
Vlčí smečka 1.díl 

Tento příběh je o dvou smečkách vlků „Východní“ a „Západní“, kteří jsou věční rivalové. Jejich historii může 

však změnit jeden vlk… 

„Pozoooor!“ křičel Lucky, který se svými sjížděl místní kopec na kládě. Lucky je černobílý vlk z „Východní 

smečky“, který má velice rád zábavu. Se svými kamarády – a především s Regulusem – objevuje místní 

teritorium, ovšem tím zábavnějším způsobem. Za svou smečku by rád položil i život, kdyby ovšem nebyl 

víceméně srab… 

Najednou se ozval hlasitý pád. 

„Au…“ naříkali ostatní vlci, byl to totiž celkem tvrdý pád… 

„To byla jízda! Nezopakujeme to?“ zeptal se Lucky s úsměvem na tlamě. 

„Radši už ne…“ řekl Regulus, který ovšem bývá většinou stejně naladěn jako Lucky. 

„Lucky…!“ řekli starší vlci, kteří jen přihlíželi vlčímu pádu z výšin.  

„A jéje…“ řekl Lucky se známým výrazem. 

„Zase tady blázníš! Mohl jsi se za prvé zranit, a za druhé jsi mohl odlákat zvěř, kterou jsme si měli dneska 

ulovit!“ začal křičet Dai – vůdce smečky.  

„Ale no tak Daii, je to přece kluk.“ Zastal se Luckyho jeho otec Sirius. 

„Chápu, že je ještě mladý, ale takhle to odnese celá smečka!“ začal se dohadovat Dai se Siriusem. Takhle je to 

pořád. Lucky se mezitím vytratil na skálu, která se nachází u hranice se Západní smečkou. 

Už se stmívalo, a nikdo nebyl na lovu a ani neměl příležitost něco ulovit. Žádná zvěř tam nebyla… 

„Ach jo… to kvůli mně nikdo dnes nevečeřel…“ naříkal Lucky. Obvykle to skončí podobně, ale tentokrát to bylo 

o něco horší. Sirius i Dai se rozhádali skoro až ke rvačce a to jsou to nejlepší kamarádi od dětství. Najednou se 

v křoví něco zahýbalo. Lucky uviděl paroží. Věděl, že je to něco velkého a že to musí ulovit, i když to bylo za 

hranicí teritoria Východní smečky. Chvilku se potichu plížil za kořistí. Ale udělal chybu – nejednou šlápl Lucky na 

větvičku a ta praskla. Ve večerním tichu se prasknutí větvičky hodně rozléhalo. Jelen, který to uslyšel se 

rozeběhl.  

Lucky běžel, jak nejrychleji mohl. Běžel, běžel a pak se jelen asi 15 metrů od něj zastavil. V tu chvíli se Lucky 

snažil běžet ještě rychleji. Pak ale najednou PRÁSK! 

„Au, au…“ naříkal Lucky a někdo s ním. Srazil se s vlčicí ze Západní smečky. Ta se ovšem obratně vzchopila, 

postavila se do obranného postoje a začala vrčet. 

„Kdo jsi?!“ ptala se. „Jsi vetřelec, že jo?“ 

„Já…no… ne… vlastně jo, ale ne…“ mumlal Lucky a hladil si packou hlavu. 

„Tak se vymáčkni!“ zavrčela. 

„No jo, fajn, asi jsem vetřelec… A kdo jsi ty?“ řekl Lucky a pohladil se tlapkou po hlavě. 

„Já jsem Kira ze Západní smečky.“ Řekla a zvolnila svůj postoj.  

„Já jsem Lucky z Východní smečky.“ Řekl a postavil se. Kira se opět v mžiku postavila do obranného postoje.  

„Hele klídek, já ti nic neudělám.“ řekl Lucky. „A co tady vlastně děláš?“  

„Já jsem šla pro potravu. Nějaký hluk je všechny vystrašil.“ Odpověděla Kira. 

„A jejda… Já šel taky na lov!“ snažil se Lucky zakrýt pocit viny. 

„Nepoměříme rovnou síly?“ řekla soutěživým tónem Kira. Lucky nenamítal. Když v tom se ozvaly hlasy, které 

volaly: „Kiro! Pojď domů! Kiro!“ Lucky se na Kiru podíval s nedůvěřivým pohledem. 

„Já myslel, že jsi sama.“ Řekl Lucky. 

„No... Já si to taky myslela… Schovej se! Když tě najdou, bude zle!“ řekla Kira a popostrkovala ho pryč. 

„Tak fajn… Ale zápas si dáme, že jo?“ zeptal se Lucky o pár metrů dál. Kira jenom kývla hlavou a odešla. Lucky 

běžel jako o závod. Když přišel domů, jeho otec Sírius, matka Enife a bratr Aricius na něj čekali. 

Katty 

 



Princ a Eliška 

 
Bylo, nebylo, za sedmero horami a devatero řekami žil, byl jeden princ. 

Měl si vybrat princeznu jak to tak v pohádkách bývá, ale princovi se 

žádná nelíbila. Chtěl obyčejné děvče. Jednou mu komorný nepřinesl 

svačinu, a tak šel do kuchyně, aby se ujistil, kde je komorný s jídlem. Viděl 

tam hezkou dívku, která stála nad kuchyňskou linkou a byla celá 

umazaná od mouky. Princ k ní šel a zeptal se jí, jak se jmenuje. 

„Dobrý den princi.“ odpověděla kuchařka: „Jmenuji se Eliška. 

„Těší mne, Eliško,“ řekl princ a zahleděně se na dívku koukal. Elišce to 

přišlo milé, ale i zvláštní. Zeptala se: „Na co tak koukáte princi?“ 

„Na vás, Eliško“ odpověděl princ: „Jste nádherná.“ 

„Děkuji princi“ řekla nesměle Eliška. Princ a Eliška se začali pomaličku 

seznamovat. Denně se scházeli a začali se seznamovat. Jednou, když princ 

rozjímal ve svém pokoji, tak se rozhodl, že si chce Elišku vzít jako 

princeznu. Když ji požádal a Eliška řekla ano, tak se zeptala, jestli s tím 

budou rodiče souhlasit. Princ se zeptal rodičů a oni řekli: „Ale zlatíčko, 

ona není královského rodu, co by si o nás lidé pomyslili.“ Princ šel do 

svého pokoje a přemýšlel, jak si Elišku vzít i bez zákazu rodičů. Další den 

princ vymyslel ideální plán a řekl ho Elišce. Šel za rodiči a řekl jim: 

„Vzdám se královského trůnu a svého titulu, abych si mohl vzít Elišku.“ 

Potom, co se princ vyslovil, tak s Eliškou začali plánovat svatbu. Mezitím 

si rodiče povídali o tom, že si všichni budou myslet a povídat si o tom, že 

brání lásce a že to bude pro ně veliká potopa. Rozhodli se tedy, že si princ 

může vzít Elišku, ale musí se vrátit zpátky na trůn. Princovi plán vyšel. 

Byla svatba a princ s Eliškou byli šťastní a po delší době měli princátka a 

princezny. Žili spolu šťastně až do smrti. 

Jakub Kořínek 

UPÍŘÍ NOC 

Ahoj, jmenuji se Daisy. Mám velké tajemství. Bydlím ve městě jménem Nothill. Je to 

město upírů. Každých sto let se narodí jeden upír. A já jsem se narodila zrovna ten den. 

Moje maminka o tom neví, protože mamka si to myslela, ale doktoři to vyloučili. 



Každý pátek se lidé chodí do kostela modlit a do chat se zamykat, protože každý pátek 

je noc upírů. Moje maminka se chodí vždy modlit a mně říká, ať jdu s ní, ale nejdu, 

protože se proměním vždy ve 20:00. Jednoho dne se maminka nešla modlit, protože mě 

nechtěla nechat samotnou, ale neřekla mi to. Já to nevěděla. Už bylo 20:35, to už se 

většinou modlí v kostele. Tak jsem šla ze svého pokoje dolů, a koho tam vidím MAMKU. 

Mamka se otočila a úplně se zděsila. Já jsem to mamce pak vysvětlila. Nejhorší je, že to 

mamka musela udržet v tajemství, protože kdyby to lidé zjistili, upálili by mě. Víte dříve 

hodně dávno se lidé dozvěděli o noci upírů, jednoho dne prý uviděli upíra, tak ho spálili, 

protože si mysleli, že je nebezpečný, od té doby se drží tradice, že se upíři upalují.  

Jednoho dne byl zase pátek a maminka se mnou zůstala DOMA. Už odbimbalo 20:00 

hodin. Ale mamka zapomněla odtáhnout závěsy. Náhodou tam někdo běžel a uviděl MĚ. 

Bohužel to byl známý jednoho hodně zlého pána a všechno mu samozřejmě řekl. No a už 

se k nám hnalo asi tak 58 lidí se zapálenými pochodněmi.  Mamka je zdržela a já se 

proplížila davem lidí pryč. Do lesa. Slyšela jsem tam podivné zvuky, ale les je les, tak 

jsem šla dál. Najednou jsem slyšela zvuky lidí. Tak jsem se tam podívala a koho jsem tam 

viděla UPÍRY. Byla to smečka upírů, která seděla okolo ohníčku jako dvanáct měsíčků. 

Všichni se na mě podívali a vycenili zuby. Byli strašidelní, hodně strašidelní. Rychle jsem 

také vycenila zuby.  Oni se na mě podívali a jejich velitel jim řekl, že je to poslední upír. 

Pak mi to vysvětlili. Že je takový řád upírů, podle kterého má být upírů 13, no a já jsem 

ta 13 upírka. Vlastně v každém větším městě je řád upírů a každý velitel upírů si vybere, 

kolik v tom městě upírů bude. Po celá staletí se lidé bojí upírů. Horší je, že je více druhů 

upírů. Tady v Nothillu jsou ti nejhodnější. Zatímco v ostatní městech jsou ti zlí. A právě 

jsme se domluvili, že bychom se ukázali a prozradili, že nejsme žádné nestvůry ale lidé 

jako oni. Domluvili jsme se, nadechli jsme se a šli jsme se ukázat. Šli jsme za sebou jak 

housata. Ale jelikož se všichni schovávali, museli jsme to nechat na příští týden. Čas 

uplynul, jak voda a já jsem zase v lese. Právě odbilo 20:00 hodin. Rychle jsme šli, aby nás 

ještě stihli a povedlo se. Ještě nebyli všichni v kostele a doma, pár lidí ještě kupovalo 

zásoby jídla na noc. Byl tu i starosta, také kupoval jídlo pro 

svoji rodinu. 

Velitel upírů zakřičel: „Stůjte, my jsme upíři.“ 

Všichni začali panikařit. Velitel pokračoval:  „Nebojte se 

nás, my nejsme zlí,“ a začal všechno vysvětlovat. Když to 

vysvětlil, něco mě napadlo 

 „Chtěla bych něco navrhnou, jelikož vím, že se nás možná 

stále bojíte, mám pro vás návrh, mohli bychom si rozdělit území, upíři by měli půlku lesa a 

čtvrtku města, zatím co vy byste měli půlku lesa jako my a zbytek města.“ Řekla jsem. 

Starosta to přijal. „Hurá“ zakřičela jsem. 

 



Teď už je mi osmnáct let a mám upířího kluka z naší smečky, za rodinou chodím skoro pořád. 

Takže vše skončilo dobře. Za nedlouhou dobu jsme měli svatbu a narodilo se nám děťátko, 

holčička. Bohužel to není upír, ale přesto ji mám ráda. Právě teď bydlí u mamky a taťky, ale 

někdy ji mám u sebe já. Zazvonil zvonec a pohádky je konec. 

Aneta Marečková    

( Nemusíte se bát upírů, ne jenom v Nothillu jsou hodní upíři, ale možná i na celém světě)    

DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA 

2. Kapitola 

Útěk 
Když jsme běželi, tak jsme uprostřed cesty viděli Emynu 

mámu. Řekli jsme jí, aby šla s námi na konec cesty. Ušli jsme 

asi 20 Km. Na konci cesty jsme viděli aspoň tak 33 lidí 

a 9 zvířat. Řekla jsem si, že když je nás tu tolik, mohli bychom 

vyrazit dveře, stejně jsou asi sto let staré. Vymysleli jsme 

plán a pak jsme šli na to, byl to prostě útěk století. Hotovo! 

Dveře jsou vyraženy. Šla jsem za tetou a řekla jsem jí, že 

jsem majonézu nenašla (Nemyslete si, že jí nic neudělám, to je 

jenom plán). Teta otevřela pusu a zeptala se mě, co tu ještě dělám. Najednou přišli 

všichni ostatní ze sklepa. Teta málem omdlela šokem. Dva chlapi, kteří byli v tom 

sklepení, vzali tetu. Mezitím, co ji nesli, tak psi, kteří tam byli vyhrabali velkou díru  

a pomohli jim i sestry Peckovy. Tuty a Fruty (To jsou ti chlapi) tetu odnesli to té díry. Já 

se zatím ujala rodičů. Šlo to těžko, ale vysvětlila jsem jim to. Tetu jsme pak vyndali 

a ujala se jí policie. Všichni ostatní šli do svých domů a 

zvířátka jsme donesli jejich chovatelům. Za pár let se z mojí 

tety stala bláznivá vězeňkyně a všichni ze 

sklepa teď žijí šťastně a ze strašidelného 

domu se stala malá chatička jedné staré 

hodné paní, která chová ztracená zvířátka . 

 

Aneta Marečková 
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1. Každý jezdí na tábory a tam bývají…  

 

2. Říká se, že někteří lidé mají zrak jako …. 

3. Hraje se s nimi prší.  

4. Největší karta v kartách. 

5. Jeto červené a je z toho kečup 

Tajenka je: ………………. 

Lukáš Kuchař 

 S  
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Tajemná kniha z Havaje 
Ahoj, já se jmenuji Katrin a je mi 12 let. A za chvilku letím na Havaj. My máme totiž ve škole takovou 

akci, že každý z naší třídy letí nebo jede do nějaké země nebo na ostrov a tam si ho vezme cizí rodina 

a bude o něho pečovat jeden týden. A na mě padl los, na kterém bylo velkým písmem napsáno 

„Havaj“. Já jsem nejásala ani nesmutněla, protože jsem ještě nevěděla, jaký to tam bude. 

Když jsem nastoupila do letadla třásla jsem se jako moucha na plácačce. Jakmile jsme vzlétli, tak 

letušky začaly chodit po úzké chodbičce a ptaly se na různé věci. „Jestli někomu není špatně“ atd. Já 

jsem mlčela a seděla. Když jsme dorazili na místo, tak jsem vystoupila z letadla a spadla na zem 

udivením. Nikdy jsem neviděla všude tolik bambusů exotických stromů a květin. Potom jsem se 

zvedla a pomalu odkráčela ke své skupině. Můj vedoucí mi řekl, že mám jít k rodině, která bydlí 

ve třetím domě. Tak jsem tedy šla do třetího domu. Tam mě uvítali mladí lidé. Ale byli jaksi zvláštní, 

měli takovou šedivou pleť. Já jsem se zrovna o tu pleť nějak nezajímala, ale bylo to zvláštní. Potom mi 

řekli, abych šla ke stolu „Je večeře“. Tak jsem odešla ke stolu. K snídani jsme měli bambus a sirup 

z květin. Mně to nechutnalo a začala jsem se nad tím šklebit, ale to nepomohlo. Musela jsem to sníst. 

Ale nakonec přiběhl pes. Toho jsem využila a hodila jídlo pod stůl. Pes okamžitě přiběhl a snědl 

všecko. Takže jsem konečně mohla odejít od stolu. 

Když jsem přišla do svého pokoje, skočila jsem do postele, protože vypadala luxusně, ale byl to veliký 

omyl. Jakmile jsem doskočila, tak jsem se lekla, že si něco zlomím, protože v tu chvíli to tak zabolelo. 

Nebyla to žádná luxusní postel, ale dřevěné prkno, na kterém byla nádherná deka a polštáře. Jinak 

můj pokoj nic moc. Trochu jsem zesmutněla. Potom jsme se šli podívat po jejich zahradě. Já sem 

z toho moc nadšená nebyla. Bylo to tam takové divné. Ale těm Havajanům, nebo jak se jmenují, těm 

se to mohlo líbit. Já sem se tam cítila prostě špatně! 

Ale dostala jsem nápad. Půjdu to prozkoumat. Večer, když mě Havajané (já jim tak říkám) poslali do 

postele, zamířila jsem ke dveřím. Jakmile jsem je otevřela, tak zavrzaly a já ztuhla jako socha, protože 

kdyby se to dozvěděly mám průšvih! Oni si ale prý myslí, že když zavržou dveře, blíží se duch. Takže 

jsem měla velké štěstí. Vyšla jsem ze dveří a málem jsem spadla na zem. Já jsem byla tak udivená, 

když jsem viděla, že je světlo a není tma a to bylo v devět hodin večer. No ale přestala jsem se divit 

a šla jsem se vypravit na cestu po zahradě. Cestou jsem viděla strom, ze kterého je ten sirup, co je 

vždycky k snídani a taky bambus. Ale potom jsem viděla vyřízlou díru v trávě, tak jsem ji vyndala. Byla 

tam zaprášená kniha, měla nejméně čtyři sta stran (Je to můj odhad). Schovala jsem se do kupy listí 

a tam jsem knihu otevřela. Bylo podivně napsaná (asi havajsky). Ale za 253. stranou to bylo přeložené 

do češtiny, takže jsem si mohla aspoň kousek přečíst. A potom jsem málem vypukla smíchy. Bylo tam 

napsáno že Havajané jsou netopýři. Já jsem byla úplně v klidu 

a tomuhle jsem nevěřila. Rozhodla jsem se to zjistit. A najednou jsem 

slyšela pisklavý zvuk a okamžitě jsem se schovala do křoví. Dveře od 

domu zavrzaly a ven vyletěli dva netopýři. Už jsem všemu věřila. 

Kniha byla napsaná přesně tak, jak to doopravdy bylo. Chvíli jsem 

byla rozhozená. Prostě jsem to nevydržela. Rychle jsem běžela na 

autobus. Běžela jsem 100 metrů, 300 metrů, 500 metrů a stále žádná 

autobusová zastávka. Pořád samé palmy keře a kytky. Běžela jsem 

ještě větší rychlostí a spatřila jsem malý plac, který byl pokrytý 



asfaltem a tam zrovna, jako na zavolanou, přistálo letadlo s velkým nápisem AIPORT HAVAJ. Já jsem 

bez meškání naskočila a bylo mi úplně jedno, co si Havajané budou myslet. A v hlavě jsem si říkala 

„Musím rychle domů“. A náhle jsem usnula. Když jsem se probudila byla jsem doma v Americe. 

Vykřikla jsem „AMERIKA“ a padla jsem na kolena. Lidi se na mě chvíli dívali. Já jsem se nejdříve 

rozklepala a potom se pomalu zvedla. Když jsem procházela uličkami New Yorku spatřila jsem náš 

svítivě žlutý dům. Rozběhla jsem se jako blesk. Maminka zrovna vynášela odpadky. Já na ni skočila 

a maminka málem spadla do kontejneru. Když se otočila, zajásala ještě více než já.  A tak jsem se 

konečně setkala se svojí rodinou. A večer jsem si říkala „Havajanům zase někdy napíšu“. 

Štěpánka Máchová 

Výlet do džungle 
2. Kapitola 

Velké kouzlo 

Zírala jsem na ty skleničky s otevřenou pusou. Vzpomněla jsem si na mámu, která říkala: 

„Neměj otevřenou pusu nebo ti do ní vlítne moucha.“ A v duchu jsem si říkala, nebude se 

zlobit, že jsem vešla do strýčkovy tajné laboratoře. No ale vlastně máma ani neví, že je 

tu ta laboratoř a navíc sem nesmí chodit. V tu chvíli se skleničky pohnuly a já měla 

strach, protože jsem nikdy neviděla hýbající se skleničky a jiné skleněné věci. A když 

jsem je tak viděla, řekla jsem si, že bych jednu mohla ochutnat. Třeba bych se stala 

popovou hvězdou a potom bych byla v novinách, a kdybych prošla ulicí, spousty lidí by se 

praly o můj autogram. Ale to byl pouhý sen. Vybrala jsem si sklenici ve tvaru kuželu 

s růžovou vodou. A pomalu jsem ji vypila. A najednou jsem měla celé tělo růžové. Úplně 

jsem se zděsila a běžela jsem do přízemí, tam jsem se zamkla v jedné komnatě, protože 

si nepřeju, aby mě takto viděla mamka. Za tři hodiny na mě mamka volala, ale já se jí 

neozvala. Zůstala jsem tam zamknutá celé čtyři dny. Byla jsem bez jídla, ale vodu jsem 

chodila pít v noci do potůčku nedaleko strýčkova domu. 

Po té dlouhé době, co jsem byla zamčená v přízemní komnatě jsem zjistila že nikdy už 

nebudu tak zvědavá jako ten den co jsme přijeli teďka bych ten den nejradši smazala. 

Najednou někdo začal páčit dveře komnaty. Na jednu stranu jsem byla ráda že se 

konečně uvidím s rodinou ale na druhou stranu jsem nebyla ráda že mě uvidí tak ošklivou. 

Dveře pořád vrzaly a nakonec se otevřely na mne se vrhl velký stín. A byl to stín mého 

strýčka. Podíval se na mne s divným výrazem 

nevěděla jsem co tím myslí ale na 100% jsem si 

byla jistá že se na mne zlobí. Strýček mi řekl 

pár slov a potom mě zavedl zpátky do té 

zakleté laboratoře. Tam mi namíchal 

protikouzlo a já byla zase normální člověk jako 

ostatní. A po pěti dnech jsem se zase setkala 

se svojí rodinou. A potom už jsem nikdy nebyla 

takhle zvědavá jako na téhle dovolené. Takhle 

skončilo moje dobrodružství.     Štěpánka Máchová 



Detektivní kancelář Rolf 

1. kapitola 

Noční duch 

„Koukej Kasandro!“ Řekla Lucka, “jsme tady.“ Dvě nejlepší kamarádky totiž jely na 

letní tábor a jejich starší bratři bohužel taky. Ale holkám to nevadilo. Hlavně, že 

jsou spolu. 

„Co je?“ probudila se náhle Kasandra. 

„Už jsme tady!“ 

„No jo bezva.“ Mumlala rozespale a docela naštvaně Kasandra. 

„Vlastně docela fajn. Bezva jsme tady!“ 

„Tak“ řekl někdo z vedoucích „Jste tu všichni?“ Zeptal se vedoucí. „Řeknu vaše 

jména a vy se ohlásíte.“ Lucka, Kasandra, Alice, Aneta, Štěpa, Klára, Monika, Týna 

a Niky. 

„ Kluci! Teď vy, Erik, Dominik, Luk, Tomáš, Oskar, Petr, Augustýn, Roman 

a Derek.“ 

Rozdělím vás do skupin. Kasandra, Lucka, Petr a Luk.“ 

„Ne, ne! Na tenhle tábor se těším a vy mi ho zkazíte!!!!!“ Ječela Kasandra. Ale to 

zvládneš, to zvládneš, říkal jí mozek, a tak se uklidnila. 

„Tak, vybalte si“ řekl najednou do ticha vedoucí. „ No a rychle spát. 

„ Bim, bam, Kasandro!“ šeptala jí do ucha Lucka právě když 

v nedaleké vesnici odbíjeli půlnoc. Probudila jsem se. 

Zeptala jsem se, co se stalo. 

„Lucko, co je?“ 

„Ale nic“ najednou je jako němá, něco ji asi vyděsilo. 

Uklidňovala jsem ji až do chvíle ………    „ co, co to je?“ 

Něco podezřelého jsme slyšeli. Vykoukli jsme ze stanu.                             

Pokračování příště 

Blanka Slancová 



Bájná země Tenebris 

Kapitola 2 
Elf Will vzhlédl od map, uslyšel totiž díky extrémně dobrému sluchu svou sestru, jak k němu běží. 

„Sina rozpoznala signál. Našli jsme strážkyni drahokamu.“ 

„Je si jistá?“ zeptal se Will a snažil se působit klidně, i když moc dobře věděl, že se mu rozčilením 

třesou špičaté uši. 

„Za těch tři sta let se nespletla ani jednou,“ Will přikývl, „sbalíme tábor a pojedeme ji najít,“ zavelel 

a uklízel prastaré elfí mapy. 

„Etelwen, jak se strážkyně jmenuje?“ zeptal se chlapec. 

„Alex.“ 

Alex se ostražitě rozhlédla, avšak les zůstával stále tichý, ale něco se přece jen změnilo. Denní světlo 

jakoby sláblo. Alex si toho ale nevšímala. Opatrně odkryla látku a zjistila, že světlo drahokamu 

pohaslo. A teď to vypadá, jako by hluboko uvnitř něho plál fialový plamen krásy a věčnosti. Ze 

zahloubání Alex vytrhlo zašumění listí, ale vždyť vítr nefouká, pomyslela si Alex. Drahokamenný 

náhrdelník si pověsila kolem krku. Zvedla se a chtěla se vypravit domů. Najednou si něčeho všimla. 

Bylo to jako část jakéhosi křídla. Pírka byla ale větší než u normálního křídla. Byla velká a bílá. Alex se 

natáhla pro blízký klacek. Připravila se, aby s ním mohla kdykoli  v případě nebezpečí praštit. 

Nadechla se a odhrnula listí. Alex úžasem spustila ruku s klackem dolů. Tak krásné stvoření ještě 

neviděla. 

"Ty jsi gryf, že ano. " 

Cože, ty mě vidíš? Jsem si jist, že používám kouzelné krytí. Alex se na gryfa šokovaně podívala, on 

mluvil v její hlavě. 

„Jak to, že tě slyším ve své hlavě?“ Zeptala se překvapeně a zjistila, že se zeptala pomocí myšlenek. 

To je schopnost gryfů. My jsme totiž dřív přenášeli tajné zprávy a měli jsme výhodu, že jsme si mohli 

s ostatníma promluvit, aniž by to věděl někdo jiný.  Vysvětlil Alex ochotně gryf. Alex pouze přikývla. 

Pak za sebou uslyšela prasknutí větviček. Alex se rychle otočila. Nemohla uvěřit vlastním očím, za ní 

stál elf. Krásný vysoký a štíhlý elf. Překvapením zalapala po dechu, Elf se na ni usmál. 

„Ahoj já sem Will“ představil se. 

„Já sem Alex“ představila se zas na oplátku Alex. 

„Ano já vím. Jsi strážkyně drahokamu.“ 

„Co že sem? To musí být omyl, já sem úplně obyčejná holka.“ bránila se Alex. 

„Oprav mě, jestli to říkám špatně, ale pochybuji, že by obyčejná dívka dokázala mluvit s gryfem 

a vidět ho, i když je on sám zrovna v neviditelné formě.“ Alex hlasitě polkla a Will se na ni povzbudivě 

usmál. 

Alex zakroutila hlavou. „To není možné.“ 

„Ale je. Jo a nejspíš bychom si mněli pospíšit cítím skřety. Jo a já sem Arianne, Willova sestra.“ Alex 

spatřila hezkou elfku vykukující za Willem. 

„Cože skřety?“ 

„To, že jsi teď strážkyně, znamená, že třeba králi budeš dost vadit.“ Najednou vzduch rozčísl svištivý 

zvuk letícího šípu. A zabodl se Alex nad hlavou ve stromu. Elfové se na sebe podívali. „Jdeme!“ 

vykřikli téměř zároveň, popadli Alex za ruku a utíkali pryč. 

Bára Šantorová :D  



Koule Bob v minulosti  2. díl 
Když byl na druhém konci, našel na zemi brýle, nasadil si je a vešel dovnitř a tam na konci 

chodby uviděl Medusu. Ta se k němu připlazila a zeptala se: „Kdo jsi?“  Bob řekl, že je 

obchodník se zrcadly, Medusa jedno vyzkoušela a v tu ránu jí Bob usekl hlavu, vzal ji, aby 

nezkameněl, a když ho viděl muž, dal mu na ni pytel od brambor. Bob tam strčil hlavu a 

zatáhl pytel a ten se zavřel. Na druhém konci na něj čekal jeho kůň. Bob nasedl na koně 

a zase cestoval, najednou za kopcem našel malé město jménem Prase. Lidé tam měli malé 

domy, sotva co jíst a spali na dekách. Když šel Bob po ulici zašeptal na něj někdo z opuštěné 

budovy: „Hej ty, pojď 

sem.“ Bob se ohlédl a šel 

za hlasem. Když uviděl 

skupinu vyzbrojených lidí, 

tak se lekl, ale oni byli 

hodní. 

Řekli, že se jmenují spolek 

TPP, trojice proti 

prasatům. Bob řekl, že 

neví, co po něm chtějí a 

oni řekli: „Potřebovali 

bychom  pomoct zničit zlého vládce města Pigijuse 3. Bob se zeptal jak se vůbec jmenují? 

„Já jsem Don, tohle je Maxi a náš drak Ben,“ odpověděli mu. 

„Dobře, ale bude tam určitě nějaký háček.“ 

 „Jo, je a to je ten, že má dost silné sluhy.“                  

 



„Hm, tak dobře, co za to dostanu?“ 

„Dostaneš brnění ze železa.“ 

Bob přijal nabídku a následoval Dona. Byli u paláce, král právě měl řeč. Na jednom z domů 

byli Bob a ostatní. Don řekl, že on a Maxi rozpoutají boj s ochrankou a Bob a Ben zničí sluhy 

krále a poté i krále. Bob řekl: „Přesně tak to uděláme, ale až vy budete hotovi s ochrankou, 

tak nám pomůžete.“ 

Všichni souhlasili a dali se do práce. Don a Maxi začali s útokem na stráže, odlákali pozornost, 

v tu ránu Ben vystřelil oheň na prase, v brnění pro něj byly plameny smrtelné. Bob se 

proplížil za krále a vzal si ty meče a pouzdro na meče, svoji pochvu odhodil i s mečem a vzal 

si dva meče ze zlata. Poté zaútočil zezadu na tankové prase, to ho však rychle setřáslo 

a chtělo ho střelit, ale vtom křičí Don a Maxi „BACHA!!!“ Bob rychle uskočil a na pigi-tank 

spadla obří tyč. Bob mu rychle vzal jeho brýle a připevnil si je na helmu. A šel si podat 

Pigijuse 3. Ale ten se proměnil na obřího minotaura a jeho žezlo se proměnilo v obří sekeru. 

Bob začal trochu pochybovat o svém vítězství, ale měl hodně pocitů, byla to radost, obava 

ale i zlost. Řekl si, že to je určitě ten háček, ale našel minotaura a rozhodl se bojovat. Řekl 

Benovi, aby ho svezl až k hlavě minotaura. Až u hlavy Bob seskočil a vyřízl mu roh a sklouzl se 

až k jeho krku, tam začal hlava nehlava sekat do jeho krku, ale pigijus si ho ihned všiml a 

shodil ho dolů, ale Maxi ho chytila a hodila zpět, on hodil do krku pigjuse meče a pigijus se 

zmenšil a umřel. Bob dostal svoje brnění a odešel i s rohem a s maximálním odhodláním šel 

dál.  

Vydal se na dlouhou cestu k zakázané 

zahradě, kde bylo zlaté jablko. Trvalo 

mu tři dny, než ji našel, mezitím dostal 

hlad a ulovil pár zvířat a opekl si jejich 

maso. Když byl u ní uviděl tam obřího 

obra, který držel nebe, vylezl po něm 

až na jeho ramena a tam zavolal: 

„Dobrý den, pane obře, mohl byste mi 

sundat nějaká zlatá jablka.“ 

Obr s obří ozvěnou řekl: „Rád bych, ale 

musím tady držet oblohu.“ 

„Aha a dokážete ji držet jednou 

rukou?“ zeptal se tázavě Bob. 

Obr řekl: „Ale samozřejmě že dokážu.“ 

„Tak to udělejte a druhou rukou utrhněte strom, zaklepejte s ním a potom ho dejte vedle 

sebe a takhle to udělejte čtyřikrát, ale poslední dva dejte na ty první dva. 

Obr to udělal, ale potom zakopl, Bob uskočil, ale obloha nespadla, Obr poděkoval, nabral 

hrst jablek a dal pár z nich Bobovi. Bob poděkoval a šel dál pro zlaté rouno. 

Blízko zahrady byl přístav a v něm bylo šíleně lidí. Byli tam lidé, kteří chtěli odplout za 

drakem, který hlídá zlaté rouno, a zabít ho, protože zabil jejich nejlepší kamarády a prince 

Čendu. Bob spěchal za muži a řekl jim, že chce odplout s nimi a jediné, co chce, je zlaté 



rouno. Muže zlaté rouno nezajímalo, je zajímala smrt draka, takže přikývli a odpluli s Bobem 

k rounu. Bob čekal v podpalubí a četl si knížky o bozích jako je: Zeus, Poseidon, Hádes, Ares 

a o dalších bozích. Vtom vběhl jeden muž dolů a zařval: „Všichni ven, pevnina!!!“ Když vyšli 

na pevninu, bylo tam spoustu ovoce a zvířat, vtom skočila harpyje na kapitána, všichni se 

schovali, jenom Bob ne, vyndal meče a rozběhl se na harpyji . 

Usekl jí hlavu a chvíli si s tou hlavou hrál. Poté se stal kapitánem posádky a řekl: „Dva vojáci 

budou hlídat loď  a ostatní se pustí do hledání jídla a pití.“ 

“A co přesně máme hledat?“ 

„Pomeranče, citrony a byliny.“ 

Když byly zásoby doplněny, vyrazili dál. Bob vyprávěl o výpravách a za pár hodin byly u rouna 

a u draka.  

 

Viděli, jak lidi utíkají a křičí: „DRAK!!!!!!!!!!“ 

Drak měl dobré čtyři metry a plival oheň, když uviděl tolik vojáků, zařval a vyletěl za rounem 

a začal plivat oheň na vojáky. Ti se ale vyhýbali a došli až nahoru, kde byl drak a začali ho 

sekat. Ale on se bránil křídly, Bob se proplížil za draka, propíchl mu hlavu a sebral rouno. V tu 

chvíli na se teleportu ukázala oblast „dílna“ a v tu chvíli si uvědomil „jsem to ale blbec, měl 

jsem teleport a ani jsem ho nepoužil“. Rychle teleportoval do dílny a tam byl návod: Do 

rouna zabal jablko a hlavu, hoď  to do kotle a rukavicemi to vyndej, budeš mít hmotu a 

udělej z ní mísu s otvorem a do otvoru dej roh a budeš doma. Bob rychle vše udělal a 

opravdu byl doma . Když uviděl rodinu, řekl jim vše o svém dobrodružství a potom ho poslali 

do blázince 

Konec. 

Jaroslav Čargo 



KEVIN A MONSTRA 

A zase do školy, pomyslel si Kevin. Hned u školy se mu vš ichni posmívali , 

protože mluví s duchy. Na skřínce dokonce našel nápis „blázen“ a o skříňku 

dál byl jeho kámoš  Adam a ten tam měl nápis „tlusťoch“. 

O první hodině zeměpisu jsme se učili o naš ich předcích . Říká se, že dřív byla 

čarodějnice, kterou pověsili a od té doby jsou zakleti ti, kteří ji pověsili. 

Podle mě to je nesmysl, mluvím sice s  duchy, ale tohle je ulítlý, pomyslel si 

Kevin. A najednou Kevina vyvolala paní učitelka. „Jak se jmenuje socha  

čarodějnice?“ 

„Monika, Karolína, Ema, nebo Stefany?“  „Ne?“  si po škole. 

Skončila š kola a já tu musím zůstat, to je nespravedlivý, pomyslel si . Sedím 

tu asi půl hodiny a nemůžu jít domů , prý až zazvoní . A najednou se ozvalo: 

Cccccrrrrrcccccrrrrrcccccrrrrrcccccrrrrrcccccrrrrrcccccrrrrrcccccrrrrrcc

cccrrrrrcccccrrrrr. 

Rychle jsem běžel ke vchodu , ale bohužel jsem potkal ředitele  a hned od 

prvního dne školy jsem musel do ředitelny , ani se neptejte pro . Naštěstí si 

mě nevš iml  a já mohl běžet domů. Cestou domů jsem potkal  Adama , chvilku 

jsme si povídali , ale pak jsem musel domů . Doma jsem si pustil televizi , dávali 

můj oblíbený pořad o monstrech.  

Druhý den nezačal slavně hlavně kvůli tomu, že je tělocvik, vždycky dělám, že 

jsem nemocný , ale mamka už mě prokoukla .  

Naštěstí jsem přišel na jiný způsob , jak se 

vyhnout tělocviku. Tělocvik máme první 

hodinu, vždycky si schovávám omluvné papíry 

např. Omlouvám Kevina na první hodinu, důvod 

zubař. Věděl jsem , že se budou hodit! Zajásal 

jsem. Druhý den  ráno jsem nespěchal do 

školy, vzal jsem si peníze a šel na zmrzlinu a 

pak do školy. Pravda , mohl jsem tam dát 

omluvenku na celý den nebo dokonce na celý  

týden, ale ty si šetřím na sportovní dny. Druhý den je Halloween, celý den 

vš ichni mluvili jenom o tom, jaký si vezmou masky, já půjdu za zombie. 

Halloween mám rád kvůli tomu , protože mi nikdo neříká, že jsem blázen, 

protože vš ichni mluví o duš ích  a o monstrech , takže nejsem sám. 

A už je večer , ve 20:00 začíná Halloween, byl jsem tak nedočkavý , že bych 

nejradš i vyšel už teď, ale vím, že se musí vyjít přesně ve 20:00. A najednou 

odbila osmá hodina, vš ichni s křikem vyběhli na ulici i já , ale pak se vš ichni 

zastavili, nejdřív jsem nevěděl , co se děje, ale pak jsem si vš imnul zombie. 



Myslel jsem, že to je nějaké dítě převlečené za zombie ale pak jsem  zjistil 

že to jsou doopravdický  zombie .Vš ichni začali řvát když jednomu dítěti 

sežral mozek.  Abych se přiznal řval jsem i  já . V tom křiku mě nějaký  pán 

mě vzal za ruku přivedl mě za roh a řekl mi ty si ten kluk který mluví z  duchy 

? Ano . víš  že si víjmečný  ? konečně to někoho trklo . A víš  co musíš  udělat ? 

musím prchat abych se zachránil ? ne musíš  zastavit zombie aby nezabili 

všechny obyvatele !  A jak ? čarodějnice  posílá zombie aby se nás zbavila 

a ty ji musíš  zastavit ! A proč já ?! Protože si tě pán bůh vybral a dal ti dar 

vidět duchy  a teď  už běž ! Tak jsem běžel  na zemi  jsem  našel nůž  a pár 

zombie jsem usek hlavu až jsem se dostal až k čarodějnici a s tou jsem se 

chvilku  pral ani nebudu podrobně popisovat jak čarodějnice hlava spadla na 

zem . vš ichni hrozně jásali že sem  je zachránil a na skříňce jsem našel  nápis 

jsi frajer  a ve škole jsem nikdy nebyl po  škole . 

Hončíková  Markéta  

 

ŽIVOT VE SKŘÍNI     1.ČÁST 

Jmenuji se Marion. Je mi dvanáct let. Bydlím v ulici Nádechová 12. Máme krásný a docela 

velký domek se zahradou a bazénem. Můj život není nijak zajímavý. Od malička, když jsem se 

bála nebo když se rodiče hádali, tak jsem se schovávala do skříně. Někomu mohla připadat 

obyčejná, ale mně rozhodně ne. Pro mě byla kouzelná. Byla ze starého tmavého dřeva. V té 

skříni jsem v podstatě vyrůstala. Bylo mi v ní úžasně. Ty krásné chvilky, ty sny, které jsem 

snila, ten pocit štěstí. Vždy jsem se těšila domů ze školy. Přiběhla jsem, snědla jídlo, které mi 

maminka uvařila, než šla do práce, a já se šla zavřít do své skříně. Maminka s tatínkem měli 

starožitnictví o dvě ulice dál. A pak se to stalo. Jednoho dne jsem přišla domů, ale moje skříň 

v pokojíku nebyla. Rozběhla jsem se do krámu a začala brečet (i když už jsem na to byla 

docela velká, ale ta skříň mi dodávala sílu a odvahu), že nemám v pokoji svoji skříň a místo 

toho tam stojí nějaká děsná růžová (růžovou úplně nesnáším…) 

Maminka mi s úsměvem a s lehkým smíchem odpověděla: ,,Ale broučku, ta skříň byla stará. 

Koupil si jí nějaký starý pán.“ 

A jak byla moje skříň pryč, ztrácela jsem se i já… 

 

   Zemanová Sára 7.C 



Nešťastný den 

Ahoj, jmenuji se Sandra a je mi 10 let. A budu vám vyprávět svůj příběh, bohužel se mi 

přihodil. Byl pátek třináctého a já musela do školy, byl to den jako jiný. Docela obyčejný 

den až na to, že jsem nestíhala. Po škole jsem musela na Karate, nejsem jako ostatní 

holčičky. <- Jsem jiná. Než jsem šla na karate, stavila jsem se doma. Zakřičela jsem „Je 

někdo domá?“ A z pokoje vylezl cizí chlapec. Zeptala jsem se, co tu dělá? A milým hlasem 

odpověděl: „Já jsem u tvého bráchy na návštěvě.“ Rozklepala jsem se, já bratra nemám. 

Hodila jsem tašku na zem a běžela jsem do kuchyně. Nikdo tam nebyl, ale on šel za mnou.! 

Vyběhla jsem do pracovny, kde byl můj táta a vyklepaná jsem se zeptala: „Kdo je ten 

kluk???“ „Jaký kluk, nikdo tu není.“ Odpověděl táta. Ani on mě už nechápal „Bože.!!“ 

Přišla domů mamča, ta mi pomůže. Vylezla jsem z pracovny a stála tam moje mamka 

a přímo k ní šel ten chlapec a měl v ruce nůž. Zakřičela jsem „STŮJ!“ A máma 

odpověděla: „Proč?“ 

„Ale ne ty mami, ale ten chlapec.“ 

„Prosím tě, Sandro nevymýšlej si! A připrav se na karate, dovezu tě tam, ale domů půjdeš 

pěšky, nestíhám „zlato“.“ 

„Jo jo už jdu.! <- Šla jsem do pokoje a připravovala jsem si věci, nenašla jsem svůj 

oblíbený batoh. „Á je pod postelí“.  Ohnula jsem se „ áááááá byl tam zase“ On a ten nůž … 

Utekla jsem dolů šel zamnou mamí pomoc mi je tam :‘(( . Kdo? Sandro, jedeme.!!  Ale 

mami poslouchej mě ten kluk je tam a pronásleduje mě. Jedeme a konec výmluv. Otevřela 

jsem kufr a co tam mohlo bejt „Můj mobil hej hledala jsem ho “ Zapnu ho a je tam 

SMS-ka kdo mi píše neznamý číslo ? otevřu  SMS-ku a tam Zemři.! :‘OO Mamí pomoc, 

Ukázala jsem jí to a její odpověď „Americký vtípek nic víc „ Vyjeli jsme vše v pohodě. Na 

Karate byla celkem sranda a ptám se jedné kamarádky dneska jdu domů pěšky půjdeme 

spolu??  Promiň dnes nemůžu vyšla jsem sama … Bála jsem se svítila jsem si mobilem 

a na lavičce sedělo dítě a brečelo přiběhla jsem k němu :‘OO Bože byl to zase on ten 

chlapec začala jsem utíkat. Byl super rychlí chytl mě. Co bude teď vzal nůž a .. Vzbudila 

jsem se byl to jenom SEN, protože každý ví, že ve snu nejde umřít, ale kouknu se na 

kalendář a tam stojí „Dnes je pátek 13.“ Kouknu z okna a jé máme nové sousedy a nějaký 

děti a je to chlapec.  

Napsaly: Kiki Cinklová & Niki Píšová 



Rozmazlená Anička 

 

Budu vám povídat .. O Rodině Nováků.. maminka, tatínek a Anička bydlí v rodinném domě. 

A Anička může mít cokoli na co ukáže protože tatínek Novák je starosta města Sopčice.  

Tak si to Anička může dovolit.  ..Maminka je zubařka, Aničce je 8 let. A chodí do 

1.třídy, není jako ostatní holčičky  má na každý den originální šatičky a růžovou aktovkou 

a takový výběr pastelek?. Víc snad než v továrně. Měla svůj život celkem ráda ale 

neuvědomuje si že její život v blahobytu může být horší.  Jednou takhle si pozvala 

kamarádky domů. Na pyžamovou party, šli se koupat do jejich osobního bazénu. 

A všechno holčičky začali skákat a křičet a užívat si jenom Anička začala řvát 

„Namočíte mi vlasy!!“ Holky se podívali „Mysleli jsme že když jsme tady že si to užijeme. 

Holky ale po třech takových scénách šli raději domů. Anička byla nešťastná a brečela ve 

svém pokoji… přišla maminka a ptá se „ Aničko broučku copak se stalo a kde jsou 

kamarádky?“. Anička odpověděla „No víš my jsme byli v bazénu a ony začali hrozně cákat 

a já se bála že mi namočí vlasy“  Maminka ji začala vysvětlovat že všechno není 

o šminkách vlasech a oblečení ..  Anička dělala že to chápe přitom sama věděla že i po 

této přednášce se NIC nezmění. Ve škole bylo zase vše v normálu holky se zeptali Aničky 

jestli s nimi nepůjde po škole na hřiště Anička byla šťastná a doufala že na tu příhodu u 

nich doma zapomněli. Na hřišti se scéna opakovala akorát v jiné verzi pro změnu 

s šatičkami. Holky se na ni totálně vyprdly. Anča šla uplakaná domů. Maminka neměla už 

náladu ji něco vysvětlovat měla chuť ji říct něco jiného a tak šla a říká „ Aničko máme 

pro tebe s tatínkem novinu budeš mít sestřičku.“ Aničce spadla čelist :O Mamí ona mi 

bude brát věci, hračky, šatičky a náušničky. Maminka se rozlobila a řekla ji „celý svět se 

netočí jenom okolo tebe sakra!!“ Anička se rozbrečela a lehla na postel.!! Po pár dnech se 

uklidnila a šla do obýváku.. Maminka s tatínkem tam seděli, Anička se jim šla omluvit 

a slíbila že už bude hodná. Ve škole se všechno uklidnilo a kamarádky se s ní začaly 

kamarádit pod podmínkou že už nebude taková jako předtím Anička s podmínkou 

souhlasila. Doma po 9.měsících přišla na svět sestřička Terezka a světe div se Anička se 

o ní starala  A byla moc šťastná že se může dělit. Už nebyla tolik rozmazlen no spíše 

vůbec rozmazlená. Přišla si stejně rovná s ostatními :‘)…  

 

Napsala:Kristýna Cinklová))*  



*One Direction* 

Valentine 

Zdravíím všechny mrkvičky! (ale lidi taky). Jmenuju se Louis a dneska je ten Valentýn, to 

abych zase sháněl dárek, nebo by snad stačila nějaká pěkná mrkvička pro Eleanor. Sice 

jí dáreček dám, ale tentokrát si toho Valentýnka 

oslavíme jenom s klukama. Nevím, asi budeme v 

nějakém klubu, nebo tak někde. Zazpíváme si, 

jo…tendle Valentýnek…ten bude BOŽÍÍ. Snad to ale 

nebude, jako minulý rok, to teda bylo něco! Já sem 

byl u sebe v pokoji, hrál sem s Harrym Poker a 

najednou začalo pršet a blýskat se… no jo, bylo už 

pozdě večer, bál sem se, Harry samozřejmě taky, 

tak jsme se chytli za ruce a utíkali jsme se podívat 

dolů do obýváku, jestli jsou kluci v pohodě. Byli, 

seděli na gauči, né jenom Zayn, Niall a Liam, ale i 

Kevin. Dívali se na horor, všichni čtyři leželi pod jednou dekou, KŘUP!!! Ozvala se podlaha, 

když sme vkročili do obýváku. Niall začal ječet… Zayn a Liam se samozřejmě přidali. 

„Neboj ty strašpytle! To sem já a Loui.“ Začal se smát Harry. „Já-já-já-já- vím… a-a-ale 

co to je v tý skříni!!!“ Harry se pomalu otočil a začal ječet „UÁÁÁÁ, já sem z planety 

Directionerie a přišel sem si pro tebe Nialle!!!“ (jasně že sem to byl já :D, to ale nikdo 

nevěděl). „Kde je Loui, ty bestie!“ začal se třást Niall. „Snědl sem ho!!!“ odpověděl sem. 

Liam hned pochopil, že sem to já, věděli to i ostatní, ale Nialla to ani nenapadlo, začal 

hlasitě řvát a utíkal do koupelny, tam se zamknul a lehnul si i v oblečení do prázdné vany 

(v ruce ještě držel svého plyšového medvídka). „Ale no tak Niallere!! Ty si vážně 

nepoznal, že je to Loui ??“ zasmál se Zayn. „C-c-cože!“ vykřikl Niall. Nevím, jak je to 

možné, ale myslím si, že Harry se strašně bavil, když viděl Nialla klíčovou dirkou, jak leží 

ve vaně a objímá svého plyšáka. „Loui??“ pomalu vylézal Niall vany… „Ano?“ odpověděl 

jsem a trochu jsem se zasmál. Niall odemknul dveře, podíval se na mě a hodil po mě to 

první, co mu přišlo do ruky (Liamův zubní kartáček). „Nialle! To byla sranda,“ řekl Zayn 

a Harry vybouchnul smíchy. „Odnes to můj kartáček,“ zaškemral Liam. Niall se začal 

smát, a my jsme se mu omluvili. Všichni jsme se smáli tomu, jak se Niall zachoval a já 

jsem Niallovi slíbil, že už ho nikdy nevystraším. Ale když jsme se objímali, ze skříně 

najednou něco vyletělo! Začali jsme ječet, a utíkali jsme do pokoje. (Dodnes nevíme, co 

to bylo )       *Natálie Jandlová*



Sv.Valentýn.<3 

Ahoj, jsem Natally a je mi 14 let. Je den před Valentýnem..!)) Je to svátek zamilovaných 

a já vyrážím nakupovat něco pro svého kluka Kevina. Jsme spolu už rok a půl. A já jen 

doufám že, i když jsem to Kevinovi připomínala, že na to nezapomene. 

Vyrážím do města plných dárků na Valentýna, měla jsem jít se svojí nejlepší kamarádkou 

Jenifer, ale prostě ona ten svátek nesnáší, tak vyrážím sama. Jdu do prvního obchodu 

a v mysli doufám, že Kevina potkám, třeba mi něco koupí, ale nikde. Trošku jsem byla 

naštvaná, že na to zapomněl. Snad NE, utěšovala jsem se, koupila jsem mu velkého 

metrového medvěda.!)) A razila jsem domů. Najednou jsem viděla před sebou Kevina, jak 

dává pusu nějaké holce.! Asi si mě Kevin všiml, a tak jsem na něj hodila medvěda 

s nápisem „I Love You“. A odešla jsem domů s brekem, vypnula si mobil a lehla do postele. 

Celý den jsem neodpovídala na stupidní otázky.. Koukla jsem se na facebook a taky 

zaspamováno zprávami od Kevina. A najednou se objevilo na Kevinovy zdi „Vždycky to 

nevypadá tak, jak to je“. Tak jsem si ty zprávy přečetla, jak na mobilu, tak na fb. „Oů… 

Já jsem blbá.“ To byla jeho nevlastní ségra. Já jsem úplně blbá, já na to zapomněla, 

vždyť za ním po půl roce přijela. o.O Tak jsem mu zavolala on mi to típl, začala jsem 

natahovat.. ://. Kouknu se z okna a on tam stojí s kytku v ruce a s velkým srdcem. 

Seběhla jsem dolů s rozmazanou řasenkou, v pyžamu a on mi řekl: „Ty moje trdlo“ a dal 

mi pusu)) 

Oslavili jsme nádherného Valentýna. A medvěda 

jsem mu vyprala)) Musela jsem a dlužila jsem mu 

velkou omluvu a pusu.!  ♥-♥  

Napsala:Kiki Cinklová)) 



You have a problem, Ginny! 
Minule… 

CRRRRRRR! Zazvonil telefon. 

„Haló? Ginny McLayerová. Kdo tam?“ Chvíli poslouchala, co člověk v telefonu říká. Náhle se něčeho lekla. Upustila sluchátko. 

„Haló? Ginny! Jsi v pořádku?“ Ozvalo se z telefonu. Ne. Nebyla. 

Na druhý den ráno se Ginny vypravila do školy úplně maximálně radostná. Ale čekalo ji nemilé 

překvapení… 

„Hej, trapko! No, Ginnulice! Nebo mám říct osamělko?“ Katherine se začala hlasitě smát. Její 

‚ocásky‘ Amy a Christina přiběhly a shodily Ginny ze schodů vedoucích do druhého patra. Jako 

blesk z čistého nebe někdo Ginny chytil těsně nad schodem, o který si mohla rozbít hlavu. Amy, 

Christina a Katherine se lekly a rychle zmizely. 

„Červánko! Jsi v pořádku? Nepraštila ses?“ Ginny věděla, kdo to je. Červánko jí říkal jen jeden 

člověk. 

„Matty…!?“ Nechápala, co tu její kluk dělá. Bydlel v Irsku! 

„To bude v pořádku,“ řekl Matty, zvedl Ginny ze země a objal ji. Ginny se mu vyprostila a odtáhla 

se. V zápětí Mattyho začala líbat. 

„Ty…pitomče!“ Odtáhla se Ginny a začala mu bušit do hrudi. 

Matty se jen letmo usmál. 

„Víš přeci, že tam můj táta vlastní hotely,“ Mattymu bylo líto, že 

nemohou být spolu. 

 

You have a problem, Ginny! 
„Ty…pitomče!“ Odtáhla se Ginny a začala mu bušit do hrudi. Matty se jen letmo usmál. 

„Víš přeci, že tam můj táta vlastní hotely,“ Mattymu bylo líto, že nemohou být spolu. 

„Argh!“ Naposledy ho praštila a otočila se zády. „Nesnáším tě, nesnáším tě!“ 

„Tak to je problém,“ řekl a otočil Ginny k sobě, „protože já tě miluju.“ 


Druhý den se Ginny vzbudila po noci plné lásky. Otočila se a uviděla na nočním stolku papírek se 

vzkazem. Povzdechla si. To je celý on. 

Oblékla si uniformu a vyrazila na zastávku. 


Po škole přišla domů a převlékla se do svých nových podzimních 

šatů. Obula si boty, rozloučila se s babičkou a odešla. Na útes 

dorazila asi za 30 minut. Ale Matty tam nebyl… 

Čekala hodinu. Ale Matty nikde. 

 

Ester Kedziorová 



 

Ahojte, chci vám představit novou „truckovku“ s názvem Euro Truck Simulátor 2 ! 
Tato truckovka je velice známá. 

Hra je o ježdění s Truckem, můžete si svůj truck koupit a vytvořit svou firmu. 

Ve firmě si koupit řidiče, který vám bude vydělávat  

Dříve byla verze ETS 1  , zde máte seznam toho, co je v simulátoru nového: 

 Vylepšený grafický engine 

 Lepší grafické zpracování (HDR, větší využití shaderů, dynamické stíny, lepší nasvícení scény, ...) 

 Daleko lépe zpracované stromy a vegetace celkově 

 Vylepšená fyzika a jízdní model 

 Nová, mnohem větší, mapa Evropy 

 Detailněji zpracované státy 

 Velké množství unikátních staveb (mosty, skulptury, hráze, ...) 

 Větší města 

 Více okresních a rychlostních silnic 

 Výrazné vylepšení umělé inteligence okolní dopravy 

 Propracovaný vizuální tuning s bohatou zásobou doplňků (světla, klaksony, majáky) 

 Nové, ve hrách od SCS dosud neviděné, tahače (např. Renault Premium) 

 Nové, detailnější, modely tahačů (jak exteriéry tak interiéry) 

 Netradiční (na evropské poměry) tahače (6x4, 6x2) 

 Nové modely návěsů vytvářené podle reálných předloh 

 Licence minimálně na některé značky tahačů (probíhá jednání i o dalších značkách - návěsy, 

pneumatiky, doplňky, ...) 

 Nově zpracovaná odpočívadla 

 Výrazně vylepšené dopravní značení (značky se budou lišit podle států) 

 Křížení s jinými druhy dopravy (železnice, lodní doprava) 

 GPS navigace 

 a další... 

     Abyste měli nejlepší požitek z jízdy, doporučuji zakoupit volant s pedály! ,) 

    Když se řekne simulátor kamionové dopravy po Evropě, řadě hráčů se vybaví neuvěřitelná nuda. 

Přesto si tento koncept získal mnoho fandů a druhý díl u nás aktuálně patří mezi nejprodávanější hry. 

Kompletní proměnou mimo jiné prošla i grafika, která je jedním slovem parádní a má i poměrně 

rozumné hardwarové nároky. Nahrává mu dobře řešené ovládání, které dokáže divy i při použití 

obyčejné klávesnice.  V současné recenzi jsem hrál hlavně za použití volantu a byl jsem se vším 

nadmíru spokojen. ETS 2 je plně připraven využit i takových kousků jako je Logitech G25 či G27 s 

háčkovou řadicí pákou včetně spojky.  

Tak Ahoj   Adam Šebesta 



Dnes jsem se rozhodl, že trochu přeskočíme dobu předešlou =) a popojdeme trochu 

kupředu. Takže jsme se tak jakože dostali k mému oblíbenému stroji SUPERMARINE SPITFIRE 

MkVII.XI 

 

Je to stíhací letoun vyráběn ve Velké Británii. Používali ho příslušníci RAF (Royal Air Force). 

Poprvé vzletěl 5.března 1936. Zkonstruoval ho R.J.Mitchell. 

Technické údaje (Spitfire LF Mk.IXC) 

 Posádka: 1 (pilot) 
 Rozpětí: 11,23 m 
 Délka: 9,54 m 
 Výška: 3,84 m 
 Plocha křídel: 22,48 m² 
 Hmotnost prázdného letounu: 2630 kg 
 Vzletová hmotnost: 3450 kg 
 Pohonná jednotka: 1x Rolls-Royce Merlin 66 
 Max. výkon motoru (v nominální výšce): 1580 hp (1178 kW) 

Matěj Kmoch 

 

1. Středověká zbraň 

2. Harry Potter a vězen z …  

3. Rostou na ní kokosy 

4. Nejznámější film  

 

TAJENKA: Pomocí ní se můžeme zorientovat  

Lukáš Kuchař
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KŘÍŽOVKY 

1. Pouští se to v kinech. 

2. Pomocí něj můžeme jet do Prahy, Příbrami atd… 

3. Když  si toho čichneme, tak začneme brečet. 

4. Mužské jméno  

5. Nosíme to na nohách.  

6. Člověk je z ……………. 

7. Kolik je 7+1? 

8. Kouzelník dělá  

Tajenka: Používá to každý… 

Lukáš Kuchař 

Kruhová křížovka 

  

1. Spojka   4. Má chobot 

2. Střešní…  5. Peníze v… 

3. Na noze mám… 

 

Jakub Kořínek 

 

1. Nosí to holky hlavně v létě. 

2. Je to domácí zvíře a dělá „mňau“ 

3. Střihá se tím papír 

4. Když zamrzne rybník vznikne 

5. Je to kyselé a je to podobné limetce. 

Aneta Marečková 5.A   
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