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                   JAK  BYLO  NA  PLANETĚ  LEGO  2016 
 

Alespoň na pár dní bylo v Proseči pořádné vlakové nádraží! A nejen to. O 

víkendu 11. – 13. března, kdy byla k vidění Planeta LEGO, jsme mohli obdivovat 

mnoho, co v Proseči jinak nemáme: polární 

stanici, sněžnou rolbu, letadla, raketoplány a 

stíhačky, Dakarový speciál, hydroplán i 

výletní loď, kamion McQueen, důlní stroj, 

originální obojživelné vozidlo … anebo si 

představit svůj život v úkrytu koruny stromů, 

v království, na zámku či paláci, na horské 

chatě, ve městě robotů, na farmě. Potkali jsme 

hrdiny z Hvězdných válek na jejich vesmírné 

lodi Millenium Falcon, roboty, hrdiny z Hero 

Factory, říše Chima a ze světa pohádek, 

fantazie. Fantazie, trpělivost a kostky LEGO 

v rukách dětí ze Základní školy v Proseči umí zázraky a nemá hranice. Viděli jsme 

122 výrobků od 50 vystavovatelů, práce Kroužku technických dovedností, četli 2 

příběhy, viděli 3kresby. V prostorách 

sousedící školní knihovny byl dětský koutek, 

kde bylo možno si pohrát s kostkami, kreslit 

si, vybarvovat LEGO obrázky nebo luštit 

kvíz. Koutek se velmi osvědčil. Druhý ročník 

výstavy opět připravilo pár aktivních rodičů 

ze SRPDŠ spolu s panem učitelem Mgr. 

Pavlem Stodolou, který 5. rokem vede na ZŠ 

Proseč Kroužek technických dovedností. Pan 

učitel se neúnavně staral o výrobky dětí, které 

přijímal, aranžoval, a při výstavě byl stále 

k dispozici. Naše Planeta by nevznikla bez 

Kamily a Tomáše Schejbalových, kteří jejím 

přípravám věnovali mnoho času a energie a zapůjčili v Proseči postrádané vlakové 

nádraží. Daniel a Ondra Trynklovi předváděli velké modely LEGO Technic na 

dálkové ovládání jako např. Monster Truck, nakladač Volvo aj. Do služby na výstavě 

se zapojilo několik neuvěřitelně ochotných rodičů a prarodičů z Klubu seniorů, jimž 

patří dík. ZŠ a MŠ Proseč nám vyšla vstříc poskytnutím (vyhřátého) prostoru, 

přístupu do školy, tolerancí. Soukromé muzeum LEGO v Táboře jako odměnu 

darovalo pro Kroužek technických dovedností volné vstupenky. Firma G-Tisk 

(Vysoké Mýto) věnovala samolepky LEGO Planeta podle originálního návrhu paní P. 

Lustykové, která zdarma vytvořila i plakáty aj. Díky sponzorským finančním darům 

firem BPK, DIPRO, Ergotep, STARMON (Choceň) může být pro Kroužek 

technických dovedností zakoupen technicky zajímavý a složitý model LEGO Technic 

Mercedes Benz Arocs s pneumatickým systémem a na dálkové ovládání. Zbývající 

finance a výtěžek z dobrovolného vstupného (2314,- Kč) přijdou na dopravu na 

exkurzi Kroužku do Tábora (odměna) a do fondu SRDPŠ. Z finančního daru Města 

Proseč budou koupeny odměny pro všechny děti, které zapůjčily své LEGO výrobky 

na Planetu, napsaly příběh nebo nakreslily obrázek. Dárek jim bude předán do měsíce 

od skončení výstavy. U některých z nás se projevila nová závislost – legománie. Již 

přemýšlíme nad Planetou LEGO 2017. Pomůžete nám ji stvořit? Ať nám tvoření z 

LEGO stále přináší radost a nový elán!                                Mgr. Olga Klímová, SRDPŠ  
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                                          MEMENTO 

 
Dne 9. března se  žáci 8. a 9. tříd zúčastnili divadelního představení Memento, které nám 

nabídla umělecké agentura Rajcha. Toto představení bylo odehráno jedním hercem 

panem Mgr. Vítem Chadimou.  

 

V představení se jedná o dramatizaci románu Radka Johna  Memento. Je to 

román o narkomanech. Posluchač se dostává do středu dění, do života 

těch, kteří propadli droze, pro něž se stává fetování hlavním či spíše jediným 

smyslem života. Hlavní hrdina Michal Otava pochází z normální rodiny a v 16 

letech se nechá partou stáhnout k užívání drog. Román zachycuje 10 let jeho 

života s drogou a líčí velmi sugestivně všechna stádia působení drogy na lidský 

organismus a to, k čemu může droga člověka dovést…  

Líčí cestu, ze které není návratu.  

 

Představení naprosto upoutalo pozornost všech 

zúčastněných žáků, pan Vít Chadima ho předvedl  

skutečně profesionálním způsobem. Nejen my jako 

diváci, ale také herci byli spokojeni s námi jako 

obecenstvem.  

Po představení nám pan Oto Rajman, který nás 

navštívil společně s p. Chadimou,  napsal  email:  

 

 "Dobrý den, ještě jednou a tímto způsobem musím 

pochválit Vaše děti. Jsou naprosto vzorné a vnímavé. 

Věřte, prosím, že to se dnes zas tak často nevidí. To je ale především Vaše zásluha 

a Vašich kolegů." 

 

My panu Rajmanovi děkujeme také, za poutavé představení a za hezká slova.  

 

                                   redakce 
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                     POJEDEME DO DIVADLA 

Ve čtvrtek 7. dubna pojedeme do pardubického divadla na inscenaci Hej, mistře. Tento 

název máme spojený s vánoční mší skladatele Jakubu Jana Ryby, o jehož životě také tato 

inscenace bude.                                                        Šimon Lustyk, Nina  Sodomková 

     Osud hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby, skrývající ještě i dnes řadu 

tajemství, uchvátil režiséra 

Michaela Taranta a dramaturgy 

Věru Maškovou a Zdeňka 

Janála natolik, že se vydali po 

jeho stopách, aby se inspirovali 

jeho životem a  dílem 

a vytvořili autorskou divadelní 

inscenaci – aby na pozadí 

dobových i  uměleckých 

souvislostí vyprávěli o životní 

pouti významného hudebního 

skladatele, a to především prostřednictvím jevištních obrazů. A tyto scénické obrazy 

samozřejmě nevynechají ani hudební ukázky samotných Rybových skladeb – 

jednak za přítomnosti 

živých muzikantů a jednak 

s využitím sborových 

z p ě v ů . 

Inscenace Hej, Mistře! se 

pokouší objevit nový 

pohled na osobnost Jakuba 

Jana Ryby, bez nánosů 

a klišé, které v minulosti 

tohoto skladatele postihly. 

Navíc v roce, kdy si 

připomínáme 250 let od 

jeho narození a 200 let od 

jeho úmrtí. Ryba nebyl skladatelem jen jednoho díla – České mše vánoční – ale jeho 

dílo je bohaté ve velké šíři instrumentální i tematické, je prodchnuté radostmi 

i smutky jako Rybův život sám.  

JAKUB  JAN  RYBA  původně křtěn Jakub Šimon Jan Ryba (26. 

října 1765 Přeštice] 8. dubna 1815 Voltuš u Rožnitáhu 

pod Třešínem) byl český hudební skladatel 

přelomu klasicismu a romantismu. Sbíral 

lidové písně a sepsal je do sborníků českých písní 

Jeho nejslavnější, dodnes nejhranější a 

nejpopulárnější skladbou pro vánoční období je Česká 

mše vánoční. V roce 1790 se oženil, byl otcem třinácti 

dětí, z nichž přežilo sedm. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Jan_Ryba#cite_note-matrika-1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1815
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klasicismus_(hudba)
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADse%C5%88


                                     JÍME ZDRAVĚ??? 

 
V  poslední době stále slýcháme o tom, jak zdravé je smoothie. Snažily  jsme se pro 

Vás zjistit víc: 
 

Smoothie, co to vlastně je? 

S tímto nezvyklým názvem se v současné době setkáváme čím dál častěji. Můžeme 

je zahlédnout ve stáncích zdravé výživy, v restauracích nabízející čerstvé saláty, 

zeleninové a ovocné šťávy, velmi často také v knihách věnovaných alternativním 

výživovým směrům. Základem je anglický výraz „smooth“, značící jemný, krémový 

a právě takové smoothie je. Smoothie můžeme chápat jako zdravý, mixovaný 

nápoj, jehož základem je ovoce a zelenina, popřípadě kombinace obojího, nejlépe 

bez přidaného cukru, umělých sladidel či konzervantů. Ani zde se však meze 

fantazii nekladou, do smoothie můžeme přidat, kromě ovoce a zeleniny, další a další 

zajímavé ingredience, jako jsou vysoce výživné kakaové boby, mladý ječmen, 

namočená  chia semínka,  ovesné vločky, včelí  pyl  (pozor 

alergen!), psyllium, melasu či karobový prášek. 

 Získáme tak výživný, krémový a hustý koktejl, který poslouží jako rychlá snídaně, 

popřípadě kvalitní svačinka. Můžeme jej také pojmout jako zdravou alternativu 

nápoje před větší fyzickou aktivitou. Tělo tak ušetří zásobní glykogen, protože díky 

rychlým cukrům z ovoce bude moci okamžitě čerpat energii. Přidáním proteinového 

prášku se nápoj stává výborným zdrojem kvalitních bílkovin potřebných k obnově 

svalových buněk. 

  

Smoothie jsou velmi zábavná, už jen proto, že si je můžeme namíchat dle své chuti. 

Každé z ročních období přináší širokou škálu ovoce a zeleniny, na podzim využijme 

jablka, švestky, v zimě pak banány, mango, pomeranč, grep, či kiwi. 

 

BANÁNOVÉ SMOOTHIE S KAROBEM 

 

2 banány 

0,5 avokáda 

3 polévkové lžíce karobu 

Do smoothie makeru, popřípadě mixéru, vložíme 

oloupané banány, avokádo. Přisypeme karob a 

umixujeme. Výsledná konzistence je skutečně velmi 

krémová, až pudinková. Doporučujeme jako zdravou 

svačinku. 
 

 

MALINOVÉ  SMOOTHIE  

 

150 g čerstvých malin 

2 vyzrále banány 

200 ml kokosového mléka  

Maliny pro jistotu opláchneme a osušíme. Banány 

zbavíme slupky a nalámeme na menší kousky. Poté vše 

společně s kokosovým mlékem vložíme do smoothie 

makeru a umixujeme do hladka. Pokud jsou banány 

dostatečně vyzrálé, není potřeba smoothie doslazovat. 

V případě, že ho přesto dosladit chcete, použijte ideálně 

med, nebo stévii. 

 

http://smoothierecepty.cz/smoothie-maker/
http://smoothierecepty.cz/smoothie-maker/


                    HODY, HODY, DOPROVODY 

 

Úterý 22. března nebyl v naší škole jen tak obyčejný den. Paní učitelky na 1. 

stupni dostaly pro tento den částečný důchod a výuky se ujali páťáci. Pro ostatní 

třídy si pečlivě připravili projekt, ve kterém nejen prokázali svoji šikovnost a 

zručnost, ale také schopnost naučit ty ostatní. P 

R 

O 

J 

E 

K 

T 



                                 VELIKONOCE V MŠ 

 

 

Na velikonoční svátky se připravují také děti z MŠ. Papíroví zajíčci, kuřátka, 

barvená vajíčka, výrobky z keramiky a proutků budou brzy zdobit školku i 

domácnosti. 

 

             Hody, hody, doprovody,                             Tak nalijte tetičko, 

             pijem všechno, kromě vody.                       mlíčko nebo kafíčko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Za MŠ   Libor Michálek 
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                        JAN ÁMOS BY SE DIVIL… 

28. března každoročně oslavujeme Den učitelů. Životopis Jana Ámose jsme Vám přinesli 

již několikrát, proto jsme chtěli letos něco nového. Sestavili  jsme tedy pár otázek a s nimi 

zašli do některých tříd na 2. stupni. Ty nejzajímavější,  případně nejkurioznější odpovědi 

si můžete přečíst. A pokud by se Vám naše anketa nelíbila, můžete nám to vrátit ke Dni 

dětí!    

                                                                                                                 Vaše redakce 

Víš, kdy je Den učitelů?  

1. Někdy na jaře?                                  2.    1. září! ( no jasně, to už učitelé nemohou ani dospat)  

3.          28. března                                          4.    Asi v červnu... 

Kdo byl Jan Ámos Komenský?                    

1.   Orbis Pictus.                                     2.    Kronikář 

3.           Učitel vlasti.                                      4.    Učitel národů.  

Chtěl bys být učitelem?  

1. Ani náhodou.                                     2.      Chtěla bych být učitelkou.  

3.          Hm, a učit  tak naši třídu….           4.      Snad ani ne.  

Jaká vlastnost se ti na učitelích líbí?  

1.         Trpělivost.                                         2.       Smysl pro humor.  

3.         Snaha hodně naučit.                        4.     Spravedlivost.  

A co se ti naopak nelíbí? 

 1.        Záliba v písemkách.                         2.       Když jsou rozzlobení.  

3.          Přílišná pracovitost.                        4.      Když mě vyvolají. 

 Víš, kolik let učitel studuje?  

1. Určitě hodně.                                     2.      Asi tak 9  let.  

3.        17 let                                                      4. 18 let ( no a když párkrát propadne, tak třeba i 20…)  

Na jakou školu bys musel jít, abys mohl být učitelem?  

1. Gympl a vysokou.                                2.    Pedagogickou 

3.          Psychologickou.                                  4.     Na vcejšku.  

Víš, co znamená titul Mgr. ?  

1. Magistr.                                                   2.     Magor 

3.         Učitel                                                        4.    Major.  

Kdybys byl učitelem, jaký předmět bys vyučoval?  

1. Tělocvik a pracko                                   2.    Výtvarku 

3.          Zeměpis a dějepis                                  4.     Angličtinu a informatiku 



                                                          

V pátek 19. února se v ZŠ Proseč zastavili Pernštejni. Tato skupina 

historického šermu z Pardubic je v naší škole dobře známá a mimořádně 

oblíbená. Program se jako vždy konal v tělocvičně. Hned jak žáci přišli, usedli  

a ztišili se, vše mohlo začít. Dozvěděli jsme se nové poznatky o zbraních a 

vojenských formacích.  Poté se začal probírat útok na nepřítele. Ovšem 

neprobíralo se pouze teoreticky -  jak je již zvykem, vybírali se dobrovolníci, 

kteří ,,pomáhali“  na scéně. Bylo vybráno 16 žáků, kteří se nejen pěkně 

procvičili, ale  i hodně nasmáli - a my diváci samozřejmě s nimi. Nakonec nám 

šermíři předvedli profesionální souboj, při kterém podali úžasný výkon - jak 

sportovní, tak herecký. Určitě nás tato zábavná forma učení oslovila. Myslím, 

že budu mluvit za všechny, když řeknu, že aktéři měli své vystoupení moc 

hezky připravené.                                                                        Tereza Kopecká 

 

A jako bonus ještě pár vtipných výroků učitelů tělocviku. Naše tělocvikáře ubezpečujeme, 

že to nejsou jejich výroky a určitě jim nejsou ani podobné...  

 

 

Když jsem odstartoval přespolní běh, tak jsem netušil, že nepoletíte do cíle, ale 

domů. 

 Na konec řady tě nepostavím. Tam už někdo stojí.  

Jestli nebudete při povelu stát jako strunky, uvidíte, jak vám zahraji.  

Šlapeš na pedál jako na šicí stroj, Andulko!  

Stůj v pozoru a neuhýbej se pořád. Ty si myslíš, že tu něco pojede? 

 Jsi takový zachránce, že kdyby se někdo topil a tys pro něho jel s lodí, tak ho ještě 

přizabiješ veslem.  

Kluci, kdyby mě na hřišti hledala manželka, tak jí řekněte, že jsem odešel. Kdyby 

nepřišla, tak jí neříkejte nic.  

Stůj, nebo tě nedohoním!  

Všechny lyže ze školy už máme půjčené. Přijď na jaře, to už budou zpátky.  

Nemůžeš cvičit, protože ti leží v žaludku oběd? Přece nechceš, aby ti stál v pozoru.  

Holky, buďte v tělocvičně zticha, jste jak malí kluci!  

Poslyš, Vondráčku, ty jsi tak nemotorný, že skoro pochybuji o tom, že jsi také z 

opice.  

Diskotéku považuji za spartakiádu prvobytně pospolné společnosti.  

Když jsme dříve běhali lesem, krásně šuměl. Teď čumí.  

Druhý neúspěšný pokus máš úspěšně za sebou. Rozběhni se potřetí!  

Kluci tady nejsou. Šli si před hodinou zahrát na pět minut hokej.  

Proč v tělocvičně řvete a nemáte u dveří rozvědčíka, jestli už nejdu?  

Tvé lyžování je vidět po celé stráni. Pády máš jako díže na chleba.  

Studentky, upozorňuji vás, že známky dávám za hodnotný výkon a ne za umělecký 

dojem.  

Jsi hodný, že jsi přišel na hřiště. Přijdeš nás navštívit ještě někdy?  

Kdo se v plavání utopí, tak z tělocviku propadne.  

 

 

                        Vše nejlepší přeje Vaše redakce a sportu zdar!  

28. 
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                              FLORBAL V PROSEČI 

Díky velké snaze vedení místní základní školy zde během několika málo let vyrostl 

velký počet zájmových a sportovních kroužků. Jedním z nich je i florbal, který je 

dostupný pro žáky prvního stupně, nicméně pevně věříme, že dojde k jeho rozšíření 

i pro jejich starší spolužáky. Do výše zmíněného kroužku se přihlásilo 15 chlapců, 

kteří pravidelně docházejí každé pondělí od 14:30 do školní tělocvičny. Zde si 

zatrénují a zahrají hru, která se 

pyšní titulem „Nejpopulárnější 

školní hra“, kterou florbal získal 

nejen díky své dostupnosti, ale i 

charakterem vlastní hry. Naši mladí 

florbalisté se učí, jak správně 

ovládat míček, jak vystřelit, nahrát 

a další techniky nezbytné pro tento 

sport. Důležitým motivem je ovšem 

pohyb dětí, týmová spolupráce a 

fakt, že je to velice vítaná zábava. 

Kroužek se snaží rozvíjet děti ve 

sportovní činnosti a ty, které mají o 

hru zájem nad rámec kroužku, 

dojíždějí i na tréninky mládeže v moderní sportovní hale v nedaleké Skutči. Někteří 

mladí hráči již pravidelně nastupují v turnajích na území nejen našeho kraje a dále i 

v ligových zápasech, kde bojují za družstvo elévů florbalového klubu FbC Skuteč a 

rozhodně nedělají žádnou ostudu! 

Mezi největší naděje Prosečského, 

ale zároveň i Skutečského florbalu 

patří gólman Daniel Nekvinda, dále 

hráči Radek Pešek, Antonín 

Odehnal, Josef Halda, Karel Břeň a 

další. Úspěchy v letošní sezoně 

rozhodně nejsou pro klub i 

prosečskou školu zanedbatelné. 

S týmem nižšího stupně ZŠ Proseč 

jsme se zúčastnili turnaje „Think 

blue cup“ ve Skutči, kde jsme těsně 

obsadili 4. místo po nešťastné 

prohře v semifinále, ve kterém jsme 

byli překonáni o jediný gól vítězem turnaje ZŠ Smetanova Skuteč. Dalším 

úspěchem za účasti chlapců z kroužku bylo vítězství a s tím spojený zisk zlaté 

medaile na turnaji OHIO CUP v Pardubicích, kde vypomohli kamarádům z již 

zmíněného oddílu elévů 

klubu FbC Skuteč. Tohoto 

turnaje se zúčastnil Daniel 

Nekvinda, Radek Pešek a 

Antonín Odehnal. Další 

zastávkou florbalového 

putování byl turnaj DONA 

BOSKA v Lubné, kde 

kluci bojovali i s o mnoho 

staršími soupeři a přesto 

prokázali svoje kvality a 

v ybo j ov a l i  s t ř í b r né 

medaile. 

S 

P 

O 

R 

T 



Prosečští florbalisté také pravidelně reprezentují Skutečský klub i prosečskou školu 

v krajské soutěži elévů, kde prakticky neznají porážku. Z 18 odehraným zápasů 

zaváhali pouze dvakrát. 

 

Florbalový klub FbC Skuteč připravuje mnoho akcí nejen pro naše florbalisty, 

přikládáme aktuální program: 

23.4. Florbalový den v MSH ve Skutči + finále PLAY OFF 2. ligy dorostenců 

7. -8 .5.  Florbalový turnaj O pohár starosty města Skuteč 

4.6. Dětský den v letním sportovním areálu Doupnice v Radčicích 

10.-14.8. Florbalový tábor v prosečské základní škole 

 

Těšíme se na další spolupráci s místní základní školou a městem Proseč.  

 

Více informací k našim akcím na www.fbcskutec.cz nebo na facebooku FbC 

Skuteč.                                                                                             Ondřej Laška 

http://www.fbcskutec.cz


                         

                         LITERÁRNÍ STRÁNKY  

 
          Žáci 9. třídy dostali zadání slohové práce s názvem „ Můj život za 20 

let“.  Zhostili se tohoto úkolu až překvapivě dobře a je zajímavé, jak jasnou 

představu o svém budoucím životě mají.                              
                                                                                                            redakce 

                                      Můj život za 20 let 

Je ráno 24. prosince 2035 a já se probouzím vedle svého manžela, který jako 

obvykle chrápe. Usměju se a převléknu se z pyžama do kalhot a trička. Zajdu 

se umýt a odcházím s naším dvouletým vlkodavem na procházku. Když se asi 

po půl hodině vrátím, dám mu jídlo a ucítím snídani. Přijdu do kuchyně a tam 

stojí můj manžel. Dá mi pusu na tvář a řekne „Dobré ráno“. Potom si chvíli 

povídáme a já jdu vzbudit naši pětiletou dceru Míšu. Když přijdu k ní do 

pokoje, sednu na její postel a dám jí pusu na čelo. Za chvilku se vzbudí, 

usměje se a začne mi horlivě vyprávět, co se jí zdálo za sen, i když nevím, jestli 

si to jen nevymyslela. Trvá jí to asi pět minut a já se směji. Potom jí vyndám 

oblečení a jdu jí pomoct se umýt. Když se umyje, jdeme na snídani, kterou už 

máme na stole. Po snídani se jdeme dívat na film a Míša odpočívá u sebe 

v pokoji. Okolo dvanácté se jdeme převléct do svátečního oblečení, protože 

jdeme k manželovým rodičům na oběd. Potom máme naplánovanou návštěvu 

u mých rodičů. Když jsme oblečení, nasedáme do auta a odjíždíme. Asi po půl 

hodině jsme na místě. Když vycházíme z auta, už na nás z okna mávají 

manželovi rodiče. Strávíme u nich asi dvě hodiny. Ještě než odjedeme, tak mi 

potají dávají dárky pro nás a pro dceru. Nasedáme a odjíždíme k mým 

rodičům. Cesta trvá něco přes hodinu. Tam zůstaneme také dvě hodiny, také se 

rozloučíme, dostáváme dárky,  děkujeme a odjíždíme. Po příjezdu domů  si 

manžel a dcera jdou hrát ven a já jdu připravovat večeři. Já s manželem 

budeme mít smaženého kapra a Míša kuřecí řízek. Když mám hotovo, 

připravím na stůl a zavolám je. Oba už mají hlad, proto jídlo ze stolu rychle 

zmizí. Dám znamení manželovi a on si jde „umýt ruce“. Za chvilku začne 

volat, že tu byl Ježíšek a přinesl dárky. Míše se rozzáří oči a vyběhne ke 

stromečku. Zbytek večera si rozdáváme dárky a díváme se na pohádky. 

 Tohle je moje představa, ale kdo ví, jak to nakonec za 20 let bude… 

 

                                                                Štěpánka Doležalová, 9.třída 

 

Píše se rok 2035... 

Právě jsem se přestěhovala z České republiky do USA a začínám zářit mezi 

hvězdami. 

Žiji v centrální části Los Angeles se svým přítelem, který je známý herec.  Před 

dvěma dny jsem odletěla do Evropy na moje turné.  Jen co jsem  



 

přiletěla, odešla jsem do hotelu, který se nachází nedaleko letiště. Je ráno a mně 

začíná moje evropské turné. 

Dnes zpívám v jedné velké aréně pro 60 tisíc lidí. Právě mě maskéři líčí, češou a 

připravují další věci na koncert. Vstupuju na jeviště a lidé tleskají a volají a ve 

mně to probouzí pocity štěstí a radosti. Zpívám své největší hity.  

Dozpívala jsem a odcházím se převléknout a sbalit si věci. Můj koncert trval 

přes 2 hodiny...  

Další den odlétám do Varšavy, cestou se stavím v České republice, tedy doma, 

kde mě lidé vítají velkým potleskem. V Česku strávím jeden den a odlétám na 

koncerty do Varšavy a do dalších zemí. Za dva týdny jsem odzpívala koncerty ve 

všech koutech Evropy. 

Odlétám domů, po příletu mě přítel vítá s otevřenou náručí a polibkem na tvář. 

Doufám, že  se mi můj sen o budoucnosti za 20 let splní do posledního detailu. 

 

                                                                              Šarlota Schejbalová, 9. třída 

 

 

 

Je 15. prosince 2035.  

Sedím ve své kanceláři a čekám, až mi konečně skončí pracovní doba. 

Konečně! Můžu jet domů za svou rodinou. Ještě předtím se stavím ve velkém 

nákupním centru v Pardubicích a nakoupím pár dárků pro rodinu pod 

stromeček. Bože! Za necelé 2 týdny jsou Vánoce! 

Nakoupila jsem spoustu dárků. Je 18:00 a já jsem konečně po hodinovém 

čekání na silnici doma. Bydlím se svojí rodinou na okraji města v rodinném 

domku. Jakmile vystoupím z auta, vítá mě naše fenka Pipča. Doma na mě čeká 

můj manžel a dvě dcery, Gabča a Sára. Gabče je 13 let a Sáře 10. Taky máme 

kocourka Fufíka.  

Jsem unavená po nakupování. Půjdu si vypít kafe a navečeřím se. Až budu mít 

více energie, udělám domácí práce jako je luxování a uklízení všelijakého 

nepořádku. Zítra jedem za mými rodiči a mou sestrou, která bydlí s rodiči 

v České Rybné. Česká Rybná je vesnice, ve které jsem vyrůstala. Ráda se na toto 

místo vracím a vzpomínám na dětství.  

Takhle bych si představovala život za 20 let. 

                                                                                      

                                                                             Michaela Oherová, 9.třída 



 

               NENECHTE SI UJÍT: 
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