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první pražská defenestrace Jan Palach50 let od úmrtí
Jana Palacha

Ani by mě nenapadlo, že to bude
právě rok 2019, díky kterému se
dozvím tolik zajímavostí a nových
věcí o naší zemi. Mé prsty se
rozbíhají po klávesnici a já se ne-
stačím divit. Letos je to 600 let
od první pražské defenestrace,
100 let od doby, kdy naši před-
kové začali poprvé platit česko-
slovenskou korunou, 50 let od
založení komiksu Čtyřlístek nebo
třeba 30 let od svatořečení
Anežky České, patronky naší ze-
mě. Nejvíce mi v paměti utkvělo
smutné výročí 50 let od doby, co
zemřel Jan Palach, pražský stu-
dent, který se svým odvážným
činem zapsal do historie naší ze-
mě. Neumím si ani představit,
jak velkou musel mít odvahu, aby
se roku 1969 rozhodl pro usku-
tečnění svého činu na protest
proti potlačování svobody. Svou
odvahou se zapsal nejen do české
historie, ale i do mé paměti. Díky
němu jsem si uvědomila, že lidská
odvaha není něco, co má každý
z nás, ale že je to něco, co je
vzácné. A že i naše země měla
odvážné vlastence, kteří svými
činy vytvářejí stránky naší české
historie…

(Jindra T. Závorková)

svatá Anežka Česká



Jak vypadá svoboda očima žáků 3.A
Svoboda pro mě znamená…

• konec válek

• moci dívat se po světě

• krásná příroda

• hory

• volnost • odpočinek

• prázdniny

• pohoda

• volno bez starostí

• dělat si co chci

• být hodiny a hodiny venku

• hrát si s kamarádkami na hřišti•hrátfotbal

• běžet po louce, když fouká vítr



Být s kamarády, rozhodovat se sama za sebe, mít svůj názor a být taková, jaká jsem. (Edita T.)

Můžeme volit, koho chceme. Že mi nikdo nerozkazuje, co mám dělat (až na učitele a rodiče).
(Renča Š.)

Když můžu mít svůj názor, můžu chodit do kostela, můžu cestovat do zahraničí, smím volit, koho
chci. (Matěj B.)

Být svobodná pro mě znamená oblékat se, jak chci, nosit, co chci, chodit, kam chci. (Viktorka Š.)

Být svobodný znamená žít, užívat si, věřit v Boha. Znamená to jezdit do jiných zemí, mít svůj
názor. (Kuba H.)

Když nemám zabavený mobil a když nemám žádné úkoly. (Andrej T.)

Můžeme dělat a myslet si to, co považujeme za správné. (Daniel B.)

Svoboda je pro mě, když mi nikdo nezasahuje do života a nedělá mi problémy. (Markéta H.)

Můžu jít, kam chci, dělat, co chci a můžu jít do kostela, aniž by mě někdo hlídal. (Lukáš H.)

Když můžeme jít kdykoliv na zahradu a nebát se, že se nám něco stane. Můžeme být alespoň
trošku vzdělaní a nemusíme chodit pracovat na pole. Můžeme jezdit do různých zemí.
Můžeme klidně chodit do kostela a nebát se, že nám za to někdo něco udělá. (Eliška S.)

Moct vyjádřit svůj názor a dělat si, co chci! (Kryštof H.)

Cítím se svobodná, když můžu dělat, co chci, a je na mně, jestli se rozhodnu dělat dobré,
nebo špatné. (Lucka H.)

Můžu si vybrat kamarády, jaké chci. Nikdo mi neříká: „S tím se nebav!“ (Anička Š.)

Cestovat kamkoliv. (Freďa K.)

Mít svůj vlastní názor. (Natálie M.)

CCoo pprroo mměě zznnaammeennáá bbýýtt ssvvoobbooddnnáá//ssvvoobbooddnnýý??
OOddppoovvííddaajj íí žžááccii 66.. ttřř ííddyy..





CCoo bbyy vv nnaašš íí rreeppuubbll iiccee
ppoottřřeebboovvaalloo vvyylleeppšš iitt??

ZZvvýýšš ii ll bbyycchh ppookkuuttyy,, pprroottoožžee řř iiddiiččii jjeezzddíí jjaakkoo šš íí lleennccii.. ((VVoojjttaa ČČ..))

ZZrruušš ii ll bbyycchh ddvvoojjíí kkvvaall iittuu ppoottrraavviinn,, pprroottoožžee pprroottii jjiinnýýmm zzeemmíímm mmáámmee hhoorršš íí
ppoottrraavviinnyy.. DDáállee bbyycchh iinnffoorrmmoovvaall ll iiddii,, jjaakk ttoo jjee ss ppooll iittiikkoouu nnaašš íí zzeemměě,, pprroottoožžee

ssppoouussttaa ll iiddíí ssee oo ppooll iittiikkuu vvůůbbeecc nneezzaajjíímmáá aa ppoottoomm ssee ppoo vvoollbbáácchh ddiivvíí,, pprroočč ttoo
jjddee vv nnaašš íí zzeemmii oodd ddeessííttii kk ppěěttii.. ((TToonnddaa BB..))

VVííccee bbeezzbbaarriiéérroovvýýcchh vvssttuuppůů pprroo ddůůcchhooddccee aa ll iiddii nnaa vvoozzííkkuu.. TTaakkéé vvííccee oobbcchhvvaattůů
mměěsstt.. ((MMaarriiaann DD..))

VVííccee kkooššůů aa kkoonntteejjnneerrůů,, aaťť nneejjssoouu vv lleessíícchh ppllaassttyy.. ((KKaarrooll íínnaa BB..))

ZZmměěnnii ll bbyycchh ppaannaa pprreezziiddeennttaa,, pprroottoožžee rreepprreezzeennttuujjee nnaašš ii zzeemm vveell iiccee ššppaattnněě..
TTaakkéé bbyycchh ppoořřáádd nneeppřř iiddáávvaall ddůůcchhooddccůůmm ppeenníízzee,, vv bbuuddoouuccnnuu nneebbuuddoouu ppeenníízzee nnaa
jjiinnéé vvěěccii.. ((MMaarreekk NN..))

PPřřáállaa bbyycchh ssii zzlleeppšš iitt kkvvaall iittuu cchhooddnnííkkůů,, pprroottoožžee vvee mměěssttěě ččaassttoo nnaarraazzíímm nnaa
zznniiččeennýý cchhooddnnííkk.. PPřřáállaa bbyycchh ssii zzmměěnniitt vvzzhhlleedd ppaanneelláákkůů aa ddvvoorrkkůů –– bbaarrvvyy aa
ddeekkoorraaccee.. ((TTeerrkkaa KK..))

AAbbyy nneebbyyllaa ssii llnniiccee DD11,, pprroottoožžee ttaamm jjee hhooddnněě bboouurraaččeekk.. ((MMaarriiee KK..))

ZZrruušš ii llaa bbyycchh vvyyrráábběěnníí oobbaallůů TTeettrraaPPaacckk aa vvýýrroobbuu cciiggaarreett.. ((EEll iišškkaa VV..))

PPřř iijjddee mmii nneesslluuššnnéé nneecchháávvaatt nnaa uull iiccii vvýýkkaallyy ddoommááccíícchh mmaazzll ííččkkůů .. ŠŠttvvee mměě ttoo
aa mmrrzzíí hhllaavvnněě vvee cchhvvíí ll íícchh,, kkddyy bběěžž íímm nnaa ttrréénniinnkk nneebboo ssppěěcchháámm nnaa aauuttoobbuuss..
((MMííššaa RR..))

ÚÚddrržžbbaa ppaarrkkůů,, uull iicc,, lleessůů .. ((AAnnnnaa HH..))

OOmmeezzii llaa bbyycchh ppaallmmoovvýý oolleejj nnaa mmiinniimmuumm.. DDííkkyy ttoommuu,, žžee mmyy hhoo mmáámmee vv
ttaattrraannkkáácchh aa ssllaaddkkoosstteecchh,, uummíírraajjíí ttiissííccee ooppiicc,, ppaappoouušškkůů aa ddaallšš íícchh

zzvvíířřaatt.. ((KKaattkkaa ŠŠ ..))

RRááddaa bbyycchh zzmměěnnii llaa ppoohhlleedd nnaa žž iivvoottnníí pprroossttřřeeddíí –– mméénněě ppllaassttůů,,
mméénněě vvyyppoouuššttěěnníí sskklleennííkkoovvýýcchh ppllyynnůů .. ((HHeelleennaa KK..))

PPoorraaddii llaa bbyycchh ll iiddeemm,, aabbyy ssee zzaaččaall ii cchhoovvaatt ppěěkknněě kk ppřř íírroodděě aa
nneebbyyll ii ll íínníí vv pprrááccii.. ((MMaarrkkééttaa OO..))

CChhttěěllaa bbyycchh,, aabbyy uu nnááss nniikkddoo nneekkrraaddll aa nneelloouuppii ll .. TTaakkéé
bbyycchh zzmměěnnii llaa ppaannaa pprreezziiddeennttaa,, pprroottoožžee mmáá ddiivvnnéé nnáázzoorryy aa
jjee uužž ssttaarršš íí ččlloovvěěkk.. ((NNaattaall ii WW..))

ZZlleeppšš ii llaa bbyycchh ddáállnniiccee,, aabbyy ssee nneessttáávvaalloo ttooll iikk nneehhoodd.. ((VViikkii ŘŘ ..))

ŘŘ iiddiiččáákk nnaa mmoottoorrkkuu oodd 1122 lleett,, pprroottoožžee nnaa nníí cchhccii jjeezzddiitt ddoo šškkoollyy,, ddoo
lleessaa,, kkaammkkooll ii .. TTaakkéé bbyycchh vvyymměěnnii ll pprreezziiddeennttaa,, pprroottoožžee ppooddllee mměě nneenníí
ddoobbrrýý.. ((VVoojjttaa MM..))

KKoonntteejjnneerryy nnaa pplleecchhoovvkkyy,, aabbyycchhoomm jjee nneemmuusseell ii ppoohhaazzoovvaatt vv ppřř íírroodděě..
((NNeellaa HH..))

JJáá bbyycchh vv ČČRR cchhttěěll mmíítt vvee mměěsstteecchh aa nnaa ssííddll iiššttíícchh vvíícc zzeelleenněě,, pprroottoožžee ttaakkhhllee
ssee ttuu ččlloovvěěkk ccííttíí jjaakkoo vv bbeettoonnoovvéémm bbuunnkkrruu.. ((TToommáášš CChh..))

CChhttěěll bbyycchh oopprraavviitt ddáállnniiccee,, pprroottoožžee ssee nnaa nniicchh kkoonnáá ssppoouussttaa zzááccpp aa zzppoommaalluujjee
ssee ddoopprraavvaa.. ((DDaavviidd GG..))

CChhttěěllaa bbyycchh kkrráássnněě uupprraavveennéé ttrráávvnnííkkyy,, ssoocchhyy,, pprroottoožžee ttoo vvyyppaaddáá hhooddnněě ddů-ů-
ssttoojjnněě aa ll iiddéé ssee ppaakk ddoo ttéé zzeemměě rrááddii vvrraaccíí.. ((KKaarrooll íínnaa HH..))

CChhttěěllaa bbyycchh,, aabbyy ssee ppooll iittiiccii zzkkuussii ll ii ssjjeeddnnoottiitt aa nnaalléézztt kkoommpprroommiiss ppřř ii řřeeššeenníí
pprroobblléémmůů .. CChhttěěllaa bbyycchh ttoo hhllaavvnněě pprroottoo,, žžee rrůůzznnéé ppooll iittiicckkéé nnáázzoorryy rroozzdděělluujjíí ppřřá-á-
tteellee aa rrooddiinnyy,, mměěnníí ttoo ll iiddii aa nneell ííbbíí ssee mmii ttoo.. ((AAnneettaa BB..))

ZZmměěnnii ll bbyycchh vvlláádduu,, pprroottoožžee ssee ttaamm nněěkktteeřř íí cchhoovvaajjíí ššppaattnněě aa zzttrraappňňuujjíí nnaašš ii
rreeppuubbll iikkuu.. TTaakkéé bbyy ssee zzddee nneemměěllyy ppááll iitt ppllaassttyy aa gguummyy.. CCiiggaarreettyy bbyy ssee mměěllyy vvy-y-
hhaazzoovvaatt ddoo kkooššee aa nnee nnaa zzeemm.. ((KKrryyššttooff LL..))

VVyymměěnnii ll bbyycchh pprreezziiddeennttaa kkvvůů ll ii vvyyjjaaddřřoovváánníí nnaa vveeřřeejjnnoossttii aa vvýýssttuuppůůmm vv zza-a-
hhrraanniiččíí.. TTaakkéé bbyycchh zzmměěnnii ll pprreemmiiéérraa kkvvůů ll ii bbýývvaalléémmuu zzaamměěssttnnáánníí uu SSTTBB aa kkvvůů ll ii
kkaauuzzee ČČaappíí hhnníízzddoo.. VVee vveeddeenníí ssoouussttaavvyy ssoouuddůů ČČRR bbyy nneemměěll bbýýtt ččlloovvěěkk,, kktteerrýý
ssee řř ííddíí nnáázzoorryy pprreezziiddeennttaa vvee vvššeecchh rroozzhhooddnnuuttíícchh.. ((BBeenneeddiikktt TT..))

CChhttěěllaa bbyycchh,, aabbyy aalleessppooňň cceessttyy,, ppoo kktteerrýýcchh ssee jjeezzddíí nneejjvvííccee,, bbyyllyy jjaakkoo
vv  zzaahhrraanniiččíí.. NNěěkkddyy ssii uu nnááss nnaa ččeesskkéé ssii llnniiccii ppřř iippaaddáámm,, jjaakkoo kkddyyžž jjeedduu nnaa
kkoolloobběěžžccee ppoo kkooččiiččíícchh hhllaavváácchh.. ((AAnnnnaa SS..))

CChhttěěllaa bbyycchh,, aabbyycchhoomm ttooll iikk nneejjeezzddii ll ii aauuttyy.. ((VVeerroonniikkaa LL..))

OOddppoovvííddaall ii žžááccii 77.. ttřř íídd..



„JE NA KAŽDÉM Z NÁS, ABY SE SNAŽIL.

TI, KTEŘÍ ŘÍKAJÍ, ŽE JEDINEC TOHO MOC

NEZMŮŽE, SI JEN HLEDAJÍ VÝMLUVY".

KRÁTKÁ ZAMYŠLENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍDY NAD CITÁTY VÁCLAVA HAVLA

„LHOSTEJNOST
K DRUHÝM A LHOSTEJNOST

K CELKU JE PŘESNĚ TÍM, CO OTEVÍRÁ

DVEŘE ZLU".
Co je to vlastně lhostejnost? Je to
nezájem o okolí, o druhé lidi, … Je ti
úplně jedno, co se děje ve tvém okolí
či ve světě. Nezáleží ti na druhých
lidech, je ti jedno, co se s nimi stane.
Nějaká válka někde na Blízkém vý-
chodě tobě přece nemůže ublížit. Co
na tom, že tam umírají lidé. Mě se to
přece netýká. Nebo snad ano? Tento
přístup k životu byl vždy předzna-
menáním neštěstí. Mnohokrát v dě-
jinách byli lidé lhostejní a nedopadlo
to dobře. Vždy to skončilo příchodem
nějakého totalitního režimu nebo
války. Pro zlo je výhodné, když jsou
lidé lhostejní. Může s nimi lépe
manipulovat, zneužít je. Lhostejnost
je druh lenosti. A lenoši se nechtějí
namáhat tím, že budou rozeznávat
dobro od zla. Opak lhostejnosti je
zájem a aktivita. Není mi jedno, co se
kolem děje, nejsou mi lhostejní lidé
kolem mě. Lidé tohoto typu většinou
trpěli, protože byli a stále jsou pro
zlo nebezpeční. Tito lidé nejsou
většinovou společností moc oblíbení,
protože neustále otravují, vyptávají
se a zajímají se o svět kolem sebe.
Ale přece oni jsou zárukou toho, že
proti zlu bude někdo bojovat.
(František V.)

Nejdříve se musíme zamyslet nad
tím, jakou roli má Bůh v tomto citátu.
Bůh má moc tvořit, ale také ničit.
Když se člověk rozhodne tvořit,
většinou z toho nic špatného ne-
vzejde. Problém nastává v ničení. Lidé
jsou mistři destrukce. Je jedno,
jestli mluvíme o zbraních hromadné-
ho ničení, obyčejném noži nebo hro-
madě odpadků plovoucích někde
v oceánu. Člověk si prostě myslí, že
může všechno-od ničení přírody po
ukončení cizího života. Což ale ne-
může. Druhý možný význam je hrát si
na pána. Moc je velmi lákavá. Mnoho
lidí by pro ni udělalo téměř cokoli.
Problém je, že ji lidé nedokáží použí-
vat k dobru. Vždy bude soudce na-
držovat jedné straně, pokaždé si
vládce bude chtít přilepšit. Lidé jsou
prostě moc sobečtí a emocionálně
nestabilní na to, aby vládli nebo sou-
dili.
(Dominik R.)

Lidská podstata spočívá v tom, že
lidé vytvářejí vztahy. Takový vztah
může ale vážně narušit, když se je-
den z dvojice považuje za největšího
hrdinu a krále každé situace. Poté
hrozí, že toto přehnané vnímání se-
be sama vzroste až v narcismus.
Narcista žije z toho, že mu ostatní
připomínají, jak je úžasný, a díky
tomu vlastně vymění lásku a vztahy
za obdiv a uznání. V dnešní obě se
narcismus šíří díky sociálním sítím.
Především srovnávání se s ostatními
a předhánění se v tom, co jsem dnes
už stihl, vede k potřebě uznání od
internetového publika. Dnes je nar-
cismus skoro až norma. Na druhé
straně nikdo nemá být ani příliš se-

Každý z nás má sny, touhy, před-
stavy i přání. Od těch nejskrom-
nějších až po ty těžce dosažitelné.

„ČLOVĚK PROSTĚ NENÍ BŮH A HRA NA NĚJ

SE MU KRUTĚ MSTÍ".
A každý z nás má svobodnou vůli se
je snažit naplnit tak moc, jak
chceme my sami. Některé lidi od-
radí první nezdar- v té chvíli
řeknou, že se jim to nemělo nikdy
povést. Takto skončí mnoho plánů,
protože nejlehčí je říct, že se to
stejně nepovede a že snažit se je
jenom ztráta času. Jiní se ale snaží
dál a často potom dosáhnou vlast-
ních cílů. Někdy je potřeba jenom
malého povzbuzení (jako je na-
příklad hudba nebo slova kamará-
da…) a dokážeme velké věci.
(Emily B.)



Každý člověk by se měl v životě
snažit o dobro a odpovědět si na
otázku, jak vnést dobro do
společnosti. Myslím si, že by člověk
měl hodně studovat a přemýšlet,
aby se uměl zorientovat v tom, co je
pravda a co je lež. Pak bude mít s
největší pravděpodobností velkou
šanci zvolit dobrého kandidáta,
který bude pozitivně ovlivňovat
dění v naší společnosti.
(Karel K.)

V dnešním světě člověk už jen těžko
rozezná pravdu od lži a dobro od zla.
Lži se rychle šíří a jsou lehko uvěři-
telné. Zato pravdu je někdy až
nemožné najít. Zlo se šíří spolu s lží.
(Viktorie K.)

Nechápu, proč někteří lidé vyčí-
tají druhým přetvářku a fa-
lešnost, když se sami někdy takto
chovají a vůbec si to neuvědomují.
Dokud se někdo nezačne chovat
normálně slušně, tak druzí budou
pořád stejní.
(Dominik H.)

Podle dobrého chování se pozná
zdravý a inteligentní člověk. Slušné
chování vytváří dobrou společnost,
k dobrému chování nám slouží také
zákony. Bez zákonů a bez výchovy
rodičů bychom se k sobě chovali
jako zvířata, ba ještě hůř. I svět
kolem mne se točí okolo chování.
Kvůli špatnému chování, postojům
vůči druhým vznikají spory a ty
mohou vést k mnohem větším roz-
brojům, třeba až k válkám mezi
státy. Opakem dobrého chování je
arogance a pýcha. S těmito
vlastnostmi to mnohdy nedopadne
dobře. Takoví lidé jen dělají sami
sobě ostudu. Proto by se měl člověk
učit zdravému sebevědomí a po-
máhat lidem. Určitě je správné se
kvůli dobrým vztahům usmířit než
se kvůli nějakým sporům rozhádat.
Lidé se prostě sami musí chovat
tak, jak si myslí, že by se měli
chovat druzí.
(Jirka V.)

Ať se každý zamyslí nad tím, jak by
se podle něj měli chovat ostatní.
Chce, ať jsou ostatní více tolerant-
ní? V tom případě by neměl do-
tyčný čekat, až s tím začne někdo
jiný, ale měl by něco udělat sám a
ostatní se třeba časem přidají.
Chce, aby se lidé postavili šikaně?

„PRAVDA A LÁSKA MUSÍ ZVÍTĚZIT NAD LŽÍ

A NENÁVISTÍ".
bekritický, to vede k depresím.
Každý musí rozeznat tu hranici,
zlatý střed. Nikdo není dokonalý,
a tak ani nikdo nemůže být Bo-
hem. Jelikož máme v historii jasné
důkazy, že přehnané sebevědomí
je špatné, měli bychom se z nich
poučit, a tak předejít nejhoršímu.
(Markéta M.)

„ČLOVĚK BY SE MĚL CHOVAT TAK, JAK SI

MYSLÍ, ŽE BY SE MĚLI CHOVAT VŠICHNI".

Pak by neměl jen netečně stát a če-
kat, až k nějaké dojde a až to někdo
vyřeší. Jistě, pokud bude někdo
páchat zlo, je dost dobře možné, že
ho budou někteří lidé následovat, ale
to platí i v opačném případě. Ať dě-
láte, co děláte, inspirujete ostatní.
(Mirjam O.)
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Ručičky hodin se pomalu sunou vpřed, do místnosti dopadají
poslední sluneční paprsky listopadového slunce a já naslouchám
trochu monotónnímu, ale přeci tak nějak poutavému hlasu paní
učitelky, snažící se nám předat posledních pár vět ze své
přednášky o svobodě. Zamyšleně poslouchám informace
o sametové revoluci, o zástupech demonstrujících na náměstí
a o vybojovaném právu, bez kterého si dnes svůj život pomalu
ani nedokážu představit. Mé myšlenky se ubírají všemi směry,
utíkají jako ty ručičky hodin, ke kterým jsou právě
obráceny pohledy hned několika mých spolužáků.
Přemýšlím o sobě, o dnešním světě. O tom,
kolik toho v životě mám a jak málo jsem za to
vděčná. Přemýšlím o odvaze, o risku, o víře
…o svobodě.
Ani zvonek ohlašující konec vyučování

mé myšlenky nezastaví. Přemýšlím dál, mé
myšlenky se teď podobají lístkům
bezstarostně poletujícím ve větru.
Nepřítomně překračuji školní práh,
v mysli jsem však stále v roce 1989,
stojím spolu s davy na Václavském
náměstí. Zavírám oči a oddávám se
myšlenkám. V neslyšné písni
podzimních listů slyším tichý
cinkot tisíců klíčů…

(Jindra T. Závorková)

Tichá píseň klíčů



PODZIM
Autoři: kluci 2. A

Padá listí, padá z výšky,
na hlavu nám spadly šišky.
Děti si pouští draky,
máma a táta s nimi taky.
Děda sbírá v zahradě hrušky
a z lesa se ozývají rány z pušky.
To myslivci mají hony

a z kostelů jsou slyšet zvony.

ZVÍŘÁTKA A PODZIM
Autoři: holky 2. A

Naše milé vlaštovky
chystají si aktovky.
Do daleka pospíchají,
děti jim na cestu mávají.
Veverky se na zimu chystají,
rychle si šišky loupají.
Ježci po zahradě běhají
a hromádku listí chystají.





ENNEAPHOEBIA (Eneafobie)




