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Tento sborník vznikl propojením fotografií a literárních prací �ák! Masarykovy základní �koly v Nezamyslicích. 
�áci 7. ro"níku v rámci volitelného p#edm$tu informatika zachytili hledá"kem fotoaparátu podzimní krajinu v okolí 

biocentra Mokro�. Fotografie dále upravovali v programu Zoner Photo Studio. 

Dojmy z fotografií pak na papír p#enesli �áci 6. a 9. ro"níku ve svých literárních textech, které tvo#ili v "eském jazyce. 
 

 

 
Auto#i fotografií                             Foto: Jarmila Krupi"ková 

 

Sborník p!vodních literárních text! a fotografií vytvo#ili �áci Masarykovy Z� a M� v Nezamyslicích 

pod vedením Mgr. Jarmily Krupi"kové 
Autorem fotografie na obálce je Nikola %echová (7. B) 

Náklad 6 výtisk! 

Podzim 2011 

 



Foto: Vojta Knap, 7. A 
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Podzimní p!íroda 

 
Co se d!je na podzim? 

Padá listí bum a bim. 

�lutá, hn!dá, "ervená, 

ale kde je zelená? 

 

Schovala se spolu s létem, 

podzim i tak hýbe sv!tem. 

�lutá, hn!dá, "ervená, 

to jsou barvy podzima. 

 

Venku u� je chladn!ji, 

zví#átka zásoby shán!jí. 

A my místo podzimu 

ucítíme chladnou zimu. 

 

Lidé jen listí shrabují 

a jablka sklízí. 

Pes zas hryzá kost, 

asi jen tak pro radost! 

 

Text: Ond!ej Bene�, 6. A 

Foto: Zuzana �á�ková, 7. A  



Foto: Zuzana �á�ková, 7. A 
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List v!�ivot 

 
Dobrý den! Jmenuji se Vítek a jsem z rodu list". Nejrad#ji na celém sv#t# mám svoji rodinu. Je velmi 

rozv#tvená. V�ude, kam se v p$írod# podívám, jsou mí p$íbuzní. Moji sourozenci se jmenují Ani%ka, 

Terezka, Moni%ka, Vendulka, Pepík, Vojtík � Mám jich tolik, �e u� ani nevím, jak se jmenují. 

 

Z ro%ních období mám nejrad#ji podzim. V�dycky si koupíme padáky a ská%eme ze strom". M"j 

bratranec Ondra si n#kdy vyleze a� úpln# do koruny stromu. Kdy� pak p$istaneme na poli, hrajeme 

si na hon#nou a na schovávanou. Tam se to hraje nejlépe. My si hrajeme jinak ne� vy lidé. Skr%íme 

se za hroudy hlíny a potom se pleteme zajíc"m a r"zným lesním zví$átk"m pod no�ky. To je 

legrace, kdy� upadnou na zem a my se jim zavrtáme do srsti. 

 

Nejhor�í to mají listy, které rostou na stromech v zahradách lidí. Po opadání je toti� shrabou na 

jednu hromadu. Musí se hodn# kr%it, ma%kat a �&ouchat. Ale zase je jim teplou%ko. Takový �ivot mají 

na�i sousedé. Zítra k nim p"jdeme na náv�t#vu. Mají sice jen 569 d#tí, jen�e vlastní více hra%ek ne� 

my.  

 

Asi u� budu kon%it, proto�e kdybych vám m#l vypráv#t v�echny mé p$íhody, tak byste se u%etli a 

uposlouchali. Tedy, na shledanou. 

 

Adéla!Dostálková,!6.!A 

 



Foto: Lucie Zelinková, 7. B 
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Co si povídaly kapky rosy 

 
Bylo nebylo. �ila kdysi paní Pampeli�ka a ta byla velmi osam!lá. Nem!la �ádné kamarádky, 

nem!la vlastn! nikoho.  

Ale v jeden osudový den se to zm!nilo. Za"al fi"et vítr a z ni"eho nic za"aly padat z oblá"k# 

kapi"ky vody. Paní Pampeli�ka se divila, co se d!je. Ale pak si $ekla, �e to nechá být, a usnula. 

Ráno, kdy� se vzbudila, sly�ela n!koho, jak n!co �eptá. Rozhlí�ela se kolem, ale nikoho nevid!la. 

Za chvíli to �eptání p$estalo, ale pár chvil za"alo znovu� 

 

Pampeli�ka byla zmatená a trochu na�tvaná. Zak$i"ela: �Je tu n!kdo?� �To mluví� s námi?� ozvalo 

se potichu. �Ale s kým to mluvím?� volá Pampeli�ka, �kdo jste?� �My jsme kapky rosy,� ozvalo se 

op!t potichu. �Co d!láte tady u m! na klobouku?� $íká Pampeli�ka. A tu za"aly kapky vypráv!t: 

�My jsme byly velmi osam!lé, nem!ly jsme si s kým povídat. A najednou nás vítr zavál k tob!. Máme 

nápad% Co kdybychom se zabavily zp!vem?� �Ano,� zvolala Pampeli�ka, �to je skv!lý nápad%� A tak 

se stalo, pampeli�ka zpívala, kapky hrály a cinkaly, vítr pofukoval a v�ichni se lehce pohupovali 

do rytmu.  

 

Kapky rosy se staly s Pampeli�kou nerozlu"nými kamarádkami a u� nikdo z nich nebyl smutný a 

osamocený. 

 

Sabina Vrbová, 9. A 

 



Foto: Nikola !echová, 7. B 
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Leknínová víla 

 
Bylo, nebylo. V jednom rybníce �ila leknínová víla Bìlinka. Ta se pøed mnoha a mnoha lety 

zabydlela na nejkrásnìj�ím leknínu na svìtì. Leknín byl bílý jako sníh. Bìlinka mìla �aty z listù 

stromù a náhrdelník z jeøabin.  

 

Ka�dý den chodilo k rybníku mnoho lidí. Jak dìti s rodièi, tak i turisté. Nevadilo jim, �e je od 

nich rybník Mokro� tak vzdálený. Procházeli se tu, ale jezdili sem i na kole. 

Proto byla Bìlinka ráda, �e ne�ije v rybníce úplnì sama. Mìla tu kamarády � kapra Zbyòka a 

�tiku Pe�u. Nìkdy v�ak mìla touhu popovídat si i s lidmi, ale v�dy, kdy� to zkusila, nikdo ji 

nesly�el. Proto byla poøád smutná. Byla toti� malièká a mìla tenký hlásek. Sly�eli ji jen její 

kamarádi z Mokro�e.  

 

Jednou zavolala na svou kamarádku �tiku Pe�u, která je bylinkáøka: �Prosím tì, nenamíchala bys 

mi lektvar, abych mìla silnìj�í hlásek?� �tice se tento nápad vùbec nelíbil, proto jí odpovìdìla: 

�Dala bys mi za to tvé krásné dlouhé vlasy?� �Ne, to nedala,� lekla se Bìlinka. �tika Pe�a si 

oddechla, nechtìla Bìlinèiny vlasy, ale uvìdomila si, jak by asi bylo na svìtì, kdyby lidé vìdìli, �e 

existují nadpøirozené bytosti. Byli by celí popletení a dìlali by na ubohé Bìlince nìjaké pokusy.  

 

Bìlinka tak dál bydlí na svém krásném bílém leknínu a má pøátele, kteøí jí budou v�dy 

naslouchat a dobøe radit. 

Kate!ina Lou"ková, 6. A 



Foto: Nikola !echová, 7. B 

10 

 



11 

  

 

 

Letím 

 
Ahoj lidi, já jsem list, 

!ervená je barva má" 

Nejsem ale jediný, 

kdo ze stromu padá" 

 

#eká m$ te% volný pád 

ze strom& i ke'&. 

Fííííííí a u� letím jako pták, 

ale nemám pe'í. 

 

 

Text: Ond ej!Bene�,!6.!A 

 

Foto: Vojta Knap, 7. A 

 

 



Foto: Lucie Zelinková, 7. B 
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Jak jsem se t!�il na podzim 

 
Dobrý den, cht!l bych vám vypráv!t m"j p#íb!h� 

 

Vyrostl jsem na ja#e a byl jsem zelený. Byla mi lidi$ky taková zima, a� to bylo k nevydr�ení. No a 

tak to �lo a� do léta. To jsem tro�ku vybledl, ale mo�ná byste to ani nepoznali. 

 

Z vý�ky byl krásný výhled% Chvíli jsem se díval na d!ti, jak se koupou, jak b!hají na h#i�ti, jak 

jezdí na skateboardu nebo jak hrají basket. Tak to �lo den co den a� do konce léta.  

 

Kdy� nastal podzim, tak jsem se t!�il, �e m! pan Podzim nat#e na�luto, abych vypadal jako mí 

kolegové. &ekal jsem a $ekal. A do$kal jsem se% P#i�el Podzim a za$al natírat lístek po líste$ku. Kdy� 

se blí�il ke mn!, zav#el jsem o$i�Po chvíli v�ak sly�ím samé chichi a chacha. Otev#el jsem o$i a 

uvid!l� Nos mám $ervený a ruce $ervené a ... Tak proto se mi smáli. Dovedete si to p#edstavit? 

Jediný $ervený list mezi �lutými?  

 

Brzy v�ak za$alo sn!�it a kone$n! jsem se snesl na zem. U� jsem nebyl nikomu k smíchu. 

Na shledanou p#í�tí rok. Ahóóój. 
 

Barbora Mi�ová, 6. A 

 



Foto: Tereza Pavlíková, 7. A 
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Podzim 

 

Podzimní p!íroda je krásná, proto�e je 

barevná. Mám ji velice ráda. Kdy� padá listí 

ze strom", tak #ápi odlétají na jih za teplem, 

proto�e by jim zde byla zima. Jiná zví!átka 

si st!ádají zásoby na zimu.  

 

Ráno, kdy� vstanete z postele, tak bývá 

venku v$t�inou mlha. Také m"�e být i rosa, 

která bývá v$t�inou na tráv$ nebo na 

pampeli�kách. Na listí, které padá ze stromu, 

je p!ekrásný pohled. A to hlavn$ tehdy, je-li 

více strom" vedle sebe.  

 

A to víte, �e má podzim nespo#etné mno�ství 

barev? Ano, je to pravda. Ka�dý list nebo 

strom má jiný a neopakovatelný odstín barvy. 

A to se mi na podzimu líbí ze v�eho nejvíc� 

 

 Text: Nikola Dostálíková, 6. A 

 

 
 

Foto: Petr Moravec, 7. B 



Foto: Patrik Moudrý, 7. A 
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Jak si podzim popletl barvy 

 

Léto pomalu odcházelo, venku se za!alo ochlazovat. Podzim se tedy rozhodl, �e u� je na !ase, aby 

za!al zbarvovat listí a krajinu. Ale moc se mu necht"lo. Cítil se unavený. Léto, které se ji� chystalo 

ke spánku, se toho v�imlo. �lo za Podzimem a #eklo mu: �Takhle unavený by nem"l barvit listí, 

po!kej je�t" chvíli. Co kdyby sis popletl barvy?� Podzim v�ak nem"l rád, kdy� se mu n"kdo pletl do 

jeho práce. Odsekl Létu: �Nic nepopletu$ Ty se rad"ji starej o to, co a jak ud"lá� ty p#í�tí rok$� Léto se 

na�tvalo a pomyslelo si: �A% tedy ten hlupák ty barvy poplete$� 

 

A stalo se. Podzim barvy opravdu pomíchal. Pole bylo modré, listí zbarvil do !erna a stromy byly 

rudé$ A tak to �lo a� do 10. prosince� Zima, co se ji� pomalu probouzela, si v�eho v�imla. �la za 

Podzimem, ale ten spal. Byl unavený. Zima na n"j k#i!í: �Podzime, vstávej$ Copak to nevidí�? Pole 

modré, listí !erné a stromy rud" !ervené$ Co to má být?� Ale Podzim jen zachmu#en" odpov"d"l: �Co 

by? Byl jsem tak unavený, �e jsem naplácal v�echny barvy, kam jsem cht"l. A také se mi to tak líbí. 

Je to zm"na. A ví�, co? Neple% se do mé práce.� Ale Zima se nenechala odbýt: �Co ta tráva? V�dy% je 

zelená jako na ja#e. D"ti jsou z toho v�eho popletené$� 

 

Zima p#emý�lela, co s tím. Takto to p#ece nemohla nechat. Ale i kdy� se sna�ila sebevíc, 

s Podzimem nebyla #e!. P#emý�lela dál a najednou si #ekla: �U� vím, jak na to$ Pokryju celou 

krajinu sn"hem.� Jak #ekla, tak se stalo. Nejv"t�í radost m"ly d"ti. Ale to je ji� jiné vypráv"ní� 

 

Monika �ebáková, 6. A 



Foto: Leona Sáblíková, 7. A 
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Jsem List 

 
Ahoj, jmenuji se List a budu vám vypráv!t o svém �ivot!. Na ja"e jsem se narodil na dubu a po pár 

dnech m! p"íroda obdarovala krásným a zajímavým darem. Zezelenal jsem. A to se mi velmi líbilo. 

Ale co se nestalo# Za$alo léto a sluní$ko pra�ilo� Mn! bylo hodn! horko. Hádejte, co jsem z té vý�ky 

vid!l. Nevíte? No p"ece d!ti. Hrály si na hon!nou, na babu nebo jezdily na kole. Prost! bezva. Pak 

jsem si zd"íml. Co se v�ak nestalo# Jak jsem se probral, tak jsem se opravdu lekl. Byl jsem 

�lutohn!dý. Zeptal jsem se maminky � Stromu: �Co se mi to stalo?� Maminka mi odpov!d!la: �Je 

podzim, synku.� �Aha,� kývl jsem, �tak proto jsem �lutohn!dý?� 

  

A druhý den m! maminka upustila na zem. Le�eli tam i moji brá�kové a sest"i$ky. Zeptal jsem se 

jich, pro$ nás maminka upustila. A sest"i$ky na to: �Proto�e mamince se narodí jiné d!ti a nebylo 

by pro n! místo. Proto nás musí pustit dol% na zem. Tak to v p"írod! chodí.� Pak se to stalo. Lidé 

nás shrabali na hromadu. Tam jsem skon$il. Na hromad! listí. 

 

Abych nezapomn!l � na v!tvi jsme �ili $ty"i brá�kové � Tonda, Pepa, Petr a já. A pro$ jsem se 

jmenoval List? Byl jsem toti� nejv!t�í kvítko ze v�ech� J 

 

 

Filip Klíma, 6. A 



Foto: Zuzana �á�ková, 7. A 
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Barevné listí 

 

Na podzim se my listy m!níme. Víte jak? 

Jestli ne, tak vám to prozradím. Chvíli 

jsme se svými kamarády listy na strom!, 

ale kdy� po"ádn! fouká vítr, tak padáme 

dol# na zem. 

 

A� je nás tam velká hromada, tak do nás 

d!ti ská$ou. To je paráda, jak si spolu 

hrajeme. Ale abych nezapomn!l, musím 

vám "íct, �e jsme ka�dý jiný. Má máma je 

zelená, m#j táta $ervený a já �lutý. 

Podzim mám moc rád, proto�e i díky 

nám je p!kn! barevný. 

 

Akorát jsem smutný z toho, �e podzim u� 

za chvíli skon$í a v zim! u� tak hezkou 

barvu nemáme. 

 

Text: Lucie �urowská, 6. A 

 

 

 

 Foto: Zuzana �á�ková, 7. A 



Foto: Martin Plucnar, 7. B 
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Podzim 

 
Na podzim je plno listí, 

v�ude kolem vítr svi�tí. 

Listí padá ze strom! 

do porytých záhon!. 

 

Slunce u� moc neh"eje, 

ranní mlha tvo"í pe"eje. 

Kdy� odpoledne vezmem hráb#, 

listí p!jde shrabat hrav#. 

 

Kdy� hromady list! po poli válím, 

sly�ím léto, jak "íká: �U� se balím.� 

Brzy zima p"ijde zas, 

byl jsem tady, d#da Mráz. 

 

 

Text: Ivo Mi�o, 9. A 

Foto: Antonín Pavlík, 7. B 

 

  

 

 



Foto: Patrik Moudrý, 7. A 
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Foto: Tereza Pavlíková, 7. A 

 


