
S T R O M  P Ř Á N Í 

Vnímej les všemi smysly. 

Stromy mají také city. 

Stromy taky žijí. 

Les je krása. 

Už nechci být sám. 

Krásu přírody si jen tak někdo neuvědomí.  

 

 

 

Ať tu jsou stromy ještě dlouho. 

Ať mají stromy příležitost žít. 

Ať nejsou lidi sobečtí a nezáleží 

jim jen na penězích. 

Ať lidé jen neberou, ale i dávají. 

Ať je dost stromů a lesů. 

 

 

 



 

Kateřina Grulichová 

Beze smyslu, bez účelu 

Tvoří tělem v lese stěnu 

Má zde svoje povinnosti 

Cítí to až v morku kosti 

Jaký kosti? Spíše kmenu 

Tvoří tělem v lese stěnu 

I když dělá plíce světu 

Co je to pak za odvetu 

Sekera z něj dělá kůl 

Tvoří tělem kdesi stůl 

 



 

Lukáš Khýr 

Jeden strom, který ožil, měl ruce, nohy a uměl mluvit. Lidé se ho 

báli. Strom byl smutný a nevěděl, co má dělat, byl dlouho schovaný v 

lese. Našel ho houbař, který se s ním skamarádil. Houbař vysvětlil 

lidem, že je strom kamarád. Aby se strom nenudil, rád cestoval, 

takže možná přijde i někdy k nám. 



 

Nikola Kaderková 

Na jednom kopečku rostl jeden strom. Ten strom byl sám, neměl nikoho, s kým 

by si povídal. Dole pod kopečkem stála chaloupka a v té chaloupce žil malý 

chlapec. On taky neměl žádné kamarády, ostatním připadal divný, jiný. A tak 

chlapec chodil za osamělým stromem, aby si měl s kým povídat. A nakonec  

se z nich stali  

kamarádi.  

A strom  

byl smutný,  

že mu nemůže nijak  

pomoct, přál si stát si člověkem,  

aby byl jako chlapec. Jen aby se mu  

nesmáli. A tak jednou na chlapcovy narozeniny  

se objevila na nebi duha a hádejte, kde měla konec.  

Ve stromě. Chlapec se šel podívat na kopeček a místo 

stromu tam vidí dalšího chlapce. Z chlapců jsou pořád velcí 

kamarádi, chodí spolu do školy, hrají si spolu, a jsou šťastní. 

Jednoho dne  

se chlapec  

svěřil stromu,  

že se mu  

ostatní  

posmívají,  

protože  

kamarádí  

se stromem. 



 

Jeremy Procházka 



 

Vendula Tajovská 



 

Jan Kozák 

 Navždy  

Tři sta metrů za domem stojí starý strom. K němu chodím číst, kreslit, poslouchat šum lesa. 

Jednou jsem tam měl rande. S nejúžasnější osobou  

v mém životě. Od první sekundy s ní strávenou jsem  

věděl, že je to ona, je to ta, se kterou chci strávit život.  

A tak by se taky stalo…Byla to láska 

 od začátku až do konce. Při sezení  

pod stromem, když jsme se vzájemně  

koukali jeden na druhého a poslouchali  

čarovné ticho neticho lesa, jsem  

cítil pocit, který nejde popsat.  

Pocit, který ve mně ještě  

dlouho byl. Mám tušení, že  

se mu říká láska. Tak nádherně  

jsem se dlouho necítil. Každý den  

o prázdninách jsme se potkávali,  

hned po obědě jsme se sešli pod naším  

Stromem. Povídali jsme si, někdy jsme  

šli do kina, prostě každé sekundy s ní jsem  

nelitoval. Takhle jsem si vždycky vztah představoval.  

Ale představa není realita. V realitě je to hezčí. Když  

začala škola, byli jsme od sebe 120 kilometrů, vídali  

jsme se jen každý víkend, ale i tak jsme věděli, že jsme  

tu jeden pro druhého. Jednou v sobotu jsem seděl. Seděl  

jsem pod naším Stromem, ale ona, ona mi tam chyběla.  

Říkal jsem si, že se zpozdila. Čekal jsem. Už jsem musel jít  

domů, ale pořád jsem doufal, že přijde, ale ona nikde.  

Druhý den v neděli zase nic, měl jsem o ní strach, cítil 

 jsem, že se jí něco stalo. Čekal jsem do noci zase nic….  

S brekem jsem běžel domů, nevěděl jsem, co se děje.  

V pondělí jsem pochopil. Přišli. Otec v černém kabátu,  

matka v černých šatech. Tušil jsem, co se děje, ale doufal  

jsem, že to není pravda, věřil jsem, že žije. Pak ale její otec řekl: „Je mrtvá.“ V tu chvíli jsem 

se zastavil, celý svět se jakoby zastavil, měl jsem pocit, že všechno padá. Šel jsem do 

kuchyně, popadl nůž a běžel k našemu Stromu. Posadil se a se slovy „chci být u tebe“ jsem 

řízl. Před očima se mi promítl celý život. První pusa s ní, první pohled na ni… Ale ani chvíli 

jsem nelitoval, nelitoval jsem toho, že jsem se vydal za ní. Jediné co po nás obou zbylo, byla 

naše jména v srdci na Našem Stromu. 



 

Barbora Grulichová 



 

Natálie Finsterlová 



 

Tomáš Červinka 



 

Natálie Crhová 



 

Adam Zádrapa 



 

Sofie Dia 



 

Matylda Krejčí 



 

Vít Dostál 



 

Bára Bomberová 

Můj strom 

Začalo to, když jsem šla  

na houby s rodinou. Našla  

jsem praváky, babky, … ale  

pak jsem se ocitla na místě,  

kde byl jen mech. Uprostřed  

něj rostl jeden strom. Ale nebyl  

to ledajaký strom. Měl krásně silný  

kmen, který vypadal jako chodník  

z dlažebních kostek, listy byl obsypaný a zdobil  

mechové místo. Krásnější strom jsem snad v životě neviděla. Když jsem si na něho 

sáhla, byl to zvláštní pocit.  Jako bych rukama přejela po neutřené poličce s prachem. 

Když jsem si k němu přičichla, cítila jsem smůlu. A víte, co jsem slyšela? Jak nad mojí 

hlavou tluče datel. Právě jsem si teď uvědomila, že jsem tady strávila víc času, než 

jsem chtěla a že už mě budou určitě hledat. Rozloučila jsem se tedy se svým stromem 

a běžela rychle k autu. A když jsme jeli domů, myslela jsem na svůj strom a těšila, až 

ho zase uvidím. 



 

Adrian Kolář 



 

Anna Kosíková 



 

Robin Přichystal 



 

Klára Janíčková 

O skřítkovi  

Byla jednou jedna vesnička 

skřítků. A tam bylo zvykem, že 

skřítek, jakmile zjistí svou 

kouzelnou moc, zasadí svůj strom. 

Skřítek Pufík byl jiný než všichni 

ostatní, byl malý a prostě jiný. 

Snažil se zjistit svoji moc, protože 

všichni ostatní už ji věděli. Když 

byl čas sázení, Pufík chtěl jít na 

místo, kde ho nikdo neuvidí. Ale 

bál se, jak to udělá.  

Když najednou slyší: „Koukni 

se dolů, koukni se dolů.“ Pod 

ním leželo bílé třpytivé 

semínko. Pufík ho zasadil a z 

něho vyrostl krásný kouzelný 

strom. A on si uvědomil, že 

zjistil svoji moc. Když dokáže 

naslouchat, dokáže všechno.  



 

Pavla Machálková 
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