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Úvodem 
 

Jak už název tohoto souboru napovídá, držíte v rukou práce dětí z urbanovské 

základní školy. Tyto texty vznikaly převážně v hodinách věnovaných tvůrčímu 

psaní, ale i jinde, doma či ve výtvarné výchově. A protože tvoření není pro 

každého jednoduchá záležitost, název Urbanovská tvůrčí muka nám připadal 

přiléhavý.  

Některé textíky jsou trošku hrbolaté, jiné zase rozpínavé a některé úplně 

minimalistické. Všechny si ovšem zasluhují vaši pozornost. Nikdy totiž 

nemůžeme vědět, z koho se v budoucnu vyklube opravdový spisovatel.  

Aby v tom děti nebyly samy, často se k nim při psaní přidával pan ředitel Hynek 

Vohoska. I on jde v tomto minisborníčku s kůží na trh a odevzdává se vaší 

nemilosrdné kritice.  

A protože psaní jde často ruku v ruce s kreslením, prohlédněte si i všechny 

pozoruhodné obrázky, které pro vás děti během psaní spontánně vytvořily.  

Přejeme vám, ať se při čtení tvůrčích muk zasmějete i dojmete a ať jste hrdí na 

své děti, které do psaní a kreslení daly všechno, co mohly.  

Za tým urbanovské školy Marta Veselá Jirousová 

 

Kryštof Poukar 
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Akrostich 
 

Báseň, ve které počáteční písmena jednotlivých veršů dávají dohromady nějaké slovo. 

Tvořili jsme na téma Prázdniny. 

 

Tereza Soukupová 
 

Pes chodí po vsi 

Racek létá nad mořem 

Automatická myčka myje auta 

Zdenička píše domácí úkoly 

Daniela má svatbu 

Nina je nejlepší kamarádka 

Inkoustem píšeme jenom ve výjimečných dobách 

No, už začaly prázdniny 

Ypsilon je hezké písmenko 

 

Hynek Vohoska 
 

Prázdniny začínají 

Ráno nevstávám 

Á těším se 

Zítra taky nevstávám 

Dovolená volá 

Norskou detektivku vezu s sebou 

Isola je náš cíl 

Nejede Magdalénka 

Y je ve slově Hynek 

  

Martina Stallerová 



4 
 

 

Václav Chalačev 

 

Pes lítal ve vzduchu 

Robot je elektro 

Aneta zajela autem kočku 

v Zoo nebo safari jsme byli 

Den byl náročný 

Na nebi jsou strážní andělé 

Ivana sbírala jablka 

Na sobotu jsem se strašně těšil 

Ypsilon je těžké písmeno  

 

 

 

Lucie Šindelářová 

Pes náš je Bibinka 

Raději než všechno na světě mám Polštíka a mamku 

Andrejka je moje mamka 

Zůstala bych na Slovensku celý rok 

Den co den jsme na Slovensku chodili do termálů 

Noc co noc jsem spala vedle Dominika 

I na Slovensku i doma máme trampošku 

Nina a já jsme byly kámošky 

Y je velmi hezké písmeno 

  

Karel Hirš 



5 
 

Aliterace 
Text, ve kterém všechna slova začínají na stejné písmeno.  

  

Zdenička Chalupová: Papír 

Papír popisuje Poukar. 

Papír popsala Poukarová. 

Papír pochoduje po parku. 

Pes popošlápl papír.  

 

Lucie Šindelářová: Noc 

Noc, noc, nenakreslíš noc. 

Na noc nenakreslíš nic. 

Noc není nic než noc. 

Nevíš? Noc není nic 

Noc není nic než noc. 

Nožem nerozsekneš noc. 

  

Kryštof Poukar 

Paní pracuje, pere prádlo. Pán pracuje pro ptáky. Pepík pozoruje ptáky. Pes 

používá pelíšek.  

 

Tereza Soukupová: Písmenko P 

Pavla píše písmenko P.  

Písmeno P padá, pak plave po proudu. 

Plave, půvabně plave, pěkně po psací příčce.  

Pavla píše pěkně písmenko P. 

  

Lucie Šindelářová 
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Martina Stallerová  
O veverce, která byla líná (autorská kniha) 
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Veverku pořizující selfie si můžete prohlédnout na straně 3. 
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Báseň podle slabičného vzorce 
Děti tvořily báseň na téma Podzim podle předem daného slabičného vzorce  

(11 – 7 – 11 – 3). 
 

Zdenička Chalupová 

Sluníčko zapadlo, je velký vítr 

lístečky padají dál 

Podzimek nejlepší je měsíc ze všech 

Je krásně 
  

Lucie Šindelářová 

Sluníčko zalezlo za temné mraky 

temnota větší je 

Sluníčko zalezlo za temné mraky 

je zima 
   

Vítek Chalačev 

Padá nám listí 

na střechu a už! 

padá všem všude a v noci 

Zalezlo sluníčko a jde vidět měsíc! 

Už jsem se vzbudil a je velká 

vichřice nejhorší za sedm let. 

A pouštěli jsme barevného draka 

s kamarádkou Kajdou 

a bratrancem Vaškem 

a se sestrou Sašou 

A mně to odfouklo 

  

Zdenička Chalupová 

Vítek Chalačev 
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Ondřej Ťoupalík 

Ředitel si koupil 

nové kalhoty. 

Ředitel kontroluje 

sešity. 

  

Matěj Čermák 

Chodíme, chodíme do školy, fouká 

potkáme pošťáka tam 

Hrabeme, hrabeme i listí zima 

je venku 

  

Martin Ťoupalík 

Hrabeme listí a vítr fouká 

fičí a fičí a rozfoukalo mi to listí 

a fouká to k sousedům 

Je plno 

  

Václav Chalačev 

Padají listíčky na domy trávu 

Blátivé kaluže a 

konečně začíná to, na co se těším 

a hala 

  

Dominik Šindelář  

Padají listíčky z mráčku prší 

Dominik zabalí se 

Sluníčko nesvítí tak dlouho prší 

tak juchů  

Matěj Čermák 
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Jednoslabičné texty 
 

Žáci motivovaní Úspornou pohádkou Jana Wericha psali pohádku (příběh, 

báseň), v níž všechna slova mají pouze jednu slabiku.  

  

  

Tereza Soukupová: Co je to? 

Co je to? Je to noc neb den? Je to 

tůň neb kůň? Je to sůl neb vůl? Je 

to les neb pes? Je to nic neb moc? 

Být či (ne) být. Já to chci moc žrát. 

 

Karel Hirš, 5. třída 

Vepř jde žrát. Ty si pak smíš hrát. Já 

mám hlad, řek děd. Zub ti spad. Dal 

bych si chlast. Vín mám sklep pln. 

List mi na prst spad. Nůž bych 

chtěl. Chléb bych si s ním dal. To 

bych byl rád. 

  

Saša Chalačeva: Žák 

Já jsem žák, co tě má rád. 

Co ti dá jíst, tak to máš. 

Mám tu tuš, co ti dám. 

Jsem moc rád, že vás mám 

ale už to vzdám. 

Čus.   

 Tereza Soukupová 
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Martina Stallerová: Žák 

Byl tu žák, co byl moc rád 

že má psa tak moc rád. 

Šel v les a když zpět šel 

tak pes řek, že ho má rád. 

Tak byl moc rád, že ho má rád. 

Když šli zpět, 

tak byl svět moc fajn.  

 

Hynek Vohoska: Chléb, sůl, vepř, prejt, vous i vlas 

 

Byl chlap. Ten měl vous. Měl i vlas. A chtěl o tom psát. 

„Jsi blb,“ řek mu syn. 

„Proč?“ ptá se chlap. 

„Vlas a vous? O tom psát? Jsi blb! Jsi vůl!“ řek mu syn zas. 

„Proč?“ ptá se chlap. 

„Buď fakt chlap. Vous a vlas? To snad ne! To je hnus!“ 

„Chléb, sůl, vepř, prejt. To je to. To jez! To žer! O tom piš!“ 

„Buď chlap! Vous i vlas si hol a krať. Však o tom psát? To je hnus! To fakt ne!“ 

řek mu syn zas. „A dost!“ řek mu chlap.  

 
Hynek Vohoska  
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Kolektivní příběhy 
 

Žáci sedí v kroužku. Do rukou 

dostanou papír s úvodní větou "Byl 

jednou jeden". Tuto větu dopíšou dle 

vlastní fantazie a papír pošlou 

sousedovi. Takto se pokračuje pořád 

dál. Žáci se snaží držet se tématu, 

které daný příběh sleduje, a 

pokračovat stejným stylem. Učí se 

spolupráci, respektu a vzájemné 

toleranci.   

O kohoutkovi 

  

Byl jednou jeden statek a ve statku byl kohout, který každé ráno kokrhal na vzbuzení. 

Jednou ráno se kohout probral a zjistil, že ho hrozně bolí v krku. Chtěl zakokrhat, ale 

nevydal ze sebe ani hlásek. Pak šel k doktorovi. A doktor povídá: „Budeš muset 

několik dní ležet v posteli.“ „Ale pane doktore,“ řekl kohout, ale doktor slyšel „špity 

špity.“ Tak kohout nekokrhal a všichni zaspali. A tak se přemohl a zakokrhal: 

„Kykyryký, kykyryký, kykyryký! Já neposlechl doktora!“ křičel kohout. Kohoutka 

zachránili a žili spolu až do smrti.  

 

Tintinovo dobrodružství 

  

Byl jednou jeden Tintin a ten Tintin byl samotář. Šel ze zámku do svého domu a bylo tam 

uklizeno. Co to má znamenat?! A pak přišel pejsek a zaklepal na dveře. Ten pejsek se taky 

divil, že má Tintin ve svém domě tak uklizeno. Tintin ho totiž pozval na kafe. A pak letěl na 

měsíc. Tak jel na měsíc a vrátil se za strašně dlouhou dobu. Bloudil a bloudil, ale vrátil se za 

rok. V domě už nebylo tak uklizeno jako před rokem a byla tam zima. Byla tam taky hniloba, 

plíseň a štěnice. Proháněli se tam pavouci, myši a švábi. Přiletěl a už nikdy neletěl na měsíc. 

A už nikdy nebylo v domečku bílo a uklizeno.   

Václav Chalačev 
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O chlapečkovi, který si cucal paleček 

  

Byl jednou jeden domeček a v tom domečku bydlel 

chlapeček. A ten chlapeček byl malé miminko. A ten 

chlapeček si cucal paleček. A hrál si. V písečku! 

S kočkou a psem si hraje. S páníčkem, který měl na 

kalhotách vyšitou květinu. A chodil ji zalévat každý den. 

Dvakrát denně. Květiny se měly čím dál lépe a lépe. 

Každý den je pohnojil, občas přesadil. A tak to chodilo 

den za dnem a chlapečkovi se na statku moc líbilo.  

 

O zmizelých zvířátkách 

  

Byl jednou jeden domeček. V tom domečku stoleček. Na stolečku mistička. V té 

mističce vodička. Ve vodičce rybička. Kde je ta ryba? Zmizela do kočky a kočka zmizela 

v lese. A pak zmizel pes v boudě! Po psovi v boudě zmizel i kohout ve slepičníku. La! 

La! La! La! La! La! Tralala! Kykyryký! Píp! Píp! Píp! Kokodák! Našla se zvířátka. Hurá 

hurá. A všechno dobře dopadlo. 

 

O chlapečkovi, který nerad chodil do školy 

  

Byl jednou jeden malý chlapec, který chodil nerad do školy. Ani dnes ráno se mu 

nechtělo vstávat, protože byl všední den a musel tam jít. 

A užíval si to se svými kamarády a bylo to lepší ve škole než doma. A tak se učil a učil a 

potom šel spokojeně domů. „Já se těším na zítra, až půjdu do školy.“ A najednou byl 

rád, že se těší do školy. Zítra měli ve škole karneval a tak se moc těšil. Ale nevěděl, co 

si vyrobí za kostým, a tak se rozhodl pro draka. 

Zajel taxíkem na letiště a odletěl do Afriky. Tam mačetou skolil krokodýla a stáhl mu 

kůži. „Z tohodle kostýmu si kamarádi sednou na zadek,“ zasnil se. 

Už byl na pódiu. A jeho kamarádka taky a hrozně se polekala a všichni taky. Chlapec 

se rozbrečel: „Všichni se mě bojí,  béé.“ A báli se ho, dokud na to nezapomněli.   
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Pohádka s čísly 
Děti tvořily pohádku, ve které se měly objevit číslice 1, 3, 7 a 99. 

  

Zdenička Chalupová 

Za devatero horami a devatero řekami bylo jedno království a to království bylo 

99 let staré. V tom království bylo moc a moc smutno. Žily tam tři princezny a 

jmenovaly se Julie, Klára a 

Eventýna. Nejstarší z nich byla 

Julie. Jejich matka se jmenuje 

Marie a je jí 31 let. Žil u nich i 

vodník. Jejich táta už zemřel, 

proto tam vládne smutek. 

Jednoho dne přišel bohatý princ. 

Julie ho nechtěla, přišel tedy 

druhý princ. Julie nevěděla, a tak 

na1 (najednou) se rozhodla, že 

ano a najednou bylo veselo. 

 

 

 

 

 

Kryštof Poukar 

Za devatero horami a devatero řekami byl jeden domeček, kde žil myslivec. 

Jednoho dne šel myslivec na lov a ulovil tři jeleny, ulovil ještě sedm divokých 

prasat. Ulovil devadesát devět zajíců.  

  

Zdenička Chalupová 
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Vítek Chalačev 

V jednom království byl jeden král a měl tři syny. První se jmenoval Honza a další se 

jmenoval Dan a třetí byl Vítek. A tři 

bratři šli do světa a potkali 

čarodějku a ta je chtěla otrávit. Pak 

potkali dědečka, tomu bylo 99 let. 

Pak potkali kluka a tomu bylo 7 a 

pak šli s ním a pak dorazili na rybník 

a v tom rybníku byla jedna zlatá 

ryba. Jeden bratr řekl: „Splníš mi 

přání?“ Ryba řekla: „Ano.“ „Já chci 

psa.“ A šli dál. Pak uviděli studnu a v té byl vodník. Řekli: „Pojď s námi.“ A šli a šli a šli 

až za tři lesy a už byli unavení. Pak uviděli skálu a u ní byl čert a ten čert se jmenoval 

Petr. Potkali tři sudičky a první sudička řekla, že se jeden musí obětovat. Obětoval se 

Vítek. Foukl vítr, letěl kolem Vítka, vzal ho a pak letěli kolem školy. A byl šťastný konec 

zvonec a pohádky je konec. 

 

Martin Ťoupalík 

Za devatero horami a devatero řekami žil 

starý mrzutý král, kterému bylo 99 let, a 

měl syna Lukáše, kterému bylo 7 let, a měl 

svoji ženu, které bylo 99 let. Měli spolu 

dceru, které bylo 7 let. Žili na zámku a pak 

za princeznou přišel její kamarád. A pak se 

oženili a dopadlo to hezky.  

  

Vítek Chalačev 

 Martin Ťoupalík 
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Tereza Soukupová, 3. třída 

Za devatero horami a devatero řekami žil král, který měl syna, kterému bylo 99 let. 

Žena mu umřela, i když jí byly 3 roky. Královi byl 1 rok. Bylo to zvláštní království, bylo 

vzhůru nohama a stálo na jedné věži. I když mělo 7 věží. To království bylo 

začarované. Začarovala ho čarodějnice 3. kategorie, Elvíra. Protože král prohrál válku 

v 99 letech. Bojovali meči 1. kategorie a hůlkami 7. kategorie. Proto bylo království 

začarované. Není divu, protože král byl ještě malé mimino. Jednou bojovali zase, a i 

přesto, že jejich 99 letý syn už byl starý, proudila v něm mladá krev. Válku vyhráli a 

všechno bylo tak, jak má být.  

Dominik Šindelář, 4. třída 

Za devatero horami a devatero řekami… žil byl Dominik Šindelář a miloval číslo 35! Šel do 

pokojíku a psal úkol z matiky. Matika ho baví: 99-7+3x1-35-60x35=0. Počítal, pero mu s 

tužkou říká: „Víš, že se všemi neživými věcmi umíš mluvit? Proč nemluvíš? „Protože si lidi 

myslí, že jsem ve svém světě. Není ještě správná chvíle.“ 

Legenda vypráví, že jsou vzácné věci: vodový 

diamant, ohnivý diamant, vzduchový diamant, 

zemní diamant, lávový diamant a ledový diamant. 

Náš hrdina je našel a spojil je dohromady. To byla 

ta surovina, co pohání stroj do minulosti 1. Je 

nekonečno minulostí. První je rájová minulost. Stroj 

mě a sebe zmrazil. V minulosti mě stroj rozmrazil a 

udělalo to zvuk křup. 

„Ahoj, Lucko,“ pozdravil Vojta Lucku. „Jsem 

doma“ pokračování příště 

Lucka na to: „Ouuuu.“ Díváme se na to v televizi 

Z televize se ozvalo: „Vlastně hned.“ 

___________________________________________________________________________ 

Oheň, voda, vzduch, led, láva, země se 

transformuje na všechno diamant. 

Ta čára je konec.   

Dominik Šindelář 
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Vyprávění na klíčová slova 
 
Děti píší příběh, ve kterém použijí slova zahrada, most, klíč, pes a muž s kapucí. 

Slova mohou použít v libovolném pořadí. 

  

Lucie Šindelářová 

Bylo jedno království s velkou zahradou, kde 

rybník tekl a nad ním most, to je můj klíč mého 

příběhu. V tom království bydlela princezna, 

která na tom mostě pozoruje psa. Kolem 

království chodil muž s kapucí. Do toho byla 

zamilovaná. A tak žila s ním v tom nejhezčím 

království a to království najdete hodně 

hluboko pod zemí. 

 Kryštof Poukar 

Na zahradě rostou tulipány a narcisy. 

Jednou jsme jeli přes most koupit 

růže do zahrady. Pak jsme zahradu 

zamkli klíčem, pak jsme psovi dali 

kost. Pes šel spát. Šel jsem do 

obchodu, tam jsem potkal muže 

s kapucí. Pohádky je konec. 

Ondřej Ťoupalík 

Harry Potter má klíč od tajemné komnaty a hůlku. A když chtěl otevřít Harry 

Potter tajemnou komnatu, viděl muže s kapucí. A ten muž měl ještě psa. Šel 

z něj strach. A ten muž s kapucí byl Ron. Měl ještě myš. A ta myška byla 

roztomilá.   

Lucie Šindelářová 

Kryštof Poukar 
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Martin Ťoupalík 

Na zahradě parkuje traktor. Pod mostem plavou kačenky ve vodě a nesmím 

nechat klíče ve 

vratech. Můj pes mě 

vždycky přivítá. Muž 

s kapucí jezdí 

v traktoru. Traktor 

jezdí každý den do 

lesa kácet stromy a 

pak je zase tahat ven 

a pak přijede 

harvestor a nahází je 

na hromadu a pak se zapálí. Přijede klaďák, pak jedu domu, najím se a jedu zase 

kácet stromy. A to je konec. 

 

 Tereza Soukupová 

Byla jedna zahrada. Ale ta zahrada byla zakletá. Zaklel ji takový muž s kapucí. 

Tomu muži říkali Černý dráp. Černý dráp mu říkali proto, že když tu zahradu 

zaklel, ztratil něco velmi cenného, ano, je to ten černý dráp. Ten černý dráp byl 

velmi cenný. Skládal se z černého zlata a byl posázený několika rubíny. Do té 

zahrady se chodí přes most. U té zahrady žil i pes. Ten pes jednoho dne našel 

klíč. Vůbec nikdo nevěděl, že je to klíč od tajné skrýše. Jednoho dne se Černý 

dráp objevil zase, ale vesničané byli připraveni. Měli takovou kouzelnou 

krabičku, a kde ji vzali, to nikdo neví. Černého drápa do ní zavřeli a zahrada už 

od té doby byla normální. 

  

Martin Ťoupalík 
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Matěj Čermák 

Byla jedna vesnice. V té 

vesnici byl jeden pán a měl 

ženu a syna. Jmenoval se 

Kryštof a měli psa Matěje a 

měli taky krásnou zahrádku. 

A žili za mostem. A jednou 

ztratil klíč a donesl mu ho 

muž s kapucí. A ten Kryštof 

šel brzo do školy. A dařilo se 

mu tam dobře a pak byl dospělý a hledal si nějakou holku a najednou nastala 

zima a Matějovi nastala nemoc. Tak jeli za veterinářem a ten řekl: „Má rýmu, 

musí být doma. A tak dali Matěje domů. A Kryštof si ji brzo našel. A žili spolu až 

navěky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Matěj čermák 

Matěj Čermák 
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Limerik 

 

Hravá, vtipná báseň s pěti verši, která má rýmovou strukturu a - a - b - b - a. 

Nejslavnějším tvůrcem limeriků byl anglický básník Edward Lear.  

  

Václav Chalačev 
  

Byl jeden Hynek v Urbanově 

učil děti ve školákově 

Pil hodně kafe 

měl rád Toffifee 

Ten Hynek v Urbanově 

  

Tereza Soukupová 
  

Bylo jedno sluníčko, 

hřálo jenom maličko. 

Svítilo na koně, 

co stáli v záhoně, 

a dupali v něm maličko.  

 

Marta Veselá Jirousová 
 

Byl jeden mrzutec v Urbanově 

zakopl nešťastně na hřbitově 

Zlomil si pas 

pochroumal vaz 

Zůstal už ležeti na krchově 

  

Václav Chalačev 



22 
 

Lucie Šindelářová 

Byla jedna Alex v městě Minecraft 

Ta těžila diamanty a z nich kraftila kraft kraft 

Ty domy, co z nich kraftila, se jen blýskaly 

A ta se zamilovala do Endermana a měli spolu děti, které výskaly. 

A tak se měli krásně v měste Minecraft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hynek Vohoska 
 

Vačičák a vačice 

navštívili Dačice. 

Obdivují pomník cukru kostky, 

namáhají spolu svoje mozky. 

Ach. To není krabice? 

*** 

Byla jednou jedna babka, 

ta neměla ráda jabka. 

Měla na ně alergii, 

končím tuhle elegii. 

Zbyla po ní hrobka.  

 Lucie Šindelářová 
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Bořek Poukar: O vlkovi (autorská kniha) 
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Karel Hirš vypráví pohádku O třech synech 
(na motivy Karla Hirše staršího) 
 

Byl jednou jeden král a ten měl tři syny. Časně ráno jim král říkal, aby si našli princeznu. Ale 

moment, úplně jsem je zapomněl představit. Nejstarší syn byl Kozloň, druhý nejstarší syn se 

jmenoval Kravoň a nejmladší syn byl Prasoň.  

Ráno se vydali na cestu. 

Šli jeden den a potkali 

vlka, jak se snaží sníst 

ovci. Šli dál cestou 

necestou, až přišli do 

jedné vesnice jménem 

Žabokrky.  

 

 

 

 

 

Řekli si, že by potřebovali nějaké zvíře, aby na něm mohli jezdit. Kravoň jel na krávě, Prasoň 

na praseti a já vím, všichni jste to čekali, Kozloň jel na slepici. Stmívalo se a syni se utábořili.  

 

Dostali hlad, a tak si dali večeři. Ráno 

vyrazili. Prasoň si stěžoval, že je to 

moc daleko. Chtěl se vrátit, ale bratři 

mu to vymluvili. Všichni měli 

obrovskou žízeň. Hledali vodu a 

hledali. Došli k další vesnici jménem 

Steklé bahno, kde byla nádrž. Před 

lesem se zastavili a dostali velký 

strach, protože uviděli čarodějnickou 

boudu.  
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Opatrně prošli lesem a konečně došli k hradu. 

 

Všechny princezny měly muže krom jedné. Kozloňovi totiž došlo, že jde o ženy, a tak šel 

raději do gay baru.  

 

Vzkaz v láhvi 
 

Dominik Šindelář 

Ahoj, jmenuju se Smajlík Zmrzlina! Píšu vzkaz v láhvi. Co ti mám napsat? Nevím, kdo 

jsi. Kdo jsi? A co jsi? Jsi kluk nebo holka? Napsal bych Ti pohádku, ale jak? Napínavou, 

dobrodružnou, hororovou, romantickou, jakou? Kde bydlíš? Kolik ti je? Jsi dospělý 

nebo starý, dítě, holka, kluk? Píšu ti samé otázky. Ale jsem zmatený. Je rok 2007. 

Dochází mi místo. Pomalu končím, dochází mi náplň. Kdo to najde, mě nezná. Ani já 

tebe, komu to dojde.  

Tereza Soukupová 

Jsem pirát Džou Blek a potřebuju pomoc. Jsem uvězněn na nepřátelské lodi. Kluk: „Oni 

ještě dneska existujou piráti?“ Potřebuji pomoc, hledají poklad a jedině ty je můžeš 

zastavit. Vem nějakou loď a jeď na ostrov Prokletý meč. Tam najdeš poklad, ale dej 

pozor. Piráti budou okolo. Kluk: „Tak jo, jdeme hledat poklad.“ 
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Martin Ťoupalík 

Prosím, pojďte někdo vyčistit 

rybník U vodníka. Čekám na 

někoho. Prosím pomozte. 

V rybníku je velký nepořádek, 

tak někdo prosím pomozte.  

 

 

Matěj Čermák 

Potřebuji pomoc. Jsem na ostrově Duna. I když tu mám kompas, nemám loď a 

potřebuji na východ. Mám u sebe námořnickou armádu a neumím postavit loď. 

Ale snažili jsme se, ale nešlo to. Jenomže tu loď jsme prodali za koně a za mapy. 

Umíráme hlady. Nemáme jídlo a jdou po nás indiáni.  

 

Matěj Čermák  

Vítek Chalačev 

Napsal to R. T. a to byl duch. A bylo sedmero kouzelných hodinek a ty hodinky 

byly a Rettorn byl lovec hodin. A byl další duch Melchior for panke a ten byl 

strážce hodin. A Melchior měl 4 hodiny a R. T. měl dvoje hodiny. R. T. ukradl 

jedny hodiny a bojovali a Melchior získal 5. hodiny. R. T. na ně vyslal blesk a ten 

se odrazil a Melchior měl 6 hodin a pak získal zlaté hodiny a to je konec.  

Martin Ťoupalík  
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Saša Chalačeva:  
Liška Ryška  
(autorská kniha) 
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Básnické pokusy nejmenších básníků 
z naší školy 
 

Klárka Poukarová, Anežka Kadlecová, Lucka Šindelářová, Vítek Chalačev, Ondřej 

Ťoupalík 

 

Kočička 
 

Přišla kočka do školy 

chtěla dělat úkoly 

Pila pořád mlíko 

bolelo ji břicho 

Přišla k nám do třídy 

kousala tam křídy 

Pak domů odběhla 

viděla tam nemehla 

Ty nemehla jedly knížky 

zpívaly si třísky písky  

Kočička se přidala 

zpívala si tralala 

Dodnes zpívá kočička 

je to pěkná písnička 

 

 

 

Vítek Chalačev  

Klárka Poukarová  
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Vojta Pelej: Táta, kobra, sedlák, syn 
 

Seče trávu sedlák 

beruška odlétává dál a dál 

Syn šel do školy 

dostal od pana ředitele jedničku 

Strom je sám 

přišel k němu táta 

Zalívá ho, slyší něco v trávě, odhrne trávu, slyší slepejše. 

Uvidí kobru! 

 

Táta měl krmení pro 

všechny hady 

 

Táta si ochočil kobru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vojta Pelej  
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Anežka Kadlecová, Klárka Poukarová, Lucie Šindelářová 

Sežrala kočička rybičku 
 

Skočila rybička do vody 

myšička se schovala do stodoly 

Kočička hledala myšičku 

až našla rybičku 

Potom ji sežrala 

a myšička zmodrala 

 

 

 

 

 

Lucie Šindelářová, Anežka Kadlecová, Klárka Poukarová 

Krtek, myška a rybička 

 

Ptala se myška krtka 

zda neví kde je rybka 

Krtek nic 

hrabal se pryč 

Myšička s rybičkou  

odešly pryč 

 

 

 

 

Anežka Kadlecová  

Lucie Šindelářová  
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Jáchym Nosek 

 

Velí Verunka velbloudovi 

Velbloude vylez ven! 

*** 

 

Petr Pavlovi povídá 

Pavle poslouchej pohádku. 

*** 

 

Kočka kouká kolem 

kde kvetou kočičky  

 

 

Lucie Šindelářová: Holčička 

Byla jedna holčička 

co žmoulala si očička 

 

Žmoulala a žmoulala 

až si je vyžmoulala 

 
 
 
 

Adam Chalačev  
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Můj fantastický pokojíček 
 

Lucie Šindelářová 

Je to kouzelný pokojík, když rozsvítím nebo roztáhnu žaluzky, pokojík očaruje Polštíka, 

což je můj nejoblíbenější polštářek. Když si chceme hrát na džungli, pokojík to zařídí, 

vyčaruje liány a zlotřilého zloducha Dominika a jeho sluhu Křeňáka a já s Polštíkem je 

porazíme. Ale když zhasnu nebo zatáhnu, všechno se vrátí do normálu.  

Martin Ťoupalík 

Svůj pokojíček bych si přál mít hodně světlý a prostorný. Měl bych tam hodně 

traktorů a různé zemědělské stroje. Na zdi různé obrázky s traktory, kombajny, 

tatrami a vše, co potřebuje správný zemědělský kluk mít. V knihovně spoustu knížek a 

časopisů, ve kterých si rád čtu. Mamka i taťka mi říkají, že jsem jejich malý zemědělec. 

A to je konec. 

A na závěr jedna veselá rybí písnička 
 

Lucka Šindelářová, Anežka Kadlecová, Klárka Poukarová, Vítek Chalačev 

Rybička a její písnička 

 

Četla rybka rybička 

byla stará kmotřička 

 

A jak to napíšeme? 

Tužkou to napíšeme! 

V básničce je všechno 

možný! 

 

Říká rybka rybička 

druhé rybce rybičce 
Lucie Šindelářová  
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Toto zbývající místo můžete využít pro 
svoji vlastní tvorbu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pár slov na závěr 
 

Pokud se vám naše literární minipokusy líbily, napište nám na adresu 

julliana@centrum.cz Napište i v případě, že se vám náš sborník nelíbil; jsme 

otevření všem vašim názorům. Třeba se pro příště poučíme nebo něco 

vylepšíme.  

mailto:julliana@centrum.cz

