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Pohádky patří k vánoční 
pohodě a tu máme za sebou, 

ale nám to nevadí a 
přinášíme číslo sestavené 
z pohádek, které pro Vás 
napsali žáci třídy 2. B.  



Několik slov na úvod… 

 

 

Žila, byla třída 2. B a ta byla plná kouzelných 

tvorů. Jejich královstvím byla Obchodní 

akademie v Prostějově. Zde se setkávali každý 

den, aby společně prožili nové a nové čarovné 

chvíle, na něž budou za pár let okouzleně 

vzpomínat.  

Tito tvorové byli velice hodní, své královně dělali 

radost a ona byla pyšná, že spolu mohou vytvářet 

každodenní zázraky. Dostávali spoustu úkolů, 

jež zodpovědně plnili. Jedním z nich bylo napsat 

pohádkový příběh. Čtěte a nechejte se i Vy 

okouzlit jejich slovy .  

 

 

 

Pohádky třídy 2. B 

 

 

 



 
Pohádka o spravedlnosti 

Byl jednou jeden kníže, který byl velice chamtivý a bohatý. Kupoval všelijaké 

pozemky, statky a další. Jednoho dne jel kolem krásného obrovského mlýna, u 

kterého se musel zastavit a pořádně se na něj podívat. Okamžitě se rozhodl mlýn 

koupit. Zavolal na mlynáře a nabídl mu, že mlýn koupí, ale ten nabídku odmítl, i 

když mu kníže nabídl velikou částku peněz. Kníže mu řekl, že mu dá den na 

rozmyšlenou. Druhý den přijel a opět položil mlynářovi stejnou otázku. Mlynář 

měl stejnou odpověď. Takto se zopakovalo několik dní, až knížeti došla 

trpělivost. Navštívil pana soudce a řekl mu, že mu mlynář nechce prodat mlýn. 

Dal soudcovi pytlík peněz a řekl, že se chce s mlynářem soudit. Soudce měl 

radši peníze než spravedlnost. Nabídku od knížete přijal a předvolal mlynáře. 

Soudce zvolal: „Zaplať mlynáři knížeti sto zlatých“. Mlynář neměl tolik peněz a 

nezbylo mu nic jiného než dát knížeti svůj majetek. „Už není žádná 

spravedlnost,“ řekl mlynář. Zbyl mu jenom kůň. Nasedl na něj a jel si stěžovat 

králi. Král si mlynáře vyslechl. On sám chtěl, aby v jeho království byla 

spravedlnost. Nechal předvolat knížete a soudce. Oba nechal zavřít do věznice a 

dal, co jim patří. Mlynářovi vrátil zpátky jeho mlýn a mezi lidstvo se zpátky 

vrátila spravedlnost. 

Dalibor  

 

Špatná parta 

V jedné malé vesničce žila rodinka. Máma, táta a 12letá holčička Anička. 

Rodiče Aničku již od mala dobře vychovávali, chránili ji a bránili. Říkali jí, jak 

se musí ve škole dobře učit a bavit se jen s dobrými kamarády. Anička rodiče 

poslouchala, ale později se přidala ke špatné partě. Byla to parta starších holek, 

které se smály mladším a slabším, mluvily sprostě a nadávaly si. Dívenka to o 

nich ze začátku nevěděla, tak se s nimi začala kamarádit. Ve škole se konaly 

třídní schůzky a rodiče si prohlíželi partu starších holek. Večer doma Aničce 

domluvili, ať se s holkami nekamarádí, že nejsou slušně vychované. Aničce to 

ale nedalo spát a stejně se s partou přátelila dál. Jednoho dne v sobotu se vydali 

hrát si s petardami do lesa. Jedné z dívek spadla zápalka a les začal hořet. Holky 

utekly. Anička taky utíkala, ale pak zakopla a spadla na zem. Tatínek Aničce 

přiběhl uhasit oheň a Aničku zachránil. Anička si uvědomila, co jí parta udělala 

a už poslechla rodiče a přestala se s nimi bavit. Poučení z toho plyne, že bychom 

měli poslouchat rodiče a věřit jim. 

David 

 

Pohádka o ztracené princezně 



Bylo, nebylo jedno království, které vypadalo stejně jako ostatní, ale bylo něčím 

výjimečné. Všichni lidé v království a okolí se měli rádi a pomáhali si. Dlouhá 

léta se zde neukázal člověk, který by tuto pohodu narušil. Král a královna byli 

velmi mírumilovní lidé, a tak i vychovali svou první dceru. Princeznu Alici. 

Dceru krále a královny měl každý rád. V dalekém okolí by se nenašel člověk, 

který by ji neměl rád. 

 Jednoho dne do království cestoval pocestný v černém plášti. Lidem se zdál 

podivný. Byl celý zahalený a do očí mu nešlo skoro vidět. Lidé nebyli moc 

zvyklí na nové lidi a pocestného se spíše báli.  

Poutník dojel na hrad za králem s prosbou, jestli by tu nemohl strávit jednu noc. 

Král chvíli váhal, nevěděl, co od toho cizího člověka má čekat, ale jeho dobré 

srdce dovolilo pocestnému zůstat. Tak mu král s královnou  ustlali v pokoji pro 

hosty.  

Jak už se stmívalo, lidé v hradu šli spát, Alici napadlo jít do lesa. Ten večer byl 

krásný úplněk. Teple se oblékla a vyběhla ven. Když tak už hodinu chodila po 

lese, rozhodla se vrátit se zpět do hradu. Měsíc už přestával svítit na cestu a 

Alice si v ten moment uvědomila, že vlastně neví, kde je. Zašla až daleko do 

hlubokého lesa, kde to sama neznala. S děsivými zvuky lesa se rozhodla přespat 

v malé jeskyňce a počkat, až se rozední. Venku byla zima, všechna lesní 

zvířátka už byla schovaná a vítr začal být silnější. Princezna se bála a doufala, že 

brzy nastane ráno. 

 To ráno nového dne se princezniny rodiče zděsili. Nikde ji nemohli najít, a tak 

poprosili všechny z království, aby pomohli najít princeznu. Všichni lidé se 

okamžitě pustili do hledání princezny. Pocestný se už chystal pokračovat ve své 

cestě, když vtom ho král zastavil. „Mládenče, spěcháš hodně?“ otázal se král. 

„Ztratila se mi má jediná dcera, pomohl bys nám ji najít?“ Pocestný souhlasil a 

vydal se hledat do lesa. Až když byl hluboko v lese a chtěl to vzdát, uslyšel něčí 

pláč. 

 Byla to dcera krále a královny, která seděla v trávě a vzlykala. Pocestný se 

představil a pověděl dívce, že celý hrad ji hledá a rodiče o ni mají velkou starost. 

Společně s pocestným se vrátili zpět do hradu, kde už je všichni radostně vítali. 

Král ani nevěděl, jak dostatečně pocestnému poděkovat. Daroval mu truhlu zlata 

a poskytl mu jídlo na cestu. Řekl mu, že tady v království bude mít vždy dveře 

otevřené.  

Král si uvědomil, že kdyby dal na první dojem z něj, tak by jeho dceru ani 

nemusel najít. Proto svou dobrosrdečností vládl dál a tento příběh vyprávěl 

svým vnoučatům a učil je být na lidi hodný a vždy se snažit pomoct. 

Adéla 

 

Odlišný 



Bylo jednou jedno království, které se jmenovalo Narcisové království, ve 

kterém žil král se svojí dcerou Eliškou. V tomto království bylo zakázáno se 

odlišovat od ostatních. Všechen lid se měl starat jen o krále a princeznu a udělat 

vše, co jim veličenstva nařídí.  

Někteří však měli své sny a nechtěli se řídit podle královského nařízení. Ve 

vesnici poblíž zámku žil jeden talentovaný chlapec, jménem Kuba. Měl velký 

talent na zpěv. Chtěl se stát známým zpěvákem, ale jeho rodina mu to 

nedovolila, protože by je král nechal zavřít.  

Kuba chtěl královské nařízení zrušit, aby každý člověk mohl dělat to, co má rád. 

Vydal se do zámku, aby přesvědčil krále. Veličenstva si poslechly, co měl na 

srdci. Královi se to vůbec nelíbilo a poslal Kubu do šatlavy. Avšak princezna s 

Kubou souhlasila, ale královi to neřekla. Po celé tři dny do popravy se snažila 

Eliška krále přesvědčit. Jenomže se to nepodařilo.  

V osudný den si kat pro Kubu přišel a dovedl ho před krále, princeznu a jejich 

lid. Poslední minuty jeho života si začal zpívat. Najednou se princezna k němu 

připojila a vyzvala lid, aby zpíval s nimi. Po krátkém sborovém zpěvu princezna 

promluvila pár slov: „Všichni nemusí být stejní, každý by se měl nějak od sebe 

odlišit.” Král pozorně poslouchal a byl překvapen, co slyší. Eliška se postupně 

ptala každého člověka, co je jeho snem. Král se dlouho rozmýšlel a nakonec 

usoudil, že Kuba a princezna mají pravdu. Zrušil své staré nařízení a Kubův 

trest. A promluvil: „Každý jedinec by měl jít za svým snem.”  

Od té doby nikdo v Narcisovém království už nebyl nešťastný a Kuba si 

prozpěvuje až doteď. 

Ella Ř.  

 

Eduard a tři vejce 

Silný, nebojácný a udatný rytíř Eduard dostal za úkol od anglického krále 

Ferdinanda III., donést mu tři posvátná zlatá vejce. Pokud tak provede, dostane 

za odměnu ruku princezny Fiony. Každé z vajec se nacházelo na jiném místě. 

První vejce bylo v hradu, který chránil strašlivý drak. Druhé vejce se nacházelo 

v strašidelném lese uvnitř stromu, zvaného Strom naděje. A třetí vejce leželo na 

dně Modrého jezera. Eduard se rozhodl nejdříve zajít na hrad střežený drakem. 

Šel k nejlepšímu kováři, aby mu ukoval brnění a nejostřejší meč, který kdy 

kovář ukoval. Eduard šel tři dny a tři noci, aby se dostal k hradu. Když už 

konečně stál naproti obrovskému honosnému hradu, vešel dovnitř. Zpočátku 

bylo ticho a prázdno, ale o chvíli později rytíř uslyšel řev obrovského draka. Šel 

mu přímo naproti, a když se jejich oči střetly, rytíř neváhal a rozběhl se. Drak 

vychrlil oheň, ale to nebyla překážka pro udatného rytíře. Rytíř se ohni vyhne a 

po dračí noze vyběhl přímo ke krku a sťal drakovi hlavu. Teď už zbývá pouze 



najít vejce. Rytíř hledal hodiny a nakonec našel, vzal vejce do své brašny a 

vydal se do strašidelného lesa pro druhé vejce. 

Rytíř šel tentokrát sedm nocí a sedm dní, když konečně stál naproti lesu. Eduard 

neváhal a vešel dovnitř, mečem si prosekával cestu. Najednou se zastavil, neboť 

slyšel zvláštní zvuky. Vrhlo se na něj zezadu několik malých netopýrů, rytíř 

jednoho po druhém zabíjel. Když se zdálo, že je vše uklidněné, zamířil zpátky 

ke Stromu naděje. Vtom ho zastavila zvláštní postava ženy. Zeptala se ho, jestli 

si nenabídne pár borůvek, které mu dodají energii. Rytíř se ale nenechal 

nachytat, došlo mu, že ho žena chce otrávit a dřív, než se stihla žena nadechnout, 

jí probodl srdce. Z ženy se stal prach a jediné, co z ní zůstalo, byl její černo- 

černý plášť. Eduard si všiml, že přímo naproti němu je strom, který hledal. 

Uvnitř stromu byla puklina, Eduard se tam natáhl a vzal si druhé vejce. Dal ho 

do brašny a teď už mu zbývalo jen jedno. 

Cesta k Modrému jezeru mu trvala pouhé čtyři dny a čtyři noci. Modré jezero se 

nacházelo v jeskyni. Eduard měl problém s pouhou jednou věcí, nevěděl, kde 

přesně na dně se vejce nachází. Nevěděl si rady, když vtom se před ním zjevil 

malý kouzelný mužík. Nabídl Eduardovi, že mu pomůže a řekne mu, kde je 

vejce, ovšem ale v hádance. Hádanka zněla: ,,Pouze pod světlem hledej to, 

nechť tě sem přivedlo.’’ Než Eduard stihl zareagovat, malý mužík zmizel. 

Eduard chvíli přemýšlel a všiml si, že uprostřed jeskyně je díra, kde je krásně 

vidět na měsíc. Uvědomil si, že měsíc je to světlo, pod kterým má hledat to 

nechť ho sem přivedlo. Doplaval přímo pod něj, ponořil se a vytáhl třetí a 

poslední vejce.  

Cesta do království zabrala Eduardovi 13 dní. Předal králi Ferdinandovi III. tři 

vejce a král mu za to předal princezninu ruku. Eduard s Fionou měli v ten den 

svatbu a žili spolu šťastně až do smrti. 

Venďa 

 

 

Magický les 

Bylo jednou jeden les, do kterého se báli chodit všichni lidé z království i jeho 

okolí, ale různým lesním tvorům a zvířatům se tam velmi líbilo. Povídalo se, že 

v lese straší a že pokud obyčejný smrtelník do tohoto lesa vstoupí, tak už živý 

nevyvázne. Blízko lesa bydlela matka s jedinou dcerou Aničkou. Lidé z vesnice 

je moc v oblibě neměli, protože si mysleli, že mají určitě něco společného s 

magickým lesem a že to jsou čarodějnice. Aniččin tatínek zmizel, když jí bylo 

13 let. Rozhodl se jít prozkoumat kousek lesa u jejich chaloupky. Anička už od 

mala plánovala, že až jí bude osmnáct let, tak se do lesa vypraví tatínka hledat. 

Když už se konečně blížily Aniččiny osmnáctiny, oznámila mamince, že se chce 

vydat do magického lesa hledat tatínka. Maminka byla samozřejmě proti, ale s 



dívčiným rozhodnutím už nemohla nic dělat. V den osmnáctých narozenin se 

Anička vypravila do lesa. Nic zvláštního neviděla, tak se rozhodla udělat první 

kroky. Když do lesa vstoupila, pořád neviděla nic neobvyklého. Zdálo se, jako 

by to byl obyčejný les. Dívka dělala další a další kroky až nakonec překročila 

spadlý strom. V tu chvíli kolem ní něco rychle proletělo. Dívka se lekla, a 

jakmile se otočila, tak jí malinká víla foukla jakýsi prach do obličeje. Anička se 

probudila u potůčku, u kterého stál nějaký dřevěný bunkr. Nevěděla, co se stalo, 

a tak začala volat o pomoc. Najednou se objevila žena, která měla dlouhé 

kudrnaté vlasy, dlouhé šaty z listí a jiné zeleně a dřevěnou hůl. Anička se lekla a 

slušně ji pozdravila. Žena se na ni podívala a s klidným hlasem se jí zeptala, 

proč se rozhodla do jejího lesa vstoupit. Aničce došlo, že to bude nejspíš 

královna tohoto lesa, a tak se jí hned začala omlouvat, že jí tady nic nechtěla 

zničit, že jen hledá tatínka, který v tomto lese údajně zmizel. Královna dívce 

vysvětlila, že nechá proměnit ve strom každého, kdo se pokusí jejímu lesu nebo 

zvířatům jakkoliv ublížit. Anička tvrdila, že by její tatínek nic takového určitě 

neudělal a že to musí být asi nějaký omyl. Po chvíli Anička uslyšela, jak někdo 

křičí o pomoc. Vypadalo to, že to vycházelo z bunkru. Anička se podívala na 

královnu a zeptala se, co to má být. Královna se rozhodla, že dívce řekne 

pravdu. Otevřela bunkr a z bunkru vyběhl Aniččin tatínek. Dívka nechápala, jak 

je možné, že tatínek není proměněný ve strom. Královna se jí svěřila, že se jí její 

tatínek zalíbil a že jí bylo líto ho proměnit ve strom, tak si z něj udělala sluhu. 

Dívka s tatínkem ji začali prosit, aby je dostala zase domů, že tam mají 

maminku. Královna na obou viděla, že se mají opravdu rádi, a tak se rozhodla je 

propustit. Dala jim však podmínku, že se musí od magického lesa odstěhovat a 

už nikdy se k němu nepřiblížit. Oba tuto nabídku přijali. Po příchodu domů se 

hned odstěhovali od lesa a už se k němu nikdy nepřiblížili. 

Andrea 

 

Království s kabelkovou princeznou 

Za devatero horami a devatero řekami, tisíc mil dlouhých moří a polí se skrývalo 

království. Toto království nebylo jen tak obyčejné, jak by si na první pohled 

člověk řekl. Žil tam král, královna a jejich nejmilovanější dcerka. Tato jejich 

jediná dcera se jmenovala Sofie. Sofie byla velmi chytrá, krásná, milá, bohatá a 

slušná ale měla i špatné vlastnosti. Byla lakomá. Jelikož byla jediná dcera 

královny a krále, tak byla poměrně rozmazlená. Měla vše, na co si jen prstem 

ukázala. Šaty, sukně, lodičky a deset skříní na to všechno oblečení, ale hlavně 

Sofie sbírala kabelky, byla velkou milovnicí. Jezdila na různé výstavy kabelek a 

vždy si nějakou musela dovést do své sbírky.  

Jednou jela na výstavu do vedlejšího království. Na výstavu přijela ona s její 

nejlepší kamarádkou. Stály před vchodem do královské zahrady, tam se totiž 



výstava konala. Najednou přijíždí kočár, z něho vystoupí krásný, ale chudý 

princ. Princezna ale neví, že je chudý a proto jde k němu zahájit konverzaci. Ptá 

se ho: ,,Co dělá takový mladý princ na výstavě kabelek?” Princ odpovídá: ,,V 

tomhle království bydlí moje velmi nemocná babička, tak ji jedu navštívit.” Dají 

se do řeči a princezna se mu chlubí jejím bohatstvím a sbírkou jejích kabelek. 

Princ z toho pochopí to, že je princezna velmi bohatá a svěří se jí s tím, že jeho 

babička je smrtelně nemocná a že jí pomůže medicína, která stojí 100 000 

zlaťáků. Sofie je velmi lakomá, a tak mu odpoví, že má obchodovat nebo šetřit. 

Řekne mu, že ona mu určitě peníze nedá a ani nepůjčí. Princ je z toho smutný, 

doufal, že mu tento plán vyjde. Zatím nic netušící princezna má taky nemoc, 

která se jmenuje Teudlo fausolaris. Tahle nemoc v překladu znamená lakomost. 

Tato nemoc se dá vyléčit jedině polibkem, od někoho kdo se do ní zamiluje. 

Problém je v tom, že ani jeden neví, že tuto nemoc princezna má a jak se léčí. 

Jednoho dne princ sebere všechnu svoji odvahu a princeznu Sofii pozve na 

dortík do královské kavárny. Povídají si o kabelkách rodičích a navzájem se 

poznávají. Jak už je jejich setkání u konce tak princ neváhá a na nic nečeká a 

princeznu políbí. Princezna je zaskočená a uteče ven z kavárny, princ ji dobíhá a 

rozloučí se. Další den ji princ přijde navštívit na zámek. Jdou se projít a princ jí 

vypráví, jak je na tom jeho babička zdravotně hůř a hůř. Princezna, jelikož už 

nemá nemoc Teudlo fausolaris, mu sama od sebe nabídne, že lék pro jeho 

nemocnou babičku zaplatí. Princ je šťastný, že mu princezna pomůže a neví, jak 

se jí má odvděčit. Sofie za to nic nechce a je ráda že někoho dokázala udělat 

šťastným. A za odměnu si jde koupit krásnou růžovou kabelku, aby potěšila i 

sebe. 

Terka G.  

 

Za devatero horami a devatero řekami bylo jedno království, ale ne jen tak 

obyčejné. Bylo totiž zakleté, zcela bez radosti zcela bez smíchu úplně smutné, 

říkalo se, že všechnu vinu za to nese čarodějnice, se kterou kdysi král uzavřel 

dohodu, protože si přál syna. Až se jednou královi narodilo dítě: Pepa, od útlého 

věku již byl veselý a čilý, neustále se usmíval na rozdíl od zbylého obyvatelstva, 

byl to zázrak. Pepa se rozhodl, že půjde zabít čarodějnicí a odčinit co se před 

lety stalo, ještě v tu noc se tajně vydal pryč. Vydal se na dlouhou cestu, kterou si 

lehce pamatoval z vyprávění historek o zmíněné čarodějnici. Historky 

popisovaly strastiplnou cestu do temných lesů, kde se měla nacházet ono obydlí 

čarodějnice, stařena měla být shrbená se skřípavým hlasem s velkou mocí. Pepa 

dorazil k chatrči, na zaklepání ani zvolání nikdo nereagoval. Otevřel dveře a 

vešel dovnitř, v rozlehlé místnosti hořel krb a v houpacím křesle ležela osoba, 

Pepa na nic nečekal a okamžitě probodl stařenu, ta se sesunula k zemi, Pepa 

odešel v tichosti,  ale v království zjistil, že se nic nezměnilo. Donutil svého otce 



říct co vlastně tehdy stalo, aby vše pochopil, když se dozvěděl pravdu, probodl 

se. V tom momentě se vše změnilo, z království kletba padla, byla vázána 

dohodou: kletba za syna. Král byl zhroucený a dával si to za vinu  a s tím 

pocitem viny nedokázal žít. 

Matyáš M. 

 

Mirumilovo království  

Bylo, nebylo, byl jeden král, který se jmenoval Mirumil VII., v jeho království 

panovalo veselo, láska a mír, kamkoliv člověk vkročil. Nikde v zemi se 

neválčilo, poddaní pracovali ve svých vesničkách. V jedné takové vesničce také 

bydlel Petr, mladík, který si nedávno našel svou dívku Marušku, se kterou žijí v 

malém domečku na kraji vesničky. Nejsou moc bohatí, mají malé políčko a 

trochu dobytka, o které se starají, a žijí si svůj klidný život. Jednoho dne, ale 

přijde zpráva do vesnice, že pan král zemřel. A jelikož neměl žádného syna, 

protože královna zemřela dříve, než mu stihla porodit syna, nebo alespoň se to 

takto povídalo, jenže král nakonec syna měl, jenže princ se jako malinký 

zatoulal a nepovedlo se jej najít. Proto si už lidé zvykli, že král vlastně jiného 

dědice neměl. Protože jinou královnu po její smrti nechtěl. V celém království 

tedy nastal drobný zmatek o to, kdo jim bude vládnout. Když se princ jako malý 

zatoulal, tak ho našel jeden chasník z vesničky nedaleko paláce, ale netušil, že 

šlo o prince a zároveň nikomu neřekl, že mladého hocha našel. Začal ho brát 

jako vlastního. Z tohoto malého hocha po několika letech vyrost náš Petr z 

vesničky, jen už nebydlel s „tatínkem”, ale se svou Maruškou. Ani jeden z nich 

netušil, že je Petr ve skutečnosti princ, protože tatínek zemřel, když se jim 

narodilo první děťátko, kterému dali jméno Anetka. Po pár dnech co království 

bylo bez krále, se z vedlejšího království dostal na trůn král Josef V., který tato 

dvě království spojil v jedno, a nejen tahle snažil se spojovat co nejvíce 

království, co jen šlo, jelikož chtěl vládnout celému světu. A protože neměl z 

čeho po chvíli brát peníze pro své války, tak se rozhodl, že začne lidem 

zabavovat jejich věci. Udělal tedy to, že rozkázal vojákům jít od domu k domu a 

brát lidem vše. Až na jeden kus dobytka od každého druhu a pravidelně posílal 

pro úrodu poddaných. Některým to nevadilo, jelikož Josef V. u toho všeho 

tvrdil, že to dělá v zájmu království, a že všechno co si „vypůjčí” jde potřebným 

lidem a tímto tak podle jeho slov, dával všem lidem stejně, aby si byli rovni. 

Jenže potom zde byli další lidé, kterým se to moc nelíbilo, přece jen si to sami 

vypěstovali a nechtěli o to tedy přijít. Mezi takové patří i náš Petr, který místo 

toho, aby to odevzdal králi, tak riskoval, že by za to mohl jít i do vězení, ale nic 

králi neodevzdal a raději to schoval. A dal to opravdu chudým a lidem co to 

potřebovali a které znal. Jenže tím, že to bylo na vesnici, tak se to rychle 

rozkřiklo po celé vsi. A když se to dozvěděli královi vojáci, kteří měli ve 



vesničce vybírat úrodu, nezbylo Petrovi s Maruškou a malinkou Anetkou nic 

jiného, než že museli posbírat, co jim zbylo, dát to do truhel a co nejrychleji 

utíkat přes hranice do druhého království, které ještě Josef V. nevlastnil. Utekli 

tak do království, kde vládl král Albert IV., který byl velmi chytrý, velkorysý a 

uměl správně vládnout. A jako jeden z mála dokázal odolávat králi Josefu V. při 

jeho útocích na další království. Petr s rodinou se zabydleli kousek od hranic 

království v malém domečku s chlívkem a moc hodnými sousedy, kteří jim 

pomohli, aby mohli opět pěstovat na poli a dali jim nějaký dobytek. Ostatní 

království si začala všímat, copak se to děje, že Josefovo království se snaží 

napadat spoustu dalších království úplně bezdůvodně, a proto se ostatní 

království spojila a založila alianci proti království krále Josefa V., do čela  této 

aliance si zvolili krále Alberta IV. Tak začala válka mezi královstvím Josefa V. 

a královskou aliancí krále Alberta IV. Válka trvala dlouhých 6 let a jeden den. 

Na konci této války svrhli krále Josefa V. z trůnu bývalého Mirumilova 

království a celé království se zase změnilo na všechna původní malá a 

Mirumilovo království, které opět hledalo svého krále, jelikož s potomky krále 

Josefa nechtěli mít nic společného. V tu chvíli, co se hledal nový král, se 

objevila taková stará babička s chaloupky z vesničky v Mirumilově království a 

šlechtě řekla, že si pamatuje, že král Mírumil měl syna, na což už téměř všichni 

zapomněli až na ni. Tak šlechta povolala partu vojáků, ať vyslechnou starou 

babičku, ta jim řekla, kdo se o malého prince staral, že to byl chasník z nedaleké 

vesničky. Vojáci se tedy vydali do nedaleké vesničky zjistit, kde tento chasník 

bydlel, jenže se od místních dozvěděli, že chasník již dávno nežije, ale potvrdilo 

se jim, že měl kluka, kterého vychovával, ačkoliv některým přišlo divné, kde k 

němu přišel, protože ženu neměl. Pak se našel jeden Honzík, který vojákům řekl, 

že kluk chasníka utekl i se ženou a dcerou do vedlejšího království přes hranice 

a tam nejspíše přebývali v době války. Vojáci se tedy sebrali a šli do vedlejšího 

království, kde dorazili za Petrem do chaloupky a chtěli, aby dorazil za starou 

babičkou do paláce krále Mirumila. Petr tedy dorazil do paláce, kde mu  babička 

sdělila, že to on je syn krále Mirumila VII. a ona jako jedna z mála o něm 

věděla, jenže až nyní po tom, co viděla, jak dopadlo království bez 

právoplatného dědice, tak raději dala všem znát, že Petr je ten, kdo by měl být 

následníkem trůnu. A tak na trůn nakonec s pomocí staré babičky usedl Petr s 

Maruškou a malou princeznou Anetkou. Všichni potom žili opět šťastně a klidně 

až do smrti.  

Pavel 

 

O statečném Horváthovi 

Kdysi dávno, za sedmero horami, za sedmero řekami, v chaloupce, která není 

ani  hezká, ani škaredá, ani velká, ani malá, zkrátka tak akorát, žila žena se 



jménem Anežka a její manžel Horváth, měli bídné živobytí, žili takzvaně z 

dukátu na dukát a byli rádi, že mají co jíst, Horváth byl velice silný a velký muž, 

který se jen tak něčeho nebál, jelikož už od dětství chodil do kouzelného lesa, u 

kterého bydlí poblíž. Říká se, že v lese žije něco obrovského a ohavného, v 

nedaleké vsi se povídalo, že ona „věc” se krmí dětmi, a proto byla za její hlavu 

vypsána odměna. Ona odměna je důvod, proč Horváth do lesa chodí, protože 

chce získat peníze pro svou ženu a mohli by tak spolu mít dítě. Jedné noci 

Horváth a jeho bratr Igor šli společně do lesa, aby onu věc našli. Nikde nebylo 

vidět ani na krok a slyšeli pouze šumění korun stromů. Když to už chtěli pomalu 

vzdát, uslyšeli hlasité chrápání a vydali se za zdrojem zvuku. Po velice krátké 

cestě narazili na kopec, vylezli po kopci nahoru, aby se trochu porozhlédli, 

ovšem po malé chvíli se kopec začal třást a muži začali panikařit. Rychle seběhli 

dolů a všimli si, že kopec má spoustu dalších kopců, ale jeden z nich byl něčím 

zvláštní, měl oko. Byl to kyklop. Jakmile kyklop uviděl Horvátha a Igora, vstal a 

chytil je. Horváth a Igor se probudili někde v jeskyni a viděli kyklopa, jak 

udržuje oheň. Slyšeli, jak kyklop něco šepotá, ale nikoho okolo něj neviděli. 

Horváth vytáhl z kapsy nůž a přeřízl lano, které je drželo spoutané na zemi, a 

snažili se schovat někde poblíž. Kyklop si všiml, že utíkají a snažil se je chytit. 

Igor našel v nedaleké truhle meč, který podal Horváthovi, protože byl fyzicky 

zdatnější než on. Horváth jedním mávnutím usekl kyklopovi ruku a druhým i 

hlavu. Hlavu dal do pytle a odešli do vesnice, aby si odměnu vyzvedli. Starosta 

vesnice nevěřil svým očím, pogratuloval oběma mužům, vydal jim odměnu a 

prohlásil je za hrdiny. Horváth se s penězi vrátil domů a společně s Anežkou žili 

už jen šťastně a spokojeně po celý život. 

Kuba 

 

Světlo 

Les, místo které na každého působí jinak. Záleží i na tom v jakém lese se zrovna 

nacházíte. Pokud se na to vyloženě nezaměříte, mohou vám všechny lesy 

připadat stejné, u tohoto lesa je tomu však jinak, tento les se rozhoduje sám o 

tom, kdo objeví jeho krásy, zvláštnosti a kouzla. Někdo ho jen tak projde, někdo 

se v něm ztratí a někdo v něm najde všechna ta kouzla, která nabízí. 

Vše, co se v tomto lese nachází, vstává každé ráno ve stejnou dobu, tohoto rána 

to však bylo jiné. Ve vzduchu byla cítit divná samota, slunce se raději schovalo, 

aby jí nemuselo čelit. Panovala velmi zvláštní atmosféra, když v to ráno 

procházela lesem ona dívka, to ona vyzařovala onen pocit, který všem zdejším 

obyvatelům naháněl hrůzu, to ona zastrašila slunce, to ona se v toto brzké ráno 

jen tak nerušeně procházela lesem. 

Dívka se cítila zcela chráněná svou kápí, myslela, že ji nikdo neosloví, že bude 

konečně na chvilku sama. Ticho, které vnímala jako odměnu za ten rámus, který 



ji obklopoval, kdykoli se někde jen tak objevila, prolomil těžký krok, nemohla 

identifikovat, odkud se zvuk ozval, tušila ale, kdo je jeho strůjcem. Věděla, že 

tuto osobu nezajímají její schopnosti, ani to, že tato chladná drobná dívka 

zahalená v kápi má možnost mávnutím ruky smrtelně ublížit. Tento chlapec byl 

jediným člověkem široko daleko, který se této chladné dívky nebál, věděl, že mu 

neublíží, alespoň v to doufal.  

Po chvíli mlčení se tedy rozhodl nepatrně přiblížit k potůčku, u kterého stála 

dívka, které se v tváři zrcadlil zvláštní výraz, nebyla si jistá, jestli ji jeho 

přítomnost těší, nebo ne, proto raději o krok ustoupila s nadějí, že ji nechá na 

pokoji, že mu nebude mít možnost ublížit. 

Ve chvíli, kdy se jí chlapec v nestřeženou chvilku podíval do očí, věděla, že je 

ztracená, věděla, že teď už ji neschovají ani husté stromy, ve kterých se tak 

marně snažila schovat. Je celkem nevýhodné, že se jediný člověk, který se vás 

nebojí, umí ohlédnout do vaší minulosti, stačí mu jen sekunda, kdy pohlédne do 

vašich očí a najednou ví celý váš příběh. 

Nikdy předtím mu nedala příležitost do jejích očí třeba jen nahlédnout, věděla, 

co by ji čekalo, teď ale byla až moc zranitelná, nezvládla se jeho pohledu 

ubránit. 

Nepokoušela se utéct, teď už to bylo zbytečné, najednou jako by potůček vedle, 

u kterého pořád stála, zrcadlil její minulost, nebyl to zrovna hezký pohled. 

Najednou viděla vše, co se tak usilovně snažila dostat z hlavy, vše, co se neměl 

nikdo další dozvědět. 

Když byla mladší, bývala šťastná, všude, kde vešla, jako by právě vešlo slunce. 

Ráda byla mezi lidmi, dělali jí radost maličkosti, až do toho osudného dne. 

Procházela se přesně tímto lesem, užívala si jeho krásy jako v každý jiný den, 

dnes však udělala změnu, sešla z té známé cesty, důvodem byla krásná louka, 

barvami, kterými oplývala, by uchvátila kde koho, byly to však zdánlivé krásy. 

Dívka si pozdě uvědomila, kde že se to vlastně nachází, uvědomila si to, až když 

se probudila na dně propasti, do které spadla, ihned věděla, kde se nachází. Tuto 

propast před časem opustila zlá žena, která uměla velmi dobře ovládat tu 

nejtemnější magii, nikdo si netroufl se sem byť přiblížit a kdo ano, nevrátil se. 

Dívka nechápala, jak je možné, že přežila, po chvíli však pochopila, že to 

nebude jen tak. Tímto pádem získala jakési schopnosti, schopnosti, které 

vzbuzovaly v lidech smutek.  

Nikdo s ní nechtěl mít nic společného, utíkali před ní lidé i zvířata, to v ní 

prohloubilo ještě větší obavu z toho, že někomu ublíží.  

Všichni se od ní odvrátili, až na tohoto chlapce, který právě vzhlédl od potůčku 

a zadíval se do jejích jasně modrých očí, v jeho výrazu bylo vidět porozumění, 

které jí ještě nikdo jiný pořádně nevěnoval, nebál se jí, neměl ji za zrůdu, chtěl jí 

pomoci. 



V tuto chvíli si dívka uvědomila, že co když je nějaká šance, že je to právě on, 

ten, který jí má s jejím osudem pomoci, co když před ním celou tu dobu utíkala 

zbytečně. 

Chtěla něco říct, ale on beze slova pochopil, že mu věří, bez toho, aby jeden 

z nich cokoli řekl, oba se vydali na cestu, na cestu za tím světlem, které tato 

dívka před dávnou dobou ztratila. 

Hana 

 

O zakletém princi 

Říká se, že za černými lesy žije stará a ošklivá čarodějnice, která kdysi dávno 

zaklela prince ze zdejšího království v medvěda. Celé království hledalo 

způsoby, jak prince proměnit zpět na člověka, ale nikdo neměl odvahu se vydat 

za čarodějnicí přes černý les. V tomto lese totiž žila prapodivná stvoření, která 

nikoho nepustila dál, dokud neodpověděl na tři otázky. V těchto otázkách se 

muselo odpovědět pravdivě a právě to byl největší problém. Jednou projížděla 

městem kočovná společnost a spolu s nimi i krásná a čestná dívka Isabella. 

Večer u ohně si všichni povídali příběhy a na konci zazněl i příběh o zakletém 

princi. Isabelle se ten příběh moc líbil a rozhodla se, že prince zachrání. Všichni 

ji ale varovali, protože věděli, že cesta není jednoduchá. Ona jim ale řekla, že se 

ničeho nebojí a pro princovu záchranu udělá cokoliv. Hned ráno se vydala na 

cestu přes černý les, kde ji čekal hned první úkol. Jelikož to byla dívka čestná, 

tak touto otázkou prošla. Když se začalo stmívat, rozhodla se rozložit si oheň a 

přenocovat pod nádhernou noční oblohou, která byla plná hvězd. Jakmile 

usnula, tak se v lese začaly objevovat různé bytosti, ty ale nebyly zlé a snažili se 

ji chránit před zlou čarodějnicí, ta totiž moc dobře věděla, že se dívka vydala za 

ní, aby zachránila prince. Ráno se vydala dál, po cestě odpověděla na další dvě 

otázky a na konci lesa objevila chaloupku, vešla dovnitř, a tam na ni už čekala 

stará a ošklivá čarodějnice, která měla na zádech obrovský hrb. Ta jí řekla, že 

pokud chce, aby proměnila prince zpět, musí si s ní vyměnit podobu. Isabella 

chvíli váhala, ale nakonec na to přistoupila. Poté se tam objevil princ, který vše 

věděl a i přes to, že byla dívka ošklivá, se rozhodl si ji vzít za ženu. Naštěstí má 

tato pohádka hezký konec a díky pravé lásce se Isabelle vrátila její podoba a 

všichni žili šťastně až do smrti.  

Verča Š. 

 

 

Kniha kouzel  

Daleko, dál než za devatero řekami, devatero horami leží malé království, ve 

kterém žijí dvě 17leté sestry, Anna a Ela. Byla to dvojčata. Jednoho dne se jejich 

rodiče rozhodli, že pojedou na 2 dny do vedlejšího města, podívat se na trhy a 



navštívit rodinu. Ela s Annou zůstaly doma, protože měly nějaké povinnosti a 

musely hlídat království, i když se to rodičům moc nelíbilo. Obě dvě byly velmi 

zvědavé a nevydržely chvíli doma. Nedaleko království, po lesnaté cestě do 

města leží opuštěný dům, ve kterém dříve bydlela stará paní, které se dříve 

přezdívalo „Stařenka čar a kouzel”, protože si stále vymýšlela různá kouzla a 

chtěla získat moc sílu nad všemi okolo. Rodiče dívkám zakazovali se stýkat se 

stařenkou a vůbec se přibližovat k jejímu domu, ale ony se tam vždycky chtěly 

podívat.  Na druhý den, kdy se měly vracet večer z města, byla hrozná bouřka, 

silný vítr a okny se proháněla meluzína. Ela dostala nápad a vytáhla Annu, aby 

se zabavily a zažily trošku srandy, tak půjdou nahlédnout k tomu domu. Po cestě 

začalo pršet, ale bouřka se už zmírnila. Když se blížily, z dálky šlo slyšet, jak 

okna třískala o sebe a větrný kohout se točil jako kolo štěstí. Dostaly strach ale i 

přesto si pomocí drátku otevřely dveře a šly ten dům prozkoumat. Všude byla 

tma, neměly si ani čím posvítit a slyšely různé zvuky. Našly na stole velkou 

knihu, na které byly různé znaky, ale nedaly se vyluštit, nejspíš to byla kniha 

kouzel, která stařence patřila. Když knihu pomalu otevřely, najednou se všude 

rozzářilo a z knihy vyletěl zlatý prach a obě dívky to odfouklo ke dveřím. V ten 

moment všechno ztichlo. Anna rychle vstala, pomohla Ele a chtěly utéct pryč, 

jenomže přímo před nosem se jim kvůli větru zabouchly dveře a neměly se jak 

dostat ven. Obě začaly křičet o pomoc, ale nikdo nikde. Snažily se vší silou 

dveře rozbít, ale neměly tolik síly. Venku už byla tma a rodiče se vraceli z cesty 

domů. Mysleli si, že je Anna s Elou budou čekat natěšeně venku jako vždycky, 

ale nestály tam, přišlo jim to divné, ale nic si z toho nedělali, byli přesvědčeni, 

že se doma učí a nechtělo se jim stát venku skrz takové počasí. Přišli dovnitř, 

vyběhli nahoru, ale nikdo se neozýval. Začali mít strach a otce najednou 

napadlo, že by mohly být v opuštěném domě, ale tomu nechtěl věřit. Seběhli 

dolů, rychle popadli koně, aby tam byli co nejdříve. Z dálky se ozývaly hlasy, 

jako kdyby někdo volal o pomoc a hned jim bylo jasné, že to je Anna s Elou. 

Otec vykopl dveře a dívky se oběma rodičům rozběhly do náruče a slibovaly, že 

už to nikdy neudělají. Vrátili se zpátky do svého království a  rozzlobený otec 

svým dcerám naporučil domácí vězení a hodiny učení navíc. Po pár dnech si 

Anna s Elou na sobě všimly něčeho divného, jako kdyby na nich bylo něco 

jinak. Dokázaly lépe ovládat své emoce, manipulovat s ostatními a viděly věci, 

které ostatní vidět nemohli. Tohle ovšem nikomu neřekly a držely to v tajemství, 

i když měly tušení, co jim to způsobilo.  

Nikol 

 

Kouzelný les 

Byl jednou jeden mladý chlapec a ten měl velmi rád přírodu a zvířata. Vždy si 

chodil do lesa hrát a vydával se za myslivce, protože viděl vzor ve svém 



dědečkovi, s kterým chodil často na lov, když byl u nich na prázdninách. 

Chlapec se celý rok těšil na prázdniny, až pojede k dědovi, ale tento rok to bylo 

jiné, jelikož dědeček byl už starý a podlehl nemoci. Chlapec byl smutný a 

nemohl chodit do přírody, protože bydlel ve městě. Maminka s tatínkem 

usoudili, že se přestěhují na venkov. Do domu po dědovi.   

Chlapec tam začal vyrůstat a objevovat krásy lesa co nestihl s dědou. Jednou šel 

na procházku a v lese potkal divokého králíčka, který si hopkal po cestičce mezi 

alejí. Chlapec následoval králíka a neohlížel se a jen ho následoval. Králík 

najednou skočil pod vlasy vrby a klučina za ním. Ocitl se v podzemních 

chodbách králíčků, které vedly do nitra lesa. Byly to strmé cesty, které vypadaly 

jako skluzavky. Malý myslivec se po ní sklouzl a vynořil se v krásném lese, 

který byl plný jelenů, srn, zajíců a všelijakých mláďat. Chlapec se tam cítil jako 

v ráji, skamarádil se snad  s každým zvířetem, co tam bylo. Užil si tam pár hodin 

a stále nevěřil, kde je a začal přemýšlet, jak se vrátí domů. Nakonec ho zase 

divoký králík vyvedl ven a chlapec pelášil domů.      

 Nikomu o tom nikdy neřekl, ale vracel se tam odpočívat a dělat úkoly, byl 

to kluk samotář, takže místo přímo pro něj. 

Martina 

 

O třech ptáčátkách 

Na jedné rozkvetlé, zelené jabloni žila tři malá ptáčátka i s jejich maminkou. 

Maminka měla toho dne v plánu odletět pro potravu jako každý den, ale 

nemohla kvůli silnému dešti, a tak musela čekat, než přestane pršet. Po pár 

hodinách silných dešťů se obloha vyjasnila a maminka letěla pro potravu. 

Ptáčátka byla hladová, a proto i přes varování jejich maminky vyskočila z 

hnízda a šla si potravu zajistit sama. Nevěděla však, že na zemi na ně mohou 

zaútočit různá nebezpečná zvířata. Ptáčátka stála klidně na pěšince a vytahovala 

si z ještě vlhké země žížaly a v tu chvíli se po nich rozběhla kočka, která je už 

dlouhou dobu pozorovala. Ptáčátka se snažila uletět, ale v tom strachu a zmatku 

zapomněla létat. Kočka už je málem chytla, ale naštěstí se v tu chvíli objevila 

jejich maminka a zachránila je. Když s nimi dolétla až do hnízda, dala jim 

výchovnou lekci a ptáčátka slíbila, že dokud nebudou větší, z hnízda nevyletí. 

Potom se všechna společně najedla, šla spát. 

Vanesa 

 

Láska z Růženínu 

Za devatero horami a devatero řekami se nacházel přenádherný zámek Růženín. 

Po dlouhá léta se vyprávělo, že právě růženíny, které se nachází ve fontánách na 

zahradě, jsou kouzelné. V zámku žil král s královnou a jejich jediná dcera Lydie. 



O té se říkalo, že je pyšná a zlá. Na zámku s nimi žila také pečovatelka Melánie. 

Ta byla opak Lydie, všichni o ní tvrdili, že má to nejčistší a nejupřímnější srdce. 

Melánie dostala od krále úkol, připravit Lydii na blížící se bál. Měla ji naučit 

slušnému chování, pokoře a lásce. Lásce právě proto, že Lydie si měla na bále 

vybrat ženicha. Dívky spolu tedy začaly trávit více a více času a Lydie začala 

dělat pokroky. Z jejího prvního přání najít si krásného a bohatého muže, se stalo 

přání najít si krásného a hodného muže. Lydie se ale stále necítila na to, aby 

mluvila s krásnými princi. Proto přemluvila Melánii a ta šla na bál za ni. Lydie jí 

věnovala svůj náramek z růženínu a přála si, aby Melánie vypadala jako ona. Ta 

se pak na bále vydávala za Lydii. Melánie protančila celý bál s neznámým 

princem Alexem. Byla z toho ale nešťastná, protože nevěděla, co říct Lydii. 

Nemusela ale ani přemýšlet, protože služebné zrovna oznámily, že přijel princ 

Alex a chce Lydii požádat o ruku. Ta samozřejmě řekla ano. Měli spolu strávit 

jedno odpoledne a druhý den se měla konat svatba. Alex potkal i Melánii, 

prohodili spolu však jen pár slov. Nastal den druhý, přípravy v plném proudu, 

nevěsta se chystala a Melánie stále doufala v zázrak. Lydie si s ní na poslední 

chvíli šla promluvit. 

Nakonec ale vyšla, celá zahalená ve svatebním závoji. Celý kostel rozezněly 

varhany a nevěsta šla s otcem k oltáři. Dvakrát zaznělo ano a nyní zbýval 

polibek. Princ odkryl nevěstě závoj a pod ní byla Melánie. Zamilovaně se na 

sebe podívali a políbili se. Z davu se ozval velký úžas. Král zprvu nebyl rád, ale 

přál jim to. Lydie přemohla svoji pyšnou povahu a vše Alexovi řekla, ten se jí 

přiznal, že to poznal hned, jak Melánii spatřil. Všechno dobře dopadlo a Lydie 

se nakonec do roka a do dne vdala za Alexova bratra prince Williama. Všichni 

spolu žili šťastně až do smrti. 

Linda 

 

Chlapec a motýl 

Tam někde daleko na severu, kde půl roku slunce nevyjde a pak půl roku slunce 

nezapadne, žil jeden malý chlapec. Ten chlapec se bál můr. Kdykoli mu nějaká 

vlétla do pokoje, utíkal za maminkou a plakal. I přes matčina přesvědčení, že 

můra je jen noční motýl a nijak neškodí, se chlapec tohoto strachu nedokázal 

zbavit. ,,Lišaj smrtihlav nosí neštěstí!“ říkala babička.  

           Jednoho dne si chlapec četl a do pokoje mu vlétl překrásný motýl.  

Motýla viděl poprvé v životě, nebál se ho. ,,Ten je ale krásný,” řekl si. Na to, co 

následovalo, už nikdy nezapomněl. Motýl uměl mluvit… 

 

Motýl: Ty jsi ale milý hoch, děkuji ti 

Chlapec: Jak to, že mluvíš? Vždyť to umí jen lidé! 

Motýl: Lidé si myslí o spoustě věcí, že to umí jen oni. 



Chlapec: Co ty jsi za podivně barevnou můru? A jak to, že lítáš ve dne a ne v 

noci? 

Motýl: Nejsou žádné můry, jsou to noční motýli, a my jsme denní motýli. 

Opylováváme květy. To je naše práce. 

Chlapec: Ale nočních motýlů se štítím! Nahání mi hrůzu a stejně tak i tma. 

Motýl: Jsou stejní jako my, ba dokonce silnější a schopnější. Nemůžeš soudit 

někoho na základě toho, jak vypadá. A bez tmy bychom nikdy neviděli hvězdy. 

Chlapec: Hmm, ale mně se stejně líbíš jen ty! Můžeme být přátelé, chceš? 

Motýl: Ano to můžeme, přilétnu za tebou každé poledne. 

          Z chlapce a motýla se stali dobří přátelé, vídali se každý den a chlapec se 

postupně zbavoval svého strachu z můr. 

Chlapec: Chtěl bych si tě někdy vzít do ruky, mohu? 

Motýl: Jen to nedělej, prosím. Jsem příliš křehký na lidskou ruku. Můžu ti 

přilétnout na rameno. 

 

           A tak se motýl a chlapec den co den procházeli po louce, povídali si 

a užívali svého přátelství 

Chlapec: Mám tě rád! Jsem rád, že si ke mně přiletěl. 

Motýl: To neříkej, těší mne tvá přítomnost, ale takové věci si naše zvířecí říše 

neříká. 

Chlapec: Pročpak? Maminka s tatínkem si to říkají obvykle a já jim taky! 

Motýl: Ale i přesto si děláte ošklivé věci. Říkáte, že máte rádi déšť, když ale 

prší, jdete se schovat, abyste nezmokli. Říkáte, že máte rádi slunce, když však 

svítí, jdete se schovat do stínu. Proto mám strach, že mi jednoho dne řekneš 

,,Mám tě rád.” 

Chlapec: Asi máš pravdu, na to jsem ještě malý. 

 

          Za nějakou dobu byla chlapcova touha si motýla vzít do rukou větší 

než jeho prosba, aby to nedělal. Když motýl odpočíval, chlapec si ho vzal do 

rukou a pustil ho, aby mohl vzlétnout k nebi, motýl se ale sesunul k zemi. 

Umřel, protože mu chlapec poškodil křídla. Svojí neopatrností a touhou si na 

motýla sáhnout. Ztratil tak svého dobrého kamaráda, ale vzal si z toho 

ponaučení: ,,Na vše, co je na světě krásné, si nemůžeme sáhnout”.  

Béďa 

 

Ospalý tygr 

Kdysi dávno v předalekém pohádkovém lese za sedmero horami a sedmero 

řekami žil, byl jednou jeden tygr, který byl tuze ospalý. 

Jednoho dne se tygr domluvil s kamarády, že půjdou na houby. Všichni se 

shodli na tom, že by se sešli v osm hodin ráno před Černým Stromem. Všichni 



ještě zdůraznili tygrovi, aby šel brzy spát a nastavil si budík. Tygr jim to 

odsouhlasil a rozešli se. Ovšem poté, co tygr došel domů, začal si vyřezávat 

dřevěné figurky. Když vyřezával, ztratil pojem o čase, když se podíval ven 

z okna, viděl černou oblohu. Pak se podíval na hodiny a zjistil, že už je půlnoc. 

Šel tedy spát, ale když mu v sedm hodin zazvonil budík, byl tak unavený, že ho 

ani neslyšel. Vzbudil se tedy až v deset hodin, a když doběhl k Černému 

Stromu, nikdo tam nebyl. Rozhodl se, že tedy zbytek půjde najít do lesa. Po 

několika hodinách hledání nikoho nenašel a rozhodl se tedy vrátit domů. Poté, 

co se vrátil, našel doma košík plný hub s lístečkem. Na lístečku bylo napsáno 

„Milý tygře, jelikož jsi zaspal, šli jsme na houby bez tebe a tady máš malou část, 

co jsme nasbírali. Ovšem, protože jsi dnes s námi nebyl, rozhodli jsme se jít 

zítra na borůvky, ovšem nesmíš zaspat.”  

Tygr si tedy s radostí uvařil houby a ihned šel spát, aby další den nezaspal. 

Honza 

 

Království radosti 

Za devatero horami a devatero řekami žilo, bylo jednou jedno království. Ne 

nadarmo se království jmenovalo „Království smutku”.  Ten, kdo se nahlas 

zasmál, byl poslán na šibenici. Ten, komu byl na tváři viděn úsměv, byl poslán 

za mříže na doživotí a ten, kdo si na sebe vzal jinou barvu oblečení než černou 

či šedou, byl poslán do pekla sloužit Luciferovi. Nebylo tomu tak však 

odjakživa. Pravdou je, že ještě před 18 lety bylo tohle království po celém světě 

známo jako “Království radosti”. Lidé se zde jen smáli a měli dobrou náladu. 

Vše se ale změnilo v moment, kdy královna porodila dceru, princeznu Elišku, 

krásnou jako z růže květ. Ovšem královna, která milovala radost, a všichni ji 

měli rádi, po porodu zemřela. To otřáslo celým světem a bohužel král po téhle 

děsivé události jako by ztratil všechny své city a propadl bláznovství. Stal se z 

něj zlý a podlý král. Od té chvíle nesnášel všechno spojené s radostí. Nic, co by 

mu připomínalo jeho zemřelou manželku, kterou nadevše miloval. Po celém 

království rozmístil tisíce katů, kteří měli jediný úkol - popravit a potrestat 

každého, kdo porušil pravidla. 

Princezně nyní bylo už 17 let a zanedlouho měla slavit své 18. 

narozeniny. Byla krásná, měla zlaté vlasy a oči modré jako pomněnky. Vůbec se 

nepodobala svému otci, byla hodná a pravidla neuznávala, nicméně je 

dodržovala. 

Když se blížilo její datum narození, rozhodla se, že chce uspořádat oslavu. 

Svého otce přemluvila, a proto byl celý lid vyzván v jeden den na zámek. I tam 

však ale platila pravidla nastolena králem. Oslava proběhla v tichu a zvukem se 

ozývalo pouze cvrlikání ptáků a občasné pochválení jídla. Když se oslava 

chýlila ke konci, z ničeho nic se ozval hlasitý řev dítěte, které právě spadlo do 



studeného rybníka. Krajinou se rozléhal jeho hlasitý, pronikavý brek, načež se z 

plna hrdla rozesmál sám pan král. Smál se alespoň 5 sekund, načež si uvědomil 

svůj počin a hned se zarazil. Podíval se na ostatní, ale ti na něj hleděli s 

otevřenými ústy a zděšeným výrazem ve tváři. I dítě přestalo plakat a jen z 

povzdáli sledovalo situaci. Dva z tisíců katů, rozmístěných po království, se 

ihned rozběhli pro krále a vzhledem k tomu, že pravidla platila i pro něj, ho ještě 

ten den popravili. Ne nadarmo se říká - kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. 

O rok později světu už rok vládla královna Eliška, která nastolila nová 

pravidla - ať si každý nosí, co chce a dělá, co uzná za vhodné. Sama královna 

věřila tomu, že každým úsměvem se prodlužuje život, proto jí každý den tvář 

zdobil úsměv. V zemi byla stejně tak oblíbená, jako bývala její matka. 

Království se opět pojmenovalo na “Království radosti” a všichni žili šťastně až 

do smrti. 

Verča L.  

 

Strašidelné město 

Žila, byla skupinka kamarádů v jednom tajuplném městě jménem Čunín. Jak už 

bylo známo, tak v tomhle městě probíhaly podivné věci. Každý pátek se  

ozývaly 

z místního parku podivné hlasy. Nikdo z města netušil, co by to mohlo být, a 

nikdo se o to také nezajímal. Až na skupinku čtyř kamarádů Jirky, Pepy, Jitky a 

Honzy, kterým to nedalo spát. Chtěli zjistit, o co se jedná a co se v parku přes 

pátek děje. V pátek po škole šli všichni na „přespávačku“ k Honzovi. Neměli 

v plánu spát, ale chtěli se v pozdních hodinách vytratit a jít prozkoumat park. 

Plánovali opustit dům okolo deváté hodiny večerní. Do té doby, si povídali 

tajuplné příběhy, co by se mohlo skrývat v parku. Jitka byla dost vystrašená a 

řekla, že nechce jít a počká u Honzy doma. Jitku nikdo z kluků nepřemluvil, a 

tak se do parku museli vydat jen tři. Každý si sbalil malý baťůžek a vydali se na 

cestu do parku. Už z dálky opět slyšeli podivné zvuky. Všichni se na sebe 

podívali a mírně se zarazili. Jirka byl nejvíce vystrašen, ale nedával to na sobě 

znát. Poté, co přišli na začátek parku, se schovali do křoví. Následně postupně 

vykukovali a uviděli skupinku trpaslíků, kteří si zpívali a hráli na kytary kolem 

ohně. Kluci šli pomalu k sedmi trpaslíkům a zeptali se jich, co zde dělají. 

Trpaslíci odpověděli, že si užívají večerní pátek, a nabídli klukům, aby se k nim 

přidali, kluci samozřejmě neváhali, přisedli a užívali páteční večer. A tak se 

jejich skupinka rozšířila o sedm členů. Spolu si pak i s trpaslíky užívali letní 

prázdniny a byli kamarádi celé dětství. Zazvonil zvonec a pohádky je konec. 

Adam  

 

 



Kouzelný les 

Bylo jedno kouzelné království za devatero řekami a devatero horami, v němž 

žila princezna. Když se tato princezna narodila, jedna zlá sudička ji zaklela a 

pronesla, že v den osmnáctých narozenin se princezna vydá do kouzelného lesa, 

kde ochutná začarované jablka a poté zkamení. Poté co zlá sudička odejde, tak k 

Růžence přijde ještě druhá sudička a ta jim řekne, že se toto očarování dá 

zprostit živou vodou, která se ukrývá v hloubi kouzelného lesa. Rodiče nechali 

vystavět kolem kouzelného lesa kamenné zábrany a dřevěné ostny a nechají tyto 

hranice kouzelného lesa neustále hlídat stráží. Princezně je odmala 

vysvětlováno, že je do čarovného lesa zakázáno chodit a že v tomto lese číhá 

spousta nebezpečí, ale po čas toho co princezna roste, začne více a více toužit po 

prozkoumání tohoto lesa a objevení co se v něm vlastně skrývá. Ve dne 

princezniných osmnáctých narozenin se princezna rozhodne, že když se bude 

konat její oslava, tak tuto oslavu nenápadně opustí a vydá se do kouzelného lesa, 

aniž by vzbudila jakoukoliv pozornost. Princezna se vydá k vystaveným 

zábranám a najde si cestu skrze průtok řeky z tohoto lesa. Jakmile princezna 

přejde zábranu, upadne do úžasu. Všude v lese jsou nevídaná zvířata a kouzelné 

rostliny, které různě svítí a dělají různé zvuky. Princeznu v tomto lesa však 

nejvíc zaujme sluncem osvícený kopec, na kterém je velký strom a na něm jsou 

krásně červená jablka. Princezna se tedy hned vydá na tento kopec, aby si strom 

prohlédla. Jakmile princezna dojde ke stromu, utrhne si ze stromu jablko, které 

se jako jediné velice leskne a má překrásnou červenou barvu, tak se do něj 

zakousne. Z ničeho nic jí jablko z ruky zmizí a princezna zkamení. V tomto 

okamžiku začne mít král a královna divný pocit a hned si všimnou, že princezna 

není na oslavě a že je pryč a okamžitě přikáže, aby se princezna začala hledat. 

Když princezna nikde není k dohledání, uvědomí si král na kletbu a rychle se 

vydá se stráží ke kouzelnému lesu. Jakmile vstoupí do kouzelného lesa, tak už si 

všimne sluncem osvíceného kopce a zkamenělé princezny na něm. Nešťastně k 

ní její rodiče přijdou a začnou truchlit. Král před všemi poddanými vyhlásí to, že 

kdo osvobodí princeznu z kamenné podoby, tak mu nechá půl království a 

princeznu za ženu. Z poddaných se jeden jediný člověk přihlásí a to zahradník, 

který měl princeznu rád a hned na to se vydá do kouzelného lesa hledat živou 

vodu. Zahradník lesem bloudí a hledá cokoliv, co by ho přivedlo k živé vodě. 

Když se už stmívá, všimne si zahradník, že se před ním nachází vlci, kteří si ho 

chvíli na to všimnou a hned se za ním s vyceněnými zuby vrhnou. Zahradník 

začne utíkat. Po chvilce utíkání vlk po zahradníkovi skočí a shodí ho na zem. 

Když už si zahradník myslí, že ho vlci rozcupují, tak z ničeho nic přiletěl létající 

kůň, který vlky odehnal. Tento kůň začne zahradníka pobízet, aby šel za ním. 

Zahradník se tedy vydá za létajícím koněm a ten ho dovede do jeskyně, kde se 

nachází různé svítící rostliny a prastaré monumenty. Na jednom monumentu 



uvidí zahradník speciální lahvičku a nad touto lahvičkou je do jeskyně vytesaný 

nápis Život. Zahradník tuto lahvičku vezme, a když už opouští jeskyni, všimne 

si zlatého sedla, u kterého stojí kůň, který ho zachránil. Zahradník tedy na koně 

dá sedlo a naskočí na něj. Kůň vzlétne a vydá na místo, kde princezna 

zkameněla. Otevře lahvičku a polije princeznu živou vodou. Princezna z ničeho 

nic obživne a vrhne se zahradníkovi kolem krku. Poté se na létajícím koni vydají 

do království a lidé upadnou do úžasu. Král a královna zahradníkovi poděkují a 

dají mu jeho odměnu. Zahradník si princeznu vezme za ženu a všichni v 

království se radují, že mají opět princeznu zpět. Zazvonil zvonec a pohádky je 

konec. 

Patrik 
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