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B
 

yl jednou jeden princ a ten se jmenoval Petřík. A řekl si, že každý musí do 
světa. A tak, že to také vyzkouší, napekl buchty, vzal šátek, zavázal ho a šel. 
Šel lesem, přeskočil potok, byl velmi unavený, proto si sedl na kámen, vzal si 

buchty, co napekl, a jedl jednu za druhou. Kouká před sebe. Najednou na něj kouká 
liška a mluví, ale princ Petřík není jen tak nějaká sralbotka. Postaví se jí do cesty. A 
liška říká: „Já ti nic neudělám, mě se nemusíš bát. Jak se jmenuješ? Já jsem liška 
Bystrouška a ty?“ „Já jsem princ Petřík.“ My dva můžeme být dobří kamarádi“, říká 
liška. „Tak jo.“ „Ještě znám jednu princeznu, která je tak nepořádná, že spí i 
v odpadkách.“ Tak šli a za chvilku lišku něco napadlo. „Sedni na mě a jedem 
k rybníčku, tam mám dobrého kamaráda vodníka Čepečka. Ten ti určitě poradí, jak 
najít princeznu“. 
„Tak jsem tady. Ahoj Čepečku, potřebujeme poradit. Tady kamarád, který se 
jmenuje princ Petřík, hledá princeznu.“ „Když mi, Čepečku, poradíš za odměnu 
dostaneš tvarohovou buchtu. Tak povíš?“, říká Petřík. „Povím, nejdřív půjdeš lesem 
a na konci lesa uvidíš vysoký kopec a na tom kopci velikánské smetiště. A tam 
najdeš princeznu. Dáš jí tu buchtu, co jsi napekl, a ona řekne mňam, to je dobré, a 
ty jí řekneš, to umím ještě lepší dobrůtky, kterých je na světě sousta. Tak a bude 
konec.“ Ale princ Petřík říká: „ To nebude tak lehké.“ Ale liška řekla: „ Nasedněte na 
mě a jedeme, ať to nezmeškáme.“ Nasedli a jeli k začarovanému hradu. Princ 
zaklepal,  ale nikdo neotvíral, zaklepali podruhé, také nikdo neotevřel. Tak vodníka 
Čepečka něco napadlo, že si stoupnou všichni na sebe a postaví takový žebřík. Tak 
to udělali, rozbili okno a vnikli dovnitř, ale tam to tak smrdělo a páchlo, že si museli 
zacpat nos. Ale to nejdůležitější uviděli princeznu. Ta si jich vůbec nevšimla, ale oni 
jí jo. A tak ji vzal princ Petřík na ramena a šli. Princezna vůbec nechtěla, ale jak 
křičela, tak jí šoupnul tu tvarohovou buchtu do pusy a princezna říká: „Mňam. Kde 
jsi to sebral?“ A Petřík povídá: „Toho máme na světě spousty…“ A tak se oženili a žili 
spolu až do smrti. Zazvonil zvonec a pohádky je konec. 
 

Doubrava Tomáš, 3.A 

 



Popletená pohádka 
 

Červená Karkulka šla s košíkem dobrot k babičce. Šla lesem a potkala 
trojhlavého draka, přistál jí přímo u nohou. Protože drak neměl rád červenou 
barvu, tak jí snědl celý košíček i s dobrotami a odletěl. Červená Karkulka byla 

moc smutná a plakala. Kde se vzala tu se vzala liška Bystrouška. Slyšela Karkulku 
a hned k ní běžela. „Proč pláčeš Karkulko?“  
„ Potkala jsem draka a on mi snědl celý košíček s dobrotami pro babičku.“  
„ Karkulko tak běž do perníkové chaloupky, tam je perníku až dost.“  
Karkulka nevěděla, kde chaloupka je, ale náhodou potkala prince Bajaju.  
Ptá se: „ Princi, nevíš kudy k perníkové chaloupce ? “  
Princ povídá: „ Já tě tam dovedu, aby si tě Ježibaba neupekla jako Jeníčka a 
Mařenku.“  
Než tam došli, chaloupku snědl Otesánek i s Ježibabou. Tu najednou k nim přiletěl 
drak, byl nazlobený, vrtalo mu hlavou, co vlastně bylo v košíčku, a tak se ptá 
Karkulky: „Bylo v košíčku pivo nebo víno? Je mi moc špatně.“  
Než Karkulka stačila odpovědět, Bajaja po něm skočil a utnul mu všechny tři hlavy 
a košíček byl na světě. Karkulka byla moc ráda a princ si Karkulku vzal za ženu. 
Žili spolu šťastně a narodila se jim holčička princezna Hajajíce a kluk Červený 
Karkulek.  

Drobný Petr,3.B 
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říběh se odehrává u bazénu. Krteček ráno vstal a vypravil se k bazénu, že si 
zaplave. Skočil do vody, ale zapomněl, že krtci neumějí plavat. Začal se topit. 
Kde se vzala tu vzala chobotnice, vytáhla krtečka z vody ven. Tam už  čekala 

myška s drakem. Od té doby má krteček nové přátele. Myšku, draka a chobotnici. 
Bárová Nikola, 2.A 

 



O vodníkovi a chobotničce Aničce 

K
 

dyž jeden český vodník plaval na své letní sídlo, tak se mu stalo něco 
podivuhodného. Když se řeka vlévala do moře, doplaval vodník do mělké vody 
a usadil se na kámen. Tu se vodník lekl, velký kámen se zvedl. Je to kámen? 

Je a moc se mračí. Pozor nešiko ! Já nejsem kámen, abys věděl, já jsem chobotnička 
Anička. A kdo jsi ty? Já jsem vodník. Vodník na dovolené. Co to je? Hm…, ahá 
vodník, tak to pije asi vodu, musím ho pozvat na slanou. A jak se máš vodníku? 
Dobře a ty? Já taky, budeme kamarádi? Tak jo, chobotničko Aničko, budeme.  
A od té doby spolu kamarádí a vodník dává pozor, kam si sedá. 

Nedvědová Tereza, 3.A 
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 lese byl krásný den.  

chobot

Myška je největší kamarád zvířátek. Je celá šedá a má růžové nožičky. Je s ní 
vždycky legrace. Jednoho dne si myška vyšla k potůčku. A potkala 
nici. Taková chobotnice má osm chapadel a žije v moři. Kde se vlastně 

chobotnice v lese vzala? Když převáželi chobotnici na výstavu, chobotnice z auta 
vypadla přímo do potoka. Nebyla to obyčejná chobotnice, ale kouzelná. Myška byla 
zvědavá a zeptala se: „Ty jsi kouzelná?“  
„Ano. Umím žít ve sladké vodě.“  
Šla kolem liška a divila se: „ Je, ke se tu vzala chobotnice?“  
Najednou slyšeli velké dupání a mezi stromy se objevil slon. Slon přišel ke 
zvířátkům blíž.  
„Co tu děláš slone?“  
„Utekl jsem z cirkusu, protože tam na mě byli zlí.“  
„Jestli chceš, mi ti pomůžeme se dostat do ZOO. Tam na tebe budou hodní.“ 
„Dobrá“. 
Když káceli lesníci v lese stromy, tak zvířátka pomohla slonovi vlézt do jejich vozu. A 
lesníci odvezli slona přímo do ZOO, kde slon šťastně žije dodnes. A co ostatní 
zvířátka?  
Ta se mají v lese také dobře. 

Karas Adam, 3.A 
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yl jednou jeden princ a ten se jmenoval Radek. Žil v království, které se 
jmenovalo Usměvavé a bylo obklopeno třemi moři.  

horami
Jednou se princ dozvěděl, že v Moudrém království, které bylo za osmero 
, žije princezna Lenka, která je velmi krásná a strašně ráda hraje šachy, 

protože to je královská hra. Vydal se proto za ní, aby požádal o její ruku. Cestou se 
od jedné ženy dozvěděl, že princeznu proklela jedna zlá čarodějnice. Podle kletby 
v den jejích osmnáctých narozenin ji odnese tříhlavý drak. 
Když přijel do království, zjistil, že princeznu už drak unesl do své jeskyně v horách. 
Rozhodl se ji vysvobodit.  
Od svého otce věděl, že v tomto království žije jedna známá kouzelnice a rozhodl se 
ji navštívit. Našel ji v chaloupce v hlubokém lese. Poprosil ji, aby mu pomohla 
s vysvobozením princezny a že jí pak dá cokoliv, co si bude přát. Kouzelnice 
souhlasila a zaradovala se, protože byla vášnivá sběratelka zvonečků. Princi dala 
svoji kouzelnou bílou myšku s tím, že ho zavede až do dračí jeskyně. Dokonce ho 
měla chránit před vším zlým a dávat mu to, co zrovna potřebuje. 
Po dvou dnech dlouhé cesty a trmácení, se dostali k dračí jeskyni, která byla vysoko 
v horách. Princ Radek přemýšlel, jak přemůže draka. Poprosil proto myšku o meč a 
štít. Opatrně vešel do jeskyně a uviděl tam draka s princeznou. 
Princezna byla živá a zdravá a dokonce se smála, protože zrovna vyhrávala nad 
drakem partičku šachů. Princ Radek stál jako přikovaný ke zdi. Princezna Lenka si 
ho všimla a vysvětlila mu, že drak je ve skutečnosti zakletý princ ze sousedního 
království a že ho může vysvobodit pouze svatba s princeznou. A proto se rozhodla, 
že si toho draka vezme. Všichni se tedy vydali zpátky do Moudrého království. 
Starý král napřed nechtěl o svatbě ani slyšet, ale princezna ho nakonec přemluvila. 
Konala se velmi podivná svatba. Jakmile princezna Lenka řekla své ano, drak se 
opravdu proměnil v krásného mladého prince. Jmenoval se Michal. Pak teprve 
začala ta správná oslava. Svatba trvala pět dní a nocí.  
Princ Radek tam na té svatbě zůstal pouze jeden den a rozhodl se jet domů. Bylo 
mu smutno, protože jel takovou dálku a vlastně nakonec zůstal sám. Princ Michal 
ho tady poprosil, aby dojel do sousedního království a vyřídil tam jeho rodičům a 
jeho sestře, aby přijeli na svatbu. 
Princ Radek ještě navštívil kouzelnici, vrátil jí bílou kouzelnou myšku a za pomoc jí 
dal čtyři krásné a zlaté zvonečky. Pak se vydal na zpáteční cestu. Zastavil se u 
rodičů prince Michala a na první pohled se zamiloval do jeho sestry Elišky. Elišce se 
princ také líbil, a proto spolu odjeli do Usměvavého království, kde se vzali a žijí tam 
šťastně až dodnes.   

 
Jordánová Lenka, 3.B 
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Recyklovaná pohádka 

S
 

talo se jednou v zemi pohádek 

VYPRA

 
 
VEČ: Ráno bylo nádherné a lesem šel malý dráček. Nudil se, a tak si říkal, že 

si bude vymýšlet básničky. 
DRÁČEK: Letím, letím ze země pohádek, nevím, jestli jsem Všeználek. 
VYPRAVĚČ: Najednou viděl nějakou zemi. Byla to Afrika. Najednou viděl nějaké 
divné stvoření. Místo uší plácačky, místo nosu hadici. Dráček byl celý zmatený, kam 
že se to dostal. A najednou ta věc povídá. 
VĚC (SLON): Co tu děláš a odkud jsi? ptala se. 
DRÁČEK: Já jsem Dráček ze země pohádek, ale nevím, kdo jsi ty a kde to jsem? 
VĚC (SLON): Já jsem přece slon a tato země se jmenuje Afrika. A nežiju tu sám je 
nás tam hodně, chceš vidět další? 
DRÁČEK: Děkuji ti, ale viděl jsem nějakou velikou louži a chci tam. 
VYPRAVĚČ: Dráček mávne křídly a už letí. Slon na pozdrav plácá ušima jak 
plácačkami a zvedá chobot na pozdrav. Dráček najednou vidí velikánskou louži 
zblízka a najednou vidí, jak se něco vynořilo z velikánské louže. Bylo to něco zase 
s dlouhými hadicemi. Bylo jich strašně moc. Ta věc povídá. 
VĚC (CHOBOTNICE): Dobrý den, kdo jsi, tebe jsem tu 
ještě neviděl? 
DRÁČEK:  Já jsem dráček ze země pohádek. Cestuji po 
zemích. A do jsi ty? 
VĚC (CHOBOTNICE): Já jsem přece chobotnice. Kam 
máš namířeno teď? 
DRÁČEK: Nevím. 
CHOBOTNICE: Leť se podívat do země lidí. 
DRÁČEK: A kde to je? 
CHOBOTNICE: Když přeletíš celé moře, tak tam. 
DRÁČEK: Moře? Já myslel, že to je veliká louže. 
CHOBOTNICE: Ty matlo. 
DRÁČEK: Tak já se letím podívat do země lidí. 
VYPRAVĚČ: Dráček letí do země lidí. A najednou viděl stvoření, které dobře zná. 
Byla to myška. 
DRÁČEK: Ahoj myško, jak se máš? Naposledy jsem tě viděl v zemi pohádek. 
MYŠKA: Já vím, ale šla jsem do světa. A co tu děláš ty? 
DRÁČEK: Já jsem chtěl vidět lidi. 
MYŠKA: Lidi! Těch tu je, třeba Pavlínka, tu bys měl poznat. Je příjemná a milá. 
Tatínek a maminka jsou taky hodní, dávají mi sýr. 
DRÁČEK: Myslíš, že na mě budou taky tak hodní? 
MYŠKA: Já nevím, ale Pavlínka tě bude mít určitě ráda. Víš co, já se jí pokusím 
zavolat. 
DRÁČEK: Dobře, ale aby se mě nebála. 
MYŠKA: Ona se zvířátek nebojí. Pavlínko! Pavlínko! 
PAVLÍNKA: Ano, copak myško? 
MYŠKA: Chci ti někoho představit. 
PAVLÍNKA: Jé dráček, o tobě mi myška pořád povídala. 
DRÁČEK: Opravdu? Já myslel, že se mě budeš bát. 



PAVLÍNKA: Já se tě nebojím, vždyť jsi roztomilé zvířátko. 
DRÁČEK: Jó? Tak mi nikdy  nikdo neřekl. Myško, já se musím vrátit do země 
pohádek, ale nevím jak. 
MYŠKA: Já vím, kudy do země pohádek. Musíš říci tu básničku. 
DRÁČEK: Letím, letím do země pohádek, nevím jestli jsem Všeználek. 
VYPRAVĚČ: Rozloučil se s Pavlínkou, myškou a zase byl v říši pohádek. Musel dojít 
za Karkulkou a říci jí co prožil. 
KARKULKA: Ahoj dráčku, kde jsi byl? Já tě všude hledala, i ve skále. 
DRUČEK: Já byl v Africe, ve velké louži a v zemi lidí. Potkal jsem tam i myšku. 
KARKULKA: Jak se má?  
DRÁČEK: Je spokojená a má novu kamarádku Pavlínku. Potkal jsem sloha 
s dlouhou hadicí a i chobotnici. 
KARKULKA: Nechceš jít už domů. 
DRÁČEK: Ano Karkulko, jsem po té celé příhodě unavený. 
VYPRAVEČ: A tak byl dráček zase v zemi pohádek a všem povídal, co se mu 
přihodilo. 
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yla jednou jedna holčička jménem Karkulka. Na druhém konci světa šila 
jedna princezna Amálka. Nedaleko zámku žil strašlivý drak jménem Hugo. 

Karkulk
Drak Hugo byl trochu jiný drak, protože nechtěl princeznu, ale chtěl 
u. Jenže Karkulka o tom nic nevěděla, tak princezna Amálka šla Karkulku 

varovat před drakem. Jenže cesta trvala dva týdny a Hugo už se připravoval, že si 
odnese Karkulku k sobě do jeskyně. 
Zbýval týden a Hugo už odletěl za Karkulkou. Kočár s princeznou Amálkou jel 
v pralese, ale vtom musel náhle zastavit, protože přes cestu se hnal slon jménem 
Oskar. Jenže to nebyl obyčejný slon, byl to mluvící slon a v této zemi byl moc 
vzácný. Princezna se ho šla zeptat, jestli ví, kde bydlí Karkulka a Oskar řekl, že neví, 
ale řekl princezně, ať se jde zeptat myšáka Stuarta, že prý on by to mohl vědět. 
Jela za myšákem Startem, který bydlí pět kilometrů od pralesa pod skálou s velkým 
vodopádem.  
Když princezna přijela k myšákovi Stuartovi, tak jí řek, že ví, ale že už to přejela a že 
se musí otočit a vrátit se jeden kilometr zpět a pak se otočit doprava a jet pořád 
rovně a pak najde chaloupku a že tam žije. 
Ale jak tak bloudila, tak Hugo už přiletěl a vzal si Karkulku k sobě do jeskyně.  
A o několik minut přijela princezna a ptala se, kde je Karkulka a tatínek povídal, že 
si ji odnesl nějaký drak.  
Princezna se polekala a řekla, že ví, kam Karkulku drak odnesl.  
Tatínek se začal zajímat a netrvalo dlouho a princezna s tatínkem vyrazili a za dva 
týdny dorazili k Hugově jeskyni a bojovali s Hugem, ale Hugo se uměl dobře prát, 
takže to nebylo tak lehké, aby Huga porazili, a tak hodinu bojovali a pak po dlouhé 
bitvě zvítězili.  
Osvobodili Karkulku a všichni žili spokojeně a princezna koupila Karkulce a 
tatínkovi novou chaloupku. 

Zigo Matěj, 3.A 
 



 

Krteček a myška v ZOO 

J
 

ednou se krtek s myškou vydali na výlet do ZOO. Když tu zaslechli pláč. 
Rozběhli se zjistit, kdo a proč brečí. Ve výběhu bylo uplakané prasátko. 
Prasátko bylo zvědavé a uteklo od maminky na průzkum ZOO a  ztratilo se. 

Krteček s myškou a prasátkem se vydali za slonem, aby ho poprosili o pomoc. Slon 
chytil chobotem myšku, aby se podívala, kde jsou ostatní prasátka. Když je myška 
zahlédla, všichni tři se vydali tím směrem. Našli celou rodinu, předali jim prasátko a 
šli domů. A prasátko už nikdy mamince neutíkalo. Krteček a myška slonovi slíbili, 
že se za ním přijdou podívat. 
 

Kutina Petr, 3.A 
 
 

 

Slůně Bimbo a jeho tři kamarádi 
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 daleké zemi slonů žije malý slon jménem Bimbo. Malé slůně je zvědavé a 
rádo by šlo do světa. První den svého výletu potkalo trojhlavého draka. 
Nejdříve se Bimbo draka bál, ale potom si spolu hráli a vydali se spolu na 

cestu za dobrodružstvím. 
Při daleké cestě se Bimbo zeptal draka: „Jak se jmenuješ?“  
„Já se jmenuji Hubert.“  
„A já jsem Bimbo.“  
Šli hlubokým lesem, kde potkali prasátko.  
„Chro, chro, kam jdete?“, ptalo se prasátko. 
 „Jdeme hledat kamarády.“  
„Můžu jít s vámi?“, ptalo se prasátko.  
„Můžeš, když nám řekneš své jméno.“  
„Jmenuji se Karel.“  
Všichni se vydali na dalekou cestu. Přešli hluboký les a před nimi bylo moře, kam si 
šli zchladit nohy.  
Když stáli ve vodě, náhle se před nimi objevila malá chobotnice. Všichni se 
chobotnice lekli, ale přesto se rychle skamarádili.  
Bimbo se chobotnice zeptal na jméno.  
„Já se jmenuji Božena “, odpověděla chobotnice. Všichni společně si na pláži 
postavili domek a pak šli spát. 
V noci byla veliká bouřka. Z vody vylezla veliká odporná medúza a zařvala: „Teď vás 
všechny sežeru!“  
Kamarádi se hrozně lekli a moc se báli.  
„Co budeme dělat?“ ptalo se prasátko.  
„Musíme medúzu zahnat zpátky do moře, nebo nás opravdu sežere“, řekl Bimbo. 
„Tak jo.“  
Každý chytil jedno chapadlo medúzy a rychle jí na všech udělali uzly. Medúza se 
nemohla moc hýbat, a proto se dokutálela do moře.  
Kamarádi byli rádi, že se medúzy zbavili, a tak si poradili se vším a v domečku žili 
vesele a šťastně až do smrti. A zazvonil zvonek a pohádky je konec. 

Ruda Maršák, 3.A 



Závody 

P
 

říběh začal, když si krtek sušil kalhotky a umýval lopatku. Když se mu věci 
usušily, přišla za ním Karkulka: „Čau, krtku!“ křičela už z dálky.  

„Co je
„Čus“, řekl krtek zoufale. 
? Bojíš se ježka? Přece umí karate“, vychloubala se Karkulka.  

„Ale ne, Sparta porazila Teplice“, zoufal si krtek.  
„Aha, půjdeme za skřítkem Všebílkem?“, ptala se Karkulka.  
„Tak jo. Svezeme se mým autem!“, zvolal krtek (moc ho bavilo jezdit rychle).  
Když dojeli, skřítek měl na dveřích napsáno: „Koukám na fotbal Arsenal : Bolton.“ 
Karkulka s krtem zaťukali.  
„Dále!“, křičel skřítek z křesla.  
„Góóól !!!“, slyšeli najednou.  
„Kdo dal gól?“, zeptal se krtek.  
„Henry“, rychle odpověděl skřítek.  
„Aha“, řekl krtek.  
Nakonec Arsenal vyhrál 2:1.  
„Jupí!“, zvolali všichni.  
„Hele já mám nápad“, řekl Všebílek.  
„Jakej?“, zeptala se Karkulka.  
„Dáme si závod!“, vykřikl skřítek.  
„Tak jo, já jedu v autíčku“, napadlo krtka.  
„Já na kole“, řekla Karkulka.  
„A já pojedu na motorce!“, zvolal Všebílek. A ještě dodal, že ji má novou.  
„Tak jo, dohodnuto. Zítra ráno“, řekl krtek a jel domů. 
Ráno se sešli v 7:20 a Karkulka přinesla velikananánský dort. Prý pro vítěze.  
„Tři, dva, jedna, start!“, slyšeli. První byl Krtek. Potom skřítek. A poslední Karkulka. 
Krtek se s ostatními  rozdělil o výhru a jedli, pili, a tak dále a tak dále a tak dále… 

Markovi Lukáš, 4.B 
 

O hodném princi 
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yl jednou jeden princ, který byl moc hodný. Jednou šel na lov do lesa. V lese 
potkal malou plačící holčičku. Princovi řekla, že je ztracená a že nemůže najít 
cestu domů. Princ holčičce pomohl nají cestu domů. Její tatínek hajný měl 

velkou radost, ale plakat nepřestal. Princovi řekl, že mu zlý drak unesl ještě jednu 
starší dceru Zlatovlásku. Princ se vydal za drakem do jeskyně. Dlouho s ním bojoval 
a Zlatovlásku nakonec osvobodil. Měli se moc rádi, a tak se vzali. Byli spolu moc 
šťastní. 

Svatý Michal, 3.B 

 



Karkulka pomáhá ptáčkům 

J
 

e únor. Vítr fouká ze všech koutů. Sněhu je pomálu. 
Stromy jsou holé. Jen na vrcholku stromu se mezi 
větvemi zmítá potrhaný papírový drak. Myška 

s krtkem již nedočkavě vylezli ze svých pelíšků a hleděli 
k lesu. Stromy se ohýbaly ve větru a sluníčko bylo 
schované za mraky.  
„Co asi dělá Karkulka?“, povzdechl si krtek.  
I myška si o ní dělala starost. „Víš co, krtečku, půjdeme se za ní podívat“, rozhodla 
myška.  
Najít Karkulku nebylo těžké. Stála uprostřed zahrady.  
„Co tu děláš?“ zeptala se myška.  
„Ahoj, kamarádi, jdete mi pomoci? Připravuji ptáčkům, kteří neodletěli do teplých 
krajin za sluníčkem, dobroty.“  
„To neodletěli všichni?“ divil se krtek. Sám nikdy nepřemýšlel, že by v zimě odešel 
pryč.  
„Ne“, odpověděla Karkulka, „ jen vlaštovky, kukačky, slavíčci, čápy…“.  
„Co dělají ti ostatní, který zůstanou?“ neskrývala údiv myška.  
„Ti si hledají potravu v dutinách stromů, ale ne vždy se jim to podaří. Když je tuhá 
zima trpí hladem,“ řekla smutně Karkulka.  
„Můžeme jim nějak pomoci?“ zeptala se myška.  
„Samozřejmě, my všichni, i děti, jim pomůžeme tak,  že je budeme krmit.“  
Karkulka ukázala myšce a krtkovi krmítko: „ To je krmítko.“ Postavíte si ho na 
zahradě a budete do něj sypat ptáčkům zrní, semínka slunečnic a máku. V zimě 
ptáčci potřebují také hodně tuku, který je zahřeje. Proto jim prospěje, pokud na 
krmítko připevníte lůj nebo špek. Co však ptáčci nemají rádi, jsou zbytky od oběda. 
To jim ubližuje. No a jestliže postavíte krmítko před okno, můžete pozorovat, jak 
hoduje třeba sýkorka nebo vrabčák.“  
Krtek s myškou měli radost, že mají tak hodnou kamarádku, která nemyslí jen na 
sebe, ale dovede pomoci ptáčkům, aby přečkali ve zdraví zimu. Na jaře se nám oni 
pak odmění tím, že nám rozdávají radost svým zpěvem.  

Hebká Michaela, 3.A 
 
 

Pohádka o pyšné rybce 
 

Žila byla ve velké vodě, které se říká moře, jedna velmi pyšná rybička. Neměla 
ráda ostatní ryby, plavala jim pořád do jejich domečků, ojídala trávu z jejich 
zahrádky, pořád jim křižovala cestu, když si jen tak plavaly. 

Ale  jednou, to taky zase zlobila, vypouštěla bublinky proti ostatním a ti pak nic 
neviděli, plavala proti ní krásná bílá ryba.  
Oslovila tu naši namyšlenou rybu a ptala se jí, kudy že se plave z moře ven, že se 
chce dostat do řeky a  z ní do rybníka u malé vesničky Holubov. 
Ta pyšná ryba ani nevěděla, že do moře se vlévají řeky, že ty řeky jsou z malých 
potoků, někde jsou i rybníky. Tak se moc styděla, že to neví, rychle se přihlásila do 
rybí školy a dneska už není pyšná, umí trochu psát a počítat a hlavně ví, jak je to 
s tou vodou dobře zařízené. 

Šulcová Anna, 3.A 
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dysi dávno žil král a královna. Ty chtěli mít dceru, ale báli se, že ji sní drak. 
Drak ohrožoval hrad celou věčnost a když se narodilo nějaké novorozeně, 
hned ho snědl. Král tedy nechal svolat všechny prince z okolních hradů, aby 

přemohli draka. Pokoušelo se o to mnoho a mnoho princů, ale žádný neuspěl. 
Jednou se před hradbami království objevil starý mužíček. Mezi lidmi se rozneslo, že 
je to vysloužilý vodník a že ví jak porazit draka. Když se to král dozvěděl, zavolal si 
ho. Vodník mu poradil: „Jako se slon bojí myši, tak se drak bojí chobotnice.“  
Král byl však zarmoucen. V té době v tomto království totiž vůbec nevěděli, co nebo 
kdo je chobotnice. Až jednou přišel zpěvák, který hodně cestoval. Zpíval krásné 
písně o lidech, rostlinách a zvířatech. Mezi písněmi byla také jedna o chobotnici. 
Tato píseň se dostala až k uším krále. Král si nechal přivolat neznámého pěvce 
k sobě. Požádal ho, aby mu vyprávěl o chobotnici.  
Když se král dozvěděl vše o podmořském živočichovi, svolal poradu. Po dlouhém 
rozhodování se rozhodl, ať zpěvák přinese z moře chobotnici. Ten se tedy vydal na 
cestu. 
Než došel k moři uplynulo deset let. U moře vyhledal rybáře. Požádal je, jestli by mu 
vylovili chobotnici. Zanedlouho ji dostal. Otázkou teď bylo, jak ji donést do 
království živou. Když se rozhlížel a přemýšlel, zahlédl řezbáře. Došel k němu a tu 
ho to napadlo, něco řezbáři řekl a ten se dal hned do práce. Zpěvák mezi tím 
vypustil živou chobotnici. Pak se zas vrátil k řezbáři a ten mu předal nějaký balíček. 
Rozloučil se a vydal se zpět do království. 
Když za mnoho let došel do království, dozvěděl se, že král a královna mají dceru, 
kterou schovávají před drakem. Došel do hradu. Král už byl starý a královna též. I 
zpěvák značně zestárl. Král požádal zpěváka, ať převezme vládu, že on a jeho paní 
se odeberu na letohrádek.  
Zpěvák nevěděl, co si má počít, tu se najednou objevil vodník a dal mu lahvičku se 
slovy: „Vypij to!!!“ Když to vypil, měl na hlavě korunu, vedle sebe dříve ukrývanou 
princeznu a když se podíval trochu výš, viděl erb s chobotnicí. Byl to ten, co kdysi 
dávno dal vyřezat řezbáři. 

Valešová Eva, 3.A 

 
 
 
 



Kočky 

J
 

ednoho dne se narodila dvě koťátka. Ale maminka jim hned nato umřela. Na- 
štěstí se jich ujal jeden pán. Ten pán se jmenoval Michal.  

se s m
Koťata rostla, až jim byly dva roky. Jmenovala se Garfield a Filip, kamarádila 
yší, ta se jmenovala Miky, a tak si hráli, hráli a hráli na schovku, na honičku. 

A jednoho dne se Michal rozhodl, že s Garfieldem a s Filipem poletí k moři, a tak 
letěli letadlem k moři.  
A když tam dorazili, tak bylo šest hodin večer a kočky si vzpomněly: “ Jé, Miky 
zůstal doma. Ale co to?“  
Najednou z Garfieldovy klece vyskočil Miky.  
„Miky, čau!“ řekl Garfield a Filip. „Půjdeme na véču, ne?“  
„Jóó“, tak šli z hotelu k moři.  
Tak to šlo celý týden a najednou tu byla poslední večeře. Garfiel, Filip a Miky si dali 
to stejné a to byly špagety a hned ráno jeli domů.  
A když dorazili domů, tak byli rádi, že jsou zase doma. A tři kamarádi Garfield, Filip 
a Miky byli opravdu rádi, že jsou zase doma.  
A hned druhý den měl Garfield narozeniny a dostal letadlo na dálkové ovládání. 

Voříšek Štěpán, 2.B 
 

Pohádka o Jiříkovi a Aničce 
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 jednom malém království žil pan král a paní královna se svými dětmi, 
princem Jiříkem a princeznou Aničkou. Jednou si Jiřík s Aničkou vyjeli na 
koních do nedalekého lesa. Jezdili křížem krážem, až zabloudili.  

Začali volat o pomoc. Dlouho se nikdo neozýval. Když vtom se před nimi bez 
varování objevil hrozný drak, který měl tři hlavy.  
Jiřík začal s drakem bojovat, ale byl příliš vysílený blouděním po lese, než aby ho 
zabil.  
Drak Silák prince i princezničku zajal a chystal si je dát v neděli k obědu.  
Lidská mláďata dostala na starost stará chobotnice Dorota, která se starala o 
drakovo pohodlí.  
Chobotnici se královských dětí zželelo. V sobotu večer, když drak Silák odpočíval a 
přemýšlel, jak si Jiříka a Aničku nechá upravit, je laskavá Dorota vyvedla 
z hlubokého lesa a ukázala jim cestu domů.  
Na zámku měli velikou radost, že se jim princ a princezna vrátili v pořádku domů. 

Šimek Dominik, 3.B 

 
 



Pohádka o trojhlavém drakovi 

B
 

ylo nebylo jedno dračí království a v tom byl zlý drak. Tento drak byl velmi 
smutný a každý týden sežral jednu krásnou dívku ve vsi. Ten drak spálil 
každého, kdo se mu postavil do cesty. Zkrátka měl citlivou duši a pěstoval si 

na zahrádce kopretiny, růže a tulipány. 
Tak jako jindy přivedli mu princeznu Elzabetu ze Žabákova. Měla na sobě zelené 
šaty, takže bezvadně ladila s drakem. Ten je totiž také zelený. Vykročila k jeskyni. 
Šla pomalu a myslela, že ji někdo zachrání.  
Ale nezachránil, drak ji s chutí slupnul. 
A potom přišel jeho bývalý přítel slon. Dlouho si vyprávěli vtipy. A poté šli jíst a po 
hostině spát.  
Ráno vstali z postele a čistili si zuby žabí pastou. Potom se šli projít.  
Když jednou letěl dráček na výlet, srazil se s krásnou dračicí, dali si pár schůzek a 
byla svatba.  
Potom se jim narodila malá dráčátka a jestli neumřeli, žijí dodnes. 

Dražil Marek, 3.A 
 

O dubovém lese 
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yl jednou jeden les, ve kterém žilo hodně zvířátek, možných i nemožných, a 
měli se moc rádi. V lese žili i naši kamarádi, liška Bystřilka, slon Béďa a 
chobotnice Dora. Byli nejlepšími kamarády, ale trápilo je, že poblíž lesa ve 

velké a temné jeskyni se usadil zlý drak Neradon, který jim už dlouho, předlouho 
ničí jejich krásný les. Jednou se liška rozhodla, že si zajde za veverkou Terčou na 
návštěvu.  
U veverky si dala oříškové kafíčko a když už byla na odchodu, ozvala se rána, dupot 
a po chvíli padala liška, veverka i veverčin domeček. Jen co se zvedly, šly se opatrně 
podívat, co se děje. Napočítaly dvacet poražených stromů a velké stopy od draka, 
kterého také zahlédly. Večer byla porada. Jako vždy začala první liška:“ Jak známo, 
už dlouhá léta nám drak Neradon ničí náš les. Proto navrhuji na něj připravit past!“ 
Všichni souhlasili, kromě naší chobotnice Dory: “Liško“, začala, „co když ta past 
nevyjde? Co se stane?“  
To lišku zarazilo, tak řekla: „Já věřím, že se to povede!“  
A tak začaly plány. 
Třetí den bylo vše připraveno. Chobotnice vylákala draka ke stromu, kde byla 
připravena veverka. Chobotnice se schovala za strom. Drak se zarazil, ale když 
zpozoroval veverku, hnal se za ní. Veverka hopsala ze stromu na strom, až 
dohopsala ke slonovi. Veverka se schovala, dala pokyn slonovi, ten zamával ušima a 
už letěl. Tentokrát následoval drak slona, který dal pokyn lišce. Liška na sebe 
uvedla drakovu pozornost a poté se hnala hlava nehlava přímo k pasti. Drak 
Neradon se hnal samozřejmě za ní. Liška past oběhla a pokračovala dál, ale drak se 
hnal přímo vpřed. Naběhl na klacky, ty se pod jeho vahou propadly, drak spadl do 
pasti a už ho nikdy neviděli. Od té doby mají zvířátka klid a všude je veselo. A to je, 
milé děti, konec pohádky. 

Černes Michael, 3.A 

 
 



Krtek a kamarádi na pikniku 
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ednou si krtek chtěl s kamarády vyjít na piknik. Jak šel za kamarády, tak na 
zemi našel zmačkanou krabici, kterou vyhodil do popelnice na papíry. 
Pokračoval v cestě k myšce, která si dělala zásoby na horší časy. Když uklidila 

zásoby, přidala se ke krtkovi a šla s ním za prasátkem. Cestou posbírali rozházené 
láhve kolem cesty a vysypali je do kontejneru na sklo, aby se nikdo nepořezal o 
střepy.  
Prasátko už bylo se zásobami na zimu dávno hotové, odpočívalo na zahrádce, kde 
mělo krásně posekanou trávu. Prasátko se ptalo: „Kam jdete?“  
Krtek s myškou odpověděli: „My jdeme na piknik, pojď s námi.“  
Prasátko odpovědělo: „Tak jo.“  
Krtek s myškou počkali, až se prasátko obléklo, a vyrazili. 
„Ještě se musíme zastavit u vodníka Koukálka, jestli půjde s námi.“ 
Cestou k rybníku si zpívali a skotačili.  
Když přišli k rybníku, kde bydlel vodník, udiveně zírali na rybník, kde jindy plavaly 
ryby.  
Teď tu plaval jen různý odpad, jako jsou hrnce, kola pneumatiky, boty a tak. 
Vodník Koukálek seděl smutně na stavidle, žmoulal v rukách krmivo pro své 
kapříky a plakal.  
Kamarádi jsou překvapeni a ptají se vodníka: „Koukálku, nechceš jít s námi na 
piknik?“ 
„Ano, rád bych šel, ale musím nakrmit kapříky. Nemohou se  ale přes ten 
nepořádek dostat na hladinu.“ 
Krtek, myška a prasátko hned začali pomáhat vodníkovi s odklízením odpadků, 
které do rybníka naházeli nepořádní lidé. Protože si zpívali, šla jim práce rychle od 
ruky.  
Za chvíli již všichni seděli na stavidle a házeli dobroty kapříkům, kteří radostně 
šplouchali ocasy.  
Když je dokrmili, tak se všichni vydali na plánovaný piknik. 
U laviček, kde chtěli odpočívat, museli zase nejdříve uklidit odpadky do popelnic po 
nepořádných lidech. 
Potom už konečně krtek vyndal koláč a pití, které si rozdělili na stejné dílky. Jelikož 
věděli, jak se mají chovat, veškerý nepořádek po sobě uklidili a vydali se k domovu. 

 
Beneš Jakub, 3.A 

 
 



Šla myšička do světa 
 

Šla myšička do světa, potkala vlka.  

„Jen 

„Copak chceš vlku? Kam jdeš?“  
„Copak tě to zajímá?“  
tak jdu k babičce.“  

„Tak děkuji.“ 
„Nemáš za co.“ 
A myška šla dál. 
Vlk ji pronásledoval. 

Sova David, 2.B 
 

O Karkulce a vodníkovi 

S
 

tarý dobrý vodník Ploutvička kraloval na rybníku Svět už hezkou řádku let. 
Ženu chobotnici Hvězdičku už dávno pochoval, utopila se při těch velkých 
povodních. A jeho dcera Karkulka dorostla do věku na vdávání. Vodník 

vyhlásil tedy do okresních novin konkurz na místa následníka trůnu na větvi vrby. 
Přihlásila se celá řada mladých princů. Vodník musel podrobit uchazeče náročným 
testům, aby vybral pro svou Karkulku toho nejlepšího. Prvním úkolem bylo zabít 
draka, který z královského chlívku unesl čuníka Pepu - Karkulčina kamaráda.  
Když Karkulka přišla o maminku chobotnici, byl to právě Pepa, který jí nejvíce 
pomohl.  
Princ Jaroslav přijel na horském kole k dračí jeskyni a sekal, sekal, až hlavy létaly. 
Když bylo po všem, posbíral hlavy jedna, dva, tři, čtyři…. Došlo mu, že v té mele 
připravil o hlavu i Pepu a teď, že o ni může přijít sám.  
Přemýšlel, jak z toho ven, cestou k rybníku potkal myšku. Naučil jí chrochtat, 
kožíšek jí obarvil narůžovo.  
Vrátil se a Karkulce navyprávěl, že drak čuníka před zabíječkou vypral v moc teplé 
vodě a ono se srazilo, využil Karkulčina a vodníkova překvapení a raději vzal nohy 
na ramena a jestli neumřel, utíká dodnes. 

Šafka Martin, 3.A 
 

O ztraceném slůněti 
 

Byla jednou jedna liška a krtek. Jsou to kamarádi. 
Bydleli v lese. Jednou si spolu hráli na 
schovávanou. Najednou slyšeli divný zvuk. Našli 

malé sluně, jak sedělo na pařezu a plakalo.  
„Proč pláčeš slůně?“ 
„Ztratil jsem se mamince ze ZOO.“  
„Neplač, my ti pomůžem!“  
Liška a krtek mu ukázali cestu do ZOO. Maminka slůněte 
byla ráda, že je sluně doma. Za odměnu dostali lístky do 
ZOO. 

Duffková Lenka, 2.B 
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B
 

yl jeden skoro rozpadlý zámek, kde sídlil tříhlavý drak. Pro někoho vypadal 
hrůzostrašně, pro někoho směšně, měl totiž jen tři oči! Ano, na každé hlavě 
pouze jedno oko. Možná i právě proto, jak vypadal, se mu lidé smáli nebo 

z něj měli strach a drak, ačkoliv míval dříve lidi rád, na ně zanevřel. Jakmile se 
k němu chtěl někdo v dobrém přiblížit, ať proto, aby nebyl tak sám, nebo proto, aby 
mu pomohl udržet alespoň trochu zámek obyvatelný, spustil burácení a plameny 
z tlam, že každý raději utekl. „Ať si tedy žije sám“, anebo: „Ať mu ten zámek spadne 
třeba na hlavu“, ozývalo se z úst obyvatel vesničky, která byla pod kopcem pod 
zámkem. 
Stejného názoru byli i Honzík a Zlatovláska, kteří v malé vesničce žili. Byli chudí, 
ačkoliv Zlatovláska pocházela z bohaté rodiny a byla urozeného rodu. Protože se 
před lety rozhodla vzít si za manžela obyčejného chasníka, byla z bohatství 
vyhnána. Ale nevadilo jim to, měli se rádi a láska jim pomáhala překonat všechny 
starosti. Honzík pracoval jako pokrývač, opravil snad každou střechu v jejich 
vesničce, ale ostatní sousedé byli stejně chudí a většinou jen na otázku: „Co vám jen 
dám, pane Honzíku?“ mávl rukou a řekl: „Pomohl jsem já vám, třeba pomůžete 
někdy vy mně.“ Nejvýše si vzal krajíc chleba, nebo hrstku mouky, jen aby sami 
neměli nedostatek. Taková dobrá duše byl náš Honzík, a proto ho Zlatovláska tolik 
milovala. Z jejich velké lásky se narodila dcera Maruška. 
Spokojeně si žili a děvče rostlo jako z vody. Krásná byla po mamince, hodná a 
úslužná po tatínkovi. Zrovna nedávno oslavila patnácté narozeniny. Jednoho rána, 
šla na trávu pro králíky. Bylo pod mrakem a vypadalo to, že se co nevidět spustí 
déšť. Už měla nasbíráno, když v tom se nad ní objevil stín. „To jsou ale rychlé 
mraky“, pomyslela si a vzhlédla vzhůru. Leknutím upustila košík s trávou. Nad její 
hlavou kroužil drak! A než se stačila vzpamatovat, držel ji ve svých pařátech a 
odnášel na zámek. 
Prosila, žadonila, plakala, ať ji pustí, že rodiče budou mít veliký strach, ale drak se 
nedal obměkčit. Trval na svém, že na zámku už byl příliš dlouho sám a chce 
nějakou společnost. 
Maruška od svých rodičů věděla, jak to s ním bylo, že kdysi vycházel s lidmi 
v podzámčí dobře,a tak věděla, že se vlastně nemusí bát. Ba naopak, začali si spolu 
velmi rozumět, hráli si spolu, povídali si a drak byl rád, že má společnici, uvařené 
jídlo mu chutnalo a uklizené pokoje se mu také líbily více než dříve. 
Stali se z nich kamarádi. Jen domů ji pustit nechtěl, bál se, že by se mu už 
nevrátila. 
To v malé vesničce už lidem došla trpělivost. Nemohli se dál dívat na trápící se 
Zlatovlásku a Honzíka a domluvili se, že na draka vyrazí. Každý se ozbrojil, tím co 
měl. Jeden vidle, druhý hrábě, jiný zase cep a vydali se na zámek. Buráceli a křičeli, 
aby drak dostal strach. 
Rozruch slyšela i Maruška. Vyhlédla z okna věže. Nejprve měla radost, když v davu 
poznala i svého otce, ale když si uvědomila, že lidé jsou ozbrojeni, dostala strach. Ne 
o sebe, ale o draka! Seběhla rychle na nádvoří a rozpřáhla ruce, jako by bylo v její 
moci ten rozzlobený dav zastavit holýma rukama.  
„Stůjte, lidičky, prosím vás!“, zakřičela, co jí hrdlo dovolilo. „Drak je můj kamarád a 
je hodný, jen nechtěl být sám.“ 



Lidé užasli, ztichli a poslouchali Maruščino vyprávění a aby Maruška mohla domů a 
drak nebyl sám, domluvili se, že každý den za drakem někdo přijde. I drak sám 
přikývl a za nedlouho měl zámek i opravenou střechu. Hádejte od koho? 

Lepšík Michal, 4.B 
 

Podivná pohádka 

B
 

yla jedna Karkulka a ta měla prasátko. Její sestra princezna Anastázie a 
bratr, princ Kuba, řekli společně: „Ty máš ráda prase.“ „Ne!“, řekla Karkulka. 
„ Je jenom hezké prasátko Kubikula“, řekla Karkulka. Za dveřmi v zámku 

poslouchal myslivec a řekl si, že asi potom hádání jim vyhládne. Tak nasedl na 
slona Muflona a jel ulovit krtka. Když se vracel domů, potkal paní. Ta paní byla 
smutná. „Paní proč jste smutná?“, zeptal se myslivec. „Ale nedaleko je drak“, 
odpověděla paní. A když dorazil domů, dal krtka do kuchyně. 

Ročková Eliška, 3.B 

 
 

Bláznivá pohádka 
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D
 

rak unesl lidskou princeznu ze sloního království. Odvlekl ji do největší věže 
dračího království. Slon jménem Bajaja se ji vydal zachránit. Vydal se přes 
sedmero hor, sedmero řek a sedmero zemí. Po sedmi letech se dostal do 

Země draků. Ptal se všech draků, kde je největší věž. Nakonec drak jménem 
Dračoun mu řekl, že největší věž je v království draků. Bajaja našel království 
draků. Utkal se s králem draků. Zabil draka a osvobodil princeznu. 

Dedík Dominik, 3.B 

 
 
 



O princezně Aničce 

B
 

ylo jednou jedno království, v něm bydlela krásná princezna. Jmenovala se 
Anička. Král s královnou ji měli opravdu moc rádi. A když bylo Aničce dvacet 
let, tak se rodiče rozhodli, že by se princezna měla vdát.  

„Za prince NE !“  vykřikla Anička, „já mám ráda hajného,“ řekla princezna.  
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„Jsi princezna, musíš si vzít za muže prince.“  
„Ne, nevezmu,“ vykřikla Anička.  
A pak Anička zaslechla troubení a přijel princ. Anička prosila krále, že si nechce vzít 
prince za muže. 
„Otče, můžu ti něco říct?“  
„Ano tak povídej.“  
„Kdo splní všechny tři úkoly, vezme si mě za ženu.“  
Princové se sjeli ze všech sousedních království. A hajný přijel taky. První úkol je 
posbírat perly, které Aničce popadaly, když se koupala v moři. Druhý úkol je přinést 
mrtvou a živou vodu. Třetí úkol je najít prsten, který ztratila, při procházce lesem. 
Všichni princové to zkoušeli, ale ani jednomu se to nepovedlo.  
A pak přišel hajný a pravil: „ Já bych tyto tři úkoly zkusil splnit“. A tak šel a šel 
lesem, čím dál, tím šel hlouběji do lesa. A pak najednou potkal lišku, která byla 
v pasti na medvědy. A prosila ho, ať ji vytáhne. Tak hajný lišku vytáhl.  
„Budu ti hodně vděčná. S čím ti mohu pomoci?“  
„S úkoly, které mi dal pan král.“  
Liška mu pomohla nasbírat perly, najít živou a mrtvou vodu. Pomohla i s posledním 
úkolem najít prsten. 
Hajný byl jediný, kdo všechny úkoly splnil, a proto si mohl vzít princeznu za ženu. 
Princezna byla šťastná, že si bere svého vyvoleného hajného. 
Byla svatba veliká a veselá. A pak žili všichni šťastně a spokojeně. 

Koller Petr, 3.A 
 

O princezně a drakovi 
 

 Ž
ila byla jednou jedna princezna Markytka. Několik 
měsíců byla zajata drakem Mrakem. Jednou za 
jejím otcem, panem králem, přišel princ Honza a 

nabídl se, že Markytku osvobodí. Král mu řekl, že žádný 
princ se z drakovy sluje ještě nikdy nevrátil. Princ slíbil 
královi, že mu dceru najde a přivede domů. A vydal se 
hledat princeznu a draka do hlubokého lesa. V lese u 
rybníka potkal vodníka Brčka. Brčko se nabídl, že mu 
pomůže osvobodit princeznu. Tak na toho draka byli 
dva, vodník Brčko a Honza. Přišli za kopec, kde byla 
dračí jeskyně, ve které se utkali a princeznu osvobodili. 
Markytka si vzala odvážného Honzu za muže a měli 
spolu spoustu dětí. 

Šimek David, 3.B 
 

 



O princezničce Amálce 

B
 

yl jednou jeden král a královna a ti měli dceru - princezničku Amálku. Měla 
za kamarády Karkulku, tříhlavého draka, prasátko, krtka, vodníka a 
chobotnici. Byli to hodní kamarádi, kteří jí hodně pomáhali.  

Byl ale ještě jeden drak, který nebyl jejich kamarád a nebyl hodný.  
Jednoho dne přišel nehodný tříhlavý drak princezničku Amálku sníst. A jschoval si 
ji pod zem, než ji sní.  
Hodní kamarádi se domluvili, že ji zachrání.  
Krtek udělal pod zemí tunel a tím princeznička Amálka vylezla.  
Potom hodný drak zahnal zlého draka k jezeru, kde žila chobotnice. Chobotnice ho 
stáhla do vody a vodník mu vzal dušičku a dal si ji do hrnečku.  
Zbavili se zlého draka, zachránili princezničku Amálku a měli z toho velkou radost. 
Uspořádali hezkou oslavu. Amálka se vrátila domů zpátky za svými rodiči. 

Stamenkovic Kristina, 3.A 

 
 

O zachráněné chobotnici Áje 
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B
 

yl nebyl jeden rybník a v něm žila chobotnice Ája. Ten rybník se jmenoval 
Oko a měl ho na starosti vodník Klobouček. Chobotnice Ája dříve žila v moři, 
tedy ve slané vodě. Do rybníka ji přivezl ze své dovolené Klobouček, byl totiž 

u bratrance Luka v Černém moři. Tam Klobouček potkal Áju, která byla nemocná a 
doktor Delfín jí řekl, že se vyléčí jen ve sladké vodě. A tak se Ája dostala do rybníka 
Oko. 
Protože to byl široko daleko největší rybník, v noci se k němu létal napít hodný drak 
Mrak. Když se pořádně napil, ještě u rybníka zůstal a až do rána si povídal 
s Kloboučkem a Ájou. Všichni se na ty večery těšili. 
V létě se k nim ještě přidávala Karkulka Nováková. Do rybníka se chodila koupat, 
když šla z návštěvy od babičky – a to bylo skoro každý den. Vždycky se tam také 
zdržela, protože si chtěla popovídat s Ájou. Ája totiž byla velice zábavná chobotnice, 
která navíc uměla krásně vyprávět o moři. 
Jednou zase šla Karkulka od babičky, viděla, že není něco v pořádku. Rybník byl 
celý zelený a Ája nikde. Tak Karkulka zavolala: „Draku Mraku!“ A drak rychle 
přiletěl. Karkulka ho poprosila, aby vyletěl mezi své kamarády mraky a aby je 
poprosil, aby začaly hodně pršet. Během chvilky se tak stalo a zelená voda se 
odplavila. Karkulka, drak Mrak, chobotnice Ája i vodník Klobouček se radovali, že 
rybník Oko je opět čistý a že v něm mohou dál žít. 

Tučková Kateřina,3.A 
 



Poklad v Africe 

V
 

 jednom malém městě bydlela zvířata, ale jen tři zvířata byla nejpopulárnější. 
Chobotnice bydlela v rybníku Soygay sama, ale jí to vůbec nevadilo. Slon 
jménem Vacher bydlel ve skále Novovek a měl spoustu kamarádů mezi 

ostatními slony. Víla Krozopecht každou noc tancovala v lese Ugay. A tu jednou si 
slon řekl: „Co kdybych našel poklad?“  
Tato trojice se jednou sešla na poušti Growgvog. Žírafa Medrid byla milá, ale dávno. 
Slon a chobotnice u ní byli na návštěvě. Tehdy víla ještě neexistovala. Chobotnice, 
slon a víla šli hledat poklad do skály Wrencovigogikowt. Když došli až k vesnici 
Ugant, odpočinuli si na slámě v jurtě. Afričan Goy vešel do jurty, a jak spatřil 
zvířata, vykřikl: „Co tu dělaja ta zvířata? To ja moja jurta.“ Neuměl totiž moc mluvit. 
Zvířata si už dávno odpočinula a šla dál už asi čtrnáct dní. A tu potkala asi 
šestnáctého Afričana. 
A už byla u zakázaného údolí.  
„A v tom zakázaném údolí bude poklad,“ řekl slon. A byla to pravda. Poklad se 
třpytil ve skále, zvířátkům se moc líbil a vzala si ho s sebou.  
Ale slon, chobotnice a víla neměli potuchy, že je potká neštěstí. Když šli ze skály 
dolů, viděli africké policisty, jak se mezi sebou dorozumívají.  
Zvířata se koulela mezi kameny, aby je nespatřili, a šla zase dál. 
Když vylezli téměř na úplný vrchol kopce, uviděli jezdící jurty. Slon nevěděl, jestli se 
vznášely nebo chodily. Když došli až na úplný vrchol, uviděli, jak na kolečkách jezdí 
jurty až z Mongolska.  
Tak zvířátka šla pěkný kus cesty až k vesnici Lujan, kde si odpočinula ve stanu. 
Příští den dorazila zvířata ke svému městu, kde na ně začali řvát nějací Rumuni. Ale 
nebyli to Rumuni, byla to jenom už zase milá žirafa Medrid, která si je spletla 
s kameny.  
Konečně došli až k louce a tam si řekli: „Vždyť jsme jen z recyklovaného papíru a ke 
všemu máme poklad.“  
A tak z celého okolí všechna africká zvířata obdivovala slona Vechera, chobotnici 
Lugu a vílu Krozopecht, které sice byli z recyklovaného papíru, ale našli obrovský 
poklad. Sláva!  
Po oslavě objevení pokladu, řekl slon: „Ne!“  
Po objevení pokladu byla chobotnice na nic, jen se pořád parádila v zrcadle. Ahoj, 
africký zvířata. Jú! 

Almer Vojtěch, 3.A 

Princezna a vodník 
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B
 

yl nebyl jeden rybník, v něm zlý a ošklivý vodník, nedaleko od něj zámek a 
v něm bydlela krásná a hodná princezna. Vodník chtěl princeznu za ženu, 
hrozil, že když si ho nevezme za muže, tak všechno zatopí. Ale princezna si 

ho nechtěla vzít, měla ráda prince ze sousedního království. 
Princezna s princem přemýšleli, jak to zaonačit, aby si princezna vodníka nemusela 
vzít.  
Všechno, co vymysleli, odposlechla zlá vodníkova chobotnice.  
Jednou přišel vodník s chobotnicí do zámku. Vodník řekl: „Jestli si mě princezna do 
dvou měsíců nevezme za muže, tak to tu všechno zatopím.“  
Když vodník s chobotnicí odcházeli, napadlo princeznu, že by měli nejdřív polapit 
chobotnici.  
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Jednou, když zase chobotnice odposlouchávala, ji stráže polapily.  
Princ řekl princezně svůj nový nápad: „Pošleme největšího siláka, aby vypustil 
vodníkovi rybník.“  
A tak poslali siláka vypustit vodníkovi rybník.  
Když silák rybník vypustil, dostal odměnu.  
A vodník? Ten odtáhl do jiných krajů.  
Princezna a princ měli krásnou svatbu a žili šťastně až do smrti. 

Danihelková Michaela, 4.A 
 

Veselá pohádka 

 B
 

ylo nebylo, žil jednou jeden princ s princeznou. Jednou šli 
princ s princeznou ven a potkala je osamělá paní. Princ 
s princeznou se jí ptali, jak se jmenuje, a ta paní řekla: 

„Jmenuji se Anuška, ale jsem osamělá.“  
Když se tak bavili, tak je potkal slon Eduard.  
Anuška se ho ptala: „ Ty jsi také osamělý?“  
Eduard řekl, že jo.  
Tak se skamarádili.  
Jednou šli princ, princezna, Anuška a Eduard nakupovat. Princ 
si koupil s princeznou krásnou mísu. Anuška si koupila 
s Eduardem kožíšek na zimu. 
Když si to koupili, tak byli šťastni a možná tam žijí 
dodnes. 

Cvrková Květa, 3.B 
 

O chobotnici Jarce 
 

Ve velikém moři žila malá chobotnice Jarka. Velice se jí tam líbilo, až na to, že 
tam pobývala zlá mořská čarodějnice. Ráda zaklínala Jarku čáry. Jarka 
nevěděla, co s tím. A najednou jí došlo, že má kouzelný prsten. A co to? 

Prsten nefungoval. 
„Ach ta čarodějnice“, pomyslela si Jarka. Zavolala na pomoc slona. Slon ji vzal na 
záda a plaval s ní na břeh. „Ach“, pomyslela si Jarka, „jsem vodní a bez vody 
nepřežiji.“  
Slon přemýšlel, jak sehnat vodu. „Už to mám!“  
„Co?“  
„Jak sehnat vodu“. Z chobotu mu stříkala voda.  
„Úžasný“, řekla Jarka.  
Jak šli dál, potkali Karkulku. Karkulka se zeptala Jarky, proč není ve vodě.  
Slon zase vystříkl vodu.  
„Kvůli tomu, že zlá mořská čarodějnice mi chce zničit celé obydlí.“  
Karkulka jí poradila, že mají u chalupy moře.  
„V našem moři žádná čarodějnice není.“  
Čarodějnice si zrovna chystala lektvar z mořských řas. Šla hledat chobotnici, ale 
nenašla ji.  
Od té doby si chobotnice žije v moři u Karkulky. 
 

Mikulášková Martina, 3.A 
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rtek se šel projít a potkal jako prvního kamaráda myš a pak lišku. A krtek si 
vymyslel, že budou hrát na židličkovanou v lese.  
„A

A šel okol
le musíme ještě najít židličky.“  
o myslivec a ptal se: „Co tu děláte?“  

Krtek a myš odpověděli: „Hrajeme Na židličkovanou.“ 
A pak k tomu liška přidala, že nemůžou najít židle a myslivec říká, že žádná 
židličkovaná nebude!  
A všichni se naštvali.  
Tak šli dál a na myslivce zapomněli.  
A pak si zase vymysleli, že budou hrát na babu. A to si vymyslela myš.  
“A kdo bude slepá bába?“ 
 „Já, já prosím !“  
Tak liška byla slepá bába a ostatní si tam pobíhali.  
Liška chytla myš.  
Myška byla bába a pak přišel myslivec.  
Myslivec říká, že už je nikdy nechce vidět.  
Tak šli dál, ale najednou je všechny bolely nohy.  
Tak se zastavili u stromu. Krtek si vzpomněl, že bude mít narozeniny, tak když se 
vyspali, myš šla vařit krásný dort -  jahodový, vanilkový, banánový a s cukrem. 
Liška šla najít dřevo, aby udělala stoleček. Krtek šel najít myslivce, aby ho pozval na 
narozeniny. Myš už měla dort hotový a  liška stolek také hotový a krtek našel 
myslivce. „Myslivci, půjdeš na moje narozky?“  
Myslivec řekl že ano. 
„Ale myslivci, musíš si dát večer volno, aby to nebylo bez tebe.“  
A už je večer a sedí u stolu.  
Myš říká: „Můžeme krtovi popřát.“  
A myš mu dala srdce. Liška mu dala káru na ovoce a myslivec pušku.  
Oslava už končí. Krtek šel sbírat jablka, hrušky, hroznové víno na zimu. Myš 
ohlašuje, že se blíží za dva dny zima. Myslivec utíká opravit stromy na zimu. Liška 
ohlašuje, že už tu je zima. Zvířátka se schovají a myslivec se loučí. Myš je doma se 
svojí malou kytičkou. 

Drobná Tereza, 3.B 
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yla nebyla jedna čarodějnice, která hrozně škodila jednomu království. 
Například - když lidé potřebovali, aby přestalo pršet, zaklela nebe, aby pršelo, 
a naopak.  

Když se jí jednou dostala do ruky ještěrka, tak ji proměnila v draka.  Když se to král 

odmění.“   
dozvěděl, dal rozhlásit: “ Kdo čarodějnici připraví o mocná kouzla, toho král bohatě 

Nikdo se nepřihlásí, až na jednoho myslivce. Byl to dobrák od kosti, nebezpečí se 
smál do tváře, proto se přihlásil. Byl mladý, a proto mu to král rozmlouval, ale pak 

kam ho nohy nesly.  
svolil. Myslivec si jen přehodil brašnu s kusem chleba a tvarohu přes rameno a šel, 

Jednoho dne si sedl na pařez, že se občerství, ale než si stačil vyndat jídlo, tak slyšel 

slimáky, pomyslel si, že to bude ta čarodějnice, a všiml si, že když čarovala, tak 
v ruce držela kouzelný kámen.  

šustit větve. Jde tam a vidí před sebou babičku. Když uviděl, že žížaly proměňuje ve 

Pronásledoval ji až domů a když šla na houby, tak se jí dostal do domku a kámen jí 
rozbil. V tu chvíli se drak proměnil zase v ještěrku, šneci v žížaly. Čarodějnice se 
změnila v páru a kámen se stal obyčejným.  
Myslivec se šťastně vrátil do království a král ho bohatě odměnil. Žil šťastně až do 
smrti. 
 

Veselý David, 3.B 

 


