


Jedno krásné páteční odpoledne jsem si zašla do nedalekého lesíka s nádherným 
zurčícím potůčkem, ve kterém se leskly paprsky slunce.

V tu dobu začalo jaro. Příroda se probouzela z mrazivých zimních dnů, ve kterých 
všechno barevné zaniklo.

V zelené travičce se objevovaly krásné fialky, které voněly jako pravé štěstí. Mezi 
dvěma na sebe mávajícími jedlemi , s tím nejkrásnějším jehličím, se nachází již 
zmíněný zurčící potůček, který putuje zbytkem lesa. Ach, ta vůně! Byla lepší než 
všechny ostatní. Bylo cítit i to nejjemnější kvítko, které 
opylovaly droubňoulinké včeličky. K potůčku přilétávali malí i větší ptáčci, 
aby také zahnali žízeň. Poté se ovšem vrátili tančit zpět na větvičky stromů. Pokud 
zrovna netančili, skládali nádherné symfonie, které se daly poslouchat i celý den.

To mě nejvíc uklidňuje: ptáčci, zvuky zurčícího potůčku a vítr proplouvající korunami 
stromů. Kdyby se přidaly i zvuky deště, asi bych nikdy neodešla. Někdy přijdu blíže k 
potůčku, abych se podívala na proplouvající rybičku nebo hopsající žabičku, která si 
užívá vůni lesa se mnou. Šla jsem zkontrolovat i mraveniště, které stojí nedaleko 
u dřevěné klády, kterou potůček vyplavil, jestli se mají mravenečci dobře.

Dál od nich jsem si z batůžku vytáhla svačinku a začala jsem jíst. V přírodě mi totiž 
chutnalo nejlépe. Po svačince jsem se naposledy nadechla čerstvého lesního vzduchu a 
vyrazila zpět domů.

Emma Bilská, 7.C



Když na jaře začaly květiny kvést, vypadalo to, jako 
by zahrada ožila. Okolo záhonů s barevnými květinkami 
poletovali motýlci. Na větvích stromů seděli ptáčci, 
kteří zpívali. Zelené lístečky stromů se třepotaly ve větru a po 
jasně modrém nebi jen občas proplul mráček. Na 
zelené travičce, na kterou svítilo slunce, se držely 
poslední kapičky rosy. 

Ale náhle začal vítr foukat víc. Koruny stromů a stonky 
květinek se začaly ohýbat. Ptáčci odlétli do svých hnízd. Na 
nebi se tvořily černé mraky, které zastínily slunce. Na zelenou 
travičku začaly padat stříbrné kapky. Když déšť ustal, 
všechna zvířátka se vrátila. 

Zahrada byla opět krásná.

Jaroslav Dostál, 7.C



Jeden nádherný letní víkend jsem šla na výlet. Šla jsem k 
vodopádu, kde si ptáčci prozpěvovali a barevné kytičky zářily 
jako hvězdy na nebi. Květy na stromech se na nás usmívaly. Já se 
cítila jako v ráji.

Najednou se mráčky  nahrnuly na oblohu, kytičky se 
zachumlaly, zvířátka se běžela schovat a větve mávaly. Příroda se 
tvářila, jako by se bála. Začaly padat jemňounké kapičky. 
Tak jsem se běžela schovat do krásně stříbrné kavárny, kde hráli 
milostné písničky. Dala jsem si zákusek, větrník byl moc dobrý.

Po chvíli přestaly kapky padat, na nebi se vytvořila 
sedmibarevná duha a já se vydala na cestu domů a kochala  se 
přírodou.

Adéla Foukalová, 7.C



V jeden krásný letní den mě pozvala kamarádka na svou novou 
letní zahrádku.

U vchodu do zahrady stála drobná lucernička, která v noci svítila na 
cestu jako světluška. Když jsem do ní vešla, ovanul mě svěží letní větřík a 
mé oči spočinuly na té kráse. Na nebi plulo slunce, které svými paprsky 
hladilo celou zahrádku. Nejvíce mě zaujal velký, košatý strom, který mi 
svým tvarem připomínal deštník a poskytoval stín drobným 
keříčkům. Zahradou vedl krátce střižený trávník, který měl mechový 
nádech. Kolem cestičky z trávníku ležely veliké šedivé balvany. Také se 
vůkol vzpínaly vysoké, mohutné stromy a drobné keříčky. Květy keříčků 
měly nádhernou tmavě růžovou barvu a měly krásnou okouzlující 
vůni. Na stromě bylo ptačí krmítko, na kterém si přenádherně 
prozpěvovali ptáčci. V rohu stál stromek, jehož květy zářily jako 
hvězdy na noční obloze.

Měla jsem pocit, že jsem v ráji.

Anežka Hénarová, 7.C



Jeden slunečný den jsem šla na naši krásnou zahradu.
Sluníčko mi ohřívalo záda, včeličky opylovaly voňavé 

květiny a hladká travička mi šimrala na chodidla. Byla měkká 
jako obláček. Ptáčci si prozpěvovali a větvičky keříků se 
pohybovaly, jako by mávaly. Zblízka motýl, 
který opyloval překrásnou květinu, se na mě usmíval.

Najednou jediný mráček na modré obloze se pootočil a 
zastínil polovinu zahrady. Rozžhavené kameny sluníčkem,  
které byly na slunečné straně, postupně začaly chladnout.

Lehla jsem si na travičku do příjemného stínu, užívala si 
zpěv ptáčků a příjemnou atmosféru voňavé zahrady.

Kateřina Janštová, 7.C



Jeden nádherný letní den jsem si vyšel na procházku.
Sluníčko svítilo, včeličky pilně opylovaly keříky malin 

a ostružin. Ptáčci si prozpěvovali a celá 
příroda se tvářila, jako by byla šťastná. V 
dálce bylo slyšet šumění potůčku a větřík 
hýbal větvemi smrků, které na mě mávaly. 

A najednou se přede mnou objevil malý potůček a já si 
připadal jako v ráji. Cítil jsem, že k tomuto místu patřím. 
Celá okolní krajina mi připadala jako z pohádky.

Ondřej Kafka, 7.C



Jednoho krásného jarního dne jsme šli na procházku 
lesem. V potoce zurčela voda, která byla studená jako 
led. Po jarním tání bylo v potoce vody více než 
obvykle. V okolí potoka se začínaly zelenat rostliny a 
kvést jarní květiny. Bylo to jako v pohádce. 

Barvy se střídaly jako v duze. Stříbřité rybky se sem 
tam mihly jako záblesky. Radostní ptáčci začali zpívat 
jarní písně. Na modré obloze se rozplývaly bílé 
obláčky, které mizely jako pára. Foukal příjemný jarní 
vánek, jako by oznamoval příchod jara. V trávě se 
blýskaly průzračné kapky rosy, které vypadaly jako 
perly.

Jsem rád, že už přišlo jaro.

Tomáš Opletal, 7.C



Jednoho krásného slunečného dne jsem  
s kamarády vyrazil na túru do rakouských hor.

Ptáčci nám poletovali nad hlavou a 
koloušci skákali přes cesty. Po nebi poletovaly bílé 
mraky jako peřiny. Větve starých smrků na 
mě z dálky mávaly a poletující motýli mi sedali na 
ramena. Květy se usmívaly a já s nimi. Po cestě jsem 
dokonce zahlédl několik krásných bílých zajíčků, kteří 
mě z dáli pozorovali.

Užíval jsem si čerstvý vzduch a přírodu jako z té 
nejkrásnější pohádky.

Lukáš Porč, 7.C



Vždy, když jsem v lese, cítím pocit radosti a 
hlavně dobrodružství. Když se rozhlédnu, vidím 
kolem sebe potůček, který teče jako o závod, 
lístečky různého zabarvení, např. hnědá, 
zelená. Kytky vypadají, jako kdyby říkaly AHOJ, 
SVĚTE! A voní překrásně. Všude kolem mě je 
zelený mech a dřevěné klacíčky. Cítím, jak fouká 
větříček. Slyším krásný zpěv ptáčků na 
stromech, také slyším, jak ťuká datel na strom. 
Proto do lesa chodím rád.

David Tříska, 7.C
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