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Ú vodem 
 

Rok se s rokem sešel a Tvůrčí muka jsou znovu tady. Texty a ilustrace v tomto 

sborníku vznikaly především v hodinách tvůrčího psaní, které probíhalo 

v pondělí. 

A jak to v tvůrčím psaní vlastně vypadá? Snažíme se dopřát dětem tvůrčí 

svobodu a postupně odbourávat strach z psaní jako takového. U dětí to jde 

celkem hladce. Čím je člověk starší, tím je to horší. Malé děti jsou naštěstí 

svobodné a vynalézavé bytosti, které mají pořád plno nápadů. V tvůrčím psaní 

například vůbec neřešíme pravopis. To by způsobilo zbytečný ostych a obavy. 

Nehodnotíme známkami, ale ústně, a to vždy jen pozitivně. Děti tento způsob 

přirozeně přijaly a při hodnocení textů svých spolužáků si počínají už zcela 

bezprostředně a suverénně. Vždy jsou schopny v několika bodech hmatatelně 

shrnout kvality práce ostatních. Tím se mimo jiné učí formulovat své myšlenky a 

konkrétně pojmenovat různé stránky literárního textu. 

Sborník obsahuje kromě příběhů, detektivek, básní a anekdot i jedno rozsáhlejší 

dílo, jehož autorkou je Lucie Šindelářová. Jedná se o Superhrdiny ze třetího 

ročníku. Toto pozoruhodné vypravování rozhodně nepřehlédněte.  

Příběhy a básně jsou doplněny půvabnými dětskými ilustracemi, které též 

vznikaly zcela bez zásahů dospělé osoby.  

Přejeme Vám, ať jsou chvíle strávené u Urbanovských tvůrčích muk příjemné. 

Hezkou zábavu.   

za tým urbanovské školy Marta Veselá Jirousová 
 

 
 



3 
 

Mí sto č inu 
 

Děti prohledají kapsy a shromáždí všechny věci, které v nich najdou (sponka, 

čokoládová tyčinka, koupací čepice, průkazka na autobus, dva mobily, 

kapesníčky, trikolóra, peněženka, kulička, gumička a další drobnosti). 

Představte si, že všechny tyto věci se našly na místě činu. K jakému zločinu 

došlo? A proč se tam  tyto předměty objevily? To už vám prozradí následující 

příběhy.  

 

Viktorie Divišová, 4. ročník 

Tato vražda se udála 3. ledna 2019 v domě Chichotových. Jednoho dne zavolala 

paní Louková policii, protože našla mrtvolu pana Chichota, a tak se to začalo 

řešit. Případ řešil 

komisař Topinka. Podle 

důkazů se vražda udála 

takto: "zloděj" totiž 

neměl zlodějský úbor, a 

tak použil plaveckou 

čepici, aby se 

zamaskoval. Jelikož 

"zloděj" neměl ani nůž, 

použil sponku. Nejdřív 

nalákal pana Chichota na peníze, a pak ho svázal gumičkou. A pak se to stalo... 

Pan Chichot ležel na zemi mrtvý zabit sponkou na vlasy. Ale když "zloděj" utíkal 

z domu, tak mu vypadl mobil a rozbil se. A "zloděj" začal brečet, tak si vyndal 

kapesníčky a utíral si do nich slzy. Asi po dvou hodinách konečně utekl. Ale 

jelikož pan Chichot bydlel v Táboře a "zloděj" v Brtnici, musel jet busem, a tak 

mu ještě vzal kartu na autobus. 

No ale... určitě vás zajímá, kdo byl ten "zloděj". No, nakonec se ukázalo, že to 

byl zloděj Modrá kočičí peněženka. A tím byl případ uzavřen. S podpisem 

komisař Topinka.  
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Klárka Poukarová, 2. ročník 

Byl jednou jeden plyšový méďa. Jednou méďa šel do plastového domečku a 

vtom se to stalo. Méďu někdo roztrhl nůžkami. Nechal tam stopu. Vypadla mu 

peněženka. V té 

peněžence byla jeho 

fotka. Přišla méďova 

kamarádka panenka. 

Hned zavolala policii, ale 

pak přišel klouček, který 

měl za hračku méďu. Kluk ho donesl mamince a ta ho zašila. A ta policie zjistila, 

že to byl pan tučňák. Pak pan tučňák šel do vězení a všechno dobře dopadlo.  

 

Kryštof Poukar, 3. ročník 

Lupič našel klíče a kradl a kradl. A pak si lupič všiml, že tam je kočka, tak se 

přiblížil a ta kočka otevřela pusu a lupiče snědla. A tak se vyřešila vražda a 

nakonec ta kočka sežrala veverku a ta kočka zůstala ve vězení. 

 

Dominik Šindelář, 5. ročník 

Na to přišel Sherlock Holmes: „Proč tato vražda?“ Dva lidi chtěli Nutellu B-ready 

a bonbón. Tyto sladkosti měli dva manželé (nechtěli jim ty sladkosti dát, a proto 

ti dva lidi je zabili.  

Vražedná zbraň: Plavecká čepice. 

Věci: Manželé měli mobily. Manželka měla ve vlasech sponku a gumičky. 

Manžel kreslil obrazy. Manžel sbíral malé věci - gumu, reflexní pásek, figurku 

veverky, papírek, knoflík, 5 x stavebnici, 2 x mušle, korálek, kapesníky a 

trikolóru. Manžel měl peněženku s nápisem Tříkrálová sbírka, v ní bylo 14 Kč a 

klíč. Manželka měla peněženku s obrázkem kočky, v ní bylo 20 Kč a jelení lůj 

Astrid bílý. Na stole byla v obalu elektronická karta od Icomu.  
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Zavraždil je desetiletý pár 

holky a kluka. Nic neodcizili, 

až na to, kvůli čemu je 

zabili.  Kvůli tomu, co jim 

manželé nechtěli dát, a to 

byla Nutella B-ready a 

bonbón.  

 

Lučie Š indelá ř ová : Šupeřhřdinove  ze 
tř etí ho řoč ní ku 
 

Kapitola první 

My jsme takový malý 3. ročník. Jmenujeme se Vítek, Lucka, Zdena, Kryštof a 

Ondra. Zjistili jsme, že jsme superhrdinové. Víťa je super chytrej, umí myslet na 

200 procent. Lucka je super roztomilá, má ráda myš. Je roztomilá na 200 

procent. Kryštof je super rychlej, je rychlej na 200 procent. Zdenda je super 

drsná, rozšlápne 100 hmyzů a 100 hlemýžďů. Ondra umí boxovat nejlíp na 

světě a je taky super. Pracujeme proti Měsíčňanovi ve firmě MVJ za loukou pod 

názvem Chmýří. Vede ji tajný člověk, nikdo neví, kdo to je. Náš nejlepší a 

nejfunkčnější plán je, když já udělám psí oči, Kryštof připraví síť, Vítek přemýšlí, 

Zdenda kopne zloducha a Ondra ho dá do sítě.  

 

Kapitola druhá 

Byl krásný den. A když jsme s Kryštofem vyrazili na autobus, zavolala nás 

povinnost. Vyrazili jsme do firmy, kde jsme zjistili, co se děje. Vyběhli jsme do 

lodě, která nás donesla na místo činu. Byl to zlomyslný profesor Pako. Chtěl 

zabít posledního jednorožce. Zachránili jsme jednorožce, porazili profesora 

Paka a málem promeškali školu.  

Když jsme se vrátili domů, všichni jsme si lehli do postele. Nudila jsem se. 

Uslyšela jsem alarm. Ve firmě nám Vítek řekl, že Měsíčňan je syn velitelky, která 

zemřela. Vítek řekl: „Musíme vymyslet plán.“ „Ty máš furt nějakej plán,“ řekla 

Zdenda. „Zdendo, máš pravdu, musíme si promluvit,“ řekla Lucka. „Né, musíme 
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ho oběhnout,“ řekl Kryštof. „Musíme ho zmlátit!“ řekli naráz Zdenda a Ondra. 

„Né, né, né, né, né!“ Když se dohádali, řekli si, že si to vyřeší ve škole.  

 

Kapitola třetí 

Ve škole jsme se 

pohádali ještě víc. 

Nikdo z nás 

nevěděl, jak porazit 

Měsíčňana. Ale i 

přesto Zdenču 

napadl nápad: 

„Pokud je 

Měsíčňan zlej, což 

je, tak pro něj 

nebudeme 

pracovat.“ „Jo, máš pravdu,“ řekla jsem. No, moc nám to nešlo. Když už jsme 

nepomáhali ve světě, pomáhali jsme ve škole. A to i přes zákaz učitelů. Ale i 

detaily na světě mi nedaly a ostatní mi pomohli. Třeba s pomáháním starým 

babičkám přes silnici. To byl vždy můj koníček. Kdo by odolal babičce 

Hendrsnové a Lehinbelové, nejrozkošnějším babičkám tisíc kilometrů od 

Nevcehle! 

 

Kapitola čtvrtá 

Bylo to hrozný! Když se o pomáhání dozvěděla Lehinbelová, kecla to 

Hendrsnové a teď spolu chodí přes ulici. A k tomu přišly prázdniny a nemohli 

jsme dělat nic. Vtom Vítek svolal poradu. (PBP - Poradu bez práce). „Já vím, že 

je to pro vás všechny těžký, ale...“ „I tobě to nedalo, chtěls doučovat děti ze 

školy, které neuměly matiku, Víťansi!“ odsekla jsem. „Nenechalas mě domluvit. 

Musíme najít někoho, kdo nám s tím pomůže.“ Pak promluvil Ondra: „Pověsíme 

na někoho reklamu a on přiláká lidi.“ Najednou se všichni podívali na Kryštofa. 

A on šel jako reklama. Nakonec přijely miliony lidí a my se nemohli rozhodnout, 

komu dřív pomoci.  
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Album smolář u  
 

Co všechno se může stát smolařovi? Do jakých situací se může dostat? Přečtěte 

si naše album smolařů a hned v tom budete mít jasno. 

 

Viktorie Divišová, 4. ročník 

Smolař je ten, který si zapomene penál a ještě k tomu se píše test, na který se 

neučil, protože pařil na mobilu, který mu spadl a rozbil se. Tak si udělal čaj a 

vzal si pokladničku, že si za ty peníze koupí nový mobil, ale najednou drkl do 

čaje a ten se vylil na peníze a na stůl. Tak šel pro utěrku, ale uklouzl a zlomil si 

nohu. Chtěl zavolat záchranku, ale měl rozbitý mobil a byl doma sám asi dvě 

hodiny a pak přijde mamka a bouchne ho dveřma. Tak jedou do nemocnice, ale 

doktor má dovolenou. Tak jim nezbývá nic jiného, než si nohu léčit doma. 

 

Ondřej Ťoupalík, 3. 

ročník 

Smolař je ten, který 

nese zelnou polévku 

a zakopne o židli a 

nalije polévku 

spolužákovi za krk. 

 

Matěj Čermák, 4. 

ročník 

Byl jednou jeden 

smolař, který se 

jmenoval Honza. A jednou šel sehnat dříví, že si myslel, že mu to půjde. Ale ani 

jednou se netrefil, a tak rozmlátil celý špalek. A po dalším dnu to zkoušel znovu, 

až si rozflákal sekerku, a tak si zkusil vyrobit dřevěnou a to už mu šlo. A tak si s 

tou dřevěnou sekerou nasekal dříví. 
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Zdenička Chalupová, 3. ročník 

Smolař je ten, kdo šel na školní zahradu a píchne 

se o trn až do krve a bude křičet půl hodiny.  
 

Martin Ťoupalík, 4. ročník 

Smolaři nejde nastartovat traktor, tak místo 

toho, aby nabil baterii, tak rozdělá celý traktor. 

Vyndá chladič, traktor pořád nestartuje. Vyndá 

sáně, traktor pořád nestartuje. Vyndá baterku, 

traktor nestartuje. Vyndá motor, traktor 

nestartuje.  

Kolektivní  př í be hy 
 

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 pejskovi 

Byl jednou jeden pes. Bydlel v boudě a měl jméno Bady. Bady šel pro kostičku. 

Kostička ale nebyla na obvyklém místě. Kostička se ztratila. A šel ji hledat. Když 

ji našel, tak mu ji vzal vítr. Ta kostička byla moc rychlá. Letěla vzduchem, fuí, fuí 

a Bady za ní běžel ze všech sil. Už ji málem měl. Jenomže se zachytila o větev. 

Pak vítr zafoukal a kostička spadla. A to je konec.  

 

O nebojácném králíkovi 

Byl jednou jeden králík, který měl rád mrkve. Jednou ráno otevřel lednici a 

zjistil, že mu všechny mrkve došly. A tak musel jít pro mrkve do supermarketu. 

Ale v supermarketu bylo zavřeno, tak se vydal na zahrádku. Rozpršelo se, a tak 

si králík vzal deštník. Vtom začal foukat silný vítr. Málem ho to odfouklo. Králík 
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letí, ale nic se mu nestalo. Moc se mu to líbilo, tak křičel: „Jupííí!“ Ale bylo mu 

smutno, tak běžel domu a tam byl šťastný.  

 

O klukovi, který nerad chodil do školy 

Byl jednou jeden kluk a ten se jmenoval Pepa. Ten Pepa nerad chodil do školy, a 

tak vzal granát a šel na půdu od školy a pak utíkal domů a už jen slyšel, jak ta 

škola bouchla. A doma hrál Call of Duty. Každý zločin je ale po zásluze 

potrestán. Netrvalo dlouho a na dveře někdo zabušil. „Tady Policie České 

republiky. Ve jménu zákona otevřete!“ Byl tam i voják a ten měl raketomet a 

zničil dveře. Pepa říká: „No dobře, já se přiznám, byl jsem to já.“  

 

O křečkovi 

Byl jednou jeden 

křeček a ten byl 

smutný. Byl smutný 

a smutný. Tak byl 

smutný a smutný a 

smutný a pak šel do 

zoo, tam potkal lvy a 

šelmy a opice a hady 

a chameleony a 

ještěry. „Jsem 

smutný křeček a 

hledám si kamarády. Kdo se chce se mnou kamarádit? Jsem hodný a mám samé 

dobré nápady.“ A vtom se tam objevil křeček džungarský a stali se kamarády a 

už nebyl smutný. 

  

O smutné princezně  

Byl jednou jeden král a ten měl dceru. A ta byla šíleně smutná. Jednou přišel 

princ a ptal se na ruku princezny. „Naše princezna Smutněnka je ale moc 

smutná,“ řekl král, „musíš ji nejprve rozveselit.“ A princ ji zkusil rozveselit. 
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Jenomže to nešlo. Prince napadl poslední trik a ten vyšel. Nakonec se vzal s 

princeznou. To ale není konec pohádky, jak byste si mohli myslet. Princovi a 

princezně se totiž narodily tuze smutné dětičky. Plakaly a plakaly. Ale tatínek je 

rozesmál a to je pohádky konec.  

 

O mrňousovi 

Byl jednou jeden mrňavý kluk. Jmenoval se Mrňous. Rozhodl se, že už nebude 

malý. A jednou potkal velkého. Velký se ho ptal: „Proč pláčeš, Mrňousi?“ „Už 

nechci být malý.“ „Tak se zalej,“ řekl velký. Velký se smál. Malému se rada 

velkého líbila. „Půjdu hledat vodu,“ rozhodl se. Malý šel daleko, ale vodu 

nenašel. Šel dál a dál a dál, ale vodu ne a ne najít. Přiletěla víla a ta mu dala 

mapu. Na mapě bylo nakreslené místo, kde je malá studánka. Malý šel ke 

studánce, nabral si vodu do konve a pořádně se zalil. Cítil v kostech, že začíná 

růst a radoval se, že už mu nikdo nebude nadávat do mrňousů.  

 

O státech  

Byly jednou jedny státy 

a ty státy se neměly 

rády, tak se kously, až se 

stvořilo moře. A tam 

nastala bouřka. A jak se 

tam pokousaly, tak z 

toho kousance začaly 

vytékat drahokamy, 

rubíny a smaragdy. A 

pak se vynořila mrtvola. Mrtvola vyplula na hladinu. Ale ona to nebyla mrtvola, 

on to byl žralok.  

 

Traktor a vata 

Bil jednou jeden traktor. Protože bil pořád, tak mu říkali traktor úderník. Tloukl 

a tloukl. Až jednou zatloukl svého majitele do země. Majitel se propadl do ráje 
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traktorů. Vykřikl: „***!“ 

(sprosté slovo). Co to je? 

Potom jezdil traktorem sem 

a tam a kupoval si 

traktorovou zmrzlinu: „To je 

boží,“ říká si. „Toto je země 

mých snů. Jdu si koupit 

traktorovou cukrovou vatu. 

Mňam. Málem jsem řekl 

mňau.“ A všichni se po něm 

ohlédli. A najednou byl v traktoru a od té doby už nezatloukal. 

 

Babička převlékačka 

Byla jednou jedna babička, která chodila každou neděli na procházku do 

blízkého lesa. Vždy v neděli se hezky oblékla a šla na nákup do obchoďáku v 

Jihlavě. Do obchoďáku chodila každý pátek. V sobotu chodila do Kauflandu a ve 

středu se převlékala za paní učitelku Veselou. Vzala pravou paní učitelku a šla 

na tvůrčí psaní. A třeba tohle je práce pana ředitele. Babička se vlastně moc 

ráda převlékala. Ve čtvrtek se obvykle převlékla za 

bezdomovce a u Tesca prosila lidi o peníze. „Dejte 

chudé stařence almužnu.“ V úterý se převlékala za 

zmrzlinářku. V pondělí za youtuberku. Ale jednou 

zapomněla. A to byla velká chyba, protože si 

nevydělala žádné peníze a ani neměla u jednoho 

videa tisíc zhlédnutí a tuhle chybu už nikdy 

neudělala. Nikdy, nikdy, nikdy.  

 

Nová aktovka 

Byla jednou jedna aktovka a ta aktovka byla velmi 

unavená. Protože nosila pořád nějaké těžké věci. A 

hádejte, čí to asi byly věci? Byly to moje věci, 
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Terezy Soukupové. Bylo tam pero, tužka a guma v penále a v učebnici v 

deskách. A těšila se na prázdniny, o kterých pojedou k babičce a dědovi do 

Třebíče a tam si alespoň aktovka odpočine, protože o prázdninách se do školy 

nechodí, protože není škola. Z aktovky se vyndají věci a aktovce se uleví. 

Aktovka si o prázdninách ulevila, Terezce se koupila jiná a tuhle používala na 

hraní si na školu, a to moc často. A to je konec trápení aktovky a všech našich 

aktovkových příběhů.  

Tájemná  záhřádá (společ ne  vypřá ve ní  Ade lky, 
Nikolky, Tomá s e á Vojty N.) 
 

Byla jednou jedna tajemná zahrada. A tam někdo šel a hledal tam poklad, jenže 

nic nenašel. Šel do stromu a v tom 

stromě uviděl něco zářit. Copak to asi 

bylo? Šel za světlem, ale furt neviděl, co 

tam je. Myslel si, že tam je poklad. Ale 

nebyl. Byl to totiž oheň.  

„Tak tady budu spát,“ řekl si. 

Ale v tu ránu někdo vyšel zevnitř. Byl to 

duch. Ale nebyl! Byla to malá holčička 

převlečená za ducha, měla na sobě totiž 

pláštěnku. 

„Ahoj, jak se jmenuješ?“  

„Já se jmenuju Emilka a jak Ty?“ 

 „Ale za to my nemůžeme, že jsme se tady takhle potkali v tom stromě.“  

„Já nevím, jak jsme se tu potkali. No, já jsem malá holčička, hledala jsem 

poklad, stmívalo se, tak jsem si udělala tábořiště.“  
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Zhasl oheň a shořel strom. Holčička Emilka a Pepa utíkali honem rychle pryč 

z toho stromu, aby neuhořeli; a schovali se do dalšího stromu. A zase uviděli 

malé světýlko, ale zase 

neviděli, co tam je. Mysleli 

si, že to je poklad. Byl to 

oheň.  

„Další oheň? To snad ne, co 

budeme dělat?“ 

„Určitě ho někde najdem.“ 

Ale nikde nic nenašli, 

jenom malého chlapečka, který se krčil v koutě. 

„Dobrý den, jak se jmenujete?“ 

„Pepa Mrázek.“ 

„Pepa Mrázek? Ty máš stejné jméno jako já, já jsem taky Pepa. Poď odsuď pryč, 

brzy to tu shoří.“ 

„Můžem být kamarádi a najdeme poklad.“ 

Ale v tu ránu strom začal hořet. Strom shořel. Běželi do keře, ale tam našli 

světýlko. Nebyl to poklad. Byl to druhý Pepa Mrázek s lampičkou.  

„Ahoj Pepo Mrázku, já jsem Pepa Mrázek, jaktože se jmenuješ stejně jako já a 

vypadáš úplně stejně jako já?“ 

„To se snad zblázním, nazdar.“ 

„Hledal jsem poklad, nenašel jsem ho. Ale vygooglil jsem si, že poklad není 

v zemi, ale v nějakých keřích.“ 

Nenašli ho. Žádnej poklad tam nebyl. 

„Protože sem ho sežral,“ řekl Pepa Mrázek 2. 

A to je konec.  
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Tájemná  záhřádá 
 

Tyto příběhy jsou inspirované návštěvou zahrady básníka Bohuslava Reynka 

v Petrkově 

 

Klárka Poukarová, 2. ročník 
 

Žila byla jedna veverka Zuzka a ta 

bydlela v jedné zahradě. Bydlela v 

jednom velkém domě na stromě. Vedle 

ní na stromě v domě bydlela její 

kamarádka veverka Kája. Veverka Kája 

taky bydlela ve velkém domě. Jednoho 

dne veverka Kája přišla za svou 

kamarádkou Zuzkou, ale zapomněla 

zamknout dveře. Za chvilku přišli veverčí 

zloději a veverce Káje ukradli všechny 

ořechy. Když Kája přišla domů a řekla: 

„Já jsem zapomněla zamknout,“ tak šla za Zuzkou a řekla: „Vykradli mě.“ Zuzka 

řekla: „Já ti pomůžu udělat novou zásobu ořechů.“ A tak šly. Když to všechno 

nasbíraly, tak se šly vyspat a Kája řekla: „Už si budu dávat pozor a budu 

zamykat.“ 
 

Vojta Pelej, 2. ročník 

Náš příběh začíná. Šli jsme do 

zahrady a ta zahrada byla jako 

prales. A v té zahradě žila monstra 

a létají tam duchové a koukal na 

mě zombík a povídal: „Mozky!“ A já 

jsem voják a zastřelil jsem toho 

zombíka. Najednou za mnou byl 

kostlivec s lukem a pak mě zastřelil. 
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Adam Chalačev, 2. ročník 

Byla jedna zahrada, tam 

byla tráva, byl tam 

domeček a byly tam stromy 

a byl tam velký dům a byly 

tam keříky a byly tam 

jahody a borůvky a byly tam 

veverky a byly tam třešňové 

stromy a vysoká tráva a 

vysoké stromy a zvířátka a vypadalo to tam krásně a byly tam pěkné květiny a 

kopřivy.  

 

Adám Cháláč ev: Diámántovy  keř í k 
 

Byl jeden keřík a byl diamantový. Kdo se opovážil ho utrhnout, ten byl napaden 

chrániči. Oni by pustili jenom pravého superhrdinu.  

Z keříku se může utrhnout pouze jedna větev. 

Kolem je kouzelná tráva, která umí vyslat laser a člověk je hned napadrť. Kdo se 

tam dostane a větev utrhne, když chrániči spí, na toho tráva zaútočí laserem a 

je napadrť. 
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Šonet 
 
Sonet (česky znělka) je báseň, která má 14 veršů. První dvě sloky jsou po čtyřech 
verších, další dvě sloky mají verše tři.  
 
Vítek Chalačev, 3. ročník: Tajemství 
 
Zavřené oči máš a spíš! 

O čem tak asi andílku sníš? 

O lásce a přátelství, 

mám tu velké tajemství! 

 

Mým velkým snem je hodný být 

a mou maminku nezlobit. 

Být hodným synem, bráškou 

nebýt pro ně překážkou. 

 

Mám je všechny hrozně rád, 

chtěl bych si s nimi hrát, 

někdy se se ségrou prát. 

 

Je to moje tajemství, 

o rodinném přátelství. 

Zde je moje království. 

 
Václav Chalačev, 5. ročník 

 

Byl jednou kluk jeden 

Vypadal jako Karel Jaromír Erben 

Byl jednou převlečený za kovboje 

Vypadalo to jako kdyby šel do boje 
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Šel jsem s ním jednou sbírat jahody 

Spadl jsem přitom do vody 

Zmokly mi kalhoty 

Měl jsem na sobě sotva boty 

 

Karel šel sbírat pampelišky 

Vybafli na něj lišky 

Viděl kolem sebe jenom vláčky 

 

Pak jsme šli domů do tepla 

Oba jsem vypadali jako zmoklá Aneta 

Pak pode mnou praskla parketa 

 

Tereza Soukupová, 4. ročník: Kohout, Alík, slepice a kůň 
 

Dnes jsme měli k obědu kohouta. 

Táta mi říká jdi do kouta. 

Já nechci do kouta. 

Jenom proto, že jsme měli kohouta. 

 

Náš pes se jmenuje Alík. 

A moc rád rozbaluje balík. 

Máme doma slepice hezčí. 

Ale ty nejsou o nic moc lepší. 

 

Já chci doma koně. 

Ale chci taky tůně. 

Jako ostatní. 

 

Náš Alík pes. 

Má rád naši ves. 

Tolik mám zvířátek. 
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Př í be h ná klí č ová  slová 
 

Za pomoci Slovníku spisovné češtiny jsme vylosovali slova: sedačka, trojče, 

nekuřák a pan Růžička. Děti psaly příběh, kde se všechna tato slova musí v 

nějaké podobě vyskytnout.  

Vítek Chalačev, 3. ročník 

Pan Růžička zná trojčata. 

A pan Růžička je nekuřák. 

A právě teď sedí na 

sedačce. A užívá si 

pohodlí. A svou celou 

vesnici Nekuřákov má 

rád, protože tam nejsou 

žádní kuřákové. 

Zdenička Chalupová, 3. ročník 

Byly jednou trojčata. A víte co je zvláštní? Narodily se na sedačce. A jejich 

tatínek byl kuřák. Jmenoval se pan Růžička. Byli spolu hodně šťastní. Jejich 

kamarád se jmenoval Motomoto a furt říká: Jméno hezký dvakrát řekni. Tak ho 

pozvali, sedli si na sedačku a koukali se na televizi. Trojčata si usmyslela, že by 

mohl Motomoto u nich přespat. Tak se zeptali a vyšlo to. Usnuli a najednou 

uslyšeli chrápání a Moto Motomoto vyhnali z domu a řekli, že už u nás nebude 

spát. A od té doby už nepřišel. A pan Růžička se stal nekuřákem. No a to je 

konec. 

Terezka Soukupová, 4. ročník 

Pan Růžička je starý pán, který bydlí ve starém domě v ulici Zmrzlinová. Číslo 

popisné má 82 a taky mu je 82 let. Víte, ten dům byl kouzelný. Čím víc ten pán 

stárnul, tím víc stárnul i dům. Pan Růžička se zanedlouho odstěhoval a 

nastěhovali se tam tři trojčata Verča, Monča a Kamča. Byla to mladá děvčata, 

tak si umíte představit ty mejdany a večírky. Verče, Monče a Kamče bylo 21 let. 
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Verča, Monča i Kamča věděly, že dům je kouzelný. Ale divily se, že domu je 22 

let a jim jenom 21. Bylo jim to hodně divné, tak šli domů a sedly si na sedačku a 

přemýšlely. Kamča nebyla nekuřák jako Verča a Monča, tak si zapálila cigaretu a 

přemýšlela dál. Vtom to Monče došlo: "Holky, my jsme zapomněly na naše 

narozeniny." "No jo," řekla Verča. Tak si řekly, že to hned musí napravit. "Zítra 

uspořádáme oslavu narozenin 

nás tří," řekly všechny 

najednou. Když oslava 

skončila, šly spát. A od té 

doby číslo 22 domu už navždy 

zůstalo.  

Viktorie Divišová, 4. třída 

Byl pozdní večer, první máj, 

večerní máj, byl lásky čas. 

Jelikož není první máj ani lásky čas, poslechněte si tento příběh a zasmějte se 

zas. 

Dobrý den, jmenuji se pan Růžička a žiju tady v naší vesnici 48 let. Žilo se tu moc 

pěkně, dokud se sem nenastěhovala rodina Bongů, kteří měli trojčata. Ta 

trojčata byla strašně neposedná, například udělala toto: Jednou rodičům zničily 

sedačku, protože ukradly ze zoo papouška a ten tu sedačku zničil. Nebo jednou 

jsem byl v jedné slušné restauraci a rodina Bongů tam byla taky. V restauraci se 

ke mně chovaly celkem hezky, ale pak to začalo. Přišly za mnou a slušně 

pozdravily. Tak jsem je taky pozdravil. No, ale pak mi daly papír, na kterém 

stálo: "Raději se schovejte, bude to bomba." Tak jsem se tedy schoval a udělal 

jsem dobře. Trojčata totiž máčkla na nějaký čudlík a najednou po celé 

restatauraci vytryskl kečup!!! No, raději se ani neptejte, co se dělo dál... 

katastrofa tohle. Dokonce pokecaly i ceduli "jsem nekuřák". No ale pak přišel 

ten moment, kdy jsem si uvědomil, že sedím v kině na filmu 

Katastrofální  trojčata.  
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Absolutní  bá sen  
 

Je psaná slovy, která v našem jazyce nic neznamenají. Autor si vytváří nový 

vlastní jazyk. Přesto takové básni můžeme částečně porozumět. 

 

Tereza Soukupová, 4. ročník: Jásot a smutek 

Žázm duchazení pesákom? 

Nadoparaduvasez kom. 

Nedopegosa atí! 

Jásení aázenečakí. 

Šekemeaetenekegezeně? 

Nohamušaneveně. 

 

Viktorie Divišová, 4. ročník: Co šeptal vánek 

Fuuu lsmastchch... 

vaássssluc 

aaaahmarru 

missstorááálú 

 

Matěj Čermák, 4. ročník: Rozčilování 

Grrrrrrrn-grrrrrrrr 

grrrrrrrr-grrrrrrrrn- 

grrrrrrrr. 

 

Lucie Šindelářová, 3. ročník.: Abeceda 

Augen, blengen, celgen 

čeltěn, deltěn, děltěn 

elgen, felgen, gelgen 

helgen, chelgen, i-ie 

jenten, kenten, lenten 

melten, nelten, něltěn 
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olgen, pelgen, quelten 

renten, řelten, selten 

šelten, telten, tělten 

unten, venten, wukui 

xelen, yenen, zelen 

želen. 

Cenok 

 

Václav Chalačev, 5. ročník: Modlitba Václava 

óóómmm óóómmm óóómmm 

óóómmm  óóómmm óóómmm  

 

Dominik Šindelář, 5. ročník: Chci tě zabít příšerou 

Endž end forď blač bananas d killajč 

drs flejč drsnajč gvejč disflajk 

bleqesčďď borfaboriskejč skubj. 

Dlejč? Son dlajč, kvejč kikl! 

Disklej! Hauga, bluga. 

Dlejčkvejdospasítoborfabordespasítoborisbendysíto! 

Dislajkit, dislajkit! 

Yauly killing! Angryč bossfajtek? 

Tututu tututu. Noč bossfajtik 

Killť! Frum. 

 

Př í be hy ná vyjmenováná  slová 
 

Dominik Šindelář, 5. ročník: Syn, který jedl jenom sýr 

Byl jednou jeden syn. Byl sytý, protože měl nejoblíbenější jídlo sýr. Synův táta 

byl sýček a máma byla sýkora. Vážně! Táta slyšel v práci kouzelnou větu, pak 

měl říct přání. Jenže byl v tom háček. 

Pokračování příště... 
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Reklama: Syrový, sychravý, usychat, syčet, sypat 

Člověk, který tu větu řekne, může splnit přání jen sobě. Maminka se tatínka 

zeptala: "Jak je ta věta?" "Spi sladce, sysle. Pak řekni přání," opakuje pak matka 

synovi. "Tu větu řekni, a pak řekni, že nechceš jíst jen sýr." Syn řekl: "Spi sladce, 

sysle. Ať nejím jen sýry." A pak. Bum! Září syn světle a tmavě fialově. Najednou 

nejí jen sýr. Pak se tam objeví veliký, moc moc moc maxi maxi veliký a zlý sýr. A 

co bylo dál, už se nedozvíte. Tak čau. 

 

Tereza Soukupová, 4. ročník: Myš, pan Chmýří a hlemýžď 

Žil byl jeden hlemýžď a jedna myš. Ti se spolu kamarádili. Oba dva bydleli v 

Litomyšli a oba měli rádi dobrodružství. Jednou povídá myš hlemýždi: 

"Hlemýždi, nudíš se? "Ano, nudím se. A ty?" "Já taky." Tak se rozhodli, že 

vymyslí nějaké to dobrodružství. Jednou takhle šli a potkali pana Chmýří. Ptají 

se: "Pane Chmýří, zažil jste někdy nějaké dobrodružství?" Pan Chmýří: "Ano, 

zažil." "A jaké?" ptají se oba. "Když jsem se naučil vyjmenovaná slova." 

"Opravdu?" ptá se hlemýžď. "Opravdu! Ještě je možná umím. My, mýt, myslit, 

mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, 

nachomýtnout se, Litomyšl." Myš: "Já jsem tam taky!" Hlemýžď: "Já taky!" Pan 

Chmýří: "Právě proto jsem se to zkusil naučit. 

 

Ondra Ťoupalík, 3. ročník 

Byla jedna vydra. A ta vydra byla vydra, ale uměla se přestrojit v iron vydru. Ale 

převlékala se v utajení. Jednou slyšela nějaké divné výskání. Šlo to od vysoké 
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věže. Koukla se pořádně a na té vysoké věži umýval okna nějaký pán. Ten pán 

viděl vydru, jak se převléká a en pán se polekal a spadl a zemřel. Od té doby už 

se nikdy nepřevlékala jako iron vydra. 

 

Lucka Šindelářová, 3. ročník 

Byla jedna myš Jůlinka a ta 

Jůlinka měla maminku Klárku a 

tatínka Erika. Když odešli, 

Jůlinka vylezla z pelíšku a 

utekla. Běhala mezi bylinami a 

mezi dobytkem, až narazila na 

kobylu a býka Přibyslavovi, 

kteří se zeptali: "Co tu děláš?" 

Myš řekla: "Pocházím z vesnice 

Nábytek a jmenuju se Jůlinka a 

mám příbytek s číslem 22. A 

vy?" "Já jsem Bystrý a to je Bylinka Přibyslavovi," řekl býk se jménem Bystrý. 

Vypráví pan Obyčej. 

 

Zdenička Chalupová, 3. ročník 

Bylo jednou šest koťátek. A ta koťátka se zmýlila, že vidí myš. Tak tam běžela a 

myš tam nebyla. Rozhlížela se a rozhlížela a furt nic. A potom maminka přišla. A 

koťátka hned řekla: "Já chci mít myš, myš, myš." A potom přiletěl hmyz. A 

koťátka se zase zmýlila, protože si myslela, že hmyz je jejich nepřítel. Ale už byla 

unavená. Tak dobrou noc. Tak čau, kočky! 

 

Matěj Čermák, 4. ročník 

Byl jednou jeden dobytek, ale v tom dobytku chyběla kobyla a býk. Bystrý 

farmář se jednou rozhodl, že se podívá po kobyle a po býkovi, ale nikde nic a nic 

a najednou uviděl stařenku. Řekl jí: "Dobrý den, nevíte, kde najdu kobylu a 

býka?" Stařenka řekla: "Řeknu ti to, ale musíš mi dát tvojí nejoblíbenější 
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slepici." Farmář řekl: "Ano, ale ty mi řekneš 

dřív, kde najdu kobylu a býka." "Platí," řekla 

stařenka. "Kobylu a býka najdeš v bytě, který 

je na Nábytkové hoře." Farmář jí dal svoji 

nejoblíbenější slepici a farmář šel a šel, našel 

býka a kobylu a vrátil se spokojeně domů. 

 

Háiku 
 

Haiku je prastará forma japonské poezie. 

Sedmnáctislabičná báseň zachycuje prchavý 

okamžik v přírodě. Má veršovou strukturu 5 - 7 - 5.  
 

Viktorie Divišová, 4. ročník 

Umlkli ptáci 

příroda voní. Řekni 

zvoncům ať zvoní. 
 

Ondra Ťoupalík, 3. ročník 

Zemědělec má 

naleštěné boty a 

teď krmí pejsky. 

 

Tereza Soukupová, 4. ročník 

Ptáci zpívají 

Děti jsou na zahradě 

a píší haiku 

 

Václav Chalačev, 5. ročník 

Umlkli ptáci 

bylo ticho a náhle 

se někdo ozval 
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Kryštof Poukar, 3. ročník 

Mrazivé ráno 

když vyjdu z domu zima 

potom je teplo 

 

Př í be hy podle obřá zku  
Děti dostaly kartičky s obrázky (z deskové hry Dixit) a napsaly krátký příběh, 

který jim karta vyprávěla 

 

Václav Chalačev, 5. ročník: Smutný méďa 

 

Byl jednou jeden chlapeček, který měl za 

půl roku mít narozeniny. Když šel s 

maminkou do obchodu, tak tam zahlédl 

méďu Béďu a prosí maminku: 

"Maminko, koupíš mi tohohle 

medvídka?" Maminka: "Ten je moc 

drahý. Třeba ho dostaneš k 

narozeninám. 

Uběhlo čtvrt roku a chlapec s maminkou 

se vydali do obchodu, kde byl minule 

méďa Béďa. Když tam dorazili, tak 

chlapeček řekl: "Maminko, ten méďa tu 

není." A méďa byl velice smutný, že ho 

nezískal ten chlapeček. 

Druhý den, když přišel do školy, tak jeho spolužák držel méďu v ruce. Chlapec 

se ho šel zeptat, jestli by mu ho nedal. Spolužák mu řekl: "Něco za něco, mladý 

pane." Chlapeček si přinesl do školy svůj nový prak a řekl: "Tak já ti za to dám 

svůj nový prak. A spolužák řekl: "Ok, tak mi to dej, já ti ho dám taky." Tak si to 

vyměnili a najednou už méďa smutný nebyl. A to je konec trápení. 
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Lucie Šindelářová, 3. ročník: Smutný jelen 

Bezhlav 

Byl jeden jelen a říkal si Bezhlav, protože znal 

příběh z knihy i z TV o bezhlavém rytíři. 

Jednou se procházel po tichém lese. Pod ním 

nebyla ani větévka, ale větve praskaly, lovci 

přišli, zabili jelena a odešli. Jelenova hlava 

visela na zdi nad bílou kočkou. Bílá kočka mu 

řekla: "Jsem kocour Štístko a ty máš štěstí. S 

kým promluvím, má vždy štěstí. Ty teď stejně 

žiješ, teprve ti budou řezat tělo. Rychle uteč." 

Jelen nabral síly a utekl do lesa na 

stanici Změňte si jméno a změnil si ho 

doopravdy na Bezhlav. Stejně mu tak říkali a Štístko běhá za ním možná 

dodnes. 

 

Martin Ť.: Žrout baráků, 4. ročník 

 

Žil byl jeden žrout domů, jedl i traktory, vrata 

a pak jedl i lodi. Dával si je do tašky. Čím byl 

větší, tím větší musel kupovat kalhoty. Jedl i 

bytovky, každý den snědl 2 vesnice nebo 1 

město. Pak už se nevešel do postele a pak si 

musel koupit novou postel. A bylo mu jedno, 

jestli byl velký nebo malý. A pak měl tak 

kulaté bříško, že se po něm mohl kutálet jako 

balvan. 
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Zdenička Chalupová, 3. ročník: Výlet 

 

Byla jedna země. V té zemi byla pořád a pořád 

voda. A byli tam obři. Jedna z nich byla mořská 

panna. Jednoho letního dne tam plula loďka. 

Byla hrozně malinká. Víte proč? Byla to totiž 

loď vzkazovní. Poslal to totiž jeden kluk. Měl na 

druhém ostrově svého bratra. Tak mu poslal 

dopis. Byl zamotaný do ruličky. Bylo tam 

napsáno... No, to se dozvíte v obrázku: Ahoj 

Marku, jak se máš? Já dobře. Právě si to někdo 

čte. Jo, málem bych zapomněl, hodně štěstí a 

zdraví. Tak ahoj. 
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str. 6 Vojtěch Pelej 

str.7 Klárka Poukarová 

str. 8 Zdenička Chalupová 

str. 9 Vojtěch Pelej 

str. 10 Jáchym Nosek 

str. 11. Tomáš Hemza, Tereza Soukupová 

str. 12 Adéla Soukupová 

str. 13 Nikolka Divišová 

str. 16 a 17 Kryštof a František Veselí (externí spolupracovníci) 

str. 18 Vítek Chalačev,  

str. 19, 20 Tereza Soukupová 

str. 21 Tereza Soukupová, Dominik Šindelář 

str. 22 Klárka Poukarová 

str. 23 Lucie Šindelářová 

str. 24 Matěj Čermák, Ondřej Ťoupalík 

 

 

 

 


