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Pověst 
Co je pravda? Kdo to ví? Pověst nám tu napoví. 

 

O hradním duchuO hradním duchuO hradním duchuO hradním duchu    
V dávných dobách se šleV dávných dobách se šleV dávných dobách se šleV dávných dobách se šlechtic Aušperk rozhodl, chtic Aušperk rozhodl, chtic Aušperk rozhodl, chtic Aušperk rozhodl, 
že dá postavit na Žumberku hrad. Pověřil tím že dá postavit na Žumberku hrad. Pověřil tím že dá postavit na Žumberku hrad. Pověřil tím že dá postavit na Žumberku hrad. Pověřil tím 
mladého stavitele Jakuba, který měl také na mladého stavitele Jakuba, který měl také na mladého stavitele Jakuba, který měl také na mladého stavitele Jakuba, který měl také na 
všechno dohlédnout. Jakub pracoval se zedníky všechno dohlédnout. Jakub pracoval se zedníky všechno dohlédnout. Jakub pracoval se zedníky všechno dohlédnout. Jakub pracoval se zedníky 
aaaa    tesaři od rána do večera. Povedlo se jim tesaři od rána do večera. Povedlo se jim tesaři od rána do večera. Povedlo se jim tesaři od rána do večera. Povedlo se jim 
postavit krásný hrad na kopci, který byl vidět postavit krásný hrad na kopci, který byl vidět postavit krásný hrad na kopci, který byl vidět postavit krásný hrad na kopci, který byl vidět 
na míle na míle na míle na míle daleko.daleko.daleko.daleko.    
Ale Aušperk zjistil, že jim ze stavby zmizelo Ale Aušperk zjistil, že jim ze stavby zmizelo Ale Aušperk zjistil, že jim ze stavby zmizelo Ale Aušperk zjistil, že jim ze stavby zmizelo 
hodně dřeva. Rozlítil se a milého Jakuba dal za hodně dřeva. Rozlítil se a milého Jakuba dal za hodně dřeva. Rozlítil se a milého Jakuba dal za hodně dřeva. Rozlítil se a milého Jakuba dal za 
to bez vyšetřování popravit. Jakub sice za celou stavbu zodpovídal, ale za krádež nemohl, to bez vyšetřování popravit. Jakub sice za celou stavbu zodpovídal, ale za krádež nemohl, to bez vyšetřování popravit. Jakub sice za celou stavbu zodpovídal, ale za krádež nemohl, to bez vyšetřování popravit. Jakub sice za celou stavbu zodpovídal, ale za krádež nemohl, 
protože dřevo rozkradli lidé z vesnice, aby s ním mohli topit v protože dřevo rozkradli lidé z vesnice, aby s ním mohli topit v protože dřevo rozkradli lidé z vesnice, aby s ním mohli topit v protože dřevo rozkradli lidé z vesnice, aby s ním mohli topit v kamnech.kamnech.kamnech.kamnech.    
Poprava Jakuba se konala zrovna v době, když se spustila obrovská bouřka. Od té doby Poprava Jakuba se konala zrovna v době, když se spustila obrovská bouřka. Od té doby Poprava Jakuba se konala zrovna v době, když se spustila obrovská bouřka. Od té doby Poprava Jakuba se konala zrovna v době, když se spustila obrovská bouřka. Od té doby 
vždycky při bouřce chodil po žumbereckýchvždycky při bouřce chodil po žumbereckýchvždycky při bouřce chodil po žumbereckýchvždycky při bouřce chodil po žumbereckých     hradbách duch. Vždycky shodil dolů jeden kámen.  hradbách duch. Vždycky shodil dolů jeden kámen.  hradbách duch. Vždycky shodil dolů jeden kámen.  hradbách duch. Vždycky shodil dolů jeden kámen. 
Proto dneska z hradu zbyly jenom trosky. Říká se, že až Jakubův duch shProto dneska z hradu zbyly jenom trosky. Říká se, že až Jakubův duch shProto dneska z hradu zbyly jenom trosky. Říká se, že až Jakubův duch shProto dneska z hradu zbyly jenom trosky. Říká se, že až Jakubův duch shodí všechny kameny odí všechny kameny odí všechny kameny odí všechny kameny 
dolů a z hradeb nezbyde vůbec nic, dojde duch svého pokoje a přestane na Žumberku strašit.dolů a z hradeb nezbyde vůbec nic, dojde duch svého pokoje a přestane na Žumberku strašit.dolů a z hradeb nezbyde vůbec nic, dojde duch svého pokoje a přestane na Žumberku strašit.dolů a z hradeb nezbyde vůbec nic, dojde duch svého pokoje a přestane na Žumberku strašit.    

Napsal a ilustroval Jan Žampach, 5. ročníkNapsal a ilustroval Jan Žampach, 5. ročníkNapsal a ilustroval Jan Žampach, 5. ročníkNapsal a ilustroval Jan Žampach, 5. ročník    
 

O TrpišověO TrpišověO TrpišověO Trpišově    
Když ještě byly lesy a potoky čisté, když ještě panovali Když ještě byly lesy a potoky čisté, když ještě panovali Když ještě byly lesy a potoky čisté, když ještě panovali Když ještě byly lesy a potoky čisté, když ještě panovali 
králové a císaři, v dobách, kdy jkrálové a císaři, v dobách, kdy jkrálové a císaři, v dobách, kdy jkrálové a císaři, v dobách, kdy ještě kradli jenom eště kradli jenom eště kradli jenom eště kradli jenom 
loupežníci, žili v blízkosti lidí draci. Jeden z nich žil loupežníci, žili v blízkosti lidí draci. Jeden z nich žil loupežníci, žili v blízkosti lidí draci. Jeden z nich žil loupežníci, žili v blízkosti lidí draci. Jeden z nich žil 
vvvv rybníku pod hradem Strádov. Zvláštní na něm byla rybníku pod hradem Strádov. Zvláštní na něm byla rybníku pod hradem Strádov. Zvláštní na něm byla rybníku pod hradem Strádov. Zvláštní na něm byla 

jedna věc. Ve dne, když vylezl z vody, proměnil se jedna věc. Ve dne, když vylezl z vody, proměnil se jedna věc. Ve dne, když vylezl z vody, proměnil se jedna věc. Ve dne, když vylezl z vody, proměnil se 
vvvv krásného mládence. Vydal se do blízké vesnice. Tady se krásného mládence. Vydal se do blízké vesnice. Tady se krásného mládence. Vydal se do blízké vesnice. Tady se krásného mládence. Vydal se do blízké vesnice. Tady se 

mu většinou podařilo mu většinou podařilo mu většinou podařilo mu většinou podařilo okouzlit nějakou děvečku, která okouzlit nějakou děvečku, která okouzlit nějakou děvečku, která okouzlit nějakou děvečku, která 
sloužila ve statku. Děvečka se do něj zakoukala, protože byl sloužila ve statku. Děvečka se do něj zakoukala, protože byl sloužila ve statku. Děvečka se do něj zakoukala, protože byl sloužila ve statku. Děvečka se do něj zakoukala, protože byl 
moc krásný. Ani jedna si nevšimla jeho zelených, studených moc krásný. Ani jedna si nevšimla jeho zelených, studených moc krásný. Ani jedna si nevšimla jeho zelených, studených moc krásný. Ani jedna si nevšimla jeho zelených, studených 
očí. A to se jim stalo osudné. Sočí. A to se jim stalo osudné. Sočí. A to se jim stalo osudné. Sočí. A to se jim stalo osudné. S    krásným mládencem se krásným mládencem se krásným mládencem se krásným mládencem se 
vydaly na procházku do lesa.vydaly na procházku do lesa.vydaly na procházku do lesa.vydaly na procházku do lesa.    



V lese se sice chvilkV lese se sice chvilkV lese se sice chvilkV lese se sice chvilku ruku v ruce procházeli, ale jakmile se setmělo, proměnil se krásný u ruku v ruce procházeli, ale jakmile se setmělo, proměnil se krásný u ruku v ruce procházeli, ale jakmile se setmělo, proměnil se krásný u ruku v ruce procházeli, ale jakmile se setmělo, proměnil se krásný 
mládenec v draka a důvěřivou děvečku sežral. Tohle provozoval tak dlouho, dokud to nezjistili mládenec v draka a důvěřivou děvečku sežral. Tohle provozoval tak dlouho, dokud to nezjistili mládenec v draka a důvěřivou děvečku sežral. Tohle provozoval tak dlouho, dokud to nezjistili mládenec v draka a důvěřivou děvečku sežral. Tohle provozoval tak dlouho, dokud to nezjistili 
rytíři ze Strádova. Ti se domluvili s rytíři ze sousedního hradu Žumberka. Společně se vydalirytíři ze Strádova. Ti se domluvili s rytíři ze sousedního hradu Žumberka. Společně se vydalirytíři ze Strádova. Ti se domluvili s rytíři ze sousedního hradu Žumberka. Společně se vydalirytíři ze Strádova. Ti se domluvili s rytíři ze sousedního hradu Žumberka. Společně se vydali    
draka zabít. Ale jak by mohli čelit obrovské dračí síle? Prozradím vám, že žádný z mladých draka zabít. Ale jak by mohli čelit obrovské dračí síle? Prozradím vám, že žádný z mladých draka zabít. Ale jak by mohli čelit obrovské dračí síle? Prozradím vám, že žádný z mladých draka zabít. Ale jak by mohli čelit obrovské dračí síle? Prozradím vám, že žádný z mladých 
rytířů nepřežil. Jen jednomu se podařilo utéct a vyprávěl o tom na hradě. A novina se rytířů nepřežil. Jen jednomu se podařilo utéct a vyprávěl o tom na hradě. A novina se rytířů nepřežil. Jen jednomu se podařilo utéct a vyprávěl o tom na hradě. A novina se rytířů nepřežil. Jen jednomu se podařilo utéct a vyprávěl o tom na hradě. A novina se 
rozšířila také v okolních obcích, až se tahle smutná zpráva dostala do Trpišovrozšířila také v okolních obcích, až se tahle smutná zpráva dostala do Trpišovrozšířila také v okolních obcích, až se tahle smutná zpráva dostala do Trpišovrozšířila také v okolních obcích, až se tahle smutná zpráva dostala do Trpišova.a.a.a.    
Zdejší šlechtic Zdejší šlechtic Zdejší šlechtic Zdejší šlechtic ---- zeman byl zkušeným bojovníkem. Vždyť kolikrát už válčil pod královskou  zeman byl zkušeným bojovníkem. Vždyť kolikrát už válčil pod královskou  zeman byl zkušeným bojovníkem. Vždyť kolikrát už válčil pod královskou  zeman byl zkušeným bojovníkem. Vždyť kolikrát už válčil pod královskou 
korouhví! A tenhle zeman si vzal s sebou nejsilnějšího muže ze vsi. Oba se vyzbrojili. korouhví! A tenhle zeman si vzal s sebou nejsilnějšího muže ze vsi. Oba se vyzbrojili. korouhví! A tenhle zeman si vzal s sebou nejsilnějšího muže ze vsi. Oba se vyzbrojili. korouhví! A tenhle zeman si vzal s sebou nejsilnějšího muže ze vsi. Oba se vyzbrojili. 
Sedlákovi poručil vzít dva kbelíky vody a on sám měl svůj meč a luk se šípy.Sedlákovi poručil vzít dva kbelíky vody a on sám měl svůj meč a luk se šípy.Sedlákovi poručil vzít dva kbelíky vody a on sám měl svůj meč a luk se šípy.Sedlákovi poručil vzít dva kbelíky vody a on sám měl svůj meč a luk se šípy.    
Jakmile došli k dračí jeskyni na břehu rybníka, uslyšeli hrozný hluk. Potichu se vydali blíž. Jakmile došli k dračí jeskyni na břehu rybníka, uslyšeli hrozný hluk. Potichu se vydali blíž. Jakmile došli k dračí jeskyni na břehu rybníka, uslyšeli hrozný hluk. Potichu se vydali blíž. Jakmile došli k dračí jeskyni na břehu rybníka, uslyšeli hrozný hluk. Potichu se vydali blíž. 
Nahlédli dovnitř a co to? Drak chrápe, až se lesy zelenají. To se jim moc hodilo. Honem, Nahlédli dovnitř a co to? Drak chrápe, až se lesy zelenají. To se jim moc hodilo. Honem, Nahlédli dovnitř a co to? Drak chrápe, až se lesy zelenají. To se jim moc hodilo. Honem, Nahlédli dovnitř a co to? Drak chrápe, až se lesy zelenají. To se jim moc hodilo. Honem, 
honem! Přiskočili k němu a vlili mu vodu z kbelíků do tlamy. Oddychli si.honem! Přiskočili k němu a vlili mu vodu z kbelíků do tlamy. Oddychli si.honem! Přiskočili k němu a vlili mu vodu z kbelíků do tlamy. Oddychli si.honem! Přiskočili k němu a vlili mu vodu z kbelíků do tlamy. Oddychli si. Drak musí  Drak musí  Drak musí  Drak musí 
působením vody zeslábnout! Ale co to? Dračí ocas drtí skálu v jeskyni. Drak vyskakuje působením vody zeslábnout! Ale co to? Dračí ocas drtí skálu v jeskyni. Drak vyskakuje působením vody zeslábnout! Ale co to? Dračí ocas drtí skálu v jeskyni. Drak vyskakuje působením vody zeslábnout! Ale co to? Dračí ocas drtí skálu v jeskyni. Drak vyskakuje 
aaaa    nelidsky řve. Otvírá tlamu. Oba stateční muži strnou. Vyletí z dračí tlamy plamen nebo ne? nelidsky řve. Otvírá tlamu. Oba stateční muži strnou. Vyletí z dračí tlamy plamen nebo ne? nelidsky řve. Otvírá tlamu. Oba stateční muži strnou. Vyletí z dračí tlamy plamen nebo ne? nelidsky řve. Otvírá tlamu. Oba stateční muži strnou. Vyletí z dračí tlamy plamen nebo ne? 
Drak soptí. Ale co to? Plamen se neobjevuje. Voda ho všechen uhasiDrak soptí. Ale co to? Plamen se neobjevuje. Voda ho všechen uhasiDrak soptí. Ale co to? Plamen se neobjevuje. Voda ho všechen uhasiDrak soptí. Ale co to? Plamen se neobjevuje. Voda ho všechen uhasila.la.la.la.    
Šlechtic bere luk a šípy. Mají speciální průrazné hroty. Vystřeluje jeden šíp za druhým. Drak Šlechtic bere luk a šípy. Mají speciální průrazné hroty. Vystřeluje jeden šíp za druhým. Drak Šlechtic bere luk a šípy. Mají speciální průrazné hroty. Vystřeluje jeden šíp za druhým. Drak Šlechtic bere luk a šípy. Mají speciální průrazné hroty. Vystřeluje jeden šíp za druhým. Drak 
řve. Padají další kameny, muži jen taktak uskakují. Bojují už velmi dlouho. Paže umdlévají. řve. Padají další kameny, muži jen taktak uskakují. Bojují už velmi dlouho. Paže umdlévají. řve. Padají další kameny, muži jen taktak uskakují. Bojují už velmi dlouho. Paže umdlévají. řve. Padají další kameny, muži jen taktak uskakují. Bojují už velmi dlouho. Paže umdlévají. 
Vtom se objevuje první ranní paprsek slunce. Ozařuje draka. Co se Vtom se objevuje první ranní paprsek slunce. Ozařuje draka. Co se Vtom se objevuje první ranní paprsek slunce. Ozařuje draka. Co se Vtom se objevuje první ranní paprsek slunce. Ozařuje draka. Co se děje? Drak se naráz mění děje? Drak se naráz mění děje? Drak se naráz mění děje? Drak se naráz mění 
vvvv    mládence. Šlechtic neváhá ani minutu. Tasí meč a zasazuje ránu mládenci přímo do srdce. mládence. Šlechtic neváhá ani minutu. Tasí meč a zasazuje ránu mládenci přímo do srdce. mládence. Šlechtic neváhá ani minutu. Tasí meč a zasazuje ránu mládenci přímo do srdce. mládence. Šlechtic neváhá ani minutu. Tasí meč a zasazuje ránu mládenci přímo do srdce. 
AAAA    strádovský drak padá k zemi. Ozývá se hlomoz a z draka je najednou obrovský balvan.strádovský drak padá k zemi. Ozývá se hlomoz a z draka je najednou obrovský balvan.strádovský drak padá k zemi. Ozývá se hlomoz a z draka je najednou obrovský balvan.strádovský drak padá k zemi. Ozývá se hlomoz a z draka je najednou obrovský balvan.    
Statečný trpišovský šlechtic tak zachránil krásné pannyStatečný trpišovský šlechtic tak zachránil krásné pannyStatečný trpišovský šlechtic tak zachránil krásné pannyStatečný trpišovský šlechtic tak zachránil krásné panny z širokého okolí. Za odměnu, co  z širokého okolí. Za odměnu, co  z širokého okolí. Za odměnu, co  z širokého okolí. Za odměnu, co 
dostal od rytířů ze Strádova a Žumberka, vystavěl u svého dvorce velkou vesnici. A od těch dostal od rytířů ze Strádova a Žumberka, vystavěl u svého dvorce velkou vesnici. A od těch dostal od rytířů ze Strádova a Žumberka, vystavěl u svého dvorce velkou vesnici. A od těch dostal od rytířů ze Strádova a Žumberka, vystavěl u svého dvorce velkou vesnici. A od těch 
dob je Trpišov známý podle toho, že tu trpěli rytíři. A my víme, že především krásné panny.dob je Trpišov známý podle toho, že tu trpěli rytíři. A my víme, že především krásné panny.dob je Trpišov známý podle toho, že tu trpěli rytíři. A my víme, že především krásné panny.dob je Trpišov známý podle toho, že tu trpěli rytíři. A my víme, že především krásné panny.    

Napsal a ilustroval Martin Vach, 5. ročnNapsal a ilustroval Martin Vach, 5. ročnNapsal a ilustroval Martin Vach, 5. ročnNapsal a ilustroval Martin Vach, 5. ročníkíkíkík    
 

Lukavický zámekLukavický zámekLukavický zámekLukavický zámek    
 V naší obci máme zámek, ale ne ledajaký. Nachází se v krásném parku. V okolí jsou hluboké  V naší obci máme zámek, ale ne ledajaký. Nachází se v krásném parku. V okolí jsou hluboké  V naší obci máme zámek, ale ne ledajaký. Nachází se v krásném parku. V okolí jsou hluboké  V naší obci máme zámek, ale ne ledajaký. Nachází se v krásném parku. V okolí jsou hluboké 
lesy. Ve dne je docela obyčejný, ale v noci za úplňku se z podzemí ozývá podivné sténání lesy. Ve dne je docela obyčejný, ale v noci za úplňku se z podzemí ozývá podivné sténání lesy. Ve dne je docela obyčejný, ale v noci za úplňku se z podzemí ozývá podivné sténání lesy. Ve dne je docela obyčejný, ale v noci za úplňku se z podzemí ozývá podivné sténání 

aaaa    naříkání.naříkání.naříkání.naříkání.    
Říká se, že je to hlas syna zámeckého Říká se, že je to hlas syna zámeckého Říká se, že je to hlas syna zámeckého Říká se, že je to hlas syna zámeckého 
pána,pána,pána,pána, Luka, kterého jeho vlastní otec  Luka, kterého jeho vlastní otec  Luka, kterého jeho vlastní otec  Luka, kterého jeho vlastní otec 
nechal zaživa zazdít v hlubokém nechal zaživa zazdít v hlubokém nechal zaživa zazdít v hlubokém nechal zaživa zazdít v hlubokém 
podzemí. Kdysi dávno prý miloval podzemí. Kdysi dávno prý miloval podzemí. Kdysi dávno prý miloval podzemí. Kdysi dávno prý miloval 
krásnou dceru hraběte Ruperta ze krásnou dceru hraběte Ruperta ze krásnou dceru hraběte Ruperta ze krásnou dceru hraběte Ruperta ze 
sousedního panství Žumberského. Její sousedního panství Žumberského. Její sousedního panství Žumberského. Její sousedního panství Žumberského. Její 
otec tomu však bránil, protože svou otec tomu však bránil, protože svou otec tomu však bránil, protože svou otec tomu však bránil, protože svou 
dceru Johanu zaslíbil bohatému pánovi dceru Johanu zaslíbil bohatému pánovi dceru Johanu zaslíbil bohatému pánovi dceru Johanu zaslíbil bohatému pánovi 



Kašperkovi. TeKašperkovi. TeKašperkovi. TeKašperkovi. Ten vlastnil tehdejší největší panství vn vlastnil tehdejší největší panství vn vlastnil tehdejší největší panství vn vlastnil tehdejší největší panství v chrudimském kraji.chrudimském kraji.chrudimském kraji.chrudimském kraji.    Jenže dcera Kašperka Jenže dcera Kašperka Jenže dcera Kašperka Jenže dcera Kašperka 

nechtěla, protože byl moc starý, zlostný a ošklivý. Jednoho dne se Johana se svým milým nechtěla, protože byl moc starý, zlostný a ošklivý. Jednoho dne se Johana se svým milým nechtěla, protože byl moc starý, zlostný a ošklivý. Jednoho dne se Johana se svým milým nechtěla, protože byl moc starý, zlostný a ošklivý. Jednoho dne se Johana se svým milým 
domluvili, že spolu utečou. V té době totiž mezi lukavickým zámkem a žumberským hradem domluvili, že spolu utečou. V té době totiž mezi lukavickým zámkem a žumberským hradem domluvili, že spolu utečou. V té době totiž mezi lukavickým zámkem a žumberským hradem domluvili, že spolu utečou. V té době totiž mezi lukavickým zámkem a žumberským hradem 
vevevevedla tajná chodba, odla tajná chodba, odla tajná chodba, odla tajná chodba, o které nikdo nevěděl. Znali ji jenom staří havíři, kteří byli ještě naživu.které nikdo nevěděl. Znali ji jenom staří havíři, kteří byli ještě naživu.které nikdo nevěděl. Znali ji jenom staří havíři, kteří byli ještě naživu.které nikdo nevěděl. Znali ji jenom staří havíři, kteří byli ještě naživu.    

Přes všechny zákazy se mladí milenci rozhodli k útěku. Jenže jejich plán byl prozrazen Přes všechny zákazy se mladí milenci rozhodli k útěku. Jenže jejich plán byl prozrazen Přes všechny zákazy se mladí milenci rozhodli k útěku. Jenže jejich plán byl prozrazen Přes všechny zákazy se mladí milenci rozhodli k útěku. Jenže jejich plán byl prozrazen 
aaaa    došlo k boji, při kterém byla Jolana zabita. Vše svedli na mladého Luka,došlo k boji, při kterém byla Jolana zabita. Vše svedli na mladého Luka,došlo k boji, při kterém byla Jolana zabita. Vše svedli na mladého Luka,došlo k boji, při kterém byla Jolana zabita. Vše svedli na mladého Luka, který však toto  který však toto  který však toto  který však toto 
nařčení nedokázal vyvrátit. Aby nedošlo k boji mezi panstvími, byl Luk krutě potrestán. Otec nařčení nedokázal vyvrátit. Aby nedošlo k boji mezi panstvími, byl Luk krutě potrestán. Otec nařčení nedokázal vyvrátit. Aby nedošlo k boji mezi panstvími, byl Luk krutě potrestán. Otec nařčení nedokázal vyvrátit. Aby nedošlo k boji mezi panstvími, byl Luk krutě potrestán. Otec 
syna zavedl hluboko do podzemí a nechal ho zazdít. A od těch dob bloudí jeho nevinná duše syna zavedl hluboko do podzemí a nechal ho zazdít. A od těch dob bloudí jeho nevinná duše syna zavedl hluboko do podzemí a nechal ho zazdít. A od těch dob bloudí jeho nevinná duše syna zavedl hluboko do podzemí a nechal ho zazdít. A od těch dob bloudí jeho nevinná duše 
vvvv    podzemí zámku a po nocích se ozývá hrozné sténání a napodzemí zámku a po nocích se ozývá hrozné sténání a napodzemí zámku a po nocích se ozývá hrozné sténání a napodzemí zámku a po nocích se ozývá hrozné sténání a naříkání. říkání. říkání. říkání.     

Napsal a ilustroval Zdeněk Zástěra, 5. ročníkNapsal a ilustroval Zdeněk Zástěra, 5. ročníkNapsal a ilustroval Zdeněk Zástěra, 5. ročníkNapsal a ilustroval Zdeněk Zástěra, 5. ročník    
    

O dolechO dolechO dolechO dolech    
 Kdysi dávno žilo v naší obci hodně havířů. Těžili zde pyrit,  Kdysi dávno žilo v naší obci hodně havířů. Těžili zde pyrit,  Kdysi dávno žilo v naší obci hodně havířů. Těžili zde pyrit,  Kdysi dávno žilo v naší obci hodně havířů. Těžili zde pyrit, 
z kterého se posléze vyráběla kyselina. Byla to těžká práce. z kterého se posléze vyráběla kyselina. Byla to těžká práce. z kterého se posléze vyráběla kyselina. Byla to těžká práce. z kterého se posléze vyráběla kyselina. Byla to těžká práce. 
Navíc, aby vydělali dostatek peněz, zůstávali pod zemí až Navíc, aby vydělali dostatek peněz, zůstávali pod zemí až Navíc, aby vydělali dostatek peněz, zůstávali pod zemí až Navíc, aby vydělali dostatek peněz, zůstávali pod zemí až 
dlouho dodlouho dodlouho dodlouho do noci. noci. noci. noci.    
Jednoho zimního prosincového dne, kdy bys psa nevyhnal, Jednoho zimního prosincového dne, kdy bys psa nevyhnal, Jednoho zimního prosincového dne, kdy bys psa nevyhnal, Jednoho zimního prosincového dne, kdy bys psa nevyhnal, 
svítila světýlka ve všech domcích. Tma byla jen v domku Jana svítila světýlka ve všech domcích. Tma byla jen v domku Jana svítila světýlka ve všech domcích. Tma byla jen v domku Jana svítila světýlka ve všech domcích. Tma byla jen v domku Jana 
Dolního, hornického předáka. Ten jediný ještě zůstal v dole Dolního, hornického předáka. Ten jediný ještě zůstal v dole Dolního, hornického předáka. Ten jediný ještě zůstal v dole Dolního, hornického předáka. Ten jediný ještě zůstal v dole 
aaaa nešel s ostatními na pivo a poté k prostřenému domácímu nešel s ostatními na pivo a poté k prostřenému domácímu nešel s ostatními na pivo a poté k prostřenému domácímu nešel s ostatními na pivo a poté k prostřenému domácímu 

stolu. Říkal sstolu. Říkal sstolu. Říkal sstolu. Říkal si, že by mohl přijít na nějaké pěkné naleziště i, že by mohl přijít na nějaké pěkné naleziště i, že by mohl přijít na nějaké pěkné naleziště i, že by mohl přijít na nějaké pěkné naleziště 
pyritu. To by mohlo zajistit všem horníkům obživu na pěkných pyritu. To by mohlo zajistit všem horníkům obživu na pěkných pyritu. To by mohlo zajistit všem horníkům obživu na pěkných pyritu. To by mohlo zajistit všem horníkům obživu na pěkných 
pár let.pár let.pár let.pár let.    
Jan procházel důlními chodbami a kladívkem poklepával na Jan procházel důlními chodbami a kladívkem poklepával na Jan procházel důlními chodbami a kladívkem poklepával na Jan procházel důlními chodbami a kladívkem poklepával na 
jejich stěny. Poslouchal, jestli poklep nezazní trochu kovově. jejich stěny. Poslouchal, jestli poklep nezazní trochu kovově. jejich stěny. Poslouchal, jestli poklep nezazní trochu kovově. jejich stěny. Poslouchal, jestli poklep nezazní trochu kovově. 
Najednou mu z ničehNajednou mu z ničehNajednou mu z ničehNajednou mu z ničeho nic zhasla lampa. Polekal se. "To jsem o nic zhasla lampa. Polekal se. "To jsem o nic zhasla lampa. Polekal se. "To jsem o nic zhasla lampa. Polekal se. "To jsem 
tady už tak dlouho, že mi došel karbid?" pomyslil si a začal rychle hledat cestu ven. Šmátral tady už tak dlouho, že mi došel karbid?" pomyslil si a začal rychle hledat cestu ven. Šmátral tady už tak dlouho, že mi došel karbid?" pomyslil si a začal rychle hledat cestu ven. Šmátral tady už tak dlouho, že mi došel karbid?" pomyslil si a začal rychle hledat cestu ven. Šmátral 
podél stěn. Prošel tudy už tolikrát, že by měl cestu najít. Bohužel. Tentokrát se mu to podél stěn. Prošel tudy už tolikrát, že by měl cestu najít. Bohužel. Tentokrát se mu to podél stěn. Prošel tudy už tolikrát, že by měl cestu najít. Bohužel. Tentokrát se mu to podél stěn. Prošel tudy už tolikrát, že by měl cestu najít. Bohužel. Tentokrát se mu to 
nezdařilo. Zabloudil. Co teď?nezdařilo. Zabloudil. Co teď?nezdařilo. Zabloudil. Co teď?nezdařilo. Zabloudil. Co teď?    
ZneZneZneZnenadání se před Janem objevila malá světýlka. Skřítci! Kudy prošli, tam se na chvíli nadání se před Janem objevila malá světýlka. Skřítci! Kudy prošli, tam se na chvíli nadání se před Janem objevila malá světýlka. Skřítci! Kudy prošli, tam se na chvíli nadání se před Janem objevila malá světýlka. Skřítci! Kudy prošli, tam se na chvíli 
rozsvítilo. Jan se vydal za nimi. Skřítci byli maličcí, že je sotva viděl. Vtom se zastavili rozsvítilo. Jan se vydal za nimi. Skřítci byli maličcí, že je sotva viděl. Vtom se zastavili rozsvítilo. Jan se vydal za nimi. Skřítci byli maličcí, že je sotva viděl. Vtom se zastavili rozsvítilo. Jan se vydal za nimi. Skřítci byli maličcí, že je sotva viděl. Vtom se zastavili 
aaaa    světlo se rozzářilo. Jan zvedl hlavu. Hrouda stříbra. Ve sluji přímo nad hlavsvětlo se rozzářilo. Jan zvedl hlavu. Hrouda stříbra. Ve sluji přímo nad hlavsvětlo se rozzářilo. Jan zvedl hlavu. Hrouda stříbra. Ve sluji přímo nad hlavsvětlo se rozzářilo. Jan zvedl hlavu. Hrouda stříbra. Ve sluji přímo nad hlavou. Tak tohle ou. Tak tohle ou. Tak tohle ou. Tak tohle 
ještě neviděl. Přitahuje jeho oči. Srdce mu prudce bije. Ještě tak, aby mi ji darovali. Opatrně ještě neviděl. Přitahuje jeho oči. Srdce mu prudce bije. Ještě tak, aby mi ji darovali. Opatrně ještě neviděl. Přitahuje jeho oči. Srdce mu prudce bije. Ještě tak, aby mi ji darovali. Opatrně ještě neviděl. Přitahuje jeho oči. Srdce mu prudce bije. Ještě tak, aby mi ji darovali. Opatrně 
na ni sáhne. Poté kladívkem kousek po kousku odsekává stříbro. Jakmile se hrouda uvolnila, na ni sáhne. Poté kladívkem kousek po kousku odsekává stříbro. Jakmile se hrouda uvolnila, na ni sáhne. Poté kladívkem kousek po kousku odsekává stříbro. Jakmile se hrouda uvolnila, na ni sáhne. Poté kladívkem kousek po kousku odsekává stříbro. Jakmile se hrouda uvolnila, 
všichni skřítci naráz zmizí. Jan ani nestačil poděkovatvšichni skřítci naráz zmizí. Jan ani nestačil poděkovatvšichni skřítci naráz zmizí. Jan ani nestačil poděkovatvšichni skřítci naráz zmizí. Jan ani nestačil poděkovat. Volá za nimi, celý šťastný, své díky. . Volá za nimi, celý šťastný, své díky. . Volá za nimi, celý šťastný, své díky. . Volá za nimi, celý šťastný, své díky. 
Ještě pár kroků a stojí před hospodou.Ještě pár kroků a stojí před hospodou.Ještě pár kroků a stojí před hospodou.Ještě pár kroků a stojí před hospodou.    



Toho večera se domek hornického předáka rozzářil do noci ze všech oken. Druhý den se Jan Toho večera se domek hornického předáka rozzářil do noci ze všech oken. Druhý den se Jan Toho večera se domek hornického předáka rozzářil do noci ze všech oken. Druhý den se Jan Toho večera se domek hornického předáka rozzářil do noci ze všech oken. Druhý den se Jan 
vydal do Chrudimi. Zlatníkovi prodal hroudu stříbra a za utržené stříbrňáky si pořídil vydal do Chrudimi. Zlatníkovi prodal hroudu stříbra a za utržené stříbrňáky si pořídil vydal do Chrudimi. Zlatníkovi prodal hroudu stříbra a za utržené stříbrňáky si pořídil vydal do Chrudimi. Zlatníkovi prodal hroudu stříbra a za utržené stříbrňáky si pořídil 
kkkkravku a kus pole s loukou. Se svou ženou a dětmi žili šťastně a spokojeně. Jeho děti si ravku a kus pole s loukou. Se svou ženou a dětmi žili šťastně a spokojeně. Jeho děti si ravku a kus pole s loukou. Se svou ženou a dětmi žili šťastně a spokojeně. Jeho děti si ravku a kus pole s loukou. Se svou ženou a dětmi žili šťastně a spokojeně. Jeho děti si 
vvvv    dospělosti na tátově louce vystavěly chalupy. Dodnes se tomu místu říká Dolní Lukavice.dospělosti na tátově louce vystavěly chalupy. Dodnes se tomu místu říká Dolní Lukavice.dospělosti na tátově louce vystavěly chalupy. Dodnes se tomu místu říká Dolní Lukavice.dospělosti na tátově louce vystavěly chalupy. Dodnes se tomu místu říká Dolní Lukavice.    

Napsala a ilustrovala Marie Špásová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Marie Špásová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Marie Špásová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Marie Špásová, 5. ročník    

    

Vlčí jámyVlčí jámyVlčí jámyVlčí jámy    
Stalo se za časů, kdStalo se za časů, kdStalo se za časů, kdStalo se za časů, kdy v y v y v y v Čechách ještě žili vlci. Myslivec, který sloužil lukavickému knížeti, se echách ještě žili vlci. Myslivec, který sloužil lukavickému knížeti, se echách ještě žili vlci. Myslivec, který sloužil lukavickému knížeti, se echách ještě žili vlci. Myslivec, který sloužil lukavickému knížeti, se 

dozvěděl od místních obyvatel, že na kopcích nad Lukavici každou noc zuřivě vyjí vlci. dozvěděl od místních obyvatel, že na kopcích nad Lukavici každou noc zuřivě vyjí vlci. dozvěděl od místních obyvatel, že na kopcích nad Lukavici každou noc zuřivě vyjí vlci. dozvěděl od místních obyvatel, že na kopcích nad Lukavici každou noc zuřivě vyjí vlci. 
Sedláky z okolí tedy požádal, aby s ním šli do lesa vykopat jámy. Do nich pak vlky lehce chySedláky z okolí tedy požádal, aby s ním šli do lesa vykopat jámy. Do nich pak vlky lehce chySedláky z okolí tedy požádal, aby s ním šli do lesa vykopat jámy. Do nich pak vlky lehce chySedláky z okolí tedy požádal, aby s ním šli do lesa vykopat jámy. Do nich pak vlky lehce chytí tí tí tí 
a bude na nějaký čas pokoj. Sedláci rádi oželeli vlastní práci a vydali se do lesa. Na a bude na nějaký čas pokoj. Sedláci rádi oželeli vlastní práci a vydali se do lesa. Na a bude na nějaký čas pokoj. Sedláci rádi oželeli vlastní práci a vydali se do lesa. Na a bude na nějaký čas pokoj. Sedláci rádi oželeli vlastní práci a vydali se do lesa. Na 
příhodných místech, která jim myslivec vytipoval, skutečně jámy vykopali.příhodných místech, která jim myslivec vytipoval, skutečně jámy vykopali.příhodných místech, která jim myslivec vytipoval, skutečně jámy vykopali.příhodných místech, která jim myslivec vytipoval, skutečně jámy vykopali.    

Asi po týdnu, kdy opět nastala tmavá noc, vlci opět Asi po týdnu, kdy opět nastala tmavá noc, vlci opět Asi po týdnu, kdy opět nastala tmavá noc, vlci opět Asi po týdnu, kdy opět nastala tmavá noc, vlci opět 
přišli. Zanedlouho se na obloze objevilpřišli. Zanedlouho se na obloze objevilpřišli. Zanedlouho se na obloze objevilpřišli. Zanedlouho se na obloze objevil měsíc. Byl  měsíc. Byl  měsíc. Byl  měsíc. Byl 
právě v úplňku. Vlci začali hrozivě výt. Obyvatelé ze právě v úplňku. Vlci začali hrozivě výt. Obyvatelé ze právě v úplňku. Vlci začali hrozivě výt. Obyvatelé ze právě v úplňku. Vlci začali hrozivě výt. Obyvatelé ze 
strachu raději zatloukli okna a dveře dali na strachu raději zatloukli okna a dveře dali na strachu raději zatloukli okna a dveře dali na strachu raději zatloukli okna a dveře dali na 
závoru. Co kdyby vlci přitáhli až k nim?závoru. Co kdyby vlci přitáhli až k nim?závoru. Co kdyby vlci přitáhli až k nim?závoru. Co kdyby vlci přitáhli až k nim?    
Druhý den popadl myslivec svou zbraň a vydal se do Druhý den popadl myslivec svou zbraň a vydal se do Druhý den popadl myslivec svou zbraň a vydal se do Druhý den popadl myslivec svou zbraň a vydal se do 
lesa k vykopaným jámám. A opravdu zde dva vlky lesa k vykopaným jámám. A opravdu zde dva vlky lesa k vykopaným jámám. A opravdu zde dva vlky lesa k vykopaným jámám. A opravdu zde dva vlky 
objevobjevobjevobjevil. Jakmile ho nahoře zahlédli, začali zuřivě il. Jakmile ho nahoře zahlédli, začali zuřivě il. Jakmile ho nahoře zahlédli, začali zuřivě il. Jakmile ho nahoře zahlédli, začali zuřivě 
vrčet. Myslivec byl ovšem připraven. Na nic nečekal vrčet. Myslivec byl ovšem připraven. Na nic nečekal vrčet. Myslivec byl ovšem připraven. Na nic nečekal vrčet. Myslivec byl ovšem připraven. Na nic nečekal 

aaaa    vlky zastřelil. Mrtvé je vytáhl ven a do jámy vhodil návnadu. Vlky poté přinesl do zámku. vlky zastřelil. Mrtvé je vytáhl ven a do jámy vhodil návnadu. Vlky poté přinesl do zámku. vlky zastřelil. Mrtvé je vytáhl ven a do jámy vhodil návnadu. Vlky poté přinesl do zámku. vlky zastřelil. Mrtvé je vytáhl ven a do jámy vhodil návnadu. Vlky poté přinesl do zámku. 
Kníže se tázal, kde je vzal.Kníže se tázal, kde je vzal.Kníže se tázal, kde je vzal.Kníže se tázal, kde je vzal.    
Myslivec se přiznal, že spolu se sedlMyslivec se přiznal, že spolu se sedlMyslivec se přiznal, že spolu se sedlMyslivec se přiznal, že spolu se sedláky vykopali jámy a vlky tak loví. Kníže ho pobídl: "Lovte áky vykopali jámy a vlky tak loví. Kníže ho pobídl: "Lovte áky vykopali jámy a vlky tak loví. Kníže ho pobídl: "Lovte áky vykopali jámy a vlky tak loví. Kníže ho pobídl: "Lovte 
vlky dál. Však to jsou škůdci. Za každého uloveného dostanete sedm zlaťáků." A aby myslivec vlky dál. Však to jsou škůdci. Za každého uloveného dostanete sedm zlaťáků." A aby myslivec vlky dál. Však to jsou škůdci. Za každého uloveného dostanete sedm zlaťáků." A aby myslivec vlky dál. Však to jsou škůdci. Za každého uloveného dostanete sedm zlaťáků." A aby myslivec 
nemusel chodit dlouhou cestu nahoru a dolů, nechal mu vystavět na kraji lesa novou myslivnu. nemusel chodit dlouhou cestu nahoru a dolů, nechal mu vystavět na kraji lesa novou myslivnu. nemusel chodit dlouhou cestu nahoru a dolů, nechal mu vystavět na kraji lesa novou myslivnu. nemusel chodit dlouhou cestu nahoru a dolů, nechal mu vystavět na kraji lesa novou myslivnu. 
Později se sPozději se sPozději se sPozději se sem přistěhovali další lidé a v okolí myslivny si vystavěli své domy. Dnes se tu em přistěhovali další lidé a v okolí myslivny si vystavěli své domy. Dnes se tu em přistěhovali další lidé a v okolí myslivny si vystavěli své domy. Dnes se tu em přistěhovali další lidé a v okolí myslivny si vystavěli své domy. Dnes se tu 
rozkládá vesnice Vížky.rozkládá vesnice Vížky.rozkládá vesnice Vížky.rozkládá vesnice Vížky.    

Napsal a ilustroval Tomáš Tvrzický, 5. ročníkNapsal a ilustroval Tomáš Tvrzický, 5. ročníkNapsal a ilustroval Tomáš Tvrzický, 5. ročníkNapsal a ilustroval Tomáš Tvrzický, 5. ročník    
 

O LidušiO LidušiO LidušiO Liduši    
Právě nastalo osmé století. V Právě nastalo osmé století. V Právě nastalo osmé století. V Právě nastalo osmé století. V Čechách vládlo několik rodů, ale převahu získával největší rod echách vládlo několik rodů, ale převahu získával největší rod echách vládlo několik rodů, ale převahu získával největší rod echách vládlo několik rodů, ale převahu získával největší rod ----    

PPPPřemyslovci. U Nasavrk byl v této době vystavěn hrad Strádov. A právě na tomto hradě žila řemyslovci. U Nasavrk byl v této době vystavěn hrad Strádov. A právě na tomto hradě žila řemyslovci. U Nasavrk byl v této době vystavěn hrad Strádov. A právě na tomto hradě žila řemyslovci. U Nasavrk byl v této době vystavěn hrad Strádov. A právě na tomto hradě žila 
šlechtična Liduše. Povahou byla zlá a namyšlená. Ale mermomocí se chtěla vdát. Vžyť všechny šlechtična Liduše. Povahou byla zlá a namyšlená. Ale mermomocí se chtěla vdát. Vžyť všechny šlechtična Liduše. Povahou byla zlá a namyšlená. Ale mermomocí se chtěla vdát. Vžyť všechny šlechtična Liduše. Povahou byla zlá a namyšlená. Ale mermomocí se chtěla vdát. Vžyť všechny 



urozené dívky z okolí už byly pod čepcem! Ale ona nechtěla urozené dívky z okolí už byly pod čepcem! Ale ona nechtěla urozené dívky z okolí už byly pod čepcem! Ale ona nechtěla urozené dívky z okolí už byly pod čepcem! Ale ona nechtěla 
jen tak obyčejnéjen tak obyčejnéjen tak obyčejnéjen tak obyčejného šlechtice. Dnes bychom řekli, že chtěla něco ho šlechtice. Dnes bychom řekli, že chtěla něco ho šlechtice. Dnes bychom řekli, že chtěla něco ho šlechtice. Dnes bychom řekli, že chtěla něco 
extra.extra.extra.extra.    
Proto vyhlásila, že ten, kdo uhodne všechny její hádanky, stane Proto vyhlásila, že ten, kdo uhodne všechny její hádanky, stane Proto vyhlásila, že ten, kdo uhodne všechny její hádanky, stane Proto vyhlásila, že ten, kdo uhodne všechny její hádanky, stane 
se jejím mužem a pánem na Strádově. Samozřejmě, že to mělo se jejím mužem a pánem na Strádově. Samozřejmě, že to mělo se jejím mužem a pánem na Strádově. Samozřejmě, že to mělo se jejím mužem a pánem na Strádově. Samozřejmě, že to mělo 
háček: ten kdo neuhádne, bude o špičku nosu kratší. A kolik háček: ten kdo neuhádne, bude o špičku nosu kratší. A kolik háček: ten kdo neuhádne, bude o špičku nosu kratší. A kolik háček: ten kdo neuhádne, bude o špičku nosu kratší. A kolik 
urozených pánů zaurozených pánů zaurozených pánů zaurozených pánů začalo najednou chodit se zakrytým nosem.čalo najednou chodit se zakrytým nosem.čalo najednou chodit se zakrytým nosem.čalo najednou chodit se zakrytým nosem.    
Až se našel jeden, který byl velmi chytrý. A ti beznosí ho Až se našel jeden, který byl velmi chytrý. A ti beznosí ho Až se našel jeden, který byl velmi chytrý. A ti beznosí ho Až se našel jeden, který byl velmi chytrý. A ti beznosí ho 
prosili, aby to zkusil a pomstil je. Dal se přemluvit prosili, aby to zkusil a pomstil je. Dal se přemluvit prosili, aby to zkusil a pomstil je. Dal se přemluvit prosili, aby to zkusil a pomstil je. Dal se přemluvit 
aaaa    předstoupil před Liduši. A hned první hádanku uhodl předstoupil před Liduši. A hned první hádanku uhodl předstoupil před Liduši. A hned první hádanku uhodl předstoupil před Liduši. A hned první hádanku uhodl 
ssss    přehledem. Liduše si myslela, že ostatní hádankpřehledem. Liduše si myslela, že ostatní hádankpřehledem. Liduše si myslela, že ostatní hádankpřehledem. Liduše si myslela, že ostatní hádanky už y už y už y už 
neuhádne. Byly totiž opravdu těžké. Ale on uhádl i tu neuhádne. Byly totiž opravdu těžké. Ale on uhádl i tu neuhádne. Byly totiž opravdu těžké. Ale on uhádl i tu neuhádne. Byly totiž opravdu těžké. Ale on uhádl i tu 
druhou! Princezna celou noc přemýšlela, až ji napadla ta úplně nejtěžší hádanka na celém druhou! Princezna celou noc přemýšlela, až ji napadla ta úplně nejtěžší hádanka na celém druhou! Princezna celou noc přemýšlela, až ji napadla ta úplně nejtěžší hádanka na celém druhou! Princezna celou noc přemýšlela, až ji napadla ta úplně nejtěžší hádanka na celém 
světě.světě.světě.světě.    
V noci nechala vyhloubit tajnou chodbu z hradu až na skálu. A nadcházející den princi V noci nechala vyhloubit tajnou chodbu z hradu až na skálu. A nadcházející den princi V noci nechala vyhloubit tajnou chodbu z hradu až na skálu. A nadcházející den princi V noci nechala vyhloubit tajnou chodbu z hradu až na skálu. A nadcházející den princi 
poručila, ať naporučila, ať naporučila, ať naporučila, ať najde tajnou chodbu, která vede z hradu do podhradí. Princ hledal a hledal a... jde tajnou chodbu, která vede z hradu do podhradí. Princ hledal a hledal a... jde tajnou chodbu, která vede z hradu do podhradí. Princ hledal a hledal a... jde tajnou chodbu, která vede z hradu do podhradí. Princ hledal a hledal a... 
nenašel. V jedné z komnat si však všiml dřevěného poklopu. Zvedl ho a... chodba pracně nenašel. V jedné z komnat si však všiml dřevěného poklopu. Zvedl ho a... chodba pracně nenašel. V jedné z komnat si však všiml dřevěného poklopu. Zvedl ho a... chodba pracně nenašel. V jedné z komnat si však všiml dřevěného poklopu. Zvedl ho a... chodba pracně 
vyhloubená! Vešel do ní. Šel a šel. A najednou před ním skála! Co teď? Vtom se před ním vyhloubená! Vešel do ní. Šel a šel. A najednou před ním skála! Co teď? Vtom se před ním vyhloubená! Vešel do ní. Šel a šel. A najednou před ním skála! Co teď? Vtom se před ním vyhloubená! Vešel do ní. Šel a šel. A najednou před ním skála! Co teď? Vtom se před ním 
objobjobjobjevil permoník a kýval hlavou ze strany na stranu. Pokynul rukou a skála se rozestoupila. evil permoník a kýval hlavou ze strany na stranu. Pokynul rukou a skála se rozestoupila. evil permoník a kýval hlavou ze strany na stranu. Pokynul rukou a skála se rozestoupila. evil permoník a kýval hlavou ze strany na stranu. Pokynul rukou a skála se rozestoupila. 
Princ se vydal chodbou, až se ocitl v podhradí.Princ se vydal chodbou, až se ocitl v podhradí.Princ se vydal chodbou, až se ocitl v podhradí.Princ se vydal chodbou, až se ocitl v podhradí.    
Princezna svůj slib chtě nechtě musela dodržet. Strádov získal nového pána a Liduše Princezna svůj slib chtě nechtě musela dodržet. Strádov získal nového pána a Liduše Princezna svůj slib chtě nechtě musela dodržet. Strádov získal nového pána a Liduše Princezna svůj slib chtě nechtě musela dodržet. Strádov získal nového pána a Liduše 
přísného manžela. Dobře jí tak.přísného manžela. Dobře jí tak.přísného manžela. Dobře jí tak.přísného manžela. Dobře jí tak.    

NapNapNapNapsala a ilustrovala Martina Janečková, 4. ročníksala a ilustrovala Martina Janečková, 4. ročníksala a ilustrovala Martina Janečková, 4. ročníksala a ilustrovala Martina Janečková, 4. ročník    

    

HrobkaHrobkaHrobkaHrobka    
U nás ve Výsoníně je lesík, kterému říkáme Hrobka. Tenhle název dostal, protože v něm řádil U nás ve Výsoníně je lesík, kterému říkáme Hrobka. Tenhle název dostal, protože v něm řádil U nás ve Výsoníně je lesík, kterému říkáme Hrobka. Tenhle název dostal, protože v něm řádil U nás ve Výsoníně je lesík, kterému říkáme Hrobka. Tenhle název dostal, protože v něm řádil 
obr Hrblík. Byl vysoký šest metrů a jeho rozježené vlasy a vousy mu vyrostly tak, že mu zakryly obr Hrblík. Byl vysoký šest metrů a jeho rozježené vlasy a vousy mu vyrostly tak, že mu zakryly obr Hrblík. Byl vysoký šest metrů a jeho rozježené vlasy a vousy mu vyrostly tak, že mu zakryly obr Hrblík. Byl vysoký šest metrů a jeho rozježené vlasy a vousy mu vyrostly tak, že mu zakryly 
celý obličejcelý obličejcelý obličejcelý obličej . Jako většina obrů v té době miloval lesklé předměty. Bohužel tímto lesem vedla . Jako většina obrů v té době miloval lesklé předměty. Bohužel tímto lesem vedla . Jako většina obrů v té době miloval lesklé předměty. Bohužel tímto lesem vedla . Jako většina obrů v té době miloval lesklé předměty. Bohužel tímto lesem vedla 
cesta královských poslů se zlatem. A tenhle obr pokaždé všechny posly kvůli tomu zlatu zabil cesta královských poslů se zlatem. A tenhle obr pokaždé všechny posly kvůli tomu zlatu zabil cesta královských poslů se zlatem. A tenhle obr pokaždé všechny posly kvůli tomu zlatu zabil cesta královských poslů se zlatem. A tenhle obr pokaždé všechny posly kvůli tomu zlatu zabil 
aaaa zahrabal v lese. Proto se mu mezi prostými lidmi a dokonce izahrabal v lese. Proto se mu mezi prostými lidmi a dokonce izahrabal v lese. Proto se mu mezi prostými lidmi a dokonce izahrabal v lese. Proto se mu mezi prostými lidmi a dokonce i na královském dvořena královském dvořena královském dvořena královském dvoře začalo  začalo  začalo  začalo 

říkat Hrobník. Všichni poslové žádali krále, aby jim vytyčil jinou cestu. Avšak král byl krutý říkat Hrobník. Všichni poslové žádali krále, aby jim vytyčil jinou cestu. Avšak král byl krutý říkat Hrobník. Všichni poslové žádali krále, aby jim vytyčil jinou cestu. Avšak král byl krutý říkat Hrobník. Všichni poslové žádali krále, aby jim vytyčil jinou cestu. Avšak král byl krutý 
aaaa pod hrozbou trestu smrti je tudy posílal dál.pod hrozbou trestu smrti je tudy posílal dál.pod hrozbou trestu smrti je tudy posílal dál.pod hrozbou trestu smrti je tudy posílal dál.    

Ve Výsoníně žil chudý, ale chytrý chalupník Ondra. A ten se jednomu z poslů nabídl, že pojede Ve Výsoníně žil chudý, ale chytrý chalupník Ondra. A ten se jednomu z poslů nabídl, že pojede Ve Výsoníně žil chudý, ale chytrý chalupník Ondra. A ten se jednomu z poslů nabídl, že pojede Ve Výsoníně žil chudý, ale chytrý chalupník Ondra. A ten se jednomu z poslů nabídl, že pojede 
místo něj. místo něj. místo něj. místo něj. Posel to vděčně přijal a slíbil mu velkou odměnu. Ondra, protože byl chytrý, počkal Posel to vděčně přijal a slíbil mu velkou odměnu. Ondra, protože byl chytrý, počkal Posel to vděčně přijal a slíbil mu velkou odměnu. Ondra, protože byl chytrý, počkal Posel to vděčně přijal a slíbil mu velkou odměnu. Ondra, protože byl chytrý, počkal 
do soumraku. Věděl totiž, že obr v tu dobu bude hodně ospalý. Pak si vzal sekyru a jel. Hrblík do soumraku. Věděl totiž, že obr v tu dobu bude hodně ospalý. Pak si vzal sekyru a jel. Hrblík do soumraku. Věděl totiž, že obr v tu dobu bude hodně ospalý. Pak si vzal sekyru a jel. Hrblík do soumraku. Věděl totiž, že obr v tu dobu bude hodně ospalý. Pak si vzal sekyru a jel. Hrblík 
se užuž napřahoval svou pěstí, aby Ondru zabil, ale ten mu začal vyprávět pohse užuž napřahoval svou pěstí, aby Ondru zabil, ale ten mu začal vyprávět pohse užuž napřahoval svou pěstí, aby Ondru zabil, ale ten mu začal vyprávět pohse užuž napřahoval svou pěstí, aby Ondru zabil, ale ten mu začal vyprávět pohádku. Obři sice ádku. Obři sice ádku. Obři sice ádku. Obři sice 
milovali zlato, ale pohádky jim byly nade vše. Hrblík zívl a prohlásil: "Když mi budeš vyprávět milovali zlato, ale pohádky jim byly nade vše. Hrblík zívl a prohlásil: "Když mi budeš vyprávět milovali zlato, ale pohádky jim byly nade vše. Hrblík zívl a prohlásil: "Když mi budeš vyprávět milovali zlato, ale pohádky jim byly nade vše. Hrblík zívl a prohlásil: "Když mi budeš vyprávět 



takovou pohádku, jakou jsem ještě neslyšel, pustím tě. Ale to si pamatuj, nesmí být nudná." takovou pohádku, jakou jsem ještě neslyšel, pustím tě. Ale to si pamatuj, nesmí být nudná." takovou pohádku, jakou jsem ještě neslyšel, pustím tě. Ale to si pamatuj, nesmí být nudná." takovou pohádku, jakou jsem ještě neslyšel, pustím tě. Ale to si pamatuj, nesmí být nudná." 
Ondra začal se svým vyprávěním: Jeden vynalézavý kráOndra začal se svým vyprávěním: Jeden vynalézavý kráOndra začal se svým vyprávěním: Jeden vynalézavý kráOndra začal se svým vyprávěním: Jeden vynalézavý král nechal na dvou kopcích vystavět l nechal na dvou kopcích vystavět l nechal na dvou kopcích vystavět l nechal na dvou kopcích vystavět 
obranné pevnosti, ale vojenští velitelé ho upozornili, že obě posádky jsou moc malé. Doporučili obranné pevnosti, ale vojenští velitelé ho upozornili, že obě posádky jsou moc malé. Doporučili obranné pevnosti, ale vojenští velitelé ho upozornili, že obě posádky jsou moc malé. Doporučili obranné pevnosti, ale vojenští velitelé ho upozornili, že obě posádky jsou moc malé. Doporučili 
mu, aby jejich počty zvýšil. Ale král rozkázal, aby byl mezi kopci postaven most. Vystřídalo se mu, aby jejich počty zvýšil. Ale král rozkázal, aby byl mezi kopci postaven most. Vystřídalo se mu, aby jejich počty zvýšil. Ale král rozkázal, aby byl mezi kopci postaven most. Vystřídalo se mu, aby jejich počty zvýšil. Ale král rozkázal, aby byl mezi kopci postaven most. Vystřídalo se 
tu mnoho stavitelů, ale všichntu mnoho stavitelů, ale všichntu mnoho stavitelů, ale všichntu mnoho stavitelů, ale všichni řekli, že na těchto kopcích to nepůjde.i řekli, že na těchto kopcích to nepůjde.i řekli, že na těchto kopcích to nepůjde.i řekli, že na těchto kopcích to nepůjde.    
Král se rozlítil a vydal nařízení, že každý stavitel, který se přihlásí a postaví most, dostane Král se rozlítil a vydal nařízení, že každý stavitel, který se přihlásí a postaví most, dostane Král se rozlítil a vydal nařízení, že každý stavitel, který se přihlásí a postaví most, dostane Král se rozlítil a vydal nařízení, že každý stavitel, který se přihlásí a postaví most, dostane 
tolik zlata, kolik váží, ale pokud ho nepostaví, dá mu setnout hlavu. Jeden chudý stavitel to tolik zlata, kolik váží, ale pokud ho nepostaví, dá mu setnout hlavu. Jeden chudý stavitel to tolik zlata, kolik váží, ale pokud ho nepostaví, dá mu setnout hlavu. Jeden chudý stavitel to tolik zlata, kolik váží, ale pokud ho nepostaví, dá mu setnout hlavu. Jeden chudý stavitel to 
přijal. Ale když poznal,přijal. Ale když poznal,přijal. Ale když poznal,přijal. Ale když poznal, že se mu to nepodaří, uzavřel smlouvu s ďáblem. Hodná stařenka mu  že se mu to nepodaří, uzavřel smlouvu s ďáblem. Hodná stařenka mu  že se mu to nepodaří, uzavřel smlouvu s ďáblem. Hodná stařenka mu  že se mu to nepodaří, uzavřel smlouvu s ďáblem. Hodná stařenka mu 
ho pomůže přelstít.ho pomůže přelstít.ho pomůže přelstít.ho pomůže přelstít.    

V té chvíli Ondra zařval na spícího obra: "A tobě už V té chvíli Ondra zařval na spícího obra: "A tobě už V té chvíli Ondra zařval na spícího obra: "A tobě už V té chvíli Ondra zařval na spícího obra: "A tobě už 
nepomůže nic!" Ondra vyskočil a ťal třikrát do obrovy nepomůže nic!" Ondra vyskočil a ťal třikrát do obrovy nepomůže nic!" Ondra vyskočil a ťal třikrát do obrovy nepomůže nic!" Ondra vyskočil a ťal třikrát do obrovy 
hlavy. Poté ho pohřbil v blízkém lesíku. Když tak učinil, hlavy. Poté ho pohřbil v blízkém lesíku. Když tak učinil, hlavy. Poté ho pohřbil v blízkém lesíku. Když tak učinil, hlavy. Poté ho pohřbil v blízkém lesíku. Když tak učinil, 
šelšelšelšel si k poslovi pro odměnu. Posel byl však vypočítavý.  si k poslovi pro odměnu. Posel byl však vypočítavý.  si k poslovi pro odměnu. Posel byl však vypočítavý.  si k poslovi pro odměnu. Posel byl však vypočítavý. 
Počítal s tím, že Ondra zahyne. Vůbec se mu nechtělo Počítal s tím, že Ondra zahyne. Vůbec se mu nechtělo Počítal s tím, že Ondra zahyne. Vůbec se mu nechtělo Počítal s tím, že Ondra zahyne. Vůbec se mu nechtělo 
dávat mu slíbenou odměnu. Vymyslel si proto na Ondru dávat mu slíbenou odměnu. Vymyslel si proto na Ondru dávat mu slíbenou odměnu. Vymyslel si proto na Ondru dávat mu slíbenou odměnu. Vymyslel si proto na Ondru 
past. Nabídl mu, aby u něj přenocoval. Ondra to přijal. past. Nabídl mu, aby u něj přenocoval. Ondra to přijal. past. Nabídl mu, aby u něj přenocoval. Ondra to přijal. past. Nabídl mu, aby u něj přenocoval. Ondra to přijal. 
Po večeři posel Ondru zabil a v lesíku vePo večeři posel Ondru zabil a v lesíku vePo večeři posel Ondru zabil a v lesíku vePo večeři posel Ondru zabil a v lesíku vedle obra ho dle obra ho dle obra ho dle obra ho 
pohřbil. Uplynulo pár let a na Ondru zapomněl. Po pohřbil. Uplynulo pár let a na Ondru zapomněl. Po pohřbil. Uplynulo pár let a na Ondru zapomněl. Po pohřbil. Uplynulo pár let a na Ondru zapomněl. Po 
nějaké době začal posla strašit Ondrův duch. Nařizoval nějaké době začal posla strašit Ondrův duch. Nařizoval nějaké době začal posla strašit Ondrův duch. Nařizoval nějaké době začal posla strašit Ondrův duch. Nařizoval 
mu, aby všechno svoje zlato rozdal chudým. Posel to mu, aby všechno svoje zlato rozdal chudým. Posel to mu, aby všechno svoje zlato rozdal chudým. Posel to mu, aby všechno svoje zlato rozdal chudým. Posel to 
nakonec pod nátlakem přijal. Všechno zlato rozdal nakonec pod nátlakem přijal. Všechno zlato rozdal nakonec pod nátlakem přijal. Všechno zlato rozdal nakonec pod nátlakem přijal. Všechno zlato rozdal 
chudým a potřebným. Poté se šel udat.chudým a potřebným. Poté se šel udat.chudým a potřebným. Poté se šel udat.chudým a potřebným. Poté se šel udat.    
Od té doby se tomu lesíku u Výsonína říká Hrobka. Kde Od té doby se tomu lesíku u Výsonína říká Hrobka. Kde Od té doby se tomu lesíku u Výsonína říká Hrobka. Kde Od té doby se tomu lesíku u Výsonína říká Hrobka. Kde 
je ale pohřbený Hrblík je ale pohřbený Hrblík je ale pohřbený Hrblík je ale pohřbený Hrblík ---- Hrobník a Ondra, jeho  Hrobník a Ondra, jeho  Hrobník a Ondra, jeho  Hrobník a Ondra, jeho 

přemožitel, už dnes nikdo z místních neví.přemožitel, už dnes nikdo z místních neví.přemožitel, už dnes nikdo z místních neví.přemožitel, už dnes nikdo z místních neví.    

Napsal a ilustroval David Hájek, 4. ročníkNapsal a ilustroval David Hájek, 4. ročníkNapsal a ilustroval David Hájek, 4. ročníkNapsal a ilustroval David Hájek, 4. ročník    
 

Pohádka 
Chcete dlouhou nebo krátkou? Vydejme se za pohádkou. 

 

KouzeKouzeKouzeKouzelníček Prsteníčeklníček Prsteníčeklníček Prsteníčeklníček Prsteníček    
Byl jednou jeden kouzelníček a jmenoval se Prsteníček. Kouzelníček chodil do kouzelníčkové Byl jednou jeden kouzelníček a jmenoval se Prsteníček. Kouzelníček chodil do kouzelníčkové Byl jednou jeden kouzelníček a jmenoval se Prsteníček. Kouzelníček chodil do kouzelníčkové Byl jednou jeden kouzelníček a jmenoval se Prsteníček. Kouzelníček chodil do kouzelníčkové 
školky. Jednou chtěl vymyslet něco, co by ostatním pomohlo. Jednoho dne právě v poledne do školky. Jednou chtěl vymyslet něco, co by ostatním pomohlo. Jednoho dne právě v poledne do školky. Jednou chtěl vymyslet něco, co by ostatním pomohlo. Jednoho dne právě v poledne do školky. Jednou chtěl vymyslet něco, co by ostatním pomohlo. Jednoho dne právě v poledne do 
království přiletěla obří příšera. Vypadala jako drak skrálovství přiletěla obří příšera. Vypadala jako drak skrálovství přiletěla obří příšera. Vypadala jako drak skrálovství přiletěla obří příšera. Vypadala jako drak s hlavou krokodýla. Byla velice zlá, hlavou krokodýla. Byla velice zlá, hlavou krokodýla. Byla velice zlá, hlavou krokodýla. Byla velice zlá, 



ničila všechno, co se jí nelíbilo. Dokonce žrala zvířata. V té době už kouzelník Prsteník byl ničila všechno, co se jí nelíbilo. Dokonce žrala zvířata. V té době už kouzelník Prsteník byl ničila všechno, co se jí nelíbilo. Dokonce žrala zvířata. V té době už kouzelník Prsteník byl ničila všechno, co se jí nelíbilo. Dokonce žrala zvířata. V té době už kouzelník Prsteník byl 
velký, bylo mu 27 let. Okamžitě začal vymýšlet, jak by se té obludy zbavil. Ovšem aby mohl něco velký, bylo mu 27 let. Okamžitě začal vymýšlet, jak by se té obludy zbavil. Ovšem aby mohl něco velký, bylo mu 27 let. Okamžitě začal vymýšlet, jak by se té obludy zbavil. Ovšem aby mohl něco velký, bylo mu 27 let. Okamžitě začal vymýšlet, jak by se té obludy zbavil. Ovšem aby mohl něco 
pořádného vymyslet, potřeboval pořádného vymyslet, potřeboval pořádného vymyslet, potřeboval pořádného vymyslet, potřeboval klid. Ten ale neměl. Proto vybudoval kolem celého království velký klid. Ten ale neměl. Proto vybudoval kolem celého království velký klid. Ten ale neměl. Proto vybudoval kolem celého království velký klid. Ten ale neměl. Proto vybudoval kolem celého království velký 
štít, aby se drak přes něj nedostal.štít, aby se drak přes něj nedostal.štít, aby se drak přes něj nedostal.štít, aby se drak přes něj nedostal.    
Hned poté započal kouzelník přemýšlet Hned poté započal kouzelník přemýšlet Hned poté započal kouzelník přemýšlet Hned poté započal kouzelník přemýšlet 
aaaa přemýšlel. Vtom ho to napadlo: svolal přemýšlel. Vtom ho to napadlo: svolal přemýšlel. Vtom ho to napadlo: svolal přemýšlel. Vtom ho to napadlo: svolal 

všechny kouzelníky a ti spolu s kouzelníkem všechny kouzelníky a ti spolu s kouzelníkem všechny kouzelníky a ti spolu s kouzelníkem všechny kouzelníky a ti spolu s kouzelníkem 
Prsteníkem vyráběli nafukovacPrsteníkem vyráběli nafukovacPrsteníkem vyráběli nafukovacPrsteníkem vyráběli nafukovací balónky í balónky í balónky í balónky 
ssss tvarem zlého draka. Když už jich měli tvarem zlého draka. Když už jich měli tvarem zlého draka. Když už jich měli tvarem zlého draka. Když už jich měli 

přes sto, musel je nafouknout. Ale jak? přes sto, musel je nafouknout. Ale jak? přes sto, musel je nafouknout. Ale jak? přes sto, musel je nafouknout. Ale jak? 
Normálně by to zabralo moc času a drak by Normálně by to zabralo moc času a drak by Normálně by to zabralo moc času a drak by Normálně by to zabralo moc času a drak by 
mezi tím zbořil štít.mezi tím zbořil štít.mezi tím zbořil štít.mezi tím zbořil štít.    
Vymysleli tedy nafukovač balónků, který do nich vehnal oheň. Balónky ovšem musely být speciální, Vymysleli tedy nafukovač balónků, který do nich vehnal oheň. Balónky ovšem musely být speciální, Vymysleli tedy nafukovač balónků, který do nich vehnal oheň. Balónky ovšem musely být speciální, Vymysleli tedy nafukovač balónků, který do nich vehnal oheň. Balónky ovšem musely být speciální, 
aby jaby jaby jaby je oheň nespálil. Na druhou stranu se ale musely dát propíchnout.e oheň nespálil. Na druhou stranu se ale musely dát propíchnout.e oheň nespálil. Na druhou stranu se ale musely dát propíchnout.e oheň nespálil. Na druhou stranu se ale musely dát propíchnout.    
Bylo hotovo. Balónky se seřadily do obrovské armády. Kouzelník zrušil ochranný štít. Už vidí, Bylo hotovo. Balónky se seřadily do obrovské armády. Kouzelník zrušil ochranný štít. Už vidí, Bylo hotovo. Balónky se seřadily do obrovské armády. Kouzelník zrušil ochranný štít. Už vidí, Bylo hotovo. Balónky se seřadily do obrovské armády. Kouzelník zrušil ochranný štít. Už vidí, 
jak drak startuje. Letí k armádě balónků. V tu chvíli je všichni kouzelníci naráz propíchli. jak drak startuje. Letí k armádě balónků. V tu chvíli je všichni kouzelníci naráz propíchli. jak drak startuje. Letí k armádě balónků. V tu chvíli je všichni kouzelníci naráz propíchli. jak drak startuje. Letí k armádě balónků. V tu chvíli je všichni kouzelníci naráz propíchli. 
PrásPrásPrásPrásk! Z balónků se chrlí oheň.k! Z balónků se chrlí oheň.k! Z balónků se chrlí oheň.k! Z balónků se chrlí oheň.    
Drak se lekl a odletěl. Po celý svůj život už byl hodný. Do kozelníčkového království se vrátil Drak se lekl a odletěl. Po celý svůj život už byl hodný. Do kozelníčkového království se vrátil Drak se lekl a odletěl. Po celý svůj život už byl hodný. Do kozelníčkového království se vrátil Drak se lekl a odletěl. Po celý svůj život už byl hodný. Do kozelníčkového království se vrátil 
klid a mír a všichni tam žili šťastně. A kouzelníčkovi se splnil jeho velký sen. Svým vynálezem klid a mír a všichni tam žili šťastně. A kouzelníčkovi se splnil jeho velký sen. Svým vynálezem klid a mír a všichni tam žili šťastně. A kouzelníčkovi se splnil jeho velký sen. Svým vynálezem klid a mír a všichni tam žili šťastně. A kouzelníčkovi se splnil jeho velký sen. Svým vynálezem 
posloužil všem obyvatelům královstvíposloužil všem obyvatelům královstvíposloužil všem obyvatelům královstvíposloužil všem obyvatelům království....    

Napsala a ilustrovala Veronika Dibelková, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Veronika Dibelková, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Veronika Dibelková, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Veronika Dibelková, 5. ročník    
 

Konec zubařůKonec zubařůKonec zubařůKonec zubařů    
Nedávno jsme si s kamarádkou dali sraz v nově otevřené cukrárně ve Slatiňanech. A tak jsem Nedávno jsme si s kamarádkou dali sraz v nově otevřené cukrárně ve Slatiňanech. A tak jsem Nedávno jsme si s kamarádkou dali sraz v nově otevřené cukrárně ve Slatiňanech. A tak jsem Nedávno jsme si s kamarádkou dali sraz v nově otevřené cukrárně ve Slatiňanech. A tak jsem 
vvvv pátek po vyučování vzala kolo a jela do Slatiňan. S kamarádkou jsme si dali rakvičky pátek po vyučování vzala kolo a jela do Slatiňan. S kamarádkou jsme si dali rakvičky pátek po vyučování vzala kolo a jela do Slatiňan. S kamarádkou jsme si dali rakvičky pátek po vyučování vzala kolo a jela do Slatiňan. S kamarádkou jsme si dali rakvičky 

aaaa bílou kábílou kábílou kábílou kávu. Probrali jsme všechny novinky. Najednou Barču napadlo: "Marčo, co tady vu. Probrali jsme všechny novinky. Najednou Barču napadlo: "Marčo, co tady vu. Probrali jsme všechny novinky. Najednou Barču napadlo: "Marčo, co tady vu. Probrali jsme všechny novinky. Najednou Barču napadlo: "Marčo, co tady 

vlastně bývalo dřív?"vlastně bývalo dřív?"vlastně bývalo dřív?"vlastně bývalo dřív?"    
"Tady přece míval ordinaci pan zubař Milotínský"Tady přece míval ordinaci pan zubař Milotínský"Tady přece míval ordinaci pan zubař Milotínský"Tady přece míval ordinaci pan zubař Milotínský…““““    

"To bylo v době, když ještě nebyl na světě zuborobo.""To bylo v době, když ještě nebyl na světě zuborobo.""To bylo v době, když ještě nebyl na světě zuborobo.""To bylo v době, když ještě nebyl na světě zuborobo."    
Vzpomněli jsme si, že před pár lety ve Slatiňanech bydlVzpomněli jsme si, že před pár lety ve Slatiňanech bydlVzpomněli jsme si, že před pár lety ve Slatiňanech bydlVzpomněli jsme si, že před pár lety ve Slatiňanech bydlel jeden pán, jmenoval se Stolička el jeden pán, jmenoval se Stolička el jeden pán, jmenoval se Stolička el jeden pán, jmenoval se Stolička 
aaaa měl od mládí zkažené zuby. Prý po rodičích, ale já si myslím, že hodně mlsal. A nesnášel měl od mládí zkažené zuby. Prý po rodičích, ale já si myslím, že hodně mlsal. A nesnášel měl od mládí zkažené zuby. Prý po rodičích, ale já si myslím, že hodně mlsal. A nesnášel měl od mládí zkažené zuby. Prý po rodičích, ale já si myslím, že hodně mlsal. A nesnášel 

zubaře. Rozhodl se, že vynalezne něco na to, aby vrtání zubů nebolelo. A hlavně, aby to nemuseli zubaře. Rozhodl se, že vynalezne něco na to, aby vrtání zubů nebolelo. A hlavně, aby to nemuseli zubaře. Rozhodl se, že vynalezne něco na to, aby vrtání zubů nebolelo. A hlavně, aby to nemuseli zubaře. Rozhodl se, že vynalezne něco na to, aby vrtání zubů nebolelo. A hlavně, aby to nemuseli 
dělat zubaři. Dlouhou dobu přemýšdělat zubaři. Dlouhou dobu přemýšdělat zubaři. Dlouhou dobu přemýšdělat zubaři. Dlouhou dobu přemýšlel, jak by mohl vypadat a hlavně fungovat ten jeho přístroj. lel, jak by mohl vypadat a hlavně fungovat ten jeho přístroj. lel, jak by mohl vypadat a hlavně fungovat ten jeho přístroj. lel, jak by mohl vypadat a hlavně fungovat ten jeho přístroj. 
Dokonce kvůli tomu odešel z práce. Jeho žena se sice zlobila, jak se uživí, ale on pevně věřil, že Dokonce kvůli tomu odešel z práce. Jeho žena se sice zlobila, jak se uživí, ale on pevně věřil, že Dokonce kvůli tomu odešel z práce. Jeho žena se sice zlobila, jak se uživí, ale on pevně věřil, že Dokonce kvůli tomu odešel z práce. Jeho žena se sice zlobila, jak se uživí, ale on pevně věřil, že 
jednou bude slavný a něco na ty zuby vymyslí. Nakonec se rozhodl, že se vydá na radu jednou bude slavný a něco na ty zuby vymyslí. Nakonec se rozhodl, že se vydá na radu jednou bude slavný a něco na ty zuby vymyslí. Nakonec se rozhodl, že se vydá na radu jednou bude slavný a něco na ty zuby vymyslí. Nakonec se rozhodl, že se vydá na radu 
kkkk nejstaršnejstaršnejstaršnejstaršímu a nejchytřejšímu člověkuímu a nejchytřejšímu člověkuímu a nejchytřejšímu člověkuímu a nejchytřejšímu člověku. . . . Jak má zařízení fungovat, to sice věděl, ale jak ho Jak má zařízení fungovat, to sice věděl, ale jak ho Jak má zařízení fungovat, to sice věděl, ale jak ho Jak má zařízení fungovat, to sice věděl, ale jak ho 



vložit do tak malého přístroje, to nevěděl. Nejchytřejší člověk vložit do tak malého přístroje, to nevěděl. Nejchytřejší člověk vložit do tak malého přístroje, to nevěděl. Nejchytřejší člověk vložit do tak malého přístroje, to nevěděl. Nejchytřejší člověk bydlel v Adršpašských skalách. To bydlel v Adršpašských skalách. To bydlel v Adršpašských skalách. To bydlel v Adršpašských skalách. To 
nebylo tak daleko, takže se tam vydal pěnebylo tak daleko, takže se tam vydal pěnebylo tak daleko, takže se tam vydal pěnebylo tak daleko, takže se tam vydal pěšky. Cestou potkal hodně lidí, kteříšky. Cestou potkal hodně lidí, kteříšky. Cestou potkal hodně lidí, kteříšky. Cestou potkal hodně lidí, kteří mu také poradili,  mu také poradili,  mu také poradili,  mu také poradili, 
ale jenom malinko.ale jenom malinko.ale jenom malinko.ale jenom malinko.    
Zatím se ve Slatiňanech dozvěděli, že ten pan Stolička vymýšlí přístroj, který by mohl Zatím se ve Slatiňanech dozvěděli, že ten pan Stolička vymýšlí přístroj, který by mohl Zatím se ve Slatiňanech dozvěděli, že ten pan Stolička vymýšlí přístroj, který by mohl Zatím se ve Slatiňanech dozvěděli, že ten pan Stolička vymýšlí přístroj, který by mohl 
nahradit zubaře. Všichni zubaři, jakmile to zjistili, okamžitě zlevnili plomby, protože dostali nahradit zubaře. Všichni zubaři, jakmile to zjistili, okamžitě zlevnili plomby, protože dostali nahradit zubaře. Všichni zubaři, jakmile to zjistili, okamžitě zlevnili plomby, protože dostali nahradit zubaře. Všichni zubaři, jakmile to zjistili, okamžitě zlevnili plomby, protože dostali 
strach. Ale zatím se tomu panu Stolstrach. Ale zatím se tomu panu Stolstrach. Ale zatím se tomu panu Stolstrach. Ale zatím se tomu panu Stoličkovi jen smáli. Pacienti se tomu přístroji smáli s nimi.ičkovi jen smáli. Pacienti se tomu přístroji smáli s nimi.ičkovi jen smáli. Pacienti se tomu přístroji smáli s nimi.ičkovi jen smáli. Pacienti se tomu přístroji smáli s nimi.    

Zatím se pan Stolička dostal Zatím se pan Stolička dostal Zatím se pan Stolička dostal Zatím se pan Stolička dostal 
bez potíží do skal. Ovšem hlavní bez potíží do skal. Ovšem hlavní bez potíží do skal. Ovšem hlavní bez potíží do skal. Ovšem hlavní 
problém byl, najít toho problém byl, najít toho problém byl, najít toho problém byl, najít toho 
nejstaršího člověkanejstaršího člověkanejstaršího člověkanejstaršího člověka. Když se . Když se . Když se . Když se 
vplížil do Adršpašských skal, vplížil do Adršpašských skal, vplížil do Adršpašských skal, vplížil do Adršpašských skal, 
byl už téměř večer. Proto si byl už téměř večer. Proto si byl už téměř večer. Proto si byl už téměř večer. Proto si 
našel vhodné místo na našel vhodné místo na našel vhodné místo na našel vhodné místo na spaní. spaní. spaní. spaní. 
VVVV noci zaslechl prozpěvování noci zaslechl prozpěvování noci zaslechl prozpěvování noci zaslechl prozpěvování 

skalních víl. Zpívaly oskalních víl. Zpívaly oskalních víl. Zpívaly oskalních víl. Zpívaly o svém svém svém svém 

králi Vševědovi nejstaršímu. Náš králi Vševědovi nejstaršímu. Náš králi Vševědovi nejstaršímu. Náš králi Vševědovi nejstaršímu. Náš 
pan Stolička se klepal strachy, pan Stolička se klepal strachy, pan Stolička se klepal strachy, pan Stolička se klepal strachy, 
ale přece jenom to vydržel. ale přece jenom to vydržel. ale přece jenom to vydržel. ale přece jenom to vydržel. 

Druhý den vpodvečer našel jednu malou skulinku do skal, za níž měl Vševěd sídlit. Problém byl, Druhý den vpodvečer našel jednu malou skulinku do skal, za níž měl Vševěd sídlit. Problém byl, Druhý den vpodvečer našel jednu malou skulinku do skal, za níž měl Vševěd sídlit. Problém byl, Druhý den vpodvečer našel jednu malou skulinku do skal, za níž měl Vševěd sídlit. Problém byl, 
že že že že se do skulinky nevešel. Rozhodl se, že počká tak tři dny. A po ty tři dny bude držet se do skulinky nevešel. Rozhodl se, že počká tak tři dny. A po ty tři dny bude držet se do skulinky nevešel. Rozhodl se, že počká tak tři dny. A po ty tři dny bude držet se do skulinky nevešel. Rozhodl se, že počká tak tři dny. A po ty tři dny bude držet 
hladovku. Potom to zkusí znovu, do skulinky se možná vejde.hladovku. Potom to zkusí znovu, do skulinky se možná vejde.hladovku. Potom to zkusí znovu, do skulinky se možná vejde.hladovku. Potom to zkusí znovu, do skulinky se možná vejde.    
Třetí den se Stolička vydá brzy ráno do skulinky. Opravdu se sem vešel. Dojde až k velikým Třetí den se Stolička vydá brzy ráno do skulinky. Opravdu se sem vešel. Dojde až k velikým Třetí den se Stolička vydá brzy ráno do skulinky. Opravdu se sem vešel. Dojde až k velikým Třetí den se Stolička vydá brzy ráno do skulinky. Opravdu se sem vešel. Dojde až k velikým 
dveřím, které nejdoudveřím, které nejdoudveřím, které nejdoudveřím, které nejdou otevřít. Na zabouchání nikdo nepřichází. Bum, bum. Po devátém  otevřít. Na zabouchání nikdo nepřichází. Bum, bum. Po devátém  otevřít. Na zabouchání nikdo nepřichází. Bum, bum. Po devátém  otevřít. Na zabouchání nikdo nepřichází. Bum, bum. Po devátém 
bouchnutí se dveře otevřou dokořán. Uprostřed místnosti sedí pán s vousy až na zem a kolem bouchnutí se dveře otevřou dokořán. Uprostřed místnosti sedí pán s vousy až na zem a kolem bouchnutí se dveře otevřou dokořán. Uprostřed místnosti sedí pán s vousy až na zem a kolem bouchnutí se dveře otevřou dokořán. Uprostřed místnosti sedí pán s vousy až na zem a kolem 
něho jsou všude knížky. Pan Stolička pozdraví a vyloží Vševědovi, co se mu přihodilo a proč něho jsou všude knížky. Pan Stolička pozdraví a vyloží Vševědovi, co se mu přihodilo a proč něho jsou všude knížky. Pan Stolička pozdraví a vyloží Vševědovi, co se mu přihodilo a proč něho jsou všude knížky. Pan Stolička pozdraví a vyloží Vševědovi, co se mu přihodilo a proč 
sem přichásem přichásem přichásem přichází. Starý pán povídá, že mu poradí. Je totiž rád, že ho vůbec někdo přišel zí. Starý pán povídá, že mu poradí. Je totiž rád, že ho vůbec někdo přišel zí. Starý pán povídá, že mu poradí. Je totiž rád, že ho vůbec někdo přišel zí. Starý pán povídá, že mu poradí. Je totiž rád, že ho vůbec někdo přišel 
navštívit.navštívit.navštívit.navštívit.    
A tak spolu vyrobili a odladili ten vynález. Pojmenovali ho robozub. Pan Stolička mockrát A tak spolu vyrobili a odladili ten vynález. Pojmenovali ho robozub. Pan Stolička mockrát A tak spolu vyrobili a odladili ten vynález. Pojmenovali ho robozub. Pan Stolička mockrát A tak spolu vyrobili a odladili ten vynález. Pojmenovali ho robozub. Pan Stolička mockrát 
poděkoval a žene si to domů. Po návratu zjistil, že už má dospělé děti. Tak rychpoděkoval a žene si to domů. Po návratu zjistil, že už má dospělé děti. Tak rychpoděkoval a žene si to domů. Po návratu zjistil, že už má dospělé děti. Tak rychpoděkoval a žene si to domů. Po návratu zjistil, že už má dospělé děti. Tak rychle běžel ve le běžel ve le běžel ve le běžel ve 
skalách čas.skalách čas.skalách čas.skalách čas.    
A s tímto vynálezem vymizeli zubní lékaři. Dnes si ho můžete zakoupit v každém obchodě. A s tímto vynálezem vymizeli zubní lékaři. Dnes si ho můžete zakoupit v každém obchodě. A s tímto vynálezem vymizeli zubní lékaři. Dnes si ho můžete zakoupit v každém obchodě. A s tímto vynálezem vymizeli zubní lékaři. Dnes si ho můžete zakoupit v každém obchodě. 
Jedná se o maličkou potvůrku, která se nalepí na zub. Na počítači vám hned vyjede, že se zub Jedná se o maličkou potvůrku, která se nalepí na zub. Na počítači vám hned vyjede, že se zub Jedná se o maličkou potvůrku, která se nalepí na zub. Na počítači vám hned vyjede, že se zub Jedná se o maličkou potvůrku, která se nalepí na zub. Na počítači vám hned vyjede, že se zub 
začíná kazit a doporučí vám brát vitamíny. V přípazačíná kazit a doporučí vám brát vitamíny. V přípazačíná kazit a doporučí vám brát vitamíny. V přípazačíná kazit a doporučí vám brát vitamíny. V případě zkaženého zubu vám přístroj svými dě zkaženého zubu vám přístroj svými dě zkaženého zubu vám přístroj svými dě zkaženého zubu vám přístroj svými 
vlnami zub spraví. A tohle všechno stačí udělat dvakrát do roka.vlnami zub spraví. A tohle všechno stačí udělat dvakrát do roka.vlnami zub spraví. A tohle všechno stačí udělat dvakrát do roka.vlnami zub spraví. A tohle všechno stačí udělat dvakrát do roka.    
"Báro, řeknu ti, že vynález tohoto přístroje mě velmi potěšil, protože návštěvy zubaře byly pro "Báro, řeknu ti, že vynález tohoto přístroje mě velmi potěšil, protože návštěvy zubaře byly pro "Báro, řeknu ti, že vynález tohoto přístroje mě velmi potěšil, protože návštěvy zubaře byly pro "Báro, řeknu ti, že vynález tohoto přístroje mě velmi potěšil, protože návštěvy zubaře byly pro 
mě jedny z mých nejhorších věcí v životě."mě jedny z mých nejhorších věcí v životě."mě jedny z mých nejhorších věcí v životě."mě jedny z mých nejhorších věcí v životě."    

Napsala a ilustNapsala a ilustNapsala a ilustNapsala a ilustrovala Marie Špásová, 5. ročníkrovala Marie Špásová, 5. ročníkrovala Marie Špásová, 5. ročníkrovala Marie Špásová, 5. ročník    
 



Kamínky pro princeznuKamínky pro princeznuKamínky pro princeznuKamínky pro princeznu    
Žil byl jeden hoch. Jmenoval se Žil byl jeden hoch. Jmenoval se Žil byl jeden hoch. Jmenoval se Žil byl jeden hoch. Jmenoval se 
Honza. Bydlel se svou matkou Honza. Bydlel se svou matkou Honza. Bydlel se svou matkou Honza. Bydlel se svou matkou 
vvvv malé roubené chaloupce nedaleko malé roubené chaloupce nedaleko malé roubené chaloupce nedaleko malé roubené chaloupce nedaleko 

hradu Žumberk. Honza byl statný hradu Žumberk. Honza byl statný hradu Žumberk. Honza byl statný hradu Žumberk. Honza byl statný 
mládenec, práce mu šla od ruky, mládenec, práce mu šla od ruky, mládenec, práce mu šla od ruky, mládenec, práce mu šla od ruky, 
ale měl jednu jedinou chybu. Když ale měl jednu jedinou chybu. Když ale měl jednu jedinou chybu. Když ale měl jednu jedinou chybu. Když 
začal nzačal nzačal nzačal nějakou práci, nevěděl kdy ějakou práci, nevěděl kdy ějakou práci, nevěděl kdy ějakou práci, nevěděl kdy 
přestat. A tak třeba pořád jenom přestat. A tak třeba pořád jenom přestat. A tak třeba pořád jenom přestat. A tak třeba pořád jenom 
ryl a kopal, až už nebylo kolem ryl a kopal, až už nebylo kolem ryl a kopal, až už nebylo kolem ryl a kopal, až už nebylo kolem 
chaloupky ani kousek zeleně.chaloupky ani kousek zeleně.chaloupky ani kousek zeleně.chaloupky ani kousek zeleně.    
Jeho matka, ač byla hodná, tak Jeho matka, ač byla hodná, tak Jeho matka, ač byla hodná, tak Jeho matka, ač byla hodná, tak 
toto Honzovo "řádění" nemohla toto Honzovo "řádění" nemohla toto Honzovo "řádění" nemohla toto Honzovo "řádění" nemohla 
přenést přes srdce. Proto poslala Honzu kopat jinam. Honzík se vydal na cespřenést přes srdce. Proto poslala Honzu kopat jinam. Honzík se vydal na cespřenést přes srdce. Proto poslala Honzu kopat jinam. Honzík se vydal na cespřenést přes srdce. Proto poslala Honzu kopat jinam. Honzík se vydal na cestu, ale nešel tu, ale nešel tu, ale nešel tu, ale nešel 
daleko. Za malou chvilinku došel k hradu. Tady se dozvěděl, že princeznička Leontýnka zrovna daleko. Za malou chvilinku došel k hradu. Tady se dozvěděl, že princeznička Leontýnka zrovna daleko. Za malou chvilinku došel k hradu. Tady se dozvěděl, že princeznička Leontýnka zrovna daleko. Za malou chvilinku došel k hradu. Tady se dozvěděl, že princeznička Leontýnka zrovna 
v téhle chvíli poztrácela své korále.v téhle chvíli poztrácela své korále.v téhle chvíli poztrácela své korále.v téhle chvíli poztrácela své korále.    
Honza se hned přihlásil u krále o práci. A hned dostal za prvořadý úkol korále najít. Tím Honza se hned přihlásil u krále o práci. A hned dostal za prvořadý úkol korále najít. Tím Honza se hned přihlásil u krále o práci. A hned dostal za prvořadý úkol korále najít. Tím Honza se hned přihlásil u krále o práci. A hned dostal za prvořadý úkol korále najít. Tím 
ale měl důvod zase zaale měl důvod zase zaale měl důvod zase zaale měl důvod zase začít rýt a kopat, což obzvláště rád dělal. A tak se hned vrhl do své čít rýt a kopat, což obzvláště rád dělal. A tak se hned vrhl do své čít rýt a kopat, což obzvláště rád dělal. A tak se hned vrhl do své čít rýt a kopat, což obzvláště rád dělal. A tak se hned vrhl do své 
oblíbené činnosti oblíbené činnosti oblíbené činnosti oblíbené činnosti ---- kopal a kopal. Vtom něco zazvonilo pod jeho krumpáčem. Sklonil se do jámy  kopal a kopal. Vtom něco zazvonilo pod jeho krumpáčem. Sklonil se do jámy  kopal a kopal. Vtom něco zazvonilo pod jeho krumpáčem. Sklonil se do jámy  kopal a kopal. Vtom něco zazvonilo pod jeho krumpáčem. Sklonil se do jámy 
a ejhle. Našel obrovský krásně třpytivý kámen. Vyndal ho a hned se rozběhl k místnímu a ejhle. Našel obrovský krásně třpytivý kámen. Vyndal ho a hned se rozběhl k místnímu a ejhle. Našel obrovský krásně třpytivý kámen. Vyndal ho a hned se rozběhl k místnímu a ejhle. Našel obrovský krásně třpytivý kámen. Vyndal ho a hned se rozběhl k místnímu 
zlatníkozlatníkozlatníkozlatníkovi. U něho nechal z kamene vyrobit krásné korálky pro princeznu.vi. U něho nechal z kamene vyrobit krásné korálky pro princeznu.vi. U něho nechal z kamene vyrobit krásné korálky pro princeznu.vi. U něho nechal z kamene vyrobit krásné korálky pro princeznu.    
Kamínky se všem tak líbily, že je Honza začal kopat ve velkém. Každá bohatá paní chtěla mít Kamínky se všem tak líbily, že je Honza začal kopat ve velkém. Každá bohatá paní chtěla mít Kamínky se všem tak líbily, že je Honza začal kopat ve velkém. Každá bohatá paní chtěla mít Kamínky se všem tak líbily, že je Honza začal kopat ve velkém. Každá bohatá paní chtěla mít 
korále jako princezna. Kámen se tady těží dodnes. Ale hrad díky tomu vzal za své a navštívit korále jako princezna. Kámen se tady těží dodnes. Ale hrad díky tomu vzal za své a navštívit korále jako princezna. Kámen se tady těží dodnes. Ale hrad díky tomu vzal za své a navštívit korále jako princezna. Kámen se tady těží dodnes. Ale hrad díky tomu vzal za své a navštívit 
můžememůžememůžememůžeme už jenom jeho rozvaliny. už jenom jeho rozvaliny. už jenom jeho rozvaliny. už jenom jeho rozvaliny.    

Napsala a ilustrovala Eliška Řezáčová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Eliška Řezáčová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Eliška Řezáčová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Eliška Řezáčová, 5. ročník    
 

Dobrodružství myšáka ZoubkaDobrodružství myšáka ZoubkaDobrodružství myšáka ZoubkaDobrodružství myšáka Zoubka    
Byla jednou jedna bouda s malými dvířky a v té boudě bydlely myšky. Měly i myší úřad a jejich Byla jednou jedna bouda s malými dvířky a v té boudě bydlely myšky. Měly i myší úřad a jejich Byla jednou jedna bouda s malými dvířky a v té boudě bydlely myšky. Měly i myší úřad a jejich Byla jednou jedna bouda s malými dvířky a v té boudě bydlely myšky. Měly i myší úřad a jejich 
starostou byl ten nejstarší myšák.starostou byl ten nejstarší myšák.starostou byl ten nejstarší myšák.starostou byl ten nejstarší myšák.    
Jednoho dne se tu narodJednoho dne se tu narodJednoho dne se tu narodJednoho dne se tu narodil malý myšák. Dali mu jméno Zoubek, protože měl hodně zoubků. O jeho il malý myšák. Dali mu jméno Zoubek, protože měl hodně zoubků. O jeho il malý myšák. Dali mu jméno Zoubek, protože měl hodně zoubků. O jeho il malý myšák. Dali mu jméno Zoubek, protože měl hodně zoubků. O jeho 
narození věděl celý myší domov, a tak se všichni sešli před andělskomyší branou, aby mu narození věděl celý myší domov, a tak se všichni sešli před andělskomyší branou, aby mu narození věděl celý myší domov, a tak se všichni sešli před andělskomyší branou, aby mu narození věděl celý myší domov, a tak se všichni sešli před andělskomyší branou, aby mu 
požehnali. Každému, kdo by mu řekl špatné slovo, by bývali usekli ocásek. Nakonec k malému požehnali. Každému, kdo by mu řekl špatné slovo, by bývali usekli ocásek. Nakonec k malému požehnali. Každému, kdo by mu řekl špatné slovo, by bývali usekli ocásek. Nakonec k malému požehnali. Každému, kdo by mu řekl špatné slovo, by bývali usekli ocásek. Nakonec k malému 
myšákovmyšákovmyšákovmyšákovi přišla myška kořenářka a řekla, že prožije spoustu dobrodružství. Pak se všichni i přišla myška kořenářka a řekla, že prožije spoustu dobrodružství. Pak se všichni i přišla myška kořenářka a řekla, že prožije spoustu dobrodružství. Pak se všichni i přišla myška kořenářka a řekla, že prožije spoustu dobrodružství. Pak se všichni 
pomodlili a šli domů do svých komůrek.pomodlili a šli domů do svých komůrek.pomodlili a šli domů do svých komůrek.pomodlili a šli domů do svých komůrek.    
Když myšákovi bylo našich deset let, pokusil se vylézt z boudy a poznat svět. Podařilo se. Když myšákovi bylo našich deset let, pokusil se vylézt z boudy a poznat svět. Podařilo se. Když myšákovi bylo našich deset let, pokusil se vylézt z boudy a poznat svět. Podařilo se. Když myšákovi bylo našich deset let, pokusil se vylézt z boudy a poznat svět. Podařilo se. 
Nejprve potkal zajíčka, ten ho očuchal aNejprve potkal zajíčka, ten ho očuchal aNejprve potkal zajíčka, ten ho očuchal aNejprve potkal zajíčka, ten ho očuchal a nenenenechal být. Po chvíli potkal žabku, pozdravili se. chal být. Po chvíli potkal žabku, pozdravili se. chal být. Po chvíli potkal žabku, pozdravili se. chal být. Po chvíli potkal žabku, pozdravili se. 



Myšák tedy šel dál a říkal si, že na tom Myšák tedy šel dál a říkal si, že na tom Myšák tedy šel dál a říkal si, že na tom Myšák tedy šel dál a říkal si, že na tom 
světě je docela dobře. Vtom ale potkal světě je docela dobře. Vtom ale potkal světě je docela dobře. Vtom ale potkal světě je docela dobře. Vtom ale potkal 
kocoura. Ten, když ho uviděl, olízl se kocoura. Ten, když ho uviděl, olízl se kocoura. Ten, když ho uviděl, olízl se kocoura. Ten, když ho uviděl, olízl se 
aaaa vyběhl za ním. Myšák se nedal, pelášil, až vyběhl za ním. Myšák se nedal, pelášil, až vyběhl za ním. Myšák se nedal, pelášil, až vyběhl za ním. Myšák se nedal, pelášil, až 

zapadl do malé dírky. Tady zůstal, dokud zapadl do malé dírky. Tady zůstal, dokud zapadl do malé dírky. Tady zůstal, dokud zapadl do malé dírky. Tady zůstal, dokud 
kokokokocour neodběhl.cour neodběhl.cour neodběhl.cour neodběhl.    
Zoubek se vydal dál. Tu ho kdosi popadl za Zoubek se vydal dál. Tu ho kdosi popadl za Zoubek se vydal dál. Tu ho kdosi popadl za Zoubek se vydal dál. Tu ho kdosi popadl za 
kožich a zvedl mezi oblaka. Strašně se vylekal. kožich a zvedl mezi oblaka. Strašně se vylekal. kožich a zvedl mezi oblaka. Strašně se vylekal. kožich a zvedl mezi oblaka. Strašně se vylekal. 

Jedním očkem spatřil velikého dravce. Okamžitě sebou začal mrskat ze strany na stranu. To Jedním očkem spatřil velikého dravce. Okamžitě sebou začal mrskat ze strany na stranu. To Jedním očkem spatřil velikého dravce. Okamžitě sebou začal mrskat ze strany na stranu. To Jedním očkem spatřil velikého dravce. Okamžitě sebou začal mrskat ze strany na stranu. To 
ale, jak víme, nezabírá. Vycenil proto zuby aale, jak víme, nezabírá. Vycenil proto zuby aale, jak víme, nezabírá. Vycenil proto zuby aale, jak víme, nezabírá. Vycenil proto zuby a dravce prudcedravce prudcedravce prudcedravce prudce kousl do lýtka. Au, to zabolelo.  kousl do lýtka. Au, to zabolelo.  kousl do lýtka. Au, to zabolelo.  kousl do lýtka. Au, to zabolelo. 

Pták se vylekal a Zoubka pustil.Pták se vylekal a Zoubka pustil.Pták se vylekal a Zoubka pustil.Pták se vylekal a Zoubka pustil.    
Zoubek plachtil vzduchem, až dopadl prudce na zem. Naštěstí se trefil zrovna do velikého Zoubek plachtil vzduchem, až dopadl prudce na zem. Naštěstí se trefil zrovna do velikého Zoubek plachtil vzduchem, až dopadl prudce na zem. Naštěstí se trefil zrovna do velikého Zoubek plachtil vzduchem, až dopadl prudce na zem. Naštěstí se trefil zrovna do velikého 
stohu slámy. Celý otřesený zjistil, že je skoro doma. Okamžitě pelášil za maminkou. Teď už ví, stohu slámy. Celý otřesený zjistil, že je skoro doma. Okamžitě pelášil za maminkou. Teď už ví, stohu slámy. Celý otřesený zjistil, že je skoro doma. Okamžitě pelášil za maminkou. Teď už ví, stohu slámy. Celý otřesený zjistil, že je skoro doma. Okamžitě pelášil za maminkou. Teď už ví, 
že dože dože dože doma mu žádné nebezpečí nehrozí.ma mu žádné nebezpečí nehrozí.ma mu žádné nebezpečí nehrozí.ma mu žádné nebezpečí nehrozí.    

Napsala a ilustrovala Michaela Šlitrová, 4. ročníkNapsala a ilustrovala Michaela Šlitrová, 4. ročníkNapsala a ilustrovala Michaela Šlitrová, 4. ročníkNapsala a ilustrovala Michaela Šlitrová, 4. ročník    
 

Kouzelný prstenKouzelný prstenKouzelný prstenKouzelný prsten    
Byl žil jednou jeden hodný čaroděj jménem Hokus Pokus. Strašně rád pomáhal lidem. Jednoho Byl žil jednou jeden hodný čaroděj jménem Hokus Pokus. Strašně rád pomáhal lidem. Jednoho Byl žil jednou jeden hodný čaroděj jménem Hokus Pokus. Strašně rád pomáhal lidem. Jednoho Byl žil jednou jeden hodný čaroděj jménem Hokus Pokus. Strašně rád pomáhal lidem. Jednoho 
krásného dne se rozhodl, že musí pro lidstvo něco vynalézt.krásného dne se rozhodl, že musí pro lidstvo něco vynalézt.krásného dne se rozhodl, že musí pro lidstvo něco vynalézt.krásného dne se rozhodl, že musí pro lidstvo něco vynalézt.    
VyrobilVyrobilVyrobilVyrobil proto kouzelný prsten. Kdo si ho nasadí, může si přát cokoliv. A ono se mu to  proto kouzelný prsten. Kdo si ho nasadí, může si přát cokoliv. A ono se mu to  proto kouzelný prsten. Kdo si ho nasadí, může si přát cokoliv. A ono se mu to  proto kouzelný prsten. Kdo si ho nasadí, může si přát cokoliv. A ono se mu to 
skutečně splní. Vždyť právě po tomhle mnozí lidé touží. Vlastně neznám nikoho, kdo by po skutečně splní. Vždyť právě po tomhle mnozí lidé touží. Vlastně neznám nikoho, kdo by po skutečně splní. Vždyť právě po tomhle mnozí lidé touží. Vlastně neznám nikoho, kdo by po skutečně splní. Vždyť právě po tomhle mnozí lidé touží. Vlastně neznám nikoho, kdo by po 
něčem netoužil a nechtěl si to pořídit bez vlastního přičinění.něčem netoužil a nechtěl si to pořídit bez vlastního přičinění.něčem netoužil a nechtěl si to pořídit bez vlastního přičinění.něčem netoužil a nechtěl si to pořídit bez vlastního přičinění.    
Ale po deseti letech se Ale po deseti letech se Ale po deseti letech se Ale po deseti letech se prsten dostal do nesprávných rukou. Padl do rukou krále Alexandra prsten dostal do nesprávných rukou. Padl do rukou krále Alexandra prsten dostal do nesprávných rukou. Padl do rukou krále Alexandra prsten dostal do nesprávných rukou. Padl do rukou krále Alexandra 
Filipovského, zvaného Kruťas. To byla jeho přezdívka. Když šel do bitvy, místo bojů najatých Filipovského, zvaného Kruťas. To byla jeho přezdívka. Když šel do bitvy, místo bojů najatých Filipovského, zvaného Kruťas. To byla jeho přezdívka. Když šel do bitvy, místo bojů najatých Filipovského, zvaného Kruťas. To byla jeho přezdívka. Když šel do bitvy, místo bojů najatých 
vojáků si jenom přál, aby jejich meče a kopí ožily a samy zabily nepřátele.vojáků si jenom přál, aby jejich meče a kopí ožily a samy zabily nepřátele.vojáků si jenom přál, aby jejich meče a kopí ožily a samy zabily nepřátele.vojáků si jenom přál, aby jejich meče a kopí ožily a samy zabily nepřátele.    
Tohle se ovšem našemTohle se ovšem našemTohle se ovšem našemTohle se ovšem našemu čaroději nelíbilo. Proto prsten zaklel, aby už neměl čarovnou moc. Když u čaroději nelíbilo. Proto prsten zaklel, aby už neměl čarovnou moc. Když u čaroději nelíbilo. Proto prsten zaklel, aby už neměl čarovnou moc. Když u čaroději nelíbilo. Proto prsten zaklel, aby už neměl čarovnou moc. Když 

šel Alexandr do příští bitvy a vyslovil své přání, prsten nic. šel Alexandr do příští bitvy a vyslovil své přání, prsten nic. šel Alexandr do příští bitvy a vyslovil své přání, prsten nic. šel Alexandr do příští bitvy a vyslovil své přání, prsten nic. 
Marně sakroval, zuřil a nadával. Nic se nestalo. Vzteky bez Marně sakroval, zuřil a nadával. Nic se nestalo. Vzteky bez Marně sakroval, zuřil a nadával. Nic se nestalo. Vzteky bez Marně sakroval, zuřil a nadával. Nic se nestalo. Vzteky bez 
sebe prsten zahodil. Nic platno. Náš Kruťas bitvu poprvé zasebe prsten zahodil. Nic platno. Náš Kruťas bitvu poprvé zasebe prsten zahodil. Nic platno. Náš Kruťas bitvu poprvé zasebe prsten zahodil. Nic platno. Náš Kruťas bitvu poprvé za    
svůj život prohrál. A v té bitvě dokonce přišel o život.svůj život prohrál. A v té bitvě dokonce přišel o život.svůj život prohrál. A v té bitvě dokonce přišel o život.svůj život prohrál. A v té bitvě dokonce přišel o život.    
Ten prsten tam ležel tři roky. Za tak dlouhou dobu ho našel Ten prsten tam ležel tři roky. Za tak dlouhou dobu ho našel Ten prsten tam ležel tři roky. Za tak dlouhou dobu ho našel Ten prsten tam ležel tři roky. Za tak dlouhou dobu ho našel 
Jan Mariánský. To byl také veliký bojovník. Větší než Alexandr. Jan Mariánský. To byl také veliký bojovník. Větší než Alexandr. Jan Mariánský. To byl také veliký bojovník. Větší než Alexandr. Jan Mariánský. To byl také veliký bojovník. Větší než Alexandr. 
Myslel si, že se pomocí prstenu stane nejmocnějším na světě. Myslel si, že se pomocí prstenu stane nejmocnějším na světě. Myslel si, že se pomocí prstenu stane nejmocnějším na světě. Myslel si, že se pomocí prstenu stane nejmocnějším na světě. 
Vyhraje každýVyhraje každýVyhraje každýVyhraje každý boj. Když to ale slyšel Hokus Pokus, rozzlobil se  boj. Když to ale slyšel Hokus Pokus, rozzlobil se  boj. Když to ale slyšel Hokus Pokus, rozzlobil se  boj. Když to ale slyšel Hokus Pokus, rozzlobil se 
a zaklel: "Mocný zlatý prstene, přileť ke mně, ať jsi a zaklel: "Mocný zlatý prstene, přileť ke mně, ať jsi a zaklel: "Mocný zlatý prstene, přileť ke mně, ať jsi a zaklel: "Mocný zlatý prstene, přileť ke mně, ať jsi 
kdekoliv!"kdekoliv!"kdekoliv!"kdekoliv!"    
Takovéhle zaklínadlo nemohl prsten neposlechnout. Přiletěl. Takovéhle zaklínadlo nemohl prsten neposlechnout. Přiletěl. Takovéhle zaklínadlo nemohl prsten neposlechnout. Přiletěl. Takovéhle zaklínadlo nemohl prsten neposlechnout. Přiletěl. 



AAAA ččččaroděj ho daroval charoděj ho daroval charoděj ho daroval charoděj ho daroval chudým lidem. Těm náš prsten sloužil na věky věků. Dědil seudým lidem. Těm náš prsten sloužil na věky věků. Dědil seudým lidem. Těm náš prsten sloužil na věky věků. Dědil seudým lidem. Těm náš prsten sloužil na věky věků. Dědil se z generace  z generace  z generace  z generace 

na generaci. Chudý člověk totiž nemá pošetilá přání.na generaci. Chudý člověk totiž nemá pošetilá přání.na generaci. Chudý člověk totiž nemá pošetilá přání.na generaci. Chudý člověk totiž nemá pošetilá přání.    

Napsal a ilustroval Tomáš Tvrzický, 5. ročníkNapsal a ilustroval Tomáš Tvrzický, 5. ročníkNapsal a ilustroval Tomáš Tvrzický, 5. ročníkNapsal a ilustroval Tomáš Tvrzický, 5. ročník    
 

O chytrém MatějoviO chytrém MatějoviO chytrém MatějoviO chytrém Matějovi    
Tato poučná pohádka vypráví o tom, jak většinou ten, kdo Tato poučná pohádka vypráví o tom, jak většinou ten, kdo Tato poučná pohádka vypráví o tom, jak většinou ten, kdo Tato poučná pohádka vypráví o tom, jak většinou ten, kdo 
chce krást, často přichází o své. V jedné vesnici zvané chce krást, často přichází o své. V jedné vesnici zvané chce krást, často přichází o své. V jedné vesnici zvané chce krást, často přichází o své. V jedné vesnici zvané 
Prasečí LhoPrasečí LhoPrasečí LhoPrasečí Lhota bydlel švec a kovář Matěj. Jednou v noci ho ta bydlel švec a kovář Matěj. Jednou v noci ho ta bydlel švec a kovář Matěj. Jednou v noci ho ta bydlel švec a kovář Matěj. Jednou v noci ho 
probudila zvláštní návštěva. Tři trpaslíci a dvě víly. probudila zvláštní návštěva. Tři trpaslíci a dvě víly. probudila zvláštní návštěva. Tři trpaslíci a dvě víly. probudila zvláštní návštěva. Tři trpaslíci a dvě víly. 
Nejstarší víla řekla: "Promiň, že tě rušíme, ale sedlák Nejstarší víla řekla: "Promiň, že tě rušíme, ale sedlák Nejstarší víla řekla: "Promiň, že tě rušíme, ale sedlák Nejstarší víla řekla: "Promiň, že tě rušíme, ale sedlák 
Douba nám ukradl stříbrné sekery aDouba nám ukradl stříbrné sekery aDouba nám ukradl stříbrné sekery aDouba nám ukradl stříbrné sekery a taneční střevíčky. taneční střevíčky. taneční střevíčky. taneční střevíčky. 

Také nás vyhnal z našeho domova, prosíme, poTaké nás vyhnal z našeho domova, prosíme, poTaké nás vyhnal z našeho domova, prosíme, poTaké nás vyhnal z našeho domova, prosíme, pomoz nám."moz nám."moz nám."moz nám."    
"Zkusím to," řekl Matěj, ale pak ho něco napadlo. "A kde "Zkusím to," řekl Matěj, ale pak ho něco napadlo. "A kde "Zkusím to," řekl Matěj, ale pak ho něco napadlo. "A kde "Zkusím to," řekl Matěj, ale pak ho něco napadlo. "A kde 
budete přebývat?"budete přebývat?"budete přebývat?"budete přebývat?"    
Tentokrát odpověděl nejstarší trpaslík: "Sami nevíme."Tentokrát odpověděl nejstarší trpaslík: "Sami nevíme."Tentokrát odpověděl nejstarší trpaslík: "Sami nevíme."Tentokrát odpověděl nejstarší trpaslík: "Sami nevíme."    
"Tak víte co? Víly se mohou ubytovat pod verpánkem "Tak víte co? Víly se mohou ubytovat pod verpánkem "Tak víte co? Víly se mohou ubytovat pod verpánkem "Tak víte co? Víly se mohou ubytovat pod verpánkem 
aaaa trpaslíci, vy si budete v kovárně připadat jako doma."trpaslíci, vy si budete v kovárně připadat jako doma."trpaslíci, vy si budete v kovárně připadat jako doma."trpaslíci, vy si budete v kovárně připadat jako doma."    

"Děkujem"Děkujem"Děkujem"Děkujeme," prohlásili všichni sborem. Dalšího rána zašel Matěj za sedlákem Doubou s žádostí, e," prohlásili všichni sborem. Dalšího rána zašel Matěj za sedlákem Doubou s žádostí, e," prohlásili všichni sborem. Dalšího rána zašel Matěj za sedlákem Doubou s žádostí, e," prohlásili všichni sborem. Dalšího rána zašel Matěj za sedlákem Doubou s žádostí, 
jestli by ukradené věci nevrátil. Sedlák Douba se jenom uchechtl a povídá: "To víš, že je vrátím, jestli by ukradené věci nevrátil. Sedlák Douba se jenom uchechtl a povídá: "To víš, že je vrátím, jestli by ukradené věci nevrátil. Sedlák Douba se jenom uchechtl a povídá: "To víš, že je vrátím, jestli by ukradené věci nevrátil. Sedlák Douba se jenom uchechtl a povídá: "To víš, že je vrátím, 
ale až mi ukradneš mého nejlepšího koně. Bude ho hlídat všechna čeládka ale až mi ukradneš mého nejlepšího koně. Bude ho hlídat všechna čeládka ale až mi ukradneš mého nejlepšího koně. Bude ho hlídat všechna čeládka ale až mi ukradneš mého nejlepšího koně. Bude ho hlídat všechna čeládka a všichni budou mít a všichni budou mít a všichni budou mít a všichni budou mít 
pušku." Matěj se však nelekl a odpověděl: "Zavazuješ se tedy přísahou, že pokud se mi podaří pušku." Matěj se však nelekl a odpověděl: "Zavazuješ se tedy přísahou, že pokud se mi podaří pušku." Matěj se však nelekl a odpověděl: "Zavazuješ se tedy přísahou, že pokud se mi podaří pušku." Matěj se však nelekl a odpověděl: "Zavazuješ se tedy přísahou, že pokud se mi podaří 
ukrást ti koně, všechny věci vrátíš?"ukrást ti koně, všechny věci vrátíš?"ukrást ti koně, všechny věci vrátíš?"ukrást ti koně, všechny věci vrátíš?"    
"Ano, to se zavazuji.""Ano, to se zavazuji.""Ano, to se zavazuji.""Ano, to se zavazuji."    
"V tom případě to zkusím," ukončil dohadování Matěj. Od staré selky si koupil šaty"V tom případě to zkusím," ukončil dohadování Matěj. Od staré selky si koupil šaty"V tom případě to zkusím," ukončil dohadování Matěj. Od staré selky si koupil šaty"V tom případě to zkusím," ukončil dohadování Matěj. Od staré selky si koupil šaty, na trhu , na trhu , na trhu , na trhu 
nejlepší staročeskou medovinu a na závěr silný uspávací prostředek. Do medoviny dal uspávací nejlepší staročeskou medovinu a na závěr silný uspávací prostředek. Do medoviny dal uspávací nejlepší staročeskou medovinu a na závěr silný uspávací prostředek. Do medoviny dal uspávací nejlepší staročeskou medovinu a na závěr silný uspávací prostředek. Do medoviny dal uspávací 
prostředek, převlékl se do šatů od selky aprostředek, převlékl se do šatů od selky aprostředek, převlékl se do šatů od selky aprostředek, převlékl se do šatů od selky a takto připraven došel na statek sedláka Douby. takto připraven došel na statek sedláka Douby. takto připraven došel na statek sedláka Douby. takto připraven došel na statek sedláka Douby. 

Netrvalo dlouho a mezi čeládkou se rozkřiklo, že přišla babičkaNetrvalo dlouho a mezi čeládkou se rozkřiklo, že přišla babičkaNetrvalo dlouho a mezi čeládkou se rozkřiklo, že přišla babičkaNetrvalo dlouho a mezi čeládkou se rozkřiklo, že přišla babička, co zadarmo nalévá dobrou , co zadarmo nalévá dobrou , co zadarmo nalévá dobrou , co zadarmo nalévá dobrou 
medovinu. Za chvíli všichni usnuli, ale jeden hlídač si před usnutím sedl na koně a v sedle medovinu. Za chvíli všichni usnuli, ale jeden hlídač si před usnutím sedl na koně a v sedle medovinu. Za chvíli všichni usnuli, ale jeden hlídač si před usnutím sedl na koně a v sedle medovinu. Za chvíli všichni usnuli, ale jeden hlídač si před usnutím sedl na koně a v sedle 
usnul. Matěj ho nechtěl shodit, aby nespustil poplach. Natáhl tedy od trámu k trámu usnul. Matěj ho nechtěl shodit, aby nespustil poplach. Natáhl tedy od trámu k trámu usnul. Matěj ho nechtěl shodit, aby nespustil poplach. Natáhl tedy od trámu k trámu usnul. Matěj ho nechtěl shodit, aby nespustil poplach. Natáhl tedy od trámu k trámu 
uuuu stropu provazy a na ně položil sedlo istropu provazy a na ně položil sedlo istropu provazy a na ně položil sedlo istropu provazy a na ně položil sedlo i ssss hlídačem. hlídačem. hlídačem. hlídačem. Nakonec koni ovázal kopyta starými Nakonec koni ovázal kopyta starými Nakonec koni ovázal kopyta starými Nakonec koni ovázal kopyta starými 

hadry, aby neklapala a odjel. Ráno sedlák Douba nevěřil vlastním očím. Přijížděl Matěj na jeho hadry, aby neklapala a odjel. Ráno sedlák Douba nevěřil vlastním očím. Přijížděl Matěj na jeho hadry, aby neklapala a odjel. Ráno sedlák Douba nevěřil vlastním očím. Přijížděl Matěj na jeho hadry, aby neklapala a odjel. Ráno sedlák Douba nevěřil vlastním očím. Přijížděl Matěj na jeho 
koni. Chtě nechtě potom musel vrátit ukradené věci a dát trpaslíkům sto padesát stříbrných koni. Chtě nechtě potom musel vrátit ukradené věci a dát trpaslíkům sto padesát stříbrných koni. Chtě nechtě potom musel vrátit ukradené věci a dát trpaslíkům sto padesát stříbrných koni. Chtě nechtě potom musel vrátit ukradené věci a dát trpaslíkům sto padesát stříbrných 
tolarů, aby si mohli své sekery vyltolarů, aby si mohli své sekery vyltolarů, aby si mohli své sekery vyltolarů, aby si mohli své sekery vylepšit a vílám musel přenechat svou nejlepší louku. Nakonec epšit a vílám musel přenechat svou nejlepší louku. Nakonec epšit a vílám musel přenechat svou nejlepší louku. Nakonec epšit a vílám musel přenechat svou nejlepší louku. Nakonec 
místo aby vydělal, prodělal.místo aby vydělal, prodělal.místo aby vydělal, prodělal.místo aby vydělal, prodělal.    
Poučení na závěr: Kdo chce moc, často nemívá nic.Poučení na závěr: Kdo chce moc, často nemívá nic.Poučení na závěr: Kdo chce moc, často nemívá nic.Poučení na závěr: Kdo chce moc, často nemívá nic.    

Napsal a ilustroval David Hájek, 4. ročníkNapsal a ilustroval David Hájek, 4. ročníkNapsal a ilustroval David Hájek, 4. ročníkNapsal a ilustroval David Hájek, 4. ročník    



O princi, co neměl princeznuO princi, co neměl princeznuO princi, co neměl princeznuO princi, co neměl princeznu    
Byl jednou jeden princ a ten neměl žádnou prinByl jednou jeden princ a ten neměl žádnou prinByl jednou jeden princ a ten neměl žádnou prinByl jednou jeden princ a ten neměl žádnou princeznu. Neměl ji proto, že by byli chudí, právě ceznu. Neměl ji proto, že by byli chudí, právě ceznu. Neměl ji proto, že by byli chudí, právě ceznu. Neměl ji proto, že by byli chudí, právě 
naopak, byli hodně bohatí, ale tomuhle princi se z princezen žádná nelíbila. Proto se vydal do naopak, byli hodně bohatí, ale tomuhle princi se z princezen žádná nelíbila. Proto se vydal do naopak, byli hodně bohatí, ale tomuhle princi se z princezen žádná nelíbila. Proto se vydal do naopak, byli hodně bohatí, ale tomuhle princi se z princezen žádná nelíbila. Proto se vydal do 
světa najít si nějakou opravdovou princeznou.světa najít si nějakou opravdovou princeznou.světa najít si nějakou opravdovou princeznou.světa najít si nějakou opravdovou princeznou.    

Šel a šel. Šel tak dlouho, až došel ke zkamenělému Šel a šel. Šel tak dlouho, až došel ke zkamenělému Šel a šel. Šel tak dlouho, až došel ke zkamenělému Šel a šel. Šel tak dlouho, až došel ke zkamenělému 
hradu. Když ho vhradu. Když ho vhradu. Když ho vhradu. Když ho v dálce spatřil, na místě se zastavil.  dálce spatřil, na místě se zastavil.  dálce spatřil, na místě se zastavil.  dálce spatřil, na místě se zastavil. 
Nad hradem kroužily tisíce orlů, černých jako uhel. Nad hradem kroužily tisíce orlů, černých jako uhel. Nad hradem kroužily tisíce orlů, černých jako uhel. Nad hradem kroužily tisíce orlů, černých jako uhel. 
ZZZZ nejvyšší věže v tu chvíli začal vylétat tmavý vír. nejvyšší věže v tu chvíli začal vylétat tmavý vír. nejvyšší věže v tu chvíli začal vylétat tmavý vír. nejvyšší věže v tu chvíli začal vylétat tmavý vír. 

Točil se hrozivě, světla ubývalo. Najednou z tohoto Točil se hrozivě, světla ubývalo. Najednou z tohoto Točil se hrozivě, světla ubývalo. Najednou z tohoto Točil se hrozivě, světla ubývalo. Najednou z tohoto 
víru vylétl drak. Devítihlavý. Svolal k sobě černé orly. víru vylétl drak. Devítihlavý. Svolal k sobě černé orly. víru vylétl drak. Devítihlavý. Svolal k sobě černé orly. víru vylétl drak. Devítihlavý. Svolal k sobě černé orly. 
VšicVšicVšicVšichni prudce vzlétli.hni prudce vzlétli.hni prudce vzlétli.hni prudce vzlétli.    
Princ uviděl, že drak a orlové letí do neznáma, proto Princ uviděl, že drak a orlové letí do neznáma, proto Princ uviděl, že drak a orlové letí do neznáma, proto Princ uviděl, že drak a orlové letí do neznáma, proto 
si unaven lehl do trávy a usnul. Než drak s orly si unaven lehl do trávy a usnul. Než drak s orly si unaven lehl do trávy a usnul. Než drak s orly si unaven lehl do trávy a usnul. Než drak s orly 
přiletěl, bylo dávno odpoledne. Prince náhle vzbudil přiletěl, bylo dávno odpoledne. Prince náhle vzbudil přiletěl, bylo dávno odpoledne. Prince náhle vzbudil přiletěl, bylo dávno odpoledne. Prince náhle vzbudil 
dívčí křik a pláč. Prudce se posadil. Spatřil draka dívčí křik a pláč. Prudce se posadil. Spatřil draka dívčí křik a pláč. Prudce se posadil. Spatřil draka dívčí křik a pláč. Prudce se posadil. Spatřil draka 
nesoucího princeznu v silnýcnesoucího princeznu v silnýcnesoucího princeznu v silnýcnesoucího princeznu v silných drápech. Vzápětí se h drápech. Vzápětí se h drápech. Vzápětí se h drápech. Vzápětí se 
zase zjevil velký vír a drak do něj vletěl. Náš princ zase zjevil velký vír a drak do něj vletěl. Náš princ zase zjevil velký vír a drak do něj vletěl. Náš princ zase zjevil velký vír a drak do něj vletěl. Náš princ 
byl velmi statečný. Ihned se rozhodl, že princeznu byl velmi statečný. Ihned se rozhodl, že princeznu byl velmi statečný. Ihned se rozhodl, že princeznu byl velmi statečný. Ihned se rozhodl, že princeznu 
půjde zachránit.půjde zachránit.půjde zachránit.půjde zachránit.    

A jak se rozhodl, také vykonal. Vyrazil do zkamenělého hradu. Když otevřel vrata, rozsvítily se A jak se rozhodl, také vykonal. Vyrazil do zkamenělého hradu. Když otevřel vrata, rozsvítily se A jak se rozhodl, také vykonal. Vyrazil do zkamenělého hradu. Když otevřel vrata, rozsvítily se A jak se rozhodl, také vykonal. Vyrazil do zkamenělého hradu. Když otevřel vrata, rozsvítily se 
louče. Šel dál dlouče. Šel dál dlouče. Šel dál dlouče. Šel dál do nitra hradu. U stěny uviděl spát černé orly. Vstoupil do velkých dveří. o nitra hradu. U stěny uviděl spát černé orly. Vstoupil do velkých dveří. o nitra hradu. U stěny uviděl spát černé orly. Vstoupil do velkých dveří. o nitra hradu. U stěny uviděl spát černé orly. Vstoupil do velkých dveří. 
Odtud vedlo pět velkých schodišť. Princ se rozhodl, že půjde po třetích. Ty vedly uprostřed. Odtud vedlo pět velkých schodišť. Princ se rozhodl, že půjde po třetích. Ty vedly uprostřed. Odtud vedlo pět velkých schodišť. Princ se rozhodl, že půjde po třetích. Ty vedly uprostřed. Odtud vedlo pět velkých schodišť. Princ se rozhodl, že půjde po třetích. Ty vedly uprostřed. 
Když vyšel schody nahoru a šlápl na poslední schod, v tom okamžiku začal hořet koberec. Když vyšel schody nahoru a šlápl na poslední schod, v tom okamžiku začal hořet koberec. Když vyšel schody nahoru a šlápl na poslední schod, v tom okamžiku začal hořet koberec. Když vyšel schody nahoru a šlápl na poslední schod, v tom okamžiku začal hořet koberec. 
PPPPrinc se rozeběhl a skočil. V ten moment plameny ustaly. Před princem se objevily těžké kované rinc se rozeběhl a skočil. V ten moment plameny ustaly. Před princem se objevily těžké kované rinc se rozeběhl a skočil. V ten moment plameny ustaly. Před princem se objevily těžké kované rinc se rozeběhl a skočil. V ten moment plameny ustaly. Před princem se objevily těžké kované 
dveře, které jen s velkou námahou otevřel. Vysílený padl princezně k nohám.dveře, které jen s velkou námahou otevřel. Vysílený padl princezně k nohám.dveře, které jen s velkou námahou otevřel. Vysílený padl princezně k nohám.dveře, které jen s velkou námahou otevřel. Vysílený padl princezně k nohám.    
Princezna ho políbila a princ plný nové síly se odhodlaně postavil drakovi. K princeznPrincezna ho políbila a princ plný nové síly se odhodlaně postavil drakovi. K princeznPrincezna ho políbila a princ plný nové síly se odhodlaně postavil drakovi. K princeznPrincezna ho políbila a princ plný nové síly se odhodlaně postavil drakovi. K princezniným iným iným iným 
nohám začala padat jedna dračí hlava za druhou. Podařilo se. Princ princeznu zachránil nohám začala padat jedna dračí hlava za druhou. Podařilo se. Princ princeznu zachránil nohám začala padat jedna dračí hlava za druhou. Podařilo se. Princ princeznu zachránil nohám začala padat jedna dračí hlava za druhou. Podařilo se. Princ princeznu zachránil 
před jistou smrtí. Nabídl jí své rámě. Nakonec se konala slavná a bohatá svatba. Určitě spolu před jistou smrtí. Nabídl jí své rámě. Nakonec se konala slavná a bohatá svatba. Určitě spolu před jistou smrtí. Nabídl jí své rámě. Nakonec se konala slavná a bohatá svatba. Určitě spolu před jistou smrtí. Nabídl jí své rámě. Nakonec se konala slavná a bohatá svatba. Určitě spolu 
měli kopu dětí, a jestli neumřeli, žijí tam dodnes.měli kopu dětí, a jestli neumřeli, žijí tam dodnes.měli kopu dětí, a jestli neumřeli, žijí tam dodnes.měli kopu dětí, a jestli neumřeli, žijí tam dodnes.    

Napsal a ilustrovaNapsal a ilustrovaNapsal a ilustrovaNapsal a ilustroval Martin Vach, 5. ročníkl Martin Vach, 5. ročníkl Martin Vach, 5. ročníkl Martin Vach, 5. ročník    
 

O statečném ševciO statečném ševciO statečném ševciO statečném ševci    
Bylo jednou jedno království, v kterém žili šťastní lidé. Jednak princezna, a pak hlavně její Bylo jednou jedno království, v kterém žili šťastní lidé. Jednak princezna, a pak hlavně její Bylo jednou jedno království, v kterém žili šťastní lidé. Jednak princezna, a pak hlavně její Bylo jednou jedno království, v kterém žili šťastní lidé. Jednak princezna, a pak hlavně její 
bratr bratr bratr bratr ---- princ. Ten se ale odstěhoval do jiného hradu. Na druhé straně království žil zlý  princ. Ten se ale odstěhoval do jiného hradu. Na druhé straně království žil zlý  princ. Ten se ale odstěhoval do jiného hradu. Na druhé straně království žil zlý  princ. Ten se ale odstěhoval do jiného hradu. Na druhé straně království žil zlý 
čaroděj, který se chtěl zmocnčaroděj, který se chtěl zmocnčaroděj, který se chtěl zmocnčaroděj, který se chtěl zmocnit světa. Tak vyslal draka, ať unese princeznu. Drak se ovšem it světa. Tak vyslal draka, ať unese princeznu. Drak se ovšem it světa. Tak vyslal draka, ať unese princeznu. Drak se ovšem it světa. Tak vyslal draka, ať unese princeznu. Drak se ovšem 
usídil v jeskyni. Brzy se po království rozneslo, že právě tenhle drak morduje zajíčky, srny usídil v jeskyni. Brzy se po království rozneslo, že právě tenhle drak morduje zajíčky, srny usídil v jeskyni. Brzy se po království rozneslo, že právě tenhle drak morduje zajíčky, srny usídil v jeskyni. Brzy se po království rozneslo, že právě tenhle drak morduje zajíčky, srny 



aaaa telata. Král proto čekal, až přijde telata. Král proto čekal, až přijde telata. Král proto čekal, až přijde telata. Král proto čekal, až přijde 

někdo, kdo se odváží tohohle draka někdo, kdo se odváží tohohle draka někdo, kdo se odváží tohohle draka někdo, kdo se odváží tohohle draka 
zabít. Už to dal zabít. Už to dal zabít. Už to dal zabít. Už to dal vybubnovatvybubnovatvybubnovatvybubnovat po celém  po celém  po celém  po celém 
království. Zanedlouho po vyhlášení se království. Zanedlouho po vyhlášení se království. Zanedlouho po vyhlášení se království. Zanedlouho po vyhlášení se 
dostavil ke králi ubohý chudý švec. dostavil ke králi ubohý chudý švec. dostavil ke králi ubohý chudý švec. dostavil ke králi ubohý chudý švec. 
"Vážený pane králi, já toho draka "Vážený pane králi, já toho draka "Vážený pane králi, já toho draka "Vážený pane králi, já toho draka 
zabiju, ale musím mít hovězí kůži zabiju, ale musím mít hovězí kůži zabiju, ale musím mít hovězí kůži zabiju, ale musím mít hovězí kůži 
aaaa vápno." Tak mu to přinesli. Vždyť to vápno." Tak mu to přinesli. Vždyť to vápno." Tak mu to přinesli. Vždyť to vápno." Tak mu to přinesli. Vždyť to 

moc nestálo. Milý švec začal okamžitě moc nestálo. Milý švec začal okamžitě moc nestálo. Milý švec začal okamžitě moc nestálo. Milý švec začal okamžitě 
něco šít. Právě z té kůže.něco šít. Právě z té kůže.něco šít. Právě z té kůže.něco šít. Právě z té kůže. Na druhý den  Na druhý den  Na druhý den  Na druhý den 
se vydal švec ke skále. Vlekl těžké břemeno. Krávu jako živou. Položil ji vedle dračí skály. Poté se vydal švec ke skále. Vlekl těžké břemeno. Krávu jako živou. Položil ji vedle dračí skály. Poté se vydal švec ke skále. Vlekl těžké břemeno. Krávu jako živou. Položil ji vedle dračí skály. Poté se vydal švec ke skále. Vlekl těžké břemeno. Krávu jako živou. Položil ji vedle dračí skály. Poté 
se schoval v nedalekém lese. Drak vylétl, hladový, až mu rachotilo břicho. Okamžitě si všiml se schoval v nedalekém lese. Drak vylétl, hladový, až mu rachotilo břicho. Okamžitě si všiml se schoval v nedalekém lese. Drak vylétl, hladový, až mu rachotilo břicho. Okamžitě si všiml se schoval v nedalekém lese. Drak vylétl, hladový, až mu rachotilo břicho. Okamžitě si všiml 
hovězího. Sletěl dolů na zem, zakousl se do krávy. hovězího. Sletěl dolů na zem, zakousl se do krávy. hovězího. Sletěl dolů na zem, zakousl se do krávy. hovězího. Sletěl dolů na zem, zakousl se do krávy. Začal se ládovat, až ji celou snědl. Jak jistě Začal se ládovat, až ji celou snědl. Jak jistě Začal se ládovat, až ji celou snědl. Jak jistě Začal se ládovat, až ji celou snědl. Jak jistě 
tušíte, sežral kůži i s vápnem. Pak už jen stačil doušek vody a smrt byla nablízku.tušíte, sežral kůži i s vápnem. Pak už jen stačil doušek vody a smrt byla nablízku.tušíte, sežral kůži i s vápnem. Pak už jen stačil doušek vody a smrt byla nablízku.tušíte, sežral kůži i s vápnem. Pak už jen stačil doušek vody a smrt byla nablízku.    
Švec dostal svou odměnu. A lidé v království nyní hledají někoho, kdo je zbaví zlého čaroděje. Švec dostal svou odměnu. A lidé v království nyní hledají někoho, kdo je zbaví zlého čaroděje. Švec dostal svou odměnu. A lidé v království nyní hledají někoho, kdo je zbaví zlého čaroděje. Švec dostal svou odměnu. A lidé v království nyní hledají někoho, kdo je zbaví zlého čaroděje. 
Aby se už konečně měli dobře. Aby se už konečně měli dobře. Aby se už konečně měli dobře. Aby se už konečně měli dobře. Zrovna včera to nechali vybubnovat i u nás ve vsi. Nepřihlásíš Zrovna včera to nechali vybubnovat i u nás ve vsi. Nepřihlásíš Zrovna včera to nechali vybubnovat i u nás ve vsi. Nepřihlásíš Zrovna včera to nechali vybubnovat i u nás ve vsi. Nepřihlásíš 
se?se?se?se?    

Napsal a ilustroval Patrik Tůma, 4. ročníkNapsal a ilustroval Patrik Tůma, 4. ročníkNapsal a ilustroval Patrik Tůma, 4. ročníkNapsal a ilustroval Patrik Tůma, 4. ročník    
 

Tři životyTři životyTři životyTři životy    
Bylo jedno velké království. V tom království žil černokněžník Budivoj. Byl zlý, ovládal černou Bylo jedno velké království. V tom království žil černokněžník Budivoj. Byl zlý, ovládal černou Bylo jedno velké království. V tom království žil černokněžník Budivoj. Byl zlý, ovládal černou Bylo jedno velké království. V tom království žil černokněžník Budivoj. Byl zlý, ovládal černou 
magii. Rozhodl se, že ukradne princeznmagii. Rozhodl se, že ukradne princeznmagii. Rozhodl se, že ukradne princeznmagii. Rozhodl se, že ukradne princeznu Izabelu z Moudrého království. Její otec Dobroděj si u Izabelu z Moudrého království. Její otec Dobroděj si u Izabelu z Moudrého království. Její otec Dobroděj si u Izabelu z Moudrého království. Její otec Dobroděj si 
nevěděl rady. Proto zavolal kouzelníka Sedmihoru, aby mu poradil. Kouzelník si věděl rady nevěděl rady. Proto zavolal kouzelníka Sedmihoru, aby mu poradil. Kouzelník si věděl rady nevěděl rady. Proto zavolal kouzelníka Sedmihoru, aby mu poradil. Kouzelník si věděl rady nevěděl rady. Proto zavolal kouzelníka Sedmihoru, aby mu poradil. Kouzelník si věděl rady 
úplně se vším. Chvíli přemýšlel. A už ho to napadlo. Vyčaroval kouzelné balonky. Poté je úplně se vším. Chvíli přemýšlel. A už ho to napadlo. Vyčaroval kouzelné balonky. Poté je úplně se vším. Chvíli přemýšlel. A už ho to napadlo. Vyčaroval kouzelné balonky. Poté je úplně se vším. Chvíli přemýšlel. A už ho to napadlo. Vyčaroval kouzelné balonky. Poté je 
nafoukl. Naplnil je ohnafoukl. Naplnil je ohnafoukl. Naplnil je ohnafoukl. Naplnil je ohněm. Po vypuštění začaly na černokněžníka chrlit oheň. Sice ho zastavily, něm. Po vypuštění začaly na černokněžníka chrlit oheň. Sice ho zastavily, něm. Po vypuštění začaly na černokněžníka chrlit oheň. Sice ho zastavily, něm. Po vypuštění začaly na černokněžníka chrlit oheň. Sice ho zastavily, 
ale ne na dlouho. Jednoho večera se přiblížil a nožem je propíchl.ale ne na dlouho. Jednoho večera se přiblížil a nožem je propíchl.ale ne na dlouho. Jednoho večera se přiblížil a nožem je propíchl.ale ne na dlouho. Jednoho večera se přiblížil a nožem je propíchl.    
Za hlubokým lesem bylo ještě jedno království Za hlubokým lesem bylo ještě jedno království Za hlubokým lesem bylo ještě jedno království Za hlubokým lesem bylo ještě jedno království ---- Kloboukových hor. Žil tam princ Evžen a král  Kloboukových hor. Žil tam princ Evžen a král  Kloboukových hor. Žil tam princ Evžen a král  Kloboukových hor. Žil tam princ Evžen a král 
Ctirad. Jednou jel prCtirad. Jednou jel prCtirad. Jednou jel prCtirad. Jednou jel princ okolo velmi nehezkého zámku. Byl zvědavý, proto se do toho zámku inc okolo velmi nehezkého zámku. Byl zvědavý, proto se do toho zámku inc okolo velmi nehezkého zámku. Byl zvědavý, proto se do toho zámku inc okolo velmi nehezkého zámku. Byl zvědavý, proto se do toho zámku 
podíval. A hele, tady bylo věcí! Tak to dosud nikdy neviděl. podíval. A hele, tady bylo věcí! Tak to dosud nikdy neviděl. podíval. A hele, tady bylo věcí! Tak to dosud nikdy neviděl. podíval. A hele, tady bylo věcí! Tak to dosud nikdy neviděl. 
Hned si chtěl něco vzít s sebou, ale v tu chvíli přišel Hned si chtěl něco vzít s sebou, ale v tu chvíli přišel Hned si chtěl něco vzít s sebou, ale v tu chvíli přišel Hned si chtěl něco vzít s sebou, ale v tu chvíli přišel 
černokněžník a začaroval ho v koně. Jenže, jak víme, koně černokněžník a začaroval ho v koně. Jenže, jak víme, koně černokněžník a začaroval ho v koně. Jenže, jak víme, koně černokněžník a začaroval ho v koně. Jenže, jak víme, koně 
jsou plachá jsou plachá jsou plachá jsou plachá zvířata.zvířata.zvířata.zvířata.    
Princ utekl, než by zajíc dvakrát dupl. V tom okamžení se Princ utekl, než by zajíc dvakrát dupl. V tom okamžení se Princ utekl, než by zajíc dvakrát dupl. V tom okamžení se Princ utekl, než by zajíc dvakrát dupl. V tom okamžení se 
nad něj snesl orel, dal mu jedno peříčko a povídá: "To je nad něj snesl orel, dal mu jedno peříčko a povídá: "To je nad něj snesl orel, dal mu jedno peříčko a povídá: "To je nad něj snesl orel, dal mu jedno peříčko a povídá: "To je 
moje vzácné peříčko. Můžeš jím vrátit život třem lidem!" moje vzácné peříčko. Můžeš jím vrátit život třem lidem!" moje vzácné peříčko. Můžeš jím vrátit život třem lidem!" moje vzácné peříčko. Můžeš jím vrátit život třem lidem!" 
Princ se zarazil. Hned dostal nápad. Zabije se a pak si Princ se zarazil. Hned dostal nápad. Zabije se a pak si Princ se zarazil. Hned dostal nápad. Zabije se a pak si Princ se zarazil. Hned dostal nápad. Zabije se a pak si 
vrátí svou původnívrátí svou původnívrátí svou původnívrátí svou původní podobu. Vrazil do silně ostré větve  podobu. Vrazil do silně ostré větve  podobu. Vrazil do silně ostré větve  podobu. Vrazil do silně ostré větve 



aaaa prásk. Byl mrtvý. Sneslo se na něj orlí peříčko a hned byl živ. A co víc, ve své dřívější prásk. Byl mrtvý. Sneslo se na něj orlí peříčko a hned byl živ. A co víc, ve své dřívější prásk. Byl mrtvý. Sneslo se na něj orlí peříčko a hned byl živ. A co víc, ve své dřívější prásk. Byl mrtvý. Sneslo se na něj orlí peříčko a hned byl živ. A co víc, ve své dřívější 

podobě. "Hurá!" radoval se.podobě. "Hurá!" radoval se.podobě. "Hurá!" radoval se.podobě. "Hurá!" radoval se.    
Černoernoernoernokněžník vše viděl. Hrozně se rozčílil a řval, až bum a prásk! Propadl se do země a byl kněžník vše viděl. Hrozně se rozčílil a řval, až bum a prásk! Propadl se do země a byl kněžník vše viděl. Hrozně se rozčílil a řval, až bum a prásk! Propadl se do země a byl kněžník vše viděl. Hrozně se rozčílil a řval, až bum a prásk! Propadl se do země a byl 

mrtvý. mrtvý. mrtvý. mrtvý. To bylo radosti. Princ popadl princeznu Isabelu a vydali se na zpáteční cestu do To bylo radosti. Princ popadl princeznu Isabelu a vydali se na zpáteční cestu do To bylo radosti. Princ popadl princeznu Isabelu a vydali se na zpáteční cestu do To bylo radosti. Princ popadl princeznu Isabelu a vydali se na zpáteční cestu do 
svých království. Oba se do sebe zamilovali, a tak svatbě nic nebránilo. A peříčko? Je zavěšeno svých království. Oba se do sebe zamilovali, a tak svatbě nic nebránilo. A peříčko? Je zavěšeno svých království. Oba se do sebe zamilovali, a tak svatbě nic nebránilo. A peříčko? Je zavěšeno svých království. Oba se do sebe zamilovali, a tak svatbě nic nebránilo. A peříčko? Je zavěšeno 
v pokoji manželů a čeká na svůj čas. Co kdyby bylo potřeba?v pokoji manželů a čeká na svůj čas. Co kdyby bylo potřeba?v pokoji manželů a čeká na svůj čas. Co kdyby bylo potřeba?v pokoji manželů a čeká na svůj čas. Co kdyby bylo potřeba?    

Napsala a ilustrovaNapsala a ilustrovaNapsala a ilustrovaNapsala a ilustrovala Martina Janečková, 4. ročníkla Martina Janečková, 4. ročníkla Martina Janečková, 4. ročníkla Martina Janečková, 4. ročník    
 

Bajka 
Že zvířátka lidem závidí? V bajce nás o tom poučí. 

 

Líný BonnyLíný BonnyLíný BonnyLíný Bonny    
Byl jednou jeden les a v tom lese žila zvířátka. Žili tu společně králíci, lišky, psi i kočky, Byl jednou jeden les a v tom lese žila zvířátka. Žili tu společně králíci, lišky, psi i kočky, Byl jednou jeden les a v tom lese žila zvířátka. Žili tu společně králíci, lišky, psi i kočky, Byl jednou jeden les a v tom lese žila zvířátka. Žili tu společně králíci, lišky, psi i kočky, 
kteří odešli od lidí. Řídili se podle svých pravidel a všikteří odešli od lidí. Řídili se podle svých pravidel a všikteří odešli od lidí. Řídili se podle svých pravidel a všikteří odešli od lidí. Řídili se podle svých pravidel a všichni měli nějakou práci, kterou chni měli nějakou práci, kterou chni měli nějakou práci, kterou chni měli nějakou práci, kterou 

museli vykonávat. Jednoho dne se stalo, že si pes Bonny museli vykonávat. Jednoho dne se stalo, že si pes Bonny museli vykonávat. Jednoho dne se stalo, že si pes Bonny museli vykonávat. Jednoho dne se stalo, že si pes Bonny 
řekl: "Už nebudu pracovat, protože mě to nebaví." Kočka řekl: "Už nebudu pracovat, protože mě to nebaví." Kočka řekl: "Už nebudu pracovat, protože mě to nebaví." Kočka řekl: "Už nebudu pracovat, protože mě to nebaví." Kočka 
Líza ho šla přesvědčit, aby pracoval. Poradila mu: "Když Líza ho šla přesvědčit, aby pracoval. Poradila mu: "Když Líza ho šla přesvědčit, aby pracoval. Poradila mu: "Když Líza ho šla přesvědčit, aby pracoval. Poradila mu: "Když 
nebudeš pracovat, ostatní nebudou mít dostatek jídla nanebudeš pracovat, ostatní nebudou mít dostatek jídla nanebudeš pracovat, ostatní nebudou mít dostatek jídla nanebudeš pracovat, ostatní nebudou mít dostatek jídla na    
zimu." Bonny na to nereagoval. Bylo to špatně, protože by zimu." Bonny na to nereagoval. Bylo to špatně, protože by zimu." Bonny na to nereagoval. Bylo to špatně, protože by zimu." Bonny na to nereagoval. Bylo to špatně, protože by 
samozřejmě umřeli hlady. Za týden se začalo rozdělovat samozřejmě umřeli hlady. Za týden se začalo rozdělovat samozřejmě umřeli hlady. Za týden se začalo rozdělovat samozřejmě umřeli hlady. Za týden se začalo rozdělovat 
jídlo podle toho, kolik měl kdo odpracováno. Když tam jídlo podle toho, kolik měl kdo odpracováno. Když tam jídlo podle toho, kolik měl kdo odpracováno. Když tam jídlo podle toho, kolik měl kdo odpracováno. Když tam 
Bonny přišel, čekalo na něj jen několik kousků jídla. Divil se, Bonny přišel, čekalo na něj jen několik kousků jídla. Divil se, Bonny přišel, čekalo na něj jen několik kousků jídla. Divil se, Bonny přišel, čekalo na něj jen několik kousků jídla. Divil se, 
proč ostatní dostali mnoproč ostatní dostali mnoproč ostatní dostali mnoproč ostatní dostali mnohem více. Po pár týdnech mu jídlo hem více. Po pár týdnech mu jídlo hem více. Po pár týdnech mu jídlo hem více. Po pár týdnech mu jídlo 
začalo docházet. A tak ho napadlo, že někoho o trochu začalo docházet. A tak ho napadlo, že někoho o trochu začalo docházet. A tak ho napadlo, že někoho o trochu začalo docházet. A tak ho napadlo, že někoho o trochu 
jídla požádá. Bohužel mu ostatní zvířátka nemohla nic jídla požádá. Bohužel mu ostatní zvířátka nemohla nic jídla požádá. Bohužel mu ostatní zvířátka nemohla nic jídla požádá. Bohužel mu ostatní zvířátka nemohla nic 
dát, protože by jim to nestačilo do dalšího rozdělování. Ze dát, protože by jim to nestačilo do dalšího rozdělování. Ze dát, protože by jim to nestačilo do dalšího rozdělování. Ze dát, protože by jim to nestačilo do dalšího rozdělování. Ze 

samého zoufalství zašel za Lízou. Ta mu přece jenom něsamého zoufalství zašel za Lízou. Ta mu přece jenom něsamého zoufalství zašel za Lízou. Ta mu přece jenom něsamého zoufalství zašel za Lízou. Ta mu přece jenom něco málo k zakousnutí dala. A Bonny jí co málo k zakousnutí dala. A Bonny jí co málo k zakousnutí dala. A Bonny jí co málo k zakousnutí dala. A Bonny jí 
začal vyprávět, že má nedostatek jídla. "Jsem už tak slabý, že ani nemůžu pracovat. Prosím, začal vyprávět, že má nedostatek jídla. "Jsem už tak slabý, že ani nemůžu pracovat. Prosím, začal vyprávět, že má nedostatek jídla. "Jsem už tak slabý, že ani nemůžu pracovat. Prosím, začal vyprávět, že má nedostatek jídla. "Jsem už tak slabý, že ani nemůžu pracovat. Prosím, 
pomoz mi." Líza mu vysvětlila, jak funguje rozdělování jídla a proč se musí pracovat. Bonny pomoz mi." Líza mu vysvětlila, jak funguje rozdělování jídla a proč se musí pracovat. Bonny pomoz mi." Líza mu vysvětlila, jak funguje rozdělování jídla a proč se musí pracovat. Bonny pomoz mi." Líza mu vysvětlila, jak funguje rozdělování jídla a proč se musí pracovat. Bonny 
pečlivě poslouchal. Nakonec se dozpečlivě poslouchal. Nakonec se dozpečlivě poslouchal. Nakonec se dozpečlivě poslouchal. Nakonec se dozvěděl, že když bude opravdu pracovat podle svých sil, bude věděl, že když bude opravdu pracovat podle svých sil, bude věděl, že když bude opravdu pracovat podle svých sil, bude věděl, že když bude opravdu pracovat podle svých sil, bude 
mít dostatek jídla, aby mu to stačilo k dobrému životu. A od té doby té doby Bonny vždy mít dostatek jídla, aby mu to stačilo k dobrému životu. A od té doby té doby Bonny vždy mít dostatek jídla, aby mu to stačilo k dobrému životu. A od té doby té doby Bonny vždy mít dostatek jídla, aby mu to stačilo k dobrému životu. A od té doby té doby Bonny vždy 
pracoval a měl proto hromadu jídla. Začal si také užívat více života.pracoval a měl proto hromadu jídla. Začal si také užívat více života.pracoval a měl proto hromadu jídla. Začal si také užívat více života.pracoval a měl proto hromadu jídla. Začal si také užívat více života.    
Poučení: Musíš pracovat, jinak nebudeš Poučení: Musíš pracovat, jinak nebudeš Poučení: Musíš pracovat, jinak nebudeš Poučení: Musíš pracovat, jinak nebudeš mít na jídlo.mít na jídlo.mít na jídlo.mít na jídlo.    

Napsal a ilustroval Patrik Šustr, 4. ročníkNapsal a ilustroval Patrik Šustr, 4. ročníkNapsal a ilustroval Patrik Šustr, 4. ročníkNapsal a ilustroval Patrik Šustr, 4. ročník    



Panda a opicePanda a opicePanda a opicePanda a opice    
Jednoho dne se panda vsadila s opicí, že Jednoho dne se panda vsadila s opicí, že Jednoho dne se panda vsadila s opicí, že Jednoho dne se panda vsadila s opicí, že 
týden vydrží bez jídla. Opice se jí hned týden vydrží bez jídla. Opice se jí hned týden vydrží bez jídla. Opice se jí hned týden vydrží bez jídla. Opice se jí hned 
začala posmívat, že to nevydrží. Panda tedy začala posmívat, že to nevydrží. Panda tedy začala posmívat, že to nevydrží. Panda tedy začala posmívat, že to nevydrží. Panda tedy 
šla domů. Když se ráno probudila, měla šla domů. Když se ráno probudila, měla šla domů. Když se ráno probudila, měla šla domů. Když se ráno probudila, měla 
opravdu veliký hlaopravdu veliký hlaopravdu veliký hlaopravdu veliký hlad. Proto šla do lednice d. Proto šla do lednice d. Proto šla do lednice d. Proto šla do lednice 
aaaa půlku lednice vyjedla.půlku lednice vyjedla.půlku lednice vyjedla.půlku lednice vyjedla.    

Pak si hned vzpomněla na svůj slib Pak si hned vzpomněla na svůj slib Pak si hned vzpomněla na svůj slib Pak si hned vzpomněla na svůj slib ---- nemá přece nic jíst. Hned z toho měla špatné svědomí.  nemá přece nic jíst. Hned z toho měla špatné svědomí.  nemá přece nic jíst. Hned z toho měla špatné svědomí.  nemá přece nic jíst. Hned z toho měla špatné svědomí. 
Jak to jen vyřeší? Úplně jednoduše Jak to jen vyřeší? Úplně jednoduše Jak to jen vyřeší? Úplně jednoduše Jak to jen vyřeší? Úplně jednoduše ---- opici to prostě nepoví. Když odpoledne přišla opice,  opici to prostě nepoví. Když odpoledne přišla opice,  opici to prostě nepoví. Když odpoledne přišla opice,  opici to prostě nepoví. Když odpoledne přišla opice, 
ptala se pandy, jestli něcptala se pandy, jestli něcptala se pandy, jestli něcptala se pandy, jestli něco snědla.o snědla.o snědla.o snědla.    
Ta hned vykřikla: "Nic, nic, neměla jsem vůbec hlad." Pak šli panda s opicí ven, a jelikož si Ta hned vykřikla: "Nic, nic, neměla jsem vůbec hlad." Pak šli panda s opicí ven, a jelikož si Ta hned vykřikla: "Nic, nic, neměla jsem vůbec hlad." Pak šli panda s opicí ven, a jelikož si Ta hned vykřikla: "Nic, nic, neměla jsem vůbec hlad." Pak šli panda s opicí ven, a jelikož si 
celé odpoledne až do večera hráli, bylo lehké na hlad zapomenout. Opice se divila, jak je panda celé odpoledne až do večera hráli, bylo lehké na hlad zapomenout. Opice se divila, jak je panda celé odpoledne až do večera hráli, bylo lehké na hlad zapomenout. Opice se divila, jak je panda celé odpoledne až do večera hráli, bylo lehké na hlad zapomenout. Opice se divila, jak je panda 
svěží a čilá, ale říkala si, že první den se to dá vydržsvěží a čilá, ale říkala si, že první den se to dá vydržsvěží a čilá, ale říkala si, že první den se to dá vydržsvěží a čilá, ale říkala si, že první den se to dá vydržet. Večer přišla panda domů a měla et. Večer přišla panda domů a měla et. Večer přišla panda domů a měla et. Večer přišla panda domů a měla 
zase hlad. Otevřela lednici a tam se na ni usmál banán. Krásný, velký, žluťoučký. Hned ho zase hlad. Otevřela lednici a tam se na ni usmál banán. Krásný, velký, žluťoučký. Hned ho zase hlad. Otevřela lednici a tam se na ni usmál banán. Krásný, velký, žluťoučký. Hned ho zase hlad. Otevřela lednici a tam se na ni usmál banán. Krásný, velký, žluťoučký. Hned ho 
snědla a šla spát.snědla a šla spát.snědla a šla spát.snědla a šla spát.    
A tak to šlo každý den. Opici to začalo být divné. Proto nalíčila na pandu past. Vlastně A tak to šlo každý den. Opici to začalo být divné. Proto nalíčila na pandu past. Vlastně A tak to šlo každý den. Opici to začalo být divné. Proto nalíčila na pandu past. Vlastně A tak to šlo každý den. Opici to začalo být divné. Proto nalíčila na pandu past. Vlastně 
pastičku. A umístila jipastičku. A umístila jipastičku. A umístila jipastičku. A umístila ji do lednice. A zakryla ji kopcem šlehačky. Tu měla přeci panda moc  do lednice. A zakryla ji kopcem šlehačky. Tu měla přeci panda moc  do lednice. A zakryla ji kopcem šlehačky. Tu měla přeci panda moc  do lednice. A zakryla ji kopcem šlehačky. Tu měla přeci panda moc 
ráda. A šla v klidu spát. Pozdě večer ji vzbudil hlasitý výkřik. Rychle za pandou. No jasně, ráda. A šla v klidu spát. Pozdě večer ji vzbudil hlasitý výkřik. Rychle za pandou. No jasně, ráda. A šla v klidu spát. Pozdě večer ji vzbudil hlasitý výkřik. Rychle za pandou. No jasně, ráda. A šla v klidu spát. Pozdě večer ji vzbudil hlasitý výkřik. Rychle za pandou. No jasně, 
panda má skřípnutou packu v pasti.panda má skřípnutou packu v pasti.panda má skřípnutou packu v pasti.panda má skřípnutou packu v pasti.    
Opice jí pomohla z pasti ven. "Proč jsi celou dobu lhala?"Opice jí pomohla z pasti ven. "Proč jsi celou dobu lhala?"Opice jí pomohla z pasti ven. "Proč jsi celou dobu lhala?"Opice jí pomohla z pasti ven. "Proč jsi celou dobu lhala?"    
"B"B"B"Bylo to hrozné, stydím se, ale nechtěla jsem se nechat zahanbit. Ale teď je to pro mě ještě ylo to hrozné, stydím se, ale nechtěla jsem se nechat zahanbit. Ale teď je to pro mě ještě ylo to hrozné, stydím se, ale nechtěla jsem se nechat zahanbit. Ale teď je to pro mě ještě ylo to hrozné, stydím se, ale nechtěla jsem se nechat zahanbit. Ale teď je to pro mě ještě 
větší ostuda. Měla jsem ti hned první den říct pravdu."větší ostuda. Měla jsem ti hned první den říct pravdu."větší ostuda. Měla jsem ti hned první den říct pravdu."větší ostuda. Měla jsem ti hned první den říct pravdu."    
Ponaučení: Nevsázej se o něco, co nedovedeš. Jo a nezapomeň, že lež má krátké nohy.Ponaučení: Nevsázej se o něco, co nedovedeš. Jo a nezapomeň, že lež má krátké nohy.Ponaučení: Nevsázej se o něco, co nedovedeš. Jo a nezapomeň, že lež má krátké nohy.Ponaučení: Nevsázej se o něco, co nedovedeš. Jo a nezapomeň, že lež má krátké nohy.    

Napsala a ilustrovala MicNapsala a ilustrovala MicNapsala a ilustrovala MicNapsala a ilustrovala Michaela Šlitrová, 4. ročníkhaela Šlitrová, 4. ročníkhaela Šlitrová, 4. ročníkhaela Šlitrová, 4. ročník    
 

Zloděj a pesZloděj a pesZloděj a pesZloděj a pes    
Jednou v noci přišel ke stavení zloděj. Jednou v noci přišel ke stavení zloděj. Jednou v noci přišel ke stavení zloděj. Jednou v noci přišel ke stavení zloděj. 
Opatrně se vplížil do domu a pobral vše, Opatrně se vplížil do domu a pobral vše, Opatrně se vplížil do domu a pobral vše, Opatrně se vplížil do domu a pobral vše, 
co mohl. Tomu zloději by to bývalo klidně co mohl. Tomu zloději by to bývalo klidně co mohl. Tomu zloději by to bývalo klidně co mohl. Tomu zloději by to bývalo klidně 
prošlo, nebýt toho, že zakopl. Přitom tiše prošlo, nebýt toho, že zakopl. Přitom tiše prošlo, nebýt toho, že zakopl. Přitom tiše prošlo, nebýt toho, že zakopl. Přitom tiše 
zaklel. Víte, jak se v noci zvuk nese? Taky zaklel. Víte, jak se v noci zvuk nese? Taky zaklel. Víte, jak se v noci zvuk nese? Taky zaklel. Víte, jak se v noci zvuk nese? Taky 
k němk němk němk němu hned přiběhl pes.u hned přiběhl pes.u hned přiběhl pes.u hned přiběhl pes.    
"Co tady chceš?" zeptal se zloděje. Ten tiše "Co tady chceš?" zeptal se zloděje. Ten tiše "Co tady chceš?" zeptal se zloděje. Ten tiše "Co tady chceš?" zeptal se zloděje. Ten tiše 
odpověděl: "Živobytí."odpověděl: "Živobytí."odpověděl: "Živobytí."odpověděl: "Živobytí."    
"Ale mojí povinností je, abych začal štěkat "Ale mojí povinností je, abych začal štěkat "Ale mojí povinností je, abych začal štěkat "Ale mojí povinností je, abych začal štěkat 
a probudil hospodáře," vyjel na zloděje zhurta pes.a probudil hospodáře," vyjel na zloděje zhurta pes.a probudil hospodáře," vyjel na zloděje zhurta pes.a probudil hospodáře," vyjel na zloděje zhurta pes.    



"Počkej, dám ti celý bochník chleba, když tak neučiníš.""Počkej, dám ti celý bochník chleba, když tak neučiníš.""Počkej, dám ti celý bochník chleba, když tak neučiníš.""Počkej, dám ti celý bochník chleba, když tak neučiníš."    
"Dobrá, ale už "Dobrá, ale už "Dobrá, ale už "Dobrá, ale už se tu neukazuj," zavrčel spokojeně pes.se tu neukazuj," zavrčel spokojeně pes.se tu neukazuj," zavrčel spokojeně pes.se tu neukazuj," zavrčel spokojeně pes.    
Jakmile se rozednilo, hospodář poznal, že jeho pes v noci špatně hlídal. Nařezal mu jich, co Jakmile se rozednilo, hospodář poznal, že jeho pes v noci špatně hlídal. Nařezal mu jich, co Jakmile se rozednilo, hospodář poznal, že jeho pes v noci špatně hlídal. Nařezal mu jich, co Jakmile se rozednilo, hospodář poznal, že jeho pes v noci špatně hlídal. Nařezal mu jich, co 
se do něj vešlo. Hned poté ho ze dvora stavení vyhnal. Další noc tentýž zloděj pobral majetek se do něj vešlo. Hned poté ho ze dvora stavení vyhnal. Další noc tentýž zloděj pobral majetek se do něj vešlo. Hned poté ho ze dvora stavení vyhnal. Další noc tentýž zloděj pobral majetek se do něj vešlo. Hned poté ho ze dvora stavení vyhnal. Další noc tentýž zloděj pobral majetek 
na jiném statku. Také zde svona jiném statku. Také zde svona jiném statku. Také zde svona jiném statku. Také zde svou neopatrností probudil psa.u neopatrností probudil psa.u neopatrností probudil psa.u neopatrností probudil psa.    
Tentokrát to ovšem dopadlo úplně jinak. Zloděj psovi zase nasliboval celý bochník chleba, ale Tentokrát to ovšem dopadlo úplně jinak. Zloděj psovi zase nasliboval celý bochník chleba, ale Tentokrát to ovšem dopadlo úplně jinak. Zloděj psovi zase nasliboval celý bochník chleba, ale Tentokrát to ovšem dopadlo úplně jinak. Zloděj psovi zase nasliboval celý bochník chleba, ale 
pes odpověděl: "K čemu by mi byl tvůj úplatný chleba, když by mě zítra vyhnali? Ne, já budu pes odpověděl: "K čemu by mi byl tvůj úplatný chleba, když by mě zítra vyhnali? Ne, já budu pes odpověděl: "K čemu by mi byl tvůj úplatný chleba, když by mě zítra vyhnali? Ne, já budu pes odpověděl: "K čemu by mi byl tvůj úplatný chleba, když by mě zítra vyhnali? Ne, já budu 
štěkat a tím probudím hospodáře. Ty zde vštěkat a tím probudím hospodáře. Ty zde vštěkat a tím probudím hospodáře. Ty zde vštěkat a tím probudím hospodáře. Ty zde všechny nakradené věci nech a utíkej." Zloděje nemusel šechny nakradené věci nech a utíkej." Zloděje nemusel šechny nakradené věci nech a utíkej." Zloděje nemusel šechny nakradené věci nech a utíkej." Zloděje nemusel 
k útěku pobízet dvakrát. Hned nato začal štěkat a zloděj se úprkem hnal pryč.k útěku pobízet dvakrát. Hned nato začal štěkat a zloděj se úprkem hnal pryč.k útěku pobízet dvakrát. Hned nato začal štěkat a zloděj se úprkem hnal pryč.k útěku pobízet dvakrát. Hned nato začal štěkat a zloděj se úprkem hnal pryč.    
Poučení v této bajce se skrývá pro ty, kdo vše naráz prohodují a nemyslí na budoucnost.Poučení v této bajce se skrývá pro ty, kdo vše naráz prohodují a nemyslí na budoucnost.Poučení v této bajce se skrývá pro ty, kdo vše naráz prohodují a nemyslí na budoucnost.Poučení v této bajce se skrývá pro ty, kdo vše naráz prohodují a nemyslí na budoucnost.    

Napsal a ilustroval David Hájek, 4. Napsal a ilustroval David Hájek, 4. Napsal a ilustroval David Hájek, 4. Napsal a ilustroval David Hájek, 4. ročníkročníkročníkročník    
 

Fenka a pesFenka a pesFenka a pesFenka a pes    
Žil jeden pes, který byl hodně hloupý a líný. Žil jeden pes, který byl hodně hloupý a líný. Žil jeden pes, který byl hodně hloupý a líný. Žil jeden pes, který byl hodně hloupý a líný. 
Chodil s dalšími psy ze sousedství do psí Chodil s dalšími psy ze sousedství do psí Chodil s dalšími psy ze sousedství do psí Chodil s dalšími psy ze sousedství do psí 
školy. Jednou jim pan učitel Sova předložil školy. Jednou jim pan učitel Sova předložil školy. Jednou jim pan učitel Sova předložil školy. Jednou jim pan učitel Sova předložil 
hned v pondělí domácí úkoly na celý týden. hned v pondělí domácí úkoly na celý týden. hned v pondělí domácí úkoly na celý týden. hned v pondělí domácí úkoly na celý týden. 
A náš pes skoro celý týden lenošil. Jakmile A náš pes skoro celý týden lenošil. Jakmile A náš pes skoro celý týden lenošil. Jakmile A náš pes skoro celý týden lenošil. Jakmile 
přišel čas odevzpřišel čas odevzpřišel čas odevzpřišel čas odevzdání, polekal se, že dostane dání, polekal se, že dostane dání, polekal se, že dostane dání, polekal se, že dostane 
pětku!pětku!pětku!pětku!    
Třásl se jako osika od hlavy až k patě. Třásl se jako osika od hlavy až k patě. Třásl se jako osika od hlavy až k patě. Třásl se jako osika od hlavy až k patě. 
Teprve jeho mamka fenka ho uklidnila. Bylo Teprve jeho mamka fenka ho uklidnila. Bylo Teprve jeho mamka fenka ho uklidnila. Bylo Teprve jeho mamka fenka ho uklidnila. Bylo 
ráno a pes hned, jak vstal z postele, vrhl se ráno a pes hned, jak vstal z postele, vrhl se ráno a pes hned, jak vstal z postele, vrhl se ráno a pes hned, jak vstal z postele, vrhl se 

na domácí úkoly. Nemá cenu psát, jak je měl naškrábané. A navíc v nich měl hrubky na domácí úkoly. Nemá cenu psát, jak je měl naškrábané. A navíc v nich měl hrubky na domácí úkoly. Nemá cenu psát, jak je měl naškrábané. A navíc v nich měl hrubky na domácí úkoly. Nemá cenu psát, jak je měl naškrábané. A navíc v nich měl hrubky 
aaaa vvvv matemmatemmatemmatematice špatně spočítané úkoly. Maminka mu naštěstí pomohla s jejich opravou. atice špatně spočítané úkoly. Maminka mu naštěstí pomohla s jejich opravou. atice špatně spočítané úkoly. Maminka mu naštěstí pomohla s jejich opravou. atice špatně spočítané úkoly. Maminka mu naštěstí pomohla s jejich opravou. 

Vždyť posuďte sami: Sin pyl sirový syrup. To by byla pětka jako Brno.Vždyť posuďte sami: Sin pyl sirový syrup. To by byla pětka jako Brno.Vždyť posuďte sami: Sin pyl sirový syrup. To by byla pětka jako Brno.Vždyť posuďte sami: Sin pyl sirový syrup. To by byla pětka jako Brno.    
Syn to jen taktak stihl opravit: Syn pil syrový sirup. Rychle se oblékl, najedl, vyčistil zuby Syn to jen taktak stihl opravit: Syn pil syrový sirup. Rychle se oblékl, najedl, vyčistil zuby Syn to jen taktak stihl opravit: Syn pil syrový sirup. Rychle se oblékl, najedl, vyčistil zuby Syn to jen taktak stihl opravit: Syn pil syrový sirup. Rychle se oblékl, najedl, vyčistil zuby 
aaaa mazal do školmazal do školmazal do školmazal do školy. Celý udýchaný, s vyplazeným jazykem. A pan učitel čekal už jenom na něj!y. Celý udýchaný, s vyplazeným jazykem. A pan učitel čekal už jenom na něj!y. Celý udýchaný, s vyplazeným jazykem. A pan učitel čekal už jenom na něj!y. Celý udýchaný, s vyplazeným jazykem. A pan učitel čekal už jenom na něj!    

Ponaučení: Nejdřív povinnosti a teprve pak zábava.Ponaučení: Nejdřív povinnosti a teprve pak zábava.Ponaučení: Nejdřív povinnosti a teprve pak zábava.Ponaučení: Nejdřív povinnosti a teprve pak zábava.    

Napsala a ilustrovala Martina Janečková, 4. ročníkNapsala a ilustrovala Martina Janečková, 4. ročníkNapsala a ilustrovala Martina Janečková, 4. ročníkNapsala a ilustrovala Martina Janečková, 4. ročník    
 

O žábě Mileně a levhartu EmiloviO žábě Mileně a levhartu EmiloviO žábě Mileně a levhartu EmiloviO žábě Mileně a levhartu Emilovi    
Žila jednou jedna žába a té neřekl nikdo jinŽila jednou jedna žába a té neřekl nikdo jinŽila jednou jedna žába a té neřekl nikdo jinŽila jednou jedna žába a té neřekl nikdo jinak než Milena. Byla to velká cestovatelka. Hrozně ak než Milena. Byla to velká cestovatelka. Hrozně ak než Milena. Byla to velká cestovatelka. Hrozně ak než Milena. Byla to velká cestovatelka. Hrozně 
ráda cestovala nejen po ráda cestovala nejen po ráda cestovala nejen po ráda cestovala nejen po Čechách, ale taky v cizině. Dá se říct, že procestovala skoro celý svět. echách, ale taky v cizině. Dá se říct, že procestovala skoro celý svět. echách, ale taky v cizině. Dá se říct, že procestovala skoro celý svět. echách, ale taky v cizině. Dá se říct, že procestovala skoro celý svět. 

To skoTo skoTo skoTo skoro znamená, že ještě nebyla v Africe. Ale to se právě chystala napravit.ro znamená, že ještě nebyla v Africe. Ale to se právě chystala napravit.ro znamená, že ještě nebyla v Africe. Ale to se právě chystala napravit.ro znamená, že ještě nebyla v Africe. Ale to se právě chystala napravit.    



Večer se připravila a nachystVečer se připravila a nachystVečer se připravila a nachystVečer se připravila a nachystala. Rozhodla se ala. Rozhodla se ala. Rozhodla se ala. Rozhodla se 
letět speciálním letadlem pro turisty. Druhý letět speciálním letadlem pro turisty. Druhý letět speciálním letadlem pro turisty. Druhý letět speciálním letadlem pro turisty. Druhý 
den ráno vstoupila na Ruzyni do letadla den ráno vstoupila na Ruzyni do letadla den ráno vstoupila na Ruzyni do letadla den ráno vstoupila na Ruzyni do letadla 
aaaa za pár hodin vystupovala v příšerném za pár hodin vystupovala v příšerném za pár hodin vystupovala v příšerném za pár hodin vystupovala v příšerném 

žáru na letišti v Africe.žáru na letišti v Africe.žáru na letišti v Africe.žáru na letišti v Africe.    
První, koho spatřila, byl levhart. Hned ho První, koho spatřila, byl levhart. Hned ho První, koho spatřila, byl levhart. Hned ho První, koho spatřila, byl levhart. Hned ho 
pozdravila a zeptala se, kde je tady pozdravila a zeptala se, kde je tady pozdravila a zeptala se, kde je tady pozdravila a zeptala se, kde je tady 
průvodce.průvodce.průvodce.průvodce. Bohužel průvodce v Africe neměli.  Bohužel průvodce v Africe neměli.  Bohužel průvodce v Africe neměli.  Bohužel průvodce v Africe neměli. 
Oni ho vlastně ani nepotřebovali. Nikdo Oni ho vlastně ani nepotřebovali. Nikdo Oni ho vlastně ani nepotřebovali. Nikdo Oni ho vlastně ani nepotřebovali. Nikdo 
rozumný by přece nechodil v takovém žáru po rozumný by přece nechodil v takovém žáru po rozumný by přece nechodil v takovém žáru po rozumný by přece nechodil v takovém žáru po 
venku. Žába Milena to ovšem nevzdala. Vytáhla naditou peněženku a milý levhart se hned nechal venku. Žába Milena to ovšem nevzdala. Vytáhla naditou peněženku a milý levhart se hned nechal venku. Žába Milena to ovšem nevzdala. Vytáhla naditou peněženku a milý levhart se hned nechal venku. Žába Milena to ovšem nevzdala. Vytáhla naditou peněženku a milý levhart se hned nechal 
přemluvit, aby se stal jejím průvodcem.přemluvit, aby se stal jejím průvodcem.přemluvit, aby se stal jejím průvodcem.přemluvit, aby se stal jejím průvodcem.    
ZačZačZačZačal ji provázet po okolí. Spatřili různé druhy opic. Žába fotila a malovala. Levhart se stal al ji provázet po okolí. Spatřili různé druhy opic. Žába fotila a malovala. Levhart se stal al ji provázet po okolí. Spatřili různé druhy opic. Žába fotila a malovala. Levhart se stal al ji provázet po okolí. Spatřili různé druhy opic. Žába fotila a malovala. Levhart se stal 
pro žábu kamarádem. Zpět domů se jí vůbec nechtělo. Nakonec přece jen odjela. Předtím se pro žábu kamarádem. Zpět domů se jí vůbec nechtělo. Nakonec přece jen odjela. Předtím se pro žábu kamarádem. Zpět domů se jí vůbec nechtělo. Nakonec přece jen odjela. Předtím se pro žábu kamarádem. Zpět domů se jí vůbec nechtělo. Nakonec přece jen odjela. Předtím se 
spolu domluvili, že si budou telefonovat, posílat dopisy a pohledy. Tak se spolu domluvili, že si budou telefonovat, posílat dopisy a pohledy. Tak se spolu domluvili, že si budou telefonovat, posílat dopisy a pohledy. Tak se spolu domluvili, že si budou telefonovat, posílat dopisy a pohledy. Tak se žába Milena vrátila žába Milena vrátila žába Milena vrátila žába Milena vrátila 
domů a vzpomínala, jaké to bylo překrásné v Africe.domů a vzpomínala, jaké to bylo překrásné v Africe.domů a vzpomínala, jaké to bylo překrásné v Africe.domů a vzpomínala, jaké to bylo překrásné v Africe.    
Tak nevím, opravdu platí, že všude dobře, doma nejlépe?Tak nevím, opravdu platí, že všude dobře, doma nejlépe?Tak nevím, opravdu platí, že všude dobře, doma nejlépe?Tak nevím, opravdu platí, že všude dobře, doma nejlépe?    

Napsala a ilustrovala Alena Vtípilová, 4. ročníkNapsala a ilustrovala Alena Vtípilová, 4. ročníkNapsala a ilustrovala Alena Vtípilová, 4. ročníkNapsala a ilustrovala Alena Vtípilová, 4. ročník    
 

Báseň 
Rýmy, rytmy, o to běží, skládáme slova do věží. 

 

Prstem po mapěPrstem po mapěPrstem po mapěPrstem po mapě    
Světlá,Světlá,Světlá,Světlá, Modrá,  Modrá,  Modrá,  Modrá, Červená.ervená.ervená.ervená.    

Co to vlastně znamená?Co to vlastně znamená?Co to vlastně znamená?Co to vlastně znamená?    
Bílá, Bílá, Bílá, Bílá, Černá, Zelená,erná, Zelená,erná, Zelená,erná, Zelená,    

k tomu pěkná Růžová.k tomu pěkná Růžová.k tomu pěkná Růžová.k tomu pěkná Růžová.    
        
Borová a Smrk,Borová a Smrk,Borová a Smrk,Borová a Smrk,    
chybí jenom Buk.chybí jenom Buk.chybí jenom Buk.chybí jenom Buk.    
V Bukové rostou buky,V Bukové rostou buky,V Bukové rostou buky,V Bukové rostou buky,    
v Dubové zas duby.v Dubové zas duby.v Dubové zas duby.v Dubové zas duby.    
        
    

    

Dědová a Babice,Dědová a Babice,Dědová a Babice,Dědová a Babice,    
to je pěkná dvojice.to je pěkná dvojice.to je pěkná dvojice.to je pěkná dvojice.    
Navštívíme StrýčiceNavštívíme StrýčiceNavštívíme StrýčiceNavštívíme Strýčice    
nebo blízké Tetčice.nebo blízké Tetčice.nebo blízké Tetčice.nebo blízké Tetčice.    

Napsala a ilustNapsala a ilustNapsala a ilustNapsala a ilustrovala rovala rovala rovala 
Eliška Řezáčová, 5. ročníkEliška Řezáčová, 5. ročníkEliška Řezáčová, 5. ročníkEliška Řezáčová, 5. ročník    
 
 
 
 
 



UspávalníkUspávalníkUspávalníkUspávalník    

Byla jedna paní,Byla jedna paní,Byla jedna paní,Byla jedna paní,    
když zavřela očkakdyž zavřela očkakdyž zavřela očkakdyž zavřela očka    
propadla se spaní.propadla se spaní.propadla se spaní.propadla se spaní.    
Vrněla jak kočka.Vrněla jak kočka.Vrněla jak kočka.Vrněla jak kočka.    
        
Spala v noci, spala ve dneSpala v noci, spala ve dneSpala v noci, spala ve dneSpala v noci, spala ve dne    
od pondělí do pátku.od pondělí do pátku.od pondělí do pátku.od pondělí do pátku.    
Dopoledne odpoledne,Dopoledne odpoledne,Dopoledne odpoledne,Dopoledne odpoledne,    
od nesvátku do svátku.od nesvátku do svátku.od nesvátku do svátku.od nesvátku do svátku.    
        
A kde bylaA kde bylaA kde bylaA kde byla    
chyba celá?chyba celá?chyba celá?chyba celá?    
Že si paní nŽe si paní nŽe si paní nŽe si paní nařídilaařídilaařídilaařídila    
uspávalník.uspávalník.uspávalník.uspávalník.    

Napsala a ilustrovalaNapsala a ilustrovalaNapsala a ilustrovalaNapsala a ilustrovala    
Marie Špásová, 5. ročníkMarie Špásová, 5. ročníkMarie Špásová, 5. ročníkMarie Špásová, 5. ročník    
 

Kos AmosKos AmosKos AmosKos Amos    
Na stromě žije černý kos,Na stromě žije černý kos,Na stromě žije černý kos,Na stromě žije černý kos,    
co má velký žlutý nos.co má velký žlutý nos.co má velký žlutý nos.co má velký žlutý nos.    
V zimě, v létě chodí bosV zimě, v létě chodí bosV zimě, v létě chodí bosV zimě, v létě chodí bos    
jmenuje se Amos.jmenuje se Amos.jmenuje se Amos.jmenuje se Amos.    
    
Jak dostane hlad,Jak dostane hlad,Jak dostane hlad,Jak dostane hlad,    
červíka si dá rád.červíka si dá rád.červíka si dá rád.červíka si dá rád.    
    

Když však červík není k mání,Když však červík není k mání,Když však červík není k mání,Když však červík není k mání,    
vymýšlí, co dát k svymýšlí, co dát k svymýšlí, co dát k svymýšlí, co dát k snídani.nídani.nídani.nídani.    
        
Bříško už se zasytilo,Bříško už se zasytilo,Bříško už se zasytilo,Bříško už se zasytilo,    
kosáka to posílilo.kosáka to posílilo.kosáka to posílilo.kosáka to posílilo.    
Vzlétl k velkým výšinám,Vzlétl k velkým výšinám,Vzlétl k velkým výšinám,Vzlétl k velkým výšinám,    
na návštěvu letí k nám.na návštěvu letí k nám.na návštěvu letí k nám.na návštěvu letí k nám.    

Napsal a ilustroval Zdeněk Zástěra, 5. ročníkNapsal a ilustroval Zdeněk Zástěra, 5. ročníkNapsal a ilustroval Zdeněk Zástěra, 5. ročníkNapsal a ilustroval Zdeněk Zástěra, 5. ročník    
 

Jarní pohodaJarní pohodaJarní pohodaJarní pohoda    
Jaro klepe na dveře,Jaro klepe na dveře,Jaro klepe na dveře,Jaro klepe na dveře,    
vrabec sedí na střeše.vrabec sedí na střeše.vrabec sedí na střeše.vrabec sedí na střeše.    
Užívá si sluníčka,Užívá si sluníčka,Užívá si sluníčka,Užívá si sluníčka,    
jak ta naše kočička.jak ta naše kočička.jak ta naše kočička.jak ta naše kočička.    
    
Kočka smuKočka smuKočka smuKočka smutně koukátně koukátně koukátně kouká    
a žalostně mňouká.a žalostně mňouká.a žalostně mňouká.a žalostně mňouká.    
Dokud je vrabec na střeše,Dokud je vrabec na střeše,Dokud je vrabec na střeše,Dokud je vrabec na střeše,    
nebude její večeře.nebude její večeře.nebude její večeře.nebude její večeře.    
    
Stačí malá chybičkaStačí malá chybičkaStačí malá chybičkaStačí malá chybička    
a vrabci zbývá chvilička.a vrabci zbývá chvilička.a vrabci zbývá chvilička.a vrabci zbývá chvilička.    
Leť pryč milý vrabče,Leť pryč milý vrabče,Leť pryč milý vrabče,Leť pryč milý vrabče,    
než ti to kočka natře.než ti to kočka natře.než ti to kočka natře.než ti to kočka natře.    

Napsala a ilustrovalaNapsala a ilustrovalaNapsala a ilustrovalaNapsala a ilustrovala    
Eliška Řezáčová, 5. ročníkEliška Řezáčová, 5. ročníkEliška Řezáčová, 5. ročníkEliška Řezáčová, 5. ročník    
 



JaroJaroJaroJaro    

Je dvacátý první březen,Je dvacátý první březen,Je dvacátý první březen,Je dvacátý první březen,    
prý zprý zprý zprý za kamna ještě vlezem.a kamna ještě vlezem.a kamna ještě vlezem.a kamna ještě vlezem.    
Sluníčko už ale hřeje,Sluníčko už ale hřeje,Sluníčko už ale hřeje,Sluníčko už ale hřeje,    
až se tomu kočka směje.až se tomu kočka směje.až se tomu kočka směje.až se tomu kočka směje.    
    
Vylezla si na zápraží,Vylezla si na zápraží,Vylezla si na zápraží,Vylezla si na zápraží,    
kde sluníčko pěkně praží.kde sluníčko pěkně praží.kde sluníčko pěkně praží.kde sluníčko pěkně praží.    
Kočička se protahujeKočička se protahujeKočička se protahujeKočička se protahuje    
a k tomu si pobrukuje.a k tomu si pobrukuje.a k tomu si pobrukuje.a k tomu si pobrukuje.    
    
Najednou se zatáhlo,Najednou se zatáhlo,Najednou se zatáhlo,Najednou se zatáhlo,    
sneslo se pár vloček.sneslo se pár vloček.sneslo se pár vloček.sneslo se pár vloček.    
kočičku to vyhnalokočičku to vyhnalokočičku to vyhnalokočičku to vyhnalo    
a už je doma, brouček.a už je doma, brouček.a už je doma, brouček.a už je doma, brouček.    

NapsalaNapsalaNapsalaNapsala a ilustrovala a ilustrovala a ilustrovala a ilustrovala    
Monika Kolářová, 5. ročníkMonika Kolářová, 5. ročníkMonika Kolářová, 5. ročníkMonika Kolářová, 5. ročník    
 

LedenLedenLedenLeden    
Měsíc leden začal zrát,Měsíc leden začal zrát,Měsíc leden začal zrát,Měsíc leden začal zrát,    
sype nám sníh do zahrad.sype nám sníh do zahrad.sype nám sníh do zahrad.sype nám sníh do zahrad.    
Tiší vodu, ať je němá,Tiší vodu, ať je němá,Tiší vodu, ať je němá,Tiší vodu, ať je němá,    
potok v lednu zpívat nemá.potok v lednu zpívat nemá.potok v lednu zpívat nemá.potok v lednu zpívat nemá.    
    

Leden je začínající měsíc v roce,Leden je začínající měsíc v roce,Leden je začínající měsíc v roce,Leden je začínající měsíc v roce,    
těšíme se na příští Vánoce.těšíme se na příští Vánoce.těšíme se na příští Vánoce.těšíme se na příští Vánoce.    
Zima už je převeliká,Zima už je převeliká,Zima už je převeliká,Zima už je převeliká,    
postavíme sněhuláka.postavíme sněhuláka.postavíme sněhuláka.postavíme sněhuláka.    
    
NNNNení slyšet zpěv ptáčků v lese,ení slyšet zpěv ptáčků v lese,ení slyšet zpěv ptáčků v lese,ení slyšet zpěv ptáčků v lese,    
vzduchem se jenom sníh teď nese.vzduchem se jenom sníh teď nese.vzduchem se jenom sníh teď nese.vzduchem se jenom sníh teď nese.    
Tiší kroky, sněží rád,Tiší kroky, sněží rád,Tiší kroky, sněží rád,Tiší kroky, sněží rád,    
do polí i do zahrad.do polí i do zahrad.do polí i do zahrad.do polí i do zahrad.    

Napsala a ilustrovalaNapsala a ilustrovalaNapsala a ilustrovalaNapsala a ilustrovala    
Pavlína Dušková, 4. ročníkPavlína Dušková, 4. ročníkPavlína Dušková, 4. ročníkPavlína Dušková, 4. ročník    
    

 
 

Zaklínadla nZaklínadla nZaklínadla nZaklínadla na úklida úklida úklida úklid    
Milé koště, košťátko,Milé koště, košťátko,Milé koště, košťátko,Milé koště, košťátko,    
narovnej se drobátko.narovnej se drobátko.narovnej se drobátko.narovnej se drobátko.    
Jezdi pěkně po podlaze,Jezdi pěkně po podlaze,Jezdi pěkně po podlaze,Jezdi pěkně po podlaze,    
já se budu cítit blaze.já se budu cítit blaze.já se budu cítit blaze.já se budu cítit blaze.    
        
Hadře, hadře, hadříčku,Hadře, hadře, hadříčku,Hadře, hadře, hadříčku,Hadře, hadře, hadříčku,    
vysmejči mou světničku.vysmejči mou světničku.vysmejči mou světničku.vysmejči mou světničku.    
Ve vodě se namáčej,Ve vodě se namáčej,Ve vodě se namáčej,Ve vodě se namáčej,    
po nábytku otáčej.po nábytku otáčej.po nábytku otáčej.po nábytku otáčej.    
        
A ty moje umyvadlo,A ty moje umyvadlo,A ty moje umyvadlo,A ty moje umyvadlo,    
nádobí už si mej samo.nádobí už si mej samo.nádobí už si mej samo.nádobí už si mej samo.    
Ty utěrko má,Ty utěrko má,Ty utěrko má,Ty utěrko má,    
utři ho utři ho utři ho utři ho jak já.jak já.jak já.jak já.    



Vysavači, vysavači,Vysavači, vysavači,Vysavači, vysavači,Vysavači, vysavači,    
luxuj ať se moc nepráší,luxuj ať se moc nepráší,luxuj ať se moc nepráší,luxuj ať se moc nepráší,    
čáry máry abraka,čáry máry abraka,čáry máry abraka,čáry máry abraka,    
ať je čistá podlaha.ať je čistá podlaha.ať je čistá podlaha.ať je čistá podlaha.    
        
A vy plasty mám vás dost,A vy plasty mám vás dost,A vy plasty mám vás dost,A vy plasty mám vás dost,    
neděláte mi radost.neděláte mi radost.neděláte mi radost.neděláte mi radost.    
Přikazuji teď,Přikazuji teď,Přikazuji teď,Přikazuji teď,    
odneste se hned.odneste se hned.odneste se hned.odneste se hned.    
        
Srovnejte se moje věci,Srovnejte se moje věci,Srovnejte se moje věci,Srovnejte se moje věci,    
nechci slyšet žádné řeči.nechci slyšet žádné řeči.nechci slyšet žádné řeči.nechci slyšet žádné řeči.    
Srovnejte se na židli,Srovnejte se na židli,Srovnejte se na židli,Srovnejte se na židli,    
a řiďtea řiďtea řiďtea řiďte se pravidly. se pravidly. se pravidly. se pravidly.    

Napsala a ilustrovalaNapsala a ilustrovalaNapsala a ilustrovalaNapsala a ilustrovala    
Michaela Šlitrová, 4. ročníkMichaela Šlitrová, 4. ročníkMichaela Šlitrová, 4. ročníkMichaela Šlitrová, 4. ročník    

    
    

Zaříkám tě vysavači,Zaříkám tě vysavači,Zaříkám tě vysavači,Zaříkám tě vysavači,    
udělej za mne všechnu práci.udělej za mne všechnu práci.udělej za mne všechnu práci.udělej za mne všechnu práci.    
Vysaj koberec v kuchyni,Vysaj koberec v kuchyni,Vysaj koberec v kuchyni,Vysaj koberec v kuchyni,    
ale pozor v ložnici.ale pozor v ložnici.ale pozor v ložnici.ale pozor v ložnici.    
A ty utěrko, utři nádobíčko.A ty utěrko, utři nádobíčko.A ty utěrko, utři nádobíčko.A ty utěrko, utři nádobíčko.    
Já si dám kafíčko.Já si dám kafíčko.Já si dám kafíčko.Já si dám kafíčko.    
Ukliď se nádobí do svých skříní.Ukliď se nádobí do svých skříní.Ukliď se nádobí do svých skříní.Ukliď se nádobí do svých skříní.    
A vy děti A vy děti A vy děti A vy děti nebuďte líní,nebuďte líní,nebuďte líní,nebuďte líní,    
stejně se to nevyplatí.stejně se to nevyplatí.stejně se to nevyplatí.stejně se to nevyplatí.    

Napsala a ilustrovalaNapsala a ilustrovalaNapsala a ilustrovalaNapsala a ilustrovala    
Alena Vtípilová, 4. ročníkAlena Vtípilová, 4. ročníkAlena Vtípilová, 4. ročníkAlena Vtípilová, 4. ročník    

    

Zaříkadlo proti špatné Zaříkadlo proti špatné Zaříkadlo proti špatné Zaříkadlo proti špatné 
náladěnáladěnáladěnáladě    
Smutek moji duši tíží,Smutek moji duši tíží,Smutek moji duši tíží,Smutek moji duši tíží,    
žal mi srdce prožírá.žal mi srdce prožírá.žal mi srdce prožírá.žal mi srdce prožírá.    
Celý svět se na mne řítí,Celý svět se na mne řítí,Celý svět se na mne řítí,Celý svět se na mne řítí,    
slza mi zrak zamžívá.slza mi zrak zamžívá.slza mi zrak zamžívá.slza mi zrak zamžívá.    
Ale přesto říkám siAle přesto říkám siAle přesto říkám siAle přesto říkám si    
to všechno překonám,to všechno překonám,to všechno překonám,to všechno překonám,    
vždyvždyvždyvždyť i hůře možná bude.ť i hůře možná bude.ť i hůře možná bude.ť i hůře možná bude.    
Ale vždy se zvednu sám,Ale vždy se zvednu sám,Ale vždy se zvednu sám,Ale vždy se zvednu sám,    
pohled upřu tedy vpředpohled upřu tedy vpředpohled upřu tedy vpředpohled upřu tedy vpřed    
i nepoddám se sám.i nepoddám se sám.i nepoddám se sám.i nepoddám se sám.    
Náladu už dobrou mám.Náladu už dobrou mám.Náladu už dobrou mám.Náladu už dobrou mám.    

Napsala a ilustrovalaNapsala a ilustrovalaNapsala a ilustrovalaNapsala a ilustrovala    
Pavlína Dušková, 4. ročníkPavlína Dušková, 4. ročníkPavlína Dušková, 4. ročníkPavlína Dušková, 4. ročník    



Vyprávěnka 
To, co trošku zavál čas, pozveme teď mezi nás. 

 

LukaviceLukaviceLukaviceLukavice    
Jednou před dávnými lety žilJednou před dávnými lety žilJednou před dávnými lety žilJednou před dávnými lety žil v hradě Strádově mladý jinoch jménem Rudolf. A ten hrozně  v hradě Strádově mladý jinoch jménem Rudolf. A ten hrozně  v hradě Strádově mladý jinoch jménem Rudolf. A ten hrozně  v hradě Strádově mladý jinoch jménem Rudolf. A ten hrozně 
rád lovil v okolí hradu. Musíte si představit, že v té době bylo celé širé okolí zarostlé lesy rád lovil v okolí hradu. Musíte si představit, že v té době bylo celé širé okolí zarostlé lesy rád lovil v okolí hradu. Musíte si představit, že v té době bylo celé širé okolí zarostlé lesy rád lovil v okolí hradu. Musíte si představit, že v té době bylo celé širé okolí zarostlé lesy 

aaaa v těch lesích se proháněla divoká zvěř. No a ten v těch lesích se proháněla divoká zvěř. No a ten v těch lesích se proháněla divoká zvěř. No a ten v těch lesích se proháněla divoká zvěř. No a ten 

Rudolf se jednoho dne šel projít po okolí hradu. Rudolf se jednoho dne šel projít po okolí hradu. Rudolf se jednoho dne šel projít po okolí hradu. Rudolf se jednoho dne šel projít po okolí hradu. 
VlVlVlVlastně, projít. On samozřejmě jezdil na koni. Jel astně, projít. On samozřejmě jezdil na koni. Jel astně, projít. On samozřejmě jezdil na koni. Jel astně, projít. On samozřejmě jezdil na koni. Jel 
aaaa cválal, až se objevil u rybníka, který dal v téhle cválal, až se objevil u rybníka, který dal v téhle cválal, až se objevil u rybníka, který dal v téhle cválal, až se objevil u rybníka, který dal v téhle 

pustině vystavět jeho otec. Sesedl z koně, vytáhl svůj luk pustině vystavět jeho otec. Sesedl z koně, vytáhl svůj luk pustině vystavět jeho otec. Sesedl z koně, vytáhl svůj luk pustině vystavět jeho otec. Sesedl z koně, vytáhl svůj luk 
a začal střílet kachny. Nedařilo se, měl prostě nejspíš a začal střílet kachny. Nedařilo se, měl prostě nejspíš a začal střílet kachny. Nedařilo se, měl prostě nejspíš a začal střílet kachny. Nedařilo se, měl prostě nejspíš 
špatný den.špatný den.špatný den.špatný den.    
Vzal koně za udidlo a pomalVzal koně za udidlo a pomalVzal koně za udidlo a pomalVzal koně za udidlo a pomalým krokem se vydal na ým krokem se vydal na ým krokem se vydal na ým krokem se vydal na 

další cestu. Najednou se před ním zjevila lavice. "To je přesně to, co jsem potřeboval," vykřikl další cestu. Najednou se před ním zjevila lavice. "To je přesně to, co jsem potřeboval," vykřikl další cestu. Najednou se před ním zjevila lavice. "To je přesně to, co jsem potřeboval," vykřikl další cestu. Najednou se před ním zjevila lavice. "To je přesně to, co jsem potřeboval," vykřikl 
Rudolf. "K mému luku přidáme lavici." Lehl si na ni a spokojeně usnul. A od těch dob se naší Rudolf. "K mému luku přidáme lavici." Lehl si na ni a spokojeně usnul. A od těch dob se naší Rudolf. "K mému luku přidáme lavici." Lehl si na ni a spokojeně usnul. A od těch dob se naší Rudolf. "K mému luku přidáme lavici." Lehl si na ni a spokojeně usnul. A od těch dob se naší 
obci říká Lukavice obci říká Lukavice obci říká Lukavice obci říká Lukavice ---- právě podle luku a lavi právě podle luku a lavi právě podle luku a lavi právě podle luku a lavice.ce.ce.ce.    

Napsala a ilustrovala Pavlína Dušková, 4. ročníkNapsala a ilustrovala Pavlína Dušková, 4. ročníkNapsala a ilustrovala Pavlína Dušková, 4. ročníkNapsala a ilustrovala Pavlína Dušková, 4. ročník    
 

Ten to zas bere na lehkou váhuTen to zas bere na lehkou váhuTen to zas bere na lehkou váhuTen to zas bere na lehkou váhu    
Jednou se hádal bohatý sedlák Hubata se svým chudým bratrem Jonášem, protože se doslechli, Jednou se hádal bohatý sedlák Hubata se svým chudým bratrem Jonášem, protože se doslechli, Jednou se hádal bohatý sedlák Hubata se svým chudým bratrem Jonášem, protože se doslechli, Jednou se hádal bohatý sedlák Hubata se svým chudým bratrem Jonášem, protože se doslechli, 
že se v sousedním městě Žumberku při každé bouři zjevuje duch stavitele Jakuba. že se v sousedním městě Žumberku při každé bouři zjevuje duch stavitele Jakuba. že se v sousedním městě Žumberku při každé bouři zjevuje duch stavitele Jakuba. že se v sousedním městě Žumberku při každé bouři zjevuje duch stavitele Jakuba. Při každém Při každém Při každém Při každém 
zjevení shodí z hradeb jeden kámen. Hubata tomu nechtěl věřit, a tak se tam před bouří zjevení shodí z hradeb jeden kámen. Hubata tomu nechtěl věřit, a tak se tam před bouří zjevení shodí z hradeb jeden kámen. Hubata tomu nechtěl věřit, a tak se tam před bouří zjevení shodí z hradeb jeden kámen. Hubata tomu nechtěl věřit, a tak se tam před bouří 
vypravili.vypravili.vypravili.vypravili.    
Když se spolu dívali na hradby, na okamžik zahlédli něco bílého. Ale Hubata tvrdil, že to mohl Když se spolu dívali na hradby, na okamžik zahlédli něco bílého. Ale Hubata tvrdil, že to mohl Když se spolu dívali na hradby, na okamžik zahlédli něco bílého. Ale Hubata tvrdil, že to mohl Když se spolu dívali na hradby, na okamžik zahlédli něco bílého. Ale Hubata tvrdil, že to mohl 

být jen toulavý pes. Jonáš vzhlédl a v tom být jen toulavý pes. Jonáš vzhlédl a v tom být jen toulavý pes. Jonáš vzhlédl a v tom být jen toulavý pes. Jonáš vzhlédl a v tom 
okamžikuokamžikuokamžikuokamžiku uviděl obrovský kámen, jak padá na  uviděl obrovský kámen, jak padá na  uviděl obrovský kámen, jak padá na  uviděl obrovský kámen, jak padá na 
něj a jeho bratra. Okamžitě na bratra řve, něj a jeho bratra. Okamžitě na bratra řve, něj a jeho bratra. Okamžitě na bratra řve, něj a jeho bratra. Okamžitě na bratra řve, 
aby uskočil. "To je nesmysl," slyší jen. Jonáš aby uskočil. "To je nesmysl," slyší jen. Jonáš aby uskočil. "To je nesmysl," slyší jen. Jonáš aby uskočil. "To je nesmysl," slyší jen. Jonáš 
uskočil, ale jeho bratrovi ten kámen spadl na uskočil, ale jeho bratrovi ten kámen spadl na uskočil, ale jeho bratrovi ten kámen spadl na uskočil, ale jeho bratrovi ten kámen spadl na 
hlavu. To bylo poslední, co při zablýsknutí hlavu. To bylo poslední, co při zablýsknutí hlavu. To bylo poslední, co při zablýsknutí hlavu. To bylo poslední, co při zablýsknutí 
spatřil.spatřil.spatřil.spatřil.    



Rychle přiskočil k bratrovi. ToRychle přiskočil k bratrovi. ToRychle přiskočil k bratrovi. ToRychle přiskočil k bratrovi. Tomu už ale nebylo pomoci. Smutně se vrátil do Lukavice. mu už ale nebylo pomoci. Smutně se vrátil do Lukavice. mu už ale nebylo pomoci. Smutně se vrátil do Lukavice. mu už ale nebylo pomoci. Smutně se vrátil do Lukavice. 
VVVV hospodě Na Křižovatce vyprávěl, co zažil. Od té doby se právě tady hodně říká: Ten to hospodě Na Křižovatce vyprávěl, co zažil. Od té doby se právě tady hodně říká: Ten to hospodě Na Křižovatce vyprávěl, co zažil. Od té doby se právě tady hodně říká: Ten to hospodě Na Křižovatce vyprávěl, co zažil. Od té doby se právě tady hodně říká: Ten to 

zas bere na lehkou váhu.zas bere na lehkou váhu.zas bere na lehkou váhu.zas bere na lehkou váhu.    

Napsal a ilustroval David Hájek, 4. ročníkNapsal a ilustroval David Hájek, 4. ročníkNapsal a ilustroval David Hájek, 4. ročníkNapsal a ilustroval David Hájek, 4. ročník    
 

Sedlák z horSedlák z horSedlák z horSedlák z hor    
Žil jednou jeden sedlák, kterýŽil jednou jeden sedlák, kterýŽil jednou jeden sedlák, kterýŽil jednou jeden sedlák, který se jmenoval Honza.  se jmenoval Honza.  se jmenoval Honza.  se jmenoval Honza. 
Bydlel vysoko v horách v salaši. Na loukách kolem Bydlel vysoko v horách v salaši. Na loukách kolem Bydlel vysoko v horách v salaši. Na loukách kolem Bydlel vysoko v horách v salaši. Na loukách kolem 
salaše pásl kozy a ovce. Z ovčí vlny pletl svetry. salaše pásl kozy a ovce. Z ovčí vlny pletl svetry. salaše pásl kozy a ovce. Z ovčí vlny pletl svetry. salaše pásl kozy a ovce. Z ovčí vlny pletl svetry. 
Upletené svetry bral do města, kde je prodával Upletené svetry bral do města, kde je prodával Upletené svetry bral do města, kde je prodával Upletené svetry bral do města, kde je prodával 
na trhu.na trhu.na trhu.na trhu.    
Jednoho dne se rozhodl, že pár svetrů zase Jednoho dne se rozhodl, že pár svetrů zase Jednoho dne se rozhodl, že pár svetrů zase Jednoho dne se rozhodl, že pár svetrů zase 
prodá. Postavil se s nimi na náměstíprodá. Postavil se s nimi na náměstíprodá. Postavil se s nimi na náměstíprodá. Postavil se s nimi na náměstí, chvíli , chvíli , chvíli , chvíli 
čeká na prvního zákazníka. Najednou se otočí čeká na prvního zákazníka. Najednou se otočí čeká na prvního zákazníka. Najednou se otočí čeká na prvního zákazníka. Najednou se otočí 
aaaa    spatří svého kamaráda z Prahy. "Představ si, spatří svého kamaráda z Prahy. "Představ si, spatří svého kamaráda z Prahy. "Představ si, spatří svého kamaráda z Prahy. "Představ si, 
že nějaký vědec tvrdí, že Země není placka a že že nějaký vědec tvrdí, že Země není placka a že že nějaký vědec tvrdí, že Země není placka a že že nějaký vědec tvrdí, že Země není placka a že 
neplave v moři. Dokonce se prý Slunce netočí kolem Země. A to se hodně nasměješ, Země se podle neplave v moři. Dokonce se prý Slunce netočí kolem Země. A to se hodně nasměješ, Země se podle neplave v moři. Dokonce se prý Slunce netočí kolem Země. A to se hodně nasměješ, Země se podle neplave v moři. Dokonce se prý Slunce netočí kolem Země. A to se hodně nasměješ, Země se podle 
něj točí kolněj točí kolněj točí kolněj točí kolem Slunce a je kulatá."em Slunce a je kulatá."em Slunce a je kulatá."em Slunce a je kulatá."    
"No to určitě," rozhněval se Honza, "to bysme museli cítit, že se Země točí. Motala by se nám "No to určitě," rozhněval se Honza, "to bysme museli cítit, že se Země točí. Motala by se nám "No to určitě," rozhněval se Honza, "to bysme museli cítit, že se Země točí. Motala by se nám "No to určitě," rozhněval se Honza, "to bysme museli cítit, že se Země točí. Motala by se nám 
zzzz    toho hlava. A kdybych se postavil na louku, spadl bych někam dolů. Ještěže to tak Bůh toho hlava. A kdybych se postavil na louku, spadl bych někam dolů. Ještěže to tak Bůh toho hlava. A kdybych se postavil na louku, spadl bych někam dolů. Ještěže to tak Bůh toho hlava. A kdybych se postavil na louku, spadl bych někam dolů. Ještěže to tak Bůh 
zařídil a chodíme po placaté Zemi!"zařídil a chodíme po placaté Zemi!"zařídil a chodíme po placaté Zemi!"zařídil a chodíme po placaté Zemi!"    
Cestou domů poCestou domů poCestou domů poCestou domů pozoroval Honza nebe. Co ti vědci namelou! Určitě to není pravda.zoroval Honza nebe. Co ti vědci namelou! Určitě to není pravda.zoroval Honza nebe. Co ti vědci namelou! Určitě to není pravda.zoroval Honza nebe. Co ti vědci namelou! Určitě to není pravda.    
Za pár desítek let se i do Honzovy salaše dostávaly zprávy o pozorování oblohy dalekohledy. Za pár desítek let se i do Honzovy salaše dostávaly zprávy o pozorování oblohy dalekohledy. Za pár desítek let se i do Honzovy salaše dostávaly zprávy o pozorování oblohy dalekohledy. Za pár desítek let se i do Honzovy salaše dostávaly zprávy o pozorování oblohy dalekohledy. 
Jeho vnuci už věděli, že se středověcí hvězdáři nemýlili.Jeho vnuci už věděli, že se středověcí hvězdáři nemýlili.Jeho vnuci už věděli, že se středověcí hvězdáři nemýlili.Jeho vnuci už věděli, že se středověcí hvězdáři nemýlili.    

Napsala a ilustrovala Monika Kolářová, 5. Napsala a ilustrovala Monika Kolářová, 5. Napsala a ilustrovala Monika Kolářová, 5. Napsala a ilustrovala Monika Kolářová, 5. ročníkročníkročníkročník    
 

VánoceVánoceVánoceVánoce    
Když jsem se ráno probudila, sešla jsem dolů do obýváku. Pustila jsem Když jsem se ráno probudila, sešla jsem dolů do obýváku. Pustila jsem Když jsem se ráno probudila, sešla jsem dolů do obýváku. Pustila jsem Když jsem se ráno probudila, sešla jsem dolů do obýváku. Pustila jsem 
si televizi a dívala se na pohádky. Najednou se mé oči zadívaly na si televizi a dívala se na pohádky. Najednou se mé oči zadívaly na si televizi a dívala se na pohádky. Najednou se mé oči zadívaly na si televizi a dívala se na pohádky. Najednou se mé oči zadívaly na 
kalendář. 24. prosinec kalendář. 24. prosinec kalendář. 24. prosinec kalendář. 24. prosinec ---- Štědrý den. To jsem se tedy lekla. Neváhala  Štědrý den. To jsem se tedy lekla. Neváhala  Štědrý den. To jsem se tedy lekla. Neváhala  Štědrý den. To jsem se tedy lekla. Neváhala 
jsem ani minutu a šla jsem probudijsem ani minutu a šla jsem probudijsem ani minutu a šla jsem probudijsem ani minutu a šla jsem probudit tátu s maminkou.t tátu s maminkou.t tátu s maminkou.t tátu s maminkou.    
Tatínek seběhl po schodech a oblékl se. Já už jsem byla připravená, Tatínek seběhl po schodech a oblékl se. Já už jsem byla připravená, Tatínek seběhl po schodech a oblékl se. Já už jsem byla připravená, Tatínek seběhl po schodech a oblékl se. Já už jsem byla připravená, 
takže jsme mohli vyrazit. Šli jsme spolu pro stromeček. Podařilo se takže jsme mohli vyrazit. Šli jsme spolu pro stromeček. Podařilo se takže jsme mohli vyrazit. Šli jsme spolu pro stromeček. Podařilo se takže jsme mohli vyrazit. Šli jsme spolu pro stromeček. Podařilo se 
nám sehnat krásnou borovičku. Zasadili jsme ji do stojánku a přinesli nám sehnat krásnou borovičku. Zasadili jsme ji do stojánku a přinesli nám sehnat krásnou borovičku. Zasadili jsme ji do stojánku a přinesli nám sehnat krásnou borovičku. Zasadili jsme ji do stojánku a přinesli 
do obýváku. Táta hned spěchal ddo obýváku. Táta hned spěchal ddo obýváku. Táta hned spěchal ddo obýváku. Táta hned spěchal do garáže. Musel ještě zabít kapry.o garáže. Musel ještě zabít kapry.o garáže. Musel ještě zabít kapry.o garáže. Musel ještě zabít kapry.    



Maminka dostala za úkol ozdobit stromeček. Nabídla jsem se, že jí pomůžu. Ale ouvej. Nemohli Maminka dostala za úkol ozdobit stromeček. Nabídla jsem se, že jí pomůžu. Ale ouvej. Nemohli Maminka dostala za úkol ozdobit stromeček. Nabídla jsem se, že jí pomůžu. Ale ouvej. Nemohli Maminka dostala za úkol ozdobit stromeček. Nabídla jsem se, že jí pomůžu. Ale ouvej. Nemohli 
jsme najít ozdoby. Maminka vyběhla do pokojíku vzbudit Pavla, aby jí šel pomoct hledat. Ovšem jsme najít ozdoby. Maminka vyběhla do pokojíku vzbudit Pavla, aby jí šel pomoct hledat. Ovšem jsme najít ozdoby. Maminka vyběhla do pokojíku vzbudit Pavla, aby jí šel pomoct hledat. Ovšem jsme najít ozdoby. Maminka vyběhla do pokojíku vzbudit Pavla, aby jí šel pomoct hledat. Ovšem 
bratr jen zavrčel: "Jsou to pod pobratr jen zavrčel: "Jsou to pod pobratr jen zavrčel: "Jsou to pod pobratr jen zavrčel: "Jsou to pod postelí." Otočil se na druhý bok a spal dál. Maminka stelí." Otočil se na druhý bok a spal dál. Maminka stelí." Otočil se na druhý bok a spal dál. Maminka stelí." Otočil se na druhý bok a spal dál. Maminka 
zašátrala rukou pod postelemi v ložnici. Jsou opravdu tady? Byly. Pustili jsme si koledy, zašátrala rukou pod postelemi v ložnici. Jsou opravdu tady? Byly. Pustili jsme si koledy, zašátrala rukou pod postelemi v ložnici. Jsou opravdu tady? Byly. Pustili jsme si koledy, zašátrala rukou pod postelemi v ložnici. Jsou opravdu tady? Byly. Pustili jsme si koledy, 
ozdobili stromeček. Odpoledne nás ještě čekala příprava štědrovečerní hostiny. Tak zas až ozdobili stromeček. Odpoledne nás ještě čekala příprava štědrovečerní hostiny. Tak zas až ozdobili stromeček. Odpoledne nás ještě čekala příprava štědrovečerní hostiny. Tak zas až ozdobili stromeček. Odpoledne nás ještě čekala příprava štědrovečerní hostiny. Tak zas až 
příští rok.příští rok.příští rok.příští rok.    

Napsala a iluNapsala a iluNapsala a iluNapsala a ilustrovala Michaela Šlitrová, 4. ročníkstrovala Michaela Šlitrová, 4. ročníkstrovala Michaela Šlitrová, 4. ročníkstrovala Michaela Šlitrová, 4. ročník    
 

Co děláme o VánocíchCo děláme o VánocíchCo děláme o VánocíchCo děláme o Vánocích    
Zvoní budík a já se probudím. Obléknu se, umyju, nasnídám Zvoní budík a já se probudím. Obléknu se, umyju, nasnídám Zvoní budík a já se probudím. Obléknu se, umyju, nasnídám Zvoní budík a já se probudím. Obléknu se, umyju, nasnídám 
aaaa    učešu. Potom obvykle koukám na televizi. Pak si buď hraju se učešu. Potom obvykle koukám na televizi. Pak si buď hraju se učešu. Potom obvykle koukám na televizi. Pak si buď hraju se učešu. Potom obvykle koukám na televizi. Pak si buď hraju se 
sestrou, nebo se učím, případně oboje. Prozpěvuji si koledy, sestrou, nebo se učím, případně oboje. Prozpěvuji si koledy, sestrou, nebo se učím, případně oboje. Prozpěvuji si koledy, sestrou, nebo se učím, případně oboje. Prozpěvuji si koledy, 
hraju na fléthraju na fléthraju na fléthraju na flétnu a myslím na Ježíška, jak kupuje a balí dárky. nu a myslím na Ježíška, jak kupuje a balí dárky. nu a myslím na Ježíška, jak kupuje a balí dárky. nu a myslím na Ježíška, jak kupuje a balí dárky. 
SSSS    maminkou vyrábíme vločky na okno amaminkou vyrábíme vločky na okno amaminkou vyrábíme vločky na okno amaminkou vyrábíme vločky na okno a    pečeme vánočku. Tento pečeme vánočku. Tento pečeme vánočku. Tento pečeme vánočku. Tento 
den ještě uklízíme, čistíme okna a tatínek jde se sousedem pro den ještě uklízíme, čistíme okna a tatínek jde se sousedem pro den ještě uklízíme, čistíme okna a tatínek jde se sousedem pro den ještě uklízíme, čistíme okna a tatínek jde se sousedem pro 
stromek.stromek.stromek.stromek.    
K babičce jedeme pro cukroví. Já se sestrou si hrajeme K babičce jedeme pro cukroví. Já se sestrou si hrajeme K babičce jedeme pro cukroví. Já se sestrou si hrajeme K babičce jedeme pro cukroví. Já se sestrou si hrajeme 
ssss    dědečkem a přespímedědečkem a přespímedědečkem a přespímedědečkem a přespíme u nich. Na Štědrý den ráno se vrátíme  u nich. Na Štědrý den ráno se vrátíme  u nich. Na Štědrý den ráno se vrátíme  u nich. Na Štědrý den ráno se vrátíme 
domů. Díváme se na pohádky a připravujeme vánoční výzdobu. domů. Díváme se na pohádky a připravujeme vánoční výzdobu. domů. Díváme se na pohádky a připravujeme vánoční výzdobu. domů. Díváme se na pohádky a připravujeme vánoční výzdobu. 
KKKK    obědu si dáme čočku s vejcem a chlebem. Odpoledne obědu si dáme čočku s vejcem a chlebem. Odpoledne obědu si dáme čočku s vejcem a chlebem. Odpoledne obědu si dáme čočku s vejcem a chlebem. Odpoledne 
připravujeme štědrovečerní večeři. Máme smaženého kapra připravujeme štědrovečerní večeři. Máme smaženého kapra připravujeme štědrovečerní večeři. Máme smaženého kapra připravujeme štědrovečerní večeři. Máme smaženého kapra 

aaaa    bramborový salát. Po večeři jdeme do mého pokojebramborový salát. Po večeři jdeme do mého pokojebramborový salát. Po večeři jdeme do mého pokojebramborový salát. Po večeři jdeme do mého pokoje a tam se zavřeme, abychom nevylekaly  a tam se zavřeme, abychom nevylekaly  a tam se zavřeme, abychom nevylekaly  a tam se zavřeme, abychom nevylekaly 
Ježíška. A co se najednou děje? Slyším zvoneček? Běžím se podívat Ježíška. A co se najednou děje? Slyším zvoneček? Běžím se podívat Ježíška. A co se najednou děje? Slyším zvoneček? Běžím se podívat Ježíška. A co se najednou děje? Slyším zvoneček? Běžím se podívat ---- a co nevidím?! Stojí  a co nevidím?! Stojí  a co nevidím?! Stojí  a co nevidím?! Stojí 
tu stromeček a pod ním dárky! Trhám balicí papír z dárků. To je radosti! Zazpíváme si tu stromeček a pod ním dárky! Trhám balicí papír z dárků. To je radosti! Zazpíváme si tu stromeček a pod ním dárky! Trhám balicí papír z dárků. To je radosti! Zazpíváme si tu stromeček a pod ním dárky! Trhám balicí papír z dárků. To je radosti! Zazpíváme si 
koledy a já k tomu zahraju na flétnu. Potomkoledy a já k tomu zahraju na flétnu. Potomkoledy a já k tomu zahraju na flétnu. Potomkoledy a já k tomu zahraju na flétnu. Potom si rozkrojíme jablíčka a si rozkrojíme jablíčka a si rozkrojíme jablíčka a si rozkrojíme jablíčka a    těšíme se z dárků. Na těšíme se z dárků. Na těšíme se z dárků. Na těšíme se z dárků. Na 
vánoční svátky jedeme za babičkami a dědečky. Ježíšek nám tam taky nějaké nechal.vánoční svátky jedeme za babičkami a dědečky. Ježíšek nám tam taky nějaké nechal.vánoční svátky jedeme za babičkami a dědečky. Ježíšek nám tam taky nějaké nechal.vánoční svátky jedeme za babičkami a dědečky. Ježíšek nám tam taky nějaké nechal.    
Vánoce, my Janečci, prožijeme SUPROVĚ!Vánoce, my Janečci, prožijeme SUPROVĚ!Vánoce, my Janečci, prožijeme SUPROVĚ!Vánoce, my Janečci, prožijeme SUPROVĚ!    

Napsala a ilustrovala Martina Janečková, 4. ročníkNapsala a ilustrovala Martina Janečková, 4. ročníkNapsala a ilustrovala Martina Janečková, 4. ročníkNapsala a ilustrovala Martina Janečková, 4. ročník    
 

To byl zase denTo byl zase denTo byl zase denTo byl zase den    
Minulý týden, přesMinulý týden, přesMinulý týden, přesMinulý týden, přesně v neděli odpoledne, se mamka ně v neděli odpoledne, se mamka ně v neděli odpoledne, se mamka ně v neděli odpoledne, se mamka 
rozhodla, že bude uklízet na zahradě. Protože jsem rozhodla, že bude uklízet na zahradě. Protože jsem rozhodla, že bude uklízet na zahradě. Protože jsem rozhodla, že bude uklízet na zahradě. Protože jsem 
chtěla pomáhat, převlékla jsem se a začala nosit chtěla pomáhat, převlékla jsem se a začala nosit chtěla pomáhat, převlékla jsem se a začala nosit chtěla pomáhat, převlékla jsem se a začala nosit 
rozházené věci do sklepa. Potom jsem šla s mamkou rozházené věci do sklepa. Potom jsem šla s mamkou rozházené věci do sklepa. Potom jsem šla s mamkou rozházené věci do sklepa. Potom jsem šla s mamkou 
vykartáčovat našeho psa Haryka.vykartáčovat našeho psa Haryka.vykartáčovat našeho psa Haryka.vykartáčovat našeho psa Haryka.    
Ovšem milý Haryk, jakmile uviděl kartáč v Ovšem milý Haryk, jakmile uviděl kartáč v Ovšem milý Haryk, jakmile uviděl kartáč v Ovšem milý Haryk, jakmile uviděl kartáč v mé ruce, mé ruce, mé ruce, mé ruce, 
vyskočil a vrhl se na mě. Jen taktak jsem sklonila vyskočil a vrhl se na mě. Jen taktak jsem sklonila vyskočil a vrhl se na mě. Jen taktak jsem sklonila vyskočil a vrhl se na mě. Jen taktak jsem sklonila 



hlavu do klína. Haryk se mi ale zakousnul do ucha. Já jsem křičela na celou vesnici. Tak hrozně hlavu do klína. Haryk se mi ale zakousnul do ucha. Já jsem křičela na celou vesnici. Tak hrozně hlavu do klína. Haryk se mi ale zakousnul do ucha. Já jsem křičela na celou vesnici. Tak hrozně hlavu do klína. Haryk se mi ale zakousnul do ucha. Já jsem křičela na celou vesnici. Tak hrozně 
mě to bolelo. Mamka na psa zařvala, Hary přestaň. Pes ale nereagoval. Teprve, když na něj mě to bolelo. Mamka na psa zařvala, Hary přestaň. Pes ale nereagoval. Teprve, když na něj mě to bolelo. Mamka na psa zařvala, Hary přestaň. Pes ale nereagoval. Teprve, když na něj mě to bolelo. Mamka na psa zařvala, Hary přestaň. Pes ale nereagoval. Teprve, když na něj 
zařval tátzařval tátzařval tátzařval táta, který okamžitě přiběhl, uklidnil se aa, který okamžitě přiběhl, uklidnil se aa, který okamžitě přiběhl, uklidnil se aa, který okamžitě přiběhl, uklidnil se a    pustil se mého ucha. Odběhl, ale pořád zle pustil se mého ucha. Odběhl, ale pořád zle pustil se mého ucha. Odběhl, ale pořád zle pustil se mého ucha. Odběhl, ale pořád zle 
vrčel.vrčel.vrčel.vrčel.    
QTak to psí kartáčování odneslo moje ucho. Museli jsme rychle jet do nemocnice, kde mi ho QTak to psí kartáčování odneslo moje ucho. Museli jsme rychle jet do nemocnice, kde mi ho QTak to psí kartáčování odneslo moje ucho. Museli jsme rychle jet do nemocnice, kde mi ho QTak to psí kartáčování odneslo moje ucho. Museli jsme rychle jet do nemocnice, kde mi ho 
paní doktorka zašila. Nevím ale, jak by to dopadlo, kdyby se mi stihl zakoupaní doktorka zašila. Nevím ale, jak by to dopadlo, kdyby se mi stihl zakoupaní doktorka zašila. Nevím ale, jak by to dopadlo, kdyby se mi stihl zakoupaní doktorka zašila. Nevím ale, jak by to dopadlo, kdyby se mi stihl zakousnout do tváře. snout do tváře. snout do tváře. snout do tváře. 
IIII    teď budu mít na Haryka vzpomínku v podobě jizvy.teď budu mít na Haryka vzpomínku v podobě jizvy.teď budu mít na Haryka vzpomínku v podobě jizvy.teď budu mít na Haryka vzpomínku v podobě jizvy.    

Napsala a ilustrovala Petra Šteflová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Petra Šteflová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Petra Šteflová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Petra Šteflová, 5. ročník    
 

První rošťárnaPrvní rošťárnaPrvní rošťárnaPrvní rošťárna    
Svoji první větší rošťárnu jsem provedl jednou Svoji první větší rošťárnu jsem provedl jednou Svoji první větší rošťárnu jsem provedl jednou Svoji první větší rošťárnu jsem provedl jednou 
na podzim. Stalo se to vpodvečer. Měli jsme na podzim. Stalo se to vpodvečer. Měli jsme na podzim. Stalo se to vpodvečer. Měli jsme na podzim. Stalo se to vpodvečer. Měli jsme 
právě nově vymalováno krásně zářiprávě nově vymalováno krásně zářiprávě nově vymalováno krásně zářiprávě nově vymalováno krásně zářivými barvami. vými barvami. vými barvami. vými barvami. 
Ten den jsme oslavovali narozeniny mé babičky.Ten den jsme oslavovali narozeniny mé babičky.Ten den jsme oslavovali narozeniny mé babičky.Ten den jsme oslavovali narozeniny mé babičky.    
Právě tehdy se k nám sjelo velké příbuzenstvo, Právě tehdy se k nám sjelo velké příbuzenstvo, Právě tehdy se k nám sjelo velké příbuzenstvo, Právě tehdy se k nám sjelo velké příbuzenstvo, 
protože babička slavila šedesátiny a to je pro protože babička slavila šedesátiny a to je pro protože babička slavila šedesátiny a to je pro protože babička slavila šedesátiny a to je pro 
všechny hodně významný den. Večer jsem dostal všechny hodně významný den. Večer jsem dostal všechny hodně významný den. Večer jsem dostal všechny hodně významný den. Večer jsem dostal 
velkou žízeň. V pokoji zrovna nebylo nic k pití velkou žízeň. V pokoji zrovna nebylo nic k pití velkou žízeň. V pokoji zrovna nebylo nic k pití velkou žízeň. V pokoji zrovna nebylo nic k pití 
pro dětpro dětpro dětpro děti, proto jsem se vydal do kuchyně.i, proto jsem se vydal do kuchyně.i, proto jsem se vydal do kuchyně.i, proto jsem se vydal do kuchyně.    
Tady právě nikdo nebyl. Vytáhl jsem z lednice velkou láhev koly. Co bych se zdržoval se Tady právě nikdo nebyl. Vytáhl jsem z lednice velkou láhev koly. Co bych se zdržoval se Tady právě nikdo nebyl. Vytáhl jsem z lednice velkou láhev koly. Co bych se zdržoval se Tady právě nikdo nebyl. Vytáhl jsem z lednice velkou láhev koly. Co bych se zdržoval se 
sklenicí? Stejně mě nikdo neuvidí. Napil jsem se přímo z lahve. To byla tedy lahoda. V té sklenicí? Stejně mě nikdo neuvidí. Napil jsem se přímo z lahve. To byla tedy lahoda. V té sklenicí? Stejně mě nikdo neuvidí. Napil jsem se přímo z lahve. To byla tedy lahoda. V té sklenicí? Stejně mě nikdo neuvidí. Napil jsem se přímo z lahve. To byla tedy lahoda. V té 
chvíli mi láhev vyklouzla z ruky. Asi víte,chvíli mi láhev vyklouzla z ruky. Asi víte,chvíli mi láhev vyklouzla z ruky. Asi víte,chvíli mi láhev vyklouzla z ruky. Asi víte, jak kola umí pěnit. Začala okamžitě stříkat. Kam  jak kola umí pěnit. Začala okamžitě stříkat. Kam  jak kola umí pěnit. Začala okamžitě stříkat. Kam  jak kola umí pěnit. Začala okamžitě stříkat. Kam 
jinam, než na krásnou, čerstvě vymalovanou zeď. Řeknu vám, že v lahvi jí moc nezbylo.jinam, než na krásnou, čerstvě vymalovanou zeď. Řeknu vám, že v lahvi jí moc nezbylo.jinam, než na krásnou, čerstvě vymalovanou zeď. Řeknu vám, že v lahvi jí moc nezbylo.jinam, než na krásnou, čerstvě vymalovanou zeď. Řeknu vám, že v lahvi jí moc nezbylo.    
Co teď? Rychle jsem vzal hadr a začal tu krásnou zeď utírat. Asi tušíte, že jsem to ještě víc Co teď? Rychle jsem vzal hadr a začal tu krásnou zeď utírat. Asi tušíte, že jsem to ještě víc Co teď? Rychle jsem vzal hadr a začal tu krásnou zeď utírat. Asi tušíte, že jsem to ještě víc Co teď? Rychle jsem vzal hadr a začal tu krásnou zeď utírat. Asi tušíte, že jsem to ještě víc 
rozpatlal a pomatlal. Vyparozpatlal a pomatlal. Vyparozpatlal a pomatlal. Vyparozpatlal a pomatlal. Vypadalo to strašně. Nedalo se nic dělat, musel jsem s pravdou ven. dalo to strašně. Nedalo se nic dělat, musel jsem s pravdou ven. dalo to strašně. Nedalo se nic dělat, musel jsem s pravdou ven. dalo to strašně. Nedalo se nic dělat, musel jsem s pravdou ven. 
AAAA    druhý den musel tatínek celou kuchyň nově vymalovat. Ani se neptejte, co všechno jsem si druhý den musel tatínek celou kuchyň nově vymalovat. Ani se neptejte, co všechno jsem si druhý den musel tatínek celou kuchyň nově vymalovat. Ani se neptejte, co všechno jsem si druhý den musel tatínek celou kuchyň nově vymalovat. Ani se neptejte, co všechno jsem si 
vyslechl.vyslechl.vyslechl.vyslechl.    

Napsal a ilustroval Patrik Šustr, 4. ročníkNapsal a ilustroval Patrik Šustr, 4. ročníkNapsal a ilustroval Patrik Šustr, 4. ročníkNapsal a ilustroval Patrik Šustr, 4. ročník    
 

Překonání vlastního strachuPřekonání vlastního strachuPřekonání vlastního strachuPřekonání vlastního strachu    
Jednoho dne jsem Jednoho dne jsem Jednoho dne jsem Jednoho dne jsem si hrál s klukama u nás na ulici si hrál s klukama u nás na ulici si hrál s klukama u nás na ulici si hrál s klukama u nás na ulici 
jako vždy. Jezdíme na kole, hrajeme hokej nebo fotbal. jako vždy. Jezdíme na kole, hrajeme hokej nebo fotbal. jako vždy. Jezdíme na kole, hrajeme hokej nebo fotbal. jako vždy. Jezdíme na kole, hrajeme hokej nebo fotbal. 
Protože bylo krásné počasí, sešlo se nás hodně. Protože bylo krásné počasí, sešlo se nás hodně. Protože bylo krásné počasí, sešlo se nás hodně. Protože bylo krásné počasí, sešlo se nás hodně. 
Proto jsme se domluvili, že si půjdeme zahrát fotbal Proto jsme se domluvili, že si půjdeme zahrát fotbal Proto jsme se domluvili, že si půjdeme zahrát fotbal Proto jsme se domluvili, že si půjdeme zahrát fotbal 
na hřiště.na hřiště.na hřiště.na hřiště.    
Já většinou dělám brankáře, a tak jsem šel opět do Já většinou dělám brankáře, a tak jsem šel opět do Já většinou dělám brankáře, a tak jsem šel opět do Já většinou dělám brankáře, a tak jsem šel opět do 
bránybránybránybrány. Toho dne jsem měl dost veliký kašel, ale hraní . Toho dne jsem měl dost veliký kašel, ale hraní . Toho dne jsem měl dost veliký kašel, ale hraní . Toho dne jsem měl dost veliký kašel, ale hraní 



fotbalu je silnější. Asi po půl hodině jsem musel z brány odejít, protože se mi těžce dýchalo.fotbalu je silnější. Asi po půl hodině jsem musel z brány odejít, protože se mi těžce dýchalo.fotbalu je silnější. Asi po půl hodině jsem musel z brány odejít, protože se mi těžce dýchalo.fotbalu je silnější. Asi po půl hodině jsem musel z brány odejít, protože se mi těžce dýchalo.    
Druhý den jsme měli hasičské závody, proto jsem si šel odpočinout. Na závodech jsem odběhl Druhý den jsme měli hasičské závody, proto jsem si šel odpočinout. Na závodech jsem odběhl Druhý den jsme měli hasičské závody, proto jsem si šel odpočinout. Na závodech jsem odběhl Druhý den jsme měli hasičské závody, proto jsem si šel odpočinout. Na závodech jsem odběhl 
útok a už jsem cítil,útok a už jsem cítil,útok a už jsem cítil,útok a už jsem cítil, že se mi začíná dýchat čím dál hůř. Pani vedoucí a mamka s ostatními  že se mi začíná dýchat čím dál hůř. Pani vedoucí a mamka s ostatními  že se mi začíná dýchat čím dál hůř. Pani vedoucí a mamka s ostatními  že se mi začíná dýchat čím dál hůř. Pani vedoucí a mamka s ostatními 
na nic nečekali a naložili mě do auta. Rychle mě odvezli do nemocnice. Tam mě pani doktorka na nic nečekali a naložili mě do auta. Rychle mě odvezli do nemocnice. Tam mě pani doktorka na nic nečekali a naložili mě do auta. Rychle mě odvezli do nemocnice. Tam mě pani doktorka na nic nečekali a naložili mě do auta. Rychle mě odvezli do nemocnice. Tam mě pani doktorka 
okamžitě dala injekci a já musel zůstat dva dny v nemocnici. Díky pohotové pani vedoucí jsem okamžitě dala injekci a já musel zůstat dva dny v nemocnici. Díky pohotové pani vedoucí jsem okamžitě dala injekci a já musel zůstat dva dny v nemocnici. Díky pohotové pani vedoucí jsem okamžitě dala injekci a já musel zůstat dva dny v nemocnici. Díky pohotové pani vedoucí jsem 
sssse neudusil.e neudusil.e neudusil.e neudusil.    
Od té doby jsem se bál běhat dlouhé trasy, dělat brankáře, protože jsem měl strach, aby se to Od té doby jsem se bál běhat dlouhé trasy, dělat brankáře, protože jsem měl strach, aby se to Od té doby jsem se bál běhat dlouhé trasy, dělat brankáře, protože jsem měl strach, aby se to Od té doby jsem se bál běhat dlouhé trasy, dělat brankáře, protože jsem měl strach, aby se to 
neopakovalo. Ale díky mým kamarádům a rodičům jsem postupně začal po chvilkách hrát neopakovalo. Ale díky mým kamarádům a rodičům jsem postupně začal po chvilkách hrát neopakovalo. Ale díky mým kamarádům a rodičům jsem postupně začal po chvilkách hrát neopakovalo. Ale díky mým kamarádům a rodičům jsem postupně začal po chvilkách hrát 
fotbal. Kluci mě zase začali stavět do brány. Když na mě viděli, žfotbal. Kluci mě zase začali stavět do brány. Když na mě viděli, žfotbal. Kluci mě zase začali stavět do brány. Když na mě viděli, žfotbal. Kluci mě zase začali stavět do brány. Když na mě viděli, že se bojím, tak se mi e se bojím, tak se mi e se bojím, tak se mi e se bojím, tak se mi 
neposmívali, ale řekli: "Běž si odpočinout, za chvíli to zkusíš znovu." A tak dnes už zase neposmívali, ale řekli: "Běž si odpočinout, za chvíli to zkusíš znovu." A tak dnes už zase neposmívali, ale řekli: "Běž si odpočinout, za chvíli to zkusíš znovu." A tak dnes už zase neposmívali, ale řekli: "Běž si odpočinout, za chvíli to zkusíš znovu." A tak dnes už zase 
stojím v bráně celý zápas a běhám závody. Překonal jsem svůj strach.stojím v bráně celý zápas a běhám závody. Překonal jsem svůj strach.stojím v bráně celý zápas a běhám závody. Překonal jsem svůj strach.stojím v bráně celý zápas a běhám závody. Překonal jsem svůj strach.    

Napsal a ilustroval Dominik Fuxa, 5. ročníkNapsal a ilustroval Dominik Fuxa, 5. ročníkNapsal a ilustroval Dominik Fuxa, 5. ročníkNapsal a ilustroval Dominik Fuxa, 5. ročník    
 

Povídka 
Z vyprávěnek už je kytka, teď na nás čeká povídka. 

 

Bere to na lehkou váhuBere to na lehkou váhuBere to na lehkou váhuBere to na lehkou váhu    
Jednoho dne jsme se vypravili na výlet. Náš cíl byl Jednoho dne jsme se vypravili na výlet. Náš cíl byl Jednoho dne jsme se vypravili na výlet. Náš cíl byl Jednoho dne jsme se vypravili na výlet. Náš cíl byl 
jeden zjeden zjeden zjeden z    českých zámků. Najednou jsme zjistili, že nám českých zámků. Najednou jsme zjistili, že nám českých zámků. Najednou jsme zjistili, že nám českých zámků. Najednou jsme zjistili, že nám 
dochází v autě benzín. Maminka začala na tátu křičet, dochází v autě benzín. Maminka začala na tátu křičet, dochází v autě benzín. Maminka začala na tátu křičet, dochází v autě benzín. Maminka začala na tátu křičet, 
protože napravo od silnice spatřila benzíprotože napravo od silnice spatřila benzíprotože napravo od silnice spatřila benzíprotože napravo od silnice spatřila benzínku. Ale jak nku. Ale jak nku. Ale jak nku. Ale jak 
známe tatínka, řekl, že to ještě není potřeba.známe tatínka, řekl, že to ještě není potřeba.známe tatínka, řekl, že to ještě není potřeba.známe tatínka, řekl, že to ještě není potřeba.    
Po třech půlhodinách jízdy jsme zůstali stát úplně. Po třech půlhodinách jízdy jsme zůstali stát úplně. Po třech půlhodinách jízdy jsme zůstali stát úplně. Po třech půlhodinách jízdy jsme zůstali stát úplně. 

Benzín nám došel definitivně. Maminka začala nadávat, že ji tatínek nikdy neposlechne. Ten Benzín nám došel definitivně. Maminka začala nadávat, že ji tatínek nikdy neposlechne. Ten Benzín nám došel definitivně. Maminka začala nadávat, že ji tatínek nikdy neposlechne. Ten Benzín nám došel definitivně. Maminka začala nadávat, že ji tatínek nikdy neposlechne. Ten 
vvvv tom ovšem neviděl žádný problém. Ztom ovšem neviděl žádný problém. Ztom ovšem neviděl žádný problém. Ztom ovšem neviděl žádný problém. Z    kufru auta vyndakufru auta vyndakufru auta vyndakufru auta vyndal kanystr, popadl ho a vydal se l kanystr, popadl ho a vydal se l kanystr, popadl ho a vydal se l kanystr, popadl ho a vydal se 

hledat nejbližší benzínku.hledat nejbližší benzínku.hledat nejbližší benzínku.hledat nejbližší benzínku.    
Jak známe tatínka, nikam nespěchal. Po dvou hodinách čekání byla maminka už dost nervózní. Jak známe tatínka, nikam nespěchal. Po dvou hodinách čekání byla maminka už dost nervózní. Jak známe tatínka, nikam nespěchal. Po dvou hodinách čekání byla maminka už dost nervózní. Jak známe tatínka, nikam nespěchal. Po dvou hodinách čekání byla maminka už dost nervózní. 
Když okolo jeli policisté, hned poznali, že by měli pomoci. Nasedli jsme do policejního vozu Když okolo jeli policisté, hned poznali, že by měli pomoci. Nasedli jsme do policejního vozu Když okolo jeli policisté, hned poznali, že by měli pomoci. Nasedli jsme do policejního vozu Když okolo jeli policisté, hned poznali, že by měli pomoci. Nasedli jsme do policejního vozu 
aaaa    spolu s nimspolu s nimspolu s nimspolu s nimi jsme jeli hledat benzínku a u ní našeho tatínka. Asi po dvou kilometrech jsme i jsme jeli hledat benzínku a u ní našeho tatínka. Asi po dvou kilometrech jsme i jsme jeli hledat benzínku a u ní našeho tatínka. Asi po dvou kilometrech jsme i jsme jeli hledat benzínku a u ní našeho tatínka. Asi po dvou kilometrech jsme 
ji skutečně spatřili. Byl tu i náš tatínek. Seděl pod slunečníkem a v klidu popíjel kafíčko.ji skutečně spatřili. Byl tu i náš tatínek. Seděl pod slunečníkem a v klidu popíjel kafíčko.ji skutečně spatřili. Byl tu i náš tatínek. Seděl pod slunečníkem a v klidu popíjel kafíčko.ji skutečně spatřili. Byl tu i náš tatínek. Seděl pod slunečníkem a v klidu popíjel kafíčko.    
Když nás uviděl, byl rád, že nemusí jít nazpátek pěšky. Policisté byli hodní. DovezKdyž nás uviděl, byl rád, že nemusí jít nazpátek pěšky. Policisté byli hodní. DovezKdyž nás uviděl, byl rád, že nemusí jít nazpátek pěšky. Policisté byli hodní. DovezKdyž nás uviděl, byl rád, že nemusí jít nazpátek pěšky. Policisté byli hodní. Dovezli nás li nás li nás li nás 
všechny zpátky k našemu autu. Celou cestu se smáli, jaký je tatínek pohodář. Pak už jsme všechny zpátky k našemu autu. Celou cestu se smáli, jaký je tatínek pohodář. Pak už jsme všechny zpátky k našemu autu. Celou cestu se smáli, jaký je tatínek pohodář. Pak už jsme všechny zpátky k našemu autu. Celou cestu se smáli, jaký je tatínek pohodář. Pak už jsme 
vvvv    klidu dojeli až k zámku. Jaké bylo naše "překvapení", že už mají zavřeno.klidu dojeli až k zámku. Jaké bylo naše "překvapení", že už mají zavřeno.klidu dojeli až k zámku. Jaké bylo naše "překvapení", že už mají zavřeno.klidu dojeli až k zámku. Jaké bylo naše "překvapení", že už mají zavřeno.    

Napsala a ilustrovala Michaela Šlitrová, 4. ročníkNapsala a ilustrovala Michaela Šlitrová, 4. ročníkNapsala a ilustrovala Michaela Šlitrová, 4. ročníkNapsala a ilustrovala Michaela Šlitrová, 4. ročník    



Dobrodružství kamarádekDobrodružství kamarádekDobrodružství kamarádekDobrodružství kamarádek    
V neděliV neděliV neděliV neděli, když už bylo pozdní odpoledne, , když už bylo pozdní odpoledne, , když už bylo pozdní odpoledne, , když už bylo pozdní odpoledne, 
přijela ke Katce její nejlepší kamarádka přijela ke Katce její nejlepší kamarádka přijela ke Katce její nejlepší kamarádka přijela ke Katce její nejlepší kamarádka 
Pavlína, Doma si hrály s panenkami. A tu Pavlína, Doma si hrály s panenkami. A tu Pavlína, Doma si hrály s panenkami. A tu Pavlína, Doma si hrály s panenkami. A tu 
najednou Páju napadlo, že by mohly jít spát ke najednou Páju napadlo, že by mohly jít spát ke najednou Páju napadlo, že by mohly jít spát ke najednou Páju napadlo, že by mohly jít spát ke 
Kačce do stanu, který se nacházel na zahradě Kačce do stanu, který se nacházel na zahradě Kačce do stanu, který se nacházel na zahradě Kačce do stanu, který se nacházel na zahradě 
u lesa. Kačce se tam moc nechtělo, protože když u lesa. Kačce se tam moc nechtělo, protože když u lesa. Kačce se tam moc nechtělo, protože když u lesa. Kačce se tam moc nechtělo, protože když 
ttttam spala naposled, vběhlo jí do stanu malé am spala naposled, vběhlo jí do stanu malé am spala naposled, vběhlo jí do stanu malé am spala naposled, vběhlo jí do stanu malé 
divoké prasátko. Hned to pověděla Pavle. Ta ji divoké prasátko. Hned to pověděla Pavle. Ta ji divoké prasátko. Hned to pověděla Pavle. Ta ji divoké prasátko. Hned to pověděla Pavle. Ta ji 
uklidnila, že se nemá čeho bát. Nakonec ji Pája přemluvila. Vydaly se společně na zahradu uklidnila, že se nemá čeho bát. Nakonec ji Pája přemluvila. Vydaly se společně na zahradu uklidnila, že se nemá čeho bát. Nakonec ji Pája přemluvila. Vydaly se společně na zahradu uklidnila, že se nemá čeho bát. Nakonec ji Pája přemluvila. Vydaly se společně na zahradu 
aaaa    tady si celé odpoledne společně hrály. Jakmile nastal večer, vlezly do statady si celé odpoledne společně hrály. Jakmile nastal večer, vlezly do statady si celé odpoledne společně hrály. Jakmile nastal večer, vlezly do statady si celé odpoledne společně hrály. Jakmile nastal večer, vlezly do stanu a šly spát.nu a šly spát.nu a šly spát.nu a šly spát.    
Kolem půlnoci Kačku vzbudilo dupání, praskání a funění. Na stanu se objevil špičatý stín. Kolem půlnoci Kačku vzbudilo dupání, praskání a funění. Na stanu se objevil špičatý stín. Kolem půlnoci Kačku vzbudilo dupání, praskání a funění. Na stanu se objevil špičatý stín. Kolem půlnoci Kačku vzbudilo dupání, praskání a funění. Na stanu se objevil špičatý stín. 
Katka se tak lekla, že vylítla ze stanu jako střela. Běžela domů. Vzbudila maminku a hned jí Katka se tak lekla, že vylítla ze stanu jako střela. Běžela domů. Vzbudila maminku a hned jí Katka se tak lekla, že vylítla ze stanu jako střela. Běžela domů. Vzbudila maminku a hned jí Katka se tak lekla, že vylítla ze stanu jako střela. Běžela domů. Vzbudila maminku a hned jí 
líčila, že ve stanu je zrůda. Určitě už žere Pavlu. Maminklíčila, že ve stanu je zrůda. Určitě už žere Pavlu. Maminklíčila, že ve stanu je zrůda. Určitě už žere Pavlu. Maminklíčila, že ve stanu je zrůda. Určitě už žere Pavlu. Maminka se rychle ustrojila a spolu a se rychle ustrojila a spolu a se rychle ustrojila a spolu a se rychle ustrojila a spolu 
ssss    Katkou vyšly do zahrady. Baterkou svítily kolem dokola, až v jejím světle spatřily malého Katkou vyšly do zahrady. Baterkou svítily kolem dokola, až v jejím světle spatřily malého Katkou vyšly do zahrady. Baterkou svítily kolem dokola, až v jejím světle spatřily malého Katkou vyšly do zahrady. Baterkou svítily kolem dokola, až v jejím světle spatřily malého 
ježečka. Maminka došla domů pro šunku a ježečka společně nakrmily.ježečka. Maminka došla domů pro šunku a ježečka společně nakrmily.ježečka. Maminka došla domů pro šunku a ježečka společně nakrmily.ježečka. Maminka došla domů pro šunku a ježečka společně nakrmily.    

Napsala a ilustrovala Monika Kolářová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Monika Kolářová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Monika Kolářová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Monika Kolářová, 5. ročník    

    

Dopoledne s koťaDopoledne s koťaDopoledne s koťaDopoledne s koťatytytyty    
Je pěkný zářijový den, sluníčko svítí a hřeje Je pěkný zářijový den, sluníčko svítí a hřeje Je pěkný zářijový den, sluníčko svítí a hřeje Je pěkný zářijový den, sluníčko svítí a hřeje 
jako v létě. Na školní zahradě se vyhřívají jako v létě. Na školní zahradě se vyhřívají jako v létě. Na školní zahradě se vyhřívají jako v létě. Na školní zahradě se vyhřívají 
koťátka s kočkou a některé děti na nich mohou koťátka s kočkou a některé děti na nich mohou koťátka s kočkou a některé děti na nich mohou koťátka s kočkou a některé děti na nich mohou 
nechat oči. To nejhezčí je celé mouraté a nechat oči. To nejhezčí je celé mouraté a nechat oči. To nejhezčí je celé mouraté a nechat oči. To nejhezčí je celé mouraté a 
chlupaté, jako malé klubíčko vlny. Většinu času chlupaté, jako malé klubíčko vlny. Většinu času chlupaté, jako malé klubíčko vlny. Většinu času chlupaté, jako malé klubíčko vlny. Většinu času 
tráví lumpačením s ostatnímtráví lumpačením s ostatnímtráví lumpačením s ostatnímtráví lumpačením s ostatními koťátky.i koťátky.i koťátky.i koťátky.    
Je přestávka a kluci jsou zas u okna Je přestávka a kluci jsou zas u okna Je přestávka a kluci jsou zas u okna Je přestávka a kluci jsou zas u okna 
aaaa    pozorují ty malé drobečky. Přemýšlejí, co by se těm malým chlupatým uzlíčkům mohlo líbit. pozorují ty malé drobečky. Přemýšlejí, co by se těm malým chlupatým uzlíčkům mohlo líbit. pozorují ty malé drobečky. Přemýšlejí, co by se těm malým chlupatým uzlíčkům mohlo líbit. pozorují ty malé drobečky. Přemýšlejí, co by se těm malým chlupatým uzlíčkům mohlo líbit. 
Honza vytáhne z boty tkaničku, z papíru udělá harmoniku a první hračka je na světě. Martin Honza vytáhne z boty tkaničku, z papíru udělá harmoniku a první hračka je na světě. Martin Honza vytáhne z boty tkaničku, z papíru udělá harmoniku a první hračka je na světě. Martin Honza vytáhne z boty tkaničku, z papíru udělá harmoniku a první hračka je na světě. Martin 
se nechce nechat zahanbitse nechce nechat zahanbitse nechce nechat zahanbitse nechce nechat zahanbit, chce být chytřejší než opice i než Honza. A už to má, musí sníst , chce být chytřejší než opice i než Honza. A už to má, musí sníst , chce být chytřejší než opice i než Honza. A už to má, musí sníst , chce být chytřejší než opice i než Honza. A už to má, musí sníst 
kinder vajíčko a obětovat jednu skleněnku. A druhá hračka je na světě. Koťátka jsou z hraček kinder vajíčko a obětovat jednu skleněnku. A druhá hračka je na světě. Koťátka jsou z hraček kinder vajíčko a obětovat jednu skleněnku. A druhá hračka je na světě. Koťátka jsou z hraček kinder vajíčko a obětovat jednu skleněnku. A druhá hračka je na světě. Koťátka jsou z hraček 
nadšená, honí je po dvoře a svět pro ně přestává úplně existovat. Ani nevnímají, že je kromě nadšená, honí je po dvoře a svět pro ně přestává úplně existovat. Ani nevnímají, že je kromě nadšená, honí je po dvoře a svět pro ně přestává úplně existovat. Ani nevnímají, že je kromě nadšená, honí je po dvoře a svět pro ně přestává úplně existovat. Ani nevnímají, že je kromě 
HonHonHonHonzy a Martina sledují děti z celé školy. Ty si představení na dvorečku nemohly nechat ujít. zy a Martina sledují děti z celé školy. Ty si představení na dvorečku nemohly nechat ujít. zy a Martina sledují děti z celé školy. Ty si představení na dvorečku nemohly nechat ujít. zy a Martina sledují děti z celé školy. Ty si představení na dvorečku nemohly nechat ujít. 
Pokřikují na ně z oken a nejeden kluk a holka by to malé chlupaté klubíčko chtěli mít doma. To Pokřikují na ně z oken a nejeden kluk a holka by to malé chlupaté klubíčko chtěli mít doma. To Pokřikují na ně z oken a nejeden kluk a holka by to malé chlupaté klubíčko chtěli mít doma. To Pokřikují na ně z oken a nejeden kluk a holka by to malé chlupaté klubíčko chtěli mít doma. To 
by se ale nelíbilo mamince kočce, která na ně přísně mňouká a dohlíží.by se ale nelíbilo mamince kočce, která na ně přísně mňouká a dohlíží.by se ale nelíbilo mamince kočce, která na ně přísně mňouká a dohlíží.by se ale nelíbilo mamince kočce, která na ně přísně mňouká a dohlíží. A na děti už v téhle  A na děti už v téhle  A na děti už v téhle  A na děti už v téhle 
chvíli přísně kouká pan učitel, protože je nejvyšší čas se zase věnovat učení.chvíli přísně kouká pan učitel, protože je nejvyšší čas se zase věnovat učení.chvíli přísně kouká pan učitel, protože je nejvyšší čas se zase věnovat učení.chvíli přísně kouká pan učitel, protože je nejvyšší čas se zase věnovat učení.    

Napsala a ilustrovala Eliška Řezáčová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Eliška Řezáčová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Eliška Řezáčová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Eliška Řezáčová, 5. ročník    



Strašidelný hlasStrašidelný hlasStrašidelný hlasStrašidelný hlas    
Jednoho dne jsme se vypravili s kamarády do lesa. Před nedávnem jsme si tu vybudovali malJednoho dne jsme se vypravili s kamarády do lesa. Před nedávnem jsme si tu vybudovali malJednoho dne jsme se vypravili s kamarády do lesa. Před nedávnem jsme si tu vybudovali malJednoho dne jsme se vypravili s kamarády do lesa. Před nedávnem jsme si tu vybudovali malý ý ý ý 
úkryt úkryt úkryt úkryt ---- bunkr. Tiše jsme našlapovali, když tu najednou jsme uslyšeli tichý, strašidelný zvuk. Co  bunkr. Tiše jsme našlapovali, když tu najednou jsme uslyšeli tichý, strašidelný zvuk. Co  bunkr. Tiše jsme našlapovali, když tu najednou jsme uslyšeli tichý, strašidelný zvuk. Co  bunkr. Tiše jsme našlapovali, když tu najednou jsme uslyšeli tichý, strašidelný zvuk. Co 
je to? Najednou jsme se otočili. Nikde nic. Začali jsme se dohadovat, co to asi bylo. Shodli je to? Najednou jsme se otočili. Nikde nic. Začali jsme se dohadovat, co to asi bylo. Shodli je to? Najednou jsme se otočili. Nikde nic. Začali jsme se dohadovat, co to asi bylo. Shodli je to? Najednou jsme se otočili. Nikde nic. Začali jsme se dohadovat, co to asi bylo. Shodli 
jsme se, že nejspíš káně. Ale najednou znovu. Zase ten vlezlý zvjsme se, že nejspíš káně. Ale najednou znovu. Zase ten vlezlý zvjsme se, že nejspíš káně. Ale najednou znovu. Zase ten vlezlý zvjsme se, že nejspíš káně. Ale najednou znovu. Zase ten vlezlý zvuk.uk.uk.uk.    
Dostali jsme strach. A zase, skříp, skříp. To už jsme nevydrželi, otočili se a mazali domů. Asi Dostali jsme strach. A zase, skříp, skříp. To už jsme nevydrželi, otočili se a mazali domů. Asi Dostali jsme strach. A zase, skříp, skříp. To už jsme nevydrželi, otočili se a mazali domů. Asi Dostali jsme strach. A zase, skříp, skříp. To už jsme nevydrželi, otočili se a mazali domů. Asi 
po dvou týdnech jsme se rozhodli, že půjdeme na tohle naše místo přespat. Vybavili jsme se, po dvou týdnech jsme se rozhodli, že půjdeme na tohle naše místo přespat. Vybavili jsme se, po dvou týdnech jsme se rozhodli, že půjdeme na tohle naše místo přespat. Vybavili jsme se, po dvou týdnech jsme se rozhodli, že půjdeme na tohle naše místo přespat. Vybavili jsme se, 
abychom měli vše. Každý jsme si vzali nože a sekery. Nedaleko babychom měli vše. Každý jsme si vzali nože a sekery. Nedaleko babychom měli vše. Každý jsme si vzali nože a sekery. Nedaleko babychom měli vše. Každý jsme si vzali nože a sekery. Nedaleko bunkru jsme si postavili stan unkru jsme si postavili stan unkru jsme si postavili stan unkru jsme si postavili stan 

aaaa    dali si do něj věci. Potom jsme se vydali dali si do něj věci. Potom jsme se vydali dali si do něj věci. Potom jsme se vydali dali si do něj věci. Potom jsme se vydali 
pro dřevo na oheň. Když jsme se vrátili, pro dřevo na oheň. Když jsme se vrátili, pro dřevo na oheň. Když jsme se vrátili, pro dřevo na oheň. Když jsme se vrátili, 
uslyšeli jsme znovu ten zvuk.uslyšeli jsme znovu ten zvuk.uslyšeli jsme znovu ten zvuk.uslyšeli jsme znovu ten zvuk.    
Okamžitě jsme popadli nože a sekerky. Okamžitě jsme popadli nože a sekerky. Okamžitě jsme popadli nože a sekerky. Okamžitě jsme popadli nože a sekerky. 
Vydali jsme se za zvukem. Musíme na to Vydali jsme se za zvukem. Musíme na to Vydali jsme se za zvukem. Musíme na to Vydali jsme se za zvukem. Musíme na to 
přijít. Společně jsme ušli asi sto přijít. Společně jsme ušli asi sto přijít. Společně jsme ušli asi sto přijít. Společně jsme ušli asi sto metrů od metrů od metrů od metrů od 
stanu, když za námi začaly praskat stanu, když za námi začaly praskat stanu, když za námi začaly praskat stanu, když za námi začaly praskat 

větvičky. Zastavili jsme se a poslouchali. Funění. A zase. Je to blíž. Funění. Vtom se ozvalo baf větvičky. Zastavili jsme se a poslouchali. Funění. A zase. Je to blíž. Funění. Vtom se ozvalo baf větvičky. Zastavili jsme se a poslouchali. Funění. A zase. Je to blíž. Funění. Vtom se ozvalo baf větvičky. Zastavili jsme se a poslouchali. Funění. A zase. Je to blíž. Funění. Vtom se ozvalo baf 
baf. "Co je to?" ozval se Pavel. Třese se mi hlas: "Nevím." Najednou se začne hýbat smrčí. baf. "Co je to?" ozval se Pavel. Třese se mi hlas: "Nevím." Najednou se začne hýbat smrčí. baf. "Co je to?" ozval se Pavel. Třese se mi hlas: "Nevím." Najednou se začne hýbat smrčí. baf. "Co je to?" ozval se Pavel. Třese se mi hlas: "Nevím." Najednou se začne hýbat smrčí. 
Přibližuje se to. MusímPřibližuje se to. MusímPřibližuje se to. MusímPřibližuje se to. Musíme utéct. Pozdě. Vtom se objevuje sousedův bernardýn. Uf! To se nám e utéct. Pozdě. Vtom se objevuje sousedův bernardýn. Uf! To se nám e utéct. Pozdě. Vtom se objevuje sousedův bernardýn. Uf! To se nám e utéct. Pozdě. Vtom se objevuje sousedův bernardýn. Uf! To se nám 
ulevilo!ulevilo!ulevilo!ulevilo!    

Napsal a ilustroval Tomáš Tvrzický, 5. ročníkNapsal a ilustroval Tomáš Tvrzický, 5. ročníkNapsal a ilustroval Tomáš Tvrzický, 5. ročníkNapsal a ilustroval Tomáš Tvrzický, 5. ročník    

    

Mikulášský příběhMikulášský příběhMikulášský příběhMikulášský příběh    
Tento příběh se stal před pěti lety, když jsem ještě chodila do školky. Byl prosinec, přesně Tento příběh se stal před pěti lety, když jsem ještě chodila do školky. Byl prosinec, přesně Tento příběh se stal před pěti lety, když jsem ještě chodila do školky. Byl prosinec, přesně Tento příběh se stal před pěti lety, když jsem ještě chodila do školky. Byl prosinec, přesně 
den, kdy chodí Mikulášden, kdy chodí Mikulášden, kdy chodí Mikulášden, kdy chodí Mikuláš a čerti. Venku poletoval sníh a pomalu se stmívalo. Spolu se mnou byla  a čerti. Venku poletoval sníh a pomalu se stmívalo. Spolu se mnou byla  a čerti. Venku poletoval sníh a pomalu se stmívalo. Spolu se mnou byla  a čerti. Venku poletoval sníh a pomalu se stmívalo. Spolu se mnou byla 
doma sestřička Markétka a maminka.doma sestřička Markétka a maminka.doma sestřička Markétka a maminka.doma sestřička Markétka a maminka.    

Čím víc se stmívalo, tím víc jsme začínaly mít ím víc se stmívalo, tím víc jsme začínaly mít ím víc se stmívalo, tím víc jsme začínaly mít ím víc se stmívalo, tím víc jsme začínaly mít 

z čertů strach. A když maminka potřebovala z čertů strach. A když maminka potřebovala z čertů strach. A když maminka potřebovala z čertů strach. A když maminka potřebovala 
dojít do spíže pro jablka, držely jsme se jí dojít do spíže pro jablka, držely jsme se jí dojít do spíže pro jablka, držely jsme se jí dojít do spíže pro jablka, držely jsme se jí 
jako klíšťatajako klíšťatajako klíšťatajako klíšťata. Všude jsme šly s ní. Došly jsme . Všude jsme šly s ní. Došly jsme . Všude jsme šly s ní. Došly jsme . Všude jsme šly s ní. Došly jsme 
společně do spíže. Vše dopadlo dobře, už jsme společně do spíže. Vše dopadlo dobře, už jsme společně do spíže. Vše dopadlo dobře, už jsme společně do spíže. Vše dopadlo dobře, už jsme 
chtěly jít zpátky nahoru. Vtom někdo zabušil chtěly jít zpátky nahoru. Vtom někdo zabušil chtěly jít zpátky nahoru. Vtom někdo zabušil chtěly jít zpátky nahoru. Vtom někdo zabušil 
na okno. Ale ne, jen to ne. Po celém dvoře se na okno. Ale ne, jen to ne. Po celém dvoře se na okno. Ale ne, jen to ne. Po celém dvoře se na okno. Ale ne, jen to ne. Po celém dvoře se 
začalo rozléhat "Ble, ble, ble...." a znělo začalo rozléhat "Ble, ble, ble...." a znělo začalo rozléhat "Ble, ble, ble...." a znělo začalo rozléhat "Ble, ble, ble...." a znělo 
rachocení řetězu.rachocení řetězu.rachocení řetězu.rachocení řetězu.    
Krve by se v nás nedořeKrve by se v nás nedořeKrve by se v nás nedořeKrve by se v nás nedořezal. A nejhůře dopadla zal. A nejhůře dopadla zal. A nejhůře dopadla zal. A nejhůře dopadla 
naše kočka Amálka, která se tak lekla, že naše kočka Amálka, která se tak lekla, že naše kočka Amálka, která se tak lekla, že naše kočka Amálka, která se tak lekla, že 



skočila za závěs. Ještě předtím stačila poškrábat maminku, která se ji snažila uklidnit. skočila za závěs. Ještě předtím stačila poškrábat maminku, která se ji snažila uklidnit. skočila za závěs. Ještě předtím stačila poškrábat maminku, která se ji snažila uklidnit. skočila za závěs. Ještě předtím stačila poškrábat maminku, která se ji snažila uklidnit. 
Chudinka kočka se tak klepala, že jsme ji chtěly také uklidnit a úplně jsme zapomněly na ten Chudinka kočka se tak klepala, že jsme ji chtěly také uklidnit a úplně jsme zapomněly na ten Chudinka kočka se tak klepala, že jsme ji chtěly také uklidnit a úplně jsme zapomněly na ten Chudinka kočka se tak klepala, že jsme ji chtěly také uklidnit a úplně jsme zapomněly na ten 
rachot zarachot zarachot zarachot za oknem. oknem. oknem. oknem.    
Najednou bylo ticho. Maminka vykoukla ven a u dveří našla několik balíčků. Měly jsme velkou Najednou bylo ticho. Maminka vykoukla ven a u dveří našla několik balíčků. Měly jsme velkou Najednou bylo ticho. Maminka vykoukla ven a u dveří našla několik balíčků. Měly jsme velkou Najednou bylo ticho. Maminka vykoukla ven a u dveří našla několik balíčků. Měly jsme velkou 
radost, že jsme něco dostaly, že už jsou čerti pryč a hlavně, že si nás neodnesli. A tak dál radost, že jsme něco dostaly, že už jsou čerti pryč a hlavně, že si nás neodnesli. A tak dál radost, že jsme něco dostaly, že už jsou čerti pryč a hlavně, že si nás neodnesli. A tak dál radost, že jsme něco dostaly, že už jsou čerti pryč a hlavně, že si nás neodnesli. A tak dál 
můžeme dělat radost i starost naší mamince!můžeme dělat radost i starost naší mamince!můžeme dělat radost i starost naší mamince!můžeme dělat radost i starost naší mamince!    

Napsala a ilustrovaNapsala a ilustrovaNapsala a ilustrovaNapsala a ilustrovala Eliška Řezáčová, 5. ročníkla Eliška Řezáčová, 5. ročníkla Eliška Řezáčová, 5. ročníkla Eliška Řezáčová, 5. ročník    

    

Strašidelný hradStrašidelný hradStrašidelný hradStrašidelný hrad    
Jeden prázdninový týden trávíme u nás ve Svídnici Jeden prázdninový týden trávíme u nás ve Svídnici Jeden prázdninový týden trávíme u nás ve Svídnici Jeden prázdninový týden trávíme u nás ve Svídnici 
spolu se všemi sestřenicemi a bratranci. A že jich máme. spolu se všemi sestřenicemi a bratranci. A že jich máme. spolu se všemi sestřenicemi a bratranci. A že jich máme. spolu se všemi sestřenicemi a bratranci. A že jich máme. 
Je to fajn, protože rodiče nám připravují různé soutěže. Je to fajn, protože rodiče nám připravují různé soutěže. Je to fajn, protože rodiče nám připravují různé soutěže. Je to fajn, protože rodiče nám připravují různé soutěže. 
Při nich se vždycky pobavíme. Jednou nás čePři nich se vždycky pobavíme. Jednou nás čePři nich se vždycky pobavíme. Jednou nás čePři nich se vždycky pobavíme. Jednou nás čekala stezka kala stezka kala stezka kala stezka 
odvahy.odvahy.odvahy.odvahy.    
Byl večer, tma jako v pytli. Dospělí nám dali bojový úkol, Byl večer, tma jako v pytli. Dospělí nám dali bojový úkol, Byl večer, tma jako v pytli. Dospělí nám dali bojový úkol, Byl večer, tma jako v pytli. Dospělí nám dali bojový úkol, 
dojít až na hrad Strádov a tam vzít poklad, který nám dojít až na hrad Strádov a tam vzít poklad, který nám dojít až na hrad Strádov a tam vzít poklad, který nám dojít až na hrad Strádov a tam vzít poklad, který nám 
sem připravili. Museli jsme se vrátit všichni do půlnoci.sem připravili. Museli jsme se vrátit všichni do půlnoci.sem připravili. Museli jsme se vrátit všichni do půlnoci.sem připravili. Museli jsme se vrátit všichni do půlnoci.    
Vyrazili jsme, šli jsme Svídnicí kolem přehrady a řeky Vyrazili jsme, šli jsme Svídnicí kolem přehrady a řeky Vyrazili jsme, šli jsme Svídnicí kolem přehrady a řeky Vyrazili jsme, šli jsme Svídnicí kolem přehrady a řeky 
aaaa    nakonec nakonec nakonec nakonec lesem. Měli jsme dvě baterky. Vtom jedna lesem. Měli jsme dvě baterky. Vtom jedna lesem. Měli jsme dvě baterky. Vtom jedna lesem. Měli jsme dvě baterky. Vtom jedna 
zhasla. Byli jsme uprostřed cesty na hrad. Viděli jsme, zhasla. Byli jsme uprostřed cesty na hrad. Viděli jsme, zhasla. Byli jsme uprostřed cesty na hrad. Viděli jsme, zhasla. Byli jsme uprostřed cesty na hrad. Viděli jsme, 
jak se před námi něco mihlo. Nevěděli jsme, co to je. Něco za námi zavrčelo. Lekli jsme se jak se před námi něco mihlo. Nevěděli jsme, co to je. Něco za námi zavrčelo. Lekli jsme se jak se před námi něco mihlo. Nevěděli jsme, co to je. Něco za námi zavrčelo. Lekli jsme se jak se před námi něco mihlo. Nevěděli jsme, co to je. Něco za námi zavrčelo. Lekli jsme se 
aaaa    rychle běželi na hrad. Zahoukala sova. Vyletěla na nás z dutého strychle běželi na hrad. Zahoukala sova. Vyletěla na nás z dutého strychle běželi na hrad. Zahoukala sova. Vyletěla na nás z dutého strychle běželi na hrad. Zahoukala sova. Vyletěla na nás z dutého stromu. Už už jsme dohlédli romu. Už už jsme dohlédli romu. Už už jsme dohlédli romu. Už už jsme dohlédli 
na hrad. Dnes to vlastně hrad není, vypadá to spíš jako deset balvanů s věží.na hrad. Dnes to vlastně hrad není, vypadá to spíš jako deset balvanů s věží.na hrad. Dnes to vlastně hrad není, vypadá to spíš jako deset balvanů s věží.na hrad. Dnes to vlastně hrad není, vypadá to spíš jako deset balvanů s věží.    
Zastavili jsme se, protože jsme byli hodně udýchaní. Znova za námi to zavrčení. Co to je? Zastavili jsme se, protože jsme byli hodně udýchaní. Znova za námi to zavrčení. Co to je? Zastavili jsme se, protože jsme byli hodně udýchaní. Znova za námi to zavrčení. Co to je? Zastavili jsme se, protože jsme byli hodně udýchaní. Znova za námi to zavrčení. Co to je? 
Zadýchaní vbíháme na hrad. Rychle do věže a zabouchnout za sebZadýchaní vbíháme na hrad. Rychle do věže a zabouchnout za sebZadýchaní vbíháme na hrad. Rychle do věže a zabouchnout za sebZadýchaní vbíháme na hrad. Rychle do věže a zabouchnout za sebou vrata. Na zemi leží asi ou vrata. Na zemi leží asi ou vrata. Na zemi leží asi ou vrata. Na zemi leží asi 
devět lebek a k tomu hodně kostí. Křičíme. Rychle po schodech nahoru. Truhla, vlastně dvě. devět lebek a k tomu hodně kostí. Křičíme. Rychle po schodech nahoru. Truhla, vlastně dvě. devět lebek a k tomu hodně kostí. Křičíme. Rychle po schodech nahoru. Truhla, vlastně dvě. devět lebek a k tomu hodně kostí. Křičíme. Rychle po schodech nahoru. Truhla, vlastně dvě. 
AAAA    dva klíče. Ty ale visí vysoko. Snažíme se, ale nikdo na ně nemůže dosáhnout.dva klíče. Ty ale visí vysoko. Snažíme se, ale nikdo na ně nemůže dosáhnout.dva klíče. Ty ale visí vysoko. Snažíme se, ale nikdo na ně nemůže dosáhnout.dva klíče. Ty ale visí vysoko. Snažíme se, ale nikdo na ně nemůže dosáhnout.    
Vyzdvihli jsme nejmladšího a postavili si ho ramena. KonečnVyzdvihli jsme nejmladšího a postavili si ho ramena. KonečnVyzdvihli jsme nejmladšího a postavili si ho ramena. KonečnVyzdvihli jsme nejmladšího a postavili si ho ramena. Konečně! Máme klíče ě! Máme klíče ě! Máme klíče ě! Máme klíče QQQQ získali jsme je.  získali jsme je.  získali jsme je.  získali jsme je. 
Rychle ven z věže. Je zamčeno! Někdo nás zamknul. Vlevo je okno. Skáčeme z něj dolů na zem. Rychle ven z věže. Je zamčeno! Někdo nás zamknul. Vlevo je okno. Skáčeme z něj dolů na zem. Rychle ven z věže. Je zamčeno! Někdo nás zamknul. Vlevo je okno. Skáčeme z něj dolů na zem. Rychle ven z věže. Je zamčeno! Někdo nás zamknul. Vlevo je okno. Skáčeme z něj dolů na zem. 
Další kostra. To snad není možné. Vzteky do ní kopeme. Pod ní se objevuje další truhla. Chybí Další kostra. To snad není možné. Vzteky do ní kopeme. Pod ní se objevuje další truhla. Chybí Další kostra. To snad není možné. Vzteky do ní kopeme. Pod ní se objevuje další truhla. Chybí Další kostra. To snad není možné. Vzteky do ní kopeme. Pod ní se objevuje další truhla. Chybí 
klíč. Bereme ji a běžíme domů.klíč. Bereme ji a běžíme domů.klíč. Bereme ji a běžíme domů.klíč. Bereme ji a běžíme domů.    
Ráno jRáno jRáno jRáno jsme v truhlách našli čokoládové mince, v té druhé samé bonbóny a ve třetí žvýkačky sme v truhlách našli čokoládové mince, v té druhé samé bonbóny a ve třetí žvýkačky sme v truhlách našli čokoládové mince, v té druhé samé bonbóny a ve třetí žvýkačky sme v truhlách našli čokoládové mince, v té druhé samé bonbóny a ve třetí žvýkačky 
aaaa    bonbóny, i nějakou čokoládu. Po obědě jsme pátrali v lese. Žádnou sovu jsme neobjevili. Asi to bonbóny, i nějakou čokoládu. Po obědě jsme pátrali v lese. Žádnou sovu jsme neobjevili. Asi to bonbóny, i nějakou čokoládu. Po obědě jsme pátrali v lese. Žádnou sovu jsme neobjevili. Asi to bonbóny, i nějakou čokoládu. Po obědě jsme pátrali v lese. Žádnou sovu jsme neobjevili. Asi to 
byl vítr. Vrčení to také nemohlo být, nejspíš šustily naše kroky v listí. Nabyl vítr. Vrčení to také nemohlo být, nejspíš šustily naše kroky v listí. Nabyl vítr. Vrčení to také nemohlo být, nejspíš šustily naše kroky v listí. Nabyl vítr. Vrčení to také nemohlo být, nejspíš šustily naše kroky v listí. Na hradě nebyly žádné  hradě nebyly žádné  hradě nebyly žádné  hradě nebyly žádné 
lebky a kosti, jen natažené látky, co tu dospělí umístili, abychom se báli. Povedlo se jim to lebky a kosti, jen natažené látky, co tu dospělí umístili, abychom se báli. Povedlo se jim to lebky a kosti, jen natažené látky, co tu dospělí umístili, abychom se báli. Povedlo se jim to lebky a kosti, jen natažené látky, co tu dospělí umístili, abychom se báli. Povedlo se jim to 
dokonale. Strach má opravdu veliké oči.dokonale. Strach má opravdu veliké oči.dokonale. Strach má opravdu veliké oči.dokonale. Strach má opravdu veliké oči.    

Napsala a ilustrovala Veronika Dibelková, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Veronika Dibelková, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Veronika Dibelková, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Veronika Dibelková, 5. ročník    



Můj deníkMůj deníkMůj deníkMůj deník    
Jmenuji se Eliška a ráda bych napsala, cJmenuji se Eliška a ráda bych napsala, cJmenuji se Eliška a ráda bych napsala, cJmenuji se Eliška a ráda bych napsala, co jsem zažila minulý týden. Každé úterý, hned po o jsem zažila minulý týden. Každé úterý, hned po o jsem zažila minulý týden. Každé úterý, hned po o jsem zažila minulý týden. Každé úterý, hned po 
škole, navštěvuji hudebku, kde se učíme noty. Velice mě to baví a také mě baví výtvarný kroužek, škole, navštěvuji hudebku, kde se učíme noty. Velice mě to baví a také mě baví výtvarný kroužek, škole, navštěvuji hudebku, kde se učíme noty. Velice mě to baví a také mě baví výtvarný kroužek, škole, navštěvuji hudebku, kde se učíme noty. Velice mě to baví a také mě baví výtvarný kroužek, 
který následuje poté. Na něm malujeme, kreslíme, modelujeme a pracujeme s hlínou. Tentokrát který následuje poté. Na něm malujeme, kreslíme, modelujeme a pracujeme s hlínou. Tentokrát který následuje poté. Na něm malujeme, kreslíme, modelujeme a pracujeme s hlínou. Tentokrát který následuje poté. Na něm malujeme, kreslíme, modelujeme a pracujeme s hlínou. Tentokrát 
nás čekalo glazuronás čekalo glazuronás čekalo glazuronás čekalo glazurování.vání.vání.vání.    

Ve středu a ve čtvrtek se nic neobvyklého Ve středu a ve čtvrtek se nic neobvyklého Ve středu a ve čtvrtek se nic neobvyklého Ve středu a ve čtvrtek se nic neobvyklého 
nestalo, ale v pátek to byl mazec. Moje milá nestalo, ale v pátek to byl mazec. Moje milá nestalo, ale v pátek to byl mazec. Moje milá nestalo, ale v pátek to byl mazec. Moje milá 
kamarádka Monička slavila již jedenácté kamarádka Monička slavila již jedenácté kamarádka Monička slavila již jedenácté kamarádka Monička slavila již jedenácté 
narozeniny. Oslava začala v jednu hodinu, narozeniny. Oslava začala v jednu hodinu, narozeniny. Oslava začala v jednu hodinu, narozeniny. Oslava začala v jednu hodinu, 
kromě mě tam byla Marjánka, Verča a Monička. kromě mě tam byla Marjánka, Verča a Monička. kromě mě tam byla Marjánka, Verča a Monička. kromě mě tam byla Marjánka, Verča a Monička. 
Nejprve jsme naší oslavenkyni popřáNejprve jsme naší oslavenkyni popřáNejprve jsme naší oslavenkyni popřáNejprve jsme naší oslavenkyni popřály a daly ly a daly ly a daly ly a daly 
dárky. Poté jsme si povídaly, hrály hry, dárky. Poté jsme si povídaly, hrály hry, dárky. Poté jsme si povídaly, hrály hry, dárky. Poté jsme si povídaly, hrály hry, 
popíjely šampus, jedly dort a pizzu. Bylo to popíjely šampus, jedly dort a pizzu. Bylo to popíjely šampus, jedly dort a pizzu. Bylo to popíjely šampus, jedly dort a pizzu. Bylo to 
hezké, ale uteklo to tak rychle, že jsme si hezké, ale uteklo to tak rychle, že jsme si hezké, ale uteklo to tak rychle, že jsme si hezké, ale uteklo to tak rychle, že jsme si 

nestihly ani zatancovat. Blížilo se pět hodin a Monika musela jet s rodiči a bratrem do nestihly ani zatancovat. Blížilo se pět hodin a Monika musela jet s rodiči a bratrem do nestihly ani zatancovat. Blížilo se pět hodin a Monika musela jet s rodiči a bratrem do nestihly ani zatancovat. Blížilo se pět hodin a Monika musela jet s rodiči a bratrem do 
Slatiňan. Slatiňan. Slatiňan. Slatiňan. Čekala ji další kuekala ji další kuekala ji další kuekala ji další kulturní lturní lturní lturní akce, návštěva tanečních.akce, návštěva tanečních.akce, návštěva tanečních.akce, návštěva tanečních.    

Mně se domů ještě nechtělo, tak jsem šla vyprovodit Marjánku. Cestou jsme si ještě povídaly Mně se domů ještě nechtělo, tak jsem šla vyprovodit Marjánku. Cestou jsme si ještě povídaly Mně se domů ještě nechtělo, tak jsem šla vyprovodit Marjánku. Cestou jsme si ještě povídaly Mně se domů ještě nechtělo, tak jsem šla vyprovodit Marjánku. Cestou jsme si ještě povídaly 
aaaa povídaly jsme si i u Špásů. Když pro mě přijela mamka s mými sestřičkami Markétkou povídaly jsme si i u Špásů. Když pro mě přijela mamka s mými sestřičkami Markétkou povídaly jsme si i u Špásů. Když pro mě přijela mamka s mými sestřičkami Markétkou povídaly jsme si i u Špásů. Když pro mě přijela mamka s mými sestřičkami Markétkou 

aaaa Madlenkou, přemluvila jsem ji na kafe, abychMadlenkou, přemluvila jsem ji na kafe, abychMadlenkou, přemluvila jsem ji na kafe, abychMadlenkou, přemluvila jsem ji na kafe, abych si to s Marjánkou dovyprávěla, ale stejně jsme  si to s Marjánkou dovyprávěla, ale stejně jsme  si to s Marjánkou dovyprávěla, ale stejně jsme  si to s Marjánkou dovyprávěla, ale stejně jsme 

to nestihly. A tak se musíme zase někdy sejít.to nestihly. A tak se musíme zase někdy sejít.to nestihly. A tak se musíme zase někdy sejít.to nestihly. A tak se musíme zase někdy sejít.    

Napsala a ilustrovala Eliška Řezáčová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Eliška Řezáčová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Eliška Řezáčová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Eliška Řezáčová, 5. ročník    

    

LesLesLesLes    
Tahle příhoda se stala na táboře ve Svratouchu, kam jezdíme skoro každý rok od hasičů. Tahle příhoda se stala na táboře ve Svratouchu, kam jezdíme skoro každý rok od hasičů. Tahle příhoda se stala na táboře ve Svratouchu, kam jezdíme skoro každý rok od hasičů. Tahle příhoda se stala na táboře ve Svratouchu, kam jezdíme skoro každý rok od hasičů. 
Tábor je moc hezký aTábor je moc hezký aTábor je moc hezký aTábor je moc hezký a je uprostřed lesa. Ve dne to nevadí, protože je všude plno dětí a hrají  je uprostřed lesa. Ve dne to nevadí, protože je všude plno dětí a hrají  je uprostřed lesa. Ve dne to nevadí, protože je všude plno dětí a hrají  je uprostřed lesa. Ve dne to nevadí, protože je všude plno dětí a hrají 
se různé hry a hlavně je všude vidět. Zato v noci, když je všude tma, tak je slyšet každé se různé hry a hlavně je všude vidět. Zato v noci, když je všude tma, tak je slyšet každé se různé hry a hlavně je všude vidět. Zato v noci, když je všude tma, tak je slyšet každé se různé hry a hlavně je všude vidět. Zato v noci, když je všude tma, tak je slyšet každé 
šustnutí.šustnutí.šustnutí.šustnutí.    
Co se jednou nestalo? Byla středa a na rozpisu bylo napsané "Noční hlídka: Zdeněk Co se jednou nestalo? Byla středa a na rozpisu bylo napsané "Noční hlídka: Zdeněk Co se jednou nestalo? Byla středa a na rozpisu bylo napsané "Noční hlídka: Zdeněk Co se jednou nestalo? Byla středa a na rozpisu bylo napsané "Noční hlídka: Zdeněk a Pavel". a Pavel". a Pavel". a Pavel". 
Docela jsem měl strach, ale snad to zvládnu. V osm hodin jsme přebrali hlídku od denní Docela jsem měl strach, ale snad to zvládnu. V osm hodin jsme přebrali hlídku od denní Docela jsem měl strach, ale snad to zvládnu. V osm hodin jsme přebrali hlídku od denní Docela jsem měl strach, ale snad to zvládnu. V osm hodin jsme přebrali hlídku od denní 

služby. Zatím bylo všechno v pořádku. Kolem služby. Zatím bylo všechno v pořádku. Kolem služby. Zatím bylo všechno v pořádku. Kolem služby. Zatím bylo všechno v pořádku. Kolem 
půlnoci byla už velká tma, když se najednou půlnoci byla už velká tma, když se najednou půlnoci byla už velká tma, když se najednou půlnoci byla už velká tma, když se najednou 
ozvalo praskání ve větvích.ozvalo praskání ve větvích.ozvalo praskání ve větvích.ozvalo praskání ve větvích.    
Dostali jsme strach. "Pavle, co budeme dělaDostali jsme strach. "Pavle, co budeme dělaDostali jsme strach. "Pavle, co budeme dělaDostali jsme strach. "Pavle, co budeme dělat?" t?" t?" t?" 
Posvítili jsme tím směrem baterkou. Něco se Posvítili jsme tím směrem baterkou. Něco se Posvítili jsme tím směrem baterkou. Něco se Posvítili jsme tím směrem baterkou. Něco se 
mihlo mezi stromy. Co to může být? Nebo snad mihlo mezi stromy. Co to může být? Nebo snad mihlo mezi stromy. Co to může být? Nebo snad mihlo mezi stromy. Co to může být? Nebo snad 
kdo? Šeptám: "Co uděláme?"kdo? Šeptám: "Co uděláme?"kdo? Šeptám: "Co uděláme?"kdo? Šeptám: "Co uděláme?"    



"Zdendo, ty běž pro vedoucí a já tu budu hlídat," odpovídá taky šeptem Pavel. Ono se řekne "Zdendo, ty běž pro vedoucí a já tu budu hlídat," odpovídá taky šeptem Pavel. Ono se řekne "Zdendo, ty běž pro vedoucí a já tu budu hlídat," odpovídá taky šeptem Pavel. Ono se řekne "Zdendo, ty běž pro vedoucí a já tu budu hlídat," odpovídá taky šeptem Pavel. Ono se řekne 
jít pro vedoucí. Potmě a sám. Dodal jsem si ojít pro vedoucí. Potmě a sám. Dodal jsem si ojít pro vedoucí. Potmě a sám. Dodal jsem si ojít pro vedoucí. Potmě a sám. Dodal jsem si odvahy, srdce mi bušilo až v krku. Ale překonal dvahy, srdce mi bušilo až v krku. Ale překonal dvahy, srdce mi bušilo až v krku. Ale překonal dvahy, srdce mi bušilo až v krku. Ale překonal 
jsem se a šel. No spíš utíkal. Pádil.jsem se a šel. No spíš utíkal. Pádil.jsem se a šel. No spíš utíkal. Pádil.jsem se a šel. No spíš utíkal. Pádil.    
Když jsme se s vedoucími vrátili, Pavel říká, že tam opravdu někdo je. Vedoucí se šli podívat Když jsme se s vedoucími vrátili, Pavel říká, že tam opravdu někdo je. Vedoucí se šli podívat Když jsme se s vedoucími vrátili, Pavel říká, že tam opravdu někdo je. Vedoucí se šli podívat Když jsme se s vedoucími vrátili, Pavel říká, že tam opravdu někdo je. Vedoucí se šli podívat 
a prozkoumat terén. A co myslíte? Chytili dva chlapce z vedlejšího tábora, kta prozkoumat terén. A co myslíte? Chytili dva chlapce z vedlejšího tábora, kta prozkoumat terén. A co myslíte? Chytili dva chlapce z vedlejšího tábora, kta prozkoumat terén. A co myslíte? Chytili dva chlapce z vedlejšího tábora, kteří nám chtěli eří nám chtěli eří nám chtěli eří nám chtěli 
sebrat vlajku. Do rána už byl klid, ale každé prasknutí nás pěkně vylekalo. Nejlepší na tom sebrat vlajku. Do rána už byl klid, ale každé prasknutí nás pěkně vylekalo. Nejlepší na tom sebrat vlajku. Do rána už byl klid, ale každé prasknutí nás pěkně vylekalo. Nejlepší na tom sebrat vlajku. Do rána už byl klid, ale každé prasknutí nás pěkně vylekalo. Nejlepší na tom 
všem bylo, že i přes velký strach jsme to všechno zvládli. Ráno jsme dostali velkou pochvalu za všem bylo, že i přes velký strach jsme to všechno zvládli. Ráno jsme dostali velkou pochvalu za všem bylo, že i přes velký strach jsme to všechno zvládli. Ráno jsme dostali velkou pochvalu za všem bylo, že i přes velký strach jsme to všechno zvládli. Ráno jsme dostali velkou pochvalu za 
statečnost a dobře splněný úkol.statečnost a dobře splněný úkol.statečnost a dobře splněný úkol.statečnost a dobře splněný úkol.    

Napsal a ilustroval Napsal a ilustroval Napsal a ilustroval Napsal a ilustroval Zdeněk Zástěra, 5. ročníkZdeněk Zástěra, 5. ročníkZdeněk Zástěra, 5. ročníkZdeněk Zástěra, 5. ročník    

    

Cesta do sklepeníCesta do sklepeníCesta do sklepeníCesta do sklepení    
V srpnu jsme byli tak jako každé V srpnu jsme byli tak jako každé V srpnu jsme byli tak jako každé V srpnu jsme byli tak jako každé 
prázdniny na dovolené. Poznávali jsme prázdniny na dovolené. Poznávali jsme prázdniny na dovolené. Poznávali jsme prázdniny na dovolené. Poznávali jsme 
jižní jižní jižní jižní Čechy. Jedna zechy. Jedna zechy. Jedna zechy. Jedna z našich cest nás našich cest nás našich cest nás našich cest nás 

zavedla do města Tábor. Nejprve jsme si zavedla do města Tábor. Nejprve jsme si zavedla do města Tábor. Nejprve jsme si zavedla do města Tábor. Nejprve jsme si 
prohlédli prohlédli prohlédli prohlédli zdejší náměstí. Poté jsme si zdejší náměstí. Poté jsme si zdejší náměstí. Poté jsme si zdejší náměstí. Poté jsme si 
zakoupili vstupenky na zakoupili vstupenky na zakoupili vstupenky na zakoupili vstupenky na prohlídku prohlídku prohlídku prohlídku 
historického sklepení.historického sklepení.historického sklepení.historického sklepení.    
Ujala se nás paní průvodkyně. Vyprávěla Ujala se nás paní průvodkyně. Vyprávěla Ujala se nás paní průvodkyně. Vyprávěla Ujala se nás paní průvodkyně. Vyprávěla 
nám o historii města Tábor a postupně nás vedla chodbami dál a dál. Sklepení měla několik nám o historii města Tábor a postupně nás vedla chodbami dál a dál. Sklepení měla několik nám o historii města Tábor a postupně nás vedla chodbami dál a dál. Sklepení měla několik nám o historii města Tábor a postupně nás vedla chodbami dál a dál. Sklepení měla několik 
pater a byla navzájem propojena. Původně sloužila ke skladování potravin a k ukrytí při pater a byla navzájem propojena. Původně sloužila ke skladování potravin a k ukrytí při pater a byla navzájem propojena. Původně sloužila ke skladování potravin a k ukrytí při pater a byla navzájem propojena. Původně sloužila ke skladování potravin a k ukrytí při 
válceválceválceválce. Sklepy byly krásně klenuté. Vstupem do nižších pater jsme se dostali do sklepení dalších . Sklepy byly krásně klenuté. Vstupem do nižších pater jsme se dostali do sklepení dalších . Sklepy byly krásně klenuté. Vstupem do nižších pater jsme se dostali do sklepení dalších . Sklepy byly krásně klenuté. Vstupem do nižších pater jsme se dostali do sklepení dalších 
domů. Cesta se pořád zužuje a zužuje. Teď se dokonce musíme začít sklánět a uhýbat.domů. Cesta se pořád zužuje a zužuje. Teď se dokonce musíme začít sklánět a uhýbat.domů. Cesta se pořád zužuje a zužuje. Teď se dokonce musíme začít sklánět a uhýbat.domů. Cesta se pořád zužuje a zužuje. Teď se dokonce musíme začít sklánět a uhýbat.    
Vtom cítím pod nohama mokro. Jsme namačkáni v malé uličce. Najednou zhasla světlaVtom cítím pod nohama mokro. Jsme namačkáni v malé uličce. Najednou zhasla světlaVtom cítím pod nohama mokro. Jsme namačkáni v malé uličce. Najednou zhasla světlaVtom cítím pod nohama mokro. Jsme namačkáni v malé uličce. Najednou zhasla světla. Všichni . Všichni . Všichni . Všichni 
jsme vyjekli. Slyším, jak zezadu někdo taky křičí. "Nebojte se, za chvilku se rozsvítí," utěšuje jsme vyjekli. Slyším, jak zezadu někdo taky křičí. "Nebojte se, za chvilku se rozsvítí," utěšuje jsme vyjekli. Slyším, jak zezadu někdo taky křičí. "Nebojte se, za chvilku se rozsvítí," utěšuje jsme vyjekli. Slyším, jak zezadu někdo taky křičí. "Nebojte se, za chvilku se rozsvítí," utěšuje 
nás silný hlas paní průvodkyně. Jsme namačkáni v malé černé uličce s vodou až po kotníky. nás silný hlas paní průvodkyně. Jsme namačkáni v malé černé uličce s vodou až po kotníky. nás silný hlas paní průvodkyně. Jsme namačkáni v malé černé uličce s vodou až po kotníky. nás silný hlas paní průvodkyně. Jsme namačkáni v malé černé uličce s vodou až po kotníky. 
Maminka začíná panikařit. "Co když se odtud nikdy nedostaneMaminka začíná panikařit. "Co když se odtud nikdy nedostaneMaminka začíná panikařit. "Co když se odtud nikdy nedostaneMaminka začíná panikařit. "Co když se odtud nikdy nedostaneme?"me?"me?"me?"    
Vtom slyším, jak za našimi zády někdo ťapká. "Mami, tati, dívejte," ukážu do černa.Vtom slyším, jak za našimi zády někdo ťapká. "Mami, tati, dívejte," ukážu do černa.Vtom slyším, jak za našimi zády někdo ťapká. "Mami, tati, dívejte," ukážu do černa.Vtom slyším, jak za našimi zády někdo ťapká. "Mami, tati, dívejte," ukážu do černa.    
Tatínek tiše zašeptá: "Nepanikař aspoň ty." Ve tmě se najednou objeví opravář s lucernou. Tatínek tiše zašeptá: "Nepanikař aspoň ty." Ve tmě se najednou objeví opravář s lucernou. Tatínek tiše zašeptá: "Nepanikař aspoň ty." Ve tmě se najednou objeví opravář s lucernou. Tatínek tiše zašeptá: "Nepanikař aspoň ty." Ve tmě se najednou objeví opravář s lucernou. 
Oddychnu si. Dostáváme se šťastně ven.Oddychnu si. Dostáváme se šťastně ven.Oddychnu si. Dostáváme se šťastně ven.Oddychnu si. Dostáváme se šťastně ven.    

Napsala a ilustrovala Marie Špásová, 5Napsala a ilustrovala Marie Špásová, 5Napsala a ilustrovala Marie Špásová, 5Napsala a ilustrovala Marie Špásová, 5. ročník. ročník. ročník. ročník    

    

Prázdniny u tety AničkyPrázdniny u tety AničkyPrázdniny u tety AničkyPrázdniny u tety Aničky    
Tento příběh se stal o letních prázdninách, které jsem trávila společně se sestřenkou Bárou Tento příběh se stal o letních prázdninách, které jsem trávila společně se sestřenkou Bárou Tento příběh se stal o letních prázdninách, které jsem trávila společně se sestřenkou Bárou Tento příběh se stal o letních prázdninách, které jsem trávila společně se sestřenkou Bárou 
uuuu naší tetičky Aničky. Celé dny jsme si společně hrály, běhaly po lese a dohlížely na tetiny ovce naší tetičky Aničky. Celé dny jsme si společně hrály, běhaly po lese a dohlížely na tetiny ovce naší tetičky Aničky. Celé dny jsme si společně hrály, běhaly po lese a dohlížely na tetiny ovce naší tetičky Aničky. Celé dny jsme si společně hrály, běhaly po lese a dohlížely na tetiny ovce 



a kozy, aby se dobře napásly. Oba kozy, aby se dobře napásly. Oba kozy, aby se dobře napásly. Oba kozy, aby se dobře napásly. Občas jsme došly čas jsme došly čas jsme došly čas jsme došly 
na houby, borůvky nebo maliny.na houby, borůvky nebo maliny.na houby, borůvky nebo maliny.na houby, borůvky nebo maliny.    
Bylo krásné slunečné počasí a moc se nám Bylo krásné slunečné počasí a moc se nám Bylo krásné slunečné počasí a moc se nám Bylo krásné slunečné počasí a moc se nám 
uuuu Aničky líbilo. Rády jsme jí pomáhaly Aničky líbilo. Rády jsme jí pomáhaly Aničky líbilo. Rády jsme jí pomáhaly Aničky líbilo. Rády jsme jí pomáhaly 

aaaa každý večer s chutí poslouchaly její hezké každý večer s chutí poslouchaly její hezké každý večer s chutí poslouchaly její hezké každý večer s chutí poslouchaly její hezké 

příběhy. Nejvíc se mi líbil příběh o skřítkovi, příběhy. Nejvíc se mi líbil příběh o skřítkovi, příběhy. Nejvíc se mi líbil příběh o skřítkovi, příběhy. Nejvíc se mi líbil příběh o skřítkovi, 
který měl velký poklad. Hned druhý dkterý měl velký poklad. Hned druhý dkterý měl velký poklad. Hned druhý dkterý měl velký poklad. Hned druhý den ráno en ráno en ráno en ráno 
nás vzbudilo deštivé počasí. Nejprve jsme byly nás vzbudilo deštivé počasí. Nejprve jsme byly nás vzbudilo deštivé počasí. Nejprve jsme byly nás vzbudilo deštivé počasí. Nejprve jsme byly 
s Bárou zklamané, ale pak jsem dostala s Bárou zklamané, ale pak jsem dostala s Bárou zklamané, ale pak jsem dostala s Bárou zklamané, ale pak jsem dostala 

nápad. Vydáme se na tetinu půdu a budeme hledat poklad! Budete se divit, ale poklad jsme nápad. Vydáme se na tetinu půdu a budeme hledat poklad! Budete se divit, ale poklad jsme nápad. Vydáme se na tetinu půdu a budeme hledat poklad! Budete se divit, ale poklad jsme nápad. Vydáme se na tetinu půdu a budeme hledat poklad! Budete se divit, ale poklad jsme 
opravdu našly.opravdu našly.opravdu našly.opravdu našly.    
Skříně na půdě byly plné krásných šatů a klobouků. NevědělSkříně na půdě byly plné krásných šatů a klobouků. NevědělSkříně na půdě byly plné krásných šatů a klobouků. NevědělSkříně na půdě byly plné krásných šatů a klobouků. Nevěděly jsme, které si vyzkoušet dřív. Na y jsme, které si vyzkoušet dřív. Na y jsme, které si vyzkoušet dřív. Na y jsme, které si vyzkoušet dřív. Na 
dně jedné krabice jsme našly krásnou šperkovnici plnou třpytivých ozdob a korálků. Tak takový dně jedné krabice jsme našly krásnou šperkovnici plnou třpytivých ozdob a korálků. Tak takový dně jedné krabice jsme našly krásnou šperkovnici plnou třpytivých ozdob a korálků. Tak takový dně jedné krabice jsme našly krásnou šperkovnici plnou třpytivých ozdob a korálků. Tak takový 
poklad jsme opravdu nečekaly. Už jsme si představovaly, co všechno si koupíme, kam vezmeme poklad jsme opravdu nečekaly. Už jsme si představovaly, co všechno si koupíme, kam vezmeme poklad jsme opravdu nečekaly. Už jsme si představovaly, co všechno si koupíme, kam vezmeme poklad jsme opravdu nečekaly. Už jsme si představovaly, co všechno si koupíme, kam vezmeme 
rodiče na dovolenou, čím uděláme osrodiče na dovolenou, čím uděláme osrodiče na dovolenou, čím uděláme osrodiče na dovolenou, čím uděláme ostatním radost.tatním radost.tatním radost.tatním radost.    
Radost měla i teta Anička, když jsme jí šperkovnici ukázaly. Byly v ní korálky z jejího mládí, Radost měla i teta Anička, když jsme jí šperkovnici ukázaly. Byly v ní korálky z jejího mládí, Radost měla i teta Anička, když jsme jí šperkovnici ukázaly. Byly v ní korálky z jejího mládí, Radost měla i teta Anička, když jsme jí šperkovnici ukázaly. Byly v ní korálky z jejího mládí, 
které již dávno oplakala. Neměly sice cenu peněžní, ale pamětní.které již dávno oplakala. Neměly sice cenu peněžní, ale pamětní.které již dávno oplakala. Neměly sice cenu peněžní, ale pamětní.které již dávno oplakala. Neměly sice cenu peněžní, ale pamětní.    

Napsala a ilustrovala Eliška Řezáčová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Eliška Řezáčová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Eliška Řezáčová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Eliška Řezáčová, 5. ročník    

    

Fejeton 
Přicházejí živé postavy, fejetony o nich vypráví. 

 

Země blahobytuZemě blahobytuZemě blahobytuZemě blahobytu    
Jako každý večer jsem si četl knížku...Jako každý večer jsem si četl knížku...Jako každý večer jsem si četl knížku...Jako každý večer jsem si četl knížku...    
Najednou jsem se objevil na krásné louce, kde běhala spousta cizích kluků, holek a zvířat. Děti Najednou jsem se objevil na krásné louce, kde běhala spousta cizích kluků, holek a zvířat. Děti Najednou jsem se objevil na krásné louce, kde běhala spousta cizích kluků, holek a zvířat. Děti Najednou jsem se objevil na krásné louce, kde běhala spousta cizích kluků, holek a zvířat. Děti 
měly krásné hračky. Přiběhl ke mně jeden kluk a povídá: "Když si budeš přát měly krásné hračky. Přiběhl ke mně jeden kluk a povídá: "Když si budeš přát měly krásné hračky. Přiběhl ke mně jeden kluk a povídá: "Když si budeš přát měly krásné hračky. Přiběhl ke mně jeden kluk a povídá: "Když si budeš přát nějakou hračku nějakou hračku nějakou hračku nějakou hračku 

aaaa budeš na ni pořád myslet, tak se před tebou objeví. Můžeš budeš na ni pořád myslet, tak se před tebou objeví. Můžeš budeš na ni pořád myslet, tak se před tebou objeví. Můžeš budeš na ni pořád myslet, tak se před tebou objeví. Můžeš 

jich mít, kolik chceš."jich mít, kolik chceš."jich mít, kolik chceš."jich mít, kolik chceš."    
Nevěřil jsem tomu, ale zkusil jsem to. Najednou se přede Nevěřil jsem tomu, ale zkusil jsem to. Najednou se přede Nevěřil jsem tomu, ale zkusil jsem to. Najednou se přede Nevěřil jsem tomu, ale zkusil jsem to. Najednou se přede 
mnou objevila čtyřkolka. Opravdu to fungovalo. Když jsem mnou objevila čtyřkolka. Opravdu to fungovalo. Když jsem mnou objevila čtyřkolka. Opravdu to fungovalo. Když jsem mnou objevila čtyřkolka. Opravdu to fungovalo. Když jsem 
dostal hlad, šel jsem do obchodu. Tady jsemdostal hlad, šel jsem do obchodu. Tady jsemdostal hlad, šel jsem do obchodu. Tady jsemdostal hlad, šel jsem do obchodu. Tady jsem si vybral jídlo  si vybral jídlo  si vybral jídlo  si vybral jídlo 
aaaa nemusel jsem ho platit! Všechno v téhle zemi se mně líbilo. nemusel jsem ho platit! Všechno v téhle zemi se mně líbilo. nemusel jsem ho platit! Všechno v téhle zemi se mně líbilo. nemusel jsem ho platit! Všechno v téhle zemi se mně líbilo. 

Nemusel jsem chodit do školy, nemusel jsem uklízet, pořád bylo Nemusel jsem chodit do školy, nemusel jsem uklízet, pořád bylo Nemusel jsem chodit do školy, nemusel jsem uklízet, pořád bylo Nemusel jsem chodit do školy, nemusel jsem uklízet, pořád bylo 
teplo. Přál jsem si i bazén s velikou klouzačkou a vířivkou.teplo. Přál jsem si i bazén s velikou klouzačkou a vířivkou.teplo. Přál jsem si i bazén s velikou klouzačkou a vířivkou.teplo. Přál jsem si i bazén s velikou klouzačkou a vířivkou.    



Najednou na mě z dálky volala mamka. Vtom jsem se vzbNajednou na mě z dálky volala mamka. Vtom jsem se vzbNajednou na mě z dálky volala mamka. Vtom jsem se vzbNajednou na mě z dálky volala mamka. Vtom jsem se vzbudil. Mžoural jsem do světla. Po udil. Mžoural jsem do světla. Po udil. Mžoural jsem do světla. Po udil. Mžoural jsem do světla. Po 
chvilce mně došlo, že to všechno byl jenom sen. Když jsem o tom pak přemýšlel, docela by se mi chvilce mně došlo, že to všechno byl jenom sen. Když jsem o tom pak přemýšlel, docela by se mi chvilce mně došlo, že to všechno byl jenom sen. Když jsem o tom pak přemýšlel, docela by se mi chvilce mně došlo, že to všechno byl jenom sen. Když jsem o tom pak přemýšlel, docela by se mi 
tu líbilo. Chyběli by mně ale kamarádi a možná taky škola.tu líbilo. Chyběli by mně ale kamarádi a možná taky škola.tu líbilo. Chyběli by mně ale kamarádi a možná taky škola.tu líbilo. Chyběli by mně ale kamarádi a možná taky škola.    

Napsal a ilustroval Jan Žampach, 5. ročníkNapsal a ilustroval Jan Žampach, 5. ročníkNapsal a ilustroval Jan Žampach, 5. ročníkNapsal a ilustroval Jan Žampach, 5. ročník    

    

Robot číšník a výrobce nRobot číšník a výrobce nRobot číšník a výrobce nRobot číšník a výrobce nápojůápojůápojůápojů    
Tak co? Už jste si někdy představovali, jak to bude vypadat u vás Tak co? Už jste si někdy představovali, jak to bude vypadat u vás Tak co? Už jste si někdy představovali, jak to bude vypadat u vás Tak co? Už jste si někdy představovali, jak to bude vypadat u vás 
doma třeba za padesát let?doma třeba za padesát let?doma třeba za padesát let?doma třeba za padesát let?    
My budeme mít doma robota číšníka. Nejenže nás bude obsluhovat My budeme mít doma robota číšníka. Nejenže nás bude obsluhovat My budeme mít doma robota číšníka. Nejenže nás bude obsluhovat My budeme mít doma robota číšníka. Nejenže nás bude obsluhovat 
u stolu, ale ještě bude umět vyrábět nápoje. Jaké si kdo bude přát. u stolu, ale ještě bude umět vyrábět nápoje. Jaké si kdo bude přát. u stolu, ale ještě bude umět vyrábět nápoje. Jaké si kdo bude přát. u stolu, ale ještě bude umět vyrábět nápoje. Jaké si kdo bude přát. 
Není to prima? Tak tady hoNení to prima? Tak tady hoNení to prima? Tak tady hoNení to prima? Tak tady ho máme. Na hlavě mu sedí rytířská  máme. Na hlavě mu sedí rytířská  máme. Na hlavě mu sedí rytířská  máme. Na hlavě mu sedí rytířská 
helma. Hledí mu slouží jako ústa. Na helmě má tři špičky a uši helma. Hledí mu slouží jako ústa. Na helmě má tři špičky a uši helma. Hledí mu slouží jako ústa. Na helmě má tři špičky a uši helma. Hledí mu slouží jako ústa. Na helmě má tři špičky a uši 
jako pohádkový drak. Je tlustý. Na levé straně jsou uloženy jako pohádkový drak. Je tlustý. Na levé straně jsou uloženy jako pohádkový drak. Je tlustý. Na levé straně jsou uloženy jako pohádkový drak. Je tlustý. Na levé straně jsou uloženy 
skleničky a lístek, kde je napsáno: Pití 5 Kč. Oblečeny má pěkné skleničky a lístek, kde je napsáno: Pití 5 Kč. Oblečeny má pěkné skleničky a lístek, kde je napsáno: Pití 5 Kč. Oblečeny má pěkné skleničky a lístek, kde je napsáno: Pití 5 Kč. Oblečeny má pěkné 
vyšívané kalhoty. Tělo mu kryje krávyšívané kalhoty. Tělo mu kryje krávyšívané kalhoty. Tělo mu kryje krávyšívané kalhoty. Tělo mu kryje krásně malované tričko, límeček sně malované tričko, límeček sně malované tričko, límeček sně malované tričko, límeček 
aaaa rukavičky. Nohy má obuté v bílých pantoflích se vzorkem. Nosí rukavičky. Nohy má obuté v bílých pantoflích se vzorkem. Nosí rukavičky. Nohy má obuté v bílých pantoflích se vzorkem. Nosí rukavičky. Nohy má obuté v bílých pantoflích se vzorkem. Nosí 

brýle. Na pravé ruce najdeme čtyři tlačítka. brýle. Na pravé ruce najdeme čtyři tlačítka. brýle. Na pravé ruce najdeme čtyři tlačítka. brýle. Na pravé ruce najdeme čtyři tlačítka. Červené ervené ervené ervené ---- Cola, modré  Cola, modré  Cola, modré  Cola, modré ---- džus, zelené  džus, zelené  džus, zelené  džus, zelené ---- pivo  pivo  pivo  pivo 

aaaa černé černé černé černé ---- čaj. Chcete si objednat třeba čaj? Tak to robotovi řeknete. Robo čaj. Chcete si objednat třeba čaj? Tak to robotovi řeknete. Robo čaj. Chcete si objednat třeba čaj? Tak to robotovi řeknete. Robo čaj. Chcete si objednat třeba čaj? Tak to robotovi řeknete. Robot vám prozradí t vám prozradí t vám prozradí t vám prozradí 

barvu tlačítka a vy ho zmáčknete. Z hledí mu vyjede hrníček. Otočte jeho nosem a máte teplý barvu tlačítka a vy ho zmáčknete. Z hledí mu vyjede hrníček. Otočte jeho nosem a máte teplý barvu tlačítka a vy ho zmáčknete. Z hledí mu vyjede hrníček. Otočte jeho nosem a máte teplý barvu tlačítka a vy ho zmáčknete. Z hledí mu vyjede hrníček. Otočte jeho nosem a máte teplý 
aaaa velmi chutný velmi chutný velmi chutný velmi chutný čaj. Přeji dobrou chuť.čaj. Přeji dobrou chuť.čaj. Přeji dobrou chuť.čaj. Přeji dobrou chuť.    

Myslíte, že budete muset příliš pracovat, abyste se mohli napít? Ale jděte! To by vaše svaly Myslíte, že budete muset příliš pracovat, abyste se mohli napít? Ale jděte! To by vaše svaly Myslíte, že budete muset příliš pracovat, abyste se mohli napít? Ale jděte! To by vaše svaly Myslíte, že budete muset příliš pracovat, abyste se mohli napít? Ale jděte! To by vaše svaly 
úplně zakrněly. Búplně zakrněly. Búplně zakrněly. Búplně zakrněly. Běžte je trénovat raději hned teď. Na hřišti slyším hlasy. Kluci určitě zase ěžte je trénovat raději hned teď. Na hřišti slyším hlasy. Kluci určitě zase ěžte je trénovat raději hned teď. Na hřišti slyším hlasy. Kluci určitě zase ěžte je trénovat raději hned teď. Na hřišti slyším hlasy. Kluci určitě zase 
kopou do míče.kopou do míče.kopou do míče.kopou do míče.    

Napsala a ilustrovala Alena Vtípilová, 4. ročníkNapsala a ilustrovala Alena Vtípilová, 4. ročníkNapsala a ilustrovala Alena Vtípilová, 4. ročníkNapsala a ilustrovala Alena Vtípilová, 4. ročník    

    

Sladká planetaSladká planetaSladká planetaSladká planeta    
Večer jsem byla až příliš unavená. Škola, Večer jsem byla až příliš unavená. Škola, Večer jsem byla až příliš unavená. Škola, Večer jsem byla až příliš unavená. Škola, 
výtvarný kroužek, hodina hraní na housle. výtvarný kroužek, hodina hraní na housle. výtvarný kroužek, hodina hraní na housle. výtvarný kroužek, hodina hraní na housle. 
Po večeři jsem Po večeři jsem Po večeři jsem Po večeři jsem vzala knížku, co jsem právě vzala knížku, co jsem právě vzala knížku, co jsem právě vzala knížku, co jsem právě 
měla rozečtenou, a ztratila se do svého měla rozečtenou, a ztratila se do svého měla rozečtenou, a ztratila se do svého měla rozečtenou, a ztratila se do svého 
pokojíku. Ani nevím, jak dlouho jsem pokojíku. Ani nevím, jak dlouho jsem pokojíku. Ani nevím, jak dlouho jsem pokojíku. Ani nevím, jak dlouho jsem 
vydržela číst. Oči se mi klížily, kniha vydržela číst. Oči se mi klížily, kniha vydržela číst. Oči se mi klížily, kniha vydržela číst. Oči se mi klížily, kniha 
vypadávala z ruky. vypadávala z ruky. vypadávala z ruky. vypadávala z ruky.     
Najednou se kolem mě roztočil vítr, začal Najednou se kolem mě roztočil vítr, začal Najednou se kolem mě roztočil vítr, začal Najednou se kolem mě roztočil vítr, začal 



hurikán. Než jsem se vzpamatovala, pohltil mě. Lehurikán. Než jsem se vzpamatovala, pohltil mě. Lehurikán. Než jsem se vzpamatovala, pohltil mě. Lehurikán. Než jsem se vzpamatovala, pohltil mě. Letěla jsem vysoko nad oblaky. Nepociťovala těla jsem vysoko nad oblaky. Nepociťovala těla jsem vysoko nad oblaky. Nepociťovala těla jsem vysoko nad oblaky. Nepociťovala 
jsem žádný strach. Spíš nadšení. Najednou jsem přistála hodně tvrdě na zemi. Až mi klinkla jsem žádný strach. Spíš nadšení. Najednou jsem přistála hodně tvrdě na zemi. Až mi klinkla jsem žádný strach. Spíš nadšení. Najednou jsem přistála hodně tvrdě na zemi. Až mi klinkla jsem žádný strach. Spíš nadšení. Najednou jsem přistála hodně tvrdě na zemi. Až mi klinkla 
hlava o jakýsi kořen. To mě úplně probralo.hlava o jakýsi kořen. To mě úplně probralo.hlava o jakýsi kořen. To mě úplně probralo.hlava o jakýsi kořen. To mě úplně probralo.    
Otevřu oči a vidím, jak se nade mnou tyčí strom. Úplně obyčejný. Zaostřím zrak.Otevřu oči a vidím, jak se nade mnou tyčí strom. Úplně obyčejný. Zaostřím zrak.Otevřu oči a vidím, jak se nade mnou tyčí strom. Úplně obyčejný. Zaostřím zrak.Otevřu oči a vidím, jak se nade mnou tyčí strom. Úplně obyčejný. Zaostřím zrak. A hele. Na  A hele. Na  A hele. Na  A hele. Na 
stromě dozrává cukroví. Obhlížím další stromy. Na nich vidím šunku, klobásy, vdolky... Vtom stromě dozrává cukroví. Obhlížím další stromy. Na nich vidím šunku, klobásy, vdolky... Vtom stromě dozrává cukroví. Obhlížím další stromy. Na nich vidím šunku, klobásy, vdolky... Vtom stromě dozrává cukroví. Obhlížím další stromy. Na nich vidím šunku, klobásy, vdolky... Vtom 
mě do nosu praští vůně jahodové limonády. Přede mnou zurčí potůček. Jdu blíž. Klekám si mě do nosu praští vůně jahodové limonády. Přede mnou zurčí potůček. Jdu blíž. Klekám si mě do nosu praští vůně jahodové limonády. Přede mnou zurčí potůček. Jdu blíž. Klekám si mě do nosu praští vůně jahodové limonády. Přede mnou zurčí potůček. Jdu blíž. Klekám si 
aaaa nabírám vodu do dlaní. Je to tak nabírám vodu do dlaní. Je to tak nabírám vodu do dlaní. Je to tak nabírám vodu do dlaní. Je to tak ---- limonáda. Místo písku na bř limonáda. Místo písku na bř limonáda. Místo písku na bř limonáda. Místo písku na břehu potoka se mi pod ehu potoka se mi pod ehu potoka se mi pod ehu potoka se mi pod 

nohama přesýpá skořice.nohama přesýpá skořice.nohama přesýpá skořice.nohama přesýpá skořice.    
Ani se nevzpamatuju a nad sebou vidím velkého modrého klokana. Popadne mě a vloží si mě do Ani se nevzpamatuju a nad sebou vidím velkého modrého klokana. Popadne mě a vloží si mě do Ani se nevzpamatuju a nad sebou vidím velkého modrého klokana. Popadne mě a vloží si mě do Ani se nevzpamatuju a nad sebou vidím velkého modrého klokana. Popadne mě a vloží si mě do 
vaku. Je obrovský. Co skok, to aspoň sto metrů. Skáčeme spolu do údolí. Je celé hnědé. Jak by vaku. Je obrovský. Co skok, to aspoň sto metrů. Skáčeme spolu do údolí. Je celé hnědé. Jak by vaku. Je obrovský. Co skok, to aspoň sto metrů. Skáčeme spolu do údolí. Je celé hnědé. Jak by vaku. Je obrovský. Co skok, to aspoň sto metrů. Skáčeme spolu do údolí. Je celé hnědé. Jak by 
ne, těží tady čokoládu. Sbne, těží tady čokoládu. Sbne, těží tady čokoládu. Sbne, těží tady čokoládu. Sbíhají se mi sliny.  Rychle se drápu z klokaního vaku ven. Shýbám se, íhají se mi sliny.  Rychle se drápu z klokaního vaku ven. Shýbám se, íhají se mi sliny.  Rychle se drápu z klokaního vaku ven. Shýbám se, íhají se mi sliny.  Rychle se drápu z klokaního vaku ven. Shýbám se, 
rukama nabírám tu úžasnou pochoutku. Chutná sladce, jako maminčino kakao. Vtom si mi něco rukama nabírám tu úžasnou pochoutku. Chutná sladce, jako maminčino kakao. Vtom si mi něco rukama nabírám tu úžasnou pochoutku. Chutná sladce, jako maminčino kakao. Vtom si mi něco rukama nabírám tu úžasnou pochoutku. Chutná sladce, jako maminčino kakao. Vtom si mi něco 
mihne před nosem. Malí trpaslíci. Volají na mě. Rychle pryč. Ustupuji dozadu. Trpaslíci právě mihne před nosem. Malí trpaslíci. Volají na mě. Rychle pryč. Ustupuji dozadu. Trpaslíci právě mihne před nosem. Malí trpaslíci. Volají na mě. Rychle pryč. Ustupuji dozadu. Trpaslíci právě mihne před nosem. Malí trpaslíci. Volají na mě. Rychle pryč. Ustupuji dozadu. Trpaslíci právě 
odsodsodsodstřelují v lomu další kus čokolády. Trpaslíci mi podávají ruce a pomáhají mi vstát. třelují v lomu další kus čokolády. Trpaslíci mi podávají ruce a pomáhají mi vstát. třelují v lomu další kus čokolády. Trpaslíci mi podávají ruce a pomáhají mi vstát. třelují v lomu další kus čokolády. Trpaslíci mi podávají ruce a pomáhají mi vstát. 
ZZZZ čokolády se mi těžko vstává. Jsem celá upatlaná, nohy se mi boří. Na čele se mi perlí pot. čokolády se mi těžko vstává. Jsem celá upatlaná, nohy se mi boří. Na čele se mi perlí pot. čokolády se mi těžko vstává. Jsem celá upatlaná, nohy se mi boří. Na čele se mi perlí pot. čokolády se mi těžko vstává. Jsem celá upatlaná, nohy se mi boří. Na čele se mi perlí pot. 

Dostanu se domů?Dostanu se domů?Dostanu se domů?Dostanu se domů?    
Najednou obrovský rachot. Ucpávám si uši. To se nedá vydržet. CNajednou obrovský rachot. Ucpávám si uši. To se nedá vydržet. CNajednou obrovský rachot. Ucpávám si uši. To se nedá vydržet. CNajednou obrovský rachot. Ucpávám si uši. To se nedá vydržet. Celá se třesu. Ale ne. Zvonění elá se třesu. Ale ne. Zvonění elá se třesu. Ale ne. Zvonění elá se třesu. Ale ne. Zvonění 
budíku. "Tak to se mi jen zdálo..." oddychla jsem si a šla se nasnídat.budíku. "Tak to se mi jen zdálo..." oddychla jsem si a šla se nasnídat.budíku. "Tak to se mi jen zdálo..." oddychla jsem si a šla se nasnídat.budíku. "Tak to se mi jen zdálo..." oddychla jsem si a šla se nasnídat.    

Napsala a ilustrovala Marie Špásová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Marie Špásová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Marie Špásová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Marie Špásová, 5. ročník    

    

Veselá lumpárnaVeselá lumpárnaVeselá lumpárnaVeselá lumpárna    
Když mi bylo pět, bál jsem se jako všichni ostatní čertů. Doba kolem Mikuláše mi nepřinášKdyž mi bylo pět, bál jsem se jako všichni ostatní čertů. Doba kolem Mikuláše mi nepřinášKdyž mi bylo pět, bál jsem se jako všichni ostatní čertů. Doba kolem Mikuláše mi nepřinášKdyž mi bylo pět, bál jsem se jako všichni ostatní čertů. Doba kolem Mikuláše mi nepřinášela ela ela ela 

radost, ale spíše obavy. Jednoho dne jsem seděl radost, ale spíše obavy. Jednoho dne jsem seděl radost, ale spíše obavy. Jednoho dne jsem seděl radost, ale spíše obavy. Jednoho dne jsem seděl 
vvvv obýváku v křesle. Maminka připravovala obýváku v křesle. Maminka připravovala obýváku v křesle. Maminka připravovala obýváku v křesle. Maminka připravovala 

výzdobu adventního stolu. Vvýzdobu adventního stolu. Vvýzdobu adventního stolu. Vvýzdobu adventního stolu. V kalendáři se kalendáři se kalendáři se kalendáři se 

blížilo datum s pětkou. A jéje. blížilo datum s pětkou. A jéje. blížilo datum s pětkou. A jéje. blížilo datum s pětkou. A jéje. Čerti. Zase. Co erti. Zase. Co erti. Zase. Co erti. Zase. Co 

budu dělat?budu dělat?budu dělat?budu dělat?    
Dlouho jsem přemýšlel. Už to mám. Vlezu do Dlouho jsem přemýšlel. Už to mám. Vlezu do Dlouho jsem přemýšlel. Už to mám. Vlezu do Dlouho jsem přemýšlel. Už to mám. Vlezu do 
skříně a na gauč dáskříně a na gauč dáskříně a na gauč dáskříně a na gauč dám svoje oblečení vycpané m svoje oblečení vycpané m svoje oblečení vycpané m svoje oblečení vycpané 
polštáři. Tak čerty zmatu a oni nebudou vědět, polštáři. Tak čerty zmatu a oni nebudou vědět, polštáři. Tak čerty zmatu a oni nebudou vědět, polštáři. Tak čerty zmatu a oni nebudou vědět, 
kde jsem. A tak jsem ikde jsem. A tak jsem ikde jsem. A tak jsem ikde jsem. A tak jsem i udělal. Ovšem, kam se udělal. Ovšem, kam se udělal. Ovšem, kam se udělal. Ovšem, kam se 

hrabu na čerty. Samozřejmě mě s ohromným rachotem objevili. Hned jsem spustil básničku hrabu na čerty. Samozřejmě mě s ohromným rachotem objevili. Hned jsem spustil básničku hrabu na čerty. Samozřejmě mě s ohromným rachotem objevili. Hned jsem spustil básničku hrabu na čerty. Samozřejmě mě s ohromným rachotem objevili. Hned jsem spustil básničku 
aaaa sliby, že se ohromně polepším. Mikuláš byl hodný, sliby, že se ohromně polepším. Mikuláš byl hodný, sliby, že se ohromně polepším. Mikuláš byl hodný, sliby, že se ohromně polepším. Mikuláš byl hodný, dal mi balíček. Velký a plný sladkostí. dal mi balíček. Velký a plný sladkostí. dal mi balíček. Velký a plný sladkostí. dal mi balíček. Velký a plný sladkostí. 

Čerti odešli a já měl klid. erti odešli a já měl klid. erti odešli a já měl klid. erti odešli a já měl klid. Napřesrok mi to ale neprošlo. Napřesrok mi to ale neprošlo. Napřesrok mi to ale neprošlo. Napřesrok mi to ale neprošlo. Čerti se vydali najisto hned do erti se vydali najisto hned do erti se vydali najisto hned do erti se vydali najisto hned do 

skříně. Prozradím vám, že dneska se uskříně. Prozradím vám, že dneska se uskříně. Prozradím vám, že dneska se uskříně. Prozradím vám, že dneska se už neschovávám. Už se totiž nebojím.ž neschovávám. Už se totiž nebojím.ž neschovávám. Už se totiž nebojím.ž neschovávám. Už se totiž nebojím.    

Napsal a ilustroval Patrik Tůma, 4. ročníkNapsal a ilustroval Patrik Tůma, 4. ročníkNapsal a ilustroval Patrik Tůma, 4. ročníkNapsal a ilustroval Patrik Tůma, 4. ročník    



HvězdaHvězdaHvězdaHvězda    
ByByByByl srpen, obloha byla ten den l srpen, obloha byla ten den l srpen, obloha byla ten den l srpen, obloha byla ten den 
krásně jasná. Brzy večer začala krásně jasná. Brzy večer začala krásně jasná. Brzy večer začala krásně jasná. Brzy večer začala 
vpravo nahoře na obloze svítit malá vpravo nahoře na obloze svítit malá vpravo nahoře na obloze svítit malá vpravo nahoře na obloze svítit malá 
hvězdička. Kouká, kouká, ale kromě hvězdička. Kouká, kouká, ale kromě hvězdička. Kouká, kouká, ale kromě hvězdička. Kouká, kouká, ale kromě 
měsíce nevidí na nebi žádnou další měsíce nevidí na nebi žádnou další měsíce nevidí na nebi žádnou další měsíce nevidí na nebi žádnou další 
hvězdičku. "Škoda, že nemám žádné hvězdičku. "Škoda, že nemám žádné hvězdičku. "Škoda, že nemám žádné hvězdičku. "Škoda, že nemám žádné 
kamarádky," říká si pro sebe a je jí kamarádky," říká si pro sebe a je jí kamarádky," říká si pro sebe a je jí kamarádky," říká si pro sebe a je jí 
do breku.do breku.do breku.do breku.    
"Přece b"Přece b"Přece b"Přece bys nebrečela," uklidňuje ji ys nebrečela," uklidňuje ji ys nebrečela," uklidňuje ji ys nebrečela," uklidňuje ji 
měsíc, "jsi přece jitřenka a ta vždy musí být na obloze první. Než se naděješ, začne dole na měsíc, "jsi přece jitřenka a ta vždy musí být na obloze první. Než se naděješ, začne dole na měsíc, "jsi přece jitřenka a ta vždy musí být na obloze první. Než se naděješ, začne dole na měsíc, "jsi přece jitřenka a ta vždy musí být na obloze první. Než se naděješ, začne dole na 
Zemi velký koncert, plný rockových hvězd. A ty budeš mít hned kamarádky."Zemi velký koncert, plný rockových hvězd. A ty budeš mít hned kamarádky."Zemi velký koncert, plný rockových hvězd. A ty budeš mít hned kamarádky."Zemi velký koncert, plný rockových hvězd. A ty budeš mít hned kamarádky."    
Jitřenka se uklidnila, měsíci poděkovala a již v klidu vyhlížJitřenka se uklidnila, měsíci poděkovala a již v klidu vyhlížJitřenka se uklidnila, měsíci poděkovala a již v klidu vyhlížJitřenka se uklidnila, měsíci poděkovala a již v klidu vyhlížela další hvězdičky. V té samé ela další hvězdičky. V té samé ela další hvězdičky. V té samé ela další hvězdičky. V té samé 
chvíli začal na Zemi velký chaos kolem začínajícího koncertu. Největší star dnešního večera chvíli začal na Zemi velký chaos kolem začínajícího koncertu. Největší star dnešního večera chvíli začal na Zemi velký chaos kolem začínajícího koncertu. Největší star dnešního večera chvíli začal na Zemi velký chaos kolem začínajícího koncertu. Největší star dnešního večera 
měla velikou trému. Stála na pódiu, koukala na nebe a říkala si: "Přála bych si být malou měla velikou trému. Stála na pódiu, koukala na nebe a říkala si: "Přála bych si být malou měla velikou trému. Stála na pódiu, koukala na nebe a říkala si: "Přála bych si být malou měla velikou trému. Stála na pódiu, koukala na nebe a říkala si: "Přála bych si být malou 
hvězdičkou na nebi a nemít žádné starosti."hvězdičkou na nebi a nemít žádné starosti."hvězdičkou na nebi a nemít žádné starosti."hvězdičkou na nebi a nemít žádné starosti."    

Napsala a ilustrovala Eliška Řezáčová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Eliška Řezáčová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Eliška Řezáčová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Eliška Řezáčová, 5. ročník    

    

JabloňJabloňJabloňJabloň    
Kousla jsem do jablíčka a vypadlo jádro. Tak jsem Kousla jsem do jablíčka a vypadlo jádro. Tak jsem Kousla jsem do jablíčka a vypadlo jádro. Tak jsem Kousla jsem do jablíčka a vypadlo jádro. Tak jsem 
vzala květináč, nasypala do něj hlínu a zasadila vzala květináč, nasypala do něj hlínu a zasadila vzala květináč, nasypala do něj hlínu a zasadila vzala květináč, nasypala do něj hlínu a zasadila 
jádro. Pomalu polehoučku vykoukla rostlinka. jádro. Pomalu polehoučku vykoukla rostlinka. jádro. Pomalu polehoučku vykoukla rostlinka. jádro. Pomalu polehoučku vykoukla rostlinka. 
Rostla a sílilo, že se malý stromeček skoro nevešel Rostla a sílilo, že se malý stromeček skoro nevešel Rostla a sílilo, že se malý stromeček skoro nevešel Rostla a sílilo, že se malý stromeček skoro nevešel 
nnnna okno.a okno.a okno.a okno.    
Poté táta s panem sousedem vyšli na zahradu Poté táta s panem sousedem vyšli na zahradu Poté táta s panem sousedem vyšli na zahradu Poté táta s panem sousedem vyšli na zahradu 
jabloň přesadit. Na zimu jsme ke kmínku přidali jabloň přesadit. Na zimu jsme ke kmínku přidali jabloň přesadit. Na zimu jsme ke kmínku přidali jabloň přesadit. Na zimu jsme ke kmínku přidali 
peřinu hnoje. Na jaře jsme malý stromeček peřinu hnoje. Na jaře jsme malý stromeček peřinu hnoje. Na jaře jsme malý stromeček peřinu hnoje. Na jaře jsme malý stromeček 
naroubovali. Pořád rostl a byl čím dál vyšší. Další naroubovali. Pořád rostl a byl čím dál vyšší. Další naroubovali. Pořád rostl a byl čím dál vyšší. Další naroubovali. Pořád rostl a byl čím dál vyšší. Další 
jaro se na něm objevily první květy. Přilétly včelky jaro se na něm objevily první květy. Přilétly včelky jaro se na něm objevily první květy. Přilétly včelky jaro se na něm objevily první květy. Přilétly včelky 
zlákány tzlákány tzlákány tzlákány tou ohromnou vůní. Kvítky opylovaly.ou ohromnou vůní. Kvítky opylovaly.ou ohromnou vůní. Kvítky opylovaly.ou ohromnou vůní. Kvítky opylovaly.    
Postupně se objevila na jablůňce první malá zelená Postupně se objevila na jablůňce první malá zelená Postupně se objevila na jablůňce první malá zelená Postupně se objevila na jablůňce první malá zelená 
jablíčka. Rostla a zvětšovala se. Slunce je barvilo jablíčka. Rostla a zvětšovala se. Slunce je barvilo jablíčka. Rostla a zvětšovala se. Slunce je barvilo jablíčka. Rostla a zvětšovala se. Slunce je barvilo 
na červeno. Na podzim jsme sna červeno. Na podzim jsme sna červeno. Na podzim jsme sna červeno. Na podzim jsme s tatínkem jablíčka tatínkem jablíčka tatínkem jablíčka tatínkem jablíčka 

otrhali. Byla moc sladká a dobrá.otrhali. Byla moc sladká a dobrá.otrhali. Byla moc sladká a dobrá.otrhali. Byla moc sladká a dobrá.    

Napsala a ilustrovala Alena VtípilovNapsala a ilustrovala Alena VtípilovNapsala a ilustrovala Alena VtípilovNapsala a ilustrovala Alena Vtípilová, 4. ročníká, 4. ročníká, 4. ročníká, 4. ročník    



KaprKaprKaprKapr    
Ahojky, jsem kapr Dody a bydlím v rybníku Ahojky, jsem kapr Dody a bydlím v rybníku Ahojky, jsem kapr Dody a bydlím v rybníku Ahojky, jsem kapr Dody a bydlím v rybníku 
vvvv Podlíšťanech. Mám kámoše Lubomíra. Toho ovšem Podlíšťanech. Mám kámoše Lubomíra. Toho ovšem Podlíšťanech. Mám kámoše Lubomíra. Toho ovšem Podlíšťanech. Mám kámoše Lubomíra. Toho ovšem 

chytili při výlovu. Ale mě jen tak nechytí, protože chytili při výlovu. Ale mě jen tak nechytí, protože chytili při výlovu. Ale mě jen tak nechytí, protože chytili při výlovu. Ale mě jen tak nechytí, protože 
jsem moc rychlý. Měl jsem taky kamarádku Hanku, jsem moc rychlý. Měl jsem taky kamarádku Hanku, jsem moc rychlý. Měl jsem taky kamarádku Hanku, jsem moc rychlý. Měl jsem taky kamarádku Hanku, 
ale tu chytli také.ale tu chytli také.ale tu chytli také.ale tu chytli také.    
Když byl další výlov, zrovnKdyž byl další výlov, zrovnKdyž byl další výlov, zrovnKdyž byl další výlov, zrovna jsem spal. Najednou a jsem spal. Najednou a jsem spal. Najednou a jsem spal. Najednou 
jsem se probudil v moc čisté vodě. Vyskočil jsem jsem se probudil v moc čisté vodě. Vyskočil jsem jsem se probudil v moc čisté vodě. Vyskočil jsem jsem se probudil v moc čisté vodě. Vyskočil jsem 
zzzz kádě na zem. Vtom mě zvedl nějaký chlap. kádě na zem. Vtom mě zvedl nějaký chlap. kádě na zem. Vtom mě zvedl nějaký chlap. kádě na zem. Vtom mě zvedl nějaký chlap. 

Jmenoval se Pavel. Moc jsem se ho lekl, když si mě Jmenoval se Pavel. Moc jsem se ho lekl, když si mě Jmenoval se Pavel. Moc jsem se ho lekl, když si mě Jmenoval se Pavel. Moc jsem se ho lekl, když si mě 
vzal s sebou na váhu. Najednou někdo zakřičel: "Tři kila padesát." Málem mi praskl bubínek vzal s sebou na váhu. Najednou někdo zakřičel: "Tři kila padesát." Málem mi praskl bubínek vzal s sebou na váhu. Najednou někdo zakřičel: "Tři kila padesát." Málem mi praskl bubínek vzal s sebou na váhu. Najednou někdo zakřičel: "Tři kila padesát." Málem mi praskl bubínek 
vvvv uchu. Pak mě Pavel dal do tašky. Byl jsem smutný. Když jsme dorazili k němu domů, dal mě uchu. Pak mě Pavel dal do tašky. Byl jsem smutný. Když jsme dorazili k němu domů, dal mě uchu. Pak mě Pavel dal do tašky. Byl jsem smutný. Když jsme dorazili k němu domů, dal mě uchu. Pak mě Pavel dal do tašky. Byl jsem smutný. Když jsme dorazili k němu domů, dal mě 

do moc špinavé vody. I tak to bylo úžasné. Potkal jsem tam Zdeňka a Tomáše.do moc špinavé vody. I tak to bylo úžasné. Potkal jsem tam Zdeňka a Tomáše.do moc špinavé vody. I tak to bylo úžasné. Potkal jsem tam Zdeňka a Tomáše.do moc špinavé vody. I tak to bylo úžasné. Potkal jsem tam Zdeňka a Tomáše.    
Když Pavel dopoledne přišel, nabral nás všechny tři do kýble. Postavil nás na zem. NejprvKdyž Pavel dopoledne přišel, nabral nás všechny tři do kýble. Postavil nás na zem. NejprvKdyž Pavel dopoledne přišel, nabral nás všechny tři do kýble. Postavil nás na zem. NejprvKdyž Pavel dopoledne přišel, nabral nás všechny tři do kýble. Postavil nás na zem. Nejprve e e e 
vzal Tomáše. Najednou jsem slyšel ránu a všude se rozlila krev. Vzal Zdeňka, bum, zase krev. vzal Tomáše. Najednou jsem slyšel ránu a všude se rozlila krev. Vzal Zdeňka, bum, zase krev. vzal Tomáše. Najednou jsem slyšel ránu a všude se rozlila krev. Vzal Zdeňka, bum, zase krev. vzal Tomáše. Najednou jsem slyšel ránu a všude se rozlila krev. Vzal Zdeňka, bum, zase krev. 
Nakonec vzal mě a bum. Ani si nepamatuji, jestli ze mě vyletěla krev, ale prý jsem byl moc Nakonec vzal mě a bum. Ani si nepamatuji, jestli ze mě vyletěla krev, ale prý jsem byl moc Nakonec vzal mě a bum. Ani si nepamatuji, jestli ze mě vyletěla krev, ale prý jsem byl moc Nakonec vzal mě a bum. Ani si nepamatuji, jestli ze mě vyletěla krev, ale prý jsem byl moc 
dobrý a chutný.dobrý a chutný.dobrý a chutný.dobrý a chutný.    

Napsala a ilustrovala Michaela Šlitrová, 4. ročníkNapsala a ilustrovala Michaela Šlitrová, 4. ročníkNapsala a ilustrovala Michaela Šlitrová, 4. ročníkNapsala a ilustrovala Michaela Šlitrová, 4. ročník    

    

VeVeVeVelký pokladlký pokladlký pokladlký poklad    
Kdybych našel velký poklad, nejspíš bych ho někam schoval, nebo alespoň zamaskoval. Rychle bych Kdybych našel velký poklad, nejspíš bych ho někam schoval, nebo alespoň zamaskoval. Rychle bych Kdybych našel velký poklad, nejspíš bych ho někam schoval, nebo alespoň zamaskoval. Rychle bych Kdybych našel velký poklad, nejspíš bych ho někam schoval, nebo alespoň zamaskoval. Rychle bych 
došel pro rodiče. Spíš asi doběhl. Zamaskování je hrozně důležité, protože by poklad mohl došel pro rodiče. Spíš asi doběhl. Zamaskování je hrozně důležité, protože by poklad mohl došel pro rodiče. Spíš asi doběhl. Zamaskování je hrozně důležité, protože by poklad mohl došel pro rodiče. Spíš asi doběhl. Zamaskování je hrozně důležité, protože by poklad mohl 
mezitím někdo ukrást. Rodiče by určitě zavolali archeologymezitím někdo ukrást. Rodiče by určitě zavolali archeologymezitím někdo ukrást. Rodiče by určitě zavolali archeologymezitím někdo ukrást. Rodiče by určitě zavolali archeology, možná spíš policii. Archeologové by , možná spíš policii. Archeologové by , možná spíš policii. Archeologové by , možná spíš policii. Archeologové by 
po předběžném prozkoumání poklad vyzvedli apo předběžném prozkoumání poklad vyzvedli apo předběžném prozkoumání poklad vyzvedli apo předběžném prozkoumání poklad vyzvedli a odvezli do muzea. Naše rodina by poté odvezli do muzea. Naše rodina by poté odvezli do muzea. Naše rodina by poté odvezli do muzea. Naše rodina by poté 

dostala nálezné. Takhle bych to udělal, protože není správné si něco nechat jenom pro sebe. dostala nálezné. Takhle bych to udělal, protože není správné si něco nechat jenom pro sebe. dostala nálezné. Takhle bych to udělal, protože není správné si něco nechat jenom pro sebe. dostala nálezné. Takhle bych to udělal, protože není správné si něco nechat jenom pro sebe. 
Mohlo by se jednat oMohlo by se jednat oMohlo by se jednat oMohlo by se jednat o hodně vzácné starobylé hodně vzácné starobylé hodně vzácné starobylé hodně vzácné starobylé výrobky našich předků. Avýrobky našich předků. Avýrobky našich předků. Avýrobky našich předků. A ostatní lidé by je ostatní lidé by je ostatní lidé by je ostatní lidé by je 

chtěli také vidět. Takže kdybych poklad vyzvedl sám a ukryl ho doma, neměl bych dobrý pocit.chtěli také vidět. Takže kdybych poklad vyzvedl sám a ukryl ho doma, neměl bych dobrý pocit.chtěli také vidět. Takže kdybych poklad vyzvedl sám a ukryl ho doma, neměl bych dobrý pocit.chtěli také vidět. Takže kdybych poklad vyzvedl sám a ukryl ho doma, neměl bych dobrý pocit.    
Za nálezné bych si koupil detektor kovů a hledal Za nálezné bych si koupil detektor kovů a hledal Za nálezné bych si koupil detektor kovů a hledal Za nálezné bych si koupil detektor kovů a hledal 
bych další poklady, staré mince, středověké zbraně, bych další poklady, staré mince, středověké zbraně, bych další poklady, staré mince, středověké zbraně, bych další poklady, staré mince, středověké zbraně, 
zbraně ze světovýczbraně ze světovýczbraně ze světovýczbraně ze světových válek a různé vzácné předměty. h válek a různé vzácné předměty. h válek a různé vzácné předměty. h válek a různé vzácné předměty. 
Myslím, že kdo takový starý poklad najde, nesmí si Myslím, že kdo takový starý poklad najde, nesmí si Myslím, že kdo takový starý poklad najde, nesmí si Myslím, že kdo takový starý poklad najde, nesmí si 
ho nechat, má zavolat dospělé nebo staršího ho nechat, má zavolat dospělé nebo staršího ho nechat, má zavolat dospělé nebo staršího ho nechat, má zavolat dospělé nebo staršího 
kamaráda. Prostě nález musí oznámit policii kamaráda. Prostě nález musí oznámit policii kamaráda. Prostě nález musí oznámit policii kamaráda. Prostě nález musí oznámit policii 
aaaa oni pak vše potřebné zařídí.oni pak vše potřebné zařídí.oni pak vše potřebné zařídí.oni pak vše potřebné zařídí.    

Napsal a ilustroval Tomáš Tvrzický, 5. ročníkNapsal a ilustroval Tomáš Tvrzický, 5. ročníkNapsal a ilustroval Tomáš Tvrzický, 5. ročníkNapsal a ilustroval Tomáš Tvrzický, 5. ročník    



PerpetPerpetPerpetPerpetum mobileum mobileum mobileum mobile    
Jednoho dne jsem to již nevydržela a musela jsem se Jednoho dne jsem to již nevydržela a musela jsem se Jednoho dne jsem to již nevydržela a musela jsem se Jednoho dne jsem to již nevydržela a musela jsem se 
jít podívat do sklepa, co to tam tatínek celé dny jít podívat do sklepa, co to tam tatínek celé dny jít podívat do sklepa, co to tam tatínek celé dny jít podívat do sklepa, co to tam tatínek celé dny 
tvoří. Choval se pořád před námi tajemně, zamykal se tvoří. Choval se pořád před námi tajemně, zamykal se tvoří. Choval se pořád před námi tajemně, zamykal se tvoří. Choval se pořád před námi tajemně, zamykal se 
ve své dílně. A nechtěl nám nic říct.ve své dílně. A nechtěl nám nic říct.ve své dílně. A nechtěl nám nic říct.ve své dílně. A nechtěl nám nic říct.    
Ale já jsem ho převezla, chodila jsem k dílně aAle já jsem ho převezla, chodila jsem k dílně aAle já jsem ho převezla, chodila jsem k dílně aAle já jsem ho převezla, chodila jsem k dílně a tajnětajnětajnětajně    

jsem se koukala klíčovou dírkou. Uviděla jsem tam jsem se koukala klíčovou dírkou. Uviděla jsem tam jsem se koukala klíčovou dírkou. Uviděla jsem tam jsem se koukala klíčovou dírkou. Uviděla jsem tam 
takový zvláštní stroj, vedly z něho dráty atakový zvláštní stroj, vedly z něho dráty atakový zvláštní stroj, vedly z něho dráty atakový zvláštní stroj, vedly z něho dráty a bez bez bez bez 

přestání hučel. Stála jsem tam spřestání hučel. Stála jsem tam spřestání hučel. Stála jsem tam spřestání hučel. Stála jsem tam s pusou dokořán pusou dokořán pusou dokořán pusou dokořán 

aaaa ani jsem si nevšimla, že tatínek otvírá dveře.ani jsem si nevšimla, že tatínek otvírá dveře.ani jsem si nevšimla, že tatínek otvírá dveře.ani jsem si nevšimla, že tatínek otvírá dveře.    

Když mě uviděl, byl překvapený, stejně jako já. Vzal Když mě uviděl, byl překvapený, stejně jako já. Vzal Když mě uviděl, byl překvapený, stejně jako já. Vzal Když mě uviděl, byl překvapený, stejně jako já. Vzal 
mě kmě kmě kmě k sobsobsobsobě do dílny a všechno mi ukázal aě do dílny a všechno mi ukázal aě do dílny a všechno mi ukázal aě do dílny a všechno mi ukázal a vysvětlil. vysvětlil. vysvětlil. vysvětlil. 

Jediné, co si pamatuji, je, že budeme mít jednou doma Jediné, co si pamatuji, je, že budeme mít jednou doma Jediné, co si pamatuji, je, že budeme mít jednou doma Jediné, co si pamatuji, je, že budeme mít jednou doma 
perpetum mobile.perpetum mobile.perpetum mobile.perpetum mobile.    
Maminka si vždycky jen povzdechne a řekne "kdo si hraje, nezlobí" a dál nechává tatínka Maminka si vždycky jen povzdechne a řekne "kdo si hraje, nezlobí" a dál nechává tatínka Maminka si vždycky jen povzdechne a řekne "kdo si hraje, nezlobí" a dál nechává tatínka Maminka si vždycky jen povzdechne a řekne "kdo si hraje, nezlobí" a dál nechává tatínka 
trávit hodně času u tajemného přístroje. A já ráda chtrávit hodně času u tajemného přístroje. A já ráda chtrávit hodně času u tajemného přístroje. A já ráda chtrávit hodně času u tajemného přístroje. A já ráda chodím s ním a pomáhám mu s vrtáním odím s ním a pomáhám mu s vrtáním odím s ním a pomáhám mu s vrtáním odím s ním a pomáhám mu s vrtáním 
aaaa šroubováním. Těším se, až se nám to jednou povede.šroubováním. Těším se, až se nám to jednou povede.šroubováním. Těším se, až se nám to jednou povede.šroubováním. Těším se, až se nám to jednou povede.    

Napsala a ilustrovala Eliška Řezáčová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Eliška Řezáčová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Eliška Řezáčová, 5. ročníkNapsala a ilustrovala Eliška Řezáčová, 5. ročník    

    

Trpišovský ohnivý pesTrpišovský ohnivý pesTrpišovský ohnivý pesTrpišovský ohnivý pes    
Po Trpišově čas od času v noci běhá ohnivý pes. Je Po Trpišově čas od času v noci běhá ohnivý pes. Je Po Trpišově čas od času v noci běhá ohnivý pes. Je Po Trpišově čas od času v noci běhá ohnivý pes. Je 
hodný, mazlivý a šikovný. Postavu má štíhlou,hodný, mazlivý a šikovný. Postavu má štíhlou,hodný, mazlivý a šikovný. Postavu má štíhlou,hodný, mazlivý a šikovný. Postavu má štíhlou, spíše  spíše  spíše  spíše 
podlouhlou. Vpředu nosí velikou hlavu s ještě větším podlouhlou. Vpředu nosí velikou hlavu s ještě větším podlouhlou. Vpředu nosí velikou hlavu s ještě větším podlouhlou. Vpředu nosí velikou hlavu s ještě větším 
čumákem. Nad ním nás upoutají velké vykulené oči. čumákem. Nad ním nás upoutají velké vykulené oči. čumákem. Nad ním nás upoutají velké vykulené oči. čumákem. Nad ním nás upoutají velké vykulené oči. 
Na hlavě se mu plácá černá ofina. Celé tělo má Na hlavě se mu plácá černá ofina. Celé tělo má Na hlavě se mu plácá černá ofina. Celé tělo má Na hlavě se mu plácá černá ofina. Celé tělo má 
porostlé černými chlupy se šlehajícími plameny.porostlé černými chlupy se šlehajícími plameny.porostlé černými chlupy se šlehajícími plameny.porostlé černými chlupy se šlehajícími plameny.    
Nosí červenou vestu a ponožky na nohou, aby mu Nosí červenou vestu a ponožky na nohou, aby mu Nosí červenou vestu a ponožky na nohou, aby mu Nosí červenou vestu a ponožky na nohou, aby mu 
nebynebynebynebyla zima. Umí dobře štěkat, vrčet, škrábat la zima. Umí dobře štěkat, vrčet, škrábat la zima. Umí dobře štěkat, vrčet, škrábat la zima. Umí dobře štěkat, vrčet, škrábat 
aaaa skákat. Někdy je také hodný a kamarádský, občas skákat. Někdy je také hodný a kamarádský, občas skákat. Někdy je také hodný a kamarádský, občas skákat. Někdy je také hodný a kamarádský, občas 

směšný. Má čtyři nohy a dlouhý ocas.směšný. Má čtyři nohy a dlouhý ocas.směšný. Má čtyři nohy a dlouhý ocas.směšný. Má čtyři nohy a dlouhý ocas.    
Nachází se nejčastěji v okolí našeho domu. Můžeme ho vidět ale i v obchodě. Je ohnivý, protože Nachází se nejčastěji v okolí našeho domu. Můžeme ho vidět ale i v obchodě. Je ohnivý, protože Nachází se nejčastěji v okolí našeho domu. Můžeme ho vidět ale i v obchodě. Je ohnivý, protože Nachází se nejčastěji v okolí našeho domu. Můžeme ho vidět ale i v obchodě. Je ohnivý, protože 
jednoho dne rošťačili s klukama jednoho dne rošťačili s klukama jednoho dne rošťačili s klukama jednoho dne rošťačili s klukama a on proletěl ohněm. Straší všechny lidi, kteří se chtějí a on proletěl ohněm. Straší všechny lidi, kteří se chtějí a on proletěl ohněm. Straší všechny lidi, kteří se chtějí a on proletěl ohněm. Straší všechny lidi, kteří se chtějí 
usadit v domě jeho bývalého pána.usadit v domě jeho bývalého pána.usadit v domě jeho bývalého pána.usadit v domě jeho bývalého pána.    

Napsala a ilustrovala Karolína Vanclová, 4. ročníkNapsala a ilustrovala Karolína Vanclová, 4. ročníkNapsala a ilustrovala Karolína Vanclová, 4. ročníkNapsala a ilustrovala Karolína Vanclová, 4. ročník    
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