Celostátní kolo Komenský a my

Martin Bujok ve finále celostátní soutěže „Komenský a my“

Martin Bujok ze 7. B se probojoval do celostátního finále literární soutěže Komenský a my.
Setkání těch nejlepších proběhne v Brandýse nad Orlicí ve dnech 18. a 19. března, kde se
soutěžící za bohatého doprovodného programu zúčastní vědomostního testu a slavnostního
vyhlášení.

A co porotu na Martinově práci zaujalo? Stačí se začíst do následujících řádku...

Mgr. Lada Nekulová

„Kdybys byl zvířetem, chtěl bys být domácím mazlíčkem nebo tvorem divokým a
svobodným?“

Domácí mazlíčci mají pohodlný život bez útrap, který je ovšem opakem divokých zvířat.
Divoká zvířata den co den bojují o život s živly a ti slabší většinou zemřou, zatímco
zdomácnělá zvířata si čistí kožich v nějakém útulném pelíšku. Já osobně bych přesto byl radši
divokým tvorem. Domácí mazlíčci mají vyhrazený prostor na rozdíl ode mne.

Já bych se svobodně proháněl po rozlehlých planinách. Ale má to i své stinné stránky.
Například potrava. Obživu si každé divoké zvíře obstarává samo na rozdíl od domácích
mazlíčků, kteří ho dostanou na stříbrném podnose. Je smutné, jaký mají život zdomácnělá
zvířata. Ano, sice si žijí božsky, ale jejich život je jak podle scénáře: Narodit se, prožít klidné
dětství, případně se rozmnožit a nakonec zemřít.
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Divoká zvířata to mají úplně jiné. Jejich scénář se může každou chvíli měnit. Zvraty, ztráty
teritoria, nedostatek obživy a zranění z boje. To jsou skoro denní případy. Neustálý boj o život,
který značně vysiluje, je ovšem, alespoň pro mě, mnohem zábavnější a živější než život v
blahobytu, přepychu a většinou také i v nicnedělání. Ale to přece není podstata života. Celý
náš svět poněkud zlenivěl. Dokonce i teď někde nějaký divoký tvor bojuje o život. A i teď
domácí tvor leží a nemá nic na práci.

Je těžké vybrat si.

Martin Bujok, 7. B
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