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1. MÍSTO – PRÓZA 

Sabina Kocmanová, PS Zborovice 

 

Můj nejmilejší hrdina 

 

 Můj pes se jmenuje Max, je to můj velký hrdina. Je dobrý hlídač a poslechne, když  

na něho zavolám. Pokud ho vedu na vodítku, poslušně jde vedle mne. Celý den lehává  

na betonové studni, do boudy se mu moc nechce. Naše procházky bývají hodně dlouhé  

a moc se na nich vyřádíme.  

 Jednou v sobotu odpoledne bylo krásné počasí a Maxík čekal, kdy vytáhnu vodítko 

a vyrazíme. Při procházce se mi Maxík vytrhl i s vodítkem a já jsem ho nemohla dohonit. 

Vrátila jsem se domů s pláčem. Přesto mi to nedalo a šla jsem ho znovu hledat. Začala  

jsem rychle utíkat, ale protože už bylo šero, upadla jsem do velké jámy. Volala jsem o pomoc. 

Najednou se objevil můj tulák Max a kroužil kolem jámy a kňučel.  

 Myslím, že mne dobře naslouchal a utíkal pro pomoc domů. Tatínek donesl lano a 

s mým  

psím hrdinou mě vytáhli z jámy ven.  

 Byla jsem velmi ráda, že vše dobře dopadlo. Mám svého psa moc ráda, je skvělý. Je to 

můj nejlepší kamarád. Vždy, když má narozeniny, koupím mu hezký psí dárek.  

 

 

2. MÍSTO – PRÓZA 

 

Ellen Cherynová, PS Zborovice 

 

Pohádka o Sněhové vločce 

 

 

 Byl jednou jeden zámek, který byl celý z ledu. Žily v něm tři princezny.  

První princezna se jmenovala Leděnka, druhá Sněženka a třetí Sněhová vločka.  

Jejich maminka však měla ráda pouze první dvě – Leděnku a Sněženku, a ta třetí dcera 

jim musela pouze sloužit.  

Jednoho dne se konala narozeninová oslava princezny Leděnky. Byli tam všichni ze zámku,  

dvorní dámy, chůvy, komorné a dokonce i kuchaři, až na jednu osobu, která se o všechno 

starala. Tou osobou nebyl nikdo jiný než Sněhová vločka.  

 Zatímco se všichni bavili a hodovali, Sněhová vločka pracovala a snažila se, aby bylo 

všechno v nejlepším pořádku, aby bylo dost jídla, aby hosté měli kde tančit a aby nikde 

nebyl nepořádek. Pro hosty, kteří chtěli zůstat, připravila Sněhová vločka pokoje, kde jim  

i rozestlala a kde měli připraveno všechno pro dobré spaní. Avšak jeden host nebyl zcela 

spokojený.  

Byl to rozmazlený princ Moon z Měsíčního království. Princovi se nelíbilo, že má na posteli 

mnoho polštářků, a že jeho postel je příliš tvrdá. Sněhová vločka to trochu oplakala, že  

za svou snahu dostala ještě vynadané, ale vyhověla princi a zavedla jej do jiného pokoje, kdy  

byla měkčí postel a méně polštářků. Princ Moon byl sice rozmazlený, ale neobyčejně krásný.  

Sněhová vločka se do prince Moona zamilovala, on to však nevěděl a choval se k ní 

škaredě. Nebyla však jediná, kdo se do něj zamiloval. Princezně Sněžence se také líbil.  

Jakmile se to Sněženka dověděla, snažila se Sněhové vločky zbavit, protože věděla, že je pro  

ni velkou hrozbou. Poslala proto Sněhovou vločku k jejich tetě na venkov.  

Tato teta nebyla královského rodu, byla to starší žena, s šedivými vlasy a vrásčitým 

obličejem. Byla velice hodná a milá. Uvítala Sněhovou vločku s otevřenou náručí a nabídla 

jí pobyt u sebe.  



Zatímco Sněhová vločka žila spokojeně u své tety, na zámku bylo k nevydržení. Všude byl  

nepořádek, nikde nic nebylo nachystané, protože to neměl kdo nachystat ani uklidit. 

Sněhové vločce se začalo stýskat po domově a hlavně po princi Moonovi, o kterém dostala  

zprávu, že je ještě stále na zámku, protože onemocněl a nikdo nevěděl, co s ním je. Byl stále  

smutný, unavený, nechtěl jít ven, nechtěl jíst, nic ho netěšilo. Zvláštní na tom bylo, že vše se 

odehrálo po odchodu Sněhové vločky.  

Jakmile se to princezna dověděla, vydala se rychle zpátky na zámek a honem za princem. 

Hned, jak princ Moon uviděl Sněhovou vločku, v mžiku se mu vrátila lepší barva a dostal 

chuť k jídlu. Princezna byla radostí bez sebe, když jí princ řekl, že se do ní zamiloval. 

Princezna se mu také svěřila a princ ji požádal o ruku. Sněhová vločka bez váhání  

přikývla. Svatba se konala hned druhý den a trvala několik dní a nocí. Takovou slávu si jakživ  

nikdo nepamatoval. Přestěhovali se na princův zámek.  

A jestli nezemřeli, tak šťastně žijí na tom zámku ještě dodnes.  

 

 

Monika Dostálová, PS Zborovice 

 

O Víle Vilí a jejich kamarádech 

 

 

 Za devatero horami a devatero lesy, v hlubinných mořích, byla jednou jedna mořská  

panna Vilí, která byla nejhezčí ze všech panen na světě.  

Měla bělostříbrné šupiny a zlaté vlasy, všichni jí její krásu záviděli. Měla maminku a tatínka,  

kteří ji měli rádi.  

 Vilí byla moc přátelská a vedlo se jí dobře. Avšak jednou musela jít do školy. Ve škole  

se učili mořskou etiketu, mořskou řeč a mořské zpívání.  

Ve škole měla i svou nejlepší kamarádku Grejs. Ale byla tam i Patrícia a ta neměla Vilí ráda.  

Záviděla jí její krásu, stále jí dělala naschvály. U oběda jí otevřela mořskou sůl. Vilí si  chtěla 

osolit jídlo, trochu zatřepala solničkou a sůl se jí vysypala do jídla. Patrícia byla prostě   

strašná.  

Jednou se Patrícia rozhodla vzít Vilí náhrdelník, který Vilí dostala od maminky. Vilí hledala 

náhrdelník, ale nikde ho nemohla najít. Nenašla ho, a proto se vsadila, že to zase udělala 

Patrícia.  

Patrícia mezitím spěchala na oběd, chtěla náhrdelník dát do skříňky, ale když skříňku  

zavírala, náhrdelník jí upadl. Ona si toho nevšimla, ale Vilí a Grejsi ano. Náhrdelník si vzala,  

a jelikož je Grejsi pěkně upovídaná, řekla to všem kamarádům.  

 Od té doby se s Patrícií nikdo nekamarádil, protože si to nezasloužila.  

 

 

3. MÍSTO – PRÓZA 

 

Vladimír Dočekal, 1. ZŠ Holešov 

Sára 

 

Ta moje Sára, 

ráda mě má. 

 

Hraje na piáno 

lépe než já. 

 

Přesto ji mám rád 

a jsem její kamarád. 
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2. MÍSTO – POEZIE 

 

Alena Omastová, Monika Ponížilová, 1. ZŠ Holešov 
 

 

 

Zábava v ZOO 

 

Zoologická zahrada,  

to je prostě zábava. 

 

Sloni troubí na trombón, 

klokan skáče hop hop hop. 

 

Žirafa má dlouhý krk, 

foťák, rychle frk, frk, frk! 

 

Opice, ty vřískají, 

a hosté se lekají. 

 

Tam je krásný hrošík, 

koukni, to je ale hošík. 

 

Nehledí si na postavu, 

kouká jenom na potravu! 

 

Lachtan Oskar, ten je pánem, 

brzy bude kapitánem. 

 

Chceš mít dobrou náladu? 

Navštiv tuhle zahradu. 
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1. MÍSTO – POEZIE 

 

Hugo Kuhl, 1. ZŠ Holešov 

 

 

Vánoční čas 

 

Přichází vánoční čas 

sníh snad napadne zas. 

Píšem Ježíškovi psaní 

zpravidla ve spaní. 

 

Cože? Vy nevíte, jak se to dělá? 

Zavřete oči, tak se to dělá! 

Necháte si o tom pěkně zdát, 

ráno se vám, věřte mi, nebude chtít vstát. 

 

Druhý den pak byly Vánoce. 

Zamrzla i voda v potoce. 

Večer jsme dárky dostali 

pak do postelí skákali. 

 

Zpívali jsme koledy 

venku bylo náledí. 

Hráli jsme si, bruslili, 

pořádně jsme řádili! 
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2. MÍSTO – POEZIE 

 

Eliška Loníčková, PS Brodek u Prostějova 

 

Barvy 
 

Barvičky se toulaly, nikdo neví kam 

vyšly si na papír nebojte se už je mám. 

Barvičky neposedné opět se ztratily 

nakreslily na papír a zase se vrátily. 

Na papír nakreslily veselého klauna 

všechny barvy na sobě měl nechyběla žádná. 

 

Jablíčko 

 

Je Petříček na houpačce houpe se houpy houp 

přišla za něm Anička 

aby jí dal jablíčka. 

Jablíčka červená a slaďoučká jako med 

jedu do města a už musím jet. 

Petříček jí dal jablíčko 

a řekl ty moje zlatá Aničko 

Anička poděkovala 

a velkou pusu mu dala. 

 

Včelka 

 

Včeličko, včeličko dej mi kousek medu 

a já ti zazpívám o velkém medvědu 

medvídek, méďátko mají rádi med 

neboj se včeličko je to jen plyšový medvídek. 

 

Kamarádství 
 

Kamarádství je krásný dar 

nebuď smutný a začni se smát. 

Mám pro tebe krásný dárek 

od tvých nejlepších kamarádek 

od Petry a Marušky 

Markétky a Elišky. 
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3. MÍSTO – PRÓZA 

 

Dominik Vychodil, PS Brodek u Prostějova 

 

 

Pohádka o Jetym a pohádkových bytostech 

 

Byla kdysi jedna vesnička jménem Tibenovská, a v té vesničce bydlely různé 

bytosti např. Amálka a Vochomůrka a jejich starosta byl krteček a chtěl, aby byl 

v jeho vesnici mír. 

Taky tam vládl mír ale v druhé vesnici byl starosta Jety a ten chtěl válku protože 

jeho bratr krteček chtěl mír. 

Jednoho dne přišel Jety do Tibenovské vesnice se svými vojáky a řekl útok. 

Jak obyvatelé slyšeli řev vyšli ven a uviděli duchy s pochodněma ale Jety 

nechtěl aby to takle dopadlo a řekl jim přestaňte ale oni nepřestali tak jim 

shořela vesnice a duši odešli. 

A Jety řekl odpustíš mi? Ano to víš, že ano ale když nám pomůžeš postavit 

novou vesnici.  

Tak jo za mě měsíc byla nová vesnice jménem Tibenovská hotová a Jety bydlel 

s něma v míru.  

Konec pohádky zvonec. 

 

Kdy odpustíš někomu, vrátí se ti kamarád. 

 



Kategorie 1 
 

3. MÍSTO – PRÓZA 

 

Martin Čajan, PS Brodek u Prostějova 

 

O dvou dracích 
 

Žili dva draci první se jmenuje Falton a druhý se jmenuje Malton. Falton říká já 

jsem nejlepší drak na světě a nato Malton říká ty nejsi nejlepší drak to jsem já 

nejlepší drak na světě a najednou se rozvířil největší souboj na světě. Bum! 

První rán bum druhá rána a teď přišel velký pán bůch a říká nebojujte šetřte si 

síly na jiný souboj a na to Falton s takovým šaškem já nebudu bojovat 

dohromady to radši pujdu skočit z Ajfelovky a na to říká Malton Faltonovi když 

budem spolu tak všechny přemůžem a na to říká Falton ao by bylo dobré třeba 

bysme byli nejlepší kámoši a na to Malton no konečně to jsem měl na myslí 

pozor! Ufoni zaútoč Maltone a na to Malton né já budu tebe chránit a na to 

Falton né já budu tebe chránit a najednou Malton uletí do zdi a na to Flaton co si 

to dovoluješ ufone proč ho teď odrazuješ mého kamaráda. A teď Falton zařve 

ticho musíme spolupracovat a o to budem silnější a na to šéf ufonů ale to je 

pravda říká pozor my vám chceme něco říct a na to Malton co nám chcete říct a 

oni na to my vám chceme říct že na vás útočí faktymen a na to říká Malton a co 

to je, to je velký obr a jak velký obr a jak vypadá jako velký medvěd se třema 

očima a najednou zařval ufon pozor útočí akdo ptá se Malton ten velký medvěd 

se třema očima aha říká Malton tak dem útočit bum, prásk, a najednou zařval 

ufon, Malton a Falton budeme všichni spolu říká ufon a tolik let na nás útočils 

ale teď už budeme rodina a teď u nás nikdo na světě neporazí. 

A na to říká Falton to je nejlepší den nebo celý život chtěl bych to zařít ještě 

jednou žejo Maltoně ano to bych také chtěl zažít. 

 

 

BEZ OCENĚNÍ 

Anna Dostálová, PS Zborovice 
Víla Anička hledá své kamarády 

 

 Za devatero barevnými loukami a zelenými lesy byla studánka. Ta studánka byla 

kouzelná 

a byla uprostřed lesa v horách. Studánka byla vytvořena z horských pramínků a proto se v ní 

mohla narodit malá víla. Ta víla měla rodiče – královnu a krále samotné vílí říše a proto to  

bylo pro ni těžší.  

Musela se učit královskou etiketu a pak psát všemi jazyky a také se musela i naučit jimi  

mluvit. A abych nezapomněla, musela se naučit kouzla, která každá víla neumí hned. A ještě  

jsem neprozradila, jak se jmenuje. No dobře, prozradím vám to – jmenuje se Anička a její 

chůva jí říkává Andulko.  

 Anička byla víla vody, a proto se musela naučit i všechna ostatní kouzla, která existují.   

Abych pravdu řekla, neměla čas si najít kamarády. Avšak jednou, když se už neměla co učit,  

šla za maminkou královnou a řekla, že už ji pan učitel všemu naučil. Maminka královna se 

divila. A když Aničku vyzkoušela z kouzel, z jazyků zvířat a dalších dovedností, nevěřila 



svým vlastním očím. Anička neudělala ani jednu chybičku.  

Královna řekla, ať se Anička jde podívat ven do vílí vesnice, přiučit se něčemu novému, co 

ji bude zajímat. Anička tedy šla. Potkala mnoho víl, které dělaly zajímavé činnosti a všelijaké 

práce. Ale líbily se jí jen tři činnosti, kterým by se chtěla přiučit. Jednou z nich bylo malování 

na křídla motýlů. Tuto činnost měla víla Vanessa jako svou práci, která ji bavila. Potom to  

byla práce víly Nikolety, která zrovna dělala květinové věnce a závěsy. A to se Aničce také 

líbilo. Třetí činnost, která ji zaujala, byly výroba vílích kočárů, povozů… a tu prováděl vílí 

chlapec Ekaros. Aničku výroba povozů a kočárů zaujala tak, že zapomněla na ostatní věci.  

Až po chvíli se vzpamatovala a šla se podívat také na ostatní činnosti, které ještě neviděla.  

S Vanessou, Nikoletou a s Ekarosem se velmi rychle zkamarádila a naučila se jejich činnosti. 

Na oplátku je zase učila některá kouzla, která ještě neuměli. Anička si se svými kamarády  

dobře rozuměla.  

 Jenomže se jednou stala věc, které se její královští rodiče tolik obávali a která 

znamenala  

velké nebezpečí pro celou vílí říši. Toto neštěstí neskončí, pokud někdo nezíská tři zázračné 

věci, které by ošetřily čarodějovo lidstvo a především jeho otce. Ale nikomu se to doposud 

nepodařilo. A proto si čaroděj mladší odnáší vždy jednou za rok tři chlapce a tři dívky, aby 

pracovali a vyráběli svá díla v jeho říši.  

Tento rok byli mezi unesenými i Aniččini tři noví kamarádi.  

Princezna Anička se všude vyptávala, ale nic nevypátrala. Když už ztrácela naději, tak potkala 

někoho, kdo jí vždy pomohl. Tou osobou byla její chůva a tu Anička uprosila, aby jí řekla, co  

se to vlastně děje. Chůva jí vypověděla, že její rodiče postihlo neštěstí. Anička měla tehdy asi  

pět let, když čarodějův otec onemocněl vážnou nemocí a proto mladý čaroděj chce každý rok  

tři dívky a tři chlapce, aby se pokusili jeho otce vyléčit. Myslí si, že se jeho otec uzdraví,  

když bude mít tři kouzelné věci. Ale žádná z víl dosud neměla to štěstí. Vždy se vrátily  

s prázdnou, a když mladému čaroději nic nedonesly, tak mu tam musely dál sloužit.  

 Jak to chůva dořekla, princezna Anička se hned šla chystat. Vzala si raneček 

s potřebnými  

věcmi a ještě jí chůva dala mapu, která tam ležela snad celá staletí. Princezna se rozloučila  

s chůvou a hned vyrazila za svými kamarády.  

Podle mapy musela do temného lesa, na jih a pak dál k čarodějově zámku. Byla to dlouhá  

cesta a nebezpečná, ale Anička se nebála. Za temným lesem byl čarodějův zámek. Zámek byl  

černočerný, ale Anička byla odhodlaná své kamarády zachránit.  

Když došla k bráně, tak se porozhlédla a vyletěla k oknu jedné věže. Věž byla vysoká, a když  

vlétla do okna, uvědomila si, že je v čarodějově pracovně. Z pracovny se vydala dveřmi přímo 

k čaroději. Čaroděj se dost divil, jak se princezna Anička dostala do zámku. Princezna mu  

všechno začala vyprávět.  

A jelikož byla Anička na čaroději velmi milá, řekl jí, co má udělat, aby dostala své vílí lidstvo  

a kamarády zase zpět.  

První úkol zněl, že musí dostat drahokam všech barev na světě. Anička si nevěděla rady.  

Vzpomněla si, že na barvy je nejlepší víla Vanessa. Vanessa jí řekla o tajemství tohoto 

drahokamu  a ten mohla získat jen, když dostane kapku rosy z ranní oranžové růže.   

S Vanessinou pomocí tak Anička úkol splnila.  

Druhý úkol zněl, že musí donést tu nejkrásnější kytici, která velmi voní a dát ji strážci dalšího 

drahokamu. Druhý drahokam obsahoval květinový lektvar, který měl uzdravit krále čarodějů.  

O květinách věděla nejvíce víla Nikoleta. Anička se jí zeptala, kde takovou kytici hledat  

a úkol zase splnila.  

Třetí úkol byl vyrobit malý povoz pro krále myší, který má dřevěný prsten, jenž je součástí  

uzdravení čarodějova otce. Anička věděla, že pomůže Ekaros.  

 Když se čarodějův otec pomocí tří prvků uzdravil, tak čaroděj propustil všechny, co  

princezna žádala. Potom společně přešli temný les a byli zase doma.  

Královna s králem byli šťastní a Anička ještě víc, protože našla své kamarády.  

Poznala, že síla opravdového kamarádství je silnější než všechna kouzla na světě.  
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2. MÍSTO – PRÓZA 

Marek Plachý, PS Zborovice 

 
Pohádka o třech skřítcích 

 

 

 Byli jednou tři skřítkové, kteří přes zimu bydleli hluboko pod zemí. Každý den čekali, 

až 

bude jaro, aby mohli vylézt nahoru na zem.  

Jeden ze tří skřítků se odvážil vykouknout ze svého domečku a uviděl, že už svítí sluníčko. 

Zavolal své kamarády, aby se šli podívat. Vzali se za ruce a vesele tančili po lese.  

Byli rádi, že se jaro vrátilo. Zdravili každého, koho potkali.  

Netrvalo dlouho a uviděli paní veverku, která je pozvala k sobě domů. Když přišli k veverce  

na návštěvu, tak tam poskakovaly tři malé veverky. Skřítci se ihned zapojili do hry. Hráli 

si cele odpoledne. Až byli unavení, paní veverka jim udělala dobrou svačinu. Skřítkové si 

moc pochutnali, ale jelikož už se stmívalo, museli jít domů.  

 Doma zalehli do postýlek a ještě dlouho si povídali, jak prožili první jarní den.  

 

3. MÍSTO – PRÓZA 

Justýna Jančová, PS Zborovice 
O malém lvíčeti 

 

 Byla jedna lví rodina. Lvice Hedvika, lev Felix a roztomilé lvíče se jmenovalo 

Jeroným.  

Když se stmívalo, tak malé lvíče šlo spát ke své mamince a tatínkovi. Sotva se rodina  

vzbudila, tak se šli najíst a pak už je čekala dlouhá cesta do ZOO. Moc se všichni těšili. 

Jak dorazili, tak chovatelé je zavedli do jejich nového domečku. Měli tam velký výběh,  

který ani nečekali. Lev řekl: „Tak tohle je moje první království!“  Lvice Hedvika měla 

moc ráda velké prostory. Lvíče bylo tak šťastné, že se převalovalo v trávě z jedné strany na  

druhou. A jenom říkalo: „Já tohle místo miluji.“ Mělo tak roztomilý hlásek.  

Za čas rodiče zjistili, že lvíče umí dobře zpívat a tak tatínek uspořádal veliký koncert pro  

všechna zvířata ze ZOO.  

 Zvířátka byla tak nadšená, že vznikla zvířecí kapela, která se jmenovala ZOO  V RÁJI.  

Vždy, když se stmívalo, tak si hráli. Jednoho dne přišel chovatel a vidí, jak celá ZOO hraje.  

Klokan skáče jako střelený, opice se houpá na tyči, ara řve na plné pecky a tak dále. Lvíče  

k chovateli přišlo a promluvilo na něj: „Já tuhle ZOO miluji… a víš, jak se jmenuji?“  

A chovatel odpoví: „Ne, nevím.“  A lvíče řekne: „Jmenuji se Jeroným.“ „Hezké jméno,“  

odpoví chovatel, „a jak se jmenují tví rodiče, Jeronýmku?“ „Moji rodiče se jmenují Hedvika a  

Felix. A taky máme svou kapelu, která se jmenuje ZOO V RÁJI. A ta kapela není jenom naše,  

ta je celé ZOO.“ Chovatel je tak nadšený. A lví rodinka ho poprosila, aby to nikomu neříkal.  

Chovatel jim slíbil, že to nikomu neřekne. Příští den hudebníky ale zastihli návštěvníci ZOO.  

Lvíče se tedy přiblížilo k lidem a řeklo, že umí mluvit vlastně celá ZOO. A mají svoji kapelu,  

která se jmenuje ZOO V RÁJI. Rozlehlo se to a ZOO byla moc slavná. Lvíče a jeho rodiče  

tuto ZOO nikdy nechtěli opustit. A taky se to nikdy nestalo.  

Jak lvíče vyrostlo, nastoupilo místo lva Felixe, stalo se králem zvířat. Jeroným byl velkým  

pánem ZOO. Zvířata byla moc ráda, protože byl dobrým králem zvířat. Ale na kapelu  

nezapomněli. Byla stále slavná. A každý den chodili hudebníci hrát bývalému králi zvířat a  

lvici Hedvice, která byla vždy moc hodná. Vzpomínali na ně. A skládali hezké písničky.  

 Když král zvířat Jeroným rozhodl, že do kapely přibere více zvířat, zvířátka souhlasila.  



V kapele bylo šedesát pět a pak dokonce sto zvířat. Stále hrála lépe a lépe a hudba se  

rozlehala všude kolem, dál a dál. Lev Jeroným se po čase cítil už moc starý, řekl to zvířatům  

a navrhl za krále někoho jiného – svého syna. Vybral lva Vendelína, který se stal králem  

zvířat a kapelníkem té nejlepší zvířecí kapely, kterou kdy svět poznal.  

 

 
 

OCENĚNÍ  – POEZIE 

 

Vendula Baierová, PS Zborovice 

 

 

 

Žanetina básnička 

 

Jmenuji se Žaneta, 

a jsem trochu popleta 

Chodím do šesté třídy, 

kde jsou na zemi křídy. 

 

Je nás tam jen deset, 

máme hodně besed. 

Tři kluci a sedm holek, 

maskot třídy je čolek. 

 

Celý týden učení, 

to je ale mučení. 

Každý se těší na pátek, 

protože jedeme na statek. 

 

Pro vaše očička 

je tahle básnička. 

 



Kategorie 3 
 

1. MÍSTO – PRÓZA 

 

Jiří Petřivalský, 1. ZŠ 

 

Kluk ze zrcadla 
 

Když se podívám do zrcadla, vidím v něm malého, obtloustlého a 

ošuntělého kluka s hnědými vlasy. Z toho lze usoudit, žer mu na jeho vzhledu 

příliš nezáleží. Na jeho tučné tváři jsou dvě hnědé oči, které má ale zčásti skryty 

pod jeho hustými vlasy, které s oblibou nosí přes celé čelo. Má silné rty a 

znatelný předkus. Kolem jeho úst se už pomalu začíná rýsovat slabý knírek. 

Když se usměje, vystrčí své velké. lopatovité a trošku nažloutlé přední zuby. Na 

jeho obličeji najdeme ještě malý, špičatý nos. 

Mohlo by se zdá, že je jednoduše líný, ale přesnější by bylo říct, že jen 

nerad dělá věci, které musí. Dosud nepoznal nic cennějšího než svoje vlastní 

pohodlí – do toho však patří i pohodlí jeho rodiny a přátel. Když už jsem u 

přátel, tak bych měl říct, že žádné opravdového, sobě rovného přítele tento kluk 

vlastně nemá – nejspíš proto, že je jiný než ostatní. Ale nevadí mu to, ani by 

jako ostatní být nechtěl, stejně se obvykle jen fláká a nic nedělá, tak k čemu by 

mu byl nějaký přítel. 

Kluk, kterého vidím v zrcadle, je klidný, s nikým se nehádá, ani 

nevyvolává zbytečné spory. Je také trochu staromódní, hlavně co se týče žen – 

k ženám se vždy chová lépe než k mužům. Nerad na ně pokřikuje nebo s nimi 

mluví sprostě – přijde mu to neslušné. Ale taky od žen očekává, že mu na jeho 

slušnost odpoví stejnou mincí, ale to ne vždy vychází. Má smysl pro čest a 

spravedlnost, neumí lhát a ani by to umět nechtěl. 

Někdy je otevřený, usměvavý a veselý. Jindy zase tichý, zamlklý a 

chladný. Má úctu ke všem starým a dospělým, ale i k některým jeho 

vrstevníkům, kteří si to podle něj zaslouží. Možná se zdá, že kluk ze zrcadla má 

příliš nízké sebevědomí, ale on jen ví, že není ani geniální, ani krásný, ani silný. 

U ostatních si nejvíce cení inteligence, krásy, síly a zkušeností, kterých má on 

sám zatím jen poskrovnu. Má rád ticho, mír a klid. 

Nad chováním svých spolužáků často jen bezmocně kroutí hlavou. A 

protože ostatní nejsou jako on, zvykl si starat se o sebe a okolí si nevšímat. Jeho 

život se někomu může zdát smutný a nudný, ale on po ničem jiném netouží. 

 

2. MÍSTO – PRÓZA 

Karolína Vaclachová, 3. ZŠ Holešov, PS M. Očadlíka 

 
PŘÁTELSTVÍ 

 

Před dávnými a dávnými lety bylo jedno městečko. Všichni se v něm znali, ale ani jeden 

člověk  z tohoto městečka neměl přátele. Pořád byli smutní, avšak nevěděli proč. Nikdo z nich 

totiž nikdy nezažil opravdové přátelství. 



Jednoho nádherného slunečného dne přijel do městečka cirkus. Jelikož byli všichni zvědaví, 

rozhodli se, že se do něj půjdou podívat. Jenomže takový cirkus se nepostaví ze dne na den. 

Lidé se nemohli dočkat, a tak se  chodili každý den dívat, jak už jsou s jeho stavením daleko. 

A viděli přitom něco, co nikdy předtím nezažili. Lidé od cirkusu si vzájemně pomáhali a 

chovali se k sobě mile, zkrátka přátelsky. Obyvatelům z městečka se to líbilo a mnozí z nich 

to chtěli také zažít. Po představení sebral jeden chlapec odvahu a oslovil jednoho z cirkusáků. 

Dali se do povídání.  „ Chodil jsem se dívat, jak jste stavěli cirkusový stan a moc se mi líbilo 

vaše vzájemné chování “ , řekl chlapec. Muž se na něj se zaujetím podíval a chlapec 

pokračoval: „ Je pravda, že jeden bez druhého byste stan nikdy nepostavili?“ Muž se chvíli 

zamyslel a pak mu odpověděl: „ Ano, to je pravda. Bez spolupráce by se nám to nikdy 

nepodařilo. Ale ještě důležitější je pro nás naše přátelství.“ Na chlapcově tváři se objevil 

překvapený výraz. „ Co je to přátelství? Nikdy jsem o tom nic neslišel.“ Cirkusák vyzval 

chlapce, aby se posadil a slíbil, že se mu pokusí vysvětlit, co je to přátelství. „Má maminka mi 

vždy říkala,“ začal muž,“ že je lehké najít si spoustu kamarádů a známých , ale je mnohem 

těžší potkat člověka , který by ti byl tak blízký, že by si s ním chtěl být pořád. Není 

jednoduché potkat někoho, s kým je ti dobře, vždy se těšíš na setkání s ním a na vaše společně 

strávené chvíle. Máma ale zároveň říkala, že svět je veliký, vejde se na něj spousta lidí a mezi 

nimi si každý svého přítele najde.“  

„I já jsem si takového přítele našel „. vykládá  cirkusák. „ Bylo to dávno, ještě když jsme 

chodil do školy . Byl to jeden kluk,jmenoval se Albert. Byl to kluk, který se ve škole se moc 

neprojevoval a byl tichý. Spolužáci se mu posmívali. Mě ho bylo líto a tak jsem se jednoho 

dne vzchopil a řekl jsem něco těm spolužákům. Spolužáci odešli a už se mu vůbec 

neposmívali . Nečekal jsem že mi přijde poděkovat ale také jsem nečekal že si mě nadál 

nebude všímat.“ Povídá cirkusák. „ A tak jsem se jednoho dne vzchopil a šel jsem za ním. 

Albert seděl ve své lavici jako každou přestávku, přisedl jsem si k němu a on mi začal ihned 

něco vykládat. Byl jsem šťastný! Druhý den za mnou přišel Albert a povídali jsme si,nasmáli 

jsme se a byli jsme šťastní! Školu bez sebe jsme si nedovedli představit.“ Vzpomíná cirkusák. 

„ Když jsme byli v deváté třídě, zeptal jsme se Alberta kam chce jít na školu. Já jsem měl 

povolání jasné! Můj tatínek,dědeček,pradědeček i prapradědeček byli cirkusáci ! „ jmenuje 

cirkusák.“ Albertovi se cirkusové řemeslo líbilo a tak se rozhodl že půjde semnou“. byli jsme 

šťastní.   

Jak čas plynul zlepšovali jsme se v cirkusovém řemesle až jsme dostali nápad že si uděláme 

svůj vlastní cirkus. Náš cirkus se jmenoval a také jmenuje „ Cirkus Alberta a Hendricha“. 

vypráví cirkusák. 

„Tento název si cirkus ponechal že ano? „ ptá se chlapec. „ Ano,pojmenuje se tak již celých 

25 let.“ počítá cirkusák. „ A můžu se ještě zeptat hádáte se někdy?“ .  ptá se opatrně chlapec.  

Cirkusák se zasměje. „Jistě že ano! Ke kamarádství to patří stejně tak že někdy nesvítí 

sluníčko ale občas prší .“ „ A proč jste spolu vlastně celý život? „ ptá se chlapec. Tuto otázku 

si kladu také! Prostě bez sebe nemůžeme žít,on je část mne a já sem část ho. Teď ti něco 

řeknu a pamatuj si to!  

„Každý člověk na tomhle světě má nějakého kamaráda ,nějakou spřízněnou duši. Teď jen 

záleží na tom,jestli ten člověk chce nebo nechce. Dřív kdyby ste se mě zeptal ,co je pro mě 

důležitější ,tak byl chvíli váhal, a pak pravděpodobně  bych řekl peníze. Ale nyní bych bez 

rozmyšlení jako odpověď vybral rodinu a přátele.“ 



Kategorie 3 
 

OCENĚNÍ – ROMÁN 

 

Veronika Němcová, 1. ZŠ Holešov 

 

Co je to láska 
 

Láska – to je silná emoce a ta nejdůležitější věc na světě. Můžete milovat 

rodinu, přátele, zvíře, hudbu… ale ten nejkrásnější z nejkrásnějších pocitů je 

milovat někoho, o kom si myslíte, že je to „ten pravý“. 

Láska je, když spolu trávíte všechen svůj volný čas. Když po každé hádce přijde 

usmíření, protože bez sebe nemůžete vydržet. Když se navzájem škádlíte – 

neboť ne nadarmo se říká – co se škádlívá, to se rádo mívá. Nebo když se vám 

vykouzlí úsměv na tváři pokaždé, co tu osobu vidíte. Pokud milujete, zápory 

toho druhého byste poskládali do jedné krátké věty, ale o společných zážitcích 

byste mohli napsat celou knihu. Máte pocit, že jsme pro toho druhého narodili. 

Ovládá každou vaši myšlenku a víte o něm první poslední. Naprosto přesně si 

vybavíte odstín jeho vlasů, barvu jeho očí, jeho vůni i úsměv. Pro nezamilované 

je láska možná jenom slovo, ale když se zamilujete, dáte tomu slovu význam. 

Vidíte všechno růžově a cítíte hřejivý pocit vyplněného místa ve vašem srdci. 

I když většinou láska nebývá věčná, je to nádherný pocit, být zamilovaný. A 

pokud byly vaše city opravdové a silné, nikdy nezapomenete. Budete na ty časy 

vzpomínat ještě nějakou dobu, i když to místo v srdci nahradí někdo jiný. 

Ale bohužel, ne každá láska může být opětovaná. Nejhorší je, když vám se 

rozbuší srdce, zpotí ruce a cítíte motýly v břiše, sotva tu osobu zahlédnete, a on 

ani neví, že existujete. Trápíte se a roníte slzy kvůli někomu, kdo o vás vůbec 

nestojí.  

Ovšem jak řekl Eduard Bass: „Nešťastná láska není to nejhorší, to pravé neštěstí 

je nemilovat.“ 

 

BEZ OCENĚNÍ 

Sára Čepová, PS Zborovice 

 
Zadívej se na nádheru kolem sebe 

 

 Je krásný podzim. Malířská paleta se zbarvila různými barvami. Mohou být smutné 

 i radostné. Třeba obyčejné listí… ach, ty barvy!  Oranžová, červená, tady zase hnědá.  
Když jsou tyto barvy pohromadě, působí kouzelně a tak nějak tajemně. Stromy jsou barvami  

obsypány. 

Obloha je smutná a tmavá, působí neradostně a zachmuřeně. Špatně se mi vstává, když se  

ráno podívám na oblohu. Řeknu si, že bych raději zůstala „zakutaná“ ve své postýlce.  

Lidé si hodně stěžují na počasí….. že je škaredě, že je to tak nějak únavné…. a když se někdy 

ještě přidá protivný déšť, je zamračeno a prší, moc dobrá nálada nebývá. Sotva po dešti  

vyjdeme ven, vracíme se domů. Nedokážeme vidět něco pozitivního, ale jen to, že budeme  

mít boty celé zablácené a to je možná škoda.  

 Všechno, co vnímáme, je sice pravda. Smutný podzim to na nás zkouší ze všech stran.  

Ale já věřím, že se dá najít i jiný způsob vnímání tohoto období.  



I ten protivný déšť je přece krásný, stačí se jen zaposlouchat do jeho rytmu nebo se dívat, jak  

kapky deště tančí po okenních sklech. Jedna kapka, druhá kapka…. hup a už je dole. Kdo rád  

kreslí, může si na zamlžené okno nakreslit ten nejkrásnější slunečný den. Spáči se mohou 

uložit do peřin a poslouchat tichou dešťovou ukolébavku.  

 I podzim je krásný – barevná paleta, které kdybychom sebrali jednu jedinou barvu, 

nebude  

už nikdy úplná.  A určitě by nám všem stejně chyběl i ten někdy tolik proklínaný podzim  

se všemi dešti, mlhami, plískanicemi, ale také záplavou barevného listí a poletováním prvních  

sněhových vloček. 

 

 

Kategorie 4 
 

OCENĚNÍ – POEZII 

Nikola Lankašová, PS Brodek u Prostějova 
 

Báseň srdce 

 

Tvé dlaně jsou jak oblázky, 

teplé jsou od lásky. 

Lesklá hříva vlasů Tvých, 

je jak slunce ve větvích. 

Rty jak lesní jahody,  

co natrháš si u vody. 

Paže v světle svící,  

jak milenci spící. 

 

Oči v koutku s leskem lásky, 

Píšou skrytě malé hlásky. 

Pohlaď mě zas hlasem svým, 

 v pavučině spleteným. 

Se závojem z mlhy chodí láska po lesích, 

rozdává Ti polibky teplé ze rtů tvých. 

 

Přijdi znovu, vítr fičí,  

kráčej lehce po jehličí … 

Tam, kde slyším Tvoje kroky, 

budu doufat třeba roky. 

Počkám ve větru i sněhu,  

chci cítit zas Tvoji něhu. 

Tam, kde bydlí láska oku je hned vidět 

a milenci křehcí se nemusejí stydět. 
 

 

 


