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Eliška Nováková, Adéla Mužíková a Nikolaj Irmanov, 9.A

Puk: „Trénovalo se dnes dobře?“
Hokejka: „No, snažila jsem se.“
Puk: „A co Jágr, je dobrý?“
Hokejka: „Dává celkem slušné rány.“
Puk: „Všímám si.“
Hokejka: „Které zápasy jsi už odehrál?“
Puk: „ČR - Švédsko, ČR - Kanada, ČR - Lotyšsko.“
Hokejka: „Tak to tě muselo celkem bolet, ne?!“
Puk: „Síla zvyku. Téměř mě už žádná rána nebolí, když se mě dotýkáš.“
Hokejka: „Snažím se být k tobě co nejméně bolestivá.“
Puk: „Díky. Vážím si toho.“
Hokejka: „Dnes budu hrát v rukou Jágra. Asi se pořádně proběhneš po
ledě.“
Puk: „Doufám, že zakončení bude vždy v houpavé síti protihráčovy
branky.“
Hokejka: „Pokusím se ti dát správný směr.“
Puk: „Tak na viděnou na ledě.“
Hokejka: „Příjemný let!“
Matěj Polák a Anna Teršová, 9.A
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K přípravě nápoje nesmrtelnosti potřebujete: 2 sojčí vejce, hadí
kůži, želví krunýř, lesní byliny, motýlí křídlo, chlup vlka a pazour.
Nápoj nesmrtelnosti budete vařit v kotli. Do kotle nalijete vodu
ze studánky, přidáte 2 sojčí vejce a pořádně zamícháte. Než se vám
to ohřeje, vezmete hadí kůže, které musí být usušené. Rozdrobené v
prstech je přidáte do kotle. O půlnoci jdete kolem hřbitova, najdete
tam velmi vzácnou bylinu a utrhnete ji. Pak se vydáte do lesa a nasbíráte všechny vaše oblíbené byliny. Domů se musíte vrátit při východu
slunce, jinak by květina ze hřbitova uvadla. Po příchodu domů dáte
všechny nasbírané byliny a bylinu ze hřbitova do kotle. V kotli všechny
suroviny pořádně zamícháte. Do nesmrtelného nápoje je ještě nutné
chytit modrého motýla, který létá pouze odpoledne. Musíte být hodně
šikovní, protože motýl je rychlý. Pokud se vám povede chytit motýla,
tak blahopřeji! Přidáte ho do kotle s vlčím chlupem a pazourem z libovolného zvířete. Všechny přísady smíchejte a přelijte do želvího
krunýře. Vypijte. Když vám bude špatně, udělali jste někde chybu.
Doufám, že se vám nápoj povedl. Čtěte další vydání - nápoj lásky,
krásy, ošklivosti, chytrosti, …
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Malvína Anderová, 6.B

„To jsem mohl čekat, že ta pec tu stojí moc dlouho !“ Zanadával
jsem si ještě chvilku, a pak jsem z té hromady sutě vyhrabal nohy a
rozhlédl se. Nebyl zde nikdo, kdo by mi pomohl. Začal jsem si připadat zoufale. Můj den nezačínal nejlépe. Bratr pracuje jako pekař a já
se živím jako právník. Chtěl jsem bratra překvapit, protože měl právě
narozeniny, a tak jsem si vzal v práci volno.
„Haló, haló, to tu opravdu nikdo není?“ Začínalo mě to štvát. Říkám si, že bych mohl bratrovi zavolat. Ťuknu se do čela, že mě to nenapadlo dřív. Volám, mobil vyzvání, ale pak něco uslyším. Utíkám za
zvukem. To je přece bratrovo vyzvánění . Najednou vyjeknu jako pětiletá holka. „Pepo, co se ti stalo?“ Jdu k bratrovi, který leží v kaluži
červené barvy …
Poznal jsem, že to není krev. Byla to červená barva. Proč ale leží
Pepa bez hnutí ve zkroucené poloze v kaluži červené barvy právě na
podlaze?! Přišel jsem k němu a začal s ním třást.
„Zdar brácho, co mě tu ohmatáváš?“ řekl s malátným úsměvem na
tváři Pepa. „Tak já tě tu ohmatávám, jo? Nejdřív na mě spadne pec,
pak tě zde najdu ležícího v louži barvy,“ rozhořčeně jsem se ohradil.
„No tak, hochu zlatej, já ti to v klidu vysvětlím. Nejdřív jsem si řekl,
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že ta pec by chtěla pryč a že by to tu chtělo trochu přemalovat,“ začal vysvětlovat. „Myslel jsem si, že do toho praštím snadno a rychle
zezadu. Bum a bác! Na tebe se ta pec vysypala. Mě jeden odlomek
bouchl do hlavy a druhý praštil do plechovky s barvou. Chápeš?“
Já jen přikývl a zbytek dne jsme prožili bez potíží a bez bortících se
pecí.
Míša Kokaislová, 7.B

Dva přátelé
Šli dva kamarádi a povídali si. Za nimi šel vlk. Ten se stále přibližoval
a přibližoval. Jeden kamarád o vlku věděl, ale příteli nic neřekl. A v
poslední chvíli vyskočil na strom. Přítel o vlku nevěděl a upadl. Spatřil
vlka, ale zůstal ležet a dělal, že je mrtvý. Vlk k němu přišel a obešel
ho. Potom mrzutě odešel. „Kamarád“ slezl ze stromu a ptal se:
„Neudělal ti něco?“ Přítel opáčil: „Ne, jenom mi řekl, že si mám dát
větší práci s výběrem kamarádů.“
Maruška Slavická, 5. B
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Jak želva ke krunýři přišla
Bůh konal hostinu a pozval všechna zvířata. Na hostinu všechna zvířata přišla. Tedy skoro všechna. Jediná želva pozvání nepřijala. Bůh se
želvy zeptal: „Pročpak jsi nepřišla na hostinu?“ Želva odpověděla:
„Chtěla jsem zůstat doma.“ „Jestli tedy chceš zůstat doma,“ odpověděl Bůh, „budeš nosit svůj dům stále na zádech.“A od té doby želva
musí nosit krunýř.
převyprávěl Tonda Soukup, 5. B

Fiktivní rozhovor s historicky významnou osobností. Poznáš, o koho jde?
J: Dobrý den. Můžete nám říci, kdy jste se narodila a jaký vztah máte
ke své zemi?
A: Dobrý den! Narodila jsem se 20. 1. 1211. Čechy velice miluji. Je to
moje země a rozhodně zde chci být i pohřbena.
J: Jaké bylo vaše dětství a dospívání?
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A: Vychovávali mě v cisterciáckém klášteře ve slezských Třebnicích a
v premonstrátském klášteře v Doksech. Několik let jsem dokonce
strávila na vídeňském dvoře Babenberků.
J: Možná jsem neslušná. Kolik vám je nyní vlastně let?
A: Je mi 23 let.
J: V tak mladém věku jste se stala představenou klarisek?! To je
úžasné! Jaký z toho máte pocit?
A: Jsem velmi šťastná a poctěná, že mohu zastávat tohle postavení u
nás v klášteře.
J: Kdy jste se rozhodla pro duchovní cestu?
A: Ani nevím. Začalo to už v mládí. Díky své výchově jsem našla tu
správnou cestu pro sebe.
J: Ale až po otcově smrti v roce 1230 jste vstoupila do kláštera. Jaký
byl váš otec?
A: Můj otec byl král. Záleželo mu na jeho království. Byla jsem nešťastná, když jsem se dozvěděla o jeho smrti. Ale čas rány hojí.
J: To ráda slyším. Měla jste dostatek nápadníků, jak se tak dívám na
váš životopis. Žádný vás neoslovil?!
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A: Jak jsem řekla již dříve, o své životní cestě jsem věděla už od mládí a stála jsem si za svým rozhodnutím.
J: Jaký máte pocit ze založení špitálu sv. Františka pro chudé a nemocné Na Poříčí v roce 1232 ? Bylo to od vás velmi chvályhodné!
A: Mám z toho skvělý pocit. Je to krásné, když můžete učinit něco
pro pomoc druhým.
J: Děkuji za rozhovor.
A: Bylo to příjemné!
Monika Berková, 9.B
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Ostrov Periférie se skládá z osmi částí: Labyrint, poušť Turymyn, Aréna, kaňon Smrti, Guardálské hory, Náměstí sv. Kříže, Monilónské vulkány, džungle Kosodelly.
Ostrov Periférie omývá oceán Fonyp, Menit a Saken. Dále je tam
Lounské moře a záliv Neonblau. Na ostrově žijí tři lidé. Jejich jména
jsou Galop, Eister a Gulan. Pocházejí ze stejného kmene, ale jsou odlišné rasy. Galop je modré rasy, Eister je černé rasy a Gulan je bílé
rasy. Největší horou na ostrově je hora Ibo, která měří 7 227 metrů.
Je zde také sopka Asop, která byla dlouhou dobu považována za mrtvou, ale najednou ožila. Na ostrově se nachází spousta kulturních památek. Zajímavé jsou pyramidy černé rasy v poušti Turymyn, palác
modré rasy v džungli Kosodelly a Náměstí sv. Kříže bílé rasy. Labyrint
a podzemní tunely jsou pod celým ostrovem. Mezi přírodní památky
patří: Monilónské vulkány, kříž v kaňonu Smrti, jezera Ray a Ban. Nachází se zde také jedna loď, která nese jméno Amana. Loď je nevyužita, poněvadž jediná cesta k ní vede přes Labyrint, ale tam se ani jeden člověk neodvažuje jít. Žijí tam totiž nebezpeční Rmutové. Na ostrově žije také hodně zvířat a roste zde spousta rostlin.
žáci 9.B
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