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Milí čtenáři,

právě jste otevřeli nulté vydání našeho nového školního časopisu s názvem Březiňáček. Pro tento název,

který vzešel z vašich návrhů, hlasovala většina z vás. :) Můžete se na něj těšit každé čtvrtletí.

Aby bylo první číslo našeho časopisu úplné, musíme vytvořit jeho titulní stránku. Někteří z vás byli aktivní

a poslali své návrhy, ale mnozí to v krátkém časovém intervalu nestihli. Proto vycházíme vstříc žákům, kteří

se ještě chtěli zapojit, a prodlužujeme termín do 19.5.2023. Vítězný návrh čekají pěkné dárky.

Jak na to? Nakresli svůj návrh titulní stránky časopisu s názvem Březiňáček.

Jestli nakreslíš obrázek konkrétní nebo abstraktní, uděláš koláž, to je zcela na tobě. Pro méně zdatné

malíře máme možnost vytvoření této titulní stránky na počítači.

Svůj návrh přines do sborovny nebo na sekretariát, stránku vytvořenou v počítači nasdílej přes sdílenou

složku, která bude vytvořena a zpřístupněna od 3.4.2023 do 19.5.2023.

(pozn. Určeno pouze pro žáky naší školy.)

V nultém ročníku vás čeká téma přátelství a láska, v příštím čísle bychom se chtěli zaměřit na jaro a

Velikonoce, proto jsou vítány vaše příspěvky na toto téma. Pište velikonoční příběhy, foťte výzdobu u vás

doma, kreslete. Každý žák naší školy, který by se chtěl podílet na tvorbě našeho časopisu, je vítán, stejně tak i

vaše podněty.

Těšíme se na vaše nápady!



Naše tvorba

Přátelství a láska



Téma: Přátelství a láska

Přátelství je vztah spojující dvě nebo více 

osob, které se mají rády, pomáhají si, 

důvěřují si, i když se někdy pohádají. 

Dobrý kamarád se pozná tak, že vám 

pomůže a důvěřuje v každé chvíli. Pravých 

kamarádů je však málo. Člověku 

někdy stačí jen pár pravých přátel.

Láska se od přátelství liší. Je to silný vztah, 

založen nejdřív na zamilovanosti, poté 

vzniká silné pouto. Láska je vlastně lidská 

potřeba, je v životě důležitá. Myslím, že 

každý za život svou lásku najde.

V měsíci únoru se nám blíží svátek všech 

zamilovaných – Valentýn. Je o lásce, ale 

také i o přátelství. V tento den se tradičně 

posílají dárky, květiny a další věci, co 

vyjadřují náklonost k druhému. Na 

Valentýna se můžeme s partnerem nebo 

přítelem políbit, obejmout a vyjádřit si 

lásku a věrnost. 😊

Laura Š. (8. ročník) 13 let

Láska je silný a hezký vztah mezi 

dvěma nebo více osobami. Bez lásky a 

přátelství by nebyl život hezký a byl by 

v samotě a trápení. Říká se, že na lásku 

nemá člověk přestávat věřit. Pokud 

někdo cítí lásku k druhému a ten 

druhý ji neopětuje, neměl by s ním 

člověk ztrácet čas a najít lásku a štěstí 

jinde. I když nás to bude chvíli trápit. 

Láska je to nejlepší, co vás udělá 

nejvíce šťastným.

Přátelství je taktéž hezké a ano, trochu 

podobné, jako láska. Je hodně 

způsobů, jak lásku a přátelství popsat. 

Je fajn, když najdeš pravého přítele, 

kamaráda, se kterým můžeš trávit 

volný čas a můžeš mu důvěřovat. 

Myslím, že lásku i přátelství každý z nás 

za život potká. 

Simona T. (8.ročník) 13 let



Přátelství a láska

Hodně lidí říká, že z velkého přátelství může vzniknout láska, ale z lásky 

nevznikne velké přátelství. Já si to osobně nemyslím, protože když se budou 

snažit, vloží do toho hodně emocí, trpělivosti a vůle, tak by mohli být nadále 

přátelé, ale přece jenom to většinou dopadne hádkou a přejete si toho člověka 

už nikdy nevidět. Takoví lidé do toho nedali všechno. Začne to všechno vlastně 

náhodným setkáním, později kamarády na život a na smrt. Začnou se do sebe 

zamilovávat a je z toho velká láska, která většinou neskončí dobře.

Čím víc milujeme, tím víc se bojíme, že danou osobu ztratíme a skončíme v 

hluboké propasti, odkud není úniku. Ale přesto je lepší nešťastně milovat než 

lásku neprožít. Lidé, kteří nezažili lásku, neví, jaké to je někoho milovat a být 

milován. Většina lidí, kteří lásku už ale někdy zažili, se někdy bojí znova 

zamilovat. Bojí se, že se zase spadnou dolů a že je už nic nezachrání.

Být zamilován je ale krásné. Zamilovaní lidé jsou vlastně jedna velká a čistá duše, 

která se spojila ve dvou bytostech. Ze začátku má takzvané “růžové brýle“ a vidí 

toho člověka v tom nejlepším světle. Navzájem se doplňuje, cítí stejnou radost a 

emoce. Spoléhají na toho druhého někdy i víc než sami na sebe. Mají pocit, že 

jsou konečně volní a šťastní. Nejhloupější věci dělá člověk, když je zamilovaný, 

neřeší budoucnost a minulost, je ochotný udělat pro toho druhého cokoliv.

Láska je nádherný cit a doufám, že ji všichni zažijí.

Anna K. (9.ročník) 15 let

https://znakynaklavesnici.cz/t-s-hackem/


Pohádka o přátelství v lese

Tohle je pohádka,

jak v lese žijí zvířátka,

o jejich lásce, přátelství a štěstí,

kdy nikdo nikomu se nemstí.

V tom lese,

kde na stromech rostou šišky,

žijí vedle sebe

jezevci, srnky, zajíci, sovy i lišky.

Ptáci na stromech zpívají písně

a já jdu dát seno své bílé klisně.

Autor: Marie Z. žákyně 5. ročníku



Co je to láska a přátelství?

Co je to vlastně přátelství a co je láska? Každý 

z nás považuje přátelství za něco jiného. Já si 

pod pojmem přátelství představím člověka, 

kterému se můžu se vším svěřit a který mi vždy, 

když

jsem v nouzi, pomůže. Prožívám s ním všechna 

má dobrodružství, radostné i smutné chvíle. A 

co je láska? Láska je založena na emocích, 

zahrnuje romantiku a touhu. Je důležité si 

uvědomit, jaké druhy lásky známe. Jedna z nich 

je např. láska mateřská a dále láska klasická mezi 

mužem a ženou. Může z přátelství vzniknout 

láska? Podle mě ano, někdy může přátelství 

přerůst v lásku. Když dva lidé tráví spoustu času 

spolu a cítí k sobě silnou emocionální vazbu, 

mohou si uvědomit, že jejich cit k sobě 

překročil hranice přátelství a stal se 

romantickou láskou. Láska i přátelství jsou 

v životě velmi důležité, a proto je potřeba 

udržovat a rozvíjet oba vztahy tím, že jim 

věnujeme čas a pozornost.

Vojtěch (9.ročník) 15 let

Láska a přátelství

Přátelství pro mě znamená hodně. Jsou to pro mě 

velmi blízcí lidé. Mohu jim věřit, svěřit se jim, 

dokáží mě ve všem podpořit. Jsou tady kdykoli 

pro mě. Nedokázala bych si svůj život bez 

kamarádů představit. Někdy mě přepadá 

myšlenka, že je přátelství lepší než láska. Někdy se 

může stát, že se zamilujete do svého kamaráda. 

Nejhorší je, když druhá strana lásku neopětuje a 

vy kamaráda nechcete ztratit. Je někdy těžké se 

„odmilovat“, ale po nějaké době to odezní a bude 

to dobré.

Nikdy nelituj jediného dne svého života. Dobré 

dny ti přinesou radost, špatné ponaučení, ty 

smutné sílu a ty nejhezčí dny krásné vzpomínky. 

Holky a kluci v našem věku si myslí, že v tom 

smutku uvíznou navždy, ale za 10 let si řekneme, 

že jsme to zvládli. Vše chce svůj čas.

Sára K. (8. ročník) 13 let



Pes Flíček

Odmala mám ráda psy a vždycky jsem si 

nějakého pejska přála. Ale rodiče mi jej 

nedovolili. Proto jsem pořád chodila do psího 

útulku a venčila tam pejsky, hrála si s nimi a 

mazlila se. Jednoho dne jsem však po škole 

šla domů a cestou jsem našla štěňátko, které 

jsem vzala tajně s sebou do pokojíčku. 

Bohužel štěňátko začalo kňučet a rodiče to 

uslyšeli. Vběhli za mnou dovnitř a pejska 

uviděli. Zlobili se, ale já je prosila, ať mi ho 

nechají. A rodiče nakonec souhlasili. Byla 

jsem tak šťastná! A protože štěňátko na sobě 

mělo fleky, dala jsem mu jméno Flíček. A tak 

vznikla láska mezi mnou a mým psem.

Autor: Aneta M., žákyně 5. ročníku



Láska

Někdo by řekl, že láska je pouhý cit člověka. Někdo, 

že je to nejkrásnější věc, co může člověka potkat. Co 

to tedy vlastně láska je? Láska je cit, který si přeje 

zažít každý, hlavně tedy v mladších letech. Je to velice 

komplikovaný cit, protože každý přijímá a dává zpět 

jiným způsobem. Jak se říká „100 lidí, 100 chutí“. To 

mě nutí ptát se na otázku – Jak by taková láska měla 

podle mě vypadat? Ze všeho nejdříve by měla být 

hlavně oboustranná, jinak vám to s tím člověkem 

nebude fungovat. Člověk, se kterým jste si tohle 

citové pouto vytvořili, by k vám měl být upřímný, 

milý, obětavý, schopný vám pomoct a umět vám 

udělat úsměv na tváři, i když jste zrovna neměli dobrý 

den. Také mu tu lásku musíte vracet, protože pokud 

to nebude 50/50, tak toho člověka po chvíli omrzíte, 

a tak se z něj vytratí cit té lásky k vám a nezbyde mu 

jiná možnost než odejít.

Tomáš L. (8. ročník) 14 let



Den sv. Valentýna

Svatý Valentýn, svátek, který všichni známe. Svátek, který má hezkou 

minulost, ale za mě ne až tak hezkou přítomnost. Nelíbí se mi, že dnes 

se slaví Valentýn jako jediný den, kdy máte vyznat lásku své polovičce. 

Podle mě by to člověk měl dělat pořád než jen ten jeden den. Většina 

lidí na tento den vezme svou milou polovičku někam ven nebo koupí 

dárek, a berou to jako vyznání lásky. Tohle mě na tom mrzí, že 

v dnešní době je to spíše markentingový tah. Už to vůbec nevnímám 

jako nějaký svátek lásky. Všechno to jsou hmotné věci, které lidé 

berou jako prostředek k tomu, jak někomu udělat radost nebo vyznat 

lásku. Jak má vlastně potom člověk pochopit co je to láska, když se dá 

vyjádřit jen tímto způsobem? V dnešní době to už možná ani jinak 

nejde. Všichni jsme si na tento způsob zvykli tak moc, že už ani vlastně 

nevíme, jak jinak někomu udělat radost. Samozřejmě ne každý to tak 

má, ale podle mě většina ano. Upřímně nevím, jestli na tohle existuje 

nějaký způsob, jak to změnit, to si myslím že už ne. Navíc tento svátek 

by mohl v dnešní době i někomu ublížit, například nikoho nemají a cítí 

se sami nebo naopak měli a přišli o něj. Člověk by se hlavně měl 

nejprve naučit milovat sám sebe než někoho jiného, protože v životě 

bude mít hlavně sám sebe a neměl by být na někom závislý.

Eliška V. (9.ročník) 14 let



Přátelství

Přátelství není jednoduchá věc. Je to zvláštní cit stejně tak jako láska. 

Museli byste se opravdu hodně zamyslet nad tím, kdo ve vašem okolí 

je opravdový kamarád. Dle mého názoru je ten, kdo našel spřízněnou 

duši v člověku velký šťastlivec, neboť ne každý má to štěstí. Je zajímavé 

se nad tím zamyslet, co to znamená pravé přátelství. Podle mě je to 

nepopsatelné. Když najdete člověka, kterému můžete říct vše, co vás 

právě napadne a on vás nebude soudit ani zesměšňovat před ostatními. 

Nemusíte mít neustále stejné názory, o tom ani přátelství není, ve 

skutečnosti je to o tom, jak vy přijmete jeho názor. Neustále mě tíží 

myšlenka na to, že brzy budu muset nechat odejít svou spřízněnou 

duši, jelikož každá jdeme svou cestou. Upřímně jí přeju jen a jen štěstí, 

ale nejraději bych zastavila čas a strávila celý život jenom s ní. 

Pochybuji, že v životě ještě někdy potkám takhle úžasného člověka. 

Nezbývá mi nic jiného než v to věřit. Měli bychom si více vážit našich 

přátel, láska se nám vrátí. Takhle totiž funguje vesmír. Myslím, že každý 

by měl mít ve svém životě aspoň jednoho blízkého přítele, jaký by byl 

život bez přátel? Podle mě by za moc nestál.

Tereza B.(9. ročník) 15 let



Moje láska voní po hřebíčku

Napadá mě otázka. Co znamená láska? Pro mě je to velmi široký pojem, který spojuje lidi, zvířata, 

věci….Tento cit jsem zažil už ve školce. 

Kde všude se dá láska najít? Někteří ji najdou na seznamce, v baru nebo na autobusové zastávce.

Já jsem ji poprvé spatřil u babičky.

Jak se pozná taková láska? Tento pocit se nejvíce spojuje s příjemným tlakem v břiše, což ze své 

zkušenosti můžu potvrdit.

Jakou barvu má láska? Lidé k ní přiřazují nejčastěji červenou barvu. Má láska je také vždy červená, 

zejména, když se nad ní skláním. Navíc sladce chutná. Myslím si, že někdo svou lásku v životě nepotká. Já 

to štěstí měl. U mě bych to nazval „láska prochází žaludkem“. A to doslova. Rajskou omáčku miluji 

s hovězím masem a těstovinami. A co vy? 😊

Matěj G. (9. ročník) 14 let
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Malý zpracovatel odpadů

← PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE

← KARNEVAL



ŠKOLNÍ 
JÍDELNA

OCHUTNÁVKY


