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Milí čtenáři,  

pomalu, ale jistě se nám krásný teplý podzim přehoupl v mrazivé počasí a my už 

si tak vychutnáváme kouzelný čas adventu. Máme za sebou už i vánoční 

jarmark spojený s rozsvícením vánočního stromečku a všichni se už těšíme na 

prázdniny, které budou letos mimořádně dlouhé. Někteří z nás vyrazí na hory 

vstříc zimním sportům, někdo dá přednost klidné vánoční pohodě mezi 

nejbližšími. Ať už ale svátky strávíte jakkoliv, přejeme Vám hlavně jejich klidné a 

šťastné prožití.  

 

  Vaše redakční rada 
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Z žákovských prací… 

Jonášek 

 

Byl jednou jeden starosta obce Líšanka, a ten starosta měl 

velmi špatnou vlastnost - pýchu a zajímal se jen o svůj majetek 

a peníze. Nosil lesklé modročerné boty a plandavé kalhoty s 

červenými kšandami, měl zakroucený malý knírek a na hlavě 

měl velikou patku. No prostě se ani moc nesnažil zapůsobit na 

lidi v obci. 

Ale co bylo nejhorší? To, že mu bylo jedno, jak město vypadá. 

Uprostřed Líšanky byl park, s borůvkovými keři, pítkem a uměle 

vytvořeným, ve kterém plavala rybička, která se jmenovala 

Jonášek. Kdysi tam chodil na procházky skoro každý a teď tam 

nechodí nikdo, protože jezírko je zakalené a Jonášek začínal 

ztrácet barvu a chřadnout, pítko teče, lavička je pomalovaná a 

keříky jsou suché. 

Lidem se to nelíbilo, ještě k tomu tam byl cihlový komín, který 

čmoudil každý den. Tak se jednou všichni rozhodli, že s tím 

něco musí dělat. A v dalším volebním období si zvolili nového 

starostu. 

Nový starosta si uvědomoval důležitost životního prostředí a 

plýtvání vodou. A vše napravil.  Jezírko bylo průhledně čisté a 

Jonáškovi se vrátila barva a chuť do života. Komín už tolik 

nečmoudil, keříky se zelenaly, nová lavička byla krásná a pítko 

se opravilo. Dokonce tam proběhne veverka, přiletí občas 

kachny nebo nějaký ten ptáček. A děti si tam mohou bezpečně 

hrát. 

Sára Jenyšová, 7. C 
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Rybka Rebeka 

Dobrý den, pane starosto, 

já jsem rybka Rebeka a píši Vám na obecní úřad, protože nám u našeho rybníka 

postavili nějakou továrnu, která tu ničí náš domov. 

Dříve nám tu na louce u lesa rostla krásně zelená tráva, ve které byla spousta 

barevných květin. Nad nimi poletovaly včelky, které je opylovaly, a okolo nich běhali 

zajíci, kteří proháněli své motýlí kamarády. Na louku chodili také jeleni a srnky, aby 

se napásli. 

Ale od té doby, co tu stojí ta továrna, tráva už není tak zelená, jak bývala, květiny 

tu nejsou už skoro vůbec, a protože tu nejsou květiny, nejsou tu ani žádné včelky, 

motýli ani jiný hmyz, který se schovával v trávě. Zajíci, srnky a jeleni už sem také 

nechodí, protože les, ve kterém měli svá obydlí, začali kácet ti lidé z továrny, a proto 

se museli odstěhovat do lesa ve vedlejší obci. 

Já si ale myslím, že i kdyby jim ten les nekáceli, stejně by tu dlouho nezůstali. 

Tady u nás jsou totiž jen dvě místa, kde se dá napít a oni by brzy nemohli pít ani 

z jednoho. 

To první místo je studánka uprostřed lesa, kterou lidé z továrny úplně zaneřádili, a 

to druhé je právě ten náš rybník. Ten byl ještě do nedávna krásně čistý a voda v něm 

úplně průzračná, ale lidé z továrny tu postavili nějakou trubku, ze které vytéká 

špinavá voda přímo do našeho rybníka. Navíc tu poházeli spoustu různých odpadků, 

a tím to tu úplně znečistili. 

Už se tu nedá skoro plavat, proto se moje maminka s tatínkem rozhodli, že se také 

odstěhujeme do vedlejší obce, za našimi kamarády. Prý je tam velký rybník, ve 

kterém se mi bude moc líbit. 

Ale já si myslím, že se mi tam líbit nebude, protože přece musíte uznat, že není 

fér, aby přišli nějací lidé, postavili si továrnu u našeho rybníka a my se museli 

odstěhovat jen proto, že neví, že nám svým chováním ničí domov. Moje maminka mi 

ale řekla, že s tím stejně nedokážeme nic udělat, protože jsme jen ryby a na rybách 

prý většině lidí moc nezáleží. 

A právě proto Vám, pane starosto, píši tento dopis, abyste pochopil, že 

potřebujeme Vaši pomoc. Doufám, že nám dokážete pomoci, že budeme moci zůstat 

v našem rybníce a že se budou moct vrátit i naši kamarádi. 

S pozdravem  

rybka Rebeka 

Lucie Štěpančíková, 7. C 
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Když vám řeknu slovo les… 
 

           Co si představíte? Zelené stromy, zvířátka, rostlinky, čisté potůčky a 
možná i louky. 

          Ale vybaví se někomu z vás uschlé umírající stromy? Vyschlé nebo 
znečištěné řeky? Suchá tráva?  

          Jelen Matýsek si tak, jako každý z vás, taky představoval jen krásnou 
přírodu se zelenými stromy a veselá zvířátka. Dnes si jako každé ráno 
vyšel na louku, aby se podíval, jak se les probouzí a hlavně se chtěl 
podívat na sluníčko, které v lese mezi stromy není vidět. V tom, jak 
sluníčko pozoroval, ho vyrušilo šustění v trávě, a tak se šel podívat, ale 
byly to jen dvě spokojené myšky hrající si v trávě. Matýskovi se ještě víc 
zlepšila nálada, ale naopak, když se podíval na druhou stranu, tak mu 
úsměv poklesl. Viděl uschlé, ale i spadené stromy a keře. Říkal si, kde je 
zbytek krásného lesa a hlavně - proč jsou stromy uschlé? Párkrát už viděl 
stromy spadené po úderu blesku, ale tyhle byly jiné. Zajímalo ho, co to 
způsobilo, a chtěl to zastavit, ale bál se, aby se mu něco nestalo. Z toho 
přemýšlení mu vyprahlo, tak se šel napít. Když se skláněl k vodě, uviděl 
níže předmět, se kterým se v lese ještě nesetkal. „Vypadá to zajímavě“, 
říkal si, ale od maminky věděl, že musí být opatrný při prozkoumávání 
nových věcí a předmětů, protože mohou být nebezpečné, a tak se pomalu 
vydal k neznámému předmětu a zjistil, že z něj teče jakási tekutina, která 
znečišťuje vodu. Za jeden den se Matýskovi tolik příhod dosud nestalo, a 
tak se rozhodl, že půjde domů, aby to řekl mamince. Teprve pak mohl 
prozkoumat předmět, pokud s tím bude maminka souhlasit. 

          Když se Matýsek ráno probudil, hned se vydal na louku, napil se a vyrazil. 
Šel okolo uschlých stromů a keřů, až dorazil k dalšímu předmětu. Byl úplně 
stejný jako ten na louce a voda byla také znečištěná. Celé dopoledne 
procházel suchý les a narazil na další dva tyto předměty. Napadlo ho 
sehnat pomoc, a tak běžel do města a našel nějakého pána. Nejprve pán 
nechápal, co po něm Matýsek chce, ale po chvíli pán pochopil a šel za ním. 
Jakmile pán uviděl znečištěnou přírodu, zavolal ekologům, a ti to začali 
řešit. V současné době už ekologové sázejí nové stromečky. A co 
Matýsek? Ten žije se svou rodinou spokojeně dál… 

 

 

Adam husák, 7. B 
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Poslední slova před smrtí: „Tady je silný led. Přejdeme na druhou stranu.” 

 

Starý slepec myje struhadlo a říká: „Takovou volovinu jsem ještě nečetl.“ 

 

Cyklista najede na staršího pána. 

„Nemůžeš si dát pozor, pitomče?!“ křičí děda. 

„Buďte rád, že mám dneska dovolenou“ odpovídá cyklista. 

„Proč?“ 

„Obvykle jezdím s buldozerem.“ 

 

"V téhle třídě je třicet hlupáků!" nadává učitel. 

"Třicet jedna!" povídá Ivo. 

"Ty drzej fakane, okamžitě běž na chodbu!" 

"Abyste měl pravdu, co?" 

 

Baví se kolegyně po svátcích: „Co ti dal manžel pod stromeček?” 

„Norkový kožich.” 

„A sedí?” 

„Jo, oni tam měli schovanou průmyslovou kameru!” 

 

Jaký je rozdíl mezi politiky a holuby? Žádný. Všechno podělají, ale střílet se nesmí. 

 

Když Chuck Norris dělá shyby na hrazdě, nezvedá se. Stahuje zeměkouli dolů. 

 

U lékaře doma zvoní telefon. Ze sluchátka se ozve kamarádský hlas jednoho jeho kolegy: 

"Co je s tebou? Potřebujeme čtvrtého do pokeru." 

"Chvíli vydržte, hned jsem u vás", odpovídá lékař. 

Když si obléká kabát, manželka se ho ptá: "Je to vážný případ?" 

"Určitě to bude něco hodně vážného", odvětí lékař. 

"Už jsou u toho tři doktoři." 

 

Přijde děda k doktorovi a doktor povídá: "Do konce života už nemůžete nic jíst!" "Pane 

doktore a vydržím to?" ptá se děda. "Snad ty dvě, tři hodinky vydržíte, ne?" 

 

Baví se dva chirurgové: "To vám tak jednou operuju, a najednou koukám: já pitvám!" 

 

 

 

 

David Ngo Tri, 8.C 


