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Rex si hraje s míčem - Amálie Stašáková 

Byla jednou fialová miska. Co? Někdo z ní jí a to je náš Rex. Právě se vzbudil a potřebuje se 

najíst a právě se vzbudila kočka Míca ale co kočky! Jdeme za Rexem a slyším volání, které zní: 

„Rexi, dnes jsou Vánoce! Terezka a Tom se uţ moc těší, uţ jsou u stromečku. Tom dostal auto, 

tričko, autodráhu a Terezka sešit, fixy, panenku. Rex nádherný obojek ale ocenil míč. „Rexíku 

ukaţ mi to.“ Rex míč Tomíkovi nedal. Budu se těšit. Ahoj Děti. 

Ajda zapomněla - Amálie Stašáková 

Byl jednou jeden červený pelech. V tom spala Ajda. Ajda si kaţdé ráno protáhne tlapky a 

chodila s páníčkem n procházky. V sedm hodin uţ štěkala. Měla i velkou zelenou misku. Ajda 

uměla: sedni, lehni, trhej, dej pac. Ajda ale měla i jiné rozvrhy. Ajda si jednou spletla sobotu a 

čtvrtek a protoţe pan na procházku nešel, Ajda šla sama. Ale netrefila domů. Ajda šla kolem 

lesa, cvičáku. Potkala souseda a byla doma. Je čas udělat pohádce pá. 

Bybyho cesta - Žofie Králová 

 Byl jednou jeden medvěd, který se jmenoval Byby. Byl malý a soutěţivý. Jednou se rozhodl jít 

na velikou výpravu. Chtěl jít na konec světa.  

 Šel nejdřív Prahou, potom šel přes Karlův most a pak uţ šel lesem. Měl s sebou stan, 

spacák, karimatku, plyšáka, jídlo, pití, fotku maminky, kartáček, pastu, hračky, batoh, polštář, 

hrací skříňku od babičky, panenku od sestry a další věci. Pak si našel místo ke stanování a 

stanoval. Kdyţ se ohřál, šel dál. Dál uţ to byla normální cesta, aţ se najednou ze skály svalily 

kameny. Byby rychle utíkal, kámen se na štěstí zastavil.  

 Byby šel dál. Pak si našel kamaráda Krtka, Krtečka a Brumlíka. Šli všichni spolu. Šli a 

šli, aţ potkali hodného skřeta a ten skřet povídá: „Splňte mi úkol a pustím vás, abyste mohli 

pokračovat v cestě“. „Tak ano,“ řekl Byby. Skřet jim zadal úkol. „Musíte jít za královnou a říct 

jí, ţe na návštěvu přijde skřet a má to ještě jednu podmínku, královna musí říct ano.“ Byby 

odpověděl: „Tak jo.“ A skřet řekl „Tak běţte!“  

 Šli a uviděli hezký zámek. Vešli, uvnitř si hrál král se svým dítětem, královna je pozvala 

dovnitř. Královna měla elfí uši. Královna se jich ptá: „Co vás sem přivádí?“ „My jsme vám přišli 

říct, ţe k vám na návštěvu přijde skřet. Elfí královna řekla „Proč ne?“ „Tak na shledanou, 

uvidíme se někdy dýl,“ řekl Byby a šli ke skřetovi. Skřet vstal a říká „Vy uţ jste tady? Tak co 

řekla královna? Ano?“ Byby řekne: „Ano, řekla.“ Skřet se o tom šel přesvědčit na zámek. A ještě 

před tím řekl Bybymu: „Zůstaňte u stromu, kde jste mě našli.“ 

 Skřet přišel na zámek a královna ho ihned zaklela.  

 Byby čekal s kamarády uţ šest dní a skřet nikde. Byby rozhodl, ţe se půjdou podívat na 

zámek. Došli na zámek a viděli skřeta, jak přináší královně jídlo. A potom Byby zjistil, ţe 

královna je zlá. 

Takţe Byby s kamarády a skřetem královně utekli. Byby odčaroval skřeta a řekl skřetovi: 

„Musím se uţ vrátit domů.“ Byby se také dozvěděl, ţe Brumlík, Krtek a Krteček nemají rodiny. 



4 

 

A proto se Byby rozhodl vzít své nové kamarády domů a představit je mamince. Maminka 

souhlasila, ţe u nich na zahradě mohou postavit jejich karavan.  

 A tak Byby, Krteček, Krtek a Brumlík ţili spolu aţ do smrti. 

Kdo ví, co se může v životě stát - Hana Klusoňová 

Celý tento příběh se 

odehrává na střední škole 

pro holky. V jedné malé 

vesnici v červeném 

domečku ţila jedna 

holčina jménem Leilanie 

s maminkou, tatínkem a 

se svou sestrou Jasmínou. 

S její nejlepší 

kamarádkou Sofií se moc 

těšily na svůj první den na 

střední škole, to ale ještě 

nevěděly, co je čeká.  

Poslední dny prázdnin 

Leilanie se Sofií 

přemýšlely, co si vezmou 

první den do školy na 

sebe. Leilanie měla hned 

jasno. Připravila si 

krátkou červenou sukni a 

krátké černé triko po své 

sestře. Cítila se v něm 

vţdyckyhezky a pohodlně. Sofie dlouho přemýšlela, ale potom jí Leilanie řekla, ţe jí moc sluší 

ty červené šaty, které tak ráda nosí. 

V první školní den se ráno setkaly na autobusové zastávce a jely společně do školy. 

Kdyţ přišly do třídy, všimly si třech holek, které se Leilanie nenápadně posmívaly a šeptaly si o 

ní.Leilanie to trochu zamrzelo a smutně si sedla do lavice. Po zazvonění na přestávku si jdou 

holky do svých skříněk pro učebnice a domlouvají se, ţe se setkají na hodině biologie. Kdyţ si 

Leilanie bere učení ze své skříňky, jdou kolem holky, které se jí předtím smály. Zastaví se u ní a 

začnou ji mezi sebou pomlouvat. „Holky, viděly jste to její oblečení?“ řekla Adéla a zasmála se. 

Olívie a Klaudiese začaly chichotat a společně i s Adélou odešly. Leilanie to hodně zamrzelo. 

Její nejoblíbenější oblečení a ony si z ní dělají jen srandu. Smutná odešla na hodinu biologie. 

Sofiesi všimla, ţe je Leilanie smutná a zeptala se jí, co se děje. „Řeknu ti to cestou domů.“Na 

zpáteční cestě Leilanie vyprávěla Sofii, co se stalo. „Leilanie, slibuju ti, ţe kdyţ tě budou 

pomlouvat a já tam budu, nenechám, aby tě pomlouvaly. Nenechám to jen tak.“ řekla a obejmula 

ji. 
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Druhý den si Leilanie vzala dţínové kraťasy, dlouhé barevné podkolenky a černé tílko. Doma 

byla se svým výběrem moc spokojená, ale po příchodu do školy zase znejistěla. SofieLeilanie 

řekla, ţe jí to moc sluší a ţe si vybrala hezky. O přestávce k ní přišly Adéla, Olívie a Klaudie. 

„Co to máš za dlouhé ponoţky? Vţdyť se ti k těm kraťasům vůbec nehodí. Jsi ošklivá.“ Leilanie 

se uţ postavila sama za sebe a řekla: „To jsem ráda, ţe nejste ošklivé samy. To si můţeme podat 

ruku…“ Trojka holek se ušklíbla a odešla.  

O měsíc později ředitelka školy vyhlašovala, ţe za dva týdny začne soutěţ talentů. Leilanie 

říkala Sofii: „Jooo, tam půjdu a zazpívám jim.“ Sofie řekla, ţe je to moc dobrý nápad.  

Kdyţ přijela Leilanie domů, řekla celé rodině, ţe se chystá soutěţ talentů a ţe se na ni zítra 

přihlásí. Maminka na ni byla moc hrdá a rozhodla se, ţe jí na soutěţ koupí ty nejhezčí šaty, které 

si Leilanievybere.  

Soutěţ se uţ blíţila a Leilanie se Sofií ve škole probíraly, co si vezme Leilanie na sebe. Leilanie 

říkala: „Vezmu si…“ A přesně v tu chvíli do její řeči vstoupila Adéla a řekla: „Ty a vyhrát? Já 

vyhraju se svým tancem. Tvá výhra je jen ve tvých snech.“ 

Dny plynuly rychle a uţ tu byla soutěţ.Leilanie měla krásné tyrkysové šaty nad kolena s dlouhou 

vlečkou vzadu. Vypadala v nich nádherně. Těsně před soutěţí se podívala do sálu a viděla, ţe je 

úplně plno. „Já nevěděla, ţe tu budou i producenti.“ řekla Sofii. A Sofie řekla: „Já vím, ţe jsi 

úţasná! Určitě to zvládneš!“  

Pořadí soutěţe je jasné. První jde Adéla, Leilanie jde na řadu jako poslední. Je odstartováno. 

První vystupující je Adéla. Adéla zapomene jeden krok a ve svém tanci všechno pomotá. 

Naštvaně odchází do hlediště.  

Poslední číslo…Leilanie. Ta na jeviště vchází jako princezna. Je opravdu nádherná. A začne 

zpívat. Kdyţ dozpívá, všichni tleskají ve stoje a jsou nadšení. Je tu čas na vyhlášení vítězů. První 

je…LEILANIE! „To snad ani není moţné!“ říká Leilanie. Sofie se na ni podívá a říká: „Já jsem 

věděla, ţe to zvládneš. Jdi si pro cenu!“  

Producenti se ţenou k Leilanie a předhánějí se v nabídkách: „Budeš pro mě pracovat?“Leilanie 

všem říká, ţe si to musí promyslet, aby měla čas i na všechny své blízké.  

Kdyţ se objímá a raduje se Sofií, přijde Adéla a říká: „Leilanie, hezké vystoupení. Mohly 

bychom být kamarádky?“ „Víš, já chci mít jen opravdové kamarády, Adélo. Kamarády, kteří mě 

mají rádi takovou, jaká jsem, i kdyţ nejsem slavná.“ Mrkne na Sofii a společně odejdou slavit 

vítězství v soutěţi. 

V českých lesích - Jana Šeredová 

Budu vám vyprávět příběh o kolouškovi a jeho přátelích z lesa. Je to příběh smyšlený a doufám, 

ţe vás bude bavit. Protoţe jsem teprve koloušek, další zvířátka teprve poznávám a postupně se 

s nimi přátelím. Tak si to se pěkně uţijte. 

 „Hej, hej, ty rezatá, co jsi za zvíře?“  

„Já se jmenuji liška.“  

„Já ale myslel tu druhou rezatou.“  

„Já jsem veverka. Ale já nejsem jen rezatá. Moje sestra je černá veverka.“ 

„A co je támhle to, co se válí v tom blátě?“ 
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„Zeptej se toho,“ říká veverka. 

„Hej, hej, ty co se válíš v blátě, co jsi za zvíře?“ 

„Já jsem prase divoké.“ 

„Aha…kdo to tady syčí?“ 

„Á to je přece uţovka obojková, no a zmije obecná a uţovka hladká. To jsou přece příbuzní 

ještěrek obecných.“ 

„Ale proč syčíte?  

Protoţe nás chce seţrat káně lesní.“ 

 „A co jsem vlastně já? Já jsem koloušek, můj tatínek je srnec a maminka je srna. Moji 

příbuzní se jmenují koloušek, jelen a laň.“ 

 A teprve aţ nyní začíná můj příběh.  

 Šli jsme k rybníku a na všechny zaútočil medvěd. My jsme se rozběhli na všechny strany 

a na mě bylo, abych je všechny našel, ale víte jak je to těţké pro malého kolouška. Neţ jsem 

našel maminku a tatínka, byl jsem bezmocný. Mohli na mě zaútočit divoké šelmy. Bál jsem se, 

ale nakonec všechno dopadlo dobře. S maminkou a tatínkem jsme všechny našli a byla veliká 

hostina na mou počest. 

No a teď jsem tatínek…a taky uţ dědeček, ó, právě se mi narodili dvě vnoučátka (Markéta a 

Verča) a začali se na všechno ptát, jako já a všechno to začalo nanovo. Já jako dědeček jsem jim 

tento příběh vyprávěl velmi často. Moc se jim líbil. 

Ten příběh řeknu i Vám, abyste mohli předávat dál a nikdy nebyl zapomenut.  

„Markétko a Verčo, tenhle příběh si zaţil jeden koloušek sám, ale vlastně to bylo úplně jinak. 

Povídal si se svými kamarády v lese, poskakovali vesele po pasece, hráli si a radovali se 

z krásného slunečného dne. Najednou se objevil vlk.  
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Koloušek si ho všiml jako první: 

„Utíkejte, je tu vlk.“  

Všichni se zarazili a začali utíkat na všechny strany a najednou byla paseka prázdná. Koloušek 

utíkal také, a kdyţ se po čase zastavil, zjistil, ţe je někde, kde ještě nikdy nebyl. Rozesmutnil se, 

rozhlédl a vyrazil do lesa, který se mu nejvíce líbil. Tam narazil na tři malá prasátka. Zeptal se 

jich, zda neviděli někoho z jejich lesa. 

„Prasátka, nebyl tu někdo z našeho lesíka?“ 

„Ano, máme tu hady, uţovku obojkovou, zmiji obecnou a uţovku hladkou.“ 

„Hadi, nejste tedy od nás, ale rád vás poznávám. Pojďte mi, prosím, pomoc najít mé kamarády.“ 

„Koloušku, rádi ti pomůţeme, tady uţ to známe a rádi poznáme další místa v okolí.“ 

A tak se vydali společně na cestu. Dorazili aţ k poli, kde byly stopy divokých prasat. Koloušek 

věděl, ţe umí ovládat vítr a tak ho poţádal o pomoc. 

„Větře, ukaţ nám cestu za divokými prasaty.“ 

A tak se zadulo a vítr v poli rozfoukal cestičku.  

„Děkuji Ti, větře za pomoc.“ 

„Nemáš zač, koloušku, přeji ti, abys brzy našel zpět všechny své kamarády. Kdyţ budeš 

potřebovat, znovu ti rád pomohu.“ 

Šli a šli cestičkou větru, aţ dorazili na místo, kde spala tři divoká prasata.  

„To jsem rád, ţe jsem vás našel, půjdete s námi hledat další kamarády z lesa? Tohle jsou mí noví 

kamarádi, hadi.“ 

„Nemáme právě nic jiného na práci, tak se k vám rádi přidáme,“ odvětila prasátka. 

Po chvilce šlapání došli všichni aţ k plotu. Byla tam malá díra. Ţádný problém pro hady a 

kolouška, ale prasátka se jí neprotáhla.  

„Dobrá, já a hadi projdeme snadno a vy, prasátka, rozeběhněte se a vyvalte si silou kousek 

plotu.“ 

Jak řekl, stalo se. Za plotem objevili další dva malé koloušky. Protoţe tam byli uţ dlouho bez 

maminky a tatínka, byli vystrašení a hladoví. Koloušek proto řekl: „Prasátka, počkejte tu 

s malými koloušky a chraňte je. Lehněte si do kruhu a koloušky dejte mezi sebe, aby se jim nic 

nestalo. Já s hady zatím zkusím najít další kamarády. Aţ si trochu odpočinete, vydejte se za 

námi. Cestou vám budeme nechávat stopy, abyste to měli snadnější.“ 

Po nějaké době dorazili k lesu, kde byl člověk. Viditelně se polekal a chtěl uţovku zabít. Ta ho 

trochu kousla, aby ho omráčila, a oni mohli pokračovat v cestě.  

Kdyţ si prasátka s malými koloušky odpočinuli, vyrazili na cestu. Mezitím se koloušek s hady 

rozhodl trochu si odpočinout a ulehli na paseku, kde usnuli. Kdyţ se vzbudili, byla uţ prasátka 

s malými koloušky na kraji paseky a tak pokračovali v cestě všichni společně. Cestou na ně 

vylezl medvěd. Koloušek nezpanikařil, věděl, ţe má moc ovládat vítr, a jen čekal, co medvěd 

udělá. Medvěd jim nechtěl ublíţit, byl hodný, jen byl v lese sám bez kamarádů. Všechna zvířátka 

se ho nejdříve bála, ale pak pochopila, ţe chce nové kamarády. Koloušek povídá: „Mohl bys 

nám pomoci, kamaráde?“ 

„Kamaráde, mi ještě nikdo nikdy neřekl, rád pomohu. Co je potřeba?“ Zaradoval se medvěd. 

„V našem lese je zlý vlk, vyhnal nás z našich domovů, rádi bychom se tam vrátili, ale my jsme 

všichni moc malí a slabí. Ty bys ho mohl vyhnat.“ Odvětil koloušek. 

„Nuţe pojďme,“ odvětil medvěd. 
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Kdyţ dorazili na paseku ve svém lese, vlci se vyhřívali na sluníčku a uţívali nového domova. 

Medvěd je vyděsil natolik, ţe utekli. Nicméně po asi hodině se vrátili, protoţe si mysleli, ţe 

medvěd uţ je pryč a ostatním zvířátkům dají co proto. Kdyţ však viděli medvěda a zjistili, ţe je 

to nový kamarád kolouška, vůdce smečky vlků pravil kolouškovi: 

„Koloušku, tady je tak krásně, nevadilo by vám, kdybychom tu zůstali s vámi a ţili tady všichni 

společně? Při poslední bouři jsme přišli o střechu nad hlavou a tak nemáme kde být. Slibujeme, 

ţe vás ostatní budeme chránit a neseţereme vás. Máme rádi lesní plody, ale nikdo nám to nevěří 

a pořád se bojí, ţe je chceme seţrat.“ 

Koloušek se otočil na ostatní kamarády, a kdyţ pokývali hlavami, odpověděl vůdci vlků: 

„Pokud je to tak, zůstaňte tady s námi, budeme rádi za další kamarády, můţeme si vzájemně 

pomoci a bude tu veseleji. Pokud však vaši přísahu porušíte, zle se vám povede a vyţeneme vás 

z našeho lesa.“ 

„Neboj se koloušku, své slovo dodrţíme.“ 

Tento příběh se mezi koloušky vypráví dodnes a vy si ho, Markétko a Verčo, dobře pamatujte, ať 

ho můţete vyprávět dále. Pamatujte si, ţe i kdyţ je někdo hezký zvenčí, nemusí být hezký uvnitř 

a kdyţ někdo vypadá strašidelně, tak takový uvnitř být nemusí, můţe být uvnitř velmi krásný. 

Z tohoto příběhu to plyne. A ještě Vám řeknu jedno přísloví, které praví, ţe „vše, co je v člověku 

krásné, je očima neviditelné.“ Pamatujte si toto přísloví a vzpomeňte si na něj, kdyţ bude třeba, 

stejně jako si koloušek pamatoval, ţe má kouzelnou moc přivolat vítr, kdyţ bude potřeba. Tento 

příběh se mezi kolouchy, srnci a srnami vypráví dodnes a doufám, ţe ještě dlouho bude. 

A to je milí kamarádi konec, zazvonil zvonec a pohádky je konec. Teď uţ je to opravdu všechno. 

… Nebo budeme ještě pokračovat?“ 

Sandyho a Punťova výprava se Nelou - Nikola Novotná 

Tenhle příběh vypráví o Sandy a Punťovi, kteří se vydali na výlet.  

Sandy s Punťou by šli sami, ale byli to psi, takţe šli s jednou holčičkou jménem Nela. Nela byla 

v šesté třídě a měla strašně moc ráda zvířata. Šli do lesa. V tom lese ale slyšeli nějaký kroky. 

Nedávalo to smysl, protoţe potkali jednu paní a ptali se jí, jestli tam ještě někdo je a ta paní 

říkala, ţe ne. Nikoho prý neviděla. Nela chtěla zjistit, kdo to je, tak se Sandy, Punťa i Nela 

schovaly za strom. Nevěřili vlastním očím. Viděli pána, který neměl ruku, byl popálený a měl 

všude škrábance a modřiny. Sandy to přišlo divné. Kdyţ ten pán odešel, tak se rozhodli, ţe to 

tam prozkoumají. Byla tam chaloupka, a kolem ní byli samé pasti. Nela zavolala na policii. Asi 

za tři minuty přijeli. Nela řekla policii o tom pánovi, pak si vzpomněla na to, co jí říkala 

maminka. Šlo o zlomení kletby. Musela najít ohniví kámen, který hlídá ohnivý drak. Maminka 

Nele říkala, kde ten drak je. Museli k řece Hrádkov a najít mapu. Bylo to těţké, ale Sandy tu 

mapu našla pod velkým kamenem. Podle mapy měli jít přes tu řeku. Tak jí přeplavali a šli na 

louku k obrovské hoře. Tam uţ mapa končila. Sandy napadlo najít nějakou jeskyni. Punťa po 

deseti minutách jeskyni našel. V té jeskyni byl obrovský drak a za ním ohnivý kámen. Nela našla 

třísku, kterou měl drak v noze. Kdyţ mu jí dala pryč a Sandy vzala ohniví kámen, šli zpět do 

toho lesa. Kdyţ se vrátili, divili se, ţe se nic nestalo. Nela se snaţila přemýšlet, ale uţ o té kletbě 

nic jiného nevěděla. Šli se zeptat toho draka. Ten jim řekl, ţe se mají zamyslet nad názvem 
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samotné řeky. Trvalo jim to dva dny, ale naštěstí Punťa na to přišel a zkusil to. Takţe šel s Nelou 

a Sandy k řece Hrádkov. Ta řeka nebyla moc hluboká, takţe viděli dno. Na dnu byl obrázek 

hradu. Nele to došlo, proč se ta řeka jmenuje Hrádkov. Na tom obrázku bylo tlačítko, tak ho Nela 

zmáčkla. Na obloze se objevil hrad. Ale Nela, Punťa ani Sandy se tam nemohli dostat, protoţe 

byl hodně vysoko. Punťu napadlo jít za tím drakem. Nela se ho zeptala a drak tam s nimi letěl. 

Sandy dala kámen do truhly a společně letěli k tomu lesu. Ta chaloupka tam uţ nebyla. Nela 

nechtěla, aby ten drak byl sám a tak přemluvila rodiče, aby se tam přestěhovali. Nela za tím 

drakem chodila kaţdý den, dokonce i se Sandy a Punťou. Nela byla ráda, ţe kletbu zlomili a ţe 

postihla jenom jednoho člověka, protoţe nikdo jiní do tý chaloupky nešel. 

Šmudla a kytice pro Sněhurku - Marie Míkovcová 

Bylo nebylo jednou šest trpaslíků. Ptáte se, proč šest? No protoţe se jim někam zatoulal 

Šmudlík. Ostatní se ho vydali společně hledat.  

 Zabloudili aţ na konec jejich pohádky a dostali se do pohádky „O Červené Karkulce“. Šli 

po mechem zarostlé cestičce lemované květinami, borůvčím a maliním. Na konci cestičky stála 

chaloupka. Ale neozývalo se z ní chrápání vlka, ale zpěv, veselý smích, dupání a cinkání sklenic. 

V chaloupce se očividně slavilo. Vešli dovnitř a zeptali se Karkulky co se tady děje. „Přišel 

trpaslík a napil se mého vína. Poté dal napít i všem ostatním a pak zamumlal: To se bude 

Sněhurce líbit, ta bude ráda. A odešel. Babička vlk i myslivec jsou tak opilí, ţe nedokáţou 

pokračovat v pohádce!“ 

„To nechte na mě, na oslavy jsem expert,“ řekl Štístko. „Karkulko, mám nápad, nejdřív si dám 

taky trochu do nosu, a pak ti tu oslavu pomůţu ukončit.“ 

„Kamarádi, dál jděte sami, uvidíme se v chaloupce.“ 

 A tak dál pokračovalo jenom pět trpaslíků. Hledali, aţ zabloudili do pohádky „O Šípkové 

Růţence“. V tom uslyšeli bědování: „Kdo mě to vzbudil? Já mám ještě padesát let spát. A co se 

to stalo s mými růţemi? Vţdyť je někdo 

úplně oškubal!“ Trpaslíci se vydali za 

hlasem. Zjistili, ţe to byla Růţenka. 

Kdyţ tam došli, Růţenka jim řekla: 

„Nemáte náhodou prášky na spaní? 

Někdo sem přišel a vzbudil mě. Nemůţu 

tady přece padesát let čekat na prince 

vzbuzená. Neţ by přišel, byla bych stará 

babka!“ 

„Přátelé, to nechte na mě, na usínání 

jsem expert,“ řekl Dřímal. „Takţe 

Růţenko, půjč si mého plyšáčka, ten tě 

stoprocentně uspí. Ještě si takhle lehni, 

zavři oči a…Růţenko haló, ty uţ 

spíš….?  No tak já si taky zdřímnu a pak 

půjdu domů. Zalehl a uţ…chrrr 
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pššššš…“ Dřímal usnul a tak pokračovali v hledání jenom čtyři trpaslíci. 

 Cesta začala stoupat do hor. Údolí zalila mlha. Bylo vidět sotva na krok. Vonělo to tu 

lesem a sušenými bylinkami. Pokračovali dál. V tom uslyšeli rozčilenou sojku, jak říká: „Píp, to 

je ale neštěstí, píp, píp.“ Přišli blíţ. Sojka poletuje nad zahrádkou, která byla úplně zdrancovaná. 

I přesto bylo poznat, ţe tam původně byly květiny různých druhů a barev. Zjevně zabloudili do 

Krkonošských pohádek a tohle bývala nejspíš Krakonošova zahrádka. 

„To snad ne, další kytky? Já se z toho Šmudly zblázním,“ řekl Prófa. „Většinu kytek otrhal a ty 

zbylé rozdupal.    

Sojka je úplně zmatená a počítá škody. Určitě jí to bude nějakou dobu trvat, neţ se uklidní.  

Prófa nadhodil: „Ale kdo teď řekne Krakonošovi, co zas vyvádí Trautenberg, kdyţ sojka je 

zaměstnaná?“  

„To nechte na mě, na stíţnosti jsem expert,“ řekl Rejpal. Začnu tím, ţe Tautenberka najdu, 

podívám se, co zrovna vyvádí. A Krakonošovi si místo sojky budu stěţovat já.“   

Rejpal zmizel v lese a trpaslíci ještě zdálky zaslechli: „Je to jen pár stromů, ani si toho 

nevšimne!“ „Ale jemnost pane, vţdyť uţ jsme jich pokáceli skoro třicet.“ „No co, zatím si toho 

nikdo nevšiml!…A tak dál Šmudlu hledali uţ jenom tři trpaslíci. 

 Okolo cesty čas od času zahlédli kousky slámy, pečlivě nařezané klacky a pár 

rozlámaných cihel. Na cestě uviděli i pár prasečích stop. Usoudili, ţe se dostali do pohádky „O 

třech prasátkách“.  

Po chvíli uslyšeli: „Hepčík…he…he…he… HEPčík!“ Byl to vlk. Kdyţ k němu došli, začal si 

stěţovat: „Okolo proběhl trpaslík s kyticí, a já mám alergii na pyl. Nevím, jak mám teď 

sfouknout domečky prasátkům, kdyţ nemůţu pořádně dýchat!.“ 

„Nic si z toho nedělej. Pomůţu ti. Na alergii jsem expert,“ řekl Kejchal. „Vlku, a napadlo tě ty 

domečky místo foukání odkýchnout?“  

„Napadlo, ale můj kých je moc malý na to, abych odkýchl celý domeček!“  

„To chce větší dávku alergenů. Počkej tu. V Krakonošově zahrádce jsem zahlédl kýchavici. 

Donesu ti ji.“ A zmizel zpátky po cestě. Uţ jen dva trpaslíci pokračovali dál sami.  

 Dostali se do krásné zahrady, s úhledně stříhanými keři a krásným zámkem. Po cestě před 

nimi proběhla krásná dívka v modrých šatech, jenom s jedním střevíčkem na noze. Dovtípili se, 

ţe zabloudili k Popelce.  

„Neviděli jste tu někde kočár?“ oslovila je Popelka.  

„No, nejspíš ti ho vzal náš kamarád Šmudla, aby tu kytici mohl co nejrychleji dostat ke 

Sněhurce, neţ kytky uvadnou. Asi mu nedošlo, ţe se kočár za chvíli promění v dýni.“  

„Ale já musím rychle zmizet, neţ mě princ odhalí,“ řekla Popelka. „Vůbec nevím, kam se mám 

schovat.“   

„Nic si z toho nedělej. Tady Stydlín ti se schováním pomůţe. Na to je expert.“ Řekl Prófa. 

 „Kdo? Já tu nikoho nevidím?“ diví se Popelka. 

 „Stydlíne, vylez!“ řekl Prófa a přistrčil Stydlína před Popelku.  

„A…a…ahoj, Popelko…,“ začal koktat Stydlín při pohledu na krásnou dívku. 

„No nic, Stydlíne. Nechám tě tady, a já jdu domů za Šmudlou pořádně mu vynadat.“ Řekl Prófa 

a oddychl si: „Uf, teď uţ v ţádné pohádce nic nenapáchá!“ 

 Prófa přichází k chaloupce a vidí obří dýni roztříštěnou o domeček a Šmudlu předávající 

Sněhurce obrovskou kytici převázanou……třemi zlatými vlasy!!! 
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Karanténa - Ráchel Bartošová 

Psal se rok 2020, bylo mi zrovna čerstvých třináct let.  Byl březen. Ráno bylo jako kaţdé jiné. 

Vstala jsem jako vţdy na poslední chvíli, hodila svačinu do tašky a letěla do školy. To jsem 

prostě já, obyčejná holka v šesté třídě.  

Na začátku druhé hodiny zaskřípal školní rozhlas, hlásili, ţe druhý den se zavírají školy. Nikdo 

nevěděl proč, to nás popravdě v tu chvíli moc nezajímalo, prý nějaká infekce nebo co. Byla jsem 

šťastná, ale zároveň jsem věděla, ţe mi něco bude chybět. Kamarádi a spoluţáci. S holkami jsme 

řešily, jak si budeme psát a volat, ale ţe to jistě bude jen na pár dní, tak jsme to tak prostě brali 

všichni.  

 Kdyţ jsem přišla domů, zeptala jsem se staršího bráchy Ondry, jestli neví, proč budou 

školy zavřené. Ondra řekl, ţe je to kvůli Koronaviru. Jemu zavřeli vejšku taky. Pomyslela jsem 

si, ţe to je jenom nějaká rýmička a šla jsem si na internet o tom viru zjistit nějaké informace. 

Seděla jsem u toho asi tři hodiny a pročetla milion stránek. Docela mě to vyděsilo. Mamka za 

mnou přišla, ať to uţ vypnu, ţe je pozdě a mám jít spát. Vůbec jsem nemohla usnout, honilo se 

mi hlavou, kolik lidí uţ zemřelo. A ţe se to můţe stát i nám. Ohrozit mě, moji rodinu nebo i 

kámošky. Zjistila jsem, ţe to přišlo z Číny a je to roznesené uţ po celém světě. 

 Druhý den ráno, jsem vstávala uţ v šest hodin. Zapomněla jsem si vypnout budík, který 

jsem měla nastavený na vstávání do školy. Umyla jsem se, oblékla a vyčistila zuby. Sbalila jsem 

tašku a chtěla jsem odejít. Naštěstí mě zarazila mamka. „Co děláš?“ ptala se mě. „Jdu do 

školy?!“ říkám. 

„Co blázníš, vţdyť je zavřená.“ „A jo,“. Tak jsem si šla ještě lehnout. 

První den karantény byl celkem zábavný, ale od dalšího dne to začalo být horší. Ze školy se na 

mě navalilo hodně úkolů a tak jsem se jen učila a učila.  

 Jednoho dne mi zazvonil telefon. Volala mi kamarádka ze třídy, Klára. Řekla mi, ţe uţ se 

neuvidíme. Nechápala jsem vůbec, o čem mluví. Moţná se dočetla něco nového a ví něco víc 

neţ já? Tak ji povídám: „Ale aţ otevřou školu tak se uvidíme!“  To co mi řekla, mi vyrazilo 

dech. „Ale já leţím v nemocnici s tím hrozným virem a myslím, ţe je to špatné, je mi moc zle.“ 

Byla jsem zaraţená.  Pak jsme si dlouho povídali, snaţila jsem se ji uklidnit, ale stejně jsem byla 

smutná. Za dva týdny Klára zemřela. Dva dny jsem brečela.  Nebyly jsme sice ty nejlepší 

kamarádky, ale byla to bezvadná holka. Pomohla kaţdému, usmívala se snad pořád, nikdy jsem 

se s ní nepohádala. Později jsem zjistila, ţe takhle volala kaţdému ze třídy. 

 Začala jsem se bát. Jediné co jsme věděli, ţe nemoc má průběh jako chřipka. Doma jsme 

si zvykli. Brácha mi pomáhal s učením, mamka chodila do práce. To byl nakonec ten největší 

průšvih. Maminka pracovala v obchodě. Obchody byly otevřené pořád. My jsme se báli chodit 

ven, ale maminka musela. Musela nás uţivit. Taťka s námi nebydlel, ale byli jsme v kontaktu. 

Podporoval nás penězi a neustále se o nás zajímal. Ve zprávách nám pořád dokola říkali, ţe vše 

se vrátí za měsíc k normálu, ţe půjdeme do školy a vše bude jako dřív. Pletli se. Pár dní na to 

onemocněla mamka. Byla půlka května. Nejdříve jsme ji ošetřovali s bráchou doma. Bráchovi 

bylo uţ osmnáct, tak uţ měl rozum. Ale bylo to čím dál horší.  

 Maminka měla silné horečky kolem 40 stupňů, tak jsme ji zavolali sanitku, odvezli ji do 

nemocnice. Pak nám zavolali, ţe má taky Koronavirus. V tu chvíli jsem si vzpomněla na Kláru. 

Zhroutil se mi svět a brácha na tom nebyl o nic líp. Dny se táhly, nic nás nebavilo, já byla úplně 
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hotová. S babičkami jsme si mohli jen volat. Nějaká návštěva nebyla moţná. Nemohli jsme je 

ohrozit. To si nikdo neumí představit to čekání a doufání. Za pár dní nám volali z nemocnice, 

maminka zemřela, ţe přejí upřímnou soustrast, to uţ jsem brečela nejvíc. Dva dny potom to uţ 

bylo lepší, ale kaţdý večer na ni myslím. 

 Taťka nám volal a řekl, ţe musí do práce, ţe nemáme jídlo a peníze, aby nám pomohl, 

musel jít mezi lidi, tak jsme souhlasili. Opravdu byl jediný, kdo nám mohl pomoci a postarat se o 

nás. Všude se šířila jen panika a kaţdý uţ hleděl jen sám na sebe. Tatínek nám vozil jídlo, vše 

jsme museli dezinfikovat, ale byli jsme s bráchou rádi. 

Za pár dní zvonil telefon. 

„Haló,“ ozvalo se. Já povídám: „Prosím,“ pak jsem jen uslyšela vzlykání a poznala, ţe to je 

taťka, ptám se „co se děje“?!… 

Tatínek byl v nemocnici. Dostal stejný vir jako jako Klára a máma. Po telefonátu zemřel. Brácha 

uţ to nezvládl. Normálně utekl. Nevím kam, nevím kde je, jestli ještě vůbec je… 

 Teď se píše rok 2035 a já se tu v domě sama schovávám a čekám, aţ to přejde… 

Elektřina uţ dávno nefunguje, za ty roky co nás ten vir pomalu všechny zlikvidoval, jsem se 

musela vypořádat snad úplně se vším, co si člověk dokáţe představit. Kdyţ je vám třináct, víte o 

ţivotě naprosté nic. Musela jsem se naučit vše sama.  

Dělat ţe neexistuju, aby mě někdo nevykradl, nebo nedej boţe nezabil pro kus chleba. Během 

prvního půlroku se po celém světě zhroutilo úplně vše, zemřelo tři čtvrtě všech lidí. Opravdu 

přeţili jen ti nejodolnější. Staří lidé, nemocní…nikdo neměl šanci. Svět se změnil. Je nás málo. 

Spousta budov je neobydlených. Policie neexistuje. Lékaře člověk nenajde, a kdyţ tak musí 

platit skoro zlatem. Venku je to nebezpečné. Člověk musí mít neustále oči na pozoru. Lidé se 

nepoučili, chtějí jen přeţít. Nákaza uţ pomalu vymizela, všichni máme protilátky. Ale i tak není 

nic jako dřív. Já uţ nemám nikoho. Jen své zbraně, které jsem našla v opuštěné policejní stanici. 

Ven vycházím jen v noci, chodím hledat jídlo, občas ulovím nějaké zvíře, nebo navštívím 

známého, který ještě jako jeden z posledních chová dobytek. Díky němu jsem naţivu. Divím se, 

ţe nejsem uţ v blázinci z toho všeho. Občas zní siréna celým městem. To jeden blázen volá o 

pomoc…uţ deset let, ve stejnou dobu. Zas, uţ to slyším, trhá mi to uši. Co se to děje? Cítím jako 

by mě někdo hladil po tváři…Je to jen sen…Jsem tu sama. Třesu se. Ne počkat někdo třese 

semnou. Hej! Otevřu oči, u mě stojí maminka a usmívá se. Vstávej Ráchel, ţádné válení, koukej 

si nachystat aktovku, zítra uţ můţete všichni zpátky do lavic. 

Děsivá jeskyně - Aneta Pötterová 

Mám kamarádku Nelu a s ní jsme se jednou po škole domluvily, ţe bychom mohly podniknout 

nějaký výlet na kolech. Problém byl samozřejmě s rodiči. Samotné nás určitě nepustí. 

Přemýšlely jsme jak na to. Kámošku napadlo, ţe by s námi mohl jet její bratranec Tomáš, 

kterému uţ bylo šestnáct let, a s ním by nás určitě pustili. Lámaly jsme si ale hlavu s tím, jak ho 

přemluvit. Je to kluk v pubertě, který sedí nejraději doma s telefonem, nebo tabletem. Nechtělo 

se mu nikam, a se dvěma malými holkami uţ vůbec. Pomalu jsme to vzdaly. Aţ nakonec on sám 

přišel s nápadem, který se nám nejdříve sice moc nezamlouval, ale nakonec jsme ze zvědavosti 

souhlasily. Tomáš vymyslel, ţe pojedeme prozkoumat místní jeskyni. Byla to jeskyně, do které 
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se báli jít lidé z celé naší vesnice. Babička mi o ní často vyprávěla. Prý v dávných dobách, kdyţ 

tam chtěl někdo přespat, tak zmizel a pak ho uţ prý nikdy nikdo neviděl. Navíc se z jeskyně, prý 

hlavně po nocích, ozývaly děsivé zvuky. V dnešní době se vyskytovalo spousty zvědavců, kteří 

to tam chtěli prozkoumat, a mohlo hrozit nebezpečí nějakého úrazu. Pan starosta nechal 

namontovat ke vchodu pevnou mříţ. Tomáš o mříţi věděl, ale ubezpečil nás, ţe ani té se nebojí. 

Jeho tatínek má zámečnictví a Tomáš mu tam často pomáhá. Vysvětlil nám, ţe otevřít zámek na 

mříţi pro něho nebude ţádný problém. No, bály jsme se stále. Ale zvědavost, umocněná vidinou 

zajímavého dobrodruţství, nás nabádala s Tomášovým nápadem souhlasit. Hodně nás v tom 

podporovala jistota a nebojácnost, kterou jsme z Tomáše cítily. Společně to zvládneme a nic se 

nám nestane. Tím jsme si vzájemně dodávaly odvahu. Jo, kývly jsme na to a začaly jsme se těšit. 

To bude dobrodruţství! Naplánovaly jsme s Tomášem den, kdy výlet podnikneme. Vybrali jsme 

si konec září, kdy je Státní svátek. Jsme doma a je doma i moje babička. To byla nutná 

podmínka, protoţe babička byla naše alibi. Doma jsme se domluvili s rodiči, ţe jedeme na výlet 

na kolech. Řekli jsme, ţe jedeme na návštěvu k babičce, která bydlela asi třicet kilometrů od nás. 

Samozřejmě jsme zatajili, ţe se hlavně chceme podívat do jeskyně. Mamka mi s sebou dala pro 

babičku čerstvě upečené buchty, vzala jsem si lahev s pitím do baťůţku, rozloučila jsem ses 

rodiči a vyjela jsem za Nelou a Tomášem. Měli jsme plán, ţe brzy vyjedeme, babičku jen krátce 

pozdravíme a aţ pojedeme od babičky, tak se budeme vracet jinou trasou, na které je strašidelná 

jeskyně. Vyjeli jsme později, neţ jsme plánovali. Cesta k babičce proběhla naprosto v pohodě. 

Udělali jsme si dvě krátké zastávky na zmrzlinu a za chvíli jsme tam byli. Babička byla ráda, ţe 

nás vidí, uvařila nám čaj a dali jsme si babiččinu vyhlášenou bábovku. Ani se nám nechtělo brzy 

odjíţdět. Ale Tomáš na nás při druhém kousku bábovky uţ mrkal a očima nám připomínal, ţe uţ 

musíme jet. Rozloučili jsme se. Jen, co jsme vyjeli, tak nám bylo jasné, ţe máme proti 

původnímu plánu zpoţdění. Byl podzim a chtěli jsme dojet domů před setměním. Spěchali jsme. 

Museli jsme jet kus cesty lesem a k naší smůle se začalo měnit počasí. Přicházela bouřka. S tím 

jsme nepočítali. Jeskyně byla ještě kus od cesty. Těšili jsme se do děsivé jeskyně, a přitom začala 

být děsivá uţ i cesta. První kapky deště rozmáchaly lesní pěšinu a kola nám v tom bahně 

ujíţděla. Bála jsem se o sebe i o kamarádku i Tomáše. Co kdyby někdo z nás šeredně spadl? To 

bychom od rodičů pěkně schytali, kdyţ na lesní cestě nemáme co dělat. Tudy cesta od babičky 

nevede. Konečně jsme dorazili do cíle. Kola jsme schovali do křoví, zamkli je a pospíchali 

k jeskyni. Byla v kopci a cesta k ní byla špatná. Chvílemi jsme se museli škrábat nahoru do 

svahu a navzájem si pomáhat. Po mokrém listí nám ujíţděly nohy dolů z kopce. Naštěstí to 

nebylo tak daleko a uţ jsme stáli před vchodem s mříţí. Jak jsme tam stáli, velkému 

dobrodruţství uţ úplně na dosah, srdce mě začalo tlouct víc, neţ to bývá. Podobně jako kdyţ 

sleduji nějaký napínavý a strašidelný film, o kterém mi rodiče vţdy říkají, ţe bych se na něj 

neměla koukat, ţe se budu bát. Tomáš vytáhl z brašny nějaké nářadí a malou chvíli se věnoval 

zámku. Po chvilce šramocení se na nás vítězně usmál. Mříţ měl skutečně otevřenou. Tomáš měl 

baterku a všichni jsme zahájili průzkum jeskyně. Nela měla super nápad. Vzala s sebou křídu, a 

kudy jsme šli, tak jsme si dělali značky, podle kterých jsme se mohli vrátit zpět. Jeskyně byla 

dlouhá a spletitá. Slyšeli jsme, jak venku hřmí a prší. Dychtivě jsme se rozkoukávali ve svitu 

baterky, ale zdálo se nám, ţe v jeskyni není nic zajímavého. V některých místech jen viseli 

netopýři. Snaţili jsme se být potichu, abychom je nevyplašili. Byla škoda, ţe jsme měli jen jednu 

baterku. Kuţel světla nám osvítil vţdy jen jeden temný kout. Museli jsme uznat, ţe toho takto 
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mnoho neprozkoumáme. Přestávalo nás to bavit, nebylo to zas tak veliké dobrodruţství, na které 

jsme se těšili. Trochu otrávení a utahaní jsme si sedli na velký kámen uprostřed. Měli jsme 

docela bolavé nohy. Nela vyuţila situace, ţe odpočíváme a s ostychem se přiznala, ţe si 

potřebuje odskočit. Já s Tomášem jsme rádi zůstali sedět a ona si vzala tu naši jedinou baterku a 

odešla do vedlejší chodby. To nebyla vůbec příjemná chvilka. Byla úplná tma. Kdyţ se Nela 

delší dobu nevracela, znejistěli jsme. Zavolali jsme na ni, ale vracela se k nám jen ozvěna. 

Chybělo nám světlo a dostali jsme o ni veliký strach. V naprosté tmě jsme šli krůček po krůčku 

dál k místu, kam Nela odcházela. Ruce jsme měli nataţené, abychom do něčeho nenarazili. Po 

chvíli jsme naštěstí uviděli slabé světlo. Vydali jsme se za ním. Stála tam Nela a strachy se celá 

klepala. Kdyţ jsme došli k ní, mluvili na ní, ale ona strachy nevydala ani hlásku. Jen mlčky 

ukazovala před sebe. V tu chvíli jsme ztuhli i my. Byly tam tři čerstvě vykopané hroby i 

s náhrobky. A nejhorší bylo, ţe tam byla vytesána naše jména… Za námi se ozvaly kroky. Nele 

leknutím vypadla baterka, všichni jsme začali křičet a kaţdý z nás se rozeběhl na odlišnou 

stranu. V úplné tmě jsme zakopávali a naráţeli do stěn. Nedoběhla jsem daleko. Najednou mě 

něco chytilo kolem pasu a táhlo mě to pryč. Šíleně jsem křičela a slyšela jsme i ostatní, jak volají 

o pomoc. V tom mě ta strašidelná obluda hodila do hluboké díry. V úplné tmě nevidím vůbec 

nic, ale zřetelně vím, ţe padám 

do hrobu s mým jménem. Co se mnou 

teď bude? Takový strach jsem ještě 

nikdy neměla. Hlavou mi probíhá 

hromada myšlenek. A ještě, neţ 

dopadnu na dno, chytá mě zas nějaká 

ruka za rameno. A z veliké dálky 

slyším teď uţ známý hlas – „Any, 

vstávej, uţ je pozdě a ty pořád spíš.“ 

Tak moc se bojím otevřít oči. Ale tahle 

ruka, která mě probouzí, je přátelská. 

Opatrně, sevřená strachy, pootevřu 

jedno oko. Vidím můj pokoj, místo 

baterky tu je má lampička u postele. 

Terka se na mě usmívá. „Co se ti to 

zdálo za sen?“ To je úleva! Takhle ráda 

jako dnes jsem snad Terku ještě nikdy 

neviděla. Uvědomuji si, ţe se uţ není 

čeho bát a uţ se dokáţu i pousmát. Oči 

se mi rozzářily radostí. „Teri, to bys 

snad ani nechtěla vědět! A hlavně ani 

zaţít!“ Věnuji Terce úsměv od ucha 

k uchu, ale na víc uţ nemám čas. Pádím 

za mamkou. Jsem tak ráda, ţe ji vidím. 

Akorát mi v kuchyni chystá snídani. 

Cukruje mi na talířku plátky bábovky, 



15 

 

kterou mám ze všech nejraději. Včera, kdyţ jsme celá rodina byli u babičky na návštěvě, tak 

jsem si od babičky vyprosila pár kousků její výborné bábovky ještě domů, na dnešní snídani. 

Doběhla jsem k mamce a pevně jsem jí objala kolem pasu. „Dobré ráno, mami.“ Mamka mě 

pohladila po vlasech a popřála mi také hezké ráno. „Mami, chtěla jsem ti říct, ţe uţ se nebudu 

koukat na ty filmy, po kterých bych se mohla bát. Máš pravdu.“ Mamka se na mě usmála a řekla 

mi, ať uţ jdu rychle snídat. Ţe bych skoro prospala výlet, na který se tak dlouho těším. Na dnešní 

volný den jsem si přeci s kamarádkou ze školy a s jejím bratrancem domluvila cestu na kolech. 

Pojedeme navštívit její babičku. Trasu vymýšlel její bratranec Tomáš a prý si to moc uţijeme. 

Nechoď sem - Anna Komárková 

„Za týden jsou prázdniny!“ vykřikli jsme, kdyţ jsme vycházeli ze třídy. Kaţdý uţ odpočítával 

dny v kalendáři. My holky se radily, co si vezmem na sebe, jak se nalíčit, jaký účes si učesat. 

Kluci, jediné co je zajímalo, kdy si budou moci stáhnout novou hru. V pondělí se naše paní 

učitelka rozhodla, ţe nás na rozloučenou někam vezme. Koukla se, kde je to levné a všimla si 

jízdenek na zříceninu hradu „Nechoď sem“. Tak měla vybráno. Aţ jsme dopsali písemku, řekla: 

„Kdyţ dobře dopadnou písemky, tak pojedeme na hrad Nechoď sem.“ Písemky samozřejmě 

dopadly dobře, tak v úterý ráno třída nastupovala do vlaku, ale to jsme ještě nevěděli, co za 

dobrodruţství nás čeká. Asi po deseti minutách, kdyţ vlak začal brzdit uprostřed Děsivého lesa, 

tak se mu říkalo, ale on byl opravdu děsivý. „Proč zastavuje, co se stalo?“ Všichni jsme byli 

vyděšeni, co se děje… Pak bylo hlášení, byl problém s motorem a ten ţe se prý opraví, aţ tak za 

hodinu za dvě. Ale aby nebylo problémům konec, tak jejich poslední věta, co řekli v rozhlase, 

byla, ţe ţádný náhradní vlak nepojede a ţe si máme sehnat odvoz.  

Jenţe nebyl signál, všichni z vlaku si vzali věci a šli někam, kde bude signál. Paní učitelka se 

bála jít s celou třídou přes ten Děsivý les, tak musel přijít plán B. No nic uklidňujícího to nebylo, 

ale nezbylo neţ postavit stany. Stan to byl normální, takový, jaký ho všichni znáte, ale jediný 

rozdíl byl v tom, ţe byl obrovský. Všichni si sbalili to, co jim paní učitelka napsala do pozvánky. 

Ano, měli jsme si zabalit teplé oblečení. V kufru, který byl pro celou třídu, byly zabalené deky a 

peřiny. Všichni si říkáte, jak se to tam vešlo? Jo to by mě taky zajímalo. Děsivý les byl opravdu 

děsivý. A víte proč? Protoţe v něm straší. Kdyţ jsme všichni usnuli, začali se dít hrozné věci. 

Místo sov na stromech seděli ţáby, místo netopýrů visících na větvi, visela prasátka. Všechno 

bylo vzhůru nohama. A to doslova, sovy kvákaly, netopýři chrochtaly, a spoustu dalších 

nepopsatelně divných jevů. A aby toho nebylo málo, tak se Kuba probudil a vyšel ze stanu. V tu 

chvíli to nebyl Kuba, ale býk s lidskou hlavou. A kdyţ to bylo vše jinak, tak místo toho, aby se 

šel pást na louku, tak si šel zaplavat do rybníka, jenţe ono to nešlo. To stvoření stálo na vodě. 

Kdyţ uţ vycházelo sluníčko, tak se zase všechno proměnilo do normálu. A nejhorší bylo, ţe 

Kuba si nic nepamatoval, jen se mu to zdálo, ale sen byl realita, ale to on nevěděl.  

Ráno, kdyţ uţ byli všichni vzhůru, tak zastavil vlak a nabral nás, celou třídu. Je mi divné, ţe o 

nás věděl, ale hlavně, ţe někdo přijel. Paní učitelka všechny přepočítala a někdo chyběl. Kuba 

nebyl sám, kdo byl v noci na procházce. Paní učitelka hned věděla, kdo není ve vlaku. Zmáčkla 

tlačítko, které dávalo znamení, ţe chce vystoupit. Vlak zastavil a naštěstí Aneţka byla náměsíčná 

a uţ v noci šla po směru kolejí. Hned co se jí paní učitelka dotkla, se Aneţka probudila a 
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nastoupila do vlaku. Všichni jsme si mysleli, ţe je uţ všechno v pořádku, ale vtom šel průvodčí a 

Alena, tak se jmenuje paní učitelka si uvědomila, ţe jízdenky má v kapsičce ve stanu, tak v kufru 

začala hledat stan a tu jí Aneţka dala všech dvacet dva jízdenek před obličej. Kdyţ se jí Alena 

ptala, proč to udělala, tak odpověděla, ţe jí viděla si je tam dávat a kdyţ byla náměsíčná, tak si je 

vzala, protoţe si myslela, ţe se jí budou hodit. „Teď uţ snad na chvíli problémy skončily,“ řekla 

Alena.  

Konečně jsme dojeli do cíle na hrad Nechoď sem. Všichni jsme vystoupili a Alena třídu 

přepočítala. „Naštěstí jste všichni!“ oddychla si paní učitelka. Uţ název hradu vypovídal své, ale 

naší praštěnou třídu to neodehnalo a stejně jsme šli a to byl problém (zase). Protoţe kdyţ všichni 

vešli dovnitř, tak se dveře zavřeli a nešli otevřít. Všichni jsme tlačili a naštěstí šli otevřít, byl to 

jen průvan, NAŠTĚSTÍ. Potom vešel průvodce a strach přešel. I kdyţ hrad Nechoď sem, se 

jmenuje, tak jak se jmenuje, tak je tam fakt velká zábava. Jsou tam kabinky, do kterých kdyţ si 

stoupnete, tak vás to oblíkne do oblečení, na které zrovna myslíte. To samozřejmě není vše, 

potom je tam projíţďka strašidelným hřbitovem, potom tam můţeme najít lanové centrum, 

trampolínové centrum, a hodně dalších atrakcí. Je to něco jako obrovská a ze všech nejlepší 

pouť. Ale to je jen první půlka tohoto velmi podivného hradu. Druhá půlka uţ se líbit nebude, 

například stašpytlům jako jsem já - Andy jedna z té třídy a také ta, která píše o našem podivném 

záţitku. Druhá půlka hradu Nechoď sem, je strašidelná a nebezpečná. Všude kam se podíváte, 

visí netopýři, na kaţdém metru je díra, všude jsou pavučiny, lezou kolem vás pavouci a myši. 

„Aááá!“ vykřikla jsem, kdyţ kolem mě proběhl velká myš, vypadala skoro jako krysa. Všichni 

jsme se báli, já ale ze všech nejvíc, aspoň myslím. Nejvíce strašidelné bylo to, ţe kolem nás byly 

rampouchy, i kdyţ bylo teplo a přímo dusno, tak rampouchy nerostály. Ještě k tomu ty 

rampouchy nebyly z vody, ale z krve. Toto uţ na mě bylo moc. „Paní učitelko, já jdu ven, uţ se 

bojím!“ zašeptala jsem. Ale nevěděla jsem kudy jít, tak jsem zůstala s třídou. Uţ jsem viděla 

světlo z venku, oddychla jsem si. Uţ to bude za mnou tahle krvavá, strašidelná, odporná a 

strašná hrůza. Ano, byl to cíl naší cesty v hradu Nechoď sem. A ptáte se, co bylo v té strašidelné 

půlce? Jestli ano, tak poslouchejte, bylo tam strašidlo, které po nás házelo rajčata, abychom se 

mu podobali jeho vzhledu, abychom byli od krve. Ale uţ jsme ráda, ţe je to za mnou. Uţ se 

blíţíme ke konci výletu a také ke konci příběhu.  

Teď nás čekala cesta domů, ale můţu vás ujistit, ţe ta uţ bude bez problémů, teda alespoň 

doufám. Tentokrát jsme nejeli vlakem, protoţe jsme věděli, ţe bude zase kolem Děsivého lesa, 

tak jsme vybrali bezpečnější cestu autobusem. Cesta byla hrozná, byla hrbolatá, a proto jsme 

někdy museli zastavit, protoţe půlce třídy bylo špatně. Mezi ně jsem patřila například já. Toto by 

se dalo počítat, jako malý problém, ale těch uţ bylo dost, tak to nazvu například „POTŘEBA“. 

Kdyţ jsme dorazili domů, tak rodiče nemuseli ani do kina, na dvouhodinový film, ale měli ho 

doma naţivo. Jen chci říct, ţe ten výlet byl ÚŢASNÝ a klidně bych si takové drama zaţila ještě 

jednou. Moţná bych to trošku upravila, ale moc by toho nebylo. A co vy, chtěli byste zaţít to, co 

my? 
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O kouzelném kanci - Maxim Závodní 

Byli jednou dva lovci a uviděli stádo kanců, tak si řekli, ţe si alespoň jednoho uloví. Šel první. 

Přijde s prázdnou. Druhý říká: „Uhni, takhle se na to musí.“ Za pět minut přišel a povídá: 

„Stando“. 

„Co je Matěji?“ 

„Utekli do sousedního lesa, ale ten slabý tu zůstal.“ 

„Já bych šel po tom slabém, Matěji.“ 

„Tak jo Stando, ale proč je strašně malý, z toho by se ani ţíţala nenajedla.“ 

„Ale stejně tak na tři.“ 

„Stando, takţe na tři.“ 

„Jo Matěji, takţe na jedna, dva, tři. A jak to řekl, Matěj a Standa ho měli sraţeného a nesli si ho 

domů. Najednou měli oba pocit, ţe slyší nějaké zvláštní zvuky.  

„Matěji, slyšels to?“ 

„Ne, co jako?“ 

„Jako by někdo mluvil.“…„Pomoc!!!“… 

„Teď jsem to slyšel. To bylo to prase. 

„Prase?“ 

„Asi ano Matěji.“ 

„Splním vám za to oběma dvě přání.“ Matěj a Standa se na sebe podívali. 

„No tak ano, co si o tom myslíš ty?“ 

„Ano…ano, tak já první.“ 

„Ne, já!“ 

„Tak jo, začni, Stando.“ 

„Přeji si nový oštěp s hlavicí ze zlata.“ 

Divočák odpověděl: „Tvé přání je mi rozkazem.“ A v tu chvíli se stalo. 

„Teď já, já,“ řekl Matěj. „Přeji si novou tětivu do luku.“ 

A divočák znovu řekl: „Tvé přání je my rozkazem.“ A zas se v tu chvíli stalo. „Stando, jsi na 

řadě.“ 

„Já si přeju sud vína.“ 

„Tvé přání je mi rozkazem,“ znovu odpověděl divočák. „Mňam, dobrý ročník,“ pochvaloval si 

víno Standa. 

„A teď si já přeju tebe na pekáči na ozdobeném stole.“ 

A kdyţ přišli do vesnice, všichni uţ hodovali. 
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Karanténa - Adina Fraňková 

Karanténa…nepříjemná situace.  

Dne 11.3.2020 jsme dostali zprávu od vlády ČR ohledně šíření coronaviru. Zpočátku jsem měla 

radost, ale postupně jsem zjišťovala, ţe mě to začíná nudit.  

Ze škol chodí neustále úkoly, které moc nestíhám. Ve škole to bylo lepší kvůli tomu, ţe jsme 

měli všechno vysvětlené od skvělých učitelů. Teď si učivo musím vysvětlovat sama, coţ mi dělá 

docela problém.  

Zhruba po dvou týdnech karantény jsem si uvědomila, ţe mi chybí blízcí přátelé, kamarádi a 

třída, se kterou je veliká legrace.  

V jednu dobu jsme si našli ve škole skvělého třídního koníčka „házení po sobě houbou“, ale 

učitelka nám to zakazovala, tím pádem nás to více bavilo.  

Chybí mi ty časy, kdyţ jsme se mohli setkávat ve skvělých partách. Sice ven můţeme, ale 

musíme mít roušku a ta mi docela vadí. Špatně se v ní dýchá. Rouška zachránila hodně lidí, ale 

aspoň nešíříme bacily kolem sebe. Od začátku dubna jsem doma s mojí nejlepší kamarádkou 

Kačkou.  

Naštěstí karanténu dodrţujeme, protoţe jsme rodina.  

Kaţdý den se domluvíme s kamarádkou, ţe půjdeme ven a odpoledne s ní jsou top. Začínám si 

na karanténu zvykat. Máme na sebe s kamarádkami více času, neţ kdyţ karanténa nebyla. Za 

celou dobu jsem se nudila jen dvakrát, protoţe pořád něco děláme, učíme se, kreslíme, chodíme 

ven atd.  

Aţ se bude chodit do školy, budu ráda, uţ se těším. Konečně totiţ uvidím svoje kamarádky, 

se kterýma jsem neměla tu moţnost se s nimi setkat.  

Můj pocit z karantény je takový uzavřený. Prostě mám pocity v karanténě. 

 

Povídka: 

Byla jednou jedna holčička, která se jmenovala Apolenka. Moc ráda chodila ven, ale neměla 

ţádné kamarádky. Apolenka byla moc smutná, ţe nemůţe s ţádnou kamarádkou jít ven a dělat 

různé skopičiny. Kdyţ jí bylo jedenáct let, dostala svůj první mobil, přes který si našla 

kamarádku jménem Natálka. Kdyţ uţ se znaly přes tři měsíce, domluvily se, ţe by se mohly 

zeptat maminky a tatínka, jestli by se někde venku mohly sejít. Rodiče jim to sice dovolili, ale 

v tu chvíli nastala nepříjemná situace. Byla to karanténa. Holky z toho byly moc smutné, ţe se 

nestihly vidět dřív, neţ nastala karanténa.  Maminka si jednou sedla k Apolence a řekla jí, ať 

z toho není smutná. Apolenka se na maminku usmála a byla ráda, ţe jí maminka pomohla se 

s tím smířit. Apolence se po Natálce stýskalo, tak se rozhodla jí napsat. Ale co se nestalo? 

Najednou se holky rozhádaly, nebavily se spolu. Apolenka z toho byla nešťastná a snaţila se 

Natálky zeptat, co jí Apolenka vlastně udělala. Natálka řekla Apolence, ţe s ní uţ nechce mít nic 

společného. Ale Natálka nevěděla o tom, ţe za ni píše její třináctiletý bratr. Natálka ho nachytala 

a snaţila se Apolence omluvit, ţe to vlastně ona nepsala. Apolenka byla doma nešťastná, ale 

jakmile jí to Natálka vysvětlila, Apolenka nebyla uţ smutná jako před tím. Holky se navzájem 

omluvily, a kdyţ pominula karanténa, holky se mohly setkat a povídat si spolu i osobně.   



19 

 

Legenda o tajemné jeskyni - Kateřina Konečná 

Bylo pozdní odpoledne dne 31. října. Ano, den Hallowenu. Čtyři přátelé jménem Jack, Nicolas, 

Kate a Ema se připravovali na hallowenskou oslavu, kterou kaţdý rok pořádá město Littelandia. 

Všichni se na tuto oslavu těší. Tito přátelé bydlí v jednom domě u lesa v chalupě Kate otci 

Robertovi. 

„Půjdeme uţ?, zeptala se Ema. 

„Uţ bychom mohli,“ řekl Jack. 

„Ještě moment,“ ozvala se Kate, i kdyţ to vypadlo, ţe jí Ema ani Jack neslyší, uţ si totiţ oba 

obouvali boty. Ze shora se z pokoje najednou vyběhla Kate a řekla: „Uţ můţem.“ A začala si 

obouvat boty.  

„A na mě jste jako zapomněli?“ vyšel z obýváku Nicolas. 

„N-Ne,“ řekli nejistě všichni sborově.  

„Tak vyráţíme!“ řekl za všechny Nicolas. Po cestě, která trvala zhruba 10 minut přes les a 

najednou se všichni zastavili u tajuplné jeskyně, v které zářilo duhové světlo.  

„Co kdybychom tam šli?“ zeptala se zvědavě Ema. 

„Blázníš, nevíme co tam je,“ řekl zděšeně Nicolas.  

„Máme ještě čas, já bych to zkusil,“ řekl nejistě Jack. 

„Já souhlasím, ale bojím se,“ řekla vyděšená a zmatená Kate. 

„Dobře jdeme,“ řekl nejistě Nicolas. 

„Jupí,“ zahlásila Ema nadšeně.  

Vešli všichni do jeskyně. Ema poskakovala zvědavostí. Šli jeskyní zhruba pět minut a najednou 

se všem začala motat hlava. 

„Jacku, mně se točí hla…“ a najednou Kate omdlela. Jack ji chytil dřív, neţ spadla úplně na zem.  

„Co se tady děje?“ Zeptal se Nicolas, který uţ pomalu nevnímal. Najednou byli všichni na zemi 

kromě Nicolase. Kdyţ viděl, co se děje kolem něj, tak si rovnou sedal, protoţe věděl, ţe je řada 

na něm.  

  Najednou se objevili někde ani nevěděli kde. V tu chvíli se objevila Eve, která věděla, ţe 

nebudou vědět, co se stalo tak Eve luskla, všichni se začali budit a byli zmatení. Aţ se všichni 

probudili Eve začala okamţitě mluvit.  

„Zdravím vás,“ řekla Eve.  

„Kdo jste?“ zeptala se vyděšená Kate.  

„Jmenuji se Eve, jsem člověk, který pomáhá lidem, ale nejsem z vaší země. Můj domov je 

Tillwanii v jiné galaxii, kde jsem královnou a musím se o tuto zemi starat. A nejsem tady 

napořád, jak uţ jsem řekla, musím se starat o svou zemi.“ 

„Vy nám pomáháte? Víte, kde teď jsme?“ 

„Ano vím. Jste v zemi mrtvých. Jeskyně, kterou jste sem prošli je jediným vstupem do téhle 

galaxie.“ 

„Takţe jsme nevítaní hosté?“ řekl překvapeně Jack. 

„Je úplně vítaný, ale musíte co nejdřív pryč.“ 

„D…Dobře,“ řekli všichni zmateně. „A jak se máme odsud dostat? Nikde tu nevidím jeskyni, 

kterou bychom se mohli vrátit zpět, nebo něco jiného na odchod odsud,“ řekla Ema uţ nejistě.  
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„To je právě ten problém, jediný východ z této země je královnina koruna, to je portál mezi 

galaxiemi.“ 

„A jak jste se sem dostala vy? Říkala jste, ţe se taky staráte o svou zemi, to znamená, ţe taky se 

nějak dostanete sem,“ zeptal se Nicolas. 

„Ano, ale já se sem dostávám přes dar, který jsem dostala jako královna,“ řekla překvapená Eve. 

„Uţ budu muset jít,“ řekla. Ostatní nevěděli co říct, zjistili teď moc informací.“  

„Tak asi půjdeme ne?“ řekl nejistě Nicolas. „Ale kam?“ řekla Kate. Po dlouhém zvaţování se 

vydali do města. Šli opatrně, protoţe se báli, aby nepotkali někoho cizího.  

 Kdyţ došli do města, schovali se u paláce. To ovšem nebylo správné rozhodnutí, protoţe 

je hned při příchodu chytili stráţe a řekli: „Co tady děláte? Odvedeme vás za královnou Tarrou. 

Ta uţ bude vědět co s vámi!“ řekl jeden z nich. Hned co to slyšela Kate, okamţitě se přitiskla 

k Jackovi, protoţe se lekla. Kdyţ se objevili u královny, nevěděli, co se bude dít.  

„Kdo jste a co chcete, vidím, ţe nejste duchové.“ 

„My ani nevíme jak…“ nenechala domluvit Ema Nicolase. „Prostě jsme vešli do jeskyně a 

objevili se tady!!!“  

„Nemáte tady co dělat, dokud nejste mrtví! Do vězení s nimi!“ zakřičela královna. 

„Co budeme dělat?“ zeptala se Kate, která začala málem brečet. „Měl bych nápad,“ řekl odváţně 

Nikolas. „Jaký?“ zeptala se Ema. „To uvidíš. Eve…!“ Najednou se u vězení zjevila Eve. 

„Co tam děláte?“ 

„Říkala jsi, ţe kdyţ tě zavoláme, tak nám snad dokáţeš pomoct.“  

„Ano. Vím, ţe chcete pomoct dostat se ven.“ Tak se objevili na chodbě před věznicí. „Běţte do 

trůnní místnosti, nikdo tam nebude, nikdo zařídím to, pak se dotkněte koruny a řekněte „planeta 

Země“, jestli se to nepokazí, budete zpátky na své planetě. U jeskyně do které jste vstoupili.“  

„Vyjde to?“, zeptal se Jack zmateně.  

„Jestli se to nepovede, tak jsme mrtvý, takţe bysme zůstali tady.“ To všechny vyděsilo, takţe šli 

do trůnní místnosti. Věděli, kde ji hledat, protoţe uţ v ní byli. Kdyţ tam došli, přiblíţili se ke 

koruně. Dotkla se jí nejdříve Ema. „Kdyţ chcete být doma, tak se dotkněte té koruny“ a řekli 

„planeta Země“. 

 „My jsme doma?“ zeptala se Kate, kdyţ se objevili na planetě, kde mají domov. „Jsme 

doma…“ Kdyţ se objevili u jeskyně, kde vlezli před tím. Najednou se objevila Eve a řekla. 

„Zvládli jste to.“  

„Asi ano,“ odvětil Nicolas. „Co je dnes za den?“  

„Je ten samý den, jen o třicet minut později,“ řekla Eve. „Tam jste byli tři dny, tady to bylo jako 

třicet minut.“ 

„Coţe!?“ řekli všichni kromě Eve. 

„Můţete jít na tu Hallowenskou party“ a pousmála se Eve.  

„Mně uţ se ani nechce, tohle bylo pořádný dobrodruţství.“ Ema jen přikývla a Jack s Nicolasem 

řekli: „Já půjdu domů.“ A k tomu Jack dodal: „Zaţili jsme dobrodruţství a potvrdili jsme 

legendu, ale nemůţeme to nikomu říct,“ řekl. „Ber to jako pro svůj vnitřní pocit. Uţ budu muset 

snad se ještě někdy potkáme,“ řekla Eve. Eve neţ odešla, tak tleskla a tak se objevila doma. 
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Zobroň - Eliška Voženílková 

Byla jednou jedna pohádková říše Veselí, která sousedila s říší zlého čaroděje Woldechrista. Ten 

čaroděj neměl rád lidskou radost a štěstí, protoţe čím více viděl radosti u lidí, tím více stárnul. 

Ve Veselí se lidé radovali, byli šťastní a spokojeně se jim ţilo. Jednoho dne ale došla 

Woldechristovi trpělivost a na celou pohádkovou říši uvalil kletbu deseti prstenů. 

To znamenalo, ţe dokud se nenajde nějaký hrdina, který získá deset po světě poschovávaných 

prstenů, nebudou Veselčané šťastní a radostní. 

V říši zavládl smutek, bída, strach a prázdno. Nikdo se nesmál ani neradoval.  

Jednoho dne tímto místem projíţděl teplý princ Zobroň. Měl ţízeň, a tak se zastavil v krajním 

domečku, aby poţádal o sklenku vody. Z domu vylezla tmavá postava ţeny se dţbánem vody, 

aby pocestného občerstvila. Princ Zobroň byl zvědavý a ptal se, proč je celý kraj zahrnutý do 

smutku a neštěstí. Paní hostitelka mu vyprávěla celý příběh o tom, jak se v říši Veselí ţilo dříve a 

jaká na ni byla uvalena čarodějem kletba.  

Princ byl velice odváţný a přislíbil, ţe se pokusí kletbu zlomit. Vydal se do světa hledat první 

prsten. Jeho kůň, jako by to cítil a sám věděl, jakým směrem se vydat. Zavezl Zobroně do 

močálu, kam se princ musel ponořit, aby prsten vylovil. Kdyţ prsten získal a pokračoval směrem 

do hlubokého lesa, kde musel vylézt na ten nejvyšší strom, na kterém visel druhý prsten. Třetí 

prsten našel schovaný pod obřím kamenem, čtvrtý byl ve vosím hnízdě, pátý hozený v hluboké 

studni, šestý byl na okraji bouřící se sopky, sedmý vytáhl z břicha ţraloka, osmý ve starém 

zasypaném dole a devátý musel ukrást hladovým lidoţroutům. Desátý prsten ale ne a ne najít. Jiţ 

byl celý zoufalý a unavený. Rozhodl se, ţe se vrátí zpět do Veselí a čarodějovi Woldechristovi 

donese jen devět prstenů. Kdyţ všech devět prstenů předloţil Woldechristovi, tak ten začal mít 

zlost, ţe se to někomu téměř podařilo a také strach, ţe Zobroň nalezne i ten desátý, který měl 

čaroděj uschovaný ve svém srdci.  

Zobroň byl zklamaný, ţe nedokázal zrušit kletbu v říši Veselí. Rozhodl se tam strávit noc a 

druhý den odjet. V noci se mu však zdálo, ţe byl velice blízko u desátého prstenu a tak se ráno 

vrátil k čarodějovi. Ten se mu vysmál a prozradil mu, ţe prsten nikdy nezíská, protoţe je ukryt u 

něho v srdci. Zobroň nečekal, píchl čaroděje přímo do srdce a vytáhl desátý prsten.  

Kletba byla tímto zlomena, celá říše Veselí se radovala a Zobroně pasovali na svého starostu. 
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 O projektu 
Psal se jedenáctý březen. Veškeré školy byly tímto dnem uzavřeny z důvodu šíření neznámého 

Koronaviru. Musel jsem zrušit obě připravované inscenace, musel jsem zrušit blíţící se 

workshop s herečkou Kamilou Janovičovou a další akce. Začala nová etapa studia literárně-

dramatického oboru. Pro mě zcela neznámá. Přemýšlel jsem tedy, jakou formou, nám blízkou, 

zůstat ve spojení s dětmi. Jak vyučovat náš obor na dálku? Existuje vůbec nějaká forma?  

 A tak mě v průběhu karantény napadlo, ţe jsme přece obor literárně-dramatický, tak 

proč nevytvořit něco, v čem se nepředvedeme jako herci, ale jako spisovatelé a dramatici. Měli 

bychom přece umět prokázat, ţe si to slovíčko „literární“ zaslouţíme. Přišel jsem tedy 

s projektem „Místo hraní – tvůrčí psaní“ v rámci kterého začala vznikat kniha „Ve stopách 

společné cesty“. 

 A proč by vlastně měli ţáci psát? Není to jen slovní zásoba, která se rozšiřuje, ale psaní 

také trénuje logické myšlení, fantazii, kreativitu, schopnost plánovat a tvořit vize, systematicky 

pracovat a v neposlední řadě také dotahovat projekty do zdárného konce. Zejména děti často 

mnoho věcí “začnou”, ale nedokončí. Nutnost dopsat vyprávění, dokončit slohovou práci v 

podobě povídky, úvahy nebo třeba eseje, učí děti vytrvalosti, cílevědomosti a trpělivosti 

nevzdávat se při první překáţce. Vyprávění příběhů a určité „vymýšlení si“ je naprosto přirozená 

věc. A především je to metoda, která se přímo vztahuje k našemu oboru. 

 Dnes dostáváte do rukou finální verzi naší knihy. Projektu se zúčastnilo 14 ţáků 

z celkového počtu 16. Kniha se většinou skládá z druhých (upravených) verzí textů, ale také i 

z prvních verzí, které uţ někteří ţáci neupravovali. Úprava textů totiţ nebyla povinná. Stylizace 

textů byla většinou zachována, aby dodala autenticitu jeho autorům. Naleznete také v textech 

několik gramatických chyb, ale nezapomínejte, autory jsou děti. Doufám, ţe jsme knize vtiskli 

alespoň trochu důstojnosti a ţe se vám bude líbit. 

Přejeme Vám příjemné počtení. 

Jiří Zajíček    
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„Literatura je zbraň papírová.“ 
     Jan Sobotka český spisovatel 1944    

 

 

 Bliţší informace o Literárně-dramatickém oboru naleznete na webových stránkách 

školy, pod sloţkou „obory“. 
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