Základní škola Čeladná
příspěvková organizace

Sborník básní
z 1. ročníku literární soutěže

Kalusův kalamář

Žáci tvořili svá díla na zadané téma

Škola

Soutěžní kategorie:
I. kategorie: žáci 2. a 3. ročníků – jednotlivci, dvojice
II. kategorie: žáci 4. a 5. ročníků – jednotlivci, dvojice
III. kategorie: žáci 6. a 7. ročníků
IV. kategorie: žáci 8. a 9. ročníků

KATEGORIE I., JEDNOTLIVCI
Škola
Roland Revenda
(ZŠ Komenského, Frýdlant nad Ostravicí)
Když ráno škola začíná,
radosti je většina.
Volám si, hej, hola, hej!
Přeju: „Dobrý den!“
Je tu čtení, je tu psaní,
přišel též čas počítání.
Přestávka už brzy bude,
vítr fouká skoro všude.
Kroužky, fůra učení,
není to vůbec mučení.
Jediné, co mi vadí,
je to ranní vstávání.
Když už nachystané věci máme,
cestou pořád počítáme.
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Oběd

ŽÁKOVSKÉ POROTY

Victorie Anna Chlopčíková
(ZŠ Komenského, Frýdlant nad
Ostravicí)

Škola

Když chodíme do školy,
chodíme na obědy.
Máme rádi chutné jídlo,
jdeme dolů, jdem na jídlo.
Jíme rádi ve škole!
Dělají nám jídlo nej
a učíme se – hola, hej!

Eva Blahutová
(ZŠ Čeladná)
Zvonek zvoní do školy,
dívám se do oblohy.
Písmenko za písmenkem,
už toho mám dost,
zvonek zvoní a já mám zlost.
Škola je kamarád,
co každého má rád.
Škola je tak velký kamarád,
že ji mám nejvíc rád.
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Škola
Rozálie Pudichová
(ZŠ Čeladná)
Škola nás baví, učíme se v ní rádi.
Učíme se v ní počítat a psát i malovat.
Každý má ji rád.
Mám ji ráda, protože je super
a všude lítají pětky, dvojky i čtyřky.
Učíme se tam angličtinu,
učíme se tam geometrii,ta naše škola je super.
Hlavně máme nejlepší ředitelku.
Hlavně je chytrá.
Včera, dnes i zítra.

Škola
Dervan Tryščuk
(ZŠ Čeladná)

Škola
Natálie Brusová
(ZŠ Čeladná)
Haló, haló, škola volá,
všichni rychle z postele,
kamarádi čekají vás ve škole.
Všechno je ve škole super,
kamarádi čekají,
až si spolu zahrají.
V TV si hry zahrajeme,
po chodbě se proběhneme,
zajdeme si do bufetu,
budeme se učit vědu,
potom jdeme do družiny
a těšíme se na prázdniny.

Znám jednu školu,
jmenuje se“Dej si kolu“.
Ten náš bufet je krásný jako let.
Let je jiná škola,
přejmenovali ji na mola.
Když jdu domů ze školy,
mám hotové úkoly.
Někdy chytnu zlost,
už mám toho dost.
Vedle školy teče voda,
chytáme tam jenom z mola.
Chytil jsem tam jednou psa,
fakt velký kus masa.

KATEGORIE I., DVOJICE

Škola
Marie Vaňková, Ondřej Balcar
(ZŠ Komenského, Frýdlant nad
Ostravicí)
Učíme se rádi,
protože jsme kamarádi.
Píšem, čteme, počítáme,
krásně to umíme.
Máme za to jedna s hvězdou.
Cvičíme, děláme kotouly,
snad to zvládnu za chvíli.
Vyrábíme draky-mraky.
Jsme velcí kamarádi.
Něco se i naučíme,
protože nás to baví!

Družina
Eliška Bochenková, Lucie
Pavlicová
(ZŠ Čeladná)
Ve školní družině je to jak na
pružině.
Pružina se houpe sem a tam.
Aby se nám nikdo nezamotal!
Když se někdo zamotá, tak je velký
popleta.
Jako ta naše Markéta,
taky taková popleta!
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Škola
Daniel Švrček, Dominik Ščotka
(ZŠ Čeladná)
Učení je zábava, to je něco pro kance.
Oběd je k sežrání, to je něco pro krávy.
Na vysvědčení mám samé jedničky,
babičce to řvu do hlavičky.
Zítra budu mít samé jedničky,
spletl jsem se, budou to hvězdičky.
V družině je zábava, to je něco pro krtka.
Dnes máme tělocvik, to mě baví jako typ.
Psaní je nuda jako půda.
Družina je zábava jako přehrada.
Družina je jako přehrada, to je něco pro bobra.

POROTY PEDAGOGŮ

I CENA ŽÁKOVSKÉ PORO TY.

KATEGORIE II., JEDNOTLIVCI
Škola a my
Barbora Kvášová
(ZŠ Komenského, Frýdlant nad Ostravicí)
Škola mě bere jako kamaráda.
Ale proč?
Protože ji mám ráda!
To dává snad rozum přece – nebo snad ne?
Škola mě baví. Píšu ráda písemky,
do florbalu chodím ráda.
A proč Barčo?
Protože mě to baví, magmazel.
Škola je prostě prima!
Chodíme se spolužáky na bazén.
Jo, to není psina,
protože je mi tam zima.
Už se blíží prázdniny, kam pojedem, mami?
Pojedem do ZOO do Ostravy.
Jupííí!
O dva měsíce později:
Hola, hola, škola volá…
„Mami, tati, dostala jsem poznámku!“
„No, co to? Máš zaracha! – Na televizi
i na počítač, tablet i na mobil!“
Ach jo. Musím si jít hrát ven,
no tak na to jdem.
Ale ještě si musím zajít na WC,
zatím ahoj!

Škola
Jana Sochorová
(ZŠ Komenského, Frýdlant nad
Ostravicí)
Škola mě baví, jsem v ní rád,
písemky píšu velmi rád.
Škola mě baví velmi moc,
zeptej se mě, proč?
Učebnice jsou pěkné, oběd je
dobrý
a učitelé jsou boží.
Kámoše čeká za to trest,
že snědl kámošce bonbónky
PEZ.
Škola mě baví, jsem v ní rád
a písemku z přírodovědy píší
vlastně všichni,
ale ti samí mají stejné chyby.
A já jsem dostala jedničku,
ostatní dvoječku.
Ale už jsou prázdniny,
pojedeme na výlet, mami!
O dva měsíce později:
Hola, hola, škola volá. Hurá, už
je pondělí,
mami, tati, jedeme do školy!
Další písemka je prima, další a
další, to by bylo bezva.
Pokud něco zapomeneš,
tak se to douč, a to hned!

Škola
Abigail Ciencialová
(ZŠ Ropice)
Škola, škola, školička,
chodím do ní odmalička.
Učím se tam ráda,
s učitelkama je to paráda!
Mám tam super kamarády,
od holek až po neřády.
Máme se tam všichni rádi,
jsme nejlepší kamarádi.
Doma je fajn, úkoly nemám.
Když přijdu do školy, zase mám úkoly.
V naší škole je pět tříd,
v každé z nich je plno kříd.
Kroužky jsou tam zábavné,
dovíme se co a kde.
Kdyby škola nebyla,
to by nám moc chyběla.
Byli bychom pořád doma,
doma je fakt strašná nuda.
Ve škole jsou kamarádi
a jsme spolu strašně rádi.
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Škola
Martin Hlaváč
(ZŠ Ropice)
Ráno vstávám do školy,
s taškou plnou úkoly.
Zdravím všechny kamarády,
učitele, dospěláky.
Když jdu domů ze školy,
udělám si úkoly.
Potom budu chvilku venku,
pak zas trochu odpočinku.
Večer půjdu brzy spát,
abych mohl ráno vstát.
Marťo, vstávej, hola, hola,
za chvilku začíná škola.
Dobře se celý den uč!
Jinak jsou sladkosti fuč.
Učit se musíš dobře,
teď už běž, ty můj bobře!
Zas ve škole celý den,
to je žůžo, tak pojď sem.
Poučíš se s námi, jé,
hlavně český jazyk –nééé!

Super hrozná škola
Ondřej Břenek
(ZŠ Čeladná)

Běhání po chodbách
Helena Charbuláková
(ZŠ Čeladná)
Jednou já s Denisem a Elou
prošla jsem si velkou melou.
Do třídy každé ráno chodím,
bufet však nikdy nezahodím!
Zrovna teď se semlela ta mela,
když do bufetu běží Ela.
Já jí říkám: Neběhej tam a zpět,
zkazíš si tím celý svět!
Zazněly zvonky, volaly křídy,
museli jsme jít hned do třídy!
Běhat, běhat, běhat, běhat,
školník nás tam musel seřvat.
Dorazili jsme zpět do třídy,
v naší třídě ztichly křídy.
Díky! Viděli jsme jenom,
jak je tam napsáno:
Běhání po chodbách ZAKÁZÁNO!
CENA
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Náš učitel, spíš aby učil,
raději by jenom mučil.
A ředitel je nepřítel.
Místo aby dával dobré známky,
zasedl si na poznámky.
Super hrozná škola je,
že se z ní někdo zabije.
Všude kolem jsou jen lebky,
jsou tam taky školní drbky.
Křídy jsou tam ohnivé,
Radek říká ne-ne-ne.
Počítače, ty tam nejsou,
každý den mrtvolky nesou.
Mrtvolky jsme z mluvení,
pořád jsme moc znavení.
Super hrozná škola končí,
prázdniny teď začínají,
doma k obědu jsou řízky,
plný kotel si jich dají.
CENA
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Škola z mého pohledu
Kateřina Piňosová
(ZŠ Čeladná)
Když zazvoní zvonec,
vší srandě je konec.
Začínají předměty,
učíme se podměty.
Škola, i když se to nezdá,
je věda obrovská.
Učíme se na testy,
probíráme podrosty.
Tělocvik je dobrá věc,
ale bolí mě z něj plec.
Výtvarka je nejlepší,
na matyku nestačí.
Už se těším na chemii,
dostanu tam prémii.
Objevím nový prvek,
bude se jmenovat „krbek“.
Nenávidím ajinu
- tu hroznou blbinu.
Výslovnost je hlaholice
už ji nechci vidět více.
Zvonění je sladký zvuk,
působí na chodbě hluk.
A já vím, že jsem už páťák,
ajinu však nechci zvládat.
… a už další zvonění,
končí tohle trápení!
CENA
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O škole
Alexandra Leňková
(ZŠ a MŠ Palkovice)
Ve škole se učíme,
dějiny, pravopis a jiné.
Prověrky si napíšeme,
známky si pak zapíšeme.
Pro někoho učení
je obrovské mučení.
Pro někoho zase sranda,
přesně tak to bere Standa.
Ve škole je velitel,
říkají mu ředitel.
Kroužky máme taky různé,
některé jsou různě nudné.
Děti mají matiku,
počítají logiku.
V češtině se učíme,
co jsou pravopisné chyby,
pak děláme docházku,
kde sem tam někdo chybí.
Vlastivědu máme též,
kde něco může být lež.
V přírodovědě si říkáme,
co v přírodě najdeme.
Výtvarka je úřasná
a přitom i velice krásná.
Každý je v ní originál,
když kreslíme královský bál.
Pracovky jsou jak výtvarka,
až na to, že je hodina moc krátká.
Tak to bývá ve škole,
kde je občas někdo po škole.
CENA
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Škola
Marie Mazurová
(ZŠ a MŠ Palkovice)
Ve škole jsou kamarádi,
mají se tu všichni rádi.
Všichni mají jedno přání,
čímpak budou v dospívání.
Hanka chce být kuchařka
v restauraci U Vaška.
Děti vešly do třídy,
byly tam jen dvě křídy.
Ondra říká, fixy chybí,
to se mi tu nelíbí.
Náhle vešla dovnitř paní,
krásná, bledá k pokukání.
Potom řekla, „Milé děti,
ten čas nám tak rychle letí.
Je přesně čas na seznámení,
já jsem Dana, nová třídní.“
„Já jsem Líza a já Deny,
jsme velkými přátelemi.“
Další hodina,
bude krásná česština.
A potom přírodověda,
budem se učit medvěda.
Za rok zase škola končí,
všechny děti se už loučí.
CENA
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Škola
Ester Kuchařová
(ZŠ a MŠ Palkovice)
Ve škole se děti učí,
učitelé je tam mučí.
Čeština a matika,
tělocvik a výtvarka.
Přestávky mám nejradši,
hodiny jsou nejhorší.
V hodině furt šprtáme,
učitelky se ptáme:
„Proč se s námi neučíte,
proč nás radši mučíte?“
Petr je teď v průšvihu,
dostal se teď do špehu.
Učitelku naštval fest
třídní důtku dostal hned.
Zejtra máme vysvědčení,
naše vlastní hodnocení.
Ráno vstanu, záclony roztáhnu,
posnídám, pak se rychle
oblékám.
Úča vešla do třídy,
v ruce měla dvě křídy.
„Já vás zdravím, milé děti,
ten čas nám teď ale letí!“
Ve škole jsme kamarádi,
protože se máme rádi.

KATEGORIE II., DVOJICE
Ve škole
Eliška Pazderníková,
Anastázie Hana McCormick
(ZŠ Komenského, Frýdlant nad
Ostravicí)
Škola je furt nej
a je nám z ní hej.
To nám pořád přej
a dobře se měj!
Zažili jsme trest
opravdu na vlastní pěst.
Učitel se divně dívá
o přestávce si nás hlídá.
O tom dobře vím
a o práci učitele nesním.
O prázdninách nás ven pustí,
vlajku svobody zase spustím.
O prázdninách bylo fajn,
učíme se zase Aj.
Ve škole jsou předměty,
jdeme do vlastivědy.
A rozhlas rozhlásí,
že škola zase přichází.
Školník zvoní na zvony,
že jsou přichystané obědy!
Ve třídě se zase křičí,
už mě z toho bolí uši.
Ve výtvarce vyrábíme,

v češtině si užíváme.
Svačina mi chutnala,
prvouka nám chyběla.
Fajn je třeba učení,
ale je to celkem mučení.
Zima už k nám přichází,
ale podzim nás pořád provází.
Rodiče nás doprovodí,
do družky já ráda chodím.
Jak ty dny ubíhají,
učitelé známky rozdávají.
Naše milé dětičky
dostávají jedničky.
Každý rok jsme pořád starší,
už nikdy nebudeme mladší.
Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok
a rádi posloucháme pop.
Cvičení je nej,
tak na tělocvik pospíchej!
To už zase zazvoní,
ale nebuďte zoufalí.
Uvidíme se v pondělí
a v závodech jsem poslední.
Jak ten týden ubíhá, už je zase víkend.
Tak ahoj, uvidíme se příští týden.
CENA
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Vyučovací hodiny
Eva Walicová, Pavla Murínová
(ZŠ a MŠ Ropice)

Škola
Martin Kahánek, Jakub Baďura
(ZŠ Čeladná)
Ve škole je hodně dětí,
hodně malých prvňáčků.
Je jich tady jako smetí,
mají rádi omáčku.
Psaní, čtení, počítání,
mají všichni v hlavě.
A když píšou písemku,
poradí si hravě.
Když skončí dlouhé učení,
tak jdou do družiny.
Mají rádi tančení
a dělají blbiny.
Když píšeme písemku,
všichni panikaří
a i když se bojíme,
tak se nám to daří
Škola to je dobrá věc
a všechny nás to baví.
Když děláme matiku,
hlavy se nám žhaví.
CENA
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Zvonek zvoní na hodinu,
učitel přijde za vteřinu.
Tělocvik je prima,
ale velká dřina.
O přestávce na svačinu,
máme hodně vitamínů.
Jablko, hrušku, pomeranč,
ovoce mám hodně rád.
Angličtina, to je síla,
víte, jak se řekne bílá?
Bílá to je white,
drak je zase kite.
V hudebce se učí noty,
je tam hodně zábavy.
Písničky se učíme,
potom si je zkusíme.
CENA
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Škola
Tereza Šrámková, Marie
Groman (ZŠ Komenského,
Frýdlant nad Ostravicí)
Ve škole se učíme,
zvonění vždy slyšíme.
Z výtvarky mám jedničku,
je to předmět pro Aničku.
O velké přestávce, když je
hezky,
chodíme ven a tam se
vyblbnem.
Angličtinu se učíme,
ve vyšších ročníkách se
němčinu naučíme.
Na dopravku chodíme,
na kolech tam jezdíme.
Břicho nás v hodině zabolí,
příští den nejdeme do školy.
Někde v srdce školu máš rád,
jenom najevo to nedáváš.
Basketbalový míč je můj
kamarád,
v tělesné výchově si s ním hraju
rád.
U písemky se bojíme,
když špatnou známku
dostaneme,
tak si ji opravíme.

Škola
Vojtěch Nováček, Jiří Klepek
(ZŠ Čeladná)
Hola, hola, škola volá,
děti už tam běží.
Už nás škola volá
a už zase sněží.
Děti už jsou na fóru,
ředitelka vykládá.
Pepa prdí do tónů,
už je zase paráda.
Kamarád se přidává,
celá škola prdí.
Ředitelka nadává,
že celá škola smrdí.
Učitelka vykládá,
třídu máme pěknou.
Sešity nám podává,
aktovky nám těžknou.
Už máme zas češtinu,
máme zatím jednu knihu.
Ovládáme ruštinu,
dostaneme koblihu.
Máme rádi družinu.
Družinářka si vyhrává
oblíbenou ruštinu,
kterou si i nahrává.
Za deset měsíců konec
a zazvonil zvonec.
CENA
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KATEGORIE III., JEDNOTLIVCI

Škola
Hana Síbrová
(ZŠ Hnojník)
Když jdu cestou do školy,
v hlavě mám jen samé úkoly.
Ale když vidím spolužačku,
už mám jen strach trošičku.
Začátek hodiny je děs,
ale jak slyším zvonek,
spadne ze mě stres.
O přestávce je sranda,
kluci po sobě hází kuličkama.
Když zase zvoní na hodinu,
už mám v hlavě samou nudu.
Nejhorší je fyzika,
grafy, rychlost, měřítka.
Když píšeme písemku,
věřím si, dostanu jedničku.
Po hodině na oběd,
k wi-fi připoj se hned!
Vždy je dobrý od srdíčka,
připraví ho naše nejmilejší kuchařička.
Další předmět je tělocvik,
vždy zkoušíme nový cvik.
Teď zrovna gymnastika,
jde nám to na výbornou,
když naše učitelka
má náladu přesvědčivou.
Po škole s kamarády ven,
ať si vylepšíme náš školní den.
Do cukrárny na dortík,
zase přibereme jeden gramík.
A když přijde večer,
připravuju se na další den.
Ale kašlu na to!
Jdu snít svůj další sen.

--- bez názvu --Kristýna Žůrková (ZŠ Palkovice)
Budík zvoní,
netěším se do školy,
další domácí úkoly
z matyny a čejiny!

Píšem něco? Asi ne.
Přijdu si do školy,
pozdravím kamarády
a jémine, tělocvik!

Přijdu do školy,
potom do třídy
a najednou testy
jsou tady.

To jsou ale nápady!
Koho by to napadlo,
že tělocvik je sranda…
Pak přišel učitel.

Sakryš, vůbec nic nevím.
Kolik je osm krát osm?
Asi třicet dva.
A kolik je dva krát tři?- Asi šedesát.

A řekla jediné slovo:“Hrazda.“
Jémine, proboha! Co si myslí?
Že budu skákat salta?
To ani náhodou,
s tím ať se rozloučí,
to jediné jsem mu řek.

Druhý den testy
jsou tady.
Kouknu se… Ajaj,
pětku mám.
Přijdu domů
a maminka se ptá,
co z testu mám?
Nadechnu se a řeknu,
pětku mám.
Maminka vyskočí a řekne,
na týden domácí vězení.
Jdu nahoru,
zavřu se v pokoji
a řeknu si,
zítra jdu do školy.

Třetí den školy,
jedeme na výlet. Jupííí!
A to je konec.
Nemám věci – rychle, rychle!
Svačina, pláštěnka, pití, oblečení,
tak, všechno je dobrý.
Přijdu ke škole
a všichni řvou,
jedeme do ZOO.
Pak přijde učitelka.
A řekne: “Žádný výlet se nekoná.“
Všichni naštvaní
a řvou: “To není fér!“
A já jediný jsem řek,
že tohle je konec.

Můj školní den
Kateřina Kolouchová
(ZŠ Palkovice)
V našem státě školy dobré jsou
a moc dobře fungujou.
Ráno ani nesnídám
a do školy pospíchám.
Zvoní, zvoní, je to tak,
pověs bundu na věšák.
Školní učení
není žádné mučení.
V hodině pozor dáváme,
učitele posloucháme.
Učitelé a učitelky se snaží moc,
abychom se neučili celou noc.
Psaní, čtení, počítání,
ve škole je všechno k mání.
Angličtina, čeština, matika,
nejlépe to umí Anika.
Třikrát dvě je šest,
učím se „ostošest“.
I když se učím víc a víc,
stejně mám pocit, že neumím nic.
Učím se, učím,
pořád mi to nejde,
učitelka říká:
„Jen klid, ten stres přejde.“
CENA

Zvoní. Hurá, přestávka je tu,
oslovím tedy Markétu.
Markéta moje kamarádka je,
na trombón vám zahraje.
Zvoní zase na hodinu,
teď už máme jen „matynu“.
Až matika přejde,
konec školy vzejde.
Tak je konec matiky
a veškeré praktiky.
Teď už jenom těším se,
na obědě přejím se.
Co na oběd máme?
-Pořád se vyptáváme.
Na dobrý oběd jdeme,
dobrou chuť si popřejeme.
Úkoly doma napíšu,
opravdu se nepřepíšu.
Naučím se na test,
ať pak nemám trest.
Za špatnou známku
nemám poznámku.
Musím se ale učit znovu,
ať opravím si ji trochu.
A potom celou noc
těším se do školy moc.
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Škola

Škola
Adéla Radová
(ZŠ Palkovice)
Do školy chodíme,
máme různé předměty.
Každou hodinu se učíme,
někdy jedeme na výlety.
Když škola začíná,
všem se chce spát.
Už zase matyna,
nikdo ji nemá rád.
Po matice je zeměpis,
ten nám dává zabrat fest.
Po přestávce dějepis,
zase píšeme test.
V dějepise jsme v pravěku
a píšeme zápisy.
O přestávce luštíme SUDOKU,
v sešitě samé nadpisy.
Škola mě nebaví,
všude samé učení,
přestávka mě snad zabaví,
učení je jako mučení.
Zítar jedeme do divadla,
co je to za prostěradla?
To nejsou žádné záclony
to jsou jenom opony.
Už je konec,
nikomu se nechce.
Už zazvonil zvonec,
Ondra si pospával lehce.
Divadlo už skončilo
a my jedeme domů,
rádio se zničilo
jeli jsme kolem dvou lomů.
Blíží se vysvědčení,
konec mého snění.
Musíme se naučit na testy
a nemít žádné tresty.
Dostáváme „výzo“,
já mám samé jedničky.
Doma dostanu „lízo“,
dort vytahuju z ledničky.
CENA
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Ondřej Švrček
(ZŠ Čeladná)
Učitel je mučitel,
ale hlavní je ředitel,
hučí a bučí,
ale nic nenaučí.
Zvoní, zvoní,
v hlavě mi brní.
Škola končí,
budu na ranči.
Škola už není,
ptáci chrní,
v pondělí je škola
a mě volá.
Už je úterý,
těším se na neděli.
Čtvrtek už je,
ředitel se mi směje.
Poznámku mám,
co nadělám.
Je mi do breku,
bude to trest, kluku.
V pátek jedu do Prahy
s poznámkou ze školy.
Školník se dívá,
mamince napovídá.
Záclony voní,
jako když prdí.
Škola je veliká
jako Afrika.
Dál už nevím nic,
psal jsem z plných plic.

---bez názvu-----bez názvu--Radka Heyduková
(ZŠ Čeladná)
Nemáme rádi učení,
protože je to mučení.
Kamarádi, pomozte mi,
prosím, absolventi!
Nenávidíme školu,
ale přeci trochu.
Konečně přestávka,
dáme si s kamarády džusíka.
Proč se máme učit zas?
Rozhodl to někdo snad?
Ach, jsou tu písemky!
Ach, hloupé učitelky!
Špatné známky už jsou tady!
Kamarádi, vy taky?
Dostali jsme špatné známky!
Zvonííí! Přestávka!
A je tady písemka!
Písemka mě nebaví!
Raději bych skočila do
křoví!
Konec školy, hurá domů!!!

Mariana Toflová
(ZŠ Čeladná)
Den, to je ten den,
den, kdy musím si poslechnout zvuk
krásné školy.
Škola, tak famózní, usmívá sena to,
že jedničku dostala jsem.
Jedničku velikou
s hvězdičkou malinkou.

KATEGORIE IV., JEDNOTLIVCI

Škola
Tereza Eschnerová
(ZŠ Hnojník)

Škola
Klára Zmijová
(ZŠ Hnojník)
Když přijdu do školy,
slyším samé bláboly
o tom, jak se měli v neděli
a jak dlouho leželi v posteli.
Už ve třídě sedíme,
všechno možné luštíme,
ať už je to matika
nebo ruská azbuka.
Na přestávky se těšíme,
až bude po ruštině.
Do bufetu si zajdeme
a rohlíky si koupíme.
Crrr, zvoní zvonek,
už začíná hodina
a je zase tady
ta naše čeština.
Vedlejší věty, to je kámen úrazu
a je to tady –
pětky lítají zrázu.
Naštvali jsme učitelku,
asi budem psát prověrku.
Zvoní nám zas,
už jdeme na oběd.
A další hodinu čekat na autobus.

Každé ráno brzy vstávat
a chystat se do školy.
Cestou autem narážíme na všelijaké
výmoly.
Když pak vcházím do třídy,
vidím všude mobily.
Vtom slyšíme zvonění,
učitelé rozzlobení
ihned vtrhnou do třídy.
Poučí nás o chování
a pohrozí „ty-ty-ty“.
Přecházíme na výuku,
učitelka mluví, mluví,
nikdo jí však nerozumí.
Po zvonění odchází,
pod nosem zas mumlá si,
že jí zbytečně přidáváme práci.
Druhou hodinu píšeme test,
určitě v něm bude nějaká lest.
A tak o přestávce všechno doháním,
špatné známce však nezabráním.
Už nám zvoní na hodinu
a já z učiva neumím ani polovinu.
Učitelka s úsměvem
roznáší nám papíry s testem.
„Řada u okna A! Řada u okna B!“,
pokřikuje vesele.
Při pohledu na test
představuju si trest,
který na mě doma čeká,
když na papíře bude špatná známka.
CENA
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Léta
Klára Novobílská
(ZŠ Čeladná)
Utrpení za věčný hněv,
radost díky našemu vzteku.
Z patra doléhavý dětský zpěv
a smutek na útěku.
Škola, pro někoho báječný kolos,
pro někoho zbytečná zátěž,
jak se říká v chemii „monos“,
monos jako jediný vítěz.

Školní utrpení
Andrea Honzková
(ZŠ Čeladná)
Už jen co přijdu do školy,
písemky mě pohltí.
Jako první přijde z chemie,
povím vám, že utrpení to bylo veliké.
Pak ještě pár písemných prací.
A už osudná hodina přichází,
ta proradná němčina je zde,
plno taháků je nalepeno všude.
Další den už mou námahu mají
zhodnocenou.
Avšak milí na mě nejsou,
každou chybu započetli
a veškerou moji námahu zničili.
Jenže já se nedám,
se smutkem se vypořádám.
Už o přestávce jsem veselá,
protože mokrá středa začíná.
Na záchodech slyšet jde,
jak toaletní papíry narážejí do sebe.
Škola končí a jdu domů.
Už vcházím do předsíně zahalená ve
smutku.
Co na to řekne máma?:
Ta otázka pro mě záhadná.

Snaž se stejně ve všem.
Spokojený život je nadlidská práce.
Stejně všichni jednou zemřeme
a po nás zbyde jen špatná reputace.
Individualita je důležitá,
ale spolupráce je vždy cennější.
I vědecká skripta…
jsou méně vzácnější.
Škola je místo všech barev,
černá jak lidský osud
nebo tuha tuhnoucí na papíru,
rudá jako dětské tváře
nebo láska, které nerozumím.
Modrá a zelená jako oči mnohých z nás,
ale upřímná hnědá…
ta je jediná.
Mnoho let na jednom místě
a z jednoho bodu na druhý posuneme
se.
Každý má svou cestu
a to tu podle svých smyslů.
Na světě jsou další úžasná místa,
ke kterým se dostaneme zblízka.

Obrázky převzaty z pixabay.com
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