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21. listopadu 

se v Oblastním muzeu v Chomutově v Domě Jiřího z Popela z Lobkovic pořádal 15 ročník zábavné 
vědomostní soutěže s názvem „Regionální dějiny II“, která je určena pro tříčlenné týmy žáků 
základních škol. 
Tématem letošního ročníku byl železniční uzel na Chomutovsku. 
Soutěž se skládala ze dvou částí. Vědomostní část tvořil test ze všeobecných i regionálních dějin. 
Poté následovalo zábavné pátrání v areálu Oblastního muzea. 
Naši školu reprezentovalo celkem osm týmů. Nejlépe z nich si vedly: 

 

                    3. místo – Leontina Křikavová, Diana Slavíčková a Andrea Krouparová – 8.A 

                    4. místo – Helena Sieberová, Ondra Melč, Lukáš Stádník – 8.B 

                    4. místo – Radek Voch, Michal Rezek a Kryštof Gärtner – 6.A 

 

3. prosince 

se na ZŠ Akademika Heyrovského hrálo okrskové kolo Florbal Cup 2013/2014 mladších žáků. 

 
1. místo – družstvo ZŠ Školní (postup do okresního kola) 

Naši hráči: 
Jan Koťátko – 6.A, Tomáš Uhlík, Jan Novák – 7.B, Ondra Sušický, Kryštof Kosť – 6.C, Ondra 

Slanař – 7.A, Fencl Ondra, Vojta Bernas a Jirka Jinoch – 7.C 

 

10. prosince 

se na ZŠ Hornická hrálo okrskové kolo Florbal Cup 2013/2014 starších žáků. 

 
2. místo – družstvo ZŠ Školní  

 

Naši hráči: 
Lukáš Fák, Tomáš Salaďak, Pepa Kovář, Jan Karlovský – 8.C,Vojta Hartan, Jan Kittler, Václav 
Otáhal, Matěj zdráhal, Jakub Frydrych – 9.B, Ondra Cerha, Holý – 8.A 

 

10. prosince 

se v Ústí nad Labem konala soutěž Mladý chemik Ústeckého kraje. Soutěže se zúčastnilo 
celkem sto deset soutěžících, z nichž do dalšího kola postoupilo třicet nejlepších. 
 
Naši školu reprezentovali žáci Vláďa Kordula a Erik Sichrovský z 9.B. Oba postoupili na základě 
úspěšného řešení do dalšího kola. 

 

 
11. – 12. prosince  

se konala soutěž Litvínovský choroš, kterou pořádá Schola Humanitas. Letošního ročníku se 
zúčastnilo 50 družstev ze škol Ústeckého kraje. Soutěžní úkoly prověří především všestrannost. 
Kromě vědomostí z přírodopisu, chemie, zeměpisu, fyziky i cizích jazyků musí žáci prokázat i 
fyzickou zdatnost. Letos to byl skok z místa do dálky, minigolf a švihadlo. 
                                                  12. místo – družstvo ZŠ Školní Chomutov 

 

Družstvo naší školy: Vláďa Kordula, Václav Otáhal a Jan Kittler – 9.B 
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16. prosince 

se v Městské sportovní hale v Chomutově hrálo okresní kolo Florbal Cup 2013/2014 mladších 
žáků. Po vítězství v okrskovém kole nezaváhali naši chlapci ani v okresním kole florbalového 
turnaje a postoupili do krajského finále, které se uskuteční 15. ledna  v Teplicích. 
 

1. místo – družstvo ZŠ Školní Chomutov  

 

Naši hráči: Jan koťátko – 6.A, Tomáš Uhlík, Lukáš Vorel – 6.B, Kryštof Kosť, Ondřej Sušický –                                              

-                 6.C, Jakub Pavuk, Ondra Slanař – 7.A, Ondra Fencl, Vojta Bernas a Jirka Jinoch – 7.C 

                                                        

  

 

Výsledky utkání našeho družstva v okresním kole: 
Utkání ve skupině:  
ZŠ Školní : ZŠ Kadaň Školní – 3 : 3 

ZŠ Školní : ZŠ Jirkov Krušnohorská – 3 : 1 

Semifinále:          

ZŠ Školní : ZŠ Březno – 1 : 0 

Finále: 
ZŠ Školní : ZŠ Kadaň Pionýrů – 1 : 1, nájezdy 1 : 0 

 

Chlapcům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů 
v krajském finále ! 
 

 

28. prosince 

se v SKKS v Chomutově konalo okresní kolo Dějepisné Olympiády. Tematickým zaměřením 
letošního ročníku bylo „Město v proměnách času“. 
 

23. místo – Jakub Růžička, 9.B 

 

14. ledna   

proběhlo v Ústí nad Labem další kolo soutěže Mladý chemik Ústeckého kraje. 

 

3. kolo soutěže Mladý chemik ústeckého kraje 

14. ledna se na Gymnáziu a Střední odborné škole v Ústí nad Labem konalo již 3. kolo 
soutěže Mladý chemik. Do tohoto kola postoupili Erik Sichrovský a Vláďa Kordula, kteří naši školu 
úspěšně reprezentovali již v kole druhém, které proběhlo v prosinci. Po tomto kole, kterého se 
zúčastnilo 110 soutěžících, se Erik  a Vláďa probojovali mezi třicet nejlepších.   

Na ty tentokrát nečekal test, jak tomu bylo ve druhém kole, ale laboratorní práce, ve které 
žáci připravovali sirovodík a zjišťovali obsah soli v roztoku. Výsledky 3. kola a jména pěti 
nejlepších, kteří postoupí do národního kola se všichni soutěžící dozví až 12 března. 

  

Erikovi a Vláďovi gratulujeme a držíme palce!  
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15. ledna 

se v Teplicích hrálo krajské kolo Florbal Cup 2013/2014. 
 

3. místo – mužstvo ZŠ Školní Chomutov 

 

Mladší žáci přivezli z krajského kola bronz ! 
 

Výrazného úspěchu dosáhli na sportovním poli naši mladší žáci. 15. ledna proběhlo v pěkné 
sportovní hale v Teplicích krajské kolo ve florbalu žáků  6. – 7. tříd. Naši chlapci s přehledem 
vyhráli svou skupinu a jediná porážka v semifinále je poslala do souboje o celkové třetí místo 
v turnaji. Tam po velmi dramatickém souboji porazili až na samostatné nájezdy tým ústecké základní 
školy a vybojovali vytoužené bronzové medaile a pohár za 3. místo. 

 

Gratulujeme a přejeme další úspěchy ! 
 

Naši florbalisté: Jakub Pavuk, Ondřej Slanař – 7.A, Vojta Bernas, Ondra Fencl a Jirka Jinoch – 7.C,  

                           Tomáš Uhlík, Honza Novák – 6.B, Kryštof Kosť a Ondra Sušický – 6.B 

 

 

12. ledna 

se ve škole konalo vyhlášení výsledků projektu Krušné hory, domov můj, který pořádalo 

vzdělávací a informační centrum Lesná. Účelem projektu bylo seznámit žáka základních škol 
v Ústeckém kraji s oblastí Krušných hor, konkrétně s historií lidových řemesel, těžbou a osídlením. 
Třída, která v soutěži zvítězila, získala za odměnu jednodenní exkurzi do Krušných hor. 
 

1. místo – třída 8.A 

 

22. ledna 

se v Domě dětí a mládeže v Chomutově konalo okresní kolo Matematické olympiády. 
 

13. – 14. místo – Erik Sichrovský, 9.B 

       15. místo – Vojtěch Hartan, 9.B 

                                                 10. – 14. místo – Valentina Matzuzzi a Adam Neugebauer  5. tř. 
                                                                                                                  

Erik a Vláďa na soutěži Mladý chemik 

Družstvo florbalistů  
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6.A byla v nemocnici 
 

7. listopadu se vypravila třída 6. a se svou třídní 
učitelkou Janou Miklovičovou do nemocnice. 
Žáci dobrovolně věnovali dětskému lůžkovému 
oddělení mnoho hraček. Předání proběhlo 
v odpoledních hodinách v nemocnici Chomutov 

za přítomnosti paní doktorky Aliny Traiberg. 
Žáci měli možnost si oddělení prohlédnout a 

předat dárečky dětem. Celá událost byla velmi 
příjemná a žáci odcházeli s dobrým pocitem.  
Spolu s naší paní učitelkou jsme se rozhodli, že 
vykouzlíme úsměvy na tvářích nemocných dětí. 
Uspořádali jsme sbírku hraček. A tak jsme nosili 
a nosili, až toho byl kopec. Nakonec jsme hračky 
společně odnesli do nemocnice. 
Doufáme, že naše hračky dětem udělaly radost.
  Vojta Herclík a Anna Köchleflová, 6.A 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.A spala ve škole 

 
Dne 18. října spala třída 6. a s paní učitelkou Miklovičovou ve škole. Během této aktivity si zahráli 
spoustu her, zatančili si a hooodně jedli. Celá akce se všem velmi líbila.  
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Spaní ve škole a výlet do Drážďan 
Noc z 9. na 10. prosince strávila naše třída 8. A 
ve škole a hned ráno jsme společně s dětmi ze 
6.A vyrazili na výlet do Drážďan. 
Začalo to takhle. V neděli večer jsem celá 
nedočkavá s plnou taškou a spacákem odjížděla 
z domova. Přijeli jsme před školu a jediného 
člověka, kterého jsem viděla, byla spolužačka 
Dia. Přicházím k ní a dozvím se, že chudák 
holka tady už čeká dlouho, protože přišla moc 
brzy, a že jí snad upadnou nohy. Společně jsme 
čekali a asi o deset minut později vidíme 
přicházet paní učitelku, ale jen s Eliškou. Moc 
nadějně to tedy nevypadalo. Nakonec to však 
dopadlo dobře! Postupně přicházeli další a další. 
Navštívila nás i bývalá spolužačka z naší třídy a 
bylo to moc fajn. Večer byl super. Objednali 
jsme si pizzu a koukali na horory. Byly opravdu 

strašidelné. Někteří se báli tak, že se raději 
nedívali.   
Ráno jsme se vzbudili ospalí a polámaní. Přesto 
už od rána panovala dobrá nálada. Měli jsme 
totiž namířeno do německých Drážďan. Jednak 
jsme tam jeli kvůli historii do obrazárny ve 
Zwingeru,  ale  také jsme se chtěli naladit na 
vánoční atmosféru na vánočních trzích. 
Po necelých dvou hodinách jízdy jsme přijeli do 
samého historického centra Drážďan. Počasí 
nebylo přívětivé. Mokro, déšť a teplota pod 
nulou. Když jsme se dostali k obrazárně, narazili 
jsme na zamčené dveře. K naší smůle jsme 
zjistili, že v pondělí je v obrazárně zavřeno.  No 
ale jeli jsme na výlet a nějakého zážitku jsme se 

vzdát nechtěli, a tak jsme usmlouvali bezplatný 
vstup do drážďanského zámku. Nakonec se 
ukázalo, že všechno zlé je k něčemu dobré. 
Zavřená obrazárna byla spíš k našemu štěstí, 
protože zámek byl pro nás určitě zajímavější. 
Bylo tam tolik drahých historických předmětů, 
zbraní, spisů a kilogramy zlata, diamantů, 
drahokamů, klenotů a šperků. Na prohlídku tří 
pater zámku doslova přeplněného bohatstvím 
jsme měli dvě hodiny, po kterých nás bolely 

nohy a měli  jsme toho dost.  
Ale pro některé to teprve začalo. Vánoční trhy, 
obchodní centra, tradiční vánoční jídla, vánoční 
zvyky, které Němci dodržují. Každý si tam přišel 
na své. Někdo se prodíral davy turistů na trzích, 
někdo si šel po kilometrech, které jsme nachodili 
v zámku, odpočinout a občerstvit se u stánkařů, 
kteří dokonce rozuměli i mluvili česky. Někteří 
se ve skupinkách ztráceli mezi stovkami 
obchodů, pater a tisíci návštěvníků v nákupních 
centrech, zkrátka předvánoční horečka jako 
z nějakého amerického filmu. 
Ani se nedivím, že někdo dokonce i hodinu před 
naším srazem na drážďanském náměstí čekal a 
vytřepával si nohy od náročné chůze. Nakonec 
jsme se sešli všichni a kolem čtvrté hodiny ke 
škole.  
Doufám, že se příští rok do Drážďan podíváme 
znova. Bylo to bezva. 

                                                                                                    
Jan Rola a  Aneta Stupáková,  8.A 

 

 

Petr z 5. D vystavuje v knihovně 

Dvanáctiletý Petr Erdélyi z 5. D žije ve světě vlastních představ. Má neobvyklé výtvarné nadání, které 
podporuje jak jeho třídní učitelka Věra Weinholdová, tak  asistentka Dáša Nahodilová. Právě ony mu 
uspořádaly autorskou výstavu ve druhém patře chomutovské knihovny. Péťa kreslí všechny každodenní 
zážitky, které ho potkávají. Z jeho obrázků vyzařuje čistá radost ze života.  
 Jeho diagnóza ho spolu s vážnou vadou sluchu přivedla mezi děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Naštěstí byl obdařen výjimečným nadáním. Z Petrových obrázků se v knihovně můžeme těšit až do konce 
kalendářního roku. Zatím Péťa dochází do výtvarného kroužku Jany Šťastné, kde dál rozvíjí svůj talent. Tři 
roky už kreslí také kroniku vymyšlené dívky Míši, která žije v imaginárním světě. Maluje láskyplné detaily, 
například, jak vypadá nenarozené dítě v břiše Míšiny matky. Na výstavě jsou i výtvory vytvořené počítačovou 
technikou, které Petr vytvořil s minimem technických prostředků. Pro všechny, kteří se chtěli před Vánoci 
pobavit, potěšit a možná i inspirovat, byla tato výstava pohlazením pro duši.                      Soňa Gálová 
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Lyžák  2014 
 

V neděli 5. ledna jsme se všichni natěšení 
sešli ráno na autobusovém nádraží. Byla před 
námi únavná šestihodinová cesta do městečka 
Hinterstoder v rakouských Alpách. Všichni 
jsme čekali, že v Rakousku bude nějaký sníh, 
ale opak byl pravdou. Když jsme tam dorazili, 
slabě pršelo a po sněhu nebylo ani památky. 
Ubytovali jsme se v penzionu Alpenrose.  

Když jsme ale druhý den ráno vyjeli 
kabinkovou lanovkou nahoru, překvapilo nás 
překrásné počasí. Sníh se nacházel zhruba od 
nadmořské výšky 1600 metrů. Nejkrásněji se 

lyžovalo ve 2000 metrech, kde byl přírodní 
sníh a také málo lidí. 
Jako obvykle jsme se rozdělili do tří skupin, 
dvě družstva lyžařů a jedno družstvo 
snowboardistů. Sjeli jsme téměř všechny 
sjezdovky, které Hinterstoder nabízí – téměř 
40 kilometrů.  Všichni jsme se za těch pět dní 
v lyžování zlepšili a v pátek už totálně 
unaveni jsme se vrátili zpátky domů. 
Byl to ten nejlepší lyžák, na kterém jsem kdy 
byl.      
           Jan Rola, 8.A 

 

 



 

 

      Křížový výslech 

 

 

 

Jakub Drnec 

Reprezentuje ve vzpírání oddíl VTŽ Chomutov.  
Náš spolužák Jakub Drnec z 9. B letos znovu uspěl v anketě Nejúspěšnější sportovec 
Chomutovska. Po loňském úspěchu, kdy obsadil druhou příčku, byl v letošním ročníku ankety 
vyhlášen na 4. místě v kategorii mládeže. 
 Jelikož se věnuje sportu, který je pro nás dost neobvyklý, chtěli jsme se o něm od Kuby 

dozvědět něco víc. Položili jsme mu proto pár otázek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak ses cítil, když tě vyhodnotili jako čtvrtého nejlepšího sportovce Chomutovska? 

Chtěl jsem se umístit výš, ale raut, který následoval po vyhlášení ankety, byl příjemný. 
 

Jak dlouho se vzpírání věnuješ? 

Už tři a půl roku. Předtím jsem hrál čtyři roky fotbal.  
 

A co tě vlastně k tomuto sportu přivedlo? 

Jakub Draslík, bývalý žák naší školy, mě vzal v šesté třídě s sebou na trénink a už jsem u toho zůstal. 
 

Komu nejvíce vděčíš za své úspěchy? 

Svému trenéru Františku Filipovi. 
 

Kolik vůbec zvedáš? 

115 kilo v nadhozu a 95 v trhu. 

 

Chtěli bychom vědět, co je trh a nadhoz. 
Při nadhozu je úchop úzký, činku nejdřív tahem přemístím na prsa a pak vyrazím nad hlavu. 
Při trhu je úchop široký a činka se zvedá trhem rovnou nad hlavu. 
 

Kolikrát týdně trénujete a jak tvůj trénink probíhá? 

Trénuji pětkrát týdně a o víkendu bývají jednou za čtrnáct dní závody. 
Trénink začínám rozcvičením s prázdnou 20 kilovou činkou, pak jdu např. 10 krát nadhoz s 90 

kilogramy, potom 6 krát výrazy, dřepy - 6 nástupů po čtyřech dřepech se 100 až 110 kilovou činkou. 
 

Nejlepší umístění v dosavadní kariéře: 
 

1. místo na Mistrovství Evropy v kategorii do 69 kg 

2. místo na mezinárodní Velké ceně Sokolova ve vzpírání mládeže 2013 

1. místo na Mistrovství ČR do 14 let  

3. Místo na Mistrovství ČR do 17 let 
1. místo na Mezinárodní ceně Rakouska 2012 

Vše ve váhové kategorii do 62 kg 

6. místo na Mistrovství ČR do 23 let 
2. místo na Mezinárodní ceně Rakouska 2013 

Účastník juniorské extraligy 



 

 

      Křížový výslech 

 

 

Užíváš nějaké podpůrné doplňky stravy? 

Ano, proteiny, BCCA, kreatin. 

 

Přemýšlel jsi někdy o anabolikách? 

Přemýšlel, ale nikdy bych je nebral. 
 

Co máš na vzpírání nejraději? 

Když nemusím trénovat a mám volný den. 
 

Uvažoval jsi někdy o tom, že se vzpíráním skončíš? 

Každý den, bolí mě záda a kolena . 

 

Kdo je tvým sportovním idolem? 

Náš nejlepší současný vzpěrač Jiří Orsagh. 
 

Jaké jsou tvé sportovní plány do budoucna, kam až by se chtěl dostat? 

Mým vysněným cílem je dostat se na Olympiádu mládeže, která bude v roce 2016 v Tokiu. 

                                      

 

Přejeme ti, Jakube, hodně štěstí.  Spolužáci z 9.B 

 



 

 

      Vlastní tvorba 
 

 

Napsaly děti z 5. A… 
 

Vesnická krajina 

Byl podzim, listí padalo ze stromů a lidé už málo vycházeli 
ven. Přišli o krásné podzimní divadlo. Ptačí zpěv je slyšet už 
jen málo, šípky čekají na to, až je někdo doma uvaří, a udělá si 
z nich čaj. Listí zdobí atmosféru všemi barvami, a zapadlá 
vesnička je veselá kvůli dětem, které pouštějí draky. Sbírají 
venku před svými chaloupkami kaštany, ze kterých udělají 
s tatínky nebo dědečky zvířátka.                                               
                                                                                  Adam Neugebauer 5. A 

 

Temné místo vystřídá naděje 

 
Je podzim a počasí je sychravé. Šli jsme ven a vtom 
jsme zahlédli draka. Byl velký vítr a drak ulétl až do 
míst, kam se neodvážíme. Na místě, kam drak dolétl, 
byla krajina. Ta krajina by i na sebeveselejšího 
člověka působila smutně. Velmi smutně. Je tam 
mlha, a počasí je jako v zimě. Akorát tam není sníh. 
Stromy jsou skoro holé. To strašidelné místo je 
nazýváno jako nejtemnější krajina vůbec. Je tak 
temná, že by i laň se stádem a jelenem, a lidé 
z celého světa, utekli. Ale jsou na omylu.  Když je 
jaro, všechno ožije.  
                                                   Kristýna Paluchová 5.A                                                                                                                             

 

Co se dá dělat na podzim? 

Na podzim se vyrábějí draci, 
ale dá to velkou práci. 
Broučci už nikam nepoletí, 
protože už je 21. století. 
Dají se nakupovat dárečky 

pro babičky a dědečky. 
Světla zase ubývá, 
zimy opět přibývá. 
To je ten náš podzim. 
        Natálka Široká 5.A 
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Páťáci píší povídky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako Horacio v muzikálu Hamlet Bojíš se kominíků? 

Malý kluk Jakub si šel hrát ven s kamarády. Když se vracel, byla už tma, 

ale on viděl na střeše vedlejšího domu nějakého pána. Vykřikl tedy: ,,Ale 

né, zloděj!´´ Rodiče nebyli doma. Musel si odemknout sám, ale neměl klíče. 

Měl strašlivý strach, protože se k němu pomalu přibližoval ten zloděj. A 

když si k němu stoupnul, zeptal se: ,,Ty se bojíš kominíků?´´ Tak mu došlo, 

že je to kominík.                            David Stupák 5. A     

Záhadný strom 

Na poušti jede pán na velbloudovi. Usínal, a to se nemělo stát. Velbloud pána shodil 

a začal utíkat k nejbližší oáze. Pán se nerozběhl za velbloudem, protože čty i nohy 

jsou rychlejší než dvě. Pán šel s hlavou sklopenou, protože věděl, že je uprost ed 

pouště. Plouží se na sever. Neví, kam jde. Najednou bum! Když zvedl hlavu, uviděl 

strom s velkým jezerem za ním. íká si: ,,Hm, dobré, teď mám ještě halucinace. Teď 

si můžu p edstavit švédský stůl a nějakého jeepa 4 x 4.´´ A opravdu se tak stalo. 

Poděkoval, ani nevěděl komu. Odjel z pouště za rodinou. Strom se zasmál a zmizel.  

Kdo ví, t eba vyrostl znova u nich na zahradě. 
                                                                                                                       Adam Neugebauer 5. A 

Adopce 

V dětském domově žila holčička jménem Molly. Měla se tam moc dobře. Jednou se Molly dozvěděla, 

že si ji chce adoptovat nějaký pár.  Molly z toho moc nadšená nebyla. Druhý den si šla s kamarádkami 

koupit knížky. Dorazily ke dveřím, a v tom se objevila banda kluků. Vyhrožovali holkám, že jestli jim 

nedají peníze, budou litovat. Dvě holky utekly a Molly zůstala sama. Nechtěla to vzdát. Vtom do ní 

někdo zezadu strčil a upadla na chodník. Probudila se až v nemocnici. ,,Tento mladý pár tě 

zachránil,´´ řekl jí lékař. Ti lidé vypadali strašně mile. ,,Kéž byste byli moji adoptivní rodiče.´´ ,,Ale 

to my jsme.´´ Molly se chtělo křičet radostí. Byla potom se svými adoptivními rodiči šťastná jako 

nikdy dřív.        Lucie Národová 5. A 
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Narozeniny 

Ahoj, já jsem Mikuláš a dnes mám narozeniny. Můj táta říkal: ,,Až ti bude 

sedm let, tak uspořádám oslavu.´´  Dnes mi je sedm let. Odpoledne jsem šel 

uklidit pokoj, a maminka říká, máš tam bordel, ale já si to nemyslím. Když 

jsem uklidil, už tu byli mí spolužáci a jejich rodiče. Přišel i můj strýc a 

přinesl flétnu, aby mi mohl zahrát. Když začal hrát, tak jako by mě někdo 

bouchl do hlavy. A teď mě bolí. A když strýček přestal, tak byli všichni rádi. 

Táta řekl: ,,Mikuláši, před sedmi lety jsem ti slíbil oslavu, a říkal jsem si, 

doufám, že ten kluk nikdy nevyroste. A on vyrostl.´´ Všechny to rozbrečelo, a 

já jsem byl rád, že mám takovou rodinu a kamarády. Pak jsem řekl: ,,Můžu si 

rozbalit dárky?´´ ,,Mikuláši, nebuď drzý, ještě jsi nesnědl dort. Až ho sníš, 

tak si je rozbalíš.´´  Tak jsem ho hodně rychle snědl.                        Jakub Haas 5. A 

 

Lesní zajíc a mrkev 

Byl jednou jeden zajíc a ten žil sám ve velkém lese. Každý den chodil na farmu pro 

mrkev. Farmář mu dával mrkev, stejně tak i farmářka a děti. Jednou v létě odjela 

farmářova rodina na dovolenou. A zajíc se divil, proč nikdo nestojí u vrat s mrkví a 

vodou. Kdyby tento zajíc uměl číst, tak by věděl, že jsou na dovolené. Tak se zajíc 

zkusil protáhnout plotem. A vyšlo to! Doběhl si pro mrkve a misku vody. Tak se 

protáhl plotem každý den. Když farmářova rodina přijela, divili se, kdo jim snědl 

tolik mrkve.                                                               Daniel Husák 5. A 

 


