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VÝTVARNÁ ČÁST SOUTĚŽE ROMANO SUNO 2018  
 
TEXTY PRO INSPIRACI 
 
Přečtěte dětem překlady textů, které do Romano suna poslali děti v romštině, a nechte je 
si vybrat, podle jakého textu chtějí svůj obrázek malovat.  
 

JAROSLAV ONDIČ, ZŠ Kojetín, 8. ročník 
Proč jsem rád na světě? 
Protože rád trávím čas s lidmi, které miluju. Rád si vychutnávám dobré jídlo, cítím na 
kůži vát vítr nebo hřát slunce. Rád sleduji změny na lidech i v přírodě. Rád prožívám 
pocity jako láska, hněv, soucit, pochopení. Rád bych něčeho dosáhnul. Udělám si cíle 
a jdu za nimi a cítím se díky tomu silný. A hlavně rád žiju pro svoji rodinu. Jak sami 
víte, rodina je na prvním místě. Rád s nimi trávím čas, naplňují mne láskou, pocitem, 
že tu můžu pro někoho žít. Každá naše zábava se naplňuje tancem, zpěvem, jídlem a 
dalšími věcmi. Také mám rád dobré přátele, se kterými trávím čas zábavy. Jsou i 
takové dny, pro které nechci být na světě. Nemám rád lidi, kteří mají něco proti 
Romům. Vždyť jsme jako ostatní lidé. Někdy mám dny, že bych na světě být nechtěl. 
Přesto jsem ale na světě rád. 
 
 

PAVLA TROCHCOVÁ, SŠ Černovice, 17 let 
Můj sen 
Když mi bylo deset let, tak jsem si moc přála být, až vyrostu, zpěvačkou. Byl to můj 
životní sen. Jenže postupem času jsem chtěla být zase něčím jiným a pořád vše 
měnila. Moje rodina mi ale radila, abych zkusila pěvecký kroužek anebo se přihlásila 
do sboru. Řekla jsem mamce, že to teda zkusím. Chodila jsem do sboru asi půl roku 
a fakt mě to moc bavilo. Hlavně jsem toužila po vystoupení před lidmi. Nakonec se 
mi podařilo vyhrát okresní kolo a jela jsem zpívat do Jablonného v Podještědí. A tak 
jsem 25. srpna vyrazila za svým snem. Čekaly na mne paní učitelky ze sboru, tiskly 
mi ruce a uklidňovaly mne. Viděla jsem davy lidí, hemžily se sem a tam, až zaplnily 
celý sál. Já jsem stála za oponou a čekala. Přede mnou vystoupila holka a začala 
zpívat árii z opery. Podlomily se mi nohy. Ta bude určitě lepší než já! Lilo ze mne, 
padlo na mne horko. Dostala jsem strašnou trému. Najednou začali vyvolávat moje 
jméno a já musela před oponu. Dozpívala jsem svoji obyčejnou písničku a všichni 
začali tleskat a pískat. Někteří i vstali a volali: „Pavla, Pavla.“ A od té doby, kdy jsem 
zažila tuhle obrovskou radost, jsem věděla, že když půjdu za svým snem, tak se 
opravdu stanu zpěvačkou. Nebýt mojí rodiny a mojí mámy, nevěděla bych to. Máma 
mi pořád říkala: „Pavlíno, jednou budeš stejně zpívat. Jsi opravdu dobrá. Zpíváš z 
celého srdce.“ 
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PATRIK ŠARIŠSKÝ, ZŠ Kojetín, 6. ročník 
Proč jsem rád na světě? 
Jsem rád, že jsem na světě a ne mrtvý. Jsem moc rád a děkuju za to Bohu, že můžu 
dýchat, žít a dělat to, co mě baví. Dneska to v tomhle světě není jednoduchý. Válčí 
se, je terorismus, všechno možný! Ale jsou tu i hezké věci. Zlo bojuje s dobrem. V 
dnešní době slyšíte pořád v televizních zprávách, že se něco děje. Nehody, vraždy, 
všechno možný. Svět je boj. Bojuj a přežiješ! Buď silný a nikdy nic nevzdávej! Dnešní 
téma bylo, proč jsem rád na světě? Jsem rád na světě, protože můžu žít, dýchat a 
protože jsem svobodný člověk. A chtěl bych vám dát jednu radu. Na tomhle světě 
nikdy nic nevzdávejte! Tak dosáhnete cíle. 


