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Pohádkou jsi nás, školo,
vítala v první třídě,
,
\

{

pohádkou se s tebou
loučíme...
tví žáci z 9. A
(2002 - 2011)

... Když jsem byla malá a neuměla jsem číst.I1l:1]]__]'.i_l ::ll }iaŽdý večer pohádky
iředčítala.MěIa jsem své oblíbenéknížkyasi jax' ;:.zie dítě. Pořád se vracím k těm

:ejstaršímpohádkám, třeba od Boženy Němcor'é :.b - ii' J' Erbena. ... Také dospěIí se
:'áďi vracejí do dětských let. Proto, že pohádkor'é xn1Žk1 dělají naše dětskáLéta
.tastnějšími. ...
Nikola Zagorcvá

o

hudebních nástrojích
Lucie Chvostková

Byly jednou jedny rozbité lrousle schované na půdě. LeŽely tam tak uŽ spoustu let a prášilo se
na ně. Vtom uslyšely,jak někdo přichází. Byl to malý kluk, kteý se na ně přišel podívat. Sneslje dolů
a poprosil maminku, aby je dala opravit - a tak se housle dostaly do opravny, ve které byla spousta
dalšíchrozbitých hudebních nástrojů.-Kytara s ulomenými kolíčky,děravý buben a potlučená trubka.
UŽ se blížilvečer a opravář se chystal k odchodu, vtom uslyšel,jak někdo naříká. Šelse
podívat, odkud to vychází, a našel malou píšťalku.která nemohla pískat. Zvedl ji, poloŽil k rozbiým
houslím a řekl: ,'Neboj, píšťalko.zítratě opravím." ,'Děkuji, opraváři," odpověděla píšťalka.opravář
odešel a housle si zaěaly s píšťalkoupovídat: ,.Ahoj, píšťaIko.co se ti stalo?" .,Ale, hrála si se mnou
holčičkaa já jsem jí vypadla z ruky a rozbila se. A co se stalo vám?"
,'My jsme staré a hodně se na nás hrálo," řekly housle. Vtom se k nim přidala trubka' a protoŽe
byla namyšlená' hned sezačalavychloubat, jak umí krásně hrátaŽe vŠichnizjejíhookolí jí závidí.
..Však počkejte, aŽ mě opravář opraví. uslyšíte!" ,.No, uvidíme. uslyšíme," řekl buben , ,,tak zaÍím
dobrou noc.",.Dobrou noc,'o odpověděly' mu nástroje.
Druhý den ráno přišel opravář a pustil se do opravy píšťalky'avšak netrvalo mu to dloulro a
byl hotov. Píšťalkavesele zapískala a poděkor'ala mu. Potom se opravář pustil do oprav}'trubky.
Strávil nad tím celý zbytek dne. a kd1Ž uŽ br l lečer. trubka pořád nebyla v pořádku. opravář si už
nevěděl rady a vtom k něrnu přiskočil1 housle a poradily mu. Udivený opravářje poslechla hned se
práce dařila a trubka byla jako nor á.
Přiskočil k nim buben a řekl: ..Tak co. trubko. ještě pořád si myslíš,Že jsi ze všech nejlepší?"
Trubka se trošku odvrátila a

s$dlilě

řekla: ..\íoc se lám vŠem omlouváIn. Všichnijste úŽasnía vám.

Irousle, moc děkuju ." ..Za rnálo." řeki1 skrtlrrrně }iousle a usmály se.

Závistivé lavičky
Kateřina ondrejčíková

V právě opravovaném parku se začaly stavět také nové kolotoče, koupačky pro malé děti i
lavičky. Kolotoče byly dovezeny, sestaveny, laviček bylo dvacet. Bylo je třeba ještě natřít novým
lakem. Dělníci natírali čtyři na modro. šest na zeleno a devět na hnědo. Jen jedna laviěka zůstala i
odpoledne stále ve svém původnímdřevě' tak' jak ji přivezli. Proě? ProtoŽe nani nezbyla barva, a tak
ji nechali v původnímstavu.
KdyŽ kolem ní ráno děti procházely a skotačily po parku, všimly si, že je jiná než ostatní.
Dětem se nelíbila' a proto si na druhý den přinesly barvy a pustily se do malování. Nakreslily na ni
kytiěky' Nakonec byla lavička krásně barevná. akdyŽ kolem ní šli lidé. s úsměvem si na ni sedali a
všem se líbila.

KdyŽ se setmělo altdé z parku odešli. ostatní lavičky se probudily a začaly pukat závistí,kdyŽ
viděly tu barevnou krásu. ,,KdyŽ ona můžebý tak krásná, tak proč my ne?!" A pomstily se _ vzaly
černý fix' kteý se válel pod jednou lavičkou. a zaěmáraly laviččinybarevné kýičky' Lavička plakala a
slzy

jí stékaly po dřevě.

Zbývajícílavičky, kdyŽ viděly její smutek' zastyděly se azačaly se omlouvat. Viděly,

Že to

přehnaly.

NaZítříráno lavičky nešly spát - přemlouvaly děti' aby je všechny pokreslily svými obrázky. A
děti se opravdu pustily do práce. Počmáranou lavičku daly do pořádku, na ostatní kreslily zvířátka.
barevné pruhy a na některé lavičky i barevná písmenka. AŽ to bylo vše hotové, všechny lavičky se
mohly pyšnit svýmipestďmi barvami.
Nakonec to byl ten nejskvělejší a nejveselejší park ve městě' kde nikdo lavičky neničil.

o zubním kartáěku

a toaletnÍm papíru

Tomáš Pospíšil

Byl jednou jeden kartríěelq celý den ležel v krabičce v supermarketu a vůbec se mu tam
nelíbilo, protože tam byla jen velká tma ahrománuda. Jednou si ten zubní kartríěek někdo koupil a
výáhl ho z krabičky. Kartíěek byl celý šťastqý,ale jeho nadšení netrvalo dlouho. Brzy na něj někdo
vymáčkl štiplavou zubní pastu azaěal si jím čistit zvby. Ztoho toěení se pak kartríčkudělalo špatně.

Když si ělověk doěistil zuby, poloŽil kartríčekzpáúky a odešel.
Jen co se z toho šoku kartráček vzpamatoval, rozhodl se utéct. Vyskočil z kelímku, pak
z umyvadla a utíkal na chodbu. Tam potkal toaletní papír' kteÉmu se jeho pníce taky zjevně nelíbil4 a
pliínoval, že uteče. Rozhodli se pro společný útěk.
Vydali se ke dveřím, které byly bohužel zaměené. Netrvalo dlouho a našli jinou útěkovou
cesfu - otevřené okno. Když se k němu vyšplhali, vytřeštili oči hrůzou. okno bylo moc vysoko na to,
_ toaletní papír se zaěal rozmotávat a
aby z něj seskočili bez úranl|. Najednou dostali b|ámiw nápad
kartríěek se po něm spouštěl dolů. Potom pod okno nahrabal hromadu listí a toaletní papír na ní hladce
přistrál.

Společně vyrazili do světa vstříc noým dobrodružswím. A pokud

toulají dodneška.

se

jim nic nestalo' tak se

Vidlička
lereza Tichavská

Byla jedna krásná vidlička, měla pozlacené okraje a ryté ozdůbky všude po těle. ostatní
r idliěky z kuchyně jí to záviděly' protoŽe nebyly tak zdobené jako ona. Proto také neměla nikoho. kdo
by si s ní povídal, hrál si a smál se s ní.
Jednoho dne se rozhodla utéct z šuplíku' ve kterém dosud Žila. Vyskočila a utíkala pryč.

\lajednou do něěeho narazila_ ani se nepodívala' co to bylo, a uslzená prchala pryč. Zaslechla však,
Žeji někdo volá, a proto se otočila. Ten, kdoji volal, byl nůŽ, do kterého na útěku narazila.
Nevěděla' co po ní můžechtít _ vŽdyt se neznají. Ale líbil se jí, proto se k němu přiblížila.
Zaěali sipovídat, ale vtom je uchopily něčíruce. Vidličku zabodávaly do různých potravin, noŽem je
kníjely. KdyŽta divoěina skončila, ocitli se oba ve vodě se spoustou pěny. oba byli mokří a neŽ se
stačili vzpamatovat, ruce je osušily do kostkované utěrky a uloŽily spoleěně do přihrádky v šuplíku.A
Íam už byli oba pořád spolu. Pochopili. Že patří k sobě aže už je nic nerozdělí.

o panence Adélce a rnedvídkovi, který neměl jméno
Karolína Mičulková

V malém doInečku. v jednom pokojíčku.bydlela Adélka. Byla to malá látková panenka

se

dvěma spletenými copy a oblečená byla do červených šatiček.Jedrroho dne v je.iím domečku přibyl
dalšíobyvatel - medvídek. Dala ho tam Anička, holčička"které patřil i celý domeček s Adélkou.

Děvčátko rnělo panenku nejradějize všech lrraček. pořád sis ní hrálo a vŠude ji bralo s sebou. Ale co
objevil rnedvídek. s Adélkou si hrát přestalo. Nikam ji uŽ nebralo a postupně na lti zapotnnělo. Ted'
byl její nejoblíbenějšíhračkou medvídek.
Adélka byla moc smutná azáviděla medvídkovi. žeje najejírn Inístě...\ernánl htr ráde." neL,c,
..Já rnárn jet s Aničkou na výlet, ne on." říkávala často. Po nějaké době. kd1Ž si .{delka sanl3 ...L,e z:s;
stěŽovala na svůj srnutný Život. všimla si, že medvídek sto.jív koutě a pláče' \e.ipne si řej'la -;oc:e
Inu tak - to má zaÍo. že mě kvůIi němu Anička odstrčila. Pak ale Adélce začalo brt rtledr jk: ll:.. :'-:
tedy za n írn. sedla si k němu a zeptala se: ,,Co tě trápí?" Medvídek odpor ěděl: ..Já r íIll. Že Lrr cit llellle
'
být smutný. protoŽe mám vše. co sí můŽe každá hračka přát. JenŽe to nertíprarda- rŠechIlo tienráItr.
)rlemám jméno' VŠechnyhračky se rrějak jrnenují, ity' jen já jsern jeItorn nredlídek. Tak blch si pI'ál
se

t

rnít nějaké pěkné jméno!"

KdyŽ dornluvil. Adélka se zaInyslela. Sice ji Žádné pěkné jméIro hodící se k rnedvídkovi
nenapadalo, ale slíbila, Že bude přes noc uvaŽovat a ráno mu to řekne. Medvídek byl rád a už klidný
Šelspát.

KdyŽ Adélka ulehla do posýlky, začala přemýšlet nad nějakým jménem. Stále jí Žádné
nepřicházelo na rnysl, ale řešení ji přece jen napadlo. Zajdou zíÍras rnedvídkem za nejclryřejší
hračkou _ Starou panenkou Agátou. Byla uŽ dosti potlučená, ale všeclrny hračky ji rněly rády, a chodily

si k ní pro rady. Bydlela sice na vzdáleném kon;i z._ -.:. :
Adélka siřekla' Že to bude pro medvídka asi ne.iie :. :' - '_
Hned ráno medvídkovi řekla o svém nap:: - '" ;- -:

_'

-

s:.ré a nepotřebné věci' ale
_.::.ietn
spokojeně usnula.
' ] :-._ _l].\. Že paItenka žádné jméno
_r r
.)..:rá. r r razíme co nejdříve."
_
' : ' -. \' :akarn chystají' ale panenka
_

_

_
nevymyslela, ale těšil se, Že stará Agáta mu Snao ] ]- --_: :
Začali se tedy připravovat na cestu. ostatním hre.'s.:- ]-. - s medvídkem nic neprozradili.
Druhý den časně zrána. kdyŽ všiclrniještě .:. . -: ..- -: :šs:J. Dornnívali se, Že jim cestu
_=]. ]=s z-ršai pol ídat o tom, kde bydlel
nic nepřekazí,Žeto není nic nebezpečného. \1rez'... :..- '
předtím. neŽ se nastěhoval k Adélce.
Hned za dveřmi Aničěina pokoje na ně aie .;.'' . ' . tr__:E- : ::š\áŽka - Bruno, staý mrzuý
'_

'

pes,kteýneměl rádŽádnéAniččinyhračk1.akd1z..-].-. -_-..j.-..:"zil.odnesl sijiksobědo
boudy auŽji nikdynikdoneviděl. PanerrkaAdelx:i- .=j; : :..]_.] ,_.ri;\lapootevřenýmidveřmi
do chodby a Bruna tam uviděla, strašrrě se lekla. \1:.:': :: :, .: . ::_:. z; -'ešté Žádného psa nikdy
neviděl a nevěděl, co se můŽe stát. Proto mu to p3:]š:.:] .-.:.;. : : _'':.i rČ r-rba strachovat, že se z
pokojíčkunedostanouven.Medvídeksi dodal r_'rdr3:.r: š:,.>--.3:-:..:;círal...VŽdyťspí!"
zašeptal.

opatrně se vyplíŽili z pokojíčku.potichu .-l:3. ]:_- : _:'_- :. : - :š:. la-jednou ze spánku
zavrěel. oba se velice polekali a rozběhli se ke sch.'c;:--_. l.: :; :.;-.-...:.. ze slrachu. zda se BrunO

neprobudil. Měli štěStí,pes se jen zavrÍěl a Spal dáie.
Vchodem pro kočky vyběhli na zahradu' Aderi: .}.

j :':

:. _ *:'e j..bé zase venku. Zastavila se,

.\takserozběhlitrávouk
rozhlíŽelasepookolí.Méd'ajivšakpobídl.aťuŽ.ide.To.'*:._*Ž.:.^_':le::š]
\i:;',
.J'.'l\. .elt nedočkavý. se rychle
zahradnímu dornku. Byli malí, a tak jim to tn alo dost c..'_:-;
opřel do dveří a oba vběhli do domku.

Bylo tam šero a medvídek se začaltrochu bát. K;1Ž i i:s z:i..e.1i .\gátu. pobídlAdélku. ať uŽ
se korrečně ptá. Panenka přistoupila ke staré Agáte. ptrZdra\:.:- : .: popr.lsiia. zda b1 nemohla vymyslet
jméno medvídkovi, ktery je velmi nešťastný.protoŽe tttu rjtlsuj ni^lo necial Žádné jméno.
Agáta se zamyslela, prohlédla si medr ídka ze r ŠechSii3i'r a Il3Ntanec řekla: ..Je opravdu
zapekliý úkol vymyslet někomu jméno tak. ab1 s nírn br i št'astnr a sp.''ko1en!. \1edr ídku. líbilo by se
tijméno František?" František - medvídkovi srdíčkopt_lskt'rč il.'r rad.lstí - bude se jtnenor'at František!
ti, Agáto, to je krásné jméno." I Adélka bl la ráda. Že.ie rnedr ídek konečně r eselj.
'.Děkuji
oba se rozloučili s Agátou a šli vonícítrár ou Zase dLrlllu. FrantiŠek si sr é jrnéno celou cestu
prozpěvoval. t.Na Bruna uŽ nikde nenarazili.
Doma v pokojíčkupak všem hračkám vypralor ali. jak nledr idek ke sr ému jménu přišel. Z
Adélky a Františka se stali dobří kamarádi a vŠude chodili pořád spolu.

\.lřE

;
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Pastelkl'
Klára \'elká

Kdysidávno Žily nastole pastelky. Žito.|ictr tam asi pět. Jmenolal1 se RůŽenka, Modráček,
r e sr é papíror'é věŽi RůŽenku. Bydlel
ve svém velikém krabicovém zámku, kteqý byl střeŽen Zelenáčkem. Žluťásek rr něj pracovaljako
sluha a musel se starat o krále ijeho nevlastní dceru RůŽenku. Ta nemohla chodit nikdy ven, musela
Žít jenom ve své věŽi. AŽdo dne, kdy sijijednou Černínzalolal a oznámil. Že musí jet do města něco
Zelenáěek, Žlutásek a Černín.Černínbyl zlý král. ktery l ěznil

vyřídit aŽe nemúžebý s ní.
KdyŽ odjel, RůženkaběŽela k hlavní bráně, kterou ale bohuŽel střeŽil Zelenáček. Poprosila ho,
jestli by se alespoň jednou nemolrla podívat za kolíkovéhradby'' Nejdříve ji nechtěl pustit' ale nakonec
jí to dovolil pod podmínkou' Že půjde s ní' Zabranou to bylo nádlrerné. Šlise podívat do papírového
parku. Najednou se RůŽenka rozběhla - uviděla před sebou pastelku. o které se jí v noci uŽ několikrát
zdálo. Byl to Modráček _ ve skutečnostiještě krásnější neŽ ve snu! I Modráček si RůŽenku okouzleně
prohlížel, přestoŽe jinikdy předtím neviděl. Zaěali sipovídat jeden o druhém.
Po chvílije přerušil Zelenáěek: ,.Princezno, musíme se už vrátit do zámku' Budou o vás mít
strach. Navíc _ bylo by zle, kdyby se Černíndověděl, Že jsem vás pustil ze zámku.^ Růženkase proto
rozloučila s Modráěkem a slíbila mu,že se jistě ještě setkají.
od toho dne byla usměvavá' šťastná' YŽdy,kdyŽmuselČernínněkam odjet, uprosilastráža
chodila za Modráěkem do papírovéhoparku.
Jednoho dne se ale stalo něco zvláštního. Na stole v královském paláci se objevila zvláštní
hranatávěc' která měla v sobě otvor. Něco z výšky uchopilo Černína.Ten křičel o pomoc, ale
neubránil se. Najednou aichl. To, co uchopilo Černína,ho jej odhodilo pod náš svět. Černínzmizel.
Ti' co ho měli rádi, truchlili.
Žuťásek_ ten sluha, předal RůŽence jeden dopis. V něm bylo napsáno: ,'Milá Růženko,kdyby
se se mnou něco stalo' převezmi vládu nad královstvím. Černín."RůŽenka byla velmi překvapena a
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ZviÍátka se po sobě dívala' ,'Co ted' budem: :3.=: r:'. Z :..:.;me

r

odu?" ,,Bezní

nepřeŽijeme!"
Napadlo je, že by se mohla

jít poradit

- i-_ '. : - :.' ;la_ií udělat. Zvířátka došla
společně na místo, kde sova bydlela. Ta uŽ tuŠila.Že -- :_i:: :š š. 3 Čekala. Že asi přijdou. Když se
kolem ní shromáŽdilivšichni příchozí, promlurila: ..Pc*_: .._.J.:e zachránit vašivodu a zbavitjijedu,
musíte si uvědomit to, co jste si dodneška neurědomili.- Z',.:":^" se po sobě podívala azajíc nesměle
prohlásil:,,omlouvám se vám všem, komu jsem ubliŽil :.:.. Zš ,iem hL) pomluvil u druhého." ZvíÍátka
pochopila, že nejdříve musí urovnat vztahy mezi seb..u:' rz.--ei::ě se omlouvalazasvé nepěkné
S Ílt'rLJ']._

chování.

KdyŽ tak všichni udělali' chtěli se kouknout- _iesti: ú :ra studánka čistou vodu bez jedu.
Podívali se do ní, ale voda byla stále kalná. Zr ířátka br ia sn:ulna_ ale jezer'ec si vzpomněl, Že kdysi
četl příběh o bájném jednorožci' kteý má kouzelnc.lu m.'r.'. Ten b1 mohl pomoci tehdy, kdy se jedná o
dobrou věc.

.'Kde Žije ten jednorožec? Je to daleko:) Kde ht-r najdeme'?" ptala se zvíÍátka.
že
''Slyšeljsem,
Žije za našímlesem na zářící louce." ,,Pojd'me ho hledat. hned. prosíml" vykřikovala všechna'
Putování velkým lesem trvalo dlouho. ale zr ířátka nehleděla na SVou únavu' chtěla najít záÍící
louku ijednoroŽce. Nakonec se před nimi oterřela trprrícíse louka a uprostřed ní stál tajemný

jednoroŽec,kteýukusovalěerstvoutrávu.Kd1Žjeuriděl.přestal sepástazvedlhlavu:,,JiŽvás
očekávám a vím' co vás ke mně přivádí. Pomohu r árn. ale ntusíte mi slíbit, že už se nikdy nebudete
hádat a pomlouvat. Jinak by mé kouzlo pominulo a uŽ br r ám neb1.Io pomoci."
ZvíÍátka, která uŽ pochopila, Že jejich dosaradní chorání vadilo všem okolo' i hadovi' mu to
slíbila. JednoroŽec se kouzlem i se zvířátky přenesl ke studánce a dotkl se sým štíhlýmrohem vodní
hladiny. Voda se zachvěla a zaěala se třpýit jako ranní rosa. Zr ířátka chtěla jednoroŽci poděkovat' ale
ten se rozplynul ve stříbrné mlze.

ZvíÍátka dodrŽela slib, kteý dala, a v lese zar'ládla pohoda a dobrá vůle.
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Byla jednou jedna panenka jménem Arrdělka, krásná. modrooká a blond'atá. Nosila pěknou
nabíranou sukýnku, punčošky'bílou košilku a barevné bolerko. Na hlavě měla posazený klobouček s
kraječkami. Tuto panenku vlastnila jedna malá holčiěka' Gábinka. Měla ji moc ráda. často si s ní hrála.
kupovalají různénové oblečenía všudeji brala s sebou.
Jednoho dne přišla holčiččinamaminka zpráce a přinesla jí dárek k narozeninám. Gábinka
byla nedočkavá, co se v krabici skývá. Yzala ji do rukou. zatÍásla s ní' strhla obal, otevřela krabici _ a
v ní uviděla ještě krásnější panenku, než byla její Andělka. Na první pohled siji zamilovala a hned jí
dala také jméno. Magdalenka. od té doby se zajímala jen o Magdu' jak jí říkala. UŽ si nehrála s

Andělkou' nechodila s ní na procházky. Andělka smutně seděla odhozená v koutě a bylo jí to líto.
KdyŽ šlajednoho veěera Gábinka spát,vzala sis sebou do postýlky Magdalenku. Sotva
holčičkausnula, Magda seskočila z posýlky na podlahu. přišla k Andělce a začala se jí posmívat: ,,Ty
si tu jen sedíša koukáš, ale se mnou si Gábi hraje' heč!" Andělka se dala do pláče. A aby toho nebylo
málo' Magda' která byla větší, popadla Andělku a zavřela ji do skříně' ,.Tak, ted' uŽ se na tebe nebudu
muset ani podívat. Tys tu byla dřív, ale ted'bude všechno jinak. Gábinka je jen moje!"
Andělka bylazavÍená dlouho, hodně dlouho. Připadalo jí to jako celá věčnost. AŽ jednou si
Gábinka vzpomněla, Že svou malou panenku uŽ dlouho neviděla. Kdepak asije? _ pomyslela si. Začala
ji hledat. Prohledala všechny krabice s hračkami. zalezla i pod postel, ale panenka nikde. Kam se jen
poděla? RozhlíŽela se po pokojíčku,aŽ si všimla. Že zpod dr'ířek skříně vykukuje kousek kraječky,
takové' z jaké byla ozdoba na na Andělčině kloboučku. Přiskočila ke skříni. otevřela ji a uviděla
panenku leŽet na dně skříně pod tlusým Svetrem. Yza|a ji do náruče. urovnala její oblečení..,Jak jsem
na tebe mohla Zapomenout' ty moje Andělko rnalá. Já jsem ti ublíŽila' když jsem tě tak odstrčila, že?
Ty zanic nemůŽeš!"
od té doby si zase s Andělkou často hrála a slibor ala. Že ji uŽ nikdy neopustí. A jak dopadla
Magdalenka? Ta nakonec také byla spokojená. Gábinka ji totiŽ darovala své dobré kamarádce, která
Žádnou panenku neměla. Společně si pak spolu hráI1 a kaŽdá panenka měla svou ,,maminku"'
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