bydžova se 
stavil v Přibyslavi, kde si na čas pořídil byt. Tento příbytek si ani nestačil zařídit 
nábytkem a už mu Přibyslavští ukazovali místní obyčeje. K nim patřila i drezúra 
dobytka. Místní bylinář Zbyněk mu dokonce ukázal sbírku babyk, které měl ve 
svém příbytku. Hamlet nakonec, změnil názor, nejel dále do Bydžova, ale na 
své kobyle odjel do Bylan.                                                                O. H., L. R., 7. G 
 
Lysý dědek slyšel v dáli nadávat vrány na mlýně. Poslouchal, čas plynul, na nebi 
se blýskalo a dědka rozbolelo lýtko. Jezdil totiž kdysi na lyžích z plyše, neboť 
nechtěl na jejich výrobu plýtvat lýkem. Teď vzlyká a polyká na lýtko pelyňkový 
prášek.                                                                                                  M. P., J. N., 4. G 
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Kolektivní práce, „Barevný svět“ 

 

 

M Hlemýžď se vydal na procházku podél řeky 
u Litomyšle. Na mýtině nad řekou stály 
chaty. „Snad se neplatí mýto,“ pomyslil si. 
Zašel kousek blíž k první chatě. Myš 
vzdychala nad umýváním oken: „Proč jen my 
máme tolik práce?“  
U další chaty se rozčiloval mýval. 
Rozdmýchat oheň není žádná legrace! 
Dmychadlo, které koupil asi nefungovalo. 
Koupit takový krám, to byl omyl!  
Kousek dál odjížděl mravenec se svou ženou 
na dovolenou: „Myslím, že by bylo zajímavé 
jet na mys Dobré naděje,“ bavili se. „Hmm… 
Mys Dobré naděje, tam se musím podívat,“ 
pomyslil si hlemýžď. Vtom se začal dusit. 
Chmýří z pampelišky se mu nachomýtlo do 
nosu.                                       P. K., K. H., 4. G 
 
 
P Kráva zakopla o pytel, natloukla si kopyto. Rozzlobeně se čepýřila a klopýtala 
domů. Pytel patřil slepýši a netopýru, ti teď zpytovali svědomí. Natrhali pro 
krávu pýr, na kterém se třpytil pyl. Při omluvě se červenali a pýřili. „Budete 
pykat!“ zvolala však pyšná kráva.                                                       R. K, L. H., 4. G 
 
Sychravo. Venku usychá sytá sýkora. Ukradla totiž sýr. Byl syrový. Se sykotem 
se připlazil sýček. Uviděl sýkoru a zasyčel: „Sušená sýkora se sýrem…“ Sýkora 
se psychicky sesypala. Smůla. „Psychicky sesypanou sýkoru se sýrem žrát 
nebudu!“ ohradil se sýček. „Ale já ano! ozval se sípavým hlasem sysel. „Tak si 
ji nech, plazím se za synem na syrečky,“ zasyčel sýček a odplazil se.    K. G. 4. G 
 
Vydra vyká výrovi, který žvýká žvýkačku. Výr odvyká vydru povykovat. Vydra 
výská: „Vy, výre, hleďte! Budu vysoce výt!“ 
Pozn. Vynechán výraz „výheň“.                                                           J. V, J. N., 4. G 
 
Z letiště nazývaného Ruzyně se brzy dostanete do zahraničí, kde se mluví cizím 
jazykem.                                                                                                  R. K, L. H., 4. G 
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Michal Košař, Mácha 200 

 

 

Máchův Máj 2020 
 
Převyprávěj Máj  
Úkol nás přinutil zopakovat si obsah, děj 
básně, prolistovat původní text (najít 
vhodné úryvky) a vcítit se do textu. 
 
Díky tomuto textovému cvičení jsme se mohli 
detailněji „ponořit“ do Máje (nejenom ti, kteří 
psali o Jarmile, a ponořili se doslovně). 
Víme, jak se Jarmila cítila na břehu jezera, jak 
byla naštvaná z dlouhého čekání a jaké 
myšlenky ji trápily obavy.  
Víme taky, jak ji musely studit nohy, i co 
slyšela, když se nad ní zavřela hladina.  
Víme, co všechno mezi krmením viděla 
hrdlička – zpravodajka, že přistála na jejím 
těle a snažila se Jarmilu vytáhnout z vody… 
Víme, jak tu samou scénu pozoroval chladný 
měsíc. 
Víme, jak Vilém opožděně litoval svého 
impulzivního činu. Nebo nelitoval? 
Víme, že žalářníkovi překazil nový vězeň klidnou 
službu i plánovanou svačinku (chleba se 
špekem). 
Samozřejmě se jedná o fabulaci (vymyšlený 
děj). Děj jsme také často aktualizovali (přenesli 
do současné doby). Věřím ale, že naše texty 
oživily a rozhýbaly (možná trochu zastaralé) 
kulisy Máje. Přece jen od roku 1836 už nějaký 
čas uplynul…  
 

Ukázky 4. G, 2019/2020 
Co se stalo u jezera?  
Jarmila sedí u jezera. Schovává se za dubem a na někoho čeká. První máj lásky 
čas. No jo, ale to by musel Vilém jednou přijít včas. „O lásce šeptal tichý mech“. 
Ale Vilém furt nikde! Kdyby alespoň jednou přišel včas. Na jezeře se odrážel 
měsíc. „On nejde-již se nevrátí!“ Určitě si našel jinou. Začne brečet, slzy jí 
stékají po tvářích. Proč se Vilém nevrací? Tohle nemá cenu, půjde domů. 



ZVONEK – 150 GTR 

Zvedne se, ale ještě jednou se ohlédne. V dáli na jezeře se k ní něco blíží. „Teď 
slzy rychle utírá, rukou si zraky zastírá.“ „Viléme,“ zakřičí. Rozběhne se k jezeru 
a vidí muže ve člunu. Rozběhne se k němu a skočí mu do náruče. Plavec 
zavrávorá a spadne. Omlouvá se - to není její Vilém. „Kde je Vilém můj?“ ptá 
se Jarmila. „Ve vysoké věži s malým okýnkem. Dozvěděl se o tvé zradě a 
zavraždil tvého svůdce. Zabil svého otce.“ Jarmila neví, co má říct. Co bude 
s Vilémem, co bude s ní? Muž pokračuje ve svém vyprávění: „Msta v patách 
kráčí jeho činu. – Hanebně zemře.“ To ne, to nemůže být pravda. Jarmila 
nemůže bez Viléma žít.  
Udělá krok, udělá další, skočí do jezera. A utone. 
 
Vzlyk za mřížemi  
Myslel jsem si, že v žaláři budu dnes v noci hlídat jen toho jednoho vězně, ale 
drábové mi sem před chvílí šoupli nějakýho vrahouna. Prý zamordoval svýho 
vlastního fotra, to je mi mládež. Na to, jak mladě vypadal, byl pěkně zarostlej 
a měl šaty celý od krve. Připomínal mi toho známýho lupiče. Jak se mu jenom 
říkalo... „Strašný lesů pán!“  
Řekli mi, že za svůj hrůzný čin „kolem má být odpraven“. No bodejť, za 
otcovraždu si nic jinýho nezaslouží. Jedl jsem si svůj chleba se špekem, když 
vtom slyším jeho tiché, smutkem naplněné šeptání. Jdu k němu blíž, abych mu 
rozuměl. A on, „na kamenný složen stůl, hlavu o ruce opírá, polou sedě a kleče 
půl v hloub myšlenek se zabírá“ a povídá, a povídá. A já jdu k němu blíž, zvědav, 
co jeho ústa šeptají. Ucho s jeho ústy spojím, on „šepce tíše - tíš a tíš, až zmlkne 
- jak by pevně spal“. Všechno to, co mi o sobě prozradil, se mě dotklo natolik, 
že navždy moje „bledé líce neusmály se nikdy více“. 

 
Příběh hrdličky  
… V tu noc jsem se proletěla, abych vstřebala všechny myšlenky, a náhle vidím 
světlo v okénku v nějaké věži. Letím k ní a vidím chlapce, asi dvacetiletého, jak 
sedí na zemi a přemýšlí o tom, že ho dalšího dne popraví. Chvíli jsem si sedla 
na okno a poslouchala, co se stalo. Mladík si mluvil sám pro sebe: ,,Sok - otec 
můj! Vrah - jeho syn, on svůdce dívky mojí!” Takže jsem se dozvěděla pravdu. 
On zabil svého otce, protože sváděl jeho milou, Jarmilu. Ale v té době to ještě 
nevěděl, protože se se svým otcem nestýkal. Bylo to politováníhodné. Tak 
mladý člověk má zítra ztratit život… 
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Jan Dočekal, Mácha 200 

 

 

Za růžového večera  
Noční májová krajina ztlumená, avšak nespící. Blankytné jezero odrážející svit 
„sluncí jasných světů jiných“, jimž kraluji. Jarmilina tvář ozářená svitem mé 
duše. Čekajíc na zázrak, jenž nemá se stát. Marně dívka nocí bloudí, marně 
doufá v příchod toho, který zradil. Nikdy se nedočká. Otce svého nevědomky 
zabít, takový čin se neodpouští. Zprávou osudnou přestane srdce bít. „Kdo 
srdci takému útěchy jaké dá?“ Modré hlubiny pohltí střípky života, jenž mohl 
být. Zčeřená hladina, zpěvaví ptáci, borový háj. „Je pozdní večer - první máj.“ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukázky 2. G, 2020 
O Jarmile  
Jarmila chodila s mladým mužem jménem Vilém. Celkem jim to vycházelo, 
dokud Jarmila nezačala randit s jiným. Když je Vilém nachytal spolu, vzteky 
toho muže ubil. Jarmile zbyly oči jenom pro pláč, protože jeden milovník byl K. 
O. a druhý za mřížemi.  
„Byl pozdní večer – první máj, hrdliččin zval ku lásce hlas“, ale milovníci nikde. 
Jarmila seděla a říkala si: „Co asi teď budu dělat, že bych si vzala mlynáře... 
hmmm má sklony k obezitě, nebo třeba pana správce, kdyby mu bylo o 
sedmdesát let míň... to bysme byli ale pár!“ Jak Jarmila přemýšlela, tu ji 
napadlo: „Hmmm a co kdybych se dala na jeptišku... ženicha bych měla hned 
a kdybych počkala tak cca šedesát let, možná by ze mě udělali abatyši.“  
Najednou se však Jarmile po tvářích znovu kutálely „slzy lásky“ a Jarmila už 
nemohla dál. Pár krůčků, jeden, druhý... a třetí, žbluňk. Jen chvíli bylo vidět, jak 
se Jarmila zmítá ve vodě, poté už jen pár bublinek a bezvládné tělo klesá ke 
dnu. 
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Nikdy nezapomenu  
Ze spánku mě té noci vyrušil hřmot řetězů. Když jsem spatřil vězně, napůl 
v mdlobách klečel u kamenného stolu. Ani se na mě nepodíval. Působil 
nepřítomně s utrápeným výrazem na tváři. Jeho slova téměř nebyla slyšet.  
„Duch můj – duch můj – duše má! “, „ze sevřených úst mu plynulo“. Když na 
něj dopadlo světlo mé lampy, vypadal strašně – „po tváři slzy – pot a krev“. 
Přiklonil jsem se k němu a naslouchal jeho šepotu. Bylo mi ho velice líto, z očí 
se mi linuly slzy. Vždyť ten chlapec zavraždil svůdce své dívky, milované Jarmily. 
Netušil, že se jednalo o jeho vlastního otce, který mladíka kdysi vyhodil z domu. 
To kvůli němu se stal vůdcem loupežníků. Jak skončil „strašný lesů pán?“... 
Nešťastný, zničený, zmítaný pocity viny a neviny, obavami ze smrti a tím, co 
přijde po ní. Nic! 
Po vyslechnutí jeho příběhu jsem zůstal „stát jako přimrazen“. V srdci jsem cítil 
ohromnou bolest. Trvalo mi dlouho, než jsem sebral sílu a odešel z jeho cely. 
Hlubokou nocí „kapky hlas“, jako by odpočítával poslední hodiny jeho života. 
Na tu noc jsem nikdy nezapomněl. 
 
Trošku jiný Máj   
„Byl pozdní večer – první máj.“ Tohle jsem jednou četla v nějaké básni. Už 
přesně nevím, v jaké ale pro začátek konce dnešního dne se to až překvapivě 
hodilo. Byla jsem právě na cestě k „jezeru“. Můj Vilém za mnou má přijet na 
člunu. Trošku zvláštní způsob dopravy, ale jinou možnost neměl.   
Tak jsem si „sedla pod“ krásný „dub“ s hustě zeleným listím. Trpělivě jsem 
čekala na jeho příchod a nudě jsem se vyhýbala s pomocí svého 
telefonu. Projížděla jsem různé sociální sítě. Jak to tak většinou bývá, jako 
první jsem otevřela Instagram. Prohlédla jsem si všechny „Instastories“ svých 
přátel, známých influencerů, ale i lidí, které nemám ráda a sleduji je jen kvůli 
denní dávce „cringe“. Už mi začalo připadat divné, že se zde ještě Vilém 
neobjevil.  
V tu chvíli mi přišlo upozornění z Messengeru. Nejdříve jsem si myslela, že se 
mi můj přítel ozval, ale zmýlila jsem se. Byl to jeho kamarád Honza.   
Honza: Jarmilo, musím ti něco říct. Vilém to podělal.   
Jarmila: Cože? Co se stalo? Je v pohodě?  
Honza: No, o to právě jde. Zabil 
toho, s kterým jsi ho podvedla. 
Nakonec to je ale „otcovražda“.  
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Michal Krhůtek, Mácha 200 

 

 

Jarmila: To je hloupost! To bych mu 
nikdy neudělala a už vůbec ne s jeho 
otcem!  
Honza: Abych řekl pravdu, nevěřím 
ti. Tak či tak ho ale čeká doživotí, 
nebo dokonce trest smrti.  
To nemohla být pravda. Chvíli jsem 
tomu nemohla uvěřit. Moje láska, že 
by byla schopna někomu takovým 
způsobem ublížit? Po pár dnech se 
mi to potvrdilo. A za tři měsíce byl 
odsouzen k trestu smrti. Ještě ten 
den jsem ve své krabici s léky našla ty 
nejsilnější a spolykala jsem je jako 
lentilky. Sedla jsem si na zem a se 
vzpomínkou na svého milovaného 
čekala na konec.  
 
 
 
 
Projekt „Barevný svět“  
inspirace literární a výtvarnou tvorbou nejen Ladislava Nováka 
 
Nové názvy školních předmětů  
Číslatika 
Světopis 
Kyselinověda 
Buňkologie 
Gravitologie 
Íčkologie 
Histopis 
Kostracvik 

Londýnština 
Barvarka 
Hitlerologie 
Stalinověda 
Notopis 
Psychoprávo 
Programotorika 
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Kolektivní práce, „Barevný svět“ 

 

 

Kaligram báseň, která spojuje slova do vizuálního celku 

 

král klál                                   sil               šil                                    sele mele 
dral zdál přál vsál                    pil        bil                      tmele vřele přátele                               
vál bál vlál dál kál bál                 mstil                 vesele ševele pele ocele 
   stál plál sál smál tál šál    křtil    postele osiřele čele vele 
         bál vzplál hřál zrál vál        sklil           nabubřele plevele 
               vsál splál zrál svál         hnil          šmele semele 
         ržál dál šál bál vál               kvil              otřele rozemele 
    sál tál grál král klál         zbil         sele mele tele čele 
          grál král                               sžil                           cele vedle 
               vál                                    vil                                  dle 
 
 
Nikola Bayerová, Nikol Mašková, 3. A, 2020 
 
 
 
 
Limerick veršovaný útvar humorného ladění s neměnným schématem rýmů 
 
Ladislav Novák 
 
Byl jednou jeden umělec z Třebíče,  
Zřejmě neměl žádné chtíče. 
Psal zvukové básně,  
zněly věru krásně.  
Ladislav Novák z Třebíče.   
Marie Horká, Lucie Soboňová,  
3. A, 2020  
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Akrostich báseň, v níž písmena za sebou následujících veršů tvoří slovo nebo 

větu (pozdrav, heslo atd.) 

  
reslit či psát? Ne! Jen v hlavě udržet myšlenku… 
ráva je z masa a kostí! A co kámen, kámen, kámen? 
oho je víc, člověků nebo kamenů? Lidí! Nehádejte se! 
 
ítě by vymyslelo lepší odpověď na tuto otázku. 
ělej, makej, snaž se, přemýšlej! Dři, dři, dři! Vepři. 
obrá vlastnost člověka? Dobré vlastnosti lidí? 
 
oo! Ještě tři písmenka! Ne! Čtyři! Cože? 
pora mé mysli se hroutí, slova padají, padají, padají! 
dneste, zničte někdo kus tohoto papíru! Ostych? Ano? 
 
sem, tedy myslím. To existuje? A co když tu není? 
ééé! Nééé! Ooo! Oč… jde? Proč, proč, proč? 
á jsem já. To jsem já! Ale kdo? Jaké „ale“? 
 
edni si a soustřeď se. Slast svoji si snášej! 
kromnost nade vše. Chvála od jiných, jiných, jiných? 
ebe sám si pochval. Nikdo jiný to za tebe neudělá! 
 
s, as, des… Snížené tóny mi zní v hlavě Z ní? 
rb každý svůj má, i když si myslí, že nemá, nemá, nemá. 
voluce této básně nesměřuje tam, kam revoluce člověka. 
 
áme dvojesovitě prohnutou páteř. No a? No bé! 
iluji svět, miluje mě svět? Ví o mě? Málo, málo, málo! 
ňam: Mramorové schodiště chutná jinak než mramorová bábovka. 
 
a je tu kostrč. Okázka zodpovězená? Možná… 
otazník je také zahnutý. A má tečku, tečku, tečku! 

co znamená tečka? Přeci konec! 

 
Zuzana Klusáčková, 7. G, 2009 
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Kolektivní práce, „Barevný svět“ 

 

 

Měsíce 
 
Ledové mrazíky  
Enormní zima  
Dny jsou krátké  
Energie je nedostatek  
Náledí všude kolem nás  
 
Úzkostlivá nálada 
Neutichající zimní radovánky  
Občasné změny počasí 
Rostoucí nenávist k zimě  

 
 
 
Budoucí vyhlídky lepšího počasí 
Řídnoucí sněhové pokrývky 
Energií nabitý měsíc  
Začátek jara 
Evokuje lepší náladu  
Nálada tvořit

 
Časté přívaly horka  
Energie kam se podíváš  
Radost ze začínajícího léta 
Vodní radovánky 
Energie čím dál znatelnější  
Neočekávané deště 
 
Začíná podzim 
Álej opadaných stromů  
Řidiči si opět musí dávat pozor na 
školáky  
Ídeál svatého Václava  
 
Říkanky o podzimu  
Ídentické počasí se zářím 
Jubileum vzniku naší republiky  
Ekonomická úspora energie 
Navrací se tma  

 
 
Marie Horká, Lucie Soboňová, 3. A, 2020 
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Kolektivní práce, „Barevný svět“ 

 

 

Ovšem, že o ničem 
 
Noční záře, temné světlo, 
Ikaros na nebi, mrazivé teplo, 
Kompas života, mapa dní, 
„Oslnivě, ten ale blábolí.“ 
Hrozné překvapení! Vím toho 
mnoho, 
„Odpusť, ale zajímá to koho?“ 
 
Kamil Belán, 3. A, 2020 
 

Smysl nesmyslu  
 
Nepřemýšlej o logice  
Estetika je tu více 
Smyslit všechno pokoušíš  
Mistrem býti nemusíš  
Yettiho vykouzlíš lehce  
Smysly však pokouší těžce  
Li teru smyslu nesmyslná  
 
Eliška Chňoupková,  
Ester Budařová, 3. A, 2020 

 
 
Haiku krátká báseň členěná na verše o 5, 7, 5 slabikách 
 
Země 
 
Oceán 
Čarovně modrý 
Tajemný a kouzelný 
Obr mezi světy 
 
 
Les 
Paprsky světla 
Tlumí koruny stromů 
Klid v okolí
 
Pavel Horyna,  
3. A, 2020 
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Jak vytvořit dadaistickou báseň 

Tentokrát z literárních textů, ne z novin jako Tristan Tzara, texty byly 

vytvořeny na základě náhodné číselné řady 

 
Labyrint a srdce to světlé kterak 
v tom nic matení motání a 
mámení s ale naposledy a 
všechněch Bohem.                           
 
(Gabriela Chňoupková a J. A. Komenský, 
Labyrint světa a Ráj srdce) 

 
V holém smrti černajícím se 
domem a na starý sníh se 
poprašek bílý snášel od večera 
parku seděli hodinu ponechaná.  
 
(Eliška Mastná a I. A. Bunin, Strašná 
povídka) 
 

Do iniciálka a páně lesklý nedělí 
takhle polítá psát co zdravě 
smutnou ní červená vousy hledí 
událost tak chci řádně.  
 
(Martin Nováček a J. Neruda, Přivedla 
žebráka na mizinu) 

 
Nasadil druhé aktovky jinýma dál 
dovedu kde vtírat se vlastní nás 
dívám na zazvonil židli nechci jezte 
toho brýle řekl.  
 
(Michaela Hofírková a I. Vyskočil, …a jiné 
povídky) 

 
Hebounkým lze najednou dubna 
1847 tehda se drsná vyschla 
utěšeně kolem obrážely zelených 
kostele roku listů záhy se četným 
jasném jaře.  
 
(Kateřina Nováčková a A. Jirásek, 
Filozofská historie) 

 
Mám dcery všeho dejte kde 
několik se na ničemu Evženie 
vzrušen tak že který vystoupil mi 
říkáte tu ukažte dceru.  
 
(Monika Mendlíková a H. de Balzac, 
Evženie Grandetová) 

 
To čerstvý ubíral se proto zvláště 
Rybka pěkném domu za mu by 
chrupal dobré ve krása měkce.  
 
(Tomáš Novotný a K. Čapek, Šlépěje) 
 
V dostavníku ponurém cestující až 
majitelé s bříškem vpředu ranním 
ale prošedivělým vínem ale světlo 
se prohlížet úplně kulatý pán.  
 
(Lucie Povalačová a G. De Maupassant, 
Kulička)
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Kolektivní práce, „Barevný svět“ 

 

 

Zvukosled 
Inspirace – Konstantin Biebl 
 
Zlí i milí 
V Bibli bili biti všichni zlí i milí lidi. 
Proto to kolo mohlo pod molo. 
Ta má parta narvala na tác. 
Žil by, kdyby ti blbci přišli dřív. 
(Filip Kaiser a V. Nezval, Abeceda) 

 
 
Jak si šibeniční dítě  
zapamatuje jména dnů v týdnu 
Inspirace – Christian Morgenstern 
 
Co vědí? 
Umění 
Věda 
Zmetek 
Svátek 
Robota 
Vedeme 
 
 
Popelka bez prince … bez konce… 
 
Popelka bez prince, 
pohádka bez konce, 
slzy a pláč, 
neděkuj, nemáš zač. 
 
Snoubenka bez muže, 
vidlička bez nože, 
bolest a stud, 
nech to být, běž pryč odtud. 
 
 

Slunce bez nebe, 
sama bez sebe, 
nepochopení a zlost, 
neřeš to, bylo toho moc. 
 
Den bez noci, 
pohled bez očí, 
únava a lež, 
už pryč běž… 
 
Aneta Železníková



ZVONEK – 150 GTR 

Příběhy z kostek  
Vypravování inspirované obrázky na kostkách – 4. G, 2020 
 
 
 
 
 

 
 
Je to tady 
Příchod mimozemšťanů – předpokládaný osud, kterého se obávalo celé 
lidstvo, ale každý v hloubi duše věděl, že jednou bezpochyby nastane. Miliony 
občanů se urychleně začaly schovávat do svých obydlí, vyhledávajíce pocit 
bezpečí. „Je to tady,” pomysleli si. „Všichni tady umřeme.” Zběsile křižovali po 
pokojích, v absolutním chaosu. Nastal zmatek, lidé přemýšleli nad smrtí, co se 
s nimi stane, nikdo netušil.  

Pocit nebezpečí a nejistoty začal vyvolávat negativní 
myšlenky. Vnitřní démoni každé z duší se draly na povrch rychlostí světla. 
Záměr všech byl totožný – přežít. Ať to stojí, co to stojí. Morální hodnoty 
se začaly postupně vytrácet, lidé se chovali jako psi a pro svoji záchranu byli 
ochotni podstoupit i vraždu tvora svého druhu. Náš domov byl k nepoznání. Ať 
jste se podívali vlevo nebo vpravo, mimozemské zbraně všude pomalu ale jistě 
měnily matičku Zemi na prach. Situace jako vystřižená z apokalyptického 
filmu.  

O zázračném zachránci podobnému těm z pohádek, který by vše vrátil 
do pořádku jedním máchnutím hůlky, jsme si mohli nechat pouze zdát. Už 
nikdy nic nebude jako dřív. Téměř mírumilovný život se v mžiku se kundy 
změnil na absolutní peklo. Náš osud byl zpečetěn, tímto okamžikem jsme byli 
odsouzeni k potupnému dožití našich bezcenných, podřadných životů  
v otroctví, pod nadvládou vyspělejší rasy.  
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Duha  

 

Zdál se mi sen.  Nebyl to běžný sen. Ale jak se to vůbec mohlo stát? Vždyť se to 
odehrálo ve spánku, v mojí hlavě.  

Stála jsem na povědomém rozcestí. Krajina vypadla úplně stejně jako na 
Zemi, avšak pochmurná a opuštěná. Jakmile jsem se rozkoukala, uvědomila 
jsem si, kde stojím. Jedna z ulic vedla k domu, kde bydlím. Moje nohy se po 
kamenité studené silnici rozběhly s nadějí, že najdu svůj útulný domov a vše 
bude v pořádku. Doběhla jsem až k místu, odkud jsem mohla rozpoznávat, jak 
si němé tváře obrazů v obýváku vyměňují novinky ze světa. Moje skrýš před 
nekompromisním světem stála na svém místě. Zavalila mě úleva. Zůstala jsem 
stát. Výkřik. Mami? Ze směru odkud vycházel, jsem uviděla dva 
stíny promítající se na domě. Zadržela jsem vyjeknutí, avšak nejspíš ze mě 
nějaký zvuk vyšel. Stín, který se skláněl nad mojí matkou zmizel v další zatáčce. 
Mé bosé nohy se opět rozběhly. Tentokrát k místu, odkud ještě před 
okamžikem vycházel obraz sklánějícího se člověka. Strach. Naděje.   
Našla jsem už jen bezvládné tělo.  

Jakmile jsem se vzbudila, přemlouvala jsem se, že to byl sen. Když 
jsem ráno scházela schody, uviděla jsem ten samý stín. Žaludek se mi stáhl 
strachem. „Dobré ráno, zlato,“ táta.   
Našli ji na ulici mrtvou.  

Po té noci se mi obrátil svět vzhůru nohama. Jako mávnutím 
kouzelného proutku mi ze života odešla osoba, která dodávala mému životu 
barvy. Moje duha. Nikomu jsem nic neřekla, ale neustále si pokládám otázky: 
Mohla jsem v tu noc něco změnit? Byl to opravdu jen sen?  
 
 
Zapalovač 
 
Myslím na zapalovač, jak letí z okna. „V létě jsme ho házeli milionkrát, on 
nebouchne.“ „Ale ano, bouchne. Je to moc vysoko.“ Pustí zapalovač a on letí. 
Letí ze čtvrtého patra domu. „Spadne na trávu, určitě to vydrží.“ Nevydržel. 
Zapalovač se rozletí na kusy a já se cítím stejně. Cítím, jako by mne někdo 
neustále házel ze čtvrtého patra s nadějí, že když jsem to přežil dřív, přežiju i 
teď. 
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Ale jeden den to přijde, vím to. Rozletím se na kusy, na všechny strany. Možná 
kousky mne někoho zraní. Pokud ale nespadnu dostatečně blízko, rány se 
zahojí a bude to v pořádku. 
Jednoho dne nejspíš přijdou stíny mé existence. Někdo nejspíš bude 
vzpomínat. Možná o těchto událostech budou psány texty. Ale vše jednou 
bude zapomenuto, to jsou známé koloběhy našich světů. 
 
Slovo  
 
Marťan si tady nikdy nepřipadal jako doma. Vždy to měl v životě těžké. Každý 
den bloudil po této planetě a nevěděl, jakým směrem se má vydat. Měl jen 
jedinou otázku – proč je tak jiný? Proč se ho všichni tak bojí? Vždyť on není 
žádný padouch. Nemůže za to, že je jiný. Že vypadá jinak. Že se narodil s 
nějakou nemocí, která mu takovým způsobem znetvořila obličej a teď vypadá 
trochu jako mimozemšťan. 

Doopravdy se nejmenoval Marťan, ale Martin. To jméno, přezdívku, mu 
dali už jako dítěti ve školce. Tenkrát kolem něj běhali dokola, na čele měli 
položenou ruku, která naznačovala písmeno L – loser. 

Marťan si často říkal, proč musí být lidé na Zemi tak zlí. Proč? Proč se 
nemůže stát nějaký zázrak a vyprostit ho z tohoto zajetí? 

Jak dospíval, postupně si začal uvědomovat, že svět nemůže být jen bílý, 
ale ani černý. Stal se z něj skvělý řečník, dostal se na univerzitu. Mezi lidmi byli 
tací, kteří ho nenáviděli jen proto, že je jiný, ale našli se i ti, kteří ho 
podporovali. Právě díky těmto lidem založil fond pro podporu fyzicky 
postižených a ve své branži byl velmi úspěšný. „To máte jako se sluncem,“ řekl 
při otvírání první pobočky svého charitativního fondu. „Někdy zapadne za 
obzor a vy se ocitnete ve tmě. Musíte jí ale čelit a čekat, až opět vyjde. Někdy 
se může stát, že váš den bude jasný a vy budete pociťovat radost, ale pak 
přijdou zkoušky, těžkosti – do vašeho slunného dne přijde déšť. Když těmto 
těžkým chvílím budete čelit a vytrváte, nakonec na obloze zbyde duha. Věřte 
mi, že zvládnete cokoliv a vždy se najde někdo, kdo vás podpoří.“ 

Marťan prožil krásný život. Našel si manželku a po roce se mu narodil 
chlapeček. O dva roky později k němu přibyla i rozkošná dvojčátka. Své děti 
vychovával tak, aby si uvědomovaly, co dokáží slova. Můžou někoho zabít, ale 
i vynést na vrchol. 
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Z dopisů slavným  
Bonjour Monsieur de Saint-Exupéry, 
k Vašim narozeninám, vím, že budete slavit až v červnu, přesto bych Vám ráda 
popřála vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí při Vašich budoucích letech za 
dobrodružstvím. Sto let je už krásný věk. 

Louisa Vilmorinová říkala, že jste opustil svůj domov. Proč? Aféra 
s německým střelcem je již promlčená, celé pátrání ukončil svým prohlášením. 
Senzace se nekoná, co vy na to? 

Tak dlouho o Vás nikdo nic nevěděl. Přece nechcete znovu zmizet, když 
jste se konečně objevil. Antoine, rozmyslete si to! Už kvůli Louise. 

Projdeme se spolu po Paříži, navštívíme Moulin Rouge, vylezeme na 
Eiffelovu věž, budeme obdivovat Monu Lisu v Louvru, co říkáte? Letos o 
prázdninách, počítám s vámi, Toni, znáte mě, ztratím se všude. 

Paříž nového tisíciletí je kouzelná, jestli však toužíte po klidném jihu, 
Marseille nebo Provence, nejsem proti. 

Jestli byste ovšem přece jen chtěl strávit klidné chvilky na opuštěném 
strově, leťte! Brzy se mi zas ozvěte, jsem ráda, že jsem měla příležitost poznat 
Vás, Monsieur. A… 
… Agréer, Monsieur, l´expression de mes sentiments distingués.  

Bissous Catherine/ Kateřina Tomková, 8. G, 2009 
 
Vážený pane Shakespeare, 
Vaši komedii Zkrocení zlé ženy 
chválí mnoho lidí. Prý se velmi 
snadno čte a všichni se u knihy 
nasmějí. Nezklamal jste a čtenáři se 
královsky baví. Někteří dokonce 
říkají, že je to nejlepší kousek  
v daném žánru. Bohužel musím 
nesouhlasit. 

Je to krátké, možná trochu 
vtipné, ale o ničem. Velké zklamání. 
Co jste si myslel? Sto dvacet 
stránek, kde to jediné, co se děje, 
je, že se mě snaží uklidnit Petruccio. 
Docela nudné, nemyslíte? Také 
bych ráda zmínila, že vyznat se ve 

jménech je opravdu nemožné. 
Jedno je stejné jako druhé. Pořád 
nevím, který je Grumio a který 
Gremio. 

Některá slova jsou jakoby 
byla vymyšlená. Kampak na taková 
slova chodíte? Třeba mě jste  
v knize nazval semetrikou a také 
jsem se dočetla o utřinosovi. Podle 
mě jsou to jen nesmyslné nadávky, 
které se Vám vyrojily v hlavě. 
Jako ženu mě toto dílo uráží. 
Petruccio mě na konci opravdu 
zkrotí jako nějakou kozu a zachází 
se mnou jako se starým kusem 
nábytku. Já se mu nakonec pod 
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takovým náporem drzosti 
podřídím. To mi přijde opravdu 
kruté. Vím, že toto vaše „krocení“ je 
dobovým zvykem, ale mně připadá 
brutální. 

Ano, nebudu lhát. Párkrát 
jsem se také zasmála, ale myslím si, 
že čtenáři knihu moc přeceňují. 

Nedokáží uznat poctivé dílo. Možná 
to ale jenom není můj šálek kávy. 
Možná si zkusím přečíst nějakou 
vaši tragédii, třeba Vám jenom 
nesedne žánr komedie. 
Zdraví 
Kateřina/ Gréta Tesařová,              
1. A, 2020 

 
Milý Jonathane Swifte, 
asi každý zná mé neuvěřitelné 
zážitky ze zemí, které jsem úplnou 
náhodou navštívil; a to jen díky 
Vám. Málokdo uvěří naším 
příběhům, a to je možná dobře. Jen 
si představte, co by společnost 
říkala na tyto neobyčejné světy, 
plné neobyčejných bytostí. Liliputé 
by byli cirkusoví šašci, nedej bože 
otroci, obři by byli podmaněni a 
používáni jako pouhé stroje ve 
válce a nechci si ani domýšlet, jak 
by lidstvo naložilo třeba  
s hvajninimi. Každopádně Vy i já 
víme, že to bylo skutečné, a to je 
hlavní! 

Tímto dílem jste zaujal 
mnoho lidí, napomohl jste rozvoji 
jejich fantazie a bez pochyb tomu 
tak bude i pro čtenáře příštích 
generací. Příběh člověka naprosto 
pohltí. Způsob, kterým jste dílo 
napsal, dokonale doplňuje děj. 
Velice také obdivuji pravdivost, se 
kterou popisujete můj život, a 
dokonce i moji maličkost. Některé 

chvíle byly sice trochu upravené, 
ale dle mého názoru Vaše 
domyšlené pasáže té chvíli dodaly 
určité napětí, které chybělo. Jsem 
rád, že jste zmínil můj neuvěřitelný 
životní příběh. Pro každého člověka 
musí být naprosto zřejmé, jak moc 
jsem se změnil na své poslední 
cestě. Žít s Hvajninimi bylo veliké 
prozření. Ukázali mi, že bytost 
může být milá, inteligentní, 
spolehlivá, pravdomluvná a přitom 
hrdá. Na rozdíl od lidské lsti a 
hamižnosti! Mnoho lidí si muselo 
myslet, že jsem nejspíše přišel  
o rozum, když jsem se nyní, ke konci 
svého života, uchýlil na venkov jen 
do společnosti koní. Avšak kdo s 
koňmi někdy hovořil, pochopí. 

Tímto bych Vám chtěl 
poděkovat za vaše úsilí a 
odhodlání, podělit se o mé zážitky s 
lidmi, když já to nedokázal. 
S úctou  
Gulliver/ Veronika Zelníčková,          
1. A, 2020
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Ze školních lavic… 

 
Tři fotografie z Třebíče 
1. Předávání 
2. Obchodní dům 
3. Židovská čtvrť 
 
   Na první, prosincové fotografii, je zachyceno předávání ocenění starostovi 
města. Jedná se o kvalitní fotografii focenou směrem od sochy Cyrila a 
Metoděje k radnici.  Nad městem je noc, hvězdy vidět nejsou, náměstí a hlavní 
scéna jsou dobře osvětleny. Celá fotografie je laděna do noblesních, smířlivých 
zlatočerných barev. Ve středu fotografie se nachází starosta města se 
senátorem, který pochází z Třebíče. Oba mají dlouhé tmavé kabáty, lehce 
sněží. Sledováni hloučkem přihlížejících si třesou pravicemi. Pan senátor 
předává starostovi čestný diplom „Zdravé město.“ Plaketa je natočena přímo 
k fotografům, nápis je dobře čitelný. Oba se usmívají, někteří lidé okolo tleskají. 
Je možné rozeznat některé tváře diváků v pozadí. Starší shrbený muž v čepici 
znepokojeně shlíží na celou scénu. Asi dvanáctiletý chlapec s tmavými vlasy, 
stojící vlevo, drží v ruce cigaretu a právě plive na zem. Na zemi leží prázdná, 
roztrhaná igelitová taška z nově otevřeného obchodního centra. 
 
   Druhá fotografie, podzimní, uveřejněná v místním deníku, je zřejmě 
z reportáže o nově otevřeném obchodním domě. Obchodní dům je focen od 
parkoviště, napravo je dlouhá řada prázdných nákupních košíků a několik 
prázdných parkovacích míst, nejen pro invalidy. Je poznat, že obchodní dům je 
rozlehlý, dal by se popsat jako jednopatrová krabice. Fotografii vévodí bílá 
tabule s červeným nápisem, názvem obchodního centra. Vše se ještě blyští 
novotou, velké reklamní nápisy a názvy obchodů jsou zřejmě až příliš časté. 
Upoutávka nad vchodem láká na vysoké slevy, prakticky nikdo ovšem na 
fotografii není. Mladý pár, oblečený dle poslední módy, jde ruku v ruce ke 
svému autu, slečna nese v levici igelitovou tašku s názvem obchodu. Jedinou 
další postavou, v rohu a špatně viditelnou, je bezdomovec s láhví piva, který se 
zřejmě pomalu šourá směrem k výkupně lahví. Je shrbený, drží v ruce tašku 
s červeným logem tohoto centra. Je plná pivních lahví.  
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Kolektivní práce, „Nezvalova abeceda“ 

 

 

   Třetí fotografie, promo materiál turistické příručky. Zobrazena je nově 
rekonstruovaná budova ve staré části města, Židovské čtvrti. Dům je natřen na 
žluto, má bílá plastová okna, jedno z každé strany masivních dubových dveří. 
Okapová roura je natřená nahnědo, ve stejné barvě jako dřevo. Vpravo od 
dveří, pod zvonkem, je bílá poštovní schránka. Malá cedulka nalevo od dveří 
informuje o historii tohoto domu, provedených rekonstrukcích a významných 
obyvatelích. Fotografie je pořízena za slunného dne, zřejmě se povedlo 
v tomto jinak stinném místě zastihnout sluneční paprsky. Bílá okna zavání 
sterilitou, nejsou dřevěná jako ta původní.  Vedle nově natřeného žlutého 
domu stojí ovšem vlevo jeden oprýskaný, kterého je vidět zhruba třetina. Okna 
má stále dřevěná, okenní tabule je ovšem zčásti vytlučená. Zeď je červeně 
posprejovaná, tři klikyháky nedávají kolemjdoucím šanci na rozluštění. 
Písmena MDS jsou na fotografii zřetelné jen zčásti. Omítka na několika místech 
odpadla, na zemi se válí leták, na něm jde rozeznat červené logo.  
Zbyněk Moltaš, 4. C, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po  Centrálce s Jirkou Kolbabou,  
aneb kosmopolitní česká kuchyně 
 
Cestovatel Jirka Kolbaba z rádia Impuls by se asi hodně divil, kdyby viděl, co 
zažívá obyčejný strávník Centrální školní jídelny v Třebíči. Týden co týden jíme 
jídla různých koutů světa. Pro některé nemusíme jezdit daleko. Například 
hanácké koláče, moravský vrabec, nebo horňácký guláš si vystačí s Českou 
republikou. Často také můžeme ochutnat kuchyni našich sousedů, jako 
bratislavské plecko, vídeňskou roštěnou nebo hamburskou kýtu. 
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Většina jídel ale přesahuje rozlohu střední Evropy. Pravidelný příděl mnoha 
druhů špaget se stal legendou. Na toho, kdo rozluští rozdíl mezi špagetami po 
benátsku, špagetami milánskými, neapolskými, boloňskými a italskými zřejmě 
čeká Nobelova cena za gastronomii. Pravděpodobnější ale je, že toto tajemství 
je střeženo přísněji, než proslulá směs jedenácti bylinek pro KFC. 

Soudě podle jídelníčku, může nejvíc nabídnout kuchyně italská (kromě 
již zmíněných špaget i italská pizza a andaluská paella) a španělská kuchyně 
(špaňelský ptáček, kuře na španělský způsob a masové soté flamendr). 
Východní Evropa mírně pokulhává. Je zastoupena pouze srbským rizotem, 
segedínským gulášem a ruským borščem. Nutno ovšem podotknout, že ostatní 
kontinenty jsou na tom ještě hůř. Pokud je mi známo, Ameriku zastupuje pouze 
mexický guláš a Asii pekingské kuře a kuřecí kung-pao, Afrika zcela chybí.  

Mají mít ovšem ostatní světadíly větší podíl na našem stole? Cestovatel 
Jirka Kolbaba by nás jistě přesvědčil o tom, že thajské kuře, tibetský pečený jak, 
tasmanské výpečky a peruánská grilovaná lama jsou prvotřídní pochoutky. 
Většina z těchto jídel by ale byla pro nás, běžné strávníky, naprosto 
nepředstavitelná. A co teprve jídla, která jsou nepřestavitelná i pro Jirku 
Kolbabu? Asuánské kobylky s termití omáčkou? Novozélandská koala ala 
bažant?  

Buďme rádi za to, co máme. Někdy je sice velmi obtížné rozpoznat, co 
se skrývá za názvy jako andaluská paella nebo kuře ala kachna (a kachna ala 
bažant). A můžeme si jenom postesknout, že stále nemáme ani americký 
hamburger, ani řecký gyros. Čekají tyto pochoutky na nás? A na šéfkuchařku 
v Centrálce? A čekají vůbec? A co na to Jirka Kolbaba? 
Jan Klusáček 5. G, 2009 
 
Tři přání – povídka první 
 
V trpaslíky jsem nikdy neměl přílišnou důvěru. Avšak od chvíle, kdy jsem potkal 
jednoho zrzavého chlupatého, jsem v ně důvěru ztratil zcela. 

Na jedné ze svých občasných cest po městě jsem potkal zvláštní 
individuum. Normálně bych ho přiřadil do kategorie dealerů drog nebo 
překupníků se zbraněmi, což prozrazoval jeho podivný kabát a nepřítomný 
výraz tváře. Od běžného zlodějíčka ho odlišovala jediná věc – ke spodní i vrchní 
části dveřního rámu chyběla jeho hlavě stejná vzdálenost. Nevím, co ho vedlo 
k jeho vstřícnosti, ale pověděl mi: „Vzhledem k tomu, že jsi na mě ještě nešlápl, 
splním ti tři přání.“ 
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„Ať jsem slavný, bohatý a vlivný.“  
Prásk. Budím se v posteli a manželka Žofie mi povídá: „Ferdinande, 

odjíždíme do Sarajeva.“ Za další dvě vteřiny mi došlo, co se děje, a za další tři 
sekundy jsem měl o další přání méně. Prásk. Stál jsem opět před šotkem a ten 
čekal na moje třetí přání. „Už tě nikdy nechci vidět.“ Prásk. 

Pak věřte trpaslíkům. A teď nemůžu najít ani svou bílou hůlku. 
Michal Svoboda, 4. B, 2017  
 
Tři přání – povídka druhá 
 
Vnitřek kostela byl obrovský. Od země až ke kupoli musel měřit aspoň šedesát 
metrů. Na konci hlavní lodě stály v apsidách tři zlaté oltáře, přičemž z boku, 
skrz vitrážová okna, barvily sluneční paprsky už tak dostatečně zdobenou 
podlahu. Byl to impozantní pohled. 

 „Mohu si přisednout?“ zeptal jsem se postaršího pána, který seděl 
v jedné z lavic. „Ale samozřejmě, kousek se vám posunu.“ Usadil jsem svou 
maličkost vedle něj do řady před dva modlící se muže a jednu ženu. Rozepl 
jsem si knoflík u saka a s údivem pozoroval fresky ve výšce.  

Bezděky mi však do uší zazněla modlitba zpoza mne. Bylo to jako tři malá 
přání. „…Chléb náš vezdejší dej nám dnes…“ „…a odpusť nám naše viny, jakož 
i my odpouštíme našim viníkům...“ „…a neuveď nás v pokušení…“  

Pak mou pozornost upoutalo hlasité „Bim! Bam! Bom!“.  
Podíval jsem se na hodinky. „Tři čtvrtě na tři. Musím jít.“  

Jakub Štěrba, 4. B, 2017 
  
Tohle (ne)překousnu  
 

 

Jedna z maličkostí, kterou v dnešní 
době nepřekousnu, je označování 
výrobků slůvkem „light“. Jakmile to 
na nějakém výrobku vidím, ihned 
po něm sáhnu, abych se 
„povznesla“. Zmíněné slovo totiž 
slibuje, že daný produkt bude 
v něčem zdravě odlehčen. 
Například v tucích, v nikotinu, 
v cukrech, což je nabídkou toho, že 

i kapse má být odlehčeno. Jogurt 
light, nápoj light, cigarety light, 
prostě všechno light. Pozemské 
„lighty“ mají už i svého kamaráda 
nadpozemského: ultralightové 
letadlo! Zkrátka žijeme v lightové 
éře, ale lehkost nelze v žádném 
případě zlehčovat. Pro mě je 
vskutku s podivem, že dosud 
nezačal vysílat nějaký light kanál 
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v televizi. Vysílat by se mohlo jen 
následující: ve sportu lehká 
atletika, v humorných pořadech 
jen lehký humor, ve vzdělávacích 
pořadech by se hovořilo o lehkých 
kovech, ekonomové by rozebírali 
pouze lehký průmysl a v kvízech by 
soutěžícím mohly být kladeny jen 
lehké otázky. Prostě všechno by 

bylo light. Pokud se mého návrhu 
na televizní kanál někdo ujme, 
skutečně by mě to potěšilo a 
překousla bych to. Co bych ale 
nepřekousla, by byl fakt, že můj 
návrh bude pohřben. Pak tedy 
aspoň doufám, že mu země bude 
light.  
Lenka Novotná, zkráceno, 2009

  
 
Cool  
aneb jak vyhynulo slovo „hustý“  
 
Jednoho všedního dne jdu na 
procházku městem a najednou si 
všimnu něčeho podivného – 
všichni lidé na ulici mluví sami se 
sebou! Rozhodla jsem se to 
prošetřit a zjistila, že všichni mluví 
do chytrých sluchátek, které jako 
by byly součástí jejich uší. 

Když už jsem se smířila se 
skutečností, že všichni obyvatelé 
mého města nezešíleli, zaslechla 
jsem něco mnohem podivnějšího. 
Co jsem považovala za konverzaci, 
byl jenom shluk různých cizích slov 
a jejich zkratek. „OMG! Sis, Petr 
lajknul můj post na facebooku! 
LOL,“ řekla desetiletá holčička do 

sluchátka. Trvalo mi nějakou dobu, 
než jsem pochopila, co holčička 
touto větou myslela, a na pomoc 
jsem si vzala telefon, na kterém 
jsem si tyto výrazy musela 
vyhledat. 

Tak už to v dnešní době 
chodí. Už to není „husté“, ale je to 
„cool“. No co, cizí slova jsme 
přejímali od počátku času. Lidé už 
však nejsou tak vynalézaví jako za 
doby národního obrození. Češi už 
bohužel nemají nápady jak 
nahradit populární cizí slova 
českými výrazy. 
Cahová Lucie 4. B, 2020
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Co teda jako bude, he?  
Filmová recenze 
 
Těžko bychom dnes hledali 
filmového fanouška, který by 
neznal film Mechanický pomeranč 
legendárního režiséra Stanleyho 
Kubricka. S knihou je to o něco 
zapeklitější, jelikož film, jenž byl 
natočen skoro o 10 let později než 
vyšla kniha, a to v roce 1971, strhl 
většinu slávy na sebe. 

Kniha Anthonyho Burgesse 
je antiutopický román odehrávající 
se v blízké budoucnosti, kdy 
skupiny mladých delikventů 
brutálně ohrožují společnost, 
požívají drogy a žijí nezřízeným 
životem. Hlavní hrdina, Alex 
DeLarge, podstoupí pokus řízený 
vládou. Experiment Alexe má 
zbavit násilných tužeb, a tak z něj 
udělat „obyčejného“ občana. Svou 
historii mladík ovšem nevymaže a 
okolnostmi je donucen vyskočit 
z okna, tehdy ho doktoři opět 
„vyléčí“ a je z něj starý dobrý Alex. 
V poslední kapitole knihy si Alex 
uvědomí, že s dospíváním je 
načase se změnit a nechat svoji 
temnou minulost za sebou. 

Film se drží knižní předlohy 
velice pečlivě, včetně jedné 
z předností, a tou je jazyk. 
V angličtině používají mladí lidé 
ruské výrazy, obecenstvo filmu 
neznalé slovanského jazyka může 

být tedy často zmateno. Českému 
čtenáři a diváku se dostane 
především anglikanismů, jelikož 
brilantní překladatel Ladislav 
Šenkyřík vyšel vstříc slovanskému 
čtenáři.  

Jak je Kubrickovým zvykem, 
divákovi se dostává širokoúhlých 
obrazů v nadčasové kvalitě. Divák 
je naplno vtažen do prostředí 
bizarní architektury na pomezí 
socialistického funkcionalismu a 
fantaskního modernismu. Brutální 
scény s vulgárním slovníkem, které 
podkresluje hudba Beethovena, 
nejednou navodí divákovi dosti 
nepříjemný pocit, ale pro 
neortodoxní diváky může jít  
o vyloženou filmovou slast. 

Od premiéry filmu uběhlo už 
46 let, a přesto si snímek 
ponechává svoji hutnou 
atmosféru, kterou mu neupře 
nikdo. Pro mě je filmové 
zpracování na stejné kvalitativní 
úrovni, protože od knižní předlohy 
se liší koncem, tedy i finálním 
vyzněním. Jak knižní, tak filmovou 
verzi s radostí doporučím 
každému, kdo se nebojí jít až za 
hranice své komfortní zóny a pro 
jednou (v tomto případě dvakrát) 
se vystaví brutálnímu teroru, který 
ovšem vyvolá znepokojující 
potěšení. 
Jaroslav Kučera, 4. B, 2017
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Naše wlast stogí stále (ms) 
 
Téměř nikdo neočekáwal posun při 
projednáwání slowanského 
sgezdu. Mezi austroslawisty w čele 
s Palackým a panslawisty, mezi 
které se řadí například Ľudowít 
Štúr, panowaly až příliš welké 
rozpory. Z tohoto důwodu došlo  
12. čerwna k rozegití sgezdu, aniž 
by dospěl k něgakému wýsledku. 
Zaswěcené kruhy tušily, že dogde 
k powstání. Nervositu w nich wšak 
wywolával Feldmarschall 
Windischgrätz, který od kwětna 
přebýwal w Praze. Ani to wšak 
Josefa Wáclava Friče w příprawách 
nezastawilo.  Oheň zažehl po 
skončení sbratřowací mše na 
Koňském trhu. We wzduchu byla 
téměř cítit wlastenecká nálada a 
počínagící napětí by se dalo kráget.  
Po wyřčení posledního Amen se 
společnost nerozešla, nýbrž se 
wydala na pochod směrem do 
Celetné ulice, kde narazila na 
generálowa wogska, která přišla 
rewoluci odrazit. Mezi powstalci 
stanuli předewším studenti a mladí 
dělníci. I náhodný pozorowatel 
wytušil, že rewolucionáři magí 
problémy s wedením. Sice čeští 
wlastenci w mžiku wybudowali 
barikády a boge se přesunuly do 

Starého Města, ale rakouská 
wogska postupowala neúprosně. 
Během prwního dne obsadil 
Windischgrätz téměř wšechny 
stěžegní základny powstalců.  

Mezi rebely wládla 
negistota. Newěděli gsme o 
podpoře wenkovanů, která wšak 
do Prahy nemohla dorazit, gelikož 
byla zadržena wogskem. Praha byla 
obklíčena. Na barikádách zemřelo 
téměř padesát českých wlastenců. 
Mezi padlými wšak byla i manželka 
polního maršála, která w ne- 
správný okamžik wyhlédla z okna. 
Jednota powstalců se tříštila jako 
zámek ze skla. Liberálowé we 
strachu z Windischgrätze žádali o 
wyged- návání, zatímco radikálowé 
trwali na rewoluci. 

Maršál wšak rozhodl za ně. 
Prahu začalo od dopoledne 16. 
čerwna ostřelovat dělostřelectwo a 
powstalci byli wyzwáni ke 
kapitulaci. K té došlo o dwa dny 
pozděgi za welkého nářku wětšiny 
účastníků. 

Češi, my se wšak nedáme! 
18. čerwna 1848, Michal Svoboda 
 
Michal Svoboda, 4. B, 2017  
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Z cest za poznáním… 
 
Na Kavčích horách  
Studenti Gymnázia Třebíč a ve Fokusu Václava Moravce 

 
Ve škole nám začátkem února byla nabídnuta poměrně zajímavá exkurze 
s ještě zajímavějším zakončením. O co se jednalo?   

Když jsme v úterý 13. 3. 2018 společně s dalšími zájemci z našeho 
gymnázia spořádaně nastupovali do autobusu, z výrazu ve tvářích byste nám 
pravděpodobně vyčetli nervozitu, napětí a očekávání. „Hlavně si na večer 
nacvičte nějaký obličej, ať se – až na vás zaměří kamera, netváříte strnule a 
rozpačitě,“ přehrávala se nám slova naší třídní učitelky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prvním cílem naší  odpolední exkurze bylo středisko České televize na 
Kavčích horách. Nejdříve nás celým zpravodajským centrem provedl pan 
Doležal. Ukázal nám některá ze studií, jež můžeme denně zahlédnout při 
sledování programů právě České televize, od Politického spektra po základnu 
každodenního sportovního zpravodajství Branky, body vteřiny. Provedl nás i 
srdcem České televize, tzv. newsroomem. Celou prohlídku prokládal 
zajímavostmi z natáčení, zážitky a vtipy, takže nám utekla jako voda a my už se 
přesouvali na další část.  
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Následovala prohlídka televizních studií, kterými nás provedl pan 
Adámek. Zaujalo nás hlavně především dětmi oblíbené „Déčko“. Musím říct, 
že ačkoli už je to dost dávno, co jsem se po příchodu domů těšila na všemi 
milovaného Michala s kašpárkem Františkem z Kouzelné školky, při procházení 
ateliéru, kde se tento program natáčí, jsem se do těch dětských let tak trochu 
vrátila.  

I tam byl ale náš čas poměrně omezený a my tedy zanedlouho 
pokračovali na třetí, a tedy poslední část našeho televizního výletu. Po jízdě 
večerní Prahou jsme se okolo šesté hodiny večerní ocitli v části zvané Bubeneč, 
konkrétně před starou čistírnou odpadních vod. Tam totiž přesně v osm hodin 
odstartoval finální bod našeho programu – Fokus Václava Moravce, tentokrát 
na téma VODA. Jako první příchozí nás posadili do předních řad v publiku, navíc 
přímo „na oči“ všem kamerám.  
Celou tu hodinu před 
vysíláním (na přání štábu 
jsme dorazili o hodinu 
dříve, aby organizace 
proběhla hladce a Fokus 
mohl začít přesně v osm 
hodin) jsme nervózně 
odbíhali na záchod 
kvůli zrcadlu, upravovali 
se. Chvíli před dvacátou 
hodinou ale dorazil také 
pan Moravec na zvukovou 
zkoušku. Jeho přítomnost a 
důvtipné poznámky nás 
(nebo alespoň mě) 
nakonec docela uklidnily, a 
tak jsme se mohli na Fokus 
plně soustředit.  

Samozřejmě byla celá ta skutečnost, že se měsíčník natáčí a vysílá živě, 
ohromně zajímavá. Mnozí z nás  zažili přímý přenos úplně poprvé, a tak jsme 
si  odnášeli spoustu nových poznatků a zážitků. Například ten úžasný pocit, 
když se v průběhu vysílání přepne na tzv. spot a účinkující (společně s námi – 
diváky) se mohou uvolnit z ostře „našponovaných“ pozic, shrbit záda, povolit 
strnulý úsměv… alespoň na ty dvě minuty, které spot zabírá.   
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Po dvou hodinách plných sezení se zády jako pravítko a s nacvičeným 
zamyšleným pohledem do dáli (děkujeme, paní učitelko!), ale také dvou 
hodinách plných zajímavých informací, poznatků a argumentů účinkujících nás 
čekala dlouhá cesta zpět domů. K mému překvapení ale místo okamžitého 
odchodu probíhala diskuze našich studentů právě s panem Moravcem, který 
se, ač určitě poměrně unaven, nezdráhal odpovídat na otázky našich zvídavých 
spolužáků. Následně jsme se všichni s panem Moravcem vyfotili (i já ho 
neskromně požádala o „selfie“) a skoro hodinu po skončení natáčení jsme sice 
unavení a v polospánku, ale plní zážitků i s fotkami (a bolavými zády) nasedali 
do autobusu. 

Sama za sebe mohu říct, že tato exkurze patřila k jedněm 
z nejzajímavějších, které jsem za svou dosavadní „kariéru“ gymnazistky zažila, 
a těším se, až se s panem Václavem Moravcem znovu setkám na besedě, která 
se na Gymnáziu Třebíč koná v dubnu.                                            
Natálie Řezáčová, 3. B, 2018 
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Studenti vydávají své texty … 
 

Literární skupina Sýkorovci (Martin Sýkora, Dominika Brosová, Martin Jelínek, Michaela 
Kazdová, Jan Klusáček, Tomáš Koutný a Petr Pokorný. ZOB. Akcent, Třebíč 2012  
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Iveta Žákovská, Anna Polomská. O černotě. Vlastním nákladem. Třebíč 2013 
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Iveta Žákovská. Bojím se, že odejdou. AMAPRINT-Kerndl. Třebíč 2014 
 

CO SI VYMYSLÍM MI NEVEZMEŠ 
Ptala jsem se co mysleli tím dospělejší 

a bylo směšné vidět někoho kdo cítí jako já 
když vím že to pro mě nic neznamená 

a pro něj taky ne a možná se nikdy neuvidíme 
a nikdy se nikde s nikým neuvidíme 
i když na sebe možná budeme zírat 

a možná kdybychom mysleli bylo by to víc 
ptám se proč nemůžu všechno říct poprvé 

když si někdo vzpomene a myslí že to je kopie 
a i když už se řeklo tolik že nic nemá váhu 
bylo by občas uklidňující vůbec promluvit 
když všichni všude na všechny zapomínají 

a dělají to v organizovaných prodlévajících periodách 
a to prodlení budí dojem že nikdy nepřišli 
ale já si je naštěstí k jejich želu pamatuju 

a budu se ptát kam zmizeli když jsem bděla 
protože všechna jejich existence přišla v noci 

a ve tmě se nemůže odrazit žádná barva 
takže se mi mezi těmi šedými asi ztratili 

a jednou někde někdy je potkám 
ale nemůžu je hledat jenom ve své hlavě 

protože tam bych je našla 
byli by moji a nikdo by mi je nemohl vzít 

teď to nebylo něco o čem se sní 
  to bylo něco čeho se dosáhlo. 
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Veronika Pokorná. Pocity. AMAPRINT-Kerndl. Třebíč 2016 
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Ondřej Trojan.        vBásničky. Vlastním nákladem. Třebíč 2017 
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Newsletter listopad 2020 
Distanční výuka  
Vzhledem k nepříznivé epidemické 
situaci v České republice po- 
kračujeme v distančním způsobu 
výuky. Návrat žáků do škol plánuje 
MŠMT s ohledem na vývoj epi-
demie. Konkrétní termín obnovení 
výuky neznáme.  
Čtvrtletní hodnocení  
Čtvrtletní hodnocení žáků pro- 
běhne do 23. listopadu 2020. Každý 
učitel má stanovená kritéria hod- 
nocení, vychází především z aktivní 
účasti v synchronní výuce a plnění 
úkolů během distanční výuky.   
Online schůzka zástupců tříd  
s vedením školy  
Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 se 
uskuteční online setkání zástupců 
tříd z řad zákonných zástupců  
s vedením školy. Účastníkům této 
schůzky rozešleme pozvánky.   
Online třídní schůzky  
Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 
proběhnou online třídní schůzky  
v prostředí MS Teams, a to od 
16:30 s třídními učiteli. V době od 
16:30 do 18:00 je možné domluvit 
si online konzultaci i s dalšími 
vyučujícími.  
Nové webové stránky – 150.gtr  
Webové stránky ke 150. výročí 
založení školy jsou spuštěny. 
Najdete zde přehled plánovaných 

událostí, historii školy, video- 
vzkazy našich absolventů, nová 
čísla časopisu Zvonek věnovaná 
událostem posledních 25 let, 
rozhovory s absolventy a infor- 
mace o připravovaném alma- 
nachu.  
Online besedy s absolventy  
V rámci oslav 150. výročí školy jsme 
zahájili sérii besed s našimi zají- 
mavými absolventy. Besedy bu- 
dou probíhat dvakrát za měsíc, a to 
vždy ve středu od 16:00.  
V listopadu a prosinci budou 
probíhat online.  
4. 11. online beseda s Terezou 
Růžičkovou, doktorandkou Univer- 
sity of Oxford  
18. 11. online beseda s Ondřejem 
Halámkem, hercem Městského 
divadla Brno  
Ples Gymnázia Třebíč  
Reprezentační ples Gymnazijní 
matice při Gymnáziu Třebíč se 
uskuteční za příznivé epide- 
mické situace v pátek 26. února 
2021 v hotelu ATOM v Třebíči.  
K tanci a poslechu zahraje kapela 
The Big Feet Band s frontmanem 
Michalem Šafratou, finalistou sou-
těže Superstar 2020. Srdečně 
zveme všechny učitele, rodiče, 
absolventy a přátele školy. 
ředitelství Gymnázia Třebíč 
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