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Nové CD na cestě!!! 

 

Ve dnech 23. a 24. března natáčel 

školní pěvecký sbor Sluníčko 

v pořadí své již třetí CD. Akce 

probíhala v prostorách KD Hlučín. 

Nyní nahrávky procházejí kosme- 

tickými úpravami v nahrávacím 

studiu PAT-BEN v Kravařích. Těší 

nás, že se k nahrávání připojili 

i někteří bývalí žáci školy! Vy se 

můžete na hudební překvapení 

těšit 3. května 2018 v den 

akademie. 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při příležitosti 45. výročí založení naší školy  

Vás srdečně zveme na  

Školní akademii,  

která se koná v KD Hlučín dne 3. května 2018  

v 15:00 a v 17:30 hod. 

Vstupenky k zakoupení pouze na recepci školy od 9. dubna.  

Cena 100,- Kč  

Z představení bude pořízen volně dostupný videozáznam. 

 

 

Deváté ročníky v divadle 

S žáky devátých tříd jsme 

navštívili Slezské divadlo 

v Opavě. Zhlédli jsme 

představení s názvem 

Souborné dílo Wiliama 

Shakespeara ve zkrácené 

verzi. Jednalo se o komorní 

divadlo za oponou, zajímavé 

bylo, že jsme seděli na židlích 

rozmístěných na jevišti. 

Provedení celé činohry bylo 

uzpůsobeno našemu věku. 

Jak již název říká, viděli jsme 

spoustu z Shakespearových 

děl, jako např. Romeo 

a Julie, Hamlet, Othello 

a další. Představili se nám 

pouze tři herci, kteří odehráli 

celou hru. Během vystoupení 

si pozvali na jeviště i některé 

z nás. Činohra nás pobavila, 

ale pokud neznáme některá 

Shakespearova díla, nemohli 

jsme určité scény pochopit. 

Znova bychom na tuto hru 

nešli, i přestože naše pocity 

z ní byly převážně kladné. 

 
Karolína Dudková a Markéta 

Jasvecová, 9. C 

Také osmé ročníky navštívily v ostravském  Divadle loutek osvědčené představení podle 

novely Erica-Emmanuela Schmitta Oskar a růžová paní. 

Ročník 3, číslo 2, duben 2018  
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Bezpečnost na internetu 

 

Internet je novodobý fenomén, 

který nám všem usnadňuje práci, 

ale bohužel je to i místo plné 

nástrah a nebezpečí 

(kyberšikany, vydírání, kradení 

osobních údajů a hesel…). Na 

besedě se žáci seznámili s těmito 

nástrahami a dozvěděli se, jak 

řešit situace, do kterých se 

mohou svým neopatrným 

jednáním dostat, a jak jim 

předcházet. Zároveň zhlédli i 

reálné případy, které začaly 

pouhým přidáním jedné fotky na 

Facebook nebo psaním si s cizí 

osobou a končily někdy až 

tragicky.  

Michaela Pannová, 9. B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ Rovniny a Paprsky – funkční spojení přes 10 let 

 
Již více než 10 let poskytuje 

ZŠ Hlučín-Rovniny tělocvičny naše- 

mu klubu SK mažoretky Paprsky 

Hlučín. Za tuto dobu prošla rukama 

našich trenérek spousta děvčat, 

vyměnily jsme obyčejné hůlky za 

profesionální, cvičky za kozačky či 

taneční tretry, kostýmy ve stylu 

uniforem za nádherná třpytivá 

umělecká díla, která jsou každou 

sezónu jiná a vždy něčím originální. 

Kromě nepostupových soutěží jsme 

se začaly objevovat i na celorepu-

blikových  a mezinárodních šam-

pionátech.  

Na konci loňského školního roku se 

část nejstarších děvčat oddělila, 

založila si vlastní tým a my, Paprsky, 

začaly stavět na nových 

základech. Tým má nyní 55 

členů. Nejmladšími  benjamínky 

jsou littlekadetky (4 - 7let), prostřed- 

ní a zároveň nejpočetnější skupi- 

nou jsou kadetky (8 –11 let),  

 

V současné době se připravuje-

me na nominační soutěže, kde 

se představí všechny naše 

mažoretky včetně nejmladších 

koblížků a Ultimáta. Pevně 

věříme, že rovninské sluníčko, 

které zdobí naše mikiny, nám 

přinese štěstí a my jej vyvezeme 

do nejrůznějších koutů ČR nebo 

možná o něco dál… 

Příští sezóna pro nás bude velká. 

Kromě volných míst u našich 

benjamínků a kadetek, budeme 

otvírat i juniorské družstvo! Určitě 

koukněte na náš Facebook (SK 

mažoretky Paprsky Hlučín), 

webové stránky 

(www.paprskyhlucin.cz), nebo 

nám dejte „follow“ 

na Instagramu (paprsky_hlucin). 

Případně nás kontaktuje na 

emailu: 

mazoretky.paprsky@seznam.cz  

kolektiv mažoretek Paprsky 

 

 

nechybí ani zástupkyně juniorské 

a seniorské kategorie (12 a více 

let). Nejstarší skupinou 

a třešničkou na dortu je 

rodičovský tým „Terčino 

Ultimátum“.  

Rodičovský celek vznikl na žádost 

našich rodičů. Půlrok plný dřiny a 

odhodlání jim přinesl již první 

ovoce – na krku se jim houpou 

dvě zlaté a jedna stříbrná 

medaile. 

Co se týče medailí, tak ani my, 

skupinka 22 děvčat, která se 

zúčastnila celkem tří 

nepostupových soutěží, si 

nevedeme špatně. Kromě dvou 

cen VIP poroty máme na kontě 8 

zlatých, 7 stříbrných, 2 bronzové 

medaile a další skvělá umístění. 

Slíbily jsme si, že letošní sezóna 

bude jiná než všechny ostatní. 

Máme toho stále hodně před 

sebou, ale naše cíle jsou jasné – 

nepřestat být soudržným týmem 

a užít si společně strávený čas.  

 

 

Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky 

Dobrodruh Adam Lelek cestuje po celém světě a přináší bližší 

informace z odlehlých koutů naší planety v podobě 

dokumentárního filmu. Letos se společně s kameramanem   

a zvukařem vydal na cestu do Brazílie. Navštívil odvrácenou část 

Ria de Janeira zvanou Favela – oblast obydlenou  dvěma sty tisíci 

lidmi, kde prodej drog a v průměru 15 vražd je na denním pořádku. 

Prozkoumal také Amazonský prales a po dobu jednoho týdne se 

začlenil do života domorodých indiánů. 
Michaela Pannová, 9. B 

 
 

mailto:mazoretky.paprsky@seznam.cz
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Novinky ze školní družinky 

Copak jsme dělali všichni v zimě?  

No přece TANČILI do vyčerpání. 

Nejprve na mikulášské zábavě 

nazvané „Čertí rej“ v kostýmech 

čertů a čertic na pekelnou hudbu 

a poté na „Pohádkovém 

odpoledni“, kde byla družina plná 

princezen, rytířů, vodníků, 

čarodějek, víl, pirátů, indiánů 

a jiných masek. Hádali jsme názvy 

pohádkových písniček, tančili 

s metlou nebo si během tance 

předávali ve dvojicích klobouky. 

Nechyběla ani promenáda. Užili 

jsme si spoustu legrace. Na svatého 

Valentýna jsme vyráběli společně 

zamilovaná srdíčka, která byla 

vstupenkou na valentýnskou 

diskotéku. Ze srdíček jsme postupně 

vytvořili družinový „Strom lásky“ 

a v dobré náladě odcházeli domů. 

 

Za kolektiv Školní družiny 

Stoklassová Monika 

 

Fotky z uvedených akcí si můžete 

prohlédnout na webu školy v sekci 

družina / fotogalerie 

 

 

 

 

Živé knihy 

Vybraní žáci 

devátých tříd 

se zúčastnili 

vzdělávacího 

programu Živé 

knihy – i váš 

příběh může 

být inspirací. 

Živé knihy jsou 

lidé s osobním 

příběhem, který mohou šířit dále 

pomocí rozhovoru se „čtenáři“, 

kteří bedlivě naslouchají. 

Většinou jsou to osoby, kterých si 

na ulici běžně nevšimneme, a už 

vůbec si s nimi nepovídáme. Toto 

„čtení” se koná proto, aby 

posluchači mohli poznat různé 

skupiny společnosti a zbavit se 

předsudků vůči nim.  

Utvořili jsme malé skupinky 

a vybrali si z „živé knihovny“ tři 

„živé knihy“, které bychom chtěli 

číst. Na každou z nich jsme měli 

vyčleněno 20 minut. Probíhalo to 

tak, že nám každá „kniha“ 

povykládala svůj příběh 

a my jsme potom měli 

možnost se na základě 

těchto vyslechnutých 

příběhů vyptávat na to, 

co nás zajímalo. Některé 

příběhy byly smutné, jiné 

zase veselé, ale všechny 

tyto příběhy měly něco 

společného - byly 

poučné… 

 

Michaela Pannová, 9. B 

 

Co nového u dvojčat? 
Vánoce 2017 s dvojčaty. 

Stromeček a ani dvojčata jsme 

nakonec nemuseli zabalit do 

potravinové fólie. Stromeček 

přežil, akorát se ztratila jedna 

baňka. Nejdříve dvojčata bavilo 

chodit a sundávat ze stromečku 

ozdoby, tahat za světýlka, ale 

pak je to omrzelo. Při štědrove- 

černí večeři byla dokonce klid-

nější než obvykle. 

Už umí říct Honza, mamka, taťka 

a mi říkají Jája. Tobi říká Matymu 

Máťa a Maty Tobimu říká Pipi. Je 

jim už 20 měsíců. Matyáš se ještě 

naučil říkat banánu bambam.  

Jednoho dne, když jsem přišel 

domů, tak mi říká mamka, že 

dvojčata naházela do akvárka 

jablíčka. Prostě rybičky nakrmili 

svojí svačinkou. Jsou to lumpi, 

neustále se koušou, tahají za 

vlasy a Maty fackuje. 

Jak už víte, Matyáš říká banánu 

bambam. Když jsem šel večer 

psát příběh, ukázal jsem mu 

banán a on potom odpovídal na 

všechno bambam. Jakmile se ho 

mamka zeptala, co jde dělat, tak 

odpověděl bambam místo toho, 

aby řekl hají.  

Dvojčata už umí telefonovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pátek ráno, když 

mamka vařila dvojčatům 

krupici k snídani, tak zase 

všude lozili, jeden byl na 

stole, druhý na kuchyňské 

lince. V tom vzal Matyáš 

mamčin telefon a zavolal 

bráchovi do hodiny. 

Mamka si toho hned 

všimla, ale mobil už 

bráchovi zazvonil 

a Honza za to dostal od 

paní učitelky  napome- 

nutí třídního učitele. 

Brácha měl totiž na 

mobilu nastavené, že se 

mu v době vyučování 

dovolají jenom rodiče, 

ale nenapadlo ho, že mu 

můžou zavolat i dvojčata, 

když si budou hrát 

s mobilem od mamky 

nebo taťky.  

Jakub Hampel, 5. A 
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Ohlédnutí za zimou 

Mezi Novým rokem a druhým 

lednovým týdnem školy se žáci 

sedmých ročníků účastnili lyžařského 

kurzu ve Skiparku Gruň v Beskydech. 

Před odjezdem to vypadalo bídně, 

málo sněhu a ani předpověď počasí 

dětem nepřála.  Avšak nálada  

sklíčená nebyla, sedmáci byli 

z odjezdu nadšení a paní učitelky 

řešily ty „důležitější“ věci, jako léky 

apod. Po příjezdu na místo, uložení 

věcí do lyžárny a vynesení zavazadel 

do pokojů se „stádo vřískajících 

opic“, jak by lyžaře a snowboardisty 

z Hlučína pravděpodobně nazvali 

obyvatelé komplexu, naobědvalo.  

Na povyku měl jistou vinu i pan 

ředitel, jenž prohlásil, že se jde na 

svah. Někdo měl radost, někdo 

naopak ne. „Snowboarďáci tady! … 

Lyžaři zde! … Pokročilí lyžaři sem!“ 

ozývali se vedoucí svolávající svou 

skupinku podobným stylem, jako 

když samec láká svou samičku.  Když 

se žáci po perném dni a po večeři 

vrátili zpět na pokoje, měli jen trochu 

času připravit se na program, který 

každý den zajistila „úřadující“ třída, 

která měla zároveň i službu v jídelně. 

Začínala 7. A. Dalšího dne po snídani, 

ranním lyžování a obědu rozdal pan 

ředitel všem žákům skipasy se slovy, 

že je připraven si při špatném 

chování vzít skipas nazpět. Nebyla to 

planá výhružka – nejeden chlapec 

zlepšil svou kondici výšlapem 

na vrchol sjezdovky. Jak jinak než 

v plné polní.  

Následovalo odpolední lyžování, 

večeře a pak opět program, 

tentokráte si ho přichystala 7. B. Ráno 

už byl sníh mnohem lepší a spousta 

žáků už měla jízdu z velkého kopce 

zdárně za sebou. Nálada 

a atmosféra se pořád lepšila 

a „stádo“ už se trochu tišilo. Večer 

měla program poslední třída, 7. C. 

Děti zažily po ránu velké zklamání, 

sněhu bylo málo, nemohla jet rolba 

a velmi zle se jezdilo.  

Ovšem nálada se změnila posledním 

programem, kterým byla diskotéka, 

již si připravili sami žáci, což je velký 

pokrok, co se týče samostatnosti.  

Poslední den, který tito už skvělí lyžaři 

strávili bez lyžování z důvodu špatné 

kvality sněhu. Při příjezdu do Hlučína 

už na žáky čekali rodiče či jiní rodinní 

příslušníci, aby si ty své „křiklouny“ 

odvezli domů, kde si asi o všech 

těchto nových zážitcích a zkušeno-

stech pořádně popovídali… 

 

Martin Tégláš, 7. A 

 

Lyžák pátých tříd 

Lyžák pátých tříd odstartoval 

odjezdem před devátou hodinou 

na penzion RS Pekárny Rališka. 

Ubytovali jsme se a šli na oběd. 

Po obědě byl odpolední klid. 

Následovaly přípravy na první 

lyžování. Začátečníci se s lyžemi 

seznamovali a zjišťovali, co to 

vlastně lyže jsou. Mírně pokročilí 

jezdili na pomě (na vleku) 

a docela jim to šlo. Pokročilí už 

jezdili téměř profesionálně. 

V podvečer bylo osobní volno, 

při kterém bylo OBROVSKÉÉÉ 

hlučno a legrace… Potom 

večeře a třídní program, který 

měla 5. A. Následovala hygiena 

a ukládání. 

V úterý ráno si skoro všichni říkali: 

„Jaké to dnes bude?“ Po 

budíčku a snídani bylo chystání 

na lyže a půlkilometrová cesta 

v lyžácích na sjezdovku. 

Začátečníci jezdili na mini 

kopečku, mírně pokročilí opět na 

pomě a pokročilí měli volné 

lyžování. Poté následovala (v 

lyžácích ne zrovna zábavná) 

cesta na penzion. Někteří 

dokonce jeli na lyžích. Po obědě 

byl podobný program jako 

dopoledne. Následovalo osobní 

volno a večeře. Třídní program 

měla 5. B.  

Ráno bylo rušné - někteří vstávali 

o hodinu dřív, než byl budíček. 

Po snídani ve stylu švédského 

stolu opět následovalo lyžování. 

Odpoledne bylo zpestřeno 

odpolední procházkou. Po dobu 

procházky jsme měli štěstí, 

protože nám padal sníh ve tvaru 

kuliček. Ale jak přesných! Dělali 

jsme si z toho srandu, že si anděl 

nahoře koupil televizi a že ji 

rozbaluje. Ty kuličky vypadaly 

jako polystyren. Vrátili jsme se na 

penzion a měli osobní volno. Hluk 

to byl… neuvěřitelný. Následova-

la večeře, třídní program 5. C. 

Čtvrtek. Tak to byl předposlední 

den. Odpoledne probíhaly 

lyžařské závody (ve skupinách). 

Večer těm ostatním podobný 

nebyl. Místo třídního programu 

bylo obecné zhodnocení 

lyžařského kurzu 5. tříd. Předání 

všech diplomů (za závody a za 

nejlepší úklid pokoje). S prázdnou 

ale nikdo neodešel. Proběhla 

totiž i poloviční tombola, ve které 

všichni dostali něco. A potom to 

nejlepší - DISKOTÉKA ! 

Pátek už byl jen z poloviny, 

protože byl dnem, kdy už se 

odjíždělo. Ráno, dopolední 

lyžování, oběd… Poobědním 

programem bylo balení. Všechno 

proběhlo dobře a kolem 

15. hodiny jsme byli doma. 

 

Z lyžáku plyne pár věcí: 

Začátečníkům to šlo. 

Mírně pokročilí byli na konci 

profesionály. 

Profesionálové si zalyžovali 

a zasportovali si. 

Myslím, že se lyžák skoro všem 

líbil. 

Jakub Hampel 5. A
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Seriály podle knih 
 

Nápady seriálových 

scénaristů jsou v 

některých případech 

opřeny o knihy. Věděli 

jste, že zrovna tyto seriály 

našly své předlohy právě 

v tištěné podobě? 

 

Famous in Love  

Kniha a její hodnocení: 

Famous in Love, Rebecca 

Serle, 72% 

Hodnocení seriálu: 71% 

Paige Townsen byla 

obyčejná studentka 

vysoké školy, než získala 

roli do Hollywoodského 

trháku. Nyní musí žít život 

nové slavné hvězdy 

a zároveň pomáhat 

s odhalováním pravdy 

o zmizení slavné popové 

hvězdy. 

 

 

Anne With An E 

První díl a jeho hodnocení: 

Anna ze zeleného domu, 

Lucy M. Montgomery,  85% 

Hodnocení seriálu: 85% 

Třináctiletá Anne Shirley, 

sirotek z venkova, žije 

v devatenáctém století. 

Má za sebou řadu 

nepříjemných zkušeností 

ze sirotčince a cizích 

domovů. Jednoho dne je 

však omylem poslána, aby 

žila u starší dámy a jejího 

bratra, což nezmění život 

jen jí, ale i jejímu okolí. 

 

The 100 

První díl a jeho hodnocení: 

Prvních 100, Kass Morgan, 

71% 

Hodnocení seriálu: 78% 

Lidstvo bylo zničeno 

válkou, která vyhubila 

téměř vše živé na planetě. 

Nyní skoro po sto letech je 

vyslána expedice se 

stovkou nedospělých 

kriminálníků, aby zjistili, jestli 

je Země znovu 

obyvatelná. 

 

Pretty Little Liars  

První díl a jeho hodnocení: 

Roztomilé malé lhářky, 

Sara Shepard, 78% 

Hodnocení seriálu: 76% 

Pětice patnáctiletých 

kamarádek si užívá 

večírek. Ráno však zjišťují, 

že jedna z nich zmizela. 

Dívky od té chvíle spojuje 

děsivé tajemství. A nejsou 

samy, kdo ho zná… 

 

 

 Viktorie Kadlecová a Veronika Jiravová, 8. A 
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 Rozhovor s Karolínou Řehořovou  

 
Co je tvým koníčkem? 

Mým koníčkem je Aerial silks. 

  

A co to vůbec je? 

Je to cvičení na šále, která je 

zavěšená na stropě. Je to 

něco jako vzdušná 

akrobacie. 

 

Co tě na tom nejvíce baví? 

Asi učení nových cviků, těžké 

prvky a to, že se tam visí 

hlavou dolů. 

 

Za jaký tým tento sport 

děláš? 

Tento sport dělám obecně 

za ČR, ale jinak za studio 

Pole Dance Ostrava. 

 

Jak dlouho tento sport 

děláš? 

Rok a půl. 

 

Jaké předpoklady musím 

mít, pokud chci dělat tento 

sport? 

Musíš začít cvičit a mít dobrý 

rozsah ve šňůře, aby tě šála 

udržela, a taky musíš počítat 

s tím, že na soutěžích je 

většinou každá šála z jiné 

látky a prvek se ti nemusí 

povést. 

 

Jak ses k tomuto sportu 

dostala? 

Ze začátku jsem chtěla dělat 

pole dance a to studio 

dělalo i šály, takže jsem to 

zkusila a začalo mě to více 

bavit. 

 

A jaký je tvůj největší 

úspěch? 

Mým největším úspěchem je  

asi to, že jsem vyhrála 

mistrovství Evropy. 

 
Kateřina Obdržálková, 8. D          

 

Lyžařská reprezentace naší školy v Karlově pod Pradědem! 

 
Velká gratulace patří lyžařům naší školy. Kluci 8. tříd ve složení Šimon Všetečka, Šimon Kwašný 

a Štěpán Reiský obsadili celkové 2. místo. V jednotlivcích se umístil Šimon Všetečka na 2. místě, 

Šimon Kwašný na místě třetím. Blahopřejeme všem zúčastněným a těšíme se na příští sezónu. 
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Hádanka  

Dětské okénko 
O Velikonocích holky malují kraslice a pečou mazance, kluci 

pletou pomlázky a karabáče a společně se připravují na 

oslavu křesťanského svátku. Vědí ale prvňáčci, co to 

znamená? 

 
Pomlázka 

- posílá třeba obálkou dopis 

- tyč na pleskání holek po dupě 

- sušenka 

- fotbalová brána 

- dostaneš úkol navíc 

- když budeme pomlázkovat holky, tak 

dostaneme vajíčka 

- karabáč 

Mazanec 

- med 

- kousek chleba 

- že někdo něco umaže 

- mazaný, jakože někomu dá pusu na ruku 

- je někdo špinavý 

- že furt říká, že to řekne mamce a furt brečí 

Kraslice 

- hrozně hezké 

- taková petarda 

- krasobruslení 

- květina 

- velikonoční vajíčko 

Karabáč 

- zmlátíme holky a dostaneme vajíčka 

- dávají se na něj takové ty barevné proužky 

- věc na vyprašování koberců 

- chodíme na Velikonoce plácat holky 

a postříkat je vodou 

- klacíky smotané   

- pomlázka 

Proč slavíme Velikonoce? 

- začíná nový rok 

- umřel Ježíšek 

- chodí se k nějakým lidem, které známe 

a dostaneme od nich bábovku 

- chodíme k tetě a přejeme jí štěstí zdraví  

- aby holky byly zdravé a aby kluci dostávali 

sladkosti 

- aby byli všichni lidi zdraví 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Češtinu a dějepis 
vyučuje,  

znalosti ze života 
v hodinách 
uplatňuje. 

Každý den má 
pozitivní náladu 

a vždy nám dokáže 
dát skvělou radu. 

Viktorie Kadlecová a Veronika Jiravová, 8. A 

Velikonoce 

 

Zajíček již přihopkává,  

košík plný vajíček má,  

po světě je schovává,  

mnoho skrýší zná.  

 

Děti na Velikonoce je hledají, 

ohromnou radost z nich mají. 

Na snídani beránka si dají 

a potom se kluci s karabáčem na 

holky vydají. 

Michaela Pannová, 9. B 
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Terabithia 

 
Práce z hodiny slohu inspirovaná 

obrázkem starého nože. 

  
Byla jednou jedna krásná 

země. Jmenovala se Terabithia. 

Tam za hustými lesy a vysokými 

horami tak, že se člověku točí 

hlava, kdykoli se jenom podívá 

směrem k jejich vrcholu, leží 

velké město. Městu vládne 

marnivá královna, která ráda 

zlaté dukáty rozhazuje a své 

bohatství utrácí za drahé látky 

na své šaty. Lidé si zde nežijí 

dobře a modlí se, aby je přišel 

zachránit před marnivou 

královnou Bůh z nebes na 

zlatém oři.  

   Ve vesnici žil mladý chlapec. 

Byl to sirotek. Královnu 

nenáviděl více než kdo jiný, 

neboť mu kvůli své chamtivosti 

včerejšího dne zabila matku jen  

proto, že ušila špatně límeček. 

Chlapec, jmenoval se Reno, se 

jednoho dne rozhodl, že svou 

matku pomstí. Zapálil ve své 

světnici svíce, obrátil oči vzhůru 

a prosil Boha z nebes, ať mu dá 

radu a pomůže. Tu světla 

zhasla a jediné, co bylo slyšet, 

byl Renův přerývavý dech. 

A ozval se jemný ženský hlas: 

„Reno, nezabíjej svou královnu, 

však se ti zle povede. Královna 

je mocná bohyně, a když ji 

usmrtíš svou rukou, sám 

zemřeš.“ Chlapec již slzí: 

„Maminko, jsi to ty? Pověz mi, 

kde tě mám hledat!?“ Ale hlas 

už se znovu neozývá. 

  Zmatený chlapec nerozumí, 

co mu maminka poradila. 

V záchvatu vzteku bere do 

rukou železný nůž a už se plíží 

hradními chodbami. Už otevírá 

těžké zlatem zdobené dveře 

do královské komnaty. Tam na 

loži s nebesy leží žena 

s nádhernými vlasy, olivovou 

pletí a dlouhými řasami. Spí. 

Chlapec se ke královně připlíží, 

nůž křečovitě svíraje ve své 

pravici. Klekne si nad královnu, 

napřáhne své dlaně vzhůru 

a nůž zabodne ženě do srdce 

až po jílec. Tu ztmavne celá 

komnata a šílený vichr lomcuje 

s okenicemi. Královna v ně-

mém výkřiku otevře svá ústa 

a pohlédne na svého vraha. 

Renovi se z toho pohledu svírá 

srdce a teprve teď si uvědomu-

je význam matčiných slov. Ze 

smutku se s křikem chytí za 

hlavu a z úst mu splývají 

modlitby k Bohu. Ale to už se 

propast pod ním otvírá 

a pohlcuje jeho drobné tělo. Už 

nikdo nikdy neuzřel malého 

Rena. V propasti zůstal na věky 

uvězněn. Jediné, co po něm 

zbylo, je pouhý sen. A železný 

nůž ukrytý v černé kupce 

prachu na královském loži. 

 

Marie Jirásková, 9. A 

                  

                                                                                                          

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ez ketéhor tormus es letep lompzáka? 

Oc es ževá an molzápuk? 

Ev ketrém sěmicí ojsu levinokoec? 

 

Zvládáš přesmyčky? Odpověz. 

Uhádni, o jakou jde  

českou lidovou písničku. 
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