
Literární a výtvarné dopoledne

Slavíme 115. výročí založení školy -
píšeme, kreslíme, malujeme

Témata, ze kterých můžete vybírat náměty pro literární i výtvarné tvoření:

Můj první školní den
Můj nej zážitek ze školy
Co se děje ve škole v noci?
V naší škole straší
Život pana školníka

Dovyprávěj příběh žáků Baumwalda a Fukse
Co se stalo v naší škole před 115 lety aneb nej zážitek mé/mého pra pra pra
Zločin ve škole (detektivní příběh)
Co bych vyprávěl vnoučatům o své škole?
Jaké bylo, je a bude oblékání ve škole?

Mandala pro naši školu



























































                                       V naší škole straší
Zhruba týden před letními prázdninami jsem šel po obědě okolo školníkovy pracovny. Ale pan 
školník měl otevřeno. Jen jsem chtěl nakouknout, jenže pan školník mě uviděl, ale místo 
toho ,aby mi vynadal, mě pozval dál. Uvařil mi čaj a sedli jsme si do křesel. Pan školník se mě 
zeptal, co jsem potřeboval, když jsem byl u jeho pracovny.  Vysvětlil jsem mu, že jsem jen 
nahlédl, protože mi bylo divné, že má otevřeno. Školníka odpověď nezaskočila. Evidentně ji 
čekal. Po té, co jsme dopili čaj a řekli si, co je nového, poděkoval jsem a chtěl jsem odejít. 
Jenže školním mě zastavil ve dveřích a vyzval mě, ať se ještě vrátím zpět do místnosti s 
křesly. „ Rozhodl jsem se, ‘‘ pravil pan školník, ‚‚ že to někomu řeknu. A ty ses naskytl nejlíp. 
Musím ti prozradit, že v naší škole straší. Já vím, že si myslíš, že je to pitomost. Ale opravdu. 
Poslední den školy o půlnoci prochází budovou duch prvního ředitele této školy. Je to pravda, 
já už ho viděl. Je celý oblečený v černém a všude, kudy projde, se rozsvítí. A prý ho dokážeš 
vysvobodit jen tím, že na něj zavoláš jeho celým jménem. Bohužel jeho celé jméno ti říct nebo 
kážu. Jediné, co vím, je jeho křestní jméno. Jmenoval se Benedikt a jeho druhé jméno a 
příjmení si musíš zjistit sám, jestli ředitele chceš zachránit. Ale, že jsi to ty, tak ti 
poradím, kde hledat jeho jména. Ve školním skladu.‘‘ 

Druhý den jsem to všechno vyprávěl Adamovi a Michalovi. Ti dva mi nevěřili ani špetku z
toho, co jsem jim vyprávěl. Nakonec jsem je přemluvil, aby se mnou šli o víkendu hledat 
do školního skladu. Naši rodiče odjeli společně někam na koncert, takže jsme měli dost 
času na to, abychom něco našli. 
Večer, hned jak rodiče odešli, jsme se sešli před školou. Všichni tři jsme měli baterky a 
Adam i svačinu. Já jsem si s sebou pro jistotu vzal i zápisník, kdybych si něco 
potřeboval zapsat. Vešli jsme zezadu přes hřiště na školní dvůr a pak do skladu, který 
byl odemčený. Pan školník ho pro nás nechal otevřený. Hledali jsme hodinu a pak Adam
zavolal, že něco našel. Byla to stará třídní kniha. Byl v ní zapsán rok 1906, rok založení 
školy. Bylo v ní úplně všechno. Jenom jména žáků  a učitelů chyběla. Bylo to divné, 
protože stránka byla vytržená. Hledali jsme po celém skladu a nic jsme nenašli. Pak 
jsem ale uviděl věc, která mě velmi překvapila. Zavolal jsem Adama s Michalem k sobě, 
abych jim ukázal, co jsem našel. 
Byla to obálka a ta obálka byla zasunutá za jeden z trámů. A v té obálce byl ten list ze 
třídní knihy. Na obálce bylo napsáno toto: Kdo tuto obálku objeví, může mne vysvobodit.
Jméno ředitele jsme našli a dál nám nezbývalo nic než čekat, až školní rok skončí a my 
můžeme vysvobodit ředitele.

Byl poslední den školy a všichni vyběhli z budovy jako vystřelení z kanonu. Jen já, 
Michal a  Adam jsme šli domů pomalu a bez řevu a smíchu. Najednou jsem si vzpomněl 
na pana školníka a běželi jsme do jeho pracovny. Pan školník tam naštěstí byl. A tak 
jsme ho poprosili, aby nechal odemčený zadní vchod. Pan školník nám slíbil, že nechá 
otevřeno, abychom mohli dovnitř. Dnes jsme měli zase štěstí, jelikož naši rodiče šli 
společně do divadla a my jsme mohli bez úhony podniknout vysvobození ředitele. 



Ve 23:30 jsme se všichni tři sešli před školou a znovu si zopakovali, jak se máme 
zachovat, až uvidíme ducha ředitele. Pak jsme si ještě zopakovali jeho jméno: Benedikt 
Josef Müller. Pak jsme se vydali hledat po školní budově ducha pana ředitele. Po čtvrt 
hodině hledání jsem uviděl světlo. Šel jsem velmi opatrně za ním, až jsem došel do 
chodby, kde se nacházela kancelář ředitele. Bylo jen malounko otevřeno, ale světlo bylo 
naprosto jasné. Nahlédl jsem dovnitř a spatřil jsem ho. Vysoká postava celá v černém. 
Jen vlasy a kůži měl bílou. Sebral jsem veškerou svou odvaho a vešel jsem dovnitř.
A řekl jsem co nejvíc nahlas jeho jméno. ‚‚Benedikte Josefe Müllere.‘‘  Jakmile jsem to 
dopověděl, všechna světla zhasla. Avšak přede mnou se objevilo modré světlo, které se 
stále přibližovalo a pak jsem zahlédl vousatou tvář prvního ředitele. Ředitel mi velmi 
děkoval za vysvobození jeho duše. Svěřoval se mi se vším, co v těle ducha musel 
prožít. Když vše dopověděl, znovu mi poděkoval a zmizel. 
Byl to nezapomenutelný zážitek a hned, co jsem se zase shledal se svými kamarády, 
vydali jsme se směrem ven z budovy. 
A teď vám s radostí oznamuji, že v naší škole už nestraší.


