
Práce žáků 4. B na téma Kdo je hrdina 

Adéla Pírková – Hrdinové dnes  

Podle mě je hrdina ten, kdo má dobré srdce, je odvážný a nebojí se pro někoho riskovat 

svůj život. Hrdinou může být kdokoliv. Malé dítě, dospělý člověk, zvíře. Hrdinou je 

například ten, kdo zachrání člověka z hořícího auta. Ten, kdo se zastal kamaráda, nebo 

ten, kdo zachránil zvíře. V dnešní době jsou hrdinové všichni ti, kteří pracují ve 

zdravotnictví a denně se starají o nemocné.   

 

František Florián – Kdo je hrdina  

Pro mě jsou v této době hrdinové doktoři a sestřičky. Každý den zachraňují životy 

nemocných. Riskují při tom své zdraví. Někdy nasazují i své životy. Zaslouží si za to velké 

uznání. Dávám jim za to velké díky. 

 

Jaroslav Mokříž – Hrdina je ten  

Hrdina je ten, kdo někomu pomůže v nouzi. Hrdinou může být dítě, dospělý člověk i zvíře. 

Poskytne první pomoc, zavolá záchranku. Hrdina dělá dobré skutky nezištně. 

 

Viktorie Machatá – Hrdinové  

Za hrdinu považuji každého, kdo zachrání člověka. Může to být lékař, policista, hasič, 

voják, dítě, ale i policejní pes. Hasiči zachraňují při utonutí, při autonehodě, při požáru. 

Vojáci bojují za naši vlast, jezdí na mise, kde mohou i zahynout. Lékaři poskytují první 

pomoc, léčí, operují lidi. Hrdina musí být statečný, odvážný, čestný, poctivý. 

 

Josefína Vávrová – Kdo je hrdina?  

Hrdina je člověk, který udělá něco pro druhé lidi. Nebojí se nasadit svůj život. Hrdinou 

se může stát každý z nás. Každý den někdo někomu zachrání život. Hrdinské činy 

vykonávají naši hasiči, ale také i zvířata můžou být hrdinové. Největšími hrdiny jsou nyní 

lékaři a sestřičky. 

 

Tomáš Horáček – Hrdina  

Hrdinou podle mě může být člověk, který udělá nějaký záslužný skutek. Může to být třeba 

hasič, který riskuje svůj život pro záchranu druhého. Zdravotníci, lékaři a sestřičky 

zachraňují lidské životy v nemocnicích. Vědci v laboratořích vyvíjejí potřebné léky pro 

lidstvo. Dále může být hrdinou i člověk, který obětuje svoji svobodu pro svobodu druhých. 

Hrdinou může být i pes, který najde člověka pod lavinou. 

 

Matěj Škvrňák – Hrdina  

Hrdina je odvážný člověk nebo zvíře. Většinou jde o bytost s mimořádnou odvahou. 

Dokáže čelit i pro něj nebezpečným okolnostem. Hrdinové bývají skromní a nenápadní.  

 

Nela Jirásková – Potápěč  

Podle mě je hrdina potápěč. Například proto, že se nebojí potápět do velké hloubky. Svou 

prací pomáhá lidem a zvířatům. Nemá strach, že potká žraloka. Ve své práci zažívá velká 

dobrodružství. Rád prozkoumává a poznává různé ryby a vodní zajímavosti.  

 



Diana Nesměráková – Hrdinou může být každý   

Hrdinové pomáhají každý den, policisté, hasiči, záchranáři, lékaři. Hrdinou může být 

každý z nás. I malé dítě, které pomůže, zavolá dospělého. Také pes, třeba vodící nebo 

záchranář, který vyhledává pohřešované osoby. Pro mě jsou největší hrdinové moji rodiče 

a prarodiče, protože se o mě starají a díky nim mám hezký život. 

 

Dominik Derka – Hasiči  

Hasiči jsou hrdinové, protože zachraňují lidské životy. Hasí velké domy a používají dlouhé 

žebříky, aby mohli dostat lidi dolů do bezpečí. A proto jsou u mě hrdinové. 

 

Adriana Kroulíková – Kdo je hrdina?  

Vždy má čas na to, aby pomohl. Nebo si s vámi promluví o tom, co vás trápí. Také je hodný 

a umí rychle jednat, když se něco stane, třeba úraz. Pro mě je to moje máma a táta, kteří 

mi vždy pomůžou. Ale i naše kočka, která se chce pořád mazlit a dokáže vás uklidnit. 

Hrdinou je také ten, kdo na vás pozná, že vás něco trápí, a ví, jak vaše problémy vyřešit. 

 

Sebastian Štěpánek – Rasty  

Můj největší hrdina byl náš pes Rasty. Chránil celou rodinu. Velice účinně vyhnal dva 

zloděje. Byl velký a šel z něj velký respekt. Málokdo si ho mohl pohladit. Ale byl moc 

hodný. Velice statečně prodělal dvě těžké operace. Náš hrdina se dožil jedenácti let. A teď 

nám moc schází. 

 

Štěpán Svozil – Kdo je hrdina?  

Hrdinou může být člověk i zvíře. Říkáme tak tomu, kdo udělá hrdinský čin. Někoho 

zachrání nebo někomu pomůže. Třeba nějakému starému dědečkovi nebo babičce. Může 

pomoct i zvířátku, co má nějaké zranění. 

 

Dorota Křížová – Hrdina podle mě 

Hrdina je člověk, který pomůže člověku nebo zvířeti v těžké životní situaci. Člověk, který 

zachrání lidský nebo zvířecí život. Například, když pomůže tonoucímu z vody. Při 

autonehodě, když oživuje zraněného, než přijede záchranná služba. Když zachrání život 

druhému bez ohledu na riziko. 

 

 

 

 

 

  


