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VELKÁ ZVÍŘECÍ POHÁDKA
Šimon Lustyk
Na jednom ostrově žila nejrůznější zvířata. Byly tady opice, tučňáci, sloni a mnoho
dalších. Všichni žili pokojný život a měli se rádi. Na tom ostrově se nic moc nedělo.
Každý den bylo teplo a občas také pršelo. Na jeden den se ale všichni těšili. Byl to pátek.
V ten den se konala soutěž, kde každý mohl vystoupit s jakýmkoli tématem, říkalo se jí
Velký Pátek. Každý týden v pátek se všechna zvířata sešla u veliké sochy prezidenta
tučňáka Olivera, kde byli dohromady tři porotci. Jeden lev, který se jmenoval Václav
a který byl statečný jako král džungle. Druhý porotce se jmenoval Béďa, to byla opice, a
nakonec tu byl poslední porotce. Byl to nejdůležitější ze všech porotců. Všichni tito
porotci byli řádně oblečeni. Měli na sobě košile a kravaty a na nich měli smoking.
Slavnostní oblečení si vzali, protože to byla významná událost. Všechna zvířata se chtěla
zúčastnit této soutěže z jednoho prostého důvodu. Každá soutěž musí mít samozřejmě
výherce a každý výherce musí mít cenu. Tak tahle soutěž slibovala na prvním místě lístek
z tohoto ostrova. Většina zvířat se chtěla dostat pryč. Každý se chtěl podívat také někam
jinam. Obzvláště jeden nezbedník z okolí. Jmenoval se Patrik a byl to černý panter. Už od
věku, kdy je povoleno vystoupit před porotu, se snažil vyhrát. Hned na své patnácté
narozeniny se přihlásil na Velký Pátek a
zazpíval svou oblíbenou písničku, ale
neuspěl. První den si s tím nelámal hlavu,
říkal si, že určitě uspěje příště, ale
nepodařilo se mu to ani v dalších kolech
soutěže. Se svými přáteli se snažil přijít na
něco velkolepého. Opravdu se chtěl podívat
pryč z ostrova. Neměl to tu rád. Když byl
ještě malý, zemřeli mu rodiče. Nerad na to
vzpomínal, a proto chtěl zmizet z toho
místa, co mu připomíná jeho rodinu.
V pondělí zavolal svému nejlepšímu
příteli, aby přišel a pomohl mu. Řekl mu, že
tento Velký Pátek konečně vyhraje a odjede
pryč, ale potřebuje pomoct. Nápad byl
velice jednoduchý. Jak to, že je to
nenapadlo dřív. A hned ráno začali
nacvičovat. První den se jim to vůbec
nedařilo a chtěli to vzdát. „Přece máme
naději na výhru,“ řekl mu přítel. Tahle
slova mu zůstala v hlavě a začali znovu
nacvičovat.
Byl čtvrtek a on se musel jít zapsat. Porota se ho zeptala, jaké je téma. Nechtěl na to
odpovědět a řekl jim, že zítra se vše dozvědí. Nechtěl, aby něco tušili. Přišel domů a hned
šel spát, aby nabral sílu. Ráno si to ještě jednou procvičil a potom se vydal sebejistě na
soutěž. Z dálky už zahlédl velkou a mohutnou sochu prezidenta tučňáka Olivera.
Přišel do místnosti, kde se zvířata připravují. Rozhlížel se kolem sebe, aby viděl, co
má za konkurenci. Vedle jeho místa, kde se připravoval on, trénovala gorila. Hrála na
piano a zpívala. A Patrik musel uznat, že zpívá krásně. Ale zůstal sebejistý, protože si řekl,
že on to má určitě lepší. Sedl si na lavici a čekal. Začal ho pohlcovat stres a rostly v něm
obavy, zda je jeho představení tak skvělé, jak si myslel. Postupně na pódium odcházeli
jednotliví soutěžící. V místnosti bylo větší a větší prázdno. Pak tu zůstal sám a už si
myslel, že je konec, že je po všem. Asi na něj zapomněli, pomyslel si. Cítil se trapně. Ale
vyrušil ho něčí hlas, který vyvolával jeho jméno. Hned se postavil a rozeběhl se ke dveřím.
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Vstoupil na pódium a čekal, až moderátor o něm dopoví podrobnosti. Pak začal se svým
vystoupením. Všem divákům sdělil, že bude kouzlit. Nejdříve předváděl taková
jednoduchá kouzla, například uhádl kartu, kterou si vybrali. Ale pomalu začal přitvrzovat.
Chtěl nechat to nejlepší až na konec. Už se začal pomalu loučit s porotou a s obecenstvem.
Jediný on věděl, že tohle není ještě konec. Pomalu odcházel a … náhle se nechal zmizet a
už se neobjevil.
Objevil se až u sebe doma a tam také čekal na výsledky. Druhý den ráno šel na
vyhlášení výsledků. To bylo radosti, když se dozvěděl, že vyhrál. Byl velmi šťastný, a
proto hned zavolal svému příteli, že jeho sen se mu právě vyplnil.
Hned další den ráno odjel z ostrova pryč a už si nikdy nevrátil.

PŘÍBĚH ZMIJE
Zdeněk Pešek
Zmije má domov pod kameny, které jsou třeba u rybníka nebo ve škvírách ve hrázi.
Proto není moc poznat, kde právě zmije je. Každé odpoledne vyleze ven na sluníčko slunit se a nebo si ulovit něco k jídlu. Jednoho dne se rozhodla zažít dobrodružství, a tak
si řekla, že vyrazí do světa. A než vyrazí, tak si musí něco sbalit k jídlu.
A hned druhý den ráno vyrazila. Plazila se ve dne v noci celé tři dny.
Dorazila k potoku, kde přečkala noc. Další den vyrazila hned časně ráno.
Jak se tak plazila, náhle zaslechla křik.
Tak se vydala po tom křiku, dokud se nedoplazila až k němu.
Na stromě uviděla klec a z ní právě ten křik vycházel. Tak se vyplazila po stromě
nahoru. Tam zjistila, že se do klece chytila sojka. Pomohla jí ven. Když ji vyprostila, tak
uslyšela praskat větve a někoho mluvit. Poprosila sojku, jestli by ji neodnesla pryč.
A tak se skamarádily. Sojka poděkovala za vysvobození a zmije jí taky poděkovala,
že jí pomohla odtud pryč. A tak si pomáhaly navzájem.
Tak bloudily společně lesem, až dorazily na konec lesa k prudce tekoucí řece. Sojkata to bez problémů přeletěla, ale co zmije? Ta se prudce tekoucí vody bála, protože tohle
na rybníce nikdy neviděla!
Tak křikla na sojku, jestli by jí
nepomohla. Sojka ji moc neslyšela, ale až
napodruhé ji zaslechla, a tak jí letěla na
pomoc. Než ji přenesla přes řeku, tak už
byl večer, a tak se uložily ke spánku.
Druhý den brzy ráno vstala zmije a šla pro
něco dobrého ke snídani.
Když sojka vstala, tak se nasnídaly a
vyrazily dál. Prošly jeden les, přešly do
dalšího lesa a putovaly stále dál. Byly už
asi v půlce lesa, když tu náhle uslyšely
vyděšený křik srnky. Jak se přibližovaly,
byl nářek čím dál hlasitější. Byly už
blízko u ní a zjistily, že je chycená a
zamotaná v řetězech. Pomohly jí se z pasti
dostat. Srnka, jak byla vyděšená, tak hned
odtud pelášila pryč. Potom se ale zase vrátila zpět a omluvila se jim, že utekla bez
poděkování. Zeptala se, jestli by nemohla jít s nimi.
,,Ale klidně, můžeš, pokud ti nebude vadit, že prožíváme různá dobrodružství!“ Srnce
to nevadilo, a tak putovaly dál společně. Putovaly dnem i nocí. Strávily tak společně ještě
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další dva týdny. A za ty dva týdny zažily hodně různých dobrodružství, která je sblížila.
Pak už se zmije chtěla vrátit zpátky domů. Nechtěly se ale rozdělit. A tak sojka si udělala
hnízdo na stromě, který byl hned nad rybníkem. Srnka si udělala brloh z klacků a větví na
zemi, hodně velký a pohodlný. Zmije druhý den pověděla všem kamarádům, že si přivedla
nové přátele, které potkala na cestách. Teď jsou z nich nejlepší kamarádi.

TAKOVÁ MODERNÍ POHÁDKA
Filip Skalník
Budu vám vyprávět pohádku. Jenže tato pohádka se neodehrává na naší ani na cizí
planetě. Naše pohádka se odehrává ve světě snů a představivostí. A jelikož dnešní děti
mají v hlavě mnohokrát jen mobilní hry, super hrdiny a mnoho dalších věcí, které se v
klasických pohádkách neobjevují, tak tato pohádka bude maličko odlišná od klasických
pohádek. Jednoho dne se v ulicích města představivosti narodil nový človíček. Jmenoval
se Honza Ivanovič, ale protože
jeho matka byla Němka, tak mu
všichni říkali Hans.
Díky síle představivosti se
Hans skamarádil s tygrem
vegetariánem jménem Míša, s
mluvícím kaktusem Chrudošem a
jeho přítelkyní balonem Žanetou.
Ale i ve městě představivosti jako
je Praha se najde místo plné
strachu a temnoty. To místo je v
západní části města a jmenuje se
podle nejhoršího zločince, který v
té části města žil. Jmenoval se Barnabáš. Jasně že v každém příběhu musí být zápletka, a
tak se stalo, že Hans a přátelé neposlechli starší a šli zkoumat ulice Barnabáše.
Na hranicích se Míša a Chrudoš zasekli a snažili se vymluvit, aby tam nemuseli jít.
Nakonec jim Žaneta dodala odvahu a všichni se vydali do centra tohoto záhadného města.

ZOUBEK KARLÍK
Veronika Janková
Bylo nebylo, jednoho dne se narodilo miminko jménem Péťa. Miminka, jak je známo,
nejprve pijí od maminky mateřské mléko. Jinak tomu nebylo ani u Péti. Když však přišel
čas prvního zoubku, začaly pro něj těžké časy. Celé noci nespal, brečel a ani maminka mu
s růstem prvního zubu nedokázala pomoci. Byl to právě zoubek Karlík, kdo dával Péťovi
tak zabrat, jako žádný jiný.
Jakmile měl Péťa všechny zoubky, které by v pěti letech měl mít, maminka mu svěřila
péči o ně do jeho rukou. To ale neměla dělat! Nějaký čertík Péťovi nakukal, aby si místo
večerního čištění zoubků dal radši kousek čokolády, že zuby v noci potřebují něco jíst a že
právě čokoláda je na noc nejlepší. Péťa dal na ta slova a poctivě každý večer jedl tabulku
čokolády, brambůrky a ještě to pro jistotu zapíjel Colou. Mamince vždycky řekl: „Zuby už
mám vyčištěné, půjdu spát, dobrou!” a šel. V noci se v Péťově puse ohromně vyřádil
nepřítel zubů, Kaz! Ničil zuby, jak nejvíce to šlo, barvil je z bíla do žluta, někde začal i s
nádechem do černé barvy! To však Péťa celou dobu netušil. Po nějakém čase, co takhle
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lhal mamince a také naslouchal zlému čertíkovi, ho začal bolet zub. A byl to právě zoubek
Karlík, který ho začal bolet jako první.
Péťa bolestí zase nemohl spát, ale Karlík malému Péťovi prozradil, co může za jeho
bolest zoubku, a tak milý Péťa přestal po večerech jíst čokolády a všechno ostatní, co
zoubkům ubližuje. Ale hlavně! Opět si začal pravidelně čistit zuby, jako mu to donedávna
dělala jeho maminka. Karlík mu vždy ještě radil, kde je v puse ještě nějaká nečistota, aby
žádné místečko nevynechal. Bolest trochu ustala, ale brzy přišlo období, kdy mléčné
zoubky vypadávají a na jejich místě začínají růst nové zuby, které už jsou stálé. Péťovy
první zoubky jeden po druhém mizely a zbýval už jen Karlík. Oba se začali bát. ,,Karlík je
se mnou od malička, nechci ho ztratit!” brečel Péťa mamince v náručí.
Jednoho dne, když měl Péťa ve škole k obědu brambory a maso, zoubek Karlík se
neudržel a uvízl Péťovi v kousku masa! Péťa znejistěl a bylo mu téměř do breku. Nevěděl,
co má dělat. Poprvé v životě viděl malého kamaráda na vlastní oči před sebou! Vůbec se
mu Karlík nelíbil. Nemohl uvěřit,
že měl něco tak ošklivého celou
dobu v puse. Opatrně vzal Karlíka
do ruky, očistil ho od jídla a
pozorně si ho prohlédl.,,Musím se
ho zbavit!” napadlo ho v duchu a
rychle zub schoval do kapsy. Pak
pomalu a opatrně dojedl zbytek
oběda.
Celou cestu domů přemýšlel,
jestli má Karlíka zahodit a
zapomenout na něj, nebo si ho má
přeci jenom nechat. Zoubkovi
Karlíkovi bylo podezřelé, jak se na
něj při obědě chlapec tak zvláštně
díval, ale netušil, co s ním Péťa
zamýšlel.
,,Tak, a je to!” oprášil si Péťa
ruce od písku, spokojený se svou
prací. ,,Takhle tě už nikdy
neuvidím, fuj!” Zoubek Karlík ležel zahrabaný hluboko v pískovišti na zahradě, kde Péťa s
maminkou bydleli. Bylo mu smutno.
,,Tolik jsem mu pomohl, dávno nemusel žádné zuby mít!“
Druhý den se zase Péťa vracel ze školy. „Ahoj, mami!” zvolal hned od dveří.
Maminka k němu přistoupila blíže a chlapec nemohl uvěřit vlastním očím. ,,T-t-t-to je
Karel?! To není možné, kde jsi ho našla?” Maminka opravdu držela v ruce ten ošklivý
zkažený mléčný zub, který si Péťa tolik přál už nikdy nespatřit… „Viděla jsem tě včera z
okna, jak ho zahrabáváš…” odmlčela se, ale než Péťa stačil cokoliv říci, dodala: ,,Jsem si
jistá, že bys toho v budoucnu litoval.” Péťa nechápal. ,,Ale mami…!” chtěl opět něco říci.
Maminka mu do toho ale vstoupila: ,,Máš už druhé zoubky a je třeba o ně pečovat, Karlík
ti s tím určitě pomůže…”
Uběhlo pár let a Péťa letos půjde již do páté třídy. Je to už velký kluk! Péťovy zoubky
jsou nejzdravější z celé jeho třídy a může se s nimi pyšnit právě on! Karlíka den co den
nosí v malé krabičce stále při sobě ve školním batohu. Za čtyři roky toho spolu spoustu
zažili.
,,Děkuji, maminko, děkuji, Kájo!“
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O LASKONCE, DORTU A KOLÁČI
Veronika Melšová
Jednou v jedné cukrárně, která byla na rohu ulice, byly ve výloze laskonka, dort a
koláč. Najednou se laskonka začala vychloubat, jak je krásná a že ji děti milují. To se ale
nelíbilo dortu a spustil: „To já jsem nejlepší,
jsem čokoládový a všichni si na mně
pochutnají!“ A tak se tam oba hádaly. Vtom
se probudil koláč.„Co je to tu za hluk?“ řekl
unaveným hlasem. „To tě nemusí zajímat“,
odsekla znechuceně laskonka. „Konec
konců, jsi jen obyčejný suchý koláč,“
posmíval se dort. „Nejsi tak dobrý jako my,
celý den jen ležíš ve výloze a nikdo si tě ani
nevšimne,“ ušklíbla se laskonka a začaly se
s dortem zase hádat.
,,A dost! Už se nehádejte, i já jsem moc dobrý, lidé si na mně pochutnají stejně jako
na vás. Mám spoustu různých příchutí,“ řekl koláč a laskonka s dortem se začaly smát.
Najednou do cukrárny vstoupila holčička s maminkou. Ta holčička šla k výloze a dlouho
se rozmýšlela. Do toho laskonka řekla:,,Vezme si mě!“ ,,Ne, mě!“ řekl dort. A tak se tam
zase hádaly. Nakonec si holčička vybrala koláč. Právě ten koláč, který byl podle mínění
těch dvou suchý a obyčejný!
A tak se laskonka s dortem přestaly smát a už nikdy se nehádaly a už se nikdy nikomu
neposmívaly.

O DUHOVÉM PAPOUŠKOVI
Jana Michálková
Kdysi dávno v jedné netradiční zemi se uprostřed deštného pralesa v dutině
vykotlaného stromu narodil malý papoušek. Byl šťastný a hravý, brzy však začal tušit, že
se liší od ostatních. Byl jim hodně podobný, až na jednu podstatnou věc, a tou bylo
zbarvení. Jeho kamarádi se postupně zabarvovali a pyšnili se nádherným různobarevným
peřím, kdežto papoušek zůstával šedý. V papouščí říši platí, že čím barevnější, tím lepší,
takže šedý papoušek nebyl oblíbený. Trápilo ho nejen jeho zbarvení, ale hlavně zjištění, že
nemá opravdové kamarády.
Po nějaké době to už papoušek nevydržel a odletěl daleko od všech. Do jiné země.
Nevěděl, co si má sám počít, cítil se velmi opuštěný. Jednoho dne se rozhlížel po modré
obloze a ze zoufalství ho napadlo, že poletí ke slunci tak blízko, až se spálí, protože kvůli
tomu ošklivému šedému peří stejně nikdy nebude šťastný. Když ho sluníčko uvidělo,
varovalo papouška a zkoušelo ho přemluvit. Papoušek mu vyprávěl svůj příběh a sluníčko
přemýšlelo, až dostalo nápad. Řeklo papouškovi, ať počká. Na pomoc si zavolalo ještě
svého pomocníka, a to zamračený mrak. Muselo ho chvíli přemlouvat, ale nakonec
sluníčko poslechl. A tak se stalo, že sluníčko nadále svítilo, ale z mraku zároveň začalo
pršet.
Zmoklý papoušek myslel, že už na něj sluníčko dávno zapomnělo. Po chvíli však na
obloze spatřil ještě něco moc zajímavého, co dosud neznal. Byla to krásná usměvavá duha,
která ho lákala k sobě a zářila takovými krásnými barvami, že se papoušek musel podívat
blíž. Téměř už přestalo pršet, a tak papoušek letěl blíž a blíž, až duhou proletěl. Hned si
povšiml, že místo šedého má najednou krásné, přímo duhové peří! Byl nadšený. Duze
papoušek poděkoval a ta byla také ráda, že mohla někomu pomoci, a pomalu zase zmizela.
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Papoušek nezapomněl poděkovat ani sluníčku i mraku. Ten se nyní výjimečně
usmíval, protože mu poprvé někdo poděkoval.
Duhový papoušek se vrátil zpět do rodné země. Nikdo ho nepoznal a všichni ho
obdivovali. On však věděl, že to nejsou opravdoví přátelé. Připomněl jim jejich špatné
chování. Ostatní papoušci si vše uvědomili a omluvili se mu. Slíbili, že se polepší a nikdy
se už nikomu nebudou posmívat. Papoušek jim vše odpustil a všichni papoušci pak žili
společně a šťastně až do smrti.

LEŽ
Nina Sodomková
Jednou jeden lhář, který lhal víc, než jedl a pil, šel v pro nás nedůležité zablácené
ulici, v nedůležitém zabláceném městě. No, podle informací získaných z pochybného
zdroje, neboli vypuštěných z úst tohoto lháře, bychom mohli usoudit, jak daný lhář
vypadá.
Víme, vlastně spíše nevíme, že má hnědé vlasy, čili pravděpodobně hnědé vlasy
nemá. Jaké vlasy tedy může mít? Když se nad tím zamyslíme, říká, že má vlasy. Hnědé
vlasy, z toho můžeme odvodit, že hnědé vlasy nemá, jelikož je to s největší
pravděpodobností lež.
Rovněž nám řekl, že má modré oči, tak můžeme s jistotou říci, že modré oči nemá.
Ovšem on tvrdí, že má modré oči. V tom případě nejspíš žádné oči nemá.
Pusu by mít měl, jinak by nemohl lhát víc než jíst a pít, žít a být. Ale kdo ví?
Tu kráčel proti lháři poutník. ,,Ty osobo! Nevíš kudy do Úterý?” zahalekal. ,Do
Úterý? Tudy cesta nevede, Úterý je u Příboru!” zakřičel lhář. My samozřejmě víme, že
Úterý je u Slavkovského lesa a Příbor u Nového Jičína, ale také víme, že ten lhář lhal víc,
než jedl a pil, žil a byl, spal a bděl. ,,Ale kdepak pane, já vím, kde je Příbor, vodtamtaď si
to teď štráduju. Musíte se mejlit!” odpověděl tulák.,,Já se nemejlím!” argumentoval lhář.
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„A kdo vy vlastně jste, když víte i to, co nevíte?” ,,Já? Já jsem…,” zamyslel se lhář.
,,Člověk,” řekl lhář nejistě. ,,No...ale když lžu víc, než jím a piju, žiju a jsem, spím a bdím,
dýchám a vím, nelžu o tom, že jsem člověk?” zadumal se lhář. Když tak přemýšlel o své
lidskosti, poutník odešel. Tak kráčel i lhář dál.
Náhle se na zablácené ulici objevil druhý poutník. ,,Hej, pane, nevíte kudy do Úterý?”
zeptal se pocestný, mladší než ten první. ,,A vy víte, že jste už pátý, kdo se mě na to ptá?”
odpoví lhář. ,,Ach, to jeden z nich musel být můj starší bratr, měli jsme se tam sejít. Tak
znáte cestu?” zeptal se znovu poutník. „Heleďte, pane, váš bratr tudy nešel a do Úterý
cesta nevede tudy, musíte na jihovýchod vod Prahy, kousek u Hulic.” Zalhal ten lhář.
,,Óóó ne, pane, to bude mejlka, já se teď vracím z Hulic,” odvětil poutník. Přiblížil se o pár
kroků k lháři. ,,A co, že nemáte nohy ani ruce?” ,,Cože? Já nemám….nemám ruce a ani
nohy?! Proč jsem si toho nevšiml?!” ohromeně vykřikl lhář. ,,Nemáte ani oči, ani vlasy, to
víte?” ,,Cože? Ne, jak je to možné!” nechápal lhář. A zatímco se snažil přijít na to, proč
mu chybí podstatné části těla a dosud si to neuvědomil, druhý poutník odešel.
Poté, co se trochu vzpamatoval, šel lhář dál. Najednou se před ním objevil třetí
poutník, ještě mladší než první a druhý. ,,Prosím vás, nevíte,…“ „Kudy vede cesta do
Úterý?” dopověděl
větu lhář. ,,Ano, šli
tudy moji bratři, že
víte, kam mám
namířeno?” zeptal
se
nadšeně
nejmladší poutník.
,,Ne, nešli a ne,
tudy cesta nevede,”
řekl naštvaně lhář.
,,Nemusíte se hned
čertit,
pane…,”
poutník se podíval
na lháře. ,,Co vy
jste zač? Nemáte
vlasy, oči, ruce, ba
ani nohy. Jste
vůbec
člověk?”
vyptával se poutník
lháře.
,,Nemám
vlasy ani ruce, nemám oči nebo nohy a ani srdce mi netluče. Co vůbec jsem? Nemám ani
hlavu nebo krk a ani tělo. To ale znamená, že celý můj život je lež! Vím, že lžu víc, než
jím a piju, žiju a jsem, spím a bdím, dýchám a vím, myslím a sním, ale nemůžu přece lhát
o své existenci, nebo ano?” dumal lhář, jenž vlastně nikdy neexistoval.
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JAK VZNIKLY BAŽINY
Adéla Stodolová
No to je vcelku jednoduché. O jedné bažině vám tu dnes povyprávím.
Byl krásný letní den a po propršené noci se na kapkách vody odrážely sluneční
paprsky. Na kouzelném paloučku nedaleko lesa šuměl potůček a všechno bylo tak, jak má
být. Srnky chodily opatrně jedna po druhé stezkou, jež vedla do lesíka, včelky létaly z
květu na květ, aby je opylily, a vše to doplňovala příjemná sluneční záře. Všechna
kouzelná stvoření právě vstala. Lesní víly se probudily jako první, aby hned při jitru
nasbíraly rosu zachycenou na stéblech trávy. Po nich vstali malí obtloustlí mužíci, kteří
měli za úkol toto ráno pečovat o kůru starého dubu. Vše se dělo jako každý jiný den. Vtom
na palouček přistála jakási koule starých hadrů a větviček a zakutálela se do ostružinového
keře. Byla to čarodějnice! Všechny kouzelné bytosti a zvířátka se lekly, ale víly vzápětí
běžely na pomoc. Nikdo čarodějnici neměl moc v lásce, ale víly byly dobré duše, a tak jí
pomohly vstát. ,,Rozhodla jsem se, že tady budu ode dneška žít," prohlásila čarodějnice.
,,Moje jméno je Bětka a vy budete moji přátelé!“ ,,Ale to přece nejde," křičel jeden z
mužíků. ,,Tohle je náš domov!“ zahoukal druhý. ,,Budete se muset uskromnit," pronesla
Bětka a začala si stavět z větví a klacků přístřešek.
Následující dny už nebyly jako ty předešlé. Bětka všechno, co viděla, oškubala, dělala
vílám, mužíkům i zvířátkům naschvály a z překrásného paloučku se zanedlouho stalo
místo plné nepořádku, které se už původním obyvatelům vůbec nelíbilo. Zvířátka začala
palouček opouštět, protože už zde nerostlo tolik čerstvé trávy a protože byla na ně Bětka
zlá. Mužíci začali palouček s těžkým srdcem opouštět také, protože je odtamtud Bětka
vyháněla a celý palouček si chtěla nechat jen pro sebe. Víly se ale ještě nevzdávaly.
Milovaly svůj palouček nadevše a jen tak ho tam zanechat napospas nějaké čarodějnici
bylo
pro
ně
nemyslitelné.
Ale jednoho dne
Bětka na všechny víly
nastražila past. Všem
nalepila do vlasů smůlu
a potom na ně vysypala
jehličí. Co milovaly
víly nadevše a víc než
palouček, byly jejich
vlasy a ty teď mají
úplně zničené. Smutně
se s uplakanýma očima
rozloučily s paloučkem
a zmizely neznámo
kam.
Čarodějnice Bětka
si až nyní uvědomila,
že zůstala úplně sama.
Víly, zvířátka i mužíci ji opustili. ,,Vždyť tu nikdo není, co jen si tu počnu?" bědovala
Bětka. Pak se dala do pláče a plakala a plakala, až se ze všech těch slz tvořily nejprve malé
loužičky, ale jak nepřestávala plakat, zaplavila celý palouček. Její slzy promočily půdu. A
tak na tom místě vznikly bažiny.
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POHÁDKA NA DOBROU NOC
Natálie Šplíchalová
Kdysi dávno, když naše Země jenom vzkvétala, žila jedna holčička v dětském
domově a jmenovala se Angela. Už od začátku, když ji poprvé viděly vychovatelky, říkaly
si mezi sebou, že je zvláštní. Už jako malá si nehrála se svými vrstevníky, ale radši byla se
zvířaty.
Když měla Angela desáté narozeniny výrazně se změnilo její chování a vždy, když se
schylovalo k večeru, nevycházela se svého pokoje a ozývaly se odtamtud divné zvuky.
Angela se totiž uměla proměnit v jakékoliv zvíře, a to i mytické, nejčastěji se proměňovala
v jednorožce.
Když bylo Angele patnáct let, mohla chodit častěji ven a být tam déle, to byl její
oblíbený čas. Vždy šla do lesa, kde ji nikdo neviděl, a proměňovala se tam v jakékoli zvíře
chtěla. Jednou, když se proměnila v jednorožce, ji uviděl myslivec, který to vyprávěl ve
městě. Lidé se mu vysmívali, že to není možné, že je to jenom kůň, který měl za sebou
strom a jeho větev vytvořila z jeho pohledu roh. Několik lidí ale myslivci uvěřilo a šli se s
ním na bájné zvíře podívat. Jelikož měla Angela vycházky v pravidelnou dobu, myslivec
s ostatními zvědavci si pohlídali čas, kdy se bájný tvor po lese pohybuje. Když bílého koně
vidělo více lidí, začalo se ve městě povídat, že tam straší a že jednorožec představuje zlého
ducha, který je má trestat za jejich prohřešky. Na zvíře byla vypsána odměna. Kdo
jednorožce uloví nebo zabije, dostane pytel plný zlata. Našla se spousta lovců, odvážlivců
a jedinců, kteří by mohli jednorožce polapit, ale jednorožec nikde nebyl, les byl několikrát
prohledán, ale zvíře nebylo k nalezení. Angela totiž věděla, že jí hrozí nebezpečí, a tak
raději byla častěji ve svém pokoji a v jednorožce se proměňovala tam, ale nemohla se
rozběhnou po lese, napít se z potoka a nebo si popovídat s přáteli v lese.
Jednou si ale nezamkla a do pokoje jí
vešla vychovatelka…Angela se zrovna
proměnila, vychovatelka na ni začala
křičet a vyhánět ji, a když se proměnila
zpátky, křičela na ni ještě více a opravdu ji
z domova vyhnala. Angela utekla do lesa,
neměla se kam vrátit. Stala se lovnou
zvěří pro lidi, kteří si chtěli trochu
přilepšit, a věděla, že je zle.
Když se Angela proměnila naposled,
už se jí nepodařilo proměnit se zpět v
člověka. Jednou ráno ji probudil štěkot
psů a křik lidí s puškami. Začala utíkat,
běžela, kam ji nohy nesly, sama nevěděla
kam. Když tu přiběhla až k nějakému
srázu a neměla se kam vrátit. Byla
obklopena muži s puškami a za ní byla
propast tak hluboká, že ani nebylo vidět na její dno. Věděla, že když něco neudělá, umře.
Svůj roh nikdy nepoužila, bála se, že když se odváží, stane se něco zlého, ale věděla také,
že když nic neudělá … umře a co je horší než smrt? Napnula všechny zbývající síly, roh se
ji rozzářil do zlata a … nic … po bílém koni s rohem nezbyly ani památky. Dodnes se
vypráví, že je v lese její duch, světle modrý přízrak, který chrání všechny, co to potřebují.
Jiní povídají, že když se někomu zjeví, umře, protože se chce pomstít.
Ale já ho viděla… a smůlu mi to nepřineslo - naopak narodila ses mi ty, Angelo…
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ZEMĚ NEZEMĚ
Tereza Tobiášová
V jednom lese, který by se možná na první pohled mohl zdát zcela obyčejný, stál
starý rozeklaný strom. Jeho kůra byla rozpraskaná. Kdo by ale tušil, že to není strom jen
tak obyčejný, že je to brána do jiné pohádkové říše.
Jmenovala se Země Nezemě. A jaký byl důvod tohoto jména? Její obyvatelé sice
chodili po zemi, avšak ta země nebyla stále na stejném místě, plula po moři, neustále se
posouvala a pohybovala. Nebyla však příliš velká, dokola byste ji obešli za půl dne. Na
okraji byl přístav s malými rybářskými loďkami. Ráno vyplouvaly na moře, tam rybáři
lovili ryby a pak se za soumraku vraceli zpátky domů. Stály zde malé barevné domky,
zpravidla dřevěné, s velkými okny, kterými dovnitř pronikalo plno světla. Také tu byla
škola vždy plná dětí, pošta, v které bylo pokaždé rušno a přeplněno. Knihovna, radnice,
kostel a nechybělo ani nádraží. Zkrátka vypadalo to tam téměř jako u lidí. Přesto tam bylo
něco zvláštního. Byli to obyvatelé Země Nezemě.
Nebyli moc velkého vzrůstu, měli dlouhé vlasy. Nejvýraznější na obličeji byly veliké
oči. Stále byli pěkně upravení. Jejich oblečení nebylo příliš odlišné od lidského. Od lidí se
lišili tím, že k sobě byli všichni navzájem vstřícní a pomáhali si. K nikomu nechovali
žádné předsudky, měli laskavá srdce a nikdy neodmítli něčí žádost o pomoc.
Pravdomluvnost, upřímnost a poctivost byly jejich kladné vlastnosti.
Jednou, když byl Honzík se svojí třídou na procházce v lese, všichni se na něho
rozzlobili, protože byl poněkud rozpustilý. Spolužáky neustále škádlil, odstrkoval je od
sebe, pošťuchoval. Bral jim věci a tahal je za vlasy. Byl na všechny zlý. Proto ho začaly
děti přezdívat „Zloun“. Už ho nikdo neměl rád. Honzík usoudil, že nevidí žádný důvod,
proč by s nimi měl nadále zůstávat. V nepozorované chvíli se oddělil od skupiny a vytratil
se daleko od nich. Sice sešel z cesty, ale neměl ani nejmenší tušení, kam jde, neboť ten les
neznal. Po chvíli se už začal trochu bát. To ale netušil, co se mu ten den ještě přihodí, že se
domů hned tak nevrátí.
Zakopl a spadl do praskliny ve stromu. Byl zmatený, nevěděl, co se děje. Ocitl se na
kopci nad neznámým městem. Sešel dolů, aby se někoho zeptal, kde je. Městečko bylo
čisté, zalité sluncem. Na nebi nebyl ani jediný mráček. Jen někdy zafoukal svěží přímořský
vítr. Žádná ulice nebyla prázdná. Městem se ozýval ruch. Dlouhou dobu se jím procházel,
občas se dal do řeči s těmi „zvláštními lidmi“. Postupně se od nich dozvěděl celou pravdu
o tomto místu, že je v Zemi Nezemi. Bylo mu s nimi moc hezky. Vyprávěl jim svůj příběh.
Oni mu na to odpověděli: „Honzíku, byl jsi sobecký a tvrdohlavý, tak se jim nesmíš divit.“
Najednou mu to přišlo líto. Poradili mu: „Vrať se domů a omluv se. Jistě ti odpustí.“ Ještě
se rozloučili, rychle mu ukázali cestu a on utíkal domů. Tam už ho všichni hledali. Když
ho děti uviděly, radostně zvolaly: „Hurá! Honzík se vrátil!“ Ze shledání měli všichni
radost. Třebaže na jeho špatné chování už nikdo nemyslel, přesto se jim omluvil.
Ponaučil se a jeho chování se úplně změnilo. Pouze přezdívka „Zloun“ zůstala
obrazem jeho minulosti.
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O VLČÍM KOLE
Andrea Tulachová
Jednou, to už je dávno, vydal se Jiřík se svými housličkami a s kamarádem Frantou a
jeho basou na cestu do Ranska, kam byli pozváni na posvícení. Cestou z Borové hráli a
zpívali, a přidalo se k nim ještě pár muzikantů. V Ransku už je vyhlíželi a radostně je
vítali. Jedlo se, pilo, tančilo a zpívalo a muzikantům se při dobrém jídle a pití hrálo jedna
báseň. Tak to šlo celé tři dny a dvě noci, až nastal čas se rozejít. Všichni se vydali k
domovu, ale Jiřík musel každého vyprovodit až ke dveřím a zahrát písničku na dobrou noc.
Nakonec zůstal sám uprostřed noci u zvoničky.
Do Borové je dlouhá cesta, a tak se rozhodl jít nejkratší cestou – přes les. Šel už
dlouho, když najednou v temném lese zašel měsíc a vítr začal vát. Jiřík ani na krok
neviděl. Nohy ho už bolely a únava ho zmáhala. Náhle v houští zahlédl záblesk zlatavých
očí. Vtom najednou zase vyšel měsíc a ozářil les. Jiřík nevěří svým očím, kolem něj stojí v
kruhu smečka vlků! Každý z nich vrčí, ježí srst a cení strašlivé bílé zuby. Jiřík k smrti
vyděšený popadne housličky a začne hrát svou nejmilejší píseň. A v tom vlci, jako
otupení, začnou kolem Jiříka dokola tancovat. Ten hraje a hraje a vlci stále dokola tancují
kolem něj. Až náhle, když začalo svítat, se vlci rozprchli na všechny strany, celí omámení
a znavení. Jiřík upadl do trávy a únavou usnul.
Když vyšlo slunce, přišli do lesa dělníci a nemohli uvěřit svým očím. Kolem Jiříka
bylo vyšlapané hluboké kolo. A jestli bukovým listím nezapadalo, je v lese nad Ranskem
dodnes…

ZRZKŮV SEN
Sabina Zavadilová
Všude se prostírala černočerná tma. Zrzek cítil, že tu někdo je. Bedlivě prozkoumával
pohledem husté křoví a rozevřel přitom doširoka oči. Neznal to tu, ale podivné pachy ho
přitahovaly a lákaly, aby vstoupil do hloubi temných stínů. Zakručelo mu v břiše, takže si
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vzpomněl, že má hlad. Pootevřel tlamičku, aby se teplé lesní vůně dostaly až k pachovým
žlázám na horním patře. Zatuchlý závan listovky se mísil s lákavou vůní jakési malé
chlupaté bytůstky.
Najednou se kolem něj prohnal šedý stín. Zrzek se okamžitě zastavil a naslouchal.
Stvoření se skrývalo v listí ani ne dvě délky ocasu od něj. Zrzek věděl, že je to myš.
Vnímal, jak jí pod huňatým kožíškem prudce buší srdce. Polkl, aby umlčel kručící
žaludek. Brzy už zažene hlad.
Pomalu se přikrčil a nahrbil se k útoku. Měl myš
proti větru. Věděl, že o něm neví. Naposledy se
přesvědčil, kde jeho kořist přesně je, zprudka se
odrazil zadníma nohama a skočil. Vynesl s sebou do
vzduchu i hromádku listí. Myš se hned běžela schovat
a vystřelila k díře v zemi. Jenže Zrzek ji už měl.
Zasekl ji drápkem ostrým jako trn a vyhodil ji
obloukem vysoko do vzduchu. Myš přistála na zemi
pokryté listím. Byla otřesená, ale žila. Pokusila se
utéct, ale Zrzek ji znovu chytil. A znovu ji vyhodil,
tentokrát o něco dál. Myši se podařilo udělat pár
krůčků, než ji kocour znovu dostihl.
Vtom někde blízko cosi zarachotilo. Zrzek se
rozhlédl a myš se přitom stihla dostat z dosahu jeho
drápů. Když se Zrzek otočil zpátky, už jen zahlédl, jak
mizí v černé díře mezi propletenými kořeny stromu.
Naštvaně lov vzdal. V mžiku se obrátil a
pročesával planoucím pohledem okolí, aby zjistil, kdo ho připravil o jistou kořist.
Rachocení pokračovalo, až se z něj postupně stal povědomý zvuk. Zrzek otevřel oči.
Les zmizel. Kocourek ležel ve svém pelíšku v přetopené dusné kuchyni. Oknem
proudilo dovnitř měsíční světlo a vykreslovalo stíny na hladké tvrdé podlaze. Rachot
vydávaly sušené granule kočičího žrádla, které někdo sypal do misky. Celý les se všemi
pachy byl jen sen.
Zvedl hlavu a opřel se bradou o okraj pelíšku. Obojek ho nepříjemně tlačil do krku.
Ve snu cítil, jak mu svěží vánek čechrá jemnou srst tam, kde ho normálně dře obojek.
Převalil se na záda a ještě chvilinku si vychutnával sen. Pořád ještě cítil myš. Tenhle sen se
mu zdál už potřetí od úplňku a myš mu pokaždé utekla.
Olízl si tlamu. I z pelíšku cítil mdlý pach žrádla. Jeho majitelé mu vždycky nasypali
plnou misku, než šli spát. Pach prachu zaplašil příjemné vůně ze snu. V žaludku mu ale
kručelo i teď, a tak se protáhl a zvolna tlapkal přes kuchyň ke své misce. Žrádlo bylo
suché a nemělo valnou chuť. Zrzek váhavě polkl další sousto. Potom nechal misku
miskou, otočil se a prolezl kočičími dvířky ven. Doufal, že mu vůně zahrady vrátí to, co
cítil ve snu.

O ZÁZRAČNÉM TANEČKU VČELIČKY JASMÍNKY
Lada Zindulková
Jednoho krásného jarního dne se zkušená včelička Jasmínka chystala vyletět z úlu.
Louky a sady byly plné rozkvetlých květů a v lese to na stromech pěkně hučelo. To už
včelky a jiný hmyz pilně pracovaly na sběru pylu a také sladké šťávy - nektaru. Omamná
vůně z různě barevných květů se nesla široko daleko do celého kraje.
Jasmínka byla stejně jako všechny včelky velice pracovitá, a tak nemeškala a vydala
se na obvyklý let za sběrem potravy. Na své trase potkávala spoustu hmyzích kamarádů a
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také včeliček ze svého úlu. Tu a tam sedla na nějaký kvítek, důkladně ho prozkoumala,
sem tam sosáčkem nasála malinké kapičky šťávy.
Její úl byl už v nedohlednu, když objevila na jedné samotě za polorozbořenou
chaloupkou obrovský jablečný sad. Zalétla do koruny staré jabloně a střídavě usedala do
bílorůžových květů, které překypovaly kapičkami nektaru. Jasmínka nasávala a nasávala, a
když už měla po samý okraj plný medový váček lahodné a voňavé šťávy, rychle spěchala
domů, aby to mohla všem říci. Nasbíraná šťáva byla opravdu těžká, ale ohromná radost z
nálezu tolika jídla ji hnala vpřed. To ovšem ještě netušila, co ji na zpáteční cestě čeká za
nemilé překvapení. Letěla přes obrovskou louku, míjela šípkové keře a lískové remízky.
Cítila, že už je blízko domova, když vtom najednou uslyšela za sebou nějaký hukot.
Trochu znejistěla, a když zvuk neustával, ale naopak sílil, začala se bát. Rychle se otočila a
za sebou spatřila obrovskou žlutočernou sršeň s otevřenými kusadly, která se ji chystala
sníst!
Jasmínka se vylekala a začala o to více
mávat křídly, aby té hladové letící obludě
unikla. Ve svém medovém váčku měla ovšem
až po okraj plno, a tak se jí jen těžko letělo
rychle. Místo přímého letu zvolila kličkování a
létala střídavě ze strany na stranu, nahoru a
dolů. Přitom zoufale volala:,,Pomoc, pomoc,
zachraňte mě někdo!”
Sršeň jí však byla neustále v patách. Už to
vypadalo, že se snad ani domů nevrátí, když se
náhle objevila včelí letka složená z několika
včeliček. Ta obklopila sršeň, zneškodnila ji a
vysvobodila Jasmínku od strašlivého konce.
Unavená, ale šťastná a spokojená Jasmínka
vyložila v úlu těžký náklad a vyprávěla všem
okolo o své neblahé zkušenosti. Poděkovala
zachránkyním a začala radostně tančit. Svým
tanečním pohybem opisovala tvar ležaté
osmičky a kývavě ze strany na stranu přitom
pohybovala zadečkem. To už ale včeličky
věděly, že to nedělá kvůli oslavám svého šťastného návratu, nýbrž jim ukazuje, kde našla
tu lahodnou voňavou jablečnou šťávu a kam se pro ni mají vydat i ony. Každé ještě dala
před odletem malinko ochutnat a pak už jen nezapomněla dodat:,,Holky, dávejte na sebe
pozor a šťastnou cestu!”

O VEVERCE
Jan Fulík
Žila byla jednou jedna veverka, která se jmenovala Evička. Neměla moc kamarádů, a
proto si hledala nové. Když jednou přeskakovala z větvičky na větvičku, tak si všimla, že
se v listí prochází ježek. Veverka neváhala a pomalými skoky seskákala až dolů. Ježek si
veverky málem ani nevšiml, kdyby na něho Evička nepromluvila. „Ahoj, jak se
jmenuješ?“ Ježek jí na to odpověděl: „Říkají mi Bobek, ale jinak jsem Bob.“ Veverka se
trochu zasmála, protože jí to přišlo vtipné. „Promiň mi to, Bobe,“ omlouvala se veverka.
„Nechtěla jsem se ti smát, nechtěl bys být můj kamarád?“ Bobovi se to chvilku zdálo
divné, protože má jen jednoho kamaráda, který teď na podzim odešel do jiné krajiny. Ale
nakonec si řekl, že by to mohl zkusit. A tak se z nich stali kamarádi.
16

Hráli si spolu na schovávanou v listí, honili se kolem stromů. Jenže jak si ježek Bob
s veverkou užívali, tak úplně zapomněli, že se blíží zima a že by si měli udělat nějaké
zásoby, než bude pozdě.
Jak se měsíc s měsícem sešel, čas rychle
uplynul. A náhle druhý den napadl sníh, ježek
nevěděl, co má dělat dřív. „Kde najdu potravu, kde
se zahrabu?“ zněla ježečkova slova. Naštěstí
veverka byla hodná a pomohla ježkovi najít nějaká
jablka a hrušky, které už byly pokryty sněhovým
povlakem.
Když tedy měli nasbírané, začali hledat, kam
by se ježek schoval před mrazem. Hledali všude,
ale nikde nic nenašli, a proto veverka řekla, že
může přezimovat u ní ve spíži, kterou nemá na
stromě. Ježek byl šťastný, že má kde přečkat zimu,
a byl jí za to vděčný. Uvědomil si, že přátelství je krásná věc a že by si každý měl najít
nějakého kamaráda, se kterým bude šťastný.
A Bob s Evičkou? Ti byli kamarády až do smrti a pokud nezemřeli, tak tam žijí
dodnes.

O VÁNOČNÍM KAPŘÍKOVI
Miroslav Horníček
Byl začátek nového měsíce, který mají snad všechny děti rády. Ano, byl to prosinec.
A jeden rybář, jménem Ivan, měl měsíc prosinec nejraději, protože se těšil, až bude moci
ulovit krásného vánočního kapříka. Vstal brzy ráno z postele a utíkal se podívat k oknu.
Viděl krásně zasněženou zahradu. Jeho soused už odhrnoval sníh ze silnice. Říkal si, že by
mohl jít zkusit chytit kapra. Tak si dal ke snídani velký krajíc chleba a zelený čaj. Vzal si
tu nejsilnější bundu, aby nezmrzl. Samozřejmě musí na něco toho kapra chytit. Protože si
koupil nový prut, tak ho chtěl vyzkoušet. Na prut si navázal háček a do krabičky si dal
žížaly, které vyhrabal v hlíně. Uvařil si ještě jeden zelený čaj a nalil ho do termosky, aby
mu čaj nezchladl.
Když si všechno připravil,
podíval se z okna. Všiml si, že
začíná sněžit. Dlouho se už
nezdržoval a běžel do auta, aby
mohl jet k rybníku. Rybník je ve
vedlejší vesnici, takže tam byl
rychle. Ale rybník byl zamrzlý.
Tak si Ivan šel pro nějaký velký
kámen a hodil ho vší silou na ten
led.
Led nebyl tolik zamrzlý, proto se rozbil a Ivan mohl jít lovit. Vzal si prut, na háček
napíchl žížalu a hodil ji do vody. Čekal dlouho a najednou prut spadl a Ivan ihned běžel ho
chytit, aby ho ryba nestáhla do vody. Nakonec po dlouhém zápasení vytáhl starou ošklivou
botu. Tak napíchl na háček další žížalu a nahodil znova. Za dvě hodiny se už chytla další
ryba. Vytáhl krásného vánočního kapříka. Tak si dal kapříka do podběráku a šel domů.
Když přišel, jeho rodina ho pochválila, že přinesl toho nejkrásnějšího kapra. Na
štědrovečerní večeři si celá rodina moc pochutnala. Ivan byl moc rád, že všem chutnalo.
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LEV A ZVÍŘÁTKA Z ČERNÉHO LESA
David Janecký
Za devatero horami a devatero řekami se nacházela jedna malá zoologická zahrada.
Žilo v ní spoustu zvířátek a žil tam také lev, který byl stále nespokojený. Jednoho dne se
rozhodl, že uteče, ale nevěděl, kam by měl jít, aby se měl lépe. Nedaleko ZOO se
rozkládal velký černý les, a tak se rozhodl, že uteče právě tam.
V černém lese žilo pět nejlepších přátel – myška, orel, sova, jelen a krtek. Jednoho
dne se orel rozhodl, že se po čase zase pěkně proletí. Když letěl kolem zoologické zahrady,
všiml si, že tam visí veliký plakát a na něm napsáno: Pozor, ztratil se lev. Orel se rychle
vrátil, aby to pověděl svým přátelům. Všichni se začali bát, aby nepřišel k nim do černého
lesa.
Toho dne večer se zvířátka rozhodla, že půjdou všichni spát až na sovu, která se
rozhodla, že bude hlídat své přátele. Kolem půlnoci zahlédla něco velkého, co jde k lesu a
stále se blíží. Když to bylo dostatečně blízko, sova poznala, že je to opravdu lev. Hned
probudila své přátele a řekla jim, ať hned utečou. Všem se podařilo utéct, až na jelena,
který zakopl o pařez, udělal si něco s nohou, a tak nemohl utéct. Netrvalo moc dlouho a
lev ho našel, jak leží na zemi. Lev měl velký hlad, a tak chtěl jelena sníst. Když už otevíral
tlamu, ozval se jelen a řekl: „Nech mě prosím žít.“ Lev se podivil a zeptal se proč. Jelen
mu na to odpověděl: „Já se vyznám v černém lese, pomohu ti najít nějakou jinou potravu.“
A tak se stalo. Nakonec ještě jelen dodal: „Pokud budeš potřebovat nějakou pomoc,
pořádně zařvi do lesa.“ Lev souhlasil.
Po nějakém čase přišli do lesa lovci divoké zvěře. Od hajného věděli, že se v lese
pohybuje lev. Lovci po celém lese nastražili různé pasti. Lev nic netušil, a tak jednoho dne
spadl do hluboké jámy. Vůbec nevěděl, co má dělat. A pak si najednou vzpomněl, co mu
jelen řekl o případné pomoci, až mu
bude nejhůř. Lev tedy zařval, ale nic
se nedělo.
Zařval podruhé a zase nic, a tak
zařval potřetí. Tu se u něj objevila
malá myška, která si ale nevěděla
rady, jak by mohla pomoct, a tak se
snažila najít krtka, ale marně.
Mezitím zahlédl orla, a tak se ho
zeptal, jestli krtka náhodou někde
neviděl. Nakonec ho našli, jak si
povídá s jelenem. Myška jim vše
pověděla. Jelen vzal krtka na záda a
rychle spěchali k jámě se lvem. Krtek
se ihned pustil do práce. Občas mu
přátelé museli pomoct, zejména když
narazil na nějaký kámen. Tu sova v
dálce zaslechla lidské hlasy. Ale to už
byla cesta z pasti volná a lev se z ní
vydrápal.
Když se lovci dostali až k jámě, všechna zvířátka už byla pryč. Lev všem pěkně
poděkoval a veškerá zvířata v černém lese byla šťastná, že to takhle dopadlo. Společně pak
žili v tomto lese, a jestli nezemřeli, tak tam žijí ještě dnes.
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AUTO, KTERÉ ZÁVODILO S VLAKEM
Josef Matěj Kvapil
Jednou jel pan Otík do hospody svým hezkým starým autem. Auto to bylo sice starší,
ale pan Otík se o něj dobře staral. Když se nikdo nedíval, tak si Otíkovo auto povídalo s
ostatními dopravními prostředky. Městečko bylo na kopci. Pan Otík vyjel nahoru, zastavil,
zavřel dveře a vstoupil do hospody. Achich ouvej! Pan Otík nezabrzdil svoje auto, a tak se
auto pomalu rozjíždělo. Auto nabíralo rychlost, když v tu chvíli se probudilo. Myslíte si,
že zabrzdilo? Nezabrzdilo. Autíčko si to užívalo, že může jet samo. Ani brzdit nechtělo, a
proto jelo dál. Auto se řítilo dolů ulicí. Muselo si dávat pozor, aby nikoho nesrazilo.
Naštěstí už auto vyjelo pryč z města.
A tak si autíčko jelo silnicemi, polními cestami a přes mosty a kochalo se krajinou.
Vedle města vedla železniční trať, která vozila cestující i náklad. Tu se objevil vlak, který
jel velmi rychle. Auto už na něj volá, že si dají závod a že vyhraje. Vlak zrychlil. I autíčko
zrychlilo, ale vlaku nestačilo. Autíčko se soustředilo už jen na rychlost a nedívalo se na
cestu. Vlak začal zpomalovat, nebo autíčko jelo rychleji? Vlak začal zpomalovat, protože
se blížila zatáčka, aby nevykolejil. Autíčko si zatáčky nevšimlo a než stačilo zavolat, že
vyhrálo, už letělo vzduchem. I kdyby si všimlo zatáčky, neubrzdilo by to.
Nyní leží autíčko rozbité a nikdo neví, kam zmizelo.
Otík v hospodě přečkal noc a ráno chtěl jet domů, ale auto nikde. A tak si musel
vydělat na nové auto a už si dává velký pozor, aby ho vždy řádně zabrzdil.
Chybami se člověk učí.
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O ŠŤASTNÉM PYTLÁKOVI
A JEŠTĚ ŠŤASTNĚJŠÍM RYBÁŘI
Filip Romportl
Žil jednou jeden dřevorubec spolu s manželkou a dvěma dětmi, dcerou a synem.
Jejich domek se nacházel v lese nedaleko vesnice a hlavně nedaleko jednoho rybníka.
Neměli moc peněz, a tak dřevorubec se svou ženou každý den tvrdě pracovali, aby uživili
sebe a hlavně své děti. Protože byli chudí, dřevorubec chodil velmi často pytlačit na
nedaleký rybník. A tak to šlo mnoho let.
Jednou se ale místní vodník, který v tomto rybníce už mnoho let žil, rozhodl, že se mu
za to jeho pytlačení nějakým způsobem pomstí. Vždyť už mu z toho jeho rybníka vychytal
dost ryb! Rozhodl se, že z něj udělá vrbu a osvobodí ho až tehdy, když bude v okolí této
vrby někdo potřebovat pomoc. A tak se stalo. Dlouhý čas nešel kolem této vrby nikdo
takový, kdo by nějakou pomoc potřeboval. Až jednou. Po hrázi rybníka se procházel
jednoho dne strážný rybář - porybný, který šel zkontrolovat svůj revír. Chtěl vědět, zda mu
někdo na jeho rybníku nepytlačí. Tu si všiml nějaké větve na hladině rybníka. Přistoupil
blíže ke břehu, aby ji
vytáhl. Naklonil se k
vodě, ale větev byla
stále daleko, a tak se
nachýlil ještě více...a
spadl do vody. Nikdo
ale nemohl ani náhodou
tušit, že strážný rybář
neumí plavat.
V tu chvíli vodník
dřevorubce osvobodil,
aby mohl udělat dobrý
skutek,
zachránit
porybného. Dřevorubec
opravdu neváhal a hned skočil do vody, aby ho zachránil. Co vodník slíbil, také dodržel a
dřevorubce pustil. Aby toho náhodou nebylo málo, tak dřevorubci samozřejmě zachráněný
poděkoval a za odměnu mu dovolil, že může chodit chytat na jeho rybník, kdy bude chtít.
A vodník? Když to slyšel, nechal už natrvalo dřevorubce, ať si chytá, jak chce.
Šťastný dřevorubec se vrátil domů ke své rodině a žilo se jim teď opravdu lépe.

TAJEMNÝ HRAD
David Sodomka
Byl jednou jeden tajemný hrad uprostřed lesa, který se jmenoval Brumbál, a v něm žil
zlý král celé země. Jeho jméno nikdo nikdy nevyslovil, protože se každý bál. Byl to totiž
mocný čaroděj.
Daleko od tohoto lesa žil mladý pán jménem Honza. V lese žilo mnoho strašidel,
například čarodějnice jménem Marfuša. Byla škaredá, zlá a jako každá čarodějnice, i ona
měla špičatý a křivý nos s velkou bradavicí. Nebo duch, který rád straší děti.
Honza žil na farmě společně se svými rodiči a se dvěma bratry. Matka Žofie, otec
Vladislav a bratři Jonáš a Ivan. Všichni tři byli vysocí a urostlí.
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Jednoho krásného dne se
Honza rozhodl, že se vydá přes les
za králem. To by nebyli bratři, aby
nechali Honzu jít samotného, a tak
sbalili vše potřebné a vydali se
všichni společně na dlouhou cestu.
Ta vedla podél břehu řeky, poté
přes hory. Když přešli hory,
uviděli tajemný les, a tak šli
rovnou za nosem. Když došli až k
lesu, Ivan a Jonáš dostali strach.
Les byl velice hustý, že bylo sotva
vidět na pár kroků. Při cestě na
hrad je nespatřilo žádné strašidlo.
Přešli tedy les a dostali se přímo
k hradu, kde spatřili velkou
železnou bránu, která však byla
otevřená, a tak neváhali a vešli.
Hrad stál až na samém
vrcholu kopce, takže museli
vystoupat až nahoru. Vzalo jim to
mnoho sil, ale na vrchol se dostali.
Tam ale zjistili, že musí jít ještě
přes starý dřevěný most. Když
přešli most, uviděli bránu, která
vedla do hradu. Otevřeli a spatřili
spoustu hodných strašidel, která
jim prozradila, jak přemoci zlého čaroděje. Aby přemohli zlého čaroděje, musí vytáhnout
ježka z klece. Nejchytřejší z bratrů byl Ivan. A tak se o to pokusil. Chvíli mu to trvalo, ale
po chvíli ježka vytáhl.
A tak porazili mocného čaroděje a celá země mohla být v klidu. Všichni byli rádi, že
se čaroděje už nemusí bát. Honza, Jonáš a Ivan byli za hrdiny.
Maminka jim doma řekla: „Vidíte? Ne vždy musíte použít sílu, ale stačí rozum.“

O KOUZELNÝCH HOUSLIČKÁCH
Michal Vávra
Za devatero horami a devatero řekami byla vesnička a v té vesničce žil tuze hodný
truhlář se svou manželkou. Narodil se jim syn Petr. Jakmile trochu povyrostl, dostal od své
maminky nařízeno, aby se naučil hrát na housle. Jeho otec mu housle vyrobil a Petr se učil
a učil. Je samozřejmé, že mu to zezačátku moc nešlo, ale jen uběhlo pár roků a Petr hrál
tak dobře, že byl žádán na každé oslavě nebo při příležitostech, co se konaly v jejich
vesnici. Ale Petra nebavilo hrát jen ve své vesnici, chtěl se se svými housličkami podívat
do světa.
Když to řekl rodičům, tak ti se netvářili moc šťastně a přemluvili ho, aby zůstal doma
alespoň ještě jednu noc.
Hodiny právě odbíjely půlnoc, když vtom se ve světnici objevila víla - tedy abychom
to upřesnili - bylo to Petrovo Štěstí. A to jeho Štěstí mu očarovalo housle a potom hned
zmizelo.
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Další den ráno se Petr vydal na cestu do světa a cestou si samozřejmě hrál na
housličky.
Šel dva tři dny, až se objevil v sousedním království. Zde právě drželi smutek, protože
králova jediná dcera měla být předhozena strašnému drakovi.
Když o tom Petr uslyšel, běžel okamžitě za králem a požádal ho, aby ho nechal zavést
ke sluji s tím strašlivým drakem. Král se nejdříve zdráhal, když viděl, že Petr má místo
meče jen housličky.
Ale když byl Petr tak neodbytný, tak
mu král nakonec vyhověl a k dračí sluji ho
zavezl.
Před slují už stála princezna, uvázaná
ke kůlu a připravena na svůj osud.
Petr byl ovšem chytrý. Počkal, až drak
vyleze ven. Netrvalo to dlouho, snad jen
chvilku, a drak vylezl.
Petr nezaváhal a okamžitě vyskočil
před draka, který se Petra strašně polekal.
Petr hned spustil: ,,Jestli princeznu hned
nepustíš, budeš toho moc litovat!!!”
Drak se jen zasmál: ,,Jóó, ty, a copak
mně chceš udělat s těmi housličkami?
Utancovat mě k smrti?“
A Petr jen odpověděl: ,,Ano!”
Petr popadl housličky a začal hrát.
Drak musel začít tancovat. Chtěl přestat,
ale nějak to nešlo - ty nohy tancovaly
samy!!!
Už po chvilce byl drak zmožený a už
nemohl dál.
Petr přestal hrát a princeznu odvedl na
zámek.
No a jak to dopadlo?
Petr dostal princeznu, půl království k tomu a nikdy nezapomněl na housličky, co ho
ke štěstí přivedly.

O NEŠŤASTNÉ ŽELVIČCE
Anna Cachová
Byla nebyla jedna velmi spokojená želvička. Bydlela ve Zverimexu, v malém,
útulném teráriu, kde měla svůj vlastní bazének a lampičku na ohřívání krunýře. Každý den
dostávala čerstvou zeleninu a ovoce, na kterém si klidně pochutnávala celý den. Vedla
spokojený a bezstarostný živůtek.
Jednoho dne brzy ráno se želvička vzbudila a začala si pochutnávat na čerstvé snídani,
ostatně jako každé ráno. Majitelka Zverimexu už byla jako vždy připravena v pozoru za
pokladnou a čekala na zákazníky.
Když si želvička spokojeně žvýkala svůj salátek, ani nepostřehla, že do obchodu
vcházejí první zákazníci. Byla to maminka s dcerou. Zvědavě se rozhlížely po obchodě.
Když želvička dojedla, lekla se tak moc, že jí málem spadl krunýř!
Viděla, jak se k jejímu teráriu řítí lidské dítě rychlostí, že až padaly věci z regálů.
Želvička ani nestihla zalézt do krunýře a to dítě už bylo u ní! Bezohledně bušilo na sklo
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terária a želvičce se to ani trochu nelíbilo! Čekala, že lidská máma zasáhne a řekne své
dcerce, že tohle se nedělá. Ale máma ani nehnula prstíkem a nechala dcerku, aby se k
želvičce dále chovala tak, jak se nemá.
Když po nějaké chvíli přišla k teráriu majitelka Zverimexu, želvičce se konečně
ulevilo. Myslela si, že alespoň někdo jde tomu uřvanému dítěti říct, co se sluší a patří. Ale
nebylo tomu tak…
Majitelka přišla, popadla želvu za krunýř a strčila ji do malé papírové krabičky.
Chudinka želvička vůbec nevěděla, co se děje. Všude kolem ní byla naprostá tma, a když
si krabičku i s želvičkou vzala již zmíněná nevychovaná dcera, želvička málem vypadla
z krunýře, jak to s ní házelo.
Když matka s dcerou dojely domů, vyndaly želvu z krabičky a daly ji do klece jako
pro křečka! Želvička si uvědomila, kde to je, a málem z toho omdlela. Byla v malé
plastové
kleci,
bez
lampičky na krunýř, bez
domečku, bez svých
mističek a pod sebou
měla jen piliny. V hlavě
se jí honily myšlenky, že
si z ní asi někdo dělá
legraci.
Časem
ale
pochopila, že to žádná
legrace není a že ji
opravdu nechali bydlet v
kleci pro křečky.
Čas plynul a želvička
už byla v nové rodině
skoro tři týdny. Byla
hrozně vychrtlá, dávali jí
málo jídla a měla hroznou
rýmu z těch pilin, co měla pod sebou. Měla se moc špatně, ale ostatní si to nemysleli.
Jednou k nim přijel na návštěvu dědeček. Želvička už na první pohled poznala, že on
bude jiný. Když se na ni přišel podívat k teráriu, viděl, že se o chudinku želvičku nestarají
dobře.
Okamžitě ji vzal a odvezl k veterináři.
Tam se o želvičku postarali a už ji znovu do té zlé rodiny nevrátili.
Želvička se má zase skvěle a doufá, že se něco tak zlého už nestane ani jí, ani jiným
zvířátkům.

VLK, KOZA A KŮZLE
Kristýna Čermáková
Koza se chystala z domova, aby se napásla trávy a měla dost mlíčka pro své kůzlátko.
Ještě než za sebou zavřela dveře, připomněla svému kůzleti: ,,Dávej na sebe pozor a
nikomu neotevírej, pokud neuslyšíš mé heslo: Hanba všem vlkům!
Když to koza kůzlátku říkala, nevšimla si, že se okolo domu potlouká vlk. Všechno
vyslechl a každé slovo si pevně vtiskl do paměti. Už se mu sbíhaly sliny. Sotva koza
odešla, vlk se připlížil ke dveřím a jemňoučkým hlasem licoměrně pravil: ,,Hanba všem
vlkům!“
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A už se viděl v domě. Jenže kůzlátku se ten hlas nepozdával, připadal mu přece jen
jiný. A tak přiložilo oko ke štěrbině ve dveřích a zvolalo: ,,Ukaž mi svou bílou nožičku,
maminko, jinak neotevřu!“(Bílé nožky, jak známo, vlci nemívají).
Vlka kurážná slova malého kůzlete tak překvapila, že se otočil a odběhl zase tam,
odkud přišel.
Jenže co by se s kůzletem stalo, kdyby se spolehlo jenom na heslo, které mu řekla
maminka? A ponaučení? Je vždycky lepší pojistit se několika způsoby…

TAJEMNÝ LES
Tereza Černecká
Mia žila s rodiči a se svou čtyřletou sestřičkou daleko od města, a proto si nemohla
hrát s ostatními dětmi, které s ní chodily do školy. Kvůli tomu Mia často chodila do
malého lesíka, který obklopoval jejich dům. Často v lese potkávala zvířátka a sbírala lesní
plody.
Jednoho dne spatřila malého roztomilého králíčka a rozhodla se jít za ním. Chvíli ho
následovala, ale brzy si uvědomila, že je na místě, které nezná. Na nebi se objevily tmavé
mraky a pomalu se začalo stmívat. Mia byla ještě malá a bála se tmy. Snažila se najít cestu
zpět. Zdálo se jí však, že je čím dál tím hlouběji v lese a tím pádem i dál od domova.
Náhle kolem sebe uviděla poletovat světélka světlušek, která jí ukazovaly cestu. Mia
se po té cestě vydala a tu si všímala velmi zvláštních věcí, jako byly prapodivné svítící
modré muchomůrky či malí poníci, velikosti pomeranče, poletující okolo ní. Byl to tak
nádherný pohled a ona si připadala jako v pohádce. Čím déle šla Mia po cestě, tak jí
stromy a krajina náhle začaly připadat suché a ztrouchnivělé. Zvířátka jakoby zmizela a
půda, na které stála, jí připomínala podivné křupání. U jednoho ze stromů ležela naprasklá
lucerna, která ale stále svítila. Mia si ji vzala, aby lépe viděla. Její úsměv se brzy vytratil.
Zůstala strachem stát, dívaje se na strom a na zem, po níž chodila.
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Pak už jen uslyšela křupnutí kostí za ní a tmu. Myslela si, že se nikdy nevrátí domů za
rodiči a za sestrou Emily a
že zemře. Tělo ji bolelo a
byla promrzlá. Probudil ji
slabý hlásek. Když otevřela
oči,
všimla
si
tmavovlasého
chlapce,
který se na ni díval. Oba
byli přivázaní ostnatým
drátem a kapičky jejich
krve se linuly škvírami v
podlaze. „ Ahoj, jmenuji se
Ben,“ představil se jí. Mia
byla ráda, že někoho vidí.
Od Bena se dozvěděla, jak
se tu ocitl a také to, že je tu
dlouhá
kostnatá
žena
zahalená v šedém hábitu,
která vězní děti, jež poté
sní. Museli co nejrychleji
pryč. I když jim ostnatý
drát propichoval kůži,
podařilo se jim vymotat se
z něj a vydali se na útěk.
Ošklivá chatrč se
vzdalovala a jim se podařilo uprchnout. Z Bena a Mii se stali dobří přátelé a už nikdy se
nevydali do toho strašného lesa. Po nocích však Mia slýchává skřípavý smích ozývající se
z lesa se slovy:
,,Jednou si přijdu pro tvou mladší sestřičku!“

O ZTRACENÉM NICKOVI A KLÁRCE
Ema Klesnilová
Tygřík Nicko se svou maminkou Klárkou se šli jednoho rána napít k jezeru. Nicko
měl radost a užíval si krásný den. Běhal a skákal kolem maminky. Ale najednou zjistil, že
maminku nevidí. I když na ni volal, maminka se neozývala. Zmocnil se ho veliký strach a
vůbec nevěděl, co má dělat. Díval se všude, ale maminka nikde. Vrátil se tedy zpátky k
jezeru, jestli se tam maminka nevrátila, ale nebyla tu. Chvíli na ni ještě volal, ale ani teď se
maminka neobjevila. Tu si ho všiml jiný tygřík, jmenoval se Alex, který prosil svou
maminku Šárku, aby mu mohl pomoci. Alexova maminka mu to samozřejmě dovolila.
Nicko z toho byl nadšený, že na hledání nebude sám a že mu někdo pomůže.
Do večera chodili kolem jezera a hledali Klárku, ale ani do večera ji nenašli. Nicko i
Alex už byli unavení, a tak jim Šárka řekla, že už půjdou domů spát a dalšího dne Klárku
určitě najdou. Ani jeden z nich neprotestoval, protože už sotva chodili. Usnuli hned, jak si
lehli, a ráno nemohli vstát, protože je velice bolely nožičky. Když se jim na několikátý
pokus podařilo vstát, vydali se opět hledat Klárku.
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Znovu se vrátili k jezeru, jestli se tam nevrátila, ale Klárka tam nebyla. Ani ji nikdo
neviděl. Ptali se asi deseti zvířat, ale nikdo o ní nic nevěděl. Nicko si začínal myslet, že už
svoji maminku nikdy neuvidí. Jen doufal, že se jí
nic zlého nestalo. Alex ho uklidňoval, že určitě
maminku najdou a že se jí určitě nic nestalo.
Zase hledali až do večera, ale Klárku opět
nenašli.
Tentokrát Nicko nemohl vůbec usnout.
Stále myslel na maminku. Vzpomínal, jak ten
den, co se ztratil, kolem ní pobíhal a velmi si to
užíval, a doufal, že to ještě zažije, že znovu bude
moci pobíhat kolem maminky. Nakonec po
chvíli vzpomínání Nicko usnul.
Ráno se vzbudil jako první. A když vstal,
tak nevěřil svým očím. Stála tam jeho maminka.
Rozběhli se k sobě a začali se vítat. Oba měli
obrovskou radost. Maminka mu říkala, že ho
také nemohla nikde najít. Také se vracela k
jezeru, ale prostě se tam nepotkali. A nakonec si
Nicko uvědomil, že díky tomu všemu získal
nového kamaráda.
Alex se stal jeho nejlepším kamarádem a od
té doby všude chodili spolu. Nikdo neví, co by se stalo, kdyby Klárku nenašli, ale naštěstí
to dopadlo dobře a nikomu se nic nestalo.

O MĚSÍČNÍ VÍLE
Tereza Matějková
Bylo nebylo, za sedmero horami a devíti řekami, v Měsíčním království víl vládli
moudrý král s královnou. Vládli moudře a spravedlivě, a proto je měli poddaní rádi.
Jednoho dne se králi a královně narodila dcera, které dali jméno Melodie. Celé království
se radovalo, že se narodila princezna.
Když byla Melodie starší, chodívala tančit ke stříbrnému jezírku. Chodívala tam spíše
v noci za měsíčku, kdy byl nádherně měsíc vidět i s hvězdami. Jedné noci kolem projížděl
na koni princ Jaromír, který uviděl Melodii tančit. Na první pohled se do ní zamiloval, a
tak šel pomalými krůčky za ní. Jak ho ale víla Melodie uviděla, lekla se a schovala se za
mohutný strom. Princ na ni volal a hledal ji, ale nenašel ji. Zklamaný nasedl na koně a
odjel na zámek. Druhý den se princ Jaromír rozhodl, že v noci pojede k jezírku znovu. V
noci Jaromír přijel k jezírku a uviděl Melodii, jak tančí. Přišel k ní zezadu, takže ho
Melodie neviděla, a chytl ji za ruku. Melodie se lekla, ale nemohla utéct. Princ jí slíbil, že
jí neublíží, ale hlavně, ať neutíká! Pustil ji a ona skutečně neutekla. Začal jí klást různé
otázky, ptal se na její jméno a podobně.
Po chvilce se jí princ zalíbil tak, že se do něho také zamilovala. Vtom je uviděla zlá
čarodějnice, která moc toužila stát se princovou ženou. Jak je spatřila, rozzlobila se.
Vrátila se do svého domu, kde začala vymýšlet plán, jak se víly Melodie zbavit.
Další den se v Měsíčním království konala jarní slavnost. Na to čarodějnice čekala,
aby se mohla tajně vplížit do království.
Jakmile uviděla princeznu Melodii, přišla k ní blíž a kouzlem ji proměnila v ledovou
sochu. Králi a královně ztuhl úsměv na tváři a i poddaní vypadali vyděšeně!
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Vtom čarodějnice křikla: „Jestli chcete, aby se ještě někdy princezna probudila k
životu, musíte najít někoho, kdo princeznu opravdu miluje, jen tak ji zachrání.“
A po těch slovech zmizela.
Král ihned zvolal: ,,Kdo
vysvobodí
princeznu
Melodii,
dostane ji za ženu a k tomu i půl
království!“
Další den se do království začalo
sjíždět mnoho nápadníků z mnoha
zemí. Ani jeden ale princeznu
nemohl vysvobodit, protože ji ani
jeden nemiloval tak, jako princ
Jaromír.
Když se tato zpráva dostala až
do království prince Jaromíra, na nic
nečekal, nasedl na koně a odjel do
Měsíčního království. Jakmile přijel
k zámku a uviděl Melodii celou z
ledu, přiběhl k ní a okamžitě ji objal.
A jakmile ji z celého srdce objal,
začal se mrazivý led rozpouštět.
Nakonec se Melodie probudila a
všichni byli zase šťastní.
Zanedlouho se slavila krásná
svatba. A co se stalo se zlou
čarodějnicí? Zmizela a už nikdy se
nevrátila.

ŠŤASTNÝ PES
Liliana Poslušná
Malá Elizabeth od malička toužila po pejskovi, už několikrát prosila rodiče, aby jí ho
pořídili, ale oni jí to stále vymlouvali, že s pejsky je spousta práce a ona že by se o něj
nedokázala postarat.
Elizabeth to ale nevzdávala. K Vánocům psala Santovi o pejska, každé narozeniny si
ho přála, ale nikdy její přání nebylo vyslyšeno. K Elizabetiným desátým narozeninám se
konečně její rodiče rozhodli, že jí vysněného pejska pořídí. Elizabeth byla štěstím bez
sebe. Byla velice šťastná, rodičům za něho poděkovala, pořádně je objala a oběma dala
velkou pusu.
Byl to krásný černý Husky, měl nádherně heboučkou srst a z očí mu koukala
čertovina. Elizabeth mu dala jméno Damon. Dováděli spolu každý den, Elizabeth se o
něho pečlivě starala a dávala mu všechnu svou lásku. Ale stalo se, že od té doby, co měla
Damona, se jí na břiše objevila vyrážka, která nechtěla zmizet. Maminka ji vzala k paní
doktorce, aby zjistili, co jí je. Když jim paní doktorka řekla, že Elizabeth má alergii na psí
srst, Elizabeth to nesmírně zasáhlo, ale nemohla s tím nic dělat. Její maminku tato zpráva
spíše potěšila, vždyť toho psa jí pořídili, jen aby měli už od Elizabeth klid. Nakonec její
tatínek udělal něco, co by od něho v životě nečekala. Vzal Damona a vyhodil ho na ulici.
Elizabeth křičela, prosila, plakala, ale marně. Jemu to bylo ale jedno, bezcitně ho vyhodil a
zabouchl dveře. Damon chvíli stál přede dveřmi a čekal, co se bude dít, ale když na něj
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začal tatínek křičet, pochopil, že už tu není vítaný a nebude dostávat takovou lásku, jako
dostával dříve.
Uběhl týden a Damon na ulici pociťoval jenom
nenávist, lidé ho odháněli, když si chtěl najít nějaké
zbytky jídla u popelnic. Jednou ho i někdo nakopl,
takže sotva chodil, měl naražená žebra. Dál už
nemohl, ulehl v jedné uličce a čekal, až přijde konec.
Usnul, vzpomínal na to, jak si hrál s Elizabeth a ona
se pořád smála, vždy mu to udělalo obrovskou radost.
Najednou ho probudila nějaká dívka, jmenovala se
Clary, hladila ho po hlavě a drbala ho za ušima, moc
se mu to líbilo. Naznačila mu, aby šel za ní. Poslechl
a šel, byl to první člověk, který se k němu po
několika měsících choval hezky. Přišli k obrovskému
oranžovému domu a vešli dovnitř. Dívka pozdravila
své rodiče a představila Damona, oba rodiče se na
něho usmáli, sklonili se k němu, aby si přečetli jméno
z obojku, který mu dala Elizabeth. Najednou se
objevila fena Huskyho. Damon se asi zamiloval, ale
styděl se za to, jak vypadá. Clary ho vzala do vany a umyla ho od veškeré špíny, která se
na něm za ty měsíce nashromáždila. Byl to úžasný pocit být znovu čistý. Clary mu
představila fenu Elenu, ti se navzájem očichali a Damon ulehl po boku Eleny do jejího
pelíšku, místa tam bylo dost.
Po několika měsících se Eleně narodila štěňátka, která s Damonem učili základním
psím dovednostem. Damon byl šťastný, že ho tehdy Clary objevila a on našel nový domov
a lásku, kterou mu dávala nejen Elena, ale i celá lidská rodina.
Na Elizabeth vzpomínal v dobrém. Došlo mu, že kdyby zůstal, mohl by Elizabeth
ublížit ještě víc. Teď je z něho zase šťastný pes.

O HONZOVI A ROZÁRCE
Natálie Schejbalová
Za devatero řekami a devatero horami stál malý bílý dům, kde žil tatínek a s ním jeho
čtyři synové.
Jmenovali se Marek, Filip, Radek a nejstarší z nich byl Honza. Jednoho dne se Honza
rozhodl, že už si půjde svou vlastní cestou a z domu odejde. Netušil však, že to nebude mít
tak jednoduché a že mu bude v cestě za dobrodružstvím stát zlý král Augustin.
Jak tak šel Honza přes hory, přes doly, došel do království krále Jiřího. Král Jiří byl
hodný král. A také měl krásnou dceru. Ale měl starosti, protože by měl dát svou krásnou
hodnou dceru čaroději Zlomyslovi, který jeho Rozárku před lety zaklel. Honza věděl
o Rozárce a o tom, proč se v království drží smutek. Král Jiří nechal vyhlásit, že pokud se
najde někdo, kdo by Rozárku zachránil, dostane, co si bude přát.
Jakmile Rozárka oslavila 18. narozeniny, čaroděj si pro ni skutečně přišel. Honza
proto neváhal a vyrazil ihned princeznu zachránit. Jenže se mu do cesty postavili vojáci
krále Augustina a odvedli do královského žaláře.
Po dvou dnech si král Honzu nechal přivést. Když se Honza tázal, proč je zde a co
provedl, král mu odpověděl, že pyká za činy své rodiny. Poté ho odvedli zpět do žaláře,
aby nad sebou přemýšlel. Jak tak přemýšlel, napadlo ho, že strážného, který má klíče,
poprosí o vodu a klíče se mu pokusí vzít. Strážný mu tedy vyhověl a vodu mu přinesl.
Honza neváhal a klíče mu nepozorovaně sebral.
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Jakmile strážný odešel,
Honza odemkl mříže a utekl
ven. Když utekl z království
krále Augustina a dostal se
bezpečně
za
hranice,
pokračoval
v
hledání
princezny Rozárky.
Musel
projít
přes
kouzelný les, který byl
velmi nebezpečný, ale on se
ničeho nebál.
Po
cestě
kolem
potůčku potkal mluvícího
hada, který ho požádal, aby
mu pomohl zachránit jeho
vajíčka, která mu sebrala zlá veverka. Honza se tedy pustil do práce. Vylezl nahoru na
strom a veverce z jejího kutlochu vajíčka vzal. Had mu poděkoval a za to, že mu pomohl,
mu dal kouzelnou píšťalku, na kterou když zapíská, všichni zkamení. Honza poděkoval a
vyrazil dál.
Po chvíli dorazil k jeskyni, ve které žili vlci. Jak tak nakoukl dovnitř, viděl tam malé
vlčí mládě, které mělo celou packu od krve.
Honza tedy neváhal a do jeskyně vlezl. Jenže
tam byla vlčice a nedovolila mu, aby se k
malému přiblížil. Honza jí vysvětlil, že mu
pomůže, ať ho k němu pustí. Ona mu tedy
uvěřila a pustila ho k vlčeti. Honza zjistil, že
má tlapku pouze odřenou. Vytáhl z kabely
vodu, polil mu tlapku a obvázal kouskem
látky, který si utrhl z rukávu. Vlčice mu
poděkovala a za to, že pomohl jejímu synovi,
mu dala meč, kterým porazí čaroděje
Zlomysla. Honza pokračoval dál a narazil na
velkého výra, který mu řekl, zda by mu
nepomohl roztřídit malá selátka na bílá, černá
a strakatá. Jakmile tak Honza udělal, výr mu
poděkoval a poradil mu, kudy má jít
k čaroději.
Honza vyrazil tím směrem, až došel k
doupěti čaroděje Zlomysla. Vešel dovnitř a
zapískal na píšťalku. Všichni zkameněli, až
na čaroděje. Honza nezaváhal a vytasil
kouzelný meč. Chvíli s ním bojoval, ale
nakonec čaroděj vystřelil nějaké kouzlo a Honza ho odrazil mečem zpět na něj. Čaroděj
zkameněl a Honza mohl konečně běžet za Rozárkou.
Jakmile se uviděli, byla to láska na první pohled. Honza otevřel klec, do které ji zlý
čaroděj ukryl, a vysvobodil ji. Odvedl ji na hrad ke králi Jiřímu. Král Jiří měl velkou
radost, a proto Honzovi nabídl spoustu peněz a dalšího bohatství. Honza to ovšem odmítl a
poprosil krále o ruku jeho dcery Rozárky, pokud s tím bude Rozárka souhlasit. Král se jí
tedy zeptal.
Rozárka odpověděla: ,,Ano, moc ráda si Honzu vezmu za muže!“
Hned druhý den uspořádali veselku a Honza se stal králem.
A pokud neumřeli, tak tam žijí dodnes.
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O ZTRACENÉ ELIŠCE
Kateřina Vaňousová
Kdysi dávno žila v odlehlé vesničce rodina sedláka. Tatínek s maminkou a dcerou
Eliškou. V domečku měli spoustu zvířátek, Eliška měla nejraději pejska Hafíka. Všichni
společně chodili pracovat do nedalekého lesa.
Ten les byl rozlehlý se spoustou skal a údolí. Proto pokaždé tatínek s maminkou říkali
Elišce: „Nechoď daleko do lesa, ať se nám neztratíš!“ Jednoho dne tatínek zapřáhl koně a
povoz, na který si maminka s Eliškou sedly, a jeli do lesa na dříví. Tentokrát zajeli daleko
do lesa, protože na kraji měli všechno dřevo uklizené. Eliška chvíli pomáhala nosit dřevo
na povoz, ale potom si šla hrát k nedalekému potůčku. Tam zahlédla na větvičce stromu
pěknou vážku.
Eliška si ji chtěla prohlédnout
zblízka, ale vážka vždy poodlétla o
kousek dál. Eliška za ní stále
chodila, až se dostala hluboko do
lesa daleko od rodičů. Rodiče začali
na Elišku volat, ale ta už je
neslyšela. ,,To není jen tak,“ povídá
tatínek. „Aby se ji něco nestalo,“
dodá maminka. Ještě, že s sebou
měli Hafíka. „Hafíku, stopa, hledej!“
křikl tatínek.
Pejsek šel chvíli po stopě, ale u
potoka ji ztratil. Rodiče Elišku až do
tmy hledali, ale marně, a nešťastni
se vrátili domů bez ní.
Když Elišce vážka uletěla a ona
dostala hlad, začala volat: ,,Hafíku,
maminko, tatínku!“ Nikdo se jí ale
neozýval.
Tu Elišce začalo být smutno a
dostala strach, protože věděla, že se
ztratila. Znenadání se před Eliškou
objevil stařeček. ,,Co tu děláš, takhle
pozdě a sama, Eliško?”
Eliška byla překvapená, ale pak
odpověděla: ,,Ztratila jsem se v lese
a nevím, kudy vede cesta domů. A
jak to, že znáte moje jméno?“ „Já znám každého, protože nejsem obyčejný stařeček, ale
kouzelný.“
V tu chvíli se před Eliškou objevil krásný domeček se zahrádkou. Stařeček pozval
Elišku do domečku, aby se najedla a odpočinula si. Eliška souhlasila, vešla do domečku,
kde snědla nachystanou večeři, poděkovala stařečkovi a ulehla do postele. Druhý den ráno
se ptala staříka, zda neví, kudy vede cesta domů. Stařeček dal Elišce květinu a řekl jí:
„Pohlaď ji.“ Eliška poděkovala stařečkovi, pohladila květinu a hned se objevila doma na
zahrádce. Ihned běžela do chaloupky, aby se přivítala s rodiči.
Ti byli moc šťastni, že se Eliška vrátila v pořádku domů.
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Příloha: Projekt žáků 9. ročníku pro žáky 2. ročníku
Název projektu: Autorské čtení pro Rytíře řádu čtenářského aneb „Napsali jsme pro
vás pohádky“
Cíl projektu:
Netradičním způsobem motivovat žáky k autorskému psaní a čtení (9.
roč.) a k čtení s porozuměním - interpretace přečteného textu, výtvarné zpracování námětu
(9. a 2. roč.)
Termín:
prosinec až duben
Předmět:
Český jazyk a literatura
Ročník:
9. a 2.
Dílčí cíle na oborové úrovni
2. ročník
žák
čte literární texty přiměřené věku
rozvíjí dovednost vyprávět o přečteném
seznamuje se s základními literárními pojmy
výtvarně vyjádří vjemy a postoje ke skutečnosti na základě
vlastního prožitku, podle vyprávění, četby
9. ročník

žák

zvládá výstavbu souvislého textu a způsoby jeho členění
oživuje vypravování výstižnými jazykovými prostředky
vhodně využívá vědomosti o hláskosloví, spisovné výslovnosti,
zvukové stránce věty v psaném i mluveném projevu
charakterizuje literární postavu
Cíle na kompetenční úrovni
Kompetence komunikativní

9. ročník
a) Písemný projev
žák

své sdělení vyjádří písemně uceleně, se souvislou stavbou vět,
odstavců a celého textu, se zaměřením na věc i s ohledem na
svého adresáta a záměr sdělení

b) Ústní projev
žák

před známým i neznámým publikem přednese své sdělení
uceleně a srozumitelně; připraví si a použije poznámky tak, aby
to jeho vystoupení nerušilo
mluví výrazně, aby sdělil smysl, tempo přizpůsobuje adresátovi
i obsahu, ovládá mimiku i gesta, rozlišuje, co chce sdělit, v jaké
situaci to sděluje a komu to sděluje, a v závislosti na tom
použije vhodné jazykové prostředky

2. ročník
Naslouchání, navazování a udržování kontaktu při komunikaci
vyslechne druhého, aniž by ho zbytečně přerušoval; udržuje s
mluvčím oční kontakt
odpoví na položenou otázku, řekne svůj názor na věc, různými
způsoby vyjádří své názory, pocity a myšlenky
Kompetence pracovní
9. ročník
31

Vlastní práce
Hodnocení

Vlastní práce
2. ročník

úkoly plní ve stanoveném termínu; v průběhu plnění úkolu
kontroluje dodržení termínu splnění
rozpozná kvalitní práci a dobře splněný úkol (podle zadání a
předem stanovených kritérií); sám nebo ve spolupráci se
spolužáky zhodnotí podle předem stanovených kritérií práci
ostatních i vlastní práci
postupuje při práci podle jednoduchého návodu, pokud si neví
rady, požádá o pomoc spolužáka či učitele

Prosinec

Postup a časové rozvržení
1/ po zopakování učiva kapitoly vypravování v rámci slohového
učiva žáci 9. A, 9. B napíší vlastní pohádku a doplní ji ilustrací
2/ učitel práce opraví a spolu s žáky vybere nejzajímavější texty

Únor

3/ žáci je přepíší na počítači, svážou do složky včetně ilustrací

Duben

4/ pod vedením učitele si žáci připraví autorské čtení své
pohádky (lze i četbu po rolích ve skupinách nebo dramatizaci)
5/ po interpretaci ve třídě vyberou žáci spolu s učitelem 2 – 3
pohádky, které budou žákům 2. ročníku přečteny
6/ žáci si domluví s vyučující 2. třídy termín a hodinu realizace
7/ Realizace
A/ přítomni jsou všichni žáci třídy 9. A, B a žáci 2. třídy
B/ mluvčí 9. roč. – moderátor – vysvětlí, proč právě pro ně
byly pohádky napsány /Rytíři řádu čtenářského/ a vyptá se, jaké
pohádky znají, kdo jakou nyní čte apod.
C/ četba ukázek ze sborníku pohádek 2 – 3
D/ po každé pohádce mají děti z 2. třídy stručně převyprávět, oč
v pohádce šlo, říci, jestli se jim pohádka líbila, které postavy si
zapamatovaly….
E/ žáci 9. ročníku sborníček dětem předají s tím, že až si
všechny pohádky přečtou a nakreslí k nim obrázky /budou
vystavené ve třídě/, pozvou autory pohádek na výstavu ilustrací
a na četbu vybraných pohádek, kterou si předem připraví. Toto
setkání se uskuteční do 26. 6. 2020.
F/ žáci 9. roč. se rozloučí a odejdou.
Každý žák 2. třídy napíše jednu až dvě věty - své dojmy,
nakreslí, namalují ilustraci k některé z pohádek. Nejlepší
práce budou zveřejněny ve školním časopise.
Žáci 9. ročníku připraví zprávu do školního časopisu Šotek i
Prosečského zpravodaje.

Květen - červen

Zhodnocení projektu:

Poznámka:

Vzhledem k distanční výuce v době karantény došlo ke změně
ve způsobu předání sborníku. Vybraní zástupci z devátých tříd
oslovili děti z 2. třídy, vysvětlili jim, proč pro ně pohádky
napsali a 3 pohádky jim přečetli. Z této akce byl pořízen
videozáznam, který bude žákům budoucí 3. třídy na začátku
nového školního roku předán.

Zpracovali a projekt vedli: Mgr. Jana Pavlovičová, Mgr. Zdeněk Pecina
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