
	  

Když	  si	  žáci	  devátých	  ročníků	  vyzkouší	  roli	  překladatele,	  takhle	  to	  dopadá:	  

	  

Když	  udeří	  blesk	  

Setmělo	  se	  a	  obloha	  se	  zatáhla.	  Byla	  jsem	  na	  poli,	  když	  se	  zčistajasna	  rozpršelo.	  Zvedl	  se	  obrovský	  vítr,	  který	  mi	  
odfoukl	  klobouk.	  Právě	  v	  tu	  chvíli	  jsem	  zaslechla	  burácení.	  Bum!	  Prásk!	  Nadskočila	  jsem.	  Znělo	  to	  jako	  výbuch	  bomby.	  

Snažila	  jsem	  se	  uniknout,	  ale	  silný	  vítr	  byl	  natolik	  silný,	  že	  se	  mi	  to	  nepodařilo.	  Za	  vteřinku	  zářící	  blesk	  uhodil	  do	  
stromu,	  jenž	  vzplál.	  Strašně	  jsem	  se	  bála……	   	   	   	   	   Bětka	  Dyková	  

	  

Když blesky útočí 

Obloha byla šedivá a pomalu tmavla, černá mračna se přibližovala.  Byl jsem na otevřeném poli, když po 
mě začaly stékat kapky. Zvedl se vítr, foukal tak silně, až mi shodil čepici. A najednou jsem uslyšel 
bouřku. Bum! Vyskočil jsem. Znělo to jako by bouchla bomba.    Filip Vojta 

 



Když	  blesk	  udeří	  

Zatahovalo	  se.	  Bylo	  temněji	  a	  temněji,	  černé	  mraky	  se	  míhaly	  nad	  hlavami.	  Byl	  jsem	  právě	  na	  poli,	  když	  
kapky	  deště	  začaly	  padat	  na	  mou	  hlavu.	  Právě	  tehdy	  jsem	  uslyšel	  vítr…hurikán…	  Bum!	  Uskočil	  jsem	  stranou.	  
Bylo	  to	  jako	  bomba,	  která	  právě	  vybuchla.	  

Snažil	  jsem	  se	  vrátit	  do	  chaty,	  ale	  silný	  vítr	  mne	  tlačil	  zpět	  k	  zemi.	  O	  vteřinu	  později	  udeřil	  blesk	  do	  stromu,	  
který	  se	  poté	  vzňal.	  Byl	  jsem	  opravdu	  vyděšen,	  ale	  nemohl	  jsem	  se	  pohnout	  z	  místa.	  

Vítr	  ustal,	  déšť	  se	  však	  pořád	  držel	  své	  plné	  síly…	   	   	   Fanda	  Zelenka	  

 

Když	  se	  blýská	  

Obloha	  se	  zatáhla.	  Když	  začalo	  pršet,	  byl	  jsem	  na	  rozlehlém	  poli.	  Strhl	  se	  velký	  poryv	  větru	  a	  sfoukl	  mi	  
čepici.	  V	  té	  chvíli	  jsem	  zaslechl	  hromobití.	  Bum!	  Vyskočil	  jsem.	  Znělo	  to	  jako	  bomba,	  která	  právě	  vybuchla.	  

Chtěl	  jsem	  běžet	  zpátky,	  ale	  ohlušující	  vítr	  mě	  strhl	  zpět.	  O	  vteřinu	  později	  blesk	  uhodil	  do	  stromu	  a	  zapálil	  
ho.	  Byl	  jsem	  velmi	  vyděšený,	  ale	  nemohl	  jsem	  se	  pohnout.	  Přestalo	  foukat……	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   Veronika	  Valtonen	  

 

Když blesky udeří 

Stál jsem na rozlehlém poli, když najednou oblohu pohltily černé mraky a začalo se blýskat. Zvedl se 
silný vítr, který mi odnesl čepici. Ve stejnou chvíli jsem uslyšel hřmění. Bum! Opravdu to znělo jako by 
zrovna vybuchla bomba. 

Pokoušel jsem se dostat zpět, ale silný vítr mě táhl zpět na pole. Najednou udeřil blesk do stromu, 
který v tu ránu začal hořet. Byl jsem tak vyděšený, že jsem se nemohl ani pohnout. ….  
          Kateřina Hainzová 

 

Když	  byla	  bouřka	  

Bylo	  zataženo	  a	  stmívalo	  se.	  Byla	  jsem	  venku,	  když	  na	  mě	  začalo	  pršet.	  Silný	  vítr	  mi	  odfoukl	  klobouk.	  Hned	  potom	  
jsem	  uslyšela	  hřmění.	  Bum!	  Nadskočila	  jsem.	  Znělo	  to	  jako	  bomba,	  která	  vybuchla….	  

	   	   	   	   	   	   	   	   Lucie	  Mutinská	  

	  

Obloha byla zatažená a nad hlavou se začaly objevovat černé mraky. Byla jsem venku, když na mne 
náhle začal dopadat déšť. Zvedl se obrovský vítr, který mi odfoukl klobouk. Najednou jsem uslyšela 
hřmění. Bum! Leknutím jsem uskočila. Hřmění znělo jako výbuch bomby…… 

        Natálka Hrubá 

  

	  

	  

	  


