
Tereza Pecinová – Mám ráda listopad 

 

Mám ráda listopad, jelikož miluji podzim. Vše začíná být barevné, ale zároveň temné. Častěji 

prší, což mám v oblibě, protože s deštěm se z vás uvolní smutek. Ve chvíli, kdy vidíte, jak 

z oken stékají kapky deště, uleví se vám. Máte pocit, že nejste jediní smutní. Nejzajímavější 

na listopadu je flóra. Listy začínají být suché, barví se do oranžové nebo do červené a 

opadávají ze stromů.  Podzim si hraje s barvami a s teplem. Dobré je i to, že jsou „dušičky“, 

ve výlohách vidíte dýně. Když si takovou dýni koupíte, můžete si do ní vyřezat, cokoliv vás 

napadne.  

 Začíná éra hallowennových filmů. S kamarády nebo s rodinou si koupíte jídlo a díváte 

se na horor. Najednou všude vidíte strašidla, nejlepší jsou kostlivci. Na listopadu je i pár 

nepříjemných věcí. Mění se počasí, chvíli je 27 °C, hned je 10 °C. Někdy dokonce i sněží, což 

je sice hezké, ale sníh nevydrží do zimy a všude je bláto a mokro. Člověk je vyčerpaný, protože 

se mění čas. Ráno jdete za tmy do školy a potmě se vracíte domů. 

 

 

Klára Wasserbauerová – Proč mám ráda listopad 

 

Listopad je krásný a barevný měsíc a dokáže být plný nejrůznějších zážitků a radovánek. 

Třeba když vyjdete ven do krásného listopadového rána, můžete vidět spoustu odstínů 

červené, oranžové i žluté. Brzké slunce osvítí stromy a  odráží se od hladiny jezer tak, že 

vypadají jako plochy zalité zlatem. Občas tento zlatý zázrak naruší ryba vynořující se nad 

hladinu a vytvoří vlnky, které doplují až ke břehu.  

 Když se zatavíte uprostřed lesa a budete pozorně poslouchat, možná zaslechnete 

veverky, jak na poslední chvíli shánějí žaludy nebo nějaké oříšky. Tato malá stvoření je těžké 

vidět, když skáčou z větve na větev. Jakmile však slezou na zem hledat spadlé kaštany, 

zahlédnete je docela snadno. Nejen veverky však sbírají kaštany. Také malé děti rády běhají 

pod stromy a hledají je.  

 Ovšem listopad nemusí vždy vypadat nádherně a kouzelně. Začíná být zima a deštivé 

počasí. Někdy celé dny prší a je všude plno kaluží a bláta. Slunce brzy zapadá, a tak už nejsou 

vidět krásně zbarvené listy na keřích a stromech. To je ta část listopadu, kterou nemám 

v oblibě. V deštivých dnech musím být doma. A když se trochu vyčasí , jdu na krátkou 

procházku a pozoruji, jak studené dešťové kapky padají na žluté a hnědé listy nebo do vlhké 

trávy.  

 

 

Viktorie Ovčariková – Mám ráda listopad  

 

Mám ráda listopad. Je to totiž ten měsíc mezi podzimem a Vánocemi. Vzduch už začíná vonět 

přibližující se zimou. Většina listů je již spadaná ze stromů, ale to mi nebrání užívat si 



poslední měsíc, kdy alespoň trochu svítí slunce. Ovšem ne všechno je v listopadu krásné. 

Jelikož listům už nezbývá mnoho času, mají nahnědlou až šedou barvu, což často působí 

smutně a depresivně. Příroda celkově je v listopadu spíše pochmurná.  

 Stromy nehrají barvami tak jako v říjnu a krajina není zdaleka tak krásná jako 

v prosinci, kdy vše leží pod sněhovou pokrývkou. Pro někoho to může být nuda. Ne všichni 

vidí krásu v uhnívajícím listí. Nejhorší na listopadu a podzimu vůbec jsou nemoci. Každý 

druhý je nemocný, a tak je jednoduché nějakou chřipku nebo virózu chytit a proležet část 

měsíce v posteli. To pak ten listopad za moc nestojí. Můj názor je, že listopad je celkem fajn. 

Je v něm mnoho pozitiv i negativ. Nikdy není nic jen růžové. 

 

 

Lukáš Machatý – Proč nemám rád listopad  

 

Ach, ten listopad, už je tu zas. Nevím, jestli jsem vadný já nebo všichni ostatní. Já listopad 

nesnáším. Už jen ten název nevěstí nic dobrého. V listopadu padá listí, to dá rozum. Jenže se 

nad tím zamyslete. Strom se musí vzdát svých listů, své chlouby, všeho, co má a je mu drahé. 

Toho, bez čeho je doslova nahý. Jenže kvůli čemu? Jen a jen kvůli přežití. Strom se vzdá svých 

dětí, protože by je stejně neudržel naživu během kruté zimy, která po listopadu následuje. 

 Ale každý přece ví, že stromu na jaře listy znovu narostou. Jedny nahradí druhé. 

Ovšem ty druhé nejsou stejné. Nejhorší je, že ani netušíme, jestli to ten strom rmoutí. Vždyť 

se vzdají svého dítěte. Jestli to mají stromy jako my, tak je listopad nejkrutější období z celého 

roku. A tohle je jeden důvod. Listopad se vůbec nemá čím chlubit. Vždyť v té době už ani teplo 

není, je jen mráz. Nepředstavuji si takový příjemný zimní vánek, který jde přímo od sněhu, 

nýbrž mrzký studený, ne-li mrazivý vítr, před kterým se neschováte. Vždy si vás najde. 

Příšerný mráz a vítr vniká do celého těla.  

 


