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Tuto knihu tvoří výběr textů, které napsali žáci 7.A v průběhu práce na projektu Malý 
princ. Společně přečetli slavnou knihu a zamýšleli se nad nejrůznějšími otázkami, které si 
klade i hlavní hrdina. Své myšlenky vyjadřovali nejen v uvedených textech, ale také pomocí 
malování, divadla a pantomimy. První kapitola ukazuje, jak je práce na projektu ovlivnila a 
jak celý projekt hodnotili. 

Za sebe bych jim jako celé třídě chtěla poděkovat za upřímnost a nadšení, s jakými 
se do úkolů pouštěli. 

Helena Menoščíková, učitelka ČJ 
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PROJEKT MALÝ PRINCPROJEKT MALÝ PRINCPROJEKT MALÝ PRINCPROJEKT MALÝ PRINC    
ukázky ze závěrečného hodnocení projektuukázky ze závěrečného hodnocení projektuukázky ze závěrečného hodnocení projektuukázky ze závěrečného hodnocení projektu    

Naučil/a jsem se:Naučil/a jsem se:Naučil/a jsem se:Naučil/a jsem se:    

� přemýšlet, 

� že kamarádství se musí udržovat, musíme o něj „ pečovat“, 

� měly bysme si důvěřovat, 

� že se nejlepším přátelům pomáhá, 

� zamýšlet se nad věcmi a pochopit důvod dění, 

� že nemám každému vyhovět, protože je třeba zlý, 

� držet slovo, být poctivá, pomáhat, 

� spolupracovat ve skupině, 

� hrát divadlo, lépe kreslit, vymýšlet a spolupracovat, 

� trochu statečnosti, spolupráce, výřečnosti, 

� komunikovat ve skupině, 

� popisovat osobu, 

� líp český pravopis, 

� bavit se s holkama, 

� psát pro literaturu, nová slova, bujnou fantazii. 
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Jak na Tebe kniha zapůsobila? Co Ti přinesla?Jak na Tebe kniha zapůsobila? Co Ti přinesla?Jak na Tebe kniha zapůsobila? Co Ti přinesla?Jak na Tebe kniha zapůsobila? Co Ti přinesla?    
� Přinesla mi přátelství. 

� Zapůsobila na mě dojemně. Přinesla mi spoustu věcí, třeba o čem jsem ještě 
nevěděla. 

� Dost na mě zapůsobila tím, že se vlastně dva lidé z úplně jiného světa skamarádili 
a po tom odchodu malého prince mu bylo smutno. Že přátelství je nade vše. 

� To chování malého prince. Kdyby se takhle choval každý, byl by svět lepší. 

� Abych víc četl, i když moc nečtu, tahle kniha mě bavila. 

� Myslím si, že tahle kniha mě docela ovlivnila. Třeba neukazuju rodičům to, co jsem 
nakreslila. Mám díky knize a projektu více fantazie. 

� Jak se malý princ ke každému, koho potkal, choval. 

� Přinesla mi asi dobrou náladu ... 

� Zapůsobila na mě velmi. Ze začátku jsem si myslela, že to bude nudný, ale naopak 
přineslo mi to i zajímavosti. 

� Kniha mi přinesla vše důležité o přátelství, důvěře a plno krásných citátů. 

� Ponaučení. 

� Zamyšlení sama nad sebou, co dělám špatně a co ne. Nebyla to hodina o tom, že 
vezmem knížky a čteme od začátku hodiny do konce. Ukázalo mi to i, že může být 
hodina trochu zábavnější. 

� Dala mi důvod se zamyslet nad tím, co je. 

� Přinesla mi pocit uvědomění toho, jak jsou pro mě věci a lidi, které mám ráda, 
důležité. 

� Kniha na mě zapůsobila velice dobře, bylo to zajímavé čtení. Já si myslím, že mi 
určitě něco nového do života dala, a nejenom mě. 
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JAKÝ JE MALÝ PRINCJAKÝ JE MALÝ PRINCJAKÝ JE MALÝ PRINCJAKÝ JE MALÝ PRINC    

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 někdyTak třeba někdyTak třeba někdyTak třeba někdy příště příště příště příště    
ssss    pozdravem Peťa Jungvirtovápozdravem Peťa Jungvirtovápozdravem Peťa Jungvirtovápozdravem Peťa Jungvirtová    
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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.  

Hanka Š.Hanka Š.Hanka Š.Hanka Š.    
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POHÁDKA O MÉM ŽIVOTĚPOHÁDKA O MÉM ŽIVOTĚPOHÁDKA O MÉM ŽIVOTĚPOHÁDKA O MÉM ŽIVOTĚ    
Petra J. Petra J. Petra J. Petra J.     

Byl jednou jeden nesmělý mladík a jedna překrásná dívka. Byli to úplně obyčejní lidé, 
kteří se do sebe zamilovali. Zanedlouho byla svatba, nevěstě to tuze slušelo a ženichovi 
jakbysmet. Plno lidí se na tu slávu šlo podívat. Zamilovaný pár žil v docela útulném 
bytečku 1+1 - pro ně ideální.  

Ale po nějaké té době jsem začala do rodiny patřit i já, zamilovaný pár měl velkou 
radost a už se těšili na to, jak budu růst.  

Z překrásné dívky se stala skvělá maminka a z nesmělého mladíka výborný táta. 
Moc dobře se o mě starali a také že starají ještě pořád!  

Bylo mi šest let, když mi oznámili, že budu mít sourozence. Byla jsem z toho 
pořádně vykulená, vždyť já ani pořádně nevěděla, co to je. No a od mých šesti let 
skončilo bezstarostné žití, za pár měsíců na svět přišla má sestřička Lucinka. Jenomže 
v tom byl háček, panelákový byt 1+1 nebyl zrovna ideální pro čtyřčlennou rodinu, proto jsme 
se přestěhovali na statek do Zlaté Koruny. Tam jsem vyrůstala do svých deseti let. 
Sestra rostla jako z vody a my se zase stěhovali, tentokrát kvůli práci. Tak už zase 
jsem byla v panelovém bytě na zaprášeném sídlišti. Roky letěly a my byli čím dál větší a 
větší. Chodila jsem do školy, do 5. A, sestra do školky a žili jsme si jako v pohádce.  

Teď jsem v 7. A, sestra půjde do školy a tím pádem se stávám zodpovědnou 
sestrou, ale není to tak úplné. Začala mě pohlcovat puberta a pomalu si přestávám vážit 
toho, co mám, ale za chvíli se to zase zlepší a budu super sestra.  

Dnes už vím, že sestra není úplný anděl, jak všichni říkají, a proto se nevyhneme 
drobným hádkám, ale jedno, co vím zcela určitě, je to, že lepší rodinu, než kterou mám já, 
si ani vesnu neumíte představit.  

No a to je asi tak všechno z mého života a nedlouhého vypravování. :D 

Jirka Jirka Jirka Jirka     
Bylo nebylo v pohádkově pěkné zemi město Český Krumlov. Uprostřed městečka 

stojí bílý domeček s červenou střechou. U domečku máme svoje království, tam utíkáme 
před venkovními zloději a zlými čaroději.  

Chodím do sedmého ročníku základní školy. Je to škola pěkná, ale bez Harryho 
Pottera. Do této školy chodí i můj mladší bratr, je v první třídě.  
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Když přijdu domů, čekají na mě navlas stejné dvě princezny. Princezny začínají 
chodit do školky. Moc se jim tam nelíbí, asi to nebude jejich království, prozatím.  

Jako správný princ Jiří mám také své zájmy. Dobře hraji badminton, mám hodně 
turnajů a zápasů. To mi zabírá všechen volný čas, ale toho vůbec nelituji, protože tam 
mám spoustu nových kamarádů přátel a dobrých soupeřů. Tuto svou pohádku bych 
s nikým nevyměnil. 

Petra K..Petra K..Petra K..Petra K..    
Bylo nebylo, dávno již tomu, co se jednoho krásného dne v nemocnici v Českém 

Krumlově narodila holčička. Dali jí jméno Petruška. Všichni se z jejího narození radovali a 
nejpyšnější ze všech byl tatínek. Za týden si tatínek s maminkou svoji princezničku 
přivezli domů. Ale to bylo nadělení.  

Princeznička nespala a nespala. Všechny chůvy v okolí se střídali při jejím 
uspáváním, maminka, tatínek, babička, a dokonce i pes! To Vám o ní musím vyprávět, jak to 
bylo s naší Belinou. Starala se o ni jako o vlastní štěně. Když Petruška zabrečela, 
okamžitě hledala pomoc. Běda, když maminka hned nevstala, chytila ji něžně za nos nebo 
za tváře a tak dlouho dorážela, až maminka vstala a běžela k postýlce.  

Petruška rostla jako z vody, učila se sedět, chodit, z postýlky si vytvořila 
tělocvičnu, z matrace si udělala klouzačku a postýlka se stala posilovnou. Jenom mluvit 
se jí nechtělo. Stačilo jenom zabrečet a všichni přiběhli. Proč by se snažila?  

Byli jí tři roky, když prvně vstoupila do dveří mateřské školky. Tam bylo hraček, 
oblečků, zábavy, ale nejlepší byly šaty pro princeznu, pracovní stůl a kladívko nebo pilka, 
no a také tělocvična, např. kruhy, žebřík, lano, žíněnky. Také milovala divadlo. Zahrála si 
různé role, ale nejlepší byla postava Pazoura v pohádce Mach a Šebestová v zoologické 
zahradě. 

Léta školky uprchla jako voda a z Petrušky se stala velká Petra. Začala chodit 
do velké školy. Kromě toho začala chodit do hudební školy. Housle! To je nástroj, ale 
cvičit se musí. Někdy ji to moc nebavilo. A teď? Bude jí 13 a co dál? Na to si musíme 
ještě hodně dlouho počkat. 

RadekRadekRadekRadek    
Bylo nebylo, ale mně se to stalo. Byl jsem ještě v bříšku maminky. Ale už mně to 

tam nebavilo, tak jsem se narodil o 3 měsíce dřív. Pojmenovali mně Radkem. Protože jsem 
byl hrozně malinký, ležel jsem ve vyhřívacím boxu, spal a jedl, než jsem přibral asi 1 kg a 
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pak nás propustili domů. Doma mě maminka krmila a pomalinku jsem přibíral na váze. Ve 
4-5 letech jsem začal chodit do školky a moc se mi v ní líbilo.  

Tím, že jsem se narodil dřív začal jsem do školy chodit v 7 letech. Nyní jsem v 7. 
třídě a škola mne pořád baví. 

 

SimčaSimčaSimčaSimča    
Jednoho dne se narodila holčina jménem Simča. Té holčičce bude 24. 1. 13 let. Budu 

vám o ní vyprávět.  
Ve 2 letech jsem dostala pod stromeček k Vánocům kočičku jménem Barunka. Bylo 

to krásné šedivé klubíčko s modrýma očima, bylo to mé štěstíčko a od té doby jsem 
toužila mít doma všechna zvířátka, ale ze všech nejvíc jsem si zamilovala koně a ve 4 
letech jsem na koni jela poprvé. Zaujali mě až tak, že jsem chtěla mít jednoho doma. 
Nedovedla jsem pochopit, proč ho nemohu mít doma v pokojíčku a spát s ním v posteli jako 
s Barunkou. V 10 letech mě rodiče přihlásili do Stáje POHODA. A můj sen se začal 
alespoň částečně plnit. Letos jsem se zúčastnila prvních závodů na ekofarmě Borová a 
jela první Hubertovu jízdu na koni jménem Bono. Dnes již chápu, že koně nemohu mít 
v pokojíčku, ale pevně věřím, že můj velký sen mít vlastního koně se SPLNÍ… 

MichalMichalMichalMichal    
Byl jednou jeden chlapec a ten se jmenoval Michal. Když byl malý, tak to byl 

neposedný ďáblík. Čím více rostl, tím větší byla jeho vášeň všechno prozkoumat. Neustále 
byl v pohybu, lezl po stromech a měl každou chvíli odřená kolena. Rád jezdil na kole a 
skateboardu, rád chodil bruslit jak na led, tak nekolečkové brusle, ale to vše mu zůstalo 
do dnes.  

Teď když je větší, chodí s taťkou na ryby a jednou bude chodit také sám.  

MarkétaMarkétaMarkétaMarkéta    
 Bylo nebylo, v jednom bílém domečku se zahrádkou bydlela s maminkou, tatínkem, 

babičkou a dědečkem holčička jménem Markétka. Když byla Markétka malinká, měla 
pejska jménem Jessi. Kamarádila se s holčičkou Leničkou ze stejné ulice. Trávily spolu 
spoustu času.  

 Jednoho dne Markétka začala chodit do školky, kde si našla kamarády. Nejmilejší 
kamarád byl Štěpík, se kterým si hrávala s dinosaury.  

 Když bylo Markétce šest let, začala chodit do školy. Moc se jí tam líbilo a 
většinu dětí znala ze školky. Ve druhé třídě se jí narodil bratříček Ondrášek. Ve škole 
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někdo občas odešel nebo přišel. Až jednou přišla ve čtvrté třídě další nová žačka. 
Jmenovala se Hanička Švédová.  

 Markétka s Haničkou se skamarádili po cestě do muzea. Od té doby byly nejlepší 
kamarádky. Paní učitelka je nechala, aby seděly spolu. Dávaly si dárky k narozeninám, k 
svátku a Vánocům. V šesté třídě se spolu začaly hádat, a to jen kvůli zbytečnostem. 

Takhle to šlo až do konce školního roku, kdy se jelo na rafty. Markétce se to 
moc líbilo. Hlavně to, že přes noc stanovaly v kempu. Nastaly prázdniny a Markétka jela 
s rodiči do Rakouska a do Chorvatska. A po prázdninách se šlo zase do školy.  

 Markétka tedy chodila už do sedmé třídy. Potom do osmé a do deváté, až vyšla 
školu. Její sen byl  

  

KryštofKryštofKryštofKryštof    
 Daleko tehdy ještě ve vesnici vyrůstal chlapec jménem Kryštof. Byl to takový malý 

chlapec, který dělal blbosti a pořád někde poletoval.  
 Vyrostl a nastoupil do školky, tam si našel nové kamarády a 

zábavu. Hned po nástupu do školky, se mu narodila sestřička 
jménem Ema. Ve školce strávil celé tři roky, než nastoupil do školy, 
bylo to něco jiného, ale zvykl si. Našel si tam opět plno kamarádů a 
hodně se toho naučil.  

S přibývajícími roky školy ho to více a více nudilo a otravovalo, 
protože se musel čím dál více učit a neměl pomalu čas na nic jiného.  

 Uplynulo to jako voda a Kryštof začal zlobit a podobně, asi na 
něho přišla puberta. Byl čím dál více oddanější sobě a měl před sebou ještě dlouhou 
budoucnost.  

 Aneta Aneta Aneta Aneta    
Byla jednou jedna holčička, jmenovala se Anetka. Vyrůstala v pětičlenné rodině se 

třemi sourozenci, starším bratrem a mladší sestrou. Hlavně vám povím o době, kdy chodila 
do školy. V první třídě byla nejlepší čtenářka. Bydlela v Borové, dojížděla do Českého 
Krumlova do školy, ale i na tancování, které milovala. I její kamarádka Kristýna tancovala, 
a ne jen to je spojovalo, navzájem se doplňovaly. Spaly u sebe dělaly, kraviny a přemýšlely 
o budoucnosti, ale radši myslely na přítomnost, a proto toto vyprávění končí, protože je 
lepší vyprávět minulost než budoucnost (to snad ani nejde). 
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Tomáš P.Tomáš P.Tomáš P.Tomáš P.    
Bylo nebylo, narodilo se miminko a to jsem byl já. Čas plynul, já poporostl a začal 

chodit do mateřské školy, tam jsem si rád hrál s kamarády, hračkami a poznával nové 
věci. V sedmi letech jsem nastoupil do základní školy, kde jsem poznal nové kamarády, 
naučil se číst, psát, počítat a dozvídal se spoustu nových pro mě neznámých informací. 

Nyní jsem žák sedmé třídy, poznatky ze všech předmětů se nám prohloubily a stále 
prohlubují. Učíme se cizí jazyky, angličtinu a němčinu. Rád sportuji, chodím hrát florbal, 
rád jezdím na kole, skateboardu.  

V létě se rád koupu, chodím rybařit a jsem rád, když chytím rybu. Můj největší 
úlovek byl kapr, který měřil padesát centimetrů. V zimě mám rád sníh, můžu jezdit na 
snowboardu a užívat si sněhu. 

DarioDarioDarioDario    
Bylo nebylo. Za desatero horami a desatero řekami, na malém kopečku stála jedna 

malá chaloupka na kuří nožce. Bydlel v ní jeden malý baculatý človíček jménem Dario. Měl 
šišatou hlavu, odstáté uši, pusu od ucha k uchu, břicho kulaté nožky kulhavé. Zkrátka 
chlapec k pohledání. 

Rostl jako z vody. Rodiče z něho měli čím dál větší radost. 
Začalo to už jeho nástupem do školky. Učitelky měly hodně práce, 
aby dokázaly čelit rošťárnám, které vymýšlel dnes a denně se svým 
kamarádem Kryštofem. 

Nástupem do školy se trošku zklidnil a učení mu šlo celkem 
bez problému. Kromě toho měl spoustu zájmů, rád lyžoval, plaval, 
jezdil na kole a ze všeho nejraději hrál badminton. V něm sklízel 
jeden úspěch za druhým a pokoj se mu plnil diplomy, medailemi a dalšími trofejemi. A tak si 
žil spokojeně ve svém malém domečku a snil o tom, jak se z něho jednou stane slavný 
badmintonista. 

Hanka Š.Hanka Š.Hanka Š.Hanka Š.    
Je tomu už mnoho let. Rostlo kolem nás mnoho zeleně, ptáci prozpěvovali. Teď tu 

máme hodně strojů a vlaštovku spatříte jen občas. Ráda vzpomínám, jaké to tu bylo dříve. 
Chtěla bych vám převyprávět jednu pohádku.  

Bylo nebylo, na kopci stál dům jako hora. Žila v něm dívka jménem Hanka, spokojený 
život s rodiči, sestrou, dědečkem a malým křečkem. Jako malá byla často nemocná. Její 
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matka chodila do práce. Dcerku nechtěla dávat do školky, aby se ještě více nenakazila. 
Zavolala tedy do nedalekého města a nechala přivézt Haninu babičku. S ní trávila celé 
dopoledne, než se vrátila její maminka. 

Netrvalo dlouho a bylo jí skoro sedm let. Nastoupila do základní školy nedaleko od 
domova. Do té školy chodila tři roky. Pak nastal zlom, na škole se učilo pomalu. Do 
čtvrté třídy nastoupila Hanka na základní školu v sídlišti. Poznala tam nové tváře a 
také kamarády. 

Vystudovala zdravotní školu. Po maturitě nastoupila jako zdravotní sestra na 
dětské oddělení v Českých Budějovicích. Co by to bylo za život, kdyby nepoznala svého 
prince? Samozřejmě že ho potkala. Jen si nemohu vzpomenout, jak se jmenoval. To 
nevadí, hlavně že ji měl rád a byl hodný. Kdo ví, možná, že žijí ještě nyní. Zazvonil zvonec 
a pohádky byl konec.  

TerkaTerkaTerkaTerka    
Bylo nebylo jedno ne příliš bohaté království. V malém zámku žila princezna Terezka 

s rodiči a dědečkem. Bylo to velmi hravé dítě. V 6 letech se jí narodil bráška Filípek I. 
I když nebyli bohatí, byla spokojená, protože byli často spolu, jezdili na výlety a 

chodili na procházky po svém malém království. I když byla princezna, začala chodit do 
školy a moc se jí tam líbilo. Když povyrostla, jejími nejlepšími kamarádkami se staly 
princezny Píďa a Simča. Trávily spolu hodně času, vymýšleli různé hry. Přesto, že byly 
hodné dívky, občas zlobily svoje královské rodiče i poddané různými lotrovinami. Princezna 
Terka, jak jí všichni říkali, začala hrát na kytaru a po nějaké době začala s kamarádkami 
chodit na výuku bojového umění aikido. 

A tak si nějaký čas žili doma pohromadě, než princezna dospěla, a i když měla doma 
všechny ráda, rozhodla se, že na vdávání je moc mladá, a radši se rozhodla odjet 
studovat a poznávat jiné kraje. Určitě se jednou vrátí, aby byla se svou rodinou, našla si 
svého prince a založila nové království.  
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VZKAZYVZKAZYVZKAZYVZKAZY    
DOSPĚLÝMDOSPĚLÝMDOSPĚLÝMDOSPĚLÝM    

Drazí dospělí, 
 já vám píši za všechny děti světa. Tímto dopisem vás prosíme, abyste nás vnímali, 

chápali a milovali, víme že to není lehké, ale pochopit vás také není zrovna čajíček. Vím, že 
zlobíme, jsme nepořádní a někdy i protivní a drzí, ale také děti potřebují milovat, pohladit 
po vlasech a slyšet sem tam nějaké pochválení. Některé děti nemají nic z toho, vyrůstají 
v dětských domovech bez rodičů a věřte, že to zamrzí. Některé děti ale nemají ani ten 
dětský domov. Proto prosím važte si toho, že můžete mít děti, protože mít děti je boží 
dar. My vás máme moc rádi.  

Vaše děti.  

 

My děti prosíme Vás dospělý, abyste nás brali takový, jaký jsme. Když máte 
špatnou náladu, nevybíjejte si to na nás, protože poté si myslíme, že na tom máme vinu my. 
Víme, že Vás zlobíme, ale jsme prostě děti. Prosíme Vás pochopte to. Mějte na nás víc 
času, abychom se Vám mohli svěřit se svými problémy a mohli je řešit. Zkuste se občas 
zamyslet a vzpomenout si, jaké to bylo, když jste byli malí a jak se chovali vaši rodiče. 
Jaké Vám to bylo... A prosíme ještě o jednu věc, neřešte své problémy alkoholem, jinak 
tím trápíte i nás a my se to od Vás pak naučíme a budeme to po Vás opakovat. 

Zkuste si o tom problému třeba s někým popovídat a zkusit ho vyřešit.  

 

Milí dospělí,  
prosíme vás, abyste se snažili pochopit naše umělecká díla a naše představy o 

budoucnosti. Také jste byli dětmi, jen v jiné době, měli jste méně hraček, podmínky byly 
horší. Prosím pomáhejte nám, když vás požádáme o radu. Snažte se, aby naše dětství 
bylo šťastné.  

    S pozdravem, vaše děti.  
P. S. Děkujeme, že se nás snažíte pochopit. 
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Pro všechny dospělé!  
My děti si přejeme, aby nás dospělí nekritizovali. Chtěly bychom, abyste nás trochu 

pochopili. Náš dětský svět je báječný, ale vy nám to trošku kazíte. Nemusíte nás hned 
okřikovat, abychom něco rychle udělali. My přijdem ze školy a máme hned něco udělat. My 
také chceme čas pro sebe a vy nás hned honíte, abychom udělali tohle, to a tamto. Vy 
také chcete chvilku pro sebe a my vám neříkáme: „Jdi nakoupit“ atd. Pochopte taky nás 
děti! Nebo nám zakazujete chodit večer ven, když už máme všechno hotový. Taky byste 
nás mohli nechat tak do 8 hodin do večera. Vy se bojíte nás nechat chvilku samotný, my 
víme, ale taky to chvíli potřebujeme. Prostě klid a ticho. A učit se taky pořád nemusíme, 
pořád si jenom drtit vědomosti do hlavy. Prosím zvažte to! A nechte nás chvíli samotný! 
Vaše děti 

 

DĚTEMDĚTEMDĚTEMDĚTEM    
 Milé děti,  
píšeme vám dopis, co se nám líbí a nelíbí. Nelíbí se nám, že chodíte kouřit, že chodíte 

za školu a že chodíte pozdě domu a taky že nám lžete do očí a odmlouváte nám. Ale taky 
víme, že za to můžeme někdy i my, dospělí. A taky se nám líbí, že pohlídáte sourozence a 
vy, co máte domácí mazlíčky, že se postaráte občas i o ně. Ale asi vám taky něco 
závidíme, a to je vaše fantazie. No a to je asi už vše, 

tak ahoj, 
s láskou dospělí. 

 

Milé děti. 
Když jste se narodily, tak my jsme byli šťastní. Máme vás moc rádi a chtěli bychom 

od vás, abyste nás tolik nezlobily.  
My víme, jak to myslíte. My, když jsme byli ve vašich letech, měli jsme stejnou 

fantazii. Žádáme vás děti, abyste nás pochopily, protože v práci toho máme strašně moc 
a když přijdeme domů, máme toho dost a někteří rodiče, kteří buďto učí nebo pracují na 
univerzitách, si berou domů práci, večer pracují místo ležení. Jdou spát třeba v 1 hodinu 
ráno a vstávají v 5 hodin ráno. Jaký je to život? Prosíme vás děti, nerušte nás při 
práci. Tím nám ušetříte náš čas zlobením se na vás. Děkujeme za pozornost. 

Vaši rodiče 
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O RŮŽIO RŮŽIO RŮŽIO RŮŽI    
Příběh květinyPříběh květinyPříběh květinyPříběh květiny    

Jednání květiny nebylo příliš zdvořilé, ale přesto jsem ji nemohl opustit. Už jen kvůli 
té kráse, vůni, symfonii a dalším překrásným vlastnostem, jevům a gestům. Nedokázal 
jsem ji mít rád, ale dokázal bych pro ni udělat cokoliv. Byla jiná než ostatní květiny, proto 
se tolik zapsala do mého obyčejného života, dala mu sílu, kuráž, odvahu a jiskru, ale také 
mě naučila nebýt hloupý a bojovat s problémy každodenního života. Věděl jsem, že je zlá a 
pyšná, ale jakési pouto nás udržovalo v pomyslném přátelství mezi člověkem a květinou. 
A tak to šlo minutu po minutě, den co den, až po roky jsem ji obskakoval, nosil vodu, 
staral se o ni jako o svou vlastní. Ale ona nic, ani kapička vděku, měla pořád jen samé 
připomínky. Pořád skuhrala, že jinde by se měla lépe, ale já pro ni dělal, co jsem jen mohl, 
ani mou snahu neuměla ocenit. Už jsem to nemohl vydržet, už jsem neměl sílu dál jí dělat 
otroka, ale bylo pro mě těžké ji opustit… Ale rozhodl jsem se a určitě své rozhodnutí 
nehodlám měnit.  

Šel jsem jí to říci jako tělo bez duše, každý bližší krok k ní byl těžší a horší. 
Začal na mě dopadat stres a strach. Začínal jsem chápat, že to nebude tak lehké, jí 
říct, aby se sebrala a odešla pryč, naopak to bylo děsivě těžké. Cosi uvnitř mi říkalo: 
„Zkus to s ní ještě,“ale já nemohl, už jsem neměl sílu být jejím zajatcem. A stalo se, 
přišel jsem k ní a ona: „No kde si, je čas na svačinku. “ Já jí odpověděl: „Víš květino, 
nepřišel jsem kvůli svačině, ale kvůli tomu, abych ti řekl, že mně a mé planetě by bylo lépe 
bez tebe.“ Na ten její smutný pohled nikdy nezapomenu. Chtělo se mi brečet, ale věděl 
jsem, že dělám správně. Když jsem tu větu dořekl, věděl jsem, že ji zcela pochopila a její 
poslední smutná slova zněla: „Mrzí mě, jestli jsem ti ublížila a jestli ses kvůli mně trápil, 
ale já už jsem zkrátka taková,“a odešla. Chvíli jsem seděl u jejího místa a přemýšlel… 
Věděl jsem, že někde uvnitř v té drobné květince je hřejivé teplo a já ho chtěl najít. 
Rozběhl jsem se za ní, ale bylo pozdě, květina nikde. Cítil jsem se jako tyran, který 
vyhnal mládě od své matky. Vím, že květina mě pochopila a jistě se na mě nezlobila, ale 
teď, právě teď bych si nepřál nic víc, než aby se vrátila. Chybu jsem neudělal, to vím, ale 
výčitky mít budu. Ale přece jen mi tu něco nechala malé semínko.  

Petra J. Petra J. Petra J. Petra J.     
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Krásná RůžeKrásná RůžeKrásná RůžeKrásná Růže    
Jednoho dne se růže probudila a nevěděla, kde je, tak si říkala: „Ooo! Já jsem 

nejkrásnější! Ani tygra se nebojím, protože jsem tak krásná, že ho oslním, a také mám 
ostré trny.“ Jednou ji objevil Malý princ, ale ona si hnedka o něm myslí: „Ten je tak 
divný, no ale třeba se o mě bude starat.“ „Prosím dej mi najíst, mám hlad a dej sem 
zástěnu, fouká tu na mě, budu rozcuchaná!“ „Využiji ho, to bude paráda.“  

Další den ráno: „Konečně si tady, to teda byla doba, příště přijd´ včas! Jsem tu 
teprve druhý den a už chci jinam! Jsem tady pořád sama. Tak mi dej alespoň najíst! A dej 
pryč tu zástěnu, stíní mi! No toto, co to je za ošklivou vodu? No fuj! Dones mi novou! 
Utrápím ho. Ale to nechci, kdo se pak o mě bude starat? Proč jsem tak zlá a hnusná 
na toho, koho mám vlastně ráda a kdo se o mě stará? Musím se mu omluvit! Další den 
se mu omluvím, kdo by se pak staral o mě a o mé 4 trny? To je dobře že za mnou stále 
chodí. Doufám, že mě dokáže i přes tohle všechno mít rád.“ 

BlankaBlankaBlankaBlanka    

Malý princ a překrásná květina (divadelní hra)Malý princ a překrásná květina (divadelní hra)Malý princ a překrásná květina (divadelní hra)Malý princ a překrásná květina (divadelní hra)    
Malý princ: „Mojí květině to trvá déle než ostatním.“ 
Květina na scénu…….  
Květina: „Ó musím se pořádně upravit, abych zaujala.“ 
Přinést kulisu západu slunce…. .  
Květina: „Ach právě jsem se probudila. Promiňte, prosím. Jsem ještě celá rozcuchaná.“ 
Malý princ: „Jak jste krásná.“ 
Květina: „Že ano. Přišla jsem na svět zároveň se sluncem.“  
Kulisu slunce…… 
Květina: „Myslím, že je čas posnídat. Byl byste tak hodný a postaral se o mne?“ 
Květina ze scény, honem konev s vodou.  
Malý princ: „Ta květina je krásná, ale jsem celý zmatený.“  
Vypravěč: „O den později.“  
Květina: „Jen ať si přijdou tygři se svými drápy!“ 
Malý princ: „Na mé planetě nejsou tygři, a tygři trávu ani nežerou.“  
Květina: „Já nejsem tráva!“  
Malý princ: „Ó promiňte….“  
Květina: „Já se tygrů nebojím, ale mám hrůzu z průvanu. Nemáte prosím, nějakou 
zástěnu?“ 
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Malý princ: „Hrůzu z průvanu? Pro rostlinu to není příliš šťastné.“  
Květina: „Večer na mě dej poklop. U vás je veliká zima. Je to tu špatně položené! Tam 
odkud jsem přišla…“  
Chvíle ticha…. .  
Květina: „A co ta zástěna?“  
Malý princ: „Chtěl sem pro ni jít, ale mluvila jste se mnou.“ 
Květina zakašlá….  
Květina: „Ehm Ehm“ 
Květina ze scény…. .  
Vypravěč: „O pár let později od princova odchodu.“  
Princ: „Neměl jsem ji poslouchat. Květiny se nesmí nikdy poslouchat. Musíme se na ně 
dívat a vdechovat jejich vůni. Tahle květina naplňovala vůní celou planetu, ale nedovedl jsem 
se z toho těšit…. Ta historka s drápy, Měla ve mně vzbudit vlastně něhu. Tehdy jsem 
nedovedl nic pochopit. Měl jsem pod jejími chabými lstmi vytušit něžnost. Květiny si tak 
odporují! Ale byl jsem příliš mladý, abych ji dovedl mít rád.“  TerezaTerezaTerezaTereza    

RůžeRůžeRůžeRůže    
Óóóó, kde to jsem, kde jsem se to octla. Kam se to kutálím, pomóóóc. Ne, co to se 

mnou dělá, vždyť budu od hlíny. Jé, něco příjemného, konečně vlažná koupel. No tak už 
bych asi měla začít s proměnou, ale nebudu chvátat. Oh, to už mám jako stonek, bože, 
kdo se to na mě dívá, takovej velikán. Jéé, sluneční paprsky mi určitě pomůžou. Ježiš, už 
je tu zas ten velikán, ach jo stíní mi, uhni, no konečně. Kam to jde, že by zase koupel? 
Juchůů. No tak to abych šla do hajan. Aaa zase ráno co to má znamenat ten stonek 
píchá auvejskyy, jůůva poupátka už koukají, a támhle druhé. Hlavně ať nepřijde zase ten 
velikán. Dneska sluníčko zůstalo v peřinkách, ale já ho potřebuju pro svoji proměnu a 
krásu, ať vyleze! Ty, velikáne, nařiď tomu slunci co je nahoře, ať kouká vylézt, on mě 
snad poslech, tak to je fakt dobrý, něco vyzkoušíme, hej ty, pojď jsem a dej mi teplejší 
koupel, kam to jde, jééé on mě zalívá teplejší vodou, to je tak fajn. Už se stmívá, no tak 
tuhle noc musím zvládnout celou proměnu. Až se ráno proberu, jsem zvědavá, co mi 
přibude. Hmm, už mám krásný velký květ, je červenorůžový, no to jsem zvědavá, co na to 
řekne velikán. Pozor, už jde, on si musel zase stoupnout přede mě, bože uhni se mi. Kam 
to jde, on se urazil. Ne to ne, co jsem to udělala, teď už mě nikdy nezalije a ani mi 
nebude stínit, když to někdy bylo příjemné. Možná bych se měla omluvit, třeba by se 
vrátil, zavolám na něj. „Halóóó vrať se, já se ti omlouvám.“ Jo otočil se, vrací se, odpustil 
mi, teď jsem nejšťastnější růže na světě.  AnetaAnetaAnetaAneta 
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RůžeRůžeRůžeRůže    
Nevím, jak jsem se dostala na tuto planetu, nebo jestli tu jsem už od semene, ale 

vím, že svoji proměnu v krásnou a nezničitelnou květinu jsem prožila zde na této malé 
podivné planetce s malým podivínem.  

Nejdřív jsem si myslela, že mě chce zničit, protože mi závidí mou krásu a 
nezničitelnost, ale mýlila jsem se, to zvláštní stvoření bylo velmi něžné. Staralo se o mne 
už od malého kvítka, takže to byl on, kdo mě zalil, když jsem to nejvíce potřebovala. Byl 
na mne velmi hodný, myslela jsem, že to dělá jen kvůli mé kráse, ale asi jsem se pletla. 
Někdy mi připadal jako hlupák, ale už teď si uvědomuji, že za to všechno jsem mohla já. 
Byl tak zranitelný, nechápavý. Někdy nechápu, proč na mě celé hodiny civí, nejspíš proto, 
že jsem tak hezká. Pak mě ale zase urazilo to, když se díval pořád na slunce, jak 
zapadá. Nechápala jsem ho, byl velmi zvláštní, nevěděla jsem jak se k němu mám chovat. 
Občas jsem z něho dělala svou služku, pak mi to bylo líto, protože jsem měla pocit jako 
bych ho využívala. Jednoho dne jsme si povídali a já jsem najednou řekla: „Tam, odkud 
pocházím,“ najednou jsem si uvědomila, že nevím, odkud pocházím, a bylo mi tak trapně, že 
bych se zahrabala hluboko do země a už bych nevylezla. Později jsem si uvědomila, že 
moje pýcha toho dne přestoupila všechny meze. Bylo mi líto, že jsem tak moc pyšná na to 
se omluvit, teď toho lituji. Můj opatrovník je pryč a mě zachvátil velký žal. Bez něho si 
nemůžu připadat krásná a nezranitelná, když nemám, kdo by mě obdivoval a kdo by mě 
ochránil.  

Kristýna H. Kristýna H. Kristýna H. Kristýna H.     

Příběh zPříběh zPříběh zPříběh z    pohledu květinypohledu květinypohledu květinypohledu květiny    
„Jaké šaty bych si měla obléci a jak se upravit? Neobjevím se přece zmačkaná 

jako vlčí máky. A kdy bych se měla objevit? Už vím, objevím se až při západu slunce, 
vždyť přece jsem se sluncem přišla na svět.“ 

Čas běžel a běžel a květina nechtěla dál čekat a řekla si, že teď je ta pravá chvíle 
na to, aby se vyvinula. Zeptala se: „Jú, kde to jsem, tady je ale zima a kdo to sem jde?“ 
„To je nějaký člověk,“ odpověděla si květina.  

„Ahoj, kdo jsi mladý pane?“ „Já jsem malý princ,“ odpověděl s údivem. „A kdo jsi 
ty?“ „Já jsem růže.“ „Jsi překrásná květinko. Budu se o tebe starat,“ nabídl jí princ. 
A květina s tím souhlasila. Princ ji zalil. Dal jí dobrou noc a šel spát.  
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Druhý den přišel ke květině a ta mu řekla: „Princi mám hlad a už je čas ke 
svačině!“ Princ ji zalil. „Už jsi spokojená?“ zeptal se starostlivě. „Ne,“ odpověděla 
rozzlobeně. „Je mi tu velká zima, postav okolo mě ohrádku,“ a jak řekla, tak princ udělal. 
Postavil okolo ní ohrádku a sedl si na kopec a pozoroval západ slunce.  

Další den šel navštívit květinu. Poručila si, že chce čerstvou vodu. A princ šel 
k nedaleké studánce a dal do konvice čerstvou vodu. Zalil květinu. Tak to šlo den co den. 
Až jednoho rána si řekl princ dost. Postaral se o květinu a na vždy odešel a už nikdy jí 
nespatřil.  

VěraVěraVěraVěra    

Pokračování 8. kapitolyPokračování 8. kapitolyPokračování 8. kapitolyPokračování 8. kapitoly    
Květina kvetla krásně, ale byla pořád pyšná a namyšlená. S ní se nedalo nic dělat. 

Pořád si vymýšlela příkazy a malý princ jako poddaný pořád poslouchal. Neměl odvahu jí 
říct, že už ji nebude dělat sluhu. Jenže kdyby to už řekl, mohl by mít pokoj. Ale 
postupem času se to zhoršovalo. A květina měla větší nároky než před tím. Chudák malý 
princ otročil. Květina byla jako v bavlnce a opakovaně slyšel: „Přineseš mi zástěnu a 
k tomu zalej.“ A tak malý princ pro to došel. Ale jednoho dne už malému princi přetekl 
džbán a rozčílil se a květině řekl: „Milá květino, mám už obsluhování tebe dost. Já tě tu 
zalíval, pečoval o tebe a ty si ještě poroučíš? Já ti už nebudu sloužit. Kdybych tě tu 
nezalíval, už bys tu nebyla.“ A tak si šel malý princ do svého příbytku a byl velmi smutný. 
Zanedlouho byl západ slunce a když viděl, že květina vadne, rozeběhl se za ní a žádal 
o odpuštění, ale bylo už pozdě. Malý princ u květiny vzlykal a vyčítal si, co udělal, ale 
před ním leželo semínko. Malý princ byl šťastný a věděl, že mu květina odpustila. Od té 
doby se staral o semínko a ze semínka se brzy vyklubala květina. Byla na něho moc 
hodná a malý princ ji neopustil. Od té doby žili spolu až do dalšího úplňku.  

Petra K. Petra K. Petra K. Petra K.     

KvětinaKvětinaKvětinaKvětina    
Rostu si pěkně na louce a znenadání se ke mně přihrne malý kluk. Co kdybych ho 

trochu využila, když je tu, řeknu mu, aby mě obsloužil, mám chuť na vodu. Ty jo, začíná 
docela průvan, potřebovala bych zástěnu. Právě jsem si vzpomněla, že mi večer bývá zima, 
řeknu mu i o poklop. Ó, tady je strašná zima, vždyť jsem mu o ten poklop říkala. No nic, 
až se vrátí, řeknu mu o něj znovu. Myslím si, že je nějaký divný, copak jsem ho naštvala, 
asi ho dopálila moje historka s drápy, ale ta v něm měla vzbudit něhu.  
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Tomáš P. Tomáš P. Tomáš P. Tomáš P.     

PPPPříběh Květinyříběh Květinyříběh Květinyříběh Květiny    
Tak  dny ubíhaly a květina byla čím dál tím hezčí a hezčí. Jednoho dne ráno jsem se 

na ní šel kouknout a už jsem na ní volal květino, ona mě viděla běžet. Když jsem k ní 
přišel, zeptal jsem se jí: „Kdy umřeš?“ Odpověděla: „To já nevím, podle toho, jak se o mě 
budeš starat, malý princi, když se o mne budeš hodně dobře starat, tak ti něco ukážu.“ 

Druhý den jsem za ní šel a chtěl jsem jí zalít vodou. Květina odpověděla: „Dobře se 
o mě staráš, tak za mnou přijď zítra a ukážu ti, co umím, a teď mne zalij, chci vodu.“ 
Druhý den jsem přišel a ukázala mi to tajemství. Rozvila lupeny a byla moc krásná. 
Svítila červeně, trochu vyrostla a měla 6 trnů. 

Uběhly tři dny a byla tu bouře. Květina tam byla a říkala si: „Snad na mě 
nezapomněl. V tu chvíli, co to řekla, tak už jsem byl u ní a za pár hodin jsem ji znova 
vysadil na stejné místo. O týden později mi umřela a ještě řekla: „M ám tě ráda.“ 

 
Malý Princ si říká, proč na tom světě je tolik nespravedlnosti.  

RadekRadekRadekRadek    

KvětinaKvětinaKvětinaKvětina    
Květina by žila dál na planetě malého prince. Rostla by, až by byla 5krát tak velká. 

A jednoho dne by na planetu mohl přijít někdo, nebo něco a zprovodit květinu ze světa. 
Anebo by se o květinu malý princ tak staral, že by jí vybudoval nějaké obrnění nebo 
nějaký kryt a květina by si žila beze strachu až do smrti. Jednoho dne by na planetu 
přiletěl astronaut a odvezl by květinu na Zemi. Kosmonaut by usadil květinu přímo do 
zahrady se spoustou květin a květina by si tam našla jiné květiny, s kterými by si pořád 
jen povídala. Každý den by dostávala čerstvou vodu a docela by se jí tam líbilo. Malý princ, 
kdyby zjistil, že květina je pryč, tak by hned volal vesmírnou policii. Květině by se 
s dalšími květinami žilo dobře, ale jednoho dne by přišel zase kosmonaut a odvezl květinu 
zpátky na její planetu, a až by princ zjistil, že květina je zpátky, byl by moc šťastný. 
THE END 

DarioDarioDarioDario    
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Příběh o květincePříběh o květincePříběh o květincePříběh o květince    
Tak tedy malý princ šel další den ke květince a květina ještě spala. Malý princ 

k rostlince přistoupil a řekl: „Vstávejte,“ ale rostlinka byla uražená, že ji vzbudil, a tak 
na chudáka malého prince začala křičet, že je to hlupák, ještě mu vyčítala, že ji nesundal 
poklop, který si rostlinka vynutila. Malý princ tedy sundal poklop a celý smutný odešel, 
ale rostlinka byla tak škodolibá, že na malého prince zakřičela, ať se vrátí, a malý princ 
se tedy vrátil a povídá: „Co jsi chtěla?“ a rostlinka mu řekla: „Na tý tvojí planetě se mi 
vážně nelíbí,“ a malý princ z toho byl celý nešťastný a odešel se slzami v očích. Měl sto 
chutí rostlinku vytrhnout ze země a zahodit, ale měl dobré srdce a neudělal to.  

Další den přišel k rostlince naštvaný a vytrhl jí jeden okvětní lístek. Rostlinka byla 
tak naštvaná a smutná, že se rozbrečela a malému princi to bylo jedno.  

Už rostlinku ani moc nezalíval, aby poznala, jaké to je, když je někdo ošklivý jako 
ona.  

Hanka T. Hanka T. Hanka T. Hanka T.     
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SMUTEKSMUTEKSMUTEKSMUTEK    

Kristýna H.Kristýna H.Kristýna H.Kristýna H.    
Smutek je jen prázdná skříňka, 

co nemá dveře ani okénka. 
Má jen v sobě prázdno, 
jako vyschlé studny dno. 

Je bolestivý, 
ale ví o čem je řeč, 

většinou říká: 
„Pojď a breč.“ 

Má na nás velký vliv, 
Nemá soucit ani cit. 

Je to strašidelná velká věž, 
když přijde smutek, na posteli plakej a lež. 

Smutek není zlý, 
je to jen křeč, 

ale jak už jsem řekla 
ví o čem je řeč. 

AnetaAnetaAnetaAneta    
Prázdnota v srdci každého trápí 

a trápit bude. 
S tím už se nic nenadělá. 

Smutek nám ubližuje 
A taky nás otravuje. 

Smutek bohužel k životu patří. 
Každého jednou navštíví. 
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MichalMichalMichalMichal    
Smutek je blbý, 

Když z okna se koukám 
A venku prší 

A já hudbu poslouchám 

VojtaVojtaVojtaVojta    
Když je někdo smutný, myslí, že nemá proč žít. 
Smutek je jako nenáviděný nepřítel, tiše přijde a už se mu nechce pryč. Proč?  
Když jsem smutný, je to, jak kdybychom to nebyli my lidé 

PetrPetrPetrPetr    
Když mě zastihne smutek 

brečím 
když brečím, 
tak klečím 

kdo mi nevěří 
tím mým trápením. 

TerezaTerezaTerezaTereza    
Nesnáším tento pocit, 

do srdce se ukládá bolest. 
Uschovávám ten příšerný pocit. 

Říkám: „Dej mi, bože, dej mi milost.“ 
Ticho se vkrádá tmou, 
Nebudu volat o pomoc. 

Nechci, aby někdo viděl bolest mou. 
Snažím se strašně moc. 
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Hanka T.Hanka T.Hanka T.Hanka T.    
Smutek je bolest, Smutek je strašný pocit, 

v tvých očích jsou slzy. nadávám a brečím vzteky. 
Vyjadřují protest, Musím tajně prosit, 

dělají se mi s toho mrazy. Aby můj smutek nezaklely. 
 

Bojím se, mám strach, Teď už vím, že smutek přejde, 
že ten smutek nezmizí, trpím furt, ale o to nejde. 

Ten strašný pach, proč jsem si myslela, že to nejde? 
v nosu mém vymizí. 

Lukáš Lukáš Lukáš Lukáš     
Z očí se mi lijou vlny 

Ničí co se dá. 
Hořkost cítím v hrdle 

Vlny pořád ničí. 
Co to je? pořád mě to ničí 

Je mi na zvracení. 
Bojuji s tím ale nic 
v srdci něco cítím. 

Neustále s tím bojuji 
ošklivý pocit to je. 
V pokoji je vodopád 

ničí krásné vzpomínky. 
Kamarádi mi pomáhají 
ale nic s tím neudělají. 
Rodiče mi pomůžou 

smutek už je zažehnán.    
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PUTOVÁNÍ PO PLANETÁCHPUTOVÁNÍ PO PLANETÁCHPUTOVÁNÍ PO PLANETÁCHPUTOVÁNÍ PO PLANETÁCH    
Vznik planety FabulousVznik planety FabulousVznik planety FabulousVznik planety Fabulous    

Žila bohyně Beautiful, protože záviděla Phonkovi-Jankovi jeho planetu. Řekla si, že 
si jednu udělá. A udělala, ale jiným způsobem než Phonk-Jank. Udělala obrovskou 
blátivou kouli a dala ji od slunce tak, aby bylo celý rok léto. Umístila ji mezi planetu Zemi 
a Venuši, pojmenovala planetu FABULOUS. A posela planetu zrníčky trávy, aby ten 
svět byl hezčí. Dala na ni  i hory, skály, sopky a vody. Časem jí bylo smutno, protože 
planeta byla jaksi prázdná, i když tam toho bylo hodně. Stvořila člověka Anetku a udělala 
ji podle toho, jak vypadala sama, ale protože časem Anetka byla osamělá, vyrobila jí 
dalšího člověka Kristýnku, tak postupně stvořila i Markétku. Později si řekla, že stvoří 
dalšího člověka, ale byl tak trochu odlišný, proto bohyně Beautiful udělala rozdíl mezi 
klukem a holkou. Doteď na planetě Fabulous žije Anetka, Kristýnka a Markétka 
s Tomem v klidu a pohodě a mají se báječně. 

Kristýna H., Aneta, Markéta, Tomáš K.Kristýna H., Aneta, Markéta, Tomáš K.Kristýna H., Aneta, Markéta, Tomáš K.Kristýna H., Aneta, Markéta, Tomáš K.    
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Vznik planety ŽůžoVznik planety ŽůžoVznik planety ŽůžoVznik planety Žůžo    
Dávno před mnoha lety naše Země, které se říkalo Galatis, byla obydlena bohy a 

bohyněmi.Ti žili úplně normální život jako my teď, až na to, že měli nadpřirozené 
schopnosti. Hlavní bůh Galileonus se zamiloval do obyčejné bohyně Karmy. Ta byla bohužel 
osamělou vdovou se čtyřmi dětmi. Její děti byly schopné, chytré a velice rozumné. Karma 
měla tři dcery - Venéru, Sivis a Hapetis potom jednoho syna Jirona. Sourozenci se rádi 
zabývali astronomií, nejvíce Jiron. Když Galileonus požádal Karmu o ruku, Karma ho 
odmítla. Pořád milovala svého ztraceného muže Algidana, který záhadně zmizel z Galatis. 
Galileonus se tak rozzlobil, že se celá Galatis rozletěla na milion kousků. Karma rychle 
popadla své děti a zázračným a nenavratitelným kouzlem se proměnila v malou planetu 
Žůžo, aby zachránila své děti. Děti si planetu obydlely a žijí tam až dodnes. Zanedlouho 
se vyskytla nová planeta Země a na ní žili lidé, kteří ale nevěděli, že vůbec nějaká planeta 
Žůžo existuje. Tajemství vzniku planety Žůžo nikdy nebylo prozrazeno a dlouho o ní 
nikdo nevěděl. 

Simona, Petra J., Věra, JirkaSimona, Petra J., Věra, JirkaSimona, Petra J., Věra, JirkaSimona, Petra J., Věra, Jirka    
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Nimbus 2000Nimbus 2000Nimbus 2000Nimbus 2000    
Jednoho dne se meteorit srazil s planetou Patriot a vznikla planeta Nimbus 

2000.Za pár dní na planetu přiletěl vesmírný modul a z něho na planetu vystoupili dva 
rudí mimozemšťané a začali budovat první stavby.Časem se na planetu přistěhovali další a 
další mimozemšťané a planeta dostala život. 

DarioDarioDarioDario, Filip, Hanka Š., Blanka, Filip, Hanka Š., Blanka, Filip, Hanka Š., Blanka, Filip, Hanka Š., Blanka    



 29 

Začátek života na PandořeZačátek života na PandořeZačátek života na PandořeZačátek života na Pandoře    
Dne 2.2. 2222 
Čas 22.22 se stalo něco hrozného, vybuchla sopka Svatá Helena. Zemřelo 

22 222. Když Svatá Helena vybuchla, vystřelila kus lávy o rozměrech 
222 222 222 km2. A na ten kus lávy se začaly napojovat hvězdy a vznikla Panoráma. 
Létala, jak chtěla, a nechtěla se přidat do sluneční soustavy. A jednoho dne nabourala 
do sondy. Naštěstí zůstala celá, od té doby je ve sluneční soustavě. Po nějakém čase 
se Panoráma střetla se Zemí a přežili jen 4 lidé: Kikina, Vojta, Terka, Lukáš. 

Čas utíkal rychle. Náhle přiletěli 3 mimozemšťané a my jsme se s nimi spřátelili. Od 
té doby jsou to naši kamarádi. Jeden se jmenoval Pan, druhý Do a třetí Ra. Planetku 
jsme pojmenovali po nich Pandora. 

Kristýna V., Tereza, VojtKristýna V., Tereza, VojtKristýna V., Tereza, VojtKristýna V., Tereza, Vojta, Lukáša, Lukáša, Lukáša, Lukáš    



 30

Mýtus o planetě  MirahaMýtus o planetě  MirahaMýtus o planetě  MirahaMýtus o planetě  Miraha    
Byla jednou jedna bohyně Miraha, která vládla všem ročním období kromě jara. Jaro 

se jí moc nelíbilo. Jednou jí bylo velmi teplo, a tak si řekla, že vytvoří nějakou planetku, 
kde by se mohla zchladit, tak vytvořila léto. To vytvořila tak, že vzala kus slunce a dala 
ho do planetky, Pak jí byla zase moc zima a tak vytvořila zimu. Tu vytvořila z peří a vaty. 
Měla moc ráda podzim, tak si vzala barevné listí a uložila ho do malé planetky, která 
zdědila jméno po bohyni. Jmenovala se MIRAHA. Bylo jí tam velmi smutno, a proto 
vytvořila nějakou dívku, která byla  její kamarádka - Hanku. Pak si řekla, že by chtěla 
mít na planetě nějaké kluky. Tak se zeptala svého bratra Mireka, ať s ní zkusí vytvořit 
kluka  Michala. To se jí povedlo. Byla z toho tak šťastná a chtěla stvořit ještě jednoho 
kluka, ale moc chtěla, aby ji naučil jezdit na snowboardu. A tak vznikl Radek, který uměl 
dobře na snowboardu. Hanka jezdila na koní a Michal míchal koktejly ve stánku u Widlí. 

Hanka T., Michal, RadekHanka T., Michal, RadekHanka T., Michal, RadekHanka T., Michal, Radek    
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OrošimaOrošimaOrošimaOrošima    
 Na počátku byla malá hvězdička, která jen tak blikala. Po dlouhém, nekonečném 

čase se hvězdička proměnila v barevnou záři. Plála modře, žlutě, oranžově, zeleně, hnědě, 
stříbrně a nakonec černě. Nejsilnější byla barva černá. Rozlila se na všechny strany a 
vyrostl z ní Vesmír. Do černé se rozsypaly kapky stříbrné barvy. Třpytily se jako 
drahokamy. 

  Z hnědé se vytvořila země. Pak začala proudit z Vesmíru Modro a planetu 
zahalil modrý závoj. Zhoustl a proměnil se ve vodu. Celá planeta byla pokryta nekonečným 
oceánem. Z oceánu vystoupila obrovská hora a z ní vystoupila bohyně Orošima. 
Pohrávala si se žlutými a oranžovými paprsky, chytala je do dlani a z jejích rukou  a 
svým dechem je rozpálila do ruda. Zelenými paprsky udeřila o horu, až se rozlétly po celé 
planetě. Vyklíčily z nich vysoké stromy. Náhle byla planeta celá zelená, plná bohaté trávy 
a stromů. Bohyni se zde líbilo, ale cítila se osamělá. Slza stesku jí ukápla do oceánu. Ve 
vodě slza ožila a zrodila se Bytost. Při pohledu na tuto krásu se bohyně rozplakala 
štěstím. Z každé slzy vyrostla nová bytost. Bytosti osídlili planetu a vznikla nová 
civilizace. Na počest své bohyni nazvaly Bytosti planetu Orošima. 

Petra K., Tomáš P., Kryštof, Petr N.Petra K., Tomáš P., Kryštof, Petr N.Petra K., Tomáš P., Kryštof, Petr N.Petra K., Tomáš P., Kryštof, Petr N.    
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ČÍM BYCH CHTĚL BÝTČÍM BYCH CHTĚL BÝTČÍM BYCH CHTĚL BÝTČÍM BYCH CHTĚL BÝT    
FilipFilipFilipFilip    

Chtěl bych být vojákem nebo hasičem.  
Dosáhnou bych chtěl toho, že bych byl důležitý ve své profesi.  
Musel bych si vylepšit fyzičku a trošku shodit, protože v tomhle povolaní je to 

hodně třeba. A musel bych umět cizí jazyky a některé jiné předměty, jako jsou český 
jazyk a matematika, když by mi tyhle předměty šly na výbornou, tak by mi to v mém životě 
hodně pomohlo.  

DarioDarioDarioDario    
Chtěl bych být architektem nebo počítačovým programátorem. Dosáhnout bych chtěl 

toho, že bych byl slavný badmintonista. V povolání by mi mohla pomoct matematika. Když ji 
budu dobře umět, můžu toho dělat hodně. Badminton mě baví a architekt a počítačový 
programátor je zajímavé povolání.  

Hanka T.Hanka T.Hanka T.Hanka T.    
Chtěla bych být trenérkou koní, ale opravdu jen koní. Žádné děti učit nechci. Chtěla 

bych si zařídit stáj a v ní nějaké dobré koně, které budu trénovat a vychovávat. Chtěla 
bych dosáhnout toho, že budu jezdit na závody v parkuru. 

 


