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Petra Jungvirtová 

Je to chlapec, který zažívá spoustu dobrodružství a zábavy. Píši o 

něm, protože jeho osoba, jeho tělo, existence atd. je pro mě zajímavá a 
dodává mi inspiraci. Každý by řekl, že je to malý blonďatý obyčejný kluk 

s milým kukučem, ale mě nezaujal jeho vzhled nebo dětský úsměv, mě 
zaujalo jeho chování, povaha a duše. 

Jeho chování je nepředvídatelné, má svou hlavu, a proto se nechá 

snadno oklamat. Každý, kdo ho zná, třeba i jen z povídání, ví, že tento 
neobyčejný chlapec má duši křehkou a láskyplnou, a proto je jeho každý 

den radostný a bezstarostný. Dokáže si život užívat, i když je často sám, a 
právě proto mu nemůžeme vytýkat, že když se jednou za čas setká s živou 

bytostí, že toho po ní chce moc. Přátelství, které dokáže lidem dát, je 

nepředstavitelně velké a pevné. Je vám oporou a kamarádem v těžkých 
chvílích, dokáže podat pomocnou ruku, když jste v nesnázích, když vám 

hrozí nebezpečí, když se potřebujete vyplakat, pořád tu je a snaží se vás 
rozveselit. Udělal by pro vás cokoliv. Jeho láska k práci, zvířatům, 

rostlinám a bůh ví co ještě dál je pro mě neskutečnou podívanou. Jeho 

snaha vytvořit lepší a veselejší svět je takřka nádherná. Ale nejkrásnější je, 
když vidíte, jak se tento hošík samostatně a pořád dokola pere s problémy, 

tíhou, námahou a vy víte, že je to on, kdo vždycky vyhraje. A to je 
podstata tohoto textu, uvědomit si, jak jsou děti výjimečné a právě Malý 

princ je podstata dětství. Malý princ má rád západ slunce, teď už vím 

proč, protože ví, že když slunce zapadne, tak musí zase vyjít a svítit lidem, 
aby viděli, jak velké štěstí mají, že jsou na světě. 

Nikdo neví pravý důvod, proč píši tuto charakteristiku, možná jen 
tak, možná pro radost, kdo ví, ale jedno co vím, je to, že Malý princ je 

skvělý chlapec, i když ho znám jen z knihy. A proto vám tuto knihu 

doporučuji. Ale nesmíte ji jen číst, musíte se do toho vžít a cítit tu lehkost 
dětství, o tom to je… 

Tak třeba někdy příště 

s pozdravem Peťa Jungvirtová 



Hana Švédová 

Žije na zázračné planetě. Malý, střapatý, s růžově-modrým pláštíkem, 

černými botami, žlutým páskem, šedým kordem a zejména velkou 
neobyčejností, tak takový je Malý princ.  

 Vzhlížím k němu s velkým obdivem, jaké pochopení má pro druhé.  

 Z jeho chování můžeme vysledovat pozoruhodnost, ale především 
fantazii, za kterou se nestydí. Při řeči vypozorujeme trochu naivity, 

přemýšlivosti, lehkovážnosti, skromnosti a kapku rozmazlenosti. K lidem 
se chová mile a vstřícně. Práce se nebojí. Povahu má velmi milou. Má 

smysl pro odpovědnost, samostatnost a je přátelský. Jediné co bych mu 

mohla vytknout, je příliš velká, bujná představivost.  
Malého prince jsem si během čtení knihy oblíbila pro jeho kladné 

vlastnosti a milou povahu. Nám dětem by mohl být příkladem.  

Petra Kubáková 

Začetla jsem se do knížky a najednou vedle mě stojí živý Malý princ. 

Strnula jsem překvapením, protože vypadal úplně stejně jako ten na obalu. 

Přes sebe měl volně přehozený dlouhý, světlomodrý plášť a na ramenou se 
mu třpytily dvě zlaté hvězdy. V úzkém bledém obličeji svítila radostná 

malá kulatá očka, měl rovný nos a malá něžná ústa. Celý jeho obličej byl 
milý a příjemný. Tvářil se trochu udiveně, asi ho velice překvapilo setkání 

se mnou. Na sobě měl bílou kombinézu se širokým zlatým opaskem a na 

nohou vysoké černé holínky. Kombinézu zdobila velká světlomodrá 
květina. Můj pokoj zalila záře, která vycházela z jeho zlatých kudrnatých 

vlasů.  
Byl zdrženlivý a ostýchavý, vyprávěl mi jak žil v oblasti asteroidů, jak 

se staral o svoji planetu a také o svoji růži, kterou, i když byla pyšná, měl 

moc rád.  
Byl milý, přátelský, trpělivý a nesmírně zvědavý. Asi jako každé malé 

dítě, které poznává svět. Měl velikou fantazii, jako by žil ve vlastním světě, 
kde neexistuje zlo, závist a nevraživost. Miloval lidi i květiny, ve všem se 

snažil hledat krásu a kouzlo. Byl sice malé postavy, ale jeho srdce bylo 

nekonečné. Zajímal se o vše kolem sebe a na vše měl velké množství 
otázek. Byl velice pečlivý, miloval přírodu a vážil si jí více než my lidé. 

Miloval západy slunce, protože zahánějí smutek ze samoty. 
Myslím si, že každý z nás by měl mít v sobě kus Malého prince, věřit 

na zázraky, mít obrovskou fantazii, být ke všem přátelský a milý. Pak by 

se nám na naší planetě žilo lépe. 



Tomáš Prokeš 

Při hodinách českého jazyka čteme velmi pěknou knihu, která mě 

zaujala svým obsahem. Jejím autorem je známý spisovatel Antoine de 
Saint-Exupéry. Kniha se jmenuje Malý princ. 

Hlavní postavou, jak z názvu knihy slyšíme, je malý princ. Je to malý 

rozcuchaný kluk, který na sobě nosí dlouhý modrý plášť s hvězdami 
na ramenou. Na krku má uvázanou mašli do tvaru kytky, v jeho pase je 

široký zlatý pás. Na nohou nosí dlouhé holínky. Ve své malé ručce pevně 
svírá šavli, s kterou umí obratně šermovat. 

Malý princ je milý, hodný a odvážný, je ochoten všem pomáhat. Má 

velikou fantazii a zvídavost. Je to chytrý kluk, který dokáže i zkritizovat 
nesprávné činy a postavit se na správnou stranu. Rád a pěkně maluje. 

Malý princ má všechny dobré vlastnosti, jaké by asi princ měl mít. 
Mohl by nám všem být příkladem. 

Aneta Doušková 

O Malém princi píšu, protože jeho malá postava mě zaujala natolik, že 

si ji nemohu nechat pro sebe. Už podle toho jména se pozná, že nebude jen 
tak ledajakým chlapcem. Malý princ pochází z planety tak malinké, že 

západ slunce můžete vidět až 72x, stačí popondat židli. 
Malý princ je roztomilý až moc. Andělským obličejem okouzlí 

každého. Na hlavě mu rostou krásné zlatavé vlasy, které si pravidelně češe. 

Nosí zelenočervený plášť, k tomu meč a bílou košili, kalhoty mu drží 
zlatavý pásek.  

Malý princ je téměř dokonalý. Když se mu něco nelíbí nebo něco 
chce, ozve se. Někdy se ozývá hodně. Třeba, že chce namalovaného 

beránka. Dostal ho. A on, že je málo huňatý, že se mu nelíbí, ať mu dá 

letec jiného, no a dostal ho - jak jinak. Nechci říct, že by byl zlý, naopak je 
hodný. Umí jednu věc -mít rád a odpouštět. Tahle krásná vlastnost se jen 

tak nevidí. 
Myslím si, že skoro každý by chtěl být jako Malý princ. 

Hana Tučková 

Malý princ je pohádková bytost. Píši o něm, protože mě zaujal. Malý 
princ nosil modrý kabát a černé kožené vysoké kozačky. Nos měl jako 

bambulka a oči jako dva knoflíčky. 



Malý princ moc nevyrostl, ale zato měl docela sílu. Vypadal roztomile 

a každým s ním kamarádil. Chtěl vždy každému pomoci, ale někdy 

nedosáhl toho, čeho by chtěl. Nebyl jen dobrý, uměl být i velice hloupý. 
Nechával se někdy využívat, ale s tím si lehce poradil, zkoušel to 

nevnímat. Chodil jako normální přirozený člověk a s ničím si nedělal 
hlavu. Byl i přátelský a vážný. Dokázal i vyjít vstříc. Někdy byl docela 

líný, ale co zameškal, vždy dohnal. Měl vše okolo velice rád, třeba růži. Na 

jeho planetce vyrostla malá červená růžička, o kterou se pečlivě staral. I o 
její čtyři trnky se dokázal postarat. Malý princ byl prostě skvělý.  

Mám ho jako pohádkovou bytost moc ráda, ale i přes to má nějaké 
výjimky, je třeba velice drzý a nechá se využívat, ale on s tím něco udělá. 

Markéta Nahodilová 

O malém princi jsem se rozhodla psát, protože je to Neobyčejný, 
hodný a starostlivý chlapec. Bydlí na malinké planetce se třemi sopkami, 

krásnou květinou. A stará se i o malého beránka. 

Malý princ je menší postavy, na růžovém obličeji se mu lesknou dvě 
malá černá očka a září veselý úsměv. Na hlavě se mu třepí delší, zlaté 

vlásky. Krk mu zdobí zlatý šátek. Na sobě nosí bílý pláštík se zlatými 
hvězdami na rukávech a oranžové kalhoty. 

Občas bývá neústupný a urážlivý. Také je velmi zvědavý chytrý, 

důvěřivý, spravedlivý a lítostivý. Většinou je veselý, usměvavý. Nemá rád 
násilí a má velkou fantazii. Bojí se baobabů, že mu roztrhnou jeho 

maličkou planetku. A také má moc rád západy slunce. Pozoruje je ze své 
planetky a stačí mu jen posunout židli, aby na ně viděl. 

Myslím si, že by bylo krásné malého prince potkat, protože takoví lidé 

se objevují málokdy. 

Kristýna Vodrážková 

Tento princ zažil a doufám i zažije spoustu dobrodružství. 

Malý princ byl ozbrojený svým mečem, který nosil vedle svého 
dlouhého pláště. Na nohou nosil vyleštěné černé holínky. Svou chytrou 

hlavu měl pokrytou krátkými rozčepýřenými vlasy. Pod rozčepýřenými 

vlasy měl malý nos. 
Jeho chování bylo milé, upřímné, citlivé, soucitné a starostlivé. 

K lidem se choval přátelsky. Mluvil upovídanou a spisovnou řečí. Princ 
vynikal ochotou k lidem. 



V práci byl pilný. Kde mohl, tak rád pomohl. Také byl usměvavý, 

skromný, chytrý, ale hlavně byl dobrodružný. 

Na princovi si vážím toho, jak rád pomáhá. Nenašla jsem nic, co se mi 
na princovi nelíbí. 

Petr Němec 

Malá postavička pocházející z velmi malé planetky. Je to ještě chlapec, 
ale uvažuje a přemýšlí jako dospělý. 

Má velkou představivost, je hodně zvědavý a moudrý. Neustále se na 
něco ptá a chce přesnou odpověď. Umí se hodně smát a zároveň umí být 

moc smutný. Je pracovitý, pravidelně se stará o svou planetku, aby celá 

nezarostla baobaby. Chtěl by poznat spoustu nových věcí. Celý svůj krátký 
život hledá přátele. 


