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O klukovi Jo a co se stane 
 

Patrik Galeziok 
 

 
Ahoj děti, jmenuji se Jo. Před chvilkou jsem vstával v mém pokoji. Bydlím 
v mrakodrapu. Půjdu ven, ale předtím se nasnídám, dám si křupky s mlékem. A obléknu 
se. Venku mě čekají kamarádi.  
Ahoj Jů, Jé a Ky. Jste připraveni na výlet na měsíc Titan?  Poletíme raketou. Víte, co 
si sbalit? Ne, tak poslouchejte. Sbalíte si pití a svačinu. Za pět minut se sejdeme tady 
na náměstí. Tak honem. Jste tady? Ano. Odpočítávání: 10, 9, 8, 7,6, 5, 4, 3, 2, 1,0  
letíme.Jsme ve vesmíru. Pozor, meteorit, vyhněte se! Uf, to bylo o chlup, letíme dál. 
Vidím cíl, přistáváme. Dívejte, krátery. Bacha, otočte se.  
Chramst!  Kluci, kde jedeme? Nevím, počkejte, už jsme tady. Kdo to je?  
Já jsem král mimozemšťanů. Dejte je do vězení okamžitě. Ano, ano!  
Co s námi bude? 
Nebojte se, já něco vymyslím. Už vím, vidíte to okno, tím utečte, ale potichu. Jdeme, 
pojďte, vidím raketu. Jsme uvnitř, ano.  
Pozor, pozor, vězni na útěku! 
Honem 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 letíme. Jsme ve vesmíru. Pozor, déšť meteorů. 
Musíme zastavit na měsíci Endk. Přistáváme. Už to přešlo. 
 Znovu odpočítávání 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 letíme. A rovnou domů.  
Už vidím planetu Zemi. Přistáváme, přistáli jsme.  
Pěkný výlet, díky, čau, ahoj.  
Mami ahoj, tati, ahoj. Tak, co výlet. Výlet uspěl.  
Konec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

Veronika  Křibíková   (4.roč.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Jak napadl divný pán vesnici 
 

Anna Adámková 
 
Bylo hezké divoké ráno. Sluníčko svítilo a svítilo a najednou se objevila černá bouře. 
Lidé se diví.  
„Všichni se schovejte!“ volá vyděšeně.  
A najednou ta černá bouře zmizela.  
„Hurá, hurá!“ volají. A potom se objevil divný pán.  
„Jmenuji se Cgot. Máte hezké domy. A co je tohle tlačítko?“ říká Cgot.  
„Tohle tlačítko je na to, abychom měli dům neviditelný.“  
„To je husté. Postavíme mi taky takový dům?“  
Ale ano.  Cgot se raduje. Ale Cgot nevidí stavitele. „Já nevidím stavitele.“   
„Ty nevíš, jak to u nás chodí?“  
„Ne.“  
„To se postaví samo.“  
„Aha. Naučíte mě, jak to tu chodí?“  
„Ano.“ 
„Těším se, až na tu vesnici vybafnu, cha, cha, cha.“, říkal si potichu.  
Učili ho dva měsíce. A taky ho povedli po vesnici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Dan Peterek  (4.roč.) 

 



 

 

Rok 3001 
 

Karolína Pustková 
 
 
Kdysi dávno žila jedna malá holčička. Měla 7 let a jmenovala se Dášenka. Byla moc 
hodná a žila na planetě v roce 3001. Bylo jí tam dobře. Bylo lépe, než v tomto roce.  
Její rodiče byli napůl roboti a napůl normální lidi. Její maminka se jmenovala Katka a 
její tatínek se jmenoval Tonda. Existovaly samé i-pady a tablety a mobily, x-boxy, 
noťasy a další věci. Cestovali jsme tam letadly, vrtulníky, auty, autobusy a tak dále.  
Dášenka jednoho dne řekla mamince, že půjde ven. Maminka řekla, že může, ale taky jí 
řekla, ať dává pozor na zlé lidi.  
A tak Dášenka šla. Samozřejmě se moc bála. Dášenka šla do lesa a tam zaslechla nějaký 
řev. Vykřikla áááá a zase ááááá. A pak byl klid. Dášenka šla dál a potkala zlobra. 
Polekala se a utíkala a utíkala, co jí nohy stačily, ale zlobr ji zastavil a řekl jí, ať se 
nebojí, a pak oba potkali obludu a oba vykřikli áááá a pak zase áááá, oba se zlekli a 
utekli. Obluda utíkala za nimi a řvala a řvala.  
Oba dva se toho zlekli a tíkali a utkali jako o život. Samozřejmě se toho řevu oba dva 
báli. A tak obluda už nemohla a Dášenka se zlobrem oba utíkali k Dášenčinu domu a tam 
už maminka čekala na Dášenku a tatínek už na ni čekal.  
Ale jakmile se tam objevil zlobr, tak se oba lekli. Ale zlobr jim řekl, ať se nebojí, tak 
se nebáli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Zuzana Sojková  (2.roč.) 

 



 

 

Návštěva dědy 
 

Jan Rojíček 
 
 

Ráno se probudil Petr. Řekl pokoji, ať ustele postele.  
Potom šel snídat.  
Potom si šel hrát s bratrem, hráli si na vojáky.  
Potom obědval a při obědu mu maminka řekla, že navštíví pra, pra, pra…… dědu.  Po 
obědě se  teleportovali telepatem do podzemí a rozmrazili pra, pra, pra….dědu. Jak 
vypadala Země v roce 2014. Jaká technika byla?  
Pra, pra, pra… praděda byl zmražen.   
Děti a rodiče byli šťastní.  
Večer se teleportovali domácím telepatem domů.  
Vyčistili si zuby a šli spát na vznášející postel. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Šimon Fulneček (2.roč.) 

 
 



 

 

 
Kluk z města Euvrk 

 
Tomáš Borovec 

 
 
Rád bych vám napsal příběh dvanáctiletého chlapce.  
Nevím, jestli se to stalo nebo stane nebo se to děje. To neví si nikdo. Chlapec jménem 
Kamil uteče z domu, prožije dobrodružství a na konci něco zjistí, tak k věci. 
Kluk jménem Kamil uteče z domu, protože si myslí, že ho nikdo nemá rád. 
Proběhne ze dveří na ulici a málem ho srazí amolet. Kamil vběhne do podzemí na 
vlakové nádraží, koupí si jízdenku a nastoupí do třípatrového vlaku. Vlak se rozjede a 
do pěti sekund jede světelnou rychlostí.  
Ve vlaku najde časopis Čtyřlístek. Tak ho přečte a až bude na konci, tak ho zavře a 
sleduje, jak ve vedlejším vagónu vystupuje deset malých černoušků. Až budou všichni 
venku, tak vystoupí na konečné zastávce.  
Konečná se nacházela v New Yorku. A hned proti zastávce stálo kino. Tak šel do kina 
na 4D a v kině si řekl: 
„Od té doby, co je kino zdarma, je vše lepší.“  
A až skončí film, uvědomil si něco a řekl:  
„Utéct z domu byla chyba.“  
A taky si uvědomil, že se mu stýská. Běží naproti vlakové zastávce, koupí si lístek a 
nastoupil do turbovlaku. Usadí se a usne a najednou z ničeho nic se probudí ve své 
posteli a uvědomí si, že to byl jen sen. 
Konec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Patrik Galeziok  (2. roč.) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nový rok 3001 
 

Lukáš Rodek 
 
Oslavili jsme Nový rok 3001.  
Já se dívám na fantastický ohňostroj plný barev a světel.  
Probouzím se pod velkou polokoulí. Venku vidím červený prach, přes který nejde vidět 
ani slunce. Rozhodoval jsem se, jestli se teleportuji do minulosti nebo pojedu na mou 
oblíbenou planetu ve druhém vesmíru Cinema. Šestý smysl mi radí, abych jel na planetu 
Cinema, protože mí bývalí kamarádi si nevážili planety Země. Jel jsem tedy na planetu 
Cinema a na mě čekali robotičtí kamarádi. Šli jsme se dívat na televizi a tam dali 
velkolepou zprávu. Vědcům se podařilo oživit T-Rexe! Byl z toho i můj kamarád Sony 
z kovu. 
 Potom jsem jel na mou oblíbenou a opuštěnou duhovou planetu Rainbow vedle Cinemy. 
Tam jsem si hrál s pískem, a pak jsem jel na planetu Země, kde elegantní domy 
prorážejí mraky, auta létají ve všech směrech, vlaky jezdí rychlostí světla. To by bylo 
vše, líbí se mi život v roce 3001 a já pevně doufám, že se vám taky také rok 3001 líbí, 
protože je vynalezen elixír života. 
S pozdravem já a robot Sony. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Richard Šmíd (3. roč.) 

 



 

 

Jak Ufík zachránil planetu Zemi 
 

Kateřina Tomisová 
 

 
Chci Vám vyprávět příběh, který se možná stane za mnoho let.  
Život na planetě Zemi bude ohrožen, protože mimozemšťané ze vzdálené galaxie 
budou chtít ukrást naše Slunce. Nakonec se jim to nepodaří, protože se najde malý 
zachránce Ufon Ufík. 
Jeden krásný slunečný den si Ufík hraje se svojí kamarádkou Eliškou na schovávanou, 
když najednou přijelo černé auto. Otevřely se dveře a vystoupili dva pánové. Když 
viděli, že se na ně nikdo nedívá, tak se proměnili v mimozemšťany. Začali se bavit, že 
v jejich galaxii prý vyhasne Slunce, proto budou potřebovat naše Slunce. První 
z mimozemšťanů vytáhl malý přístroj velký jako fotoaparát, do kterého chtěl vložit 
všechny sluneční paprsky. A ty by doma vložil do jejich Slunce.  
Jenže všechno viděl a slyšel malý Ufónek Ufíček, který to řekl své kamarádce Elišce. 
Eliška zašla domů, vzala svůj fotoaparát a utíkala za Ufíkem. Opatrně vyměnili 
mimozemšťanům jejich přístroj za fotoaparát.  
Mimozemšťané si toho nevšimli a zrovna chtěli ukrást všechny paprsky Slunce. Ale 
místo přístroje měli v ruce Eliščin fotoaparát. Takže Slunce lidem neukradli, ale jenom 
si ho vyfotili. Pak se opět proměnili na pány a odjeli pryč.  
A tak Ufík s Eliškou zachránili Slunce a tím i naši planetu Zemi.  
A teď Ufíka a Elišku mají všichni moc rádi a teď zazvonil zvonec a to je můj konec. 
 
 
Kateřina 
Tomisová 
(3. roč.) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Časové zrcadlo 

Nathalie Deana Daňková 

 

Dneska byl poslední školní den. Když jsem přišla domů, první, co jsem udělala, tak jsem 
ukázala vysvědčení. Mamka říkala, že je krásné a že to pojedeme na prázdniny oslavit 
do Ameriky za strejdou. 
Ubylo pár dní, ani jsem se nenadála, a už jsme seděli v letadle a letěli do Ameriky. 
„Byl to skvělý nápad, jet do Ameriky, mami“ řekla jsem. 
Chvíli trvalo, než jsme našli od strejdy dům. Najednou jsme se ocitli v jedné ulici. 
„To bude asi ona.“ Řekl brácha, který měl v ruce mapu.  
Koukli jsme se před sebe – a stál před námi veliký, ne veliký, ale obrovský dům. 
Na schránce bylo napsané jméno: Roman Rychlý. 
„To je náš strejda!“ Vykřikla jsem. 
Vstoupili jsme dovnitř. Strejda nás mile přivítal. Ukázal nám jednu místnost. V ní bylo 
takové zrcadlo. Já jsem na něho sáhla. Strejda asi nebyl moc rád, protože strašně 
nahlas vykřikl: „Nééééééééé!“ 
Po chvilce se v místnosti objevilo silné světlo a mě vtáhlo do zrcadla. Začala jsem se 
točit jako na kolotoči a kolem mě se mihaly různé barvy. Najednou jsem se ocitla 
v podivném městě. Létala tam auta ve vzduchu. Lidé měli na sobě krásné oblečení. 
Naproti mně byl obchod s názvem: Č I P   D O   M O Z K U.  Všimla jsem si, že vedle 
mne stojí holka, která se na mě upřeně dívá. Byla asi stejně vysoká jako já, jenom měla 
o hodně krásnější šaty než já. V hlavě měla dírku a v ní zastrčenou kartu, která 
vypadala stejně jako z toho obchodu, který byl přes ulici. Po chvíli jsem jí řekla: 
„Ahoj, jak se jmenuješ?“ 
„Sofi,“ odpověděla mi. „A ty?“ zeptala se mě. 
„Já se jmenuji Dita“. 
Sofi se mě zeptala, jestli jsem tu nová. 
Já jsem jí řekla, že ne a vyprávěla jsem jí celý svůj příběh. Až jsem skončila, tak mi 
Sofi řekla, že se to tu prý stává jedenkrát do roka.  
Pak mi Sofi vyprávěla, jak se učí ve škole. Říkala, že mají létající lavice, a když jí 
řekneš: „Pojď sem“, tak ona k tobě přiběhne. Vzadu měli bazén a vířivku. Pak mi řekla,  
že se vůbec neučí a že za ně přemýšlí čip do mozku, vytáhla ho z hlavy. 
„FUJ!!!“ Vykřikla jsem. „ Jé to je ulepené!“ 
Jak jsme se dobavily, tak jsme došly až na konec ulice. Sofi říkala, že můžu u ní 
přespat. Šly jsme tedy k Sofi domů. Na vstupních dveřích jejího domu byl nalepený 
tablet a na něm bylo napsáno: 26. 6. 3001. Sofi mi řekla, že tu budu muset zůstat 
měsíc. Já jsem jí řekla, že to nějak přežiju. 
Poslední den, kdy jsem měla odejít, tak jsem se šla osprchovat v létající sprše, vyspala 
jsem se v posteli, která byla vzhůru nohama a nakonec jsem si koupila přenádherné 
šaty. 



 

 

Sofi mě zavedla na místo, kde jsem přišla. Začalo zářit světlo a mě to opět vcuclo. 
Zase jsem se točila a byly kolem mne všelijaké barvy. Pak mě to vyplivlo a já byla 
zpátky u strejdy. 
V letadle, když jsme se vraceli domů, tak jsem mamce, bráchovi a taťkovi vše 
vyprávěla. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Nathalie Deana Daňková  (4.roč.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Klára Pavlačková (4. roč.) 

 



 

 

 
Planeta Země rok 3001. 

 
Lukáš Kunz  

 
Jednoho dne se Predátor jménem Fred se svou vesmírnou lodí vydal na výlet. Jenže 
mu došlo palivo, takže musel přistát na jedné z okolních planet. Na své planetě nemohl 
přistát, měl to moc daleko. Nakonec si vybral planetu Země.  
Přistál poblíž většího města jménem Chranic.  Na planetě Země se zrovna psal rok 
3001.  
Tajně se přiblížil k městu a uviděl, jak tam nějaký maskovaný muž přikazoval dětem. 
Ten maskovaný muž se jmenoval Terminátor. Děti na sobě měly oblečení jako roboti. 
Jejich rodiče zavřel Terminátor do vězení. Všude kolem létala létající auta. V těch 
autech byli Terminátorovi hlídači, kteří kontrolovali město. Ty děti měli na hlavách 
speciální helmy, se kterými věděly všechno. To aby nemuseli chodit do školy, aby 
sloužili Terminátorovi. 
 Predátor Fred se tajně zeptá jednoho dítěte: „ Co se tady děje?“  
 Dítě odpoví: „Terminátor nám tu nespravedlivě vládne.“ řeklo smutně dítě.  
Predátor řekne: „Dobrá, mohl bych vám pomoci, ale musíš mi toho Terminátora 
ukázat.“  
Dítě na to řekne: „Je to tamhle ten chlapík“, a dítě ještě řekne : „Vysvobodíte mé 
rodiče ?“  
Predátor odpoví: „Jistě že ano“.  
Dítě:„Je to támhle ta budova.“   
Predátor svou super sílou vytrhne mříže a všechny lidi z vězení vysvobodí a odvede do 
bezpečí. Potom si Fred řekne, že ještě musí vysvobodit děti a porazit Terminátora. 
Predátor se zneviditelní, Terminátora vezme a hodí do 1000 kilometrů vzdáleného 
starého šrotu. Terminátor zprva neví co se děje, ale pak zjistí, že ztratil úplně 
všechno. Predátor převezme vládu nad městem Chranic, ale jen na týden. Potom mu 
dojde, že se musí vrátit na svou planetu jménem Tron. Jenže nemá to palivo. Ví jenom, 
že zdroj paliva je jen na jeho planetě a ještě ví, že to palivo je uhlí. A proto se pořád 
trápí.   
Až to jednomu člověku nedá a zeptá se Freda: „Co tě trápí?“  
„ Nemám palivo do své vesmírné lodě.“  
 Člověk se znovu zeptá: „Co je to palivo zač?“  
Predátor odpoví, že uhlí.  
 
 



 

 

 
Člověk: „Cože, uhlí? Toho mám plnou kůlnu!“  
 Predátor: To je super, na mojí planetě se taková dobrá duše cení. Nechtěl bys letět 
na mojí planetu se mnou ?“  
„To bych rád, ale mám tu ještě děti.“ 
„ No nevadí, už musím letět, tak ahoj.“ 
Člověk: „Přijeď brzy.“ 
Konec. 
 
 

Martin Lyčka (3. roč.) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Velký dobrodružný sen malého kluka Entra. 

Barbora  Fulnečková  

 

Byl jednou jeden malý školák, jmenoval se Entr.  Bydlel na ulici Crtlalt a chodil do školy 
Capslock.  
Jednou šel Entr do školy jako obvykle, ale dnes to bylo jiné, jako by se těšil, no 
obvykle se moc netěší. Vešel do třídy, kde židle létaly ve  vzduchu a paní učitelka stála 
na vysokém žebříku, aby dosáhla na vrchol tabule. Najednou zazvonil zvonek 
..crrrrcrrrrcrrrr.. a začala matematika.  
Najednou někdo zaklepal, byla to paní ředitelka a její zástupkyně. V tu chvíli se 
proměnily ve velké hnusné příšery, kterým se říkalo viry. Viry zavirovaly celou školu a 
začaly kralovat. Jediný Entr nebyl zavirovaný.  
Na zemi ležel papírek, bylo na něm napsáno: Pomozte nám!! Jsme zavřené ve sborovně. 
Paní ředitelka a zástupkyně.  Entr začal panikařit, nevěděl, co má dělat. Tak si řekl, 
půjdu do sborovny zachránit paní ředitelku a zástupkyni, oni si už poradí.  
Tak se vydal do sborovny, vstoupil na první létající schod. A na schodě se objevil 
papírek a na něm bylo napsáno: Jestli se chceš dostat dál, musíš mi donést vlas od 
příšery. Entr si řekl: Tohle nikdy nezvládnu, ale musím!! Chci se přece vrátit domů na 
ulici Ctrlalt.  
Pomalu a potichu šel dolů do ředitelny. Řekl si: Musím si promyslet svůj plán. Mám to!! 
Mezi tím uviděl příšeru, jak jezdí na létajícím autě od paní ředitelky. Zakřičel hlasem, 
který zněl jako od příšery, jedna příšera to slyšela a vyšla ven z ředitelny a zakopla o 
lano, které tam dal Entr. Omráčila se a mezi tím jí  Entr vytrhal pár vlasů. Rychle 
běžel nahoru a položil vlas na schod. Schod mu řekl: Jsi moc šikovný chlapečku, můžeš 
jít dál. Entr pokračoval dál, byl už skoro v cíli, když vtom slyšel divné hlasy: Pomoz 
nám, pomoz nám! A komu? No nám. Entr nevěděl, komu má pomoc. Náám, jsme už 
uzavřeni 100 let v této zdi.  A jak vám mám pomoc? řekl Entr. Stačí, když nás 
přemaluješ na jinou barvu než červenou. A jak to mám udělat ?  Namíchej barvu.   
Entr běžel do třídy, vzal z kufříku barvy a vymačkal je do misky. Vznikla z nich zelená 
barva. Entr běžel zpět a namaloval zeď.  Zeď ho pustila dál. Entr byl v cíli, uviděl paní 
ředitelku. Paní ředitelka byla šťastná, že ji přišel někdo zachránit. Entr řekl: Máme tu 
malý problém, nemáme klíč. Paní ředitelka řekla:  Má ho ta příšera,  která si říká 
královna. Entr běžel do ředitelny, uviděl příšeru, která měla na ruce klíč. Vzpomněl si 
na hodinu, která se jmenovala kouzla minulosti. Učili se tam kouzla, která se používala 
v minulosti. Řekl si: Učili jsme se lektvar omráčení. Rychle ho uvařil a dal ho příšeře. 



 

 

Příšera ho vypila a spadla na zem. Entr jí vzal klíč a utíkal za paní ředitelkou. Odemkl 
mříže a paní ředitelka mu poděkovala. Entr se zeptal, kde je paní zástupkyně.  Tu si 
vzala příšera. Entr vzal lahvičku a pokapal s ním všechny děti i paní učitelky.  
V tu chvíli uslyšel: Entře, no kolik je tento příklad? Entr řekl : Cože ? Probudil se a 
zavolal:  Jste šťastné, že jsem vás zachránil? Pšššššt… zašeptala holka před ním a Entr 
si uvědomil, že to byl jen sen. Byl rád, že se vrátí domů a že pojede na vzdušném kole. 
Po chvíli si řekl: Byl to ten nejlepší sen a budu na něj vzpomínat. 
Konec. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ivana Křůmalová  (3.roč.) 



 

 

 

Magda a planeta Země 3001 

Ema Svančarová 

 

V den, který byl stejný jako všechny ostatní, šla Magda na boskovické hřiště za 
Janičkou, Melániií a Ivankou. Cesta se jí zdála dlouhá. Najednou Magda uviděla 
červený záblesk, před ní stál velká magická brána, která ji vcucla. Objevila se na 
trávě, kde pobíhali velcí a krásní lidé. V ruce drželi malé přístroje, přes které si asi 
přeposílali informace. 
Na ramena jí zaklepal jeden z nich. „ Odkud jsi?“  
„Jmenuji se Magda.“    „Já Sváťa,“ řekl.   
Magda si půjčila strojek. Sváťa řekl: „Přej si, co bys chtěla umět.“  
 „Já, ty, francouzsky, umět se potápět a číst myšlenky.“ 
Sváťa vzal prst, zmáčkl, kliknul na něco divného a najednou cítila, jak jí roste duše, 
srdce, mozek a svaly. Najednou začala mluvit jinou řečí a on jí v té řeči odpovídal. 
Svázal jí vlasy a skočili spolu do moře. Celý mořský svět viděla během pěti minut. 
Plavala jako delfín. Vynořili se a Magda zrudla. Cítila, co si myslí. To je krásná holka, 
má neskutečně velké svaly, je dokonalá, až na to, že má křivé zuby a neumí moc mluvit.  
Sváťa chtěl zmáčknout a Magda zakřičela: „Né, ještě né!“ ale zmáčknul. 
Magda stála zpět na trávě a vše bylo pryč.  
Sváťa řekl:“Co se tak divíš?“ 
„Kolik stojí?“ řekla Magda.  
„Jak to myslíš? U nás žádné peníze nejsou, vše je zadarmo.“  Už musím domů, tak si jej 
nech, ahoj.“  
„Ahoj“, řekla Magda. 
Magda utíkala zpátky do brány, lehla si a těšila se, až strojek použije v roce 2014 a 
bude dokonalá. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Markéta Adámková  (3.roč.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2+1 a stroj času 

Štěpán Švancer 

Patrik a Michal byli kamarádi na život a na smrt. Patrik jednou, když šel ze školy a 
zrovna šel s Michalem, tak našel nějaký divný stroj, vypadalo to jako obrovská 
plechovka s páčkami. Raději se ničeho nedotýkal a počkal s tím do školy na Michala.  
Zítra Michal do školy přišel. Oba dva se na konec vyučování těšili, ale nebyli jediní. 
Těšil se s nimi i třídní šprt Matyáš, který jejich rozhovor slyšel od začátku až do 
konce a po škole šel za nimi. Patrik a Michal v té době právě ten divný stroj procházeli, 
tu najednou Michal klopýtl a otočil tou divnou pákou, tu k nim přiběhl Matyáš a všichni 
se objevili jiné době a možná na jiné planetě. Viděli stopu po obrovském atomovém 
výbuchu. Neviděli žádné rostliny ani zvířata. Viděli jen pár lidí. Poslední rodinu na 
světě. Ptali se, kde jsou a co se tady stalo. Lidé jim vyprávěli tento příběh. 
Jednou Rusko začalo bojovat proti celé této zemi. Když na ně útočila přesila, odpálili 
obrovskou atomovou bombu. A tím na neštěstí všech zničili celý svět. 
Tu Matyáš vykřikl: „ Patriku, Michale, co kdybychom tu zasadili rostliny a pustili 
zvířata?“  
Ale kde je vzít? Tu Michal řekl: „Vždyť jsme dneska ve škole sázeli a mě nějaká 
semínka zbyla.  No to je úžasné, já si zrovna dneska pochytal mravence do mojí domácí 
farmy“. 
Ty mravence vypustil a oni začali sázet rostliny, měnili se na jiná zvířata a stavěli 
města. Tu se objevili další lidé a oni se mohli spokojeně vrátit domů.  Tak přišli ke 
stroji času a Michal otočil tou stejnou pákou a všichni se objevili zase někde jinde. A 
tu viděli dinosaury. 
 Michal, který měl moc rád dinosaury, si chtěl odnést nějaké vejce.  Tu uviděl hnízdo. 
Oči se mu zajiskřily a běžel pro vejce jako ve snách. Tu s ním Patrik zatřásl a řval: 
„Mám ho, stůj!“  Tu se však Matyáš už vracel s vejcem z jiného hnízda a Michal zase 
klopýtl a vrazil do stroje času a objevili se zase v roce 2014. Tu však spadl a objevili 
se zase v jiné době. Nejspíš v době kamenné, protože všude kolem sebe viděli lovce 
s kamennými zbraněmi. Tu vejce puklo a vylezl z něho triceraptor, žduchl do stroje 
času a všichni se šťastně vrátili domů.   

 
 
 
 
 



 

 

 

Cesta do světa budoucnosti 3001. 

Barbora Vašíčková  

Tento příběh vypráví o Adamovi, Jáchymovi, Markovi a jediné dívce Sáře.  
Jednoho dne byl zatažený den a všechny děti šly do školy.  Adam šel s jeho sourozenci 
Jáchymem, Markem a Sárou. Když šli, najednou se kolem nich vytvořila veliká bublina a 
odletěla s nimi do neznáma. Objevili se ve světě budoucnosti, ale ne na dobrém místě. 
Objevili se v autě, které neuměl nikdo řídit a nikdo nerozuměl tomu ovládání, protože 
to nebylo ledajaké auto, ale bylo to létající auto. Marek bouchnul do červeného 
čudlíku, a tím zastavil auto a taky otevřel dveře.  Když všichni vyšli z auta, Sára 
prohlásila: „Já mam hlad, koupíme si jídlo?“   
Tak se teda vydali do Mudipakova bufetu, byl hned na rohu Klamské ulice, na které 
stáli. Přišli do Mudipakova bufetu a tam je přivítal pán ve volných věcech. Pak tam 
přišli i paní ve vytahaných raperských věcech.  Tam na rohu někdy byli zase lidi 
v uplých  věcech, bylo to takové zvláštní.  
Sára zvedla v bufetu ruku, chtěla se protáhnout a najednou se u ní na létajícím 
skateboardu vynořil číšník a začal rapovat do hudby, co tam hrála: „Co si dáte lidičky? 
Hmmm, řekl bych, že nějaké rybičky.“ Sára a Adam si rybičky dali, ale Marek s Járou 
si dali specialitu donde ponde.  Donde ponde je taková třešeň obalená vanilkovým 
krémem.  Všichni měli hlad, tak všechno snědli.  Po chvíli se zase vynořil rapující číšník 
a znova zpíval:„Co si dáte k pitíčku ? Myslím si, že bombičku!“  Nikdo nevěděl, co to je,  
tak to nakonec zkusili. Za tři minuty jim to donesl a byla to horká limonáda se 
šlehačkou. Adam se zeptal číšníka, kolik to bude stát. On odpověděl:„Tady se neplatí 
vy jste blázni !“ Všichni se usmáli a odešli.   
Jára znenadání prohlásil: „Kde budeme spát?“  No toď jeden velký otazník?“ řekl 
Marek s Adamem naráz. Chvíli dumali a potom napadlo Sáru, že půjdou do hotelu, když 
se tam neplatí. Ale to ještě nevěděli, že to platí jen v bufetu Mudipaka. Tak šli a Sára 
viděla hotel, který byl ve vzduchu a jel k tomu výtah. Ten hotel byl od Cháropely a 
Cháropa.  To jsou ucháchovaní lidé, kteří sportují, kdo se bude víc smát. Cháchování je 
nejslavnější sport.  Vešli do hotelu a ubytovali se.  Místo sprchy byl slon, místo postele 
měkké vlasy, místo televize robot a další podivné věci. A abych nezapomněla, ten slon 
byl růžový, létající a naprogramovaný na trysky. Všechna zvířata byla nějak 
naprogramovaná a nějak divně zbarvena. Například pes, ten byl růžovo – modrý a byl 
naprogramovaný na disko psa. Ten disko pec byl brazilská fila  jménem Gant.  Ganta 
viděla Sára z okna a strašně se ji líbil. Adam ji ale potom řekl, že má jít spát. Jelikož 
byl Adam starší, musela ho poslechnout a tak šla spát.  



 

 

Ráno šli na snídani a dali si miki-riki-diki. To je něco jako donde ponde.  Když pojedli, 
šli ven, kde rostla mominita -  chráněná rostlina. Když se tak prcházeli, viděli plakát na 
soutěž v cháchování. Bylo to v hotelu, kde byli ubytování. Marek navrhnul, že se tam 
půjdou večer podívat, všichni s tím souhlasili. „Ale co budeme dělat teď přes den?“ 
zeptal se Jája.  
 Sára navrhla, že se půjdou podívat do Minipidikidiské školy, která je na rohu Nikovské 
ulice.  Nikovská ulice je, když přejdete Klamskou ulici, tak na rohu je Minipidiská škola.   
Byli u školy a ta byla velká jako čtyři gymply v současnosti. Jája řekl : no nevím jak se 
tam vyznáme v té velké škole ! Nevím ! řekl  Marek. Vešli do školy a šli se 
porozhlídnout. Děti byli zvláštní, některé byli gumové, některé byli čokoládové s další 
podivíni. No to by stačilo ! řekl Adam. Marek a spol. souhlasili. No, jak ven, neviděli. 
Pomohla jim profesorka raperka Nina Nikrobijová.  „Děkujeme“, řekli všichni. „Rychle, 
chechtající zápas začíná za pět minut. Ufff stihli jsme to!“  Začala soutěž 
v chechtání, je skoro u konce. Jedna sekunda a je to remíza!   
No už jsou naši hrdinové unavení, jdou do hajan, ráno je čeká cesta do současnosti. Je 
ráno, ale jak se dostat zpět domů? Vyšli z pokoje a zastavila je služka :„ Peníze 
mládenci.“  Všichni se zarazili. Nakonec Adam vytáhl peníze. Měl 1000 korun, ale tam 
se platí minikoskolima . Adamovi peníze vzlétly a proměnily se na minikoskolimy. „Tady 
máte ty peníze“, řekla Sára. 
Vyšli z hotelu a nastoupili na autobus  Součík.  Součík je veze do současnosti. Cesta 
trvá dlouho, ale my víme, že se zabaví. Tak začali s chechtáním, pak přemýšleli, co 
řeknou doma, dále jestli se sem někdy vrátí a ještě něco, no vlastně vůbec nic.  
Přijeli do současnosti a tam na ně čekal děda Miroslav: „Tak co děti, líbila se vám 
cesta budoucnosti? Jestli jo, tak jsem rád !“ 
Konec.  
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Kristýna Košutová (4.roč.) 

 
 
 
 
 



 

 

 
Viry útočí 

 
Patrik Němčík 

 
Bylo, nebylo, v jednom městě, které se jmenovalo Kulkul. Já jsem tam žil s mamkou a 
taťkou, měli jsme telefony v očích v podobě malých teček. Náš dům létal asi metr nad 
zemí a tak podobně.  
Ale pak šílený doktor Grud a ten chtěl vytvořit medicínu, která by vyléčila všechny 
nemoci, které existují. Nu což, nepovedlo se mu to, spletl si chemickou látku s rajčaty 
a z mistrovského díla se stal virus v podobě velkého zeleného pavouka, a ten se množil 
tím, že kousal lidi a tím se lidi proměnili v jeho potomky a ti se množili a množili, až pak 
obsadili celé město. Museli jsme utéct do lesa a s nářkem jsme pozorovali hořící 
město.  
Druhý den jsme našli skupinu antivirusů a ti nám řekli, jestli nechceme do jejich 
skupiny, my řekli, že ano. Řekli, že nás musí vycvičit. Trvalo to možná dny, možná 
týdny, možná měsíce, možná roky. Každopádně hodně moc. Byli jsme připraveni, měli 
jsme samopaly, ale místo nábojů byly speciální moderní paprsky.  
Takže jsme šli a šli, až jsme došli, uviděli jsme zdevastované město Kulkul. Jak jsme se 
probíjeli městem, ale převeliká nestvůra byla královna, a tak jsme spojili své síly a 
nestvůru zničili a najednou se všechno změnilo do normálu.  
A to je konec.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Filip Komár  (4.roč.) 



 

 

 
 

Jácheho dobrodružství 
 

Michal Laryš 
 
Náš děj začíná v roce 3001, kdy lidé zmizeli ze Země. Všechno bylo opuštěné. Nikde 
nebyl život. Až na jedné červenavé planetě jménem Mars. Byla tam velká vzduchová 
bublina, ve které bylo město, mimozemské město.  
Na Rupenské ulici byl menší dům. Měl naleštěná okna a ve třetím poschodí byt číslo 20. 
Žijí tam dva bratři - Jacke  a Boody. Mají tam také svého robopejska Roudyho. Boody 
je starší bratr.  
Jednou, když přišel Jacke k Boodymu do pokoje, viděl, jak si balí svoje zkumavky, 
mikroskopy a vzorky jakési vody. Hned jsem zdrhl z jeho pokoje s robotickým 
zabezpečením. Šel jsem do naší technické laboratoře, a tam jsem zavolal své 
kamarádce Nině z ultra-tabletu.  
„Ahoj Nino, můj brácha si balí věci, tak přijď, jo.“  
Nina: „ Tak jo, ahoj“.  
Když Nina přišla, poslouchali jsme, jestli neřekne něco zajímavého o tom, proč si balí 
věci. Když šel do KFC, šli jsme do jeho pokoje. Já jsem spadl do jeho kufru a napadlo 
mě jen jediné: „Nino, vlez si do nějakého kufru. Ke mně, Roudy, jedeme na výlet.“ Asi 
tři hodiny jsme trčeli v jeho kufru.  
Pak jsme vylezli a ocitli jsme se v nějakém pokoji. Netrvalo dlouho a zjistili jsme, že 
jsme na výzkumném raketoplánu, který jede na planetu Zemi. Jakmile jsem se otočil, 
Roudy snědl nějaký důležitý papír. 
 „Né! Roudy, nejez to!“ Bylo ale pozdě.  
„Mám nápad,“ řekla Nina. 
 „A jaký?“  
„Dobře, ale je šílený.“  
Nina dala na zem granule. „Chyť se mého ultra-tabletu.“ 
 Najednou jsme se zmenšili. A než jsme se vzpamatovali ze zmenšení, tak Roudy nás 
snědl. Padali jsme dlouhými chodbami, a když nevím, jak je to možné, vytáhl jsem 
z kapsy krumpáč, a tak jsme s pomocí něho vyšplhali nahoru. Posbírali jsme všechny 
kousky papíru a nechtějte vědět, kudy jsme se dostali ven. Slepili jsme kousky papíru, 
zvětšili jsme se a zalezli do kufru a spali.  
Probudil jsem se a zjistil jsem, že to byl sen. Konec.  
A jestli Jacke  už ve snech neleze po psech, tak žije dodnes. 
 



 

 

 
 

Hledání pejska 
 

Gabriela Kolková 
 
Byli jednou dva bratři, jmenovali se Adam a Tomáš. Měli robotického pejska Teddyho, 
kterého měli moc rádi.  
Jednou jejich rodiče odjeli na prázdniny na Saturn a Adam, tím, že byl starší, dostal 
dům a Toma na starosti. Adam a Tomík se šli jednou projít s Teddym, a jak šli přes 
přechod, tak se špatně rozhlídli a řidič, který jel v létajícím autě, jen tak tak ubrzdil. 
Teddy se tak lekl, až se vyškubl z vodítka a utekl. Adam s Tomíkem se rozběhli za ním, 
ale nestíhali mu, Tomíkovi za chvilku došly síly a museli zastavit.  Teddy jim utekl a 
Tomík se rozbrečel. Adam ho začal hned uklidňovat, že díky robotickému tělu se 
dokáže o sebe postarat, a že díky jeho čipu, co má na těle, ho najdou.  
A pak si Tomík všiml něčeho malého na zemi, zvedl to a řekl: 
 „To je Teddyho čip ! Jak ho teď najdeme?“   
„Neboj, hned zítra půjdeme na policii a oznámíme to.“ 
„Tak jo.“ řekl Tomík a šli domů.  
Ráno byl Tomík hned nachystaný a čekal na Adama. Až se Adam nachystal, tak vyrazili 
na policejní stanici. Policisté byli roboti, a když jim Tomík a Adam řekli, že Teddy 
nemá na sobě čip, tak nevěděli, jak ho najít, protože neumí pracovat bez moderní 
techniky. Tak šli zase domů a tam natiskli několik plakátů, které pak rozvěsili po celém 
městě. Když to nezabíralo, řekli si, že se vydají Teddyho hledat. Nabalili si věci do 
batohu a šli.  
Celý den šli a šli a Tedy pořád nikde. Tomík začal mít strach, že Teddyho nenajdou a 
začínaly ho bolet nohy. Pak dorazili k jednomu obchodu a koupili si vznášedla. Když se 
blížil večer, tak se utábořili v lese. Stan se sám postavil a oheň se sám zapálil. Adam 
šel pro vodu a Tomík byl u ohně, když najednou uviděl na zemi stopy nějakého psa. Jak 
se Adam vrátil, Tomík to okamžitě řekl. Ráno se nasnídali jídla, které, když dáte do 
vody a řeknete, na co máte chuť, tak se to vytvoří.   
Jak dosnídali, tak se vydali na cestu. Po cestě celou dobu volali: „Teddy, kde jsi!“ Šli po 
stopách toho pejska a ta cesta byla přes různé kopce, lesy, křoviny a různě.  
Pak došli na jednu mýtinu, kde končily stopy. Adam si vzal svůj mobil, který měl mít 
všude signál, ale tam nebyl. Byl z toho hodně neklidný. Pak se rozhodli jít rovně. Dlouho 
nikam nedošli, a pak najednou uviděli v dálce nějakého pána. Šel naproti. Jak k němu 
došli, tak se ptali, kde jsou. Pán jim odpověděl:  



 

 

„Nikdo neví, někdo říká, že tady končí všechny ztracené věci a živočichové nebo 
bytosti. Někdo říká, že tohle místo ani neexistuje.“  
Jak to ten pán řekl, tak zmizel. Adam najednou uslyšel nějaký štěkot. Rozběhli se za 
ním, jak tam doběhli, viděli Teddyho uvízlého v keři. Adam svým laserem rozsekal keř 
a osvobodil Teddyho. Teddy vypadal velmi unaveně, tak mu vytáhli z batohu takovou 
malou mističku, která se po chvilce začala zvětšovat. Naplnili ji olejem a pak žrádlem 
pro robotické psy. Jak Teddy dojedl, tak se začal tulit a tak. Pak začali přemýšlet, jak 
se dostat domů, než se vrátí rodiče. 
Teddy zavětřil jejich stopu, po které šli. Zase šli a šli, pak dorazili ke tomu tábořišti, 
ve kterém přespávali. Stan se zase rozložil sám a oheň se taky sám zapálil. K večeři si 
dali párky a ráno na snídani si dali omeletu. Jak vyšli, Teddy najednou odbočil z cesty a 
objevili se v jednom malém městečku, kde si půjčili létající auto a jeli co nejrychleji 
domů. V budoucnu totiž můžete řídit už od patnácti let.  
Jak dorazili domů, rychle si vybalili batohy a za chvilku se vrátili jejich rodiče a ptali 
se, jak si to tu užili. Adam s Tomíkem říkali, že všechno bylo v pohodě a najednou 
Teddy začal vítat rodiče. A rodiče se divili, že je tak vítá a že nemá na sobě čip. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dobrodružství robota Robíka 
 

Michaela Jastřembská 
 
Byl jednou jeden robot a ten se jmenoval Robík. Bylo mu 10 let a chodil do páté třídy. 
Měl kamarádku Rachmi, které bylo taky 10 let.  
Jednoho krásného dne se Robík probudil a nasnídal se, měl výborné rašple, které měl 
nejradši. V tom okamžiku zazvonila Rachmi se svým létajícím vláčkem. Maminka od 
Robíka mu dala svačinku do batohu a Robík šel nastoupit do vláčku. Jeli do školy. Stihli 
to tak, tak, protože už zvonilo. „Máme nejlepší zvonek na celém světě, totiž my máme 
robotickou opici, která obíhá všechny třídy a cinká činely.“ řekl Robík. „První jsme měli 
ertoatiku a pak další nudné předměty.“ řekal Rachmi. 
Když skončila škola, šli Robík a Rachmi na hřiště. Tam se klouzali, houpali a létali ve 
vzducholodi. Když přijeli Rachmininým vláčkem domů, bylo 75 hodin a rodiče řekli: 
 „Proč jste tady tak brzy?“ 
 „Nevím.“ řekl Robík.  
„Ale jsme unaveni.“ řekla Rachmi a šli spát.  
Další ráno přijela Rachmi se čtyř tříkolkou a jeli do školy. Ve škole se učili o 
prezidentovi Miloši Zemanovi, který vládl v roce 2013. Dnes máme velkokrále Uršulana 
pátého. Už byl konec školy a šli jsme na pouť. Nejlepší atrakce je divoký jednorožec. 
Když jsem na něm jel, Rachmi se ztratila a já nevěděl, co mám dělat. Rychle jsme ji 
běžel  hledat, ale marně, byla fuč. Řekl jsem to panu policistovi, který řekl, že asi ví, 
kdo to zavinil. Byl to zloděj dětí Rychlerachle, kterého nepřemohou, ani kdyby jich 
bylo 100. Tak jsem ji musel jít hledat sám, v noci jsem si sbalil své rašple a rozkolu a 
vyrazil jsem na cestu.  
Šel jsem na pouť, která byla zavřená a hledal stopy od zloděje Rychlerachle. Bylo to 
docela lehké, protože má velké nohy, co velké, obrovské, ale jinak je to skrček – má 98 
cm, ale sílu má.   Tak jsem se vydal na cestu, jeho stopy mířily k létajícímu mlýnu, 
který se pořád přemisťuje. Šel jsem dál a dál, ale stopa už další nebyla a mlýn byl nade 
mnou. Já zpanikařil, ale měl jsem nápad. Našel jsem keř, který byl blízko mlýna, tam 
jsem čekal do noci. Když byla noc, tak jsem se do domu připlížil  a  vlezl oknem. Bum, 
bác, spadl jsem na hlavu a dost to bolí. Ale nechme stranou, jdu hledat Rachmi.  
„Hele časostroj! Mám, nemám tam jít?“ řekl Robík.  
Nakonec jsem tam letěl a ty brďo, byl jsem v pohádkovém světě. Šel jsem první na 
zámek princezny Tlustoprdky, ale tam nebyl. Zkusil jsem další pohádky a už mi zbyla 
jen Pes Pětipes v pekle. Šel jsem tam a pes Pětipes zovna čůral. Když už přestal, 
zeptal jsem se, jestli tady nešel Rychlerachle. A pes řekl: 



 

 

 „Ano, funí, funí,  šel  tady a co funí funí si zač funí funí?“  
„Já jsem robot Robík a děkuji vám za radu.“  
Šel jsem dál a dál a našel jsem zloděje Rychlerachle. A ten řekl: „Cha, cha další dítě do 
sbírky!“  
Já řekl: „Ne ne skrčku, já jsem větší a přemůžu tě!“   
Rychlerachle se zasmál a popadl klec. V tom tu klec Robík nasadil na něho a vysvobodil 
všechny děti včetně Rachmi. Odvedl je zpátky k mamince a byl to hrdina celého světa. 
A zloděj Rychlerachle seděl v kleci. Rodiče Robíka objali, první mu vynadali, že se 
neměl toulat a měl jim to říct.  
Ale Robík řekl: „Stejně byste mě nepustili.“ 
„To je pravda.“ řekl tatínek.  
A maminka s tatínkem souhlasila a všechno skončilo dobře. 
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