
 

 
 

 

Ahoj našim čtenářům, blíží se prázdniny, a proto Vám 

přinášíme poslední číslo tohoto školního roku. 

Dozvíte se, jak dopadnou některé z napínavých 

příběhů na pokračování, ale objevíte zde i příběhy 

úplně nové. 

Jako už tradičně najdete na posledních stránkách 

časopisu křížovky. 

Přejeme Vám pěkné čtení. 

Redakce časopisu Omegáč 



Bájná země Tenebris 

Alex se rozeběhla k chlapci. „Pomůžu ti, neboj!“ vykřikla. Chytla ho za ruku a snažila se ho vytáhnout. 

Bezmocně se podívala do chlapcovy tváře. On se usmíval. 

„Jsem rád, že jsem poznal Strážkyni drahokamu tak mladou. Můj osud je zemřít, ale ty musíš žít! Aby 

si na svou stranu získala i drahokam, musíš udělat dvě věci. Obětovat někoho a darovat náhrdelníku 

část sebe. Já se pro Tenebris obětuju, ale co musíš udělat ty, na to máš přijít sama,“ řekl a naposledy 

se na šokovanou dívku usmál a pak se pustil. 

„Nééééé,“ zakřičela Alex a uvědomila si krutou pravdu, v tom snu nekřičel chlapec, ale ona. Prudkým 

pohybem si z krku strhla náhrdelník. „Co mám proboha udělat, aby tahle hrůza skončila,“ zhroutila se 

dívka. Stiskla náhrdelník v ruce tak pevně, až se o ostrý kraj pořezala do dlaně. Její krev potřísnila 

fialový kámen. Najednou se začal drahokam barvit do ruda. Všechno okolo včetně ní pohltila fialová 

záře. Zrůdy, skřeti i další děti zla začali před oslepující září prchat do šera lesů a močálů. Záře začala 

slábnout. Až byla i Alex vidět. Ale nezůstala beze změny, její oči byly rudé stejně jako krev, kterou 

darovala drahokamu. Všichni na ni upřeli své pohledy. Po chvíli ticha si uvědomili, že tahle křehká 

dívenka dokázala zahnat na ústup celou armádu zla. Lidé i gryfové začali jásat a provolávat slávu 

světlu. Král země se na Alex otočil a kývnutím hlavy jí poděkoval. Otočil se a jako správný král šel řešit 

škody nadělané bitvou. Alex rudýma očima začala prohledávat lidi kolem sebe a snažila se najít elfy. 

„Blahopřeji. Dokázala jsi to.“ dívka se na Willa otočila se šťastným úsměvem. Padla mu kolem krku. 

„Jsem tak ráda, že se ti nic nestalo.“ vykřikla nadšeně. 

Will se rozpačitě usmál. 

„No, vidím, že o mě se tu nikdo nebojí,“ ozvala se za nimi Willova sestra Arianne. 

Alex se na ni otočila a zjistila, že Ariannin dlouhý cop je jen poloviční. 

„Proboha, co se stalo?“ zeptala se šokovaně elfky. 

„No co, sluší mi víc než ten dlouhý cop,“ pokrčila rameny. 

„Ar je bojovnice, je jí jedno, jaký má účes,“ vysvětlil Will. Alex jen chápavě kývla hlavou a vydala se 

k vůdci gryfů. Gryf stál na okraji útesu a hleděl do dáli na pomalý, ale krásný obzor. „Ty oči budu mít 

takovéhle navždy?“ zeptala se dívka zvědavě. 

„Ano, je to znamení tvé odvahy, měla by si být hrdá.“ 

„Já jen, že je to všechno tak zvláštní,“ svěřila se Alex gryfovi. 

„Ano to je.“ 

„Víte, před pár dny jsem nebyla nic. Jen obyčejná nalezenkyně pracující na poli. Jen prostá rolnice.“ 

„Před tím jsi nebyla nic. Jen rolnice. Na tom, ale nezáleží, důležité je to, co jsi teď.“ 

Gryf se jí zadíval do tváře. „Víš, co jsi Alexandro Strayder?“ Dívka na něj šokovaně pohlédla, bylo to 

poprvé, co uslyšela své příjmení. „Jsi dcera gryfů. A teď i Strážkyně drahokamu. Před tím jsi možná 

nebyla nic, teď jsi ale naděje.“ 

Dívka oněměle kývla. „Pamatuj, že i malé věci dokážou vykonat neobyčejné skutky.“ Pak máchl 

mohutnými křídly a vznesl se, odletěl pomáhat lidem s neodkladnými opravami. Alex se otočila zpět 

k moři a nechala si větrem cuchat své dlouhé hnědé vlasy. Najednou ucítila, jak ji někdo vzal za ruku. 

Podívala se a zjistila, že je to Will.  Usmál se na ni. „Teď bude všechno jinak. Všechno bude lepší.“ řekl 

a jemně jí stiskl ruku. 

„Ano. Všechno bude lepší.“ usmála se a něco v jejím srdci, jako by jí říkalo, že je to pravda. 

                                                              The End    Bára Šantorová 



Vlčí smečka        3. díl 
Lucky se snažil udržet se nad vodou a to samé i s Kirou. Kira byla stále v bezvědomí, o to to měl Lucky 

horší. Lucky nemohl ani doplavat ke kraji nebo na nějaký ostrůvek, protože akorát proplouvali 

v úseku mezi skalami a proud byl moc silný. Pak Lucky spatřil konec skal, kde se z rozvodněné řeky 

stávala klidná říčka. Snažil se plavat ke straně, aby se přiblížil ke břehu.  

„Konečně.“ vydechl Lucky, když se ocitl na břehu řeky, zřejmě někde uprostřed lesa. Položil Kiru na 

zem a padl únavou. 

„Lucky, vzbuď se!“ zazněl povědomý hlas. Lucky pomalu otevíral oči a křenil se při tom, protože mu 

do očí svítilo sluneční světlo, které prokukovalo mezi větvemi stromů. 

„Kiro, jsi v pořádku?“ uvědomil si Lucky, co se vlastně stalo. Zřejmě přespali noc v lese. 

„Já? Jasně, akorát ty ses mi zdál nějaký pomlácený a unavený.“ odpověděla mu Kira. 

„No, bylo celkem náročný tě udržet v té vodě tak, aby ses neutopila.“ vytahoval se Lucky. 

„Já jsem měla všechno pevně pod kontrolou!“ řekla sebevědomě Kira. Dál už tohle téma moc 

nerozebírali. Spíš se zamysleli nad tím, kde jsou a jak se dostat zpátky. 

„No, musíme jít po proudu řeky.“ řekla Kira. Zdálo se to být nejlepší řešení, ale přes ty velké, strmé 

a nebezpečné skály by nešlo jen tak projít. 

„Budeme muset zkusit jinou cestu.“ Navrhnul Lucky a ukázal na dvě veverky, co stály opodál. 

„Zeptáme se jich na cestu.“ 

„Promiňte…“ začala Kira, když už byli asi 2 metry od nich. Jen co se na ně veverky podívaly, vyplivly 

pár oříšků, co měly v tlamě, a utekly neskutečnou rychlostí. 

„Co to mělo znamenat?“ nechápala Kira. Opodál se smíchy na zemi válel Lucky. „Co ti je?!“ naštvala 

se Kira, Lucky jen odvětil: „Asi nemáš vyjednávací schopnosti.“  

„A co se zeptat támhle toho kačera!“ navrhla Kira. Lucky přikývl a šel za ní. 

„Promiňte… mohl bych se zeptat, kudy se mám dostat do…“ nestačil doříct Lucky, když kačer zakřičel. 

„Vlk!!! Zachraň se, kdo můžeš!“   

„Uklidni se, my tě nesežereme.“ uklidňoval ho Lucky. 

„Opravdu?“ podíval se na něj nevěřícně kačer. 

„Jo, tak prosím tě, starouši, řekni, kudy se máme dostat do Severního vlčího teritoria a my tě 

nesníme.“ vložila se do rozhovoru Kira.  

„Tss… Tak drzá. Možná vám řeknu kudy, možná vám řeknu i jak.“ řekl starý kačer a založil křídla v bok. 

„Prosím, dědo, řekni nám kudy!“ prosil Lucky příjemně, na rozdíl od Kiry.  

„Tobě to řeknu spíš, než téhle uřvané slečně.“ řekl kačer a podíval se na oba dva. 

„Budu rád.“ řekl Lucky a vítězně se na Kiru usmál. Kačer jim ukázal cestu a vysvětlil, co musí a nesmí 

udělat, protože tahle cesta byla i celkem náročná. Kačer za nimi chvilku letěl, ale pak se musel 

oddělit. 

„Tak, dávejte na sebe pozor.“ popřál a odletěl. Kira a Lucky se rozloučili, ale nemohli ztrácet čas. Ve 

smečkách se mezitím děly nečekané věci. Obě smečky spolu začaly spolupracovat. Společně všichni 

hledali Luckyho a Kiru. Bylo to velmi nečekané po tolika letech nepřátelení.  

     Cesta Luckyho a Kiry trvala asi den. Při cestě se hodně nasmáli. Pak najednou uslyšeli vlčí vytí. Oba 

se za tím zvukem rozběhli. Byl tam vlk ze západní smečky – Maty. Ihned přiběhl ke Kiře a Luckymu. 

Obě smečky se mezitím shromáždili. Všichni byli smutní, že ztratili své kamarády a potomky. 

Najednou se ale z dálky ozvalo: „Jsou tady! Jsou v pořádku!“ Všem se najednou zvedla nálada, když 

uviděli vlky běžící k nim. Lucky běžel ke své smečce a Kira zase ke své. Začali se se všemi objímat.  

„Jsem tak rád, že jsi zdravý a hlavně živý.“ opakoval šťastně Sirius.  



     „Já měl přece vždycky štěstí.“ řekl Lucky a zasmál se. 

 „To ovšem nic nemění na tom, že jsme nepřátelé! Celé to zavinil jen tvůj syn!“ začal Fernis.   

„Ale tati!“ bránila je Kira. Fernis ale neposlouchal. Pak se do toho ale vložil Lucky. A to s velmi vážným 

pohledem. 

„V čem jsme jiní?“ zeptal se Lucky „Vždyť jsme úplně stejní, musíme být nepřátelé?“ ptal se pořád 

dokola Lucky. 

Kira se za něj postavila a pokračovala: „Tati, usmiřme se! Budeme jedna smečka.“ 

„Ale Kiro, ty to nechápeš.“ řekl Fernis. 

„Ty jsi s námi nikdy nesouhlasil, viď?“ vložil se do hovoru Sirius „Měl bys poslouchat alespoň svou 

dceru.“ pobídl ho. 

Fernis se na něj upřeně podíval a pak svůj pohled zamířil na Kiru. Uvědomil si, že ti tři mají pravdu 

a sklopil hlavu. 

    „Chápu… Celou dobu jsme spolu spolupracovali, a tak by to mělo být asi napořád.“ řekl Fernis 

a usmál se. Lucky se k němu přidal: „Ano, spolu. Jako jedna Vlčí smečka!“   
Katty 

MUŽ S FOTOAPARÁTEM 

Zaujal ji jeho fotoaparát. Jenom tam stál a fotil. Přišla k němu. Byla zvědavá: „Co to fotíte?“ 

zeptala se ho. 

Jen tichým hlasem odpověděl: „Smrt“ a pozoroval psíka pobíhajícího ulicí. 

„To nejde!“ odpověděla. Snažila se být v klidu, ale měla trochu strach. 

„Všechno jde,“ zašeptal a stisknul spoušť. 

Rozhlédla se. Psík někam zmizel .„Ten pes utekl?“ ptala se. 

Muž jí s klidem odpověděl: „Právě jsem ho vyfotil.“ 

Ulice byla tichá. „A kde jsou ptáci?“ ptala se už roztřeseným hlasem. 

„Ty jsem fotil ráno.“ 

Měla sucho v krku, nemohla mluvit. 

„No a teď vyfotím vás.“  Než stačila zavrtět hlavou, spoušť cvakla. 

          Sára Zemanová 

Nepříjemný šofér 

Únorové chladné ráno. Poskakuje z jedné nohy na druhou. Čeká na autobus. Na zastávce je 

sama. Z dálky vidí přijíždět autobus. Tohohle šoféra nezná. Vypadá nepříjemně. Chce si 

koupit jízdenku: „K Můstku, do školky,“ podává řidiči padesátník, který dostala na cestu od 

mámy. 

„Kolik ti je?“ ptá se hrubě řidič. 

„Pět.“ 

„Samotnou tě vzít nemůžu,“ zavírá šofér dveře. 

S padesátníkem v dlani čeká na další autobus.    Zemanová Sára 7.C  



Král a figurína 

Byl jednou jeden král, který byl už podruhé vdovec. Nechtěl, aby se mu to stalo 

znovu, a tak už se po dvou manželkách nehodlal ženit. Ale jelikož v této říši měli 

pravidlo, že musí mít král manželku, královnu po svém boku. Jestliže nemá král 

manželku, tak nesmí být na trůně a vládnout říši. Jak to tak bývá, tak král chvíli 

přemýšlel a po chvíli se rozhodl, že si najde další manželku, ale tentokrát aby mu 

neumřela. Když se šel sám projít na trhy, narazil na ceduli před tajemným 

krámkem. Šel tedy za obchodníkem, který podle cedule nabízel "lásku navždy". 

Když k obchodníkovi došel, tak mu lezl mráz po zádech z toho tmavého prostředí 

v obchodě. To prostředí v něm vyvolalo pocit, že by měl rychle, ale velmi rychle 

odejít. Jenže když se otočil, tak se dveře zavřely. Nikde nikdo. Král prohledal 

celý krám, ale nikoho nemohl najít. Po chvíli se ze tmavého rohu vynořil 

obchodník. Zeptal se krále, co si přeje. Král na to se strachem a koktavým 

hlasem: „No, koukal jsem se na vaši ceduli před krámem. Prý nabízíte "lásku 

navždy".“ „Ano,“ odvětil obchodník. Chvíli se takhle domlouvali. Král se 

s obchodníkem dohodl a podle obchodníka měl jít domů a on všechno zařídí. 

Následujícího dne, když král vstal, tak uviděl stojící ženu u své postele. Trochu 

ho to děsilo, ale i tak se zeptal, kdo je a co tam dělá. Žena neodpovídala, a to 

krále ještě více rozrušilo. Nemohl si vzpomenout na to, co dělal včera. Král to 

neřešil a šel na snídani. Žena šla za ním. Stráže ženu zachytily a odvedly ji do 

hladomorny. Nevěděl, čím to je, ale krále něco lákalo, aby ženu pustil. Stráže 

ženu pustily, ale žena nic nedělala a ani nic neříkala. Král se s ní snažil mluvit, ale 

marně. Když šel spát, tak přemýšlel nad ženou; kde se tady vzala, co chce, proč 

nic nedělá a ani nic neříká. Najednou, po dlouhém zamyšlení, si vzpomněl, co včera 

dělal. Samozřejmé je, že žena byla něco jako figurína. Nemluvila, nejedla, nepila, 

pouze chodila a to pořád za králem. Král se vydal za obchodníkem, že ho nařkne, 

že nesplnil dohodu. Vždyť sliboval "lásku navždy" a ne chodící figurínu zdarma. 

Ale než se k obchodníkovi dostal, tak se rozmyslel, že nechá obchodníka 

obchodníkem a že to s tou figurínou nejprve zkusí. Královi nevadilo, že nemluví 

a ani nejí, alespoň něco ušetří. Začínal si na to zvykat, ale stejně ještě počká. 

Po roce se král s figurínou vzali a král díky svíčkám a noži zjistil, že je figurína 

nehořlavá a že je nerozbitná. Vše skončilo velkým happyendem. 



Jakub Kořínek  



Pasáček ovcí! 
Byl deštivý den a pasáček ovcí seděl na mokré trávě v dešti.  

Nadával, že nemůže být v suchu, dokonce použil slova, kterých litoval. 

Přesto, že svou práci miloval, nejraději by byl v suchu.  

Uběhlo pár dní a vesničku napadl mor. Ne že umírali lidé, dokonce i zvířata. A tak došlo i na 

stádo oveček. Pasáček přišel o všechen majetek, práci a hlavně ovečky. 

Kdykoli si vzpomene na svoji práci, je mu do breku, že poslední den, kdy mohl být 

s ovečkami, byl ten, kdy nadával, že chce být v suchu. 

K. Cinklová 7.C 

Klukovina!:O 

 

Byla, nebyla vesnice, ve které žila rodina. Nebyli moc bohatí, ale lásky měli dost. Rodina se 

skládala z pár členů, maminky, tatínka a syna Ondráška. Ondřej byl velmi nadaný a chytrý, 

věděl, co dělá dobře a co dělá špatně. Rád pomáhal mamince i tatínkovi s prací, nebyl ani 

líný. Ale jednoho dne přišel  do věku, kdy ho nic nebavilo, stále jenom vysedával a nic 

nedělal. Když to došlo do hranice, že si toho všimli i maminka s tatínkem, tak to bylo špatné. 

Maminka s tatínkem synka vychovávali a milovali, ale mamince jednou došla trpělivost a se 

synkem se pohádala. (Bylo mu okolo 13 let.) Syn se nafoukl a odešel. Po pár hodinách ho 

maminka šla hledat okolo domu. V tom už Ondra byl v lese. Maminka začala litovat činu, co 

udělala, musela vyrušit tatínka z práce a hledali a hledali. Dokonce obvolali všechny sousedy. 

Všichni ho hledají, po týdnu maminka ztrácí naději, že se jim milovaný synek vrátí. Ale syn 

není od nich daleko, schoval se tam, kde by to nikdo netušil. Totiž za domem je les a za ním 

je velký seník, kde Ondřej přečkával čas. Samozřejmě, že i on litoval svých činů. Ale věděl, že 

ho hledá hodně lidí. A že by na něj byli všichni naštvaní. A tak zůstal ukrytý. Ale jednoho dne, 

přesně půl roku od té doby, se stala tragédie, otec při pracovní cestě zemřel. Prý nehoda! 

Dozvěděl se to jenom náhodou. Ihned nemeškal a vylezl z úkrytu, běžel domů, matka seděla, 

v ruce svírala řetízek s přívěškem do tvaru ‚T‘  jako Tereza. Po tváři jí tekly slzy velké jako 

hrách. Ondřej nemeškal a chytil maminku za ruku. Věděl, že tu bolest nezpraví, ale aspoň 

chtěl trošku zmírnit tu bolest. 

Už nikdy to v rodině nebylo takové, Ondřej si vyčítal, že ty poslední dny života otce nemohl 

být s rodinou.   

Napsala: Kristýna Cinklová 



Nejlepší den ze všech.!!‘)) 
Ahoj, jmenuji se Angel! 

Jsou prázdniny a já s rodinou pojedeme k moři. Pojedeme přesně  12. 12 . :) 

Už se moc těším, protože mi babička říká, že tam zažiji dobrodružství!:)  

Ještě k tomu mám narozky, takže super dárek!:) 

Den odjezdu: 

Zabalila jsem si věci, když jsme byli plně připraveni, jeli jsme na letiště a tam jsme zjistili, že 

se stala nepříjemná věc. Letadla nemohla odletět, protože bylo moc sněhu :((. Ale jelikož 

jsem blázen do skupiny One Direction, tak jsem moc dobře poznala, že na letišti stál Niall 

Horan!:‘O 

Jak jsem Nialla viděla, tak jsem se k němu okamžitě rozeběhla a pozdravila ho!:)) 

Byla jsem tak šťastná, že ho vidím:*  a hned jsem ho musela požádat o společnou fotku se 

mnou . Odpověděl, že se vyfotí rád!:O Byla jsem štěstím bez sebe.! ))*  

Byla jsem nervózní, ale zároveň to byl nejlepší den mého života!‘))* 

V tom momentě mi ani trošku nebylo líto, že jsme neodletěli. Říkáte si, proč mi to nebylo 

líto? :O 

Pane bože!!  Vždyť tam byl Niall Horan.!:** 

A jestli to pořád nechápete, tak se probuďte. Niall Horan, ten nejúžasnější, nejlepší, 

nejkrásnější, nejdokonalejší a nejnejnejnejnej kluk na planetě!!:)* 



    Nikii;D) – Píšová) 



MY Twins!:O (Moje dvojče) 

Ahoj, jmenuju se Anna a poslední dobou jsem velmi tichá a zamyšlená. Proč? 

O tom vám chci vyprávět. Jsem z takové neúplné rodiny, žiju jenom s mamkou, 

prý otec zemřel na nemoc, když jsem byla malá, víc to maminka nechtěla řešit. 

Ale teď si to musim užít, jsou P.R.Á.Z.D.N.I.N.Y :33   

5. července 

A teď mám skvělou, ale opravdu skvělou novinu, já jedu k babičce a dědovi do 

Anglie (od táty). Tak moc se těším :O Nikdy jsem v Anglii nebyla :33. Zítra jedu 

do Anglie. Balím si a hrozně moc se těším.  

6. července 

Mamka mě veze na letiště do Prahy, Je nějaká nervózní, podívám se na ni a ona na 

mě, nervózně se pousmála. Když jsme dojeli na letiště, pomohla mi mamka s věcmi, 

snad milionkrát mi prohrabala věci, jestli mám všechno. Když jsme stály před 

letadlem a loučily jsme se, vypadala, jako kdyby mě měla vidět naposledy. Vždyť 

tam jedu jen na měsíc. Nastoupím do letadla, kouknu na mamku, ukápla jí slza 

a pousmála se. Vylítla jsem, wow, Letím poprvé, bylo to UŽÁSNÉ.  

Když jsem dojela, vystoupila jsem, nikde nikdo, lekla jsem se, když mi někdo 

přiložil ruce na oči, ale dobře jsem poznala kdo, tu vůni babiččina parfému nikdy 

z hlavy nevymažu, (naposledy jsme se viděly před pěti lety). Otočila jsem se 

a obejmula ji. Babička s dědou žijí ve velké vile. Dědeček čekal venku s velkou 

limuzínou. Nastoupila jsem si dozadu a hned jsme si začali povídat. 

Měla jsem svůj vlastní pokoj a všude byly fotky mé oblíbené skupiny. Jak to 

věděli? Zeptala jsem se jich, prý jim to řekla mamka přes telefon.. A tak začalo 

mé dobrodružství v Anglii.  

Další dny!   

Další dny probíhaly podobně, s babičkou jsem si hodně rozuměla, ne že by s dědou 

né, ale:D. S Babičkou jsme jednou procházely městem a babička se dala se mnou 

do řeči o mém tátovi a mé SEGŘE!! <- já nebyla sama?! COŽE? 



Babička se vyděšeně na mě podívala. „NE,“ řekla. „Teď jsem prozradila něco, co 

jsi neměla vědět.“ Ale sama jsem jí řekla, že to CHCI vědět, a tak začala. Prý 

moje maminka neporodila jen mě, ale i moje dvojče Nelu. Prý jsem měla mít 

sestřičku, no a když jsme jeli domů z porodnice, tak tatínkovi vjel do cesty 

nějaký blázen. Ségra byla na místě mrtvá a otec se trápil v nemocnici, ale potom 

to vzdal.  

Nevěděla jsem, co mám dělat, byla jsem zavřená v pokoji a přemýšlela jsem. Mám 

dělat, že se nic nestalo, nebo mám jet domů. Mám se smát, nebo mám brečet? Po 

dvou dnech jsem vyšla z pokoje. Babička mě vystrašeně obejmula a dědeček se 

pousmál. Babička mi sdělila, že se maminka i přes hrozný strach z létání, 

vypravila do Anglie. Když přijela, tak jsem myslela, že babičku přizabije, ale 

jenom ji objala a začala brečet. Maminka mi to celé přeříkala a přitom držela 

fotku mě a mé sestřičky. U toho jsem si velmi pobrečela.  

Právě jsem tento svůj příběh dočetla před celou třídou (Sloh na téma: Čeho jsme 

se vždycky báli) a po tváři mi stékala kapa slzy, nebyla jsem jediná, kdo brečel, 

byla to i paní učitelka Strpmhonová a polovina třídy. Šla jsem se posadit 

s potleskem. 

Autor: Kristýna Cinklová 7.C 

 



Tulácký příběh!)* 
Bylo, nebylo město, ve kterém se potulovalo jak hodně lidí, tak i hodně zvířat 

(hlavně pejsků). Tenhle příběh je o pejskovi jménem Bady! Tento pejsek patřil 

jednomu místnímu tulákovi, který neměl domov. Ale nebyl zlý! Většinou se na 

večer skulili do klubíčka u nějaké lavičky a prospali celou noc. Jednoho dne se 

pejsek vzbudil a nemohl kamaráda (páníčka) najít. Rozhlížel se, ale nikde, a tak 

vyběhl po cestě, v tom se vrátil tulák. Nikde neviděl svého psího kamaráda, sedl 

si na lavičku a přemýšlel, hledal, toužil ho najít. Byl to jediný tvor, který mu 

rozuměl. Tito lidé, kteří neměli domov, žili za městem, ale když už byl tulák tak 

v nesnázích, vydal se do města (jiná varianta už nebyla). 

V tom pejsek dorazil na druhý konec města, kromě toho, že hledal páníčka, kde 

se dalo, se setmělo. Když už byla tma jak v ranci, malého tuláckého psa si všiml 

myslivec při cestě z lesa. Nepřemýšlel a v dešti pejska popadl a vzal domů. Měl 

vše, co nikdy neměl (jídlo, pití , teplo a lásku od myslivce). Ale pejsek věděl, že 

pána už nikdy neuvidí. I když měl všechno, chtěl zpět do zimy za pánem. V té 

chvíli i tulák zjistil, že ztratil svého jediného kamaráda. 

Hned po ránu pejsek vyrazil z myslivny, ještě když myslivec spal. Věděl, že tu má 

všechno, ale nemohl zradit kamaráda. Přeběhl město a vrátil se k místu, kde se 

ztratil. Nenašel ho, tak dlouhá cesta a k ničemu. Začal pokňourávat celé hodiny, 

až usnul po dlouhé cestě. Když spal, 

zdálo se mu, že je v myslivně, 

nepřemýšlel a udělal tento čin znova, 

vyrazil na cestu a šel a šel, ale 

páníčka našel za myslivnou v lese a 

dopadlo to dobře. Když se pejsek 

vzbudil, ani nepřemýšlel a na dalekou, 

snad ne zbytečnou, cestu vyrazil 

znova. Hodiny a hodiny trvalo, až 

došel k myslivně, rychle ji přeběhl, 

aby ho myslivec neviděl (vzal by si ho k sobě). Šel k té lavičce a nic, sedl si na ni a 

čekal:((. Najednou uslyšel známý hlas: „Badýsku.“ Pejsek radostí vyskočil a běžel 

k pánovi:))  

Autor. Kiki Cinklová♪♫ 



Želví kamarádka 

Budu vám vyprávět příběh o jedné dívce jménem Emily. Emily nebyla moc 

oblíbená, ani neměla moc kamarádek a kamarádů. 

Jediný můj pravý přítel je želva jménem Lila, dostala se ke mně jenom jednou 

velkou náhodou. Říkáte si, želva, jéžiš,  ale miluju ji. Jednou, když mi bylo 5 let 

a byla velká bouřka, jsem seděla u okna, koukala jsem, jak kapky padají do 

velkých louží. Popozvedla jsem hlavu a uviděl jsem mokrou trávu a v ní pár 

kamenů.  Najednou se tam něco pohnulo, skočila jsem ze židle přišoupnuté k oknu 

(abych viděla ven).  Vyběhla jsem v pláštěnce a holinkách. Byla tam malinkatá 

želvička, vím, tohle počasí jí nevadí, ale v téhle chvíli jsem byla tak osamocená. 

Postupem času jsme spolu toho hodně zažily. Byly jsme nejlepší kamarádky. 

Ostatní holky měly lidské kamarády, ale já ne. 

Po pár letech jsem vyrostla ze všeho, byla jsem uplně jiná, celkem jsem na svoji 

želví kamarádku zapomněla. Měla jsem nové kamarádky (lidské), byly fakt užasné, 

mohla jsem dělat s nimi tolik věcí, co s obyčejnou želvou ne. Když jsem jednou 

přišla domů, moje mamča uklízela celý dům od shora dólu. Přišla jsem k sobě do 

pokoje, lehla si na postel a přemýšlela, usnula jsem. Byla jsem v sedmém nebi. 

Budím se po půl hodině. Vzpomenu si. Kde je? Za mnou stála máma a ptá se: 

„Kdo?“ 

„No, Alex, moje želva, kde je?!“  

Maminka se smála a řekla: „Pusinko, želvu jsem ti dovolila, nebyla jsi moc 

oblíbená, ale teď máš nové kamarádky, lepší.“ 

Rozbrečela jsem se, uvědomila jsem si to. Zapomněla jsem na Alex. Ptám se 

mamky: „A kam jsi ji dala?“ 

Protočila oči: „Na zahradu někam.“ 

Utíkala jsem. Potřebovala jsem ji, nemohla jsem ji najít. Hodiny to trvalo. Po té 

době jsem si ubrečená sedla k lípě, kterou máme na zahradě, něco mě hrozně 

tlačilo, otočím se. 

„Hele, želva Alex, Alex.“ našla jsem ji a uvědomila jsem si, že už ji nikdy 

nevyměním. Kamarádkou na pořád můžu být i s Želvou!))*  

Autor: Kristýna Cinklová  

 



NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY 

NAROZENINY 

Červen 
Já jsem Amanda a moje nejlepší kamarádka se jmenuje Rachel. Mně je 11 a zítra 

mi bude 12 a Rachel je taky 11, ale až za hodně dlouho jí bude 12. Na výtvarce 

jsme vymýšleli moji narozeninovou oslavu. 

„Nejdřív si dáš dort nebo si rozbalíš dárky?“ zeptala se mě Rachel. 

„Asi si nejdřív rozbalím dárky, abych viděla, co jsem dostala.“ odpověděla jsem. 

Vím, že to bylo ode mě trochu sobecké, ale Rachel můžu říct všechno. Dneska 

jsem rozdala všechny pozvánky a v pátek budu mít oslavu, už se těším! 

 

A už je pátek a já mám narozeninovou oslavu. Když všichni přijeli, tak Stela 

navrhla, že bychom mohli převlíkat moje pejsky, měla jsem rozbalovat dárky, ne 

si hrát, ale co jsem měla dělat, když si všichni vzali jednoho psa do trojice (bylo 

nás tam šest, nepočítám mě a Rachel) a začali ho oblíkat. 

“A co náš plán?“ zeptala se Rachel. 

„Hlavně, že se baví, ne? A teď je čas na pizzu!“ zavelela jsem. Překvapilo mě, že 

mě všichni poslechli, sedli jsme si ke stolu a jedli. Pak jsme konečně rozbalovali 

dárky, šáhla jsem po dárku od Rachel, ale Rachel řekla: „Můj jako poslední.“ Když 

jsem si rozbalila ostatní dárky, vzala jsem si Rachelin dárek a v tom bylo napsáno: 

 

STAREJ SE O MĚ DOBŘE 

„Jak to myslíš?“ nechápavě jsem se zeptala a vtom přišla do pokoje máma a nesla 

krásné kotě. 

„A jak se bude jmenovat?“ zeptala se máma.  

„Jestli je to holka, tak to bude Meliska a jestli to bude kluk, tak se bude 

jmenovat…“ 

„ Je to holka,“ vlezla mi do řeči Rachel. 

Všichni si začali Melisku prohlížet a pak mamka řekla: „Pojďte na dort, než 

dostane táta chuť.“ 

Všichni běželi ke stolu, sfoukla jsem 12 svíček na dva nádechy a všichni jsme si 



vzali  kousek dortu a jedli. Když jsme dojedli, navrhla jsem, že bychom mohli jít 

ven, ale Stele se to zase nelíbilo a řekla: „Co kdybychom se dívali na hororové 

filmy?“ A ostatní s ní souhlasili. 

„Nemám ráda horory.“ zachvěla se Rachel. 

„Já taky,“ popotáhla jsem.  Dívali jsme se na Pána prstenů, film, který má moje 

sestra. Má tam strašidelnější filmy, ale ty jsem radši nezmiňovala. 

„Já vám přinesu pití a popcorn,“ řekla jsem. Popravdě jsem se na to nemohla 

dívat. „Já ti s tím jdu pomoct,“ mrkla na mě Rachel. Tak jsme šly spolu do 

kuchyně. 

„Ten film se mi vůbec nelíbí,“ zašeptala mi. 

„Mě taky ne,“ odpověděla jsem. 

Seděly jsme tam a cpaly se slanými tyčkami. 

„Už je hotová limonáda a popcorn?“ zakřičela Stela. 

„Hned to bude,“ zakřičela jsem s plnou pusou. Popcorn jsem dala do mikrovlnky  

a všem jsem rozdala limonádu a s Rachel jsme se odplížily do pokoje, vzala jsem si 

náčrtník a pastelky, které jsem dostala od Nataši, vytrhla jsem stránku a podala 

ji Rachel. Já ráda maluju zvířátka a Rachel kreslí bytosti s velkými bulvami 

a velikou hlavou. A najednou jsme uslyšely,  píp a zase píp. 

„Jé, já tam nechala popcorn!“ a běžela jsem do kuchyně. Pár kousků bylo 

spálených, tak jsem je snědla, nebyly dobré a ani zdravé, rychle jsem se napila 

limonády, abych tu pachuť zapila a rychle jsem ostatním odnesla popcorn. Šla 

jsem si do pokoje malovat. Pak za námi přišla Katrin, že film skončil. Konečně, 

řekla jsem si v duchu. 

Přišla jsem za nimi: „Teď můžeme jít ven, když je teplo.“ A šli jsme. Venku bylo 

moc hezky, hráli jsme si, že jsme děti, které odešly z domova a ztratily  se. Hráli 

jsme si asi hodinu, ale pak přijela Stely maminka a odvezla si ji . Ale v tu chvíli 

přijela i Nely maminka, a i když Nela prosila, musela odjet. Ani jsem se nenadála 

a odjela Isabela, Anežka, Olina a Laura, tak jsme, na mé oslavě zůstaly jenom 

dvě. Ale pak musela odejít i Rachel . Když všichni odešli začala jsem uklízet, už 

se těším až budu mít zase narozeniny. 

MARKÉTA HONČÍKOVÁ 



Moje tajné sny 
Ahoj, já se jmenuji Natalia Horanová (jako ten hezký zpěvák z One Direction). Je mi 19 

let.  Právě jsem dostala deník od své maminky a budu do něj psát nejtajnější přání. TAK 

ZAČNEM! 
Pondělí 9:00 

„Miluju prázdniny,“ vzbudila jsem se a toto byla moje první slova.  Evropa 2 mi začala 

naplno hrát v pokoji.  Protože mi před chvilkou volala teta a pojedu do Londýna. „Hurá,“ 

zařvala jsem .  Byla jsem tak nadšená, že jsem slítla z palandy dolů, rána jak z děla a já 

zařvala: „Auuuu“. No tak já si jdu sbalit oblečení a vyrážím na letiště.  

Úterý 15:00 

Už jsem v Anglii u tety a je to tam hrozně moderní. Všude značkové obchody a také 

prima kina a cukrárny. Ale co mě nejvíc zaujalo, bylo Nando's oblíbená restaurace mého 

nejoblíbenějšího zpěváka Nialla Horana z One 

Direction.  Už jen zbývá ho potkat a můj sen by 

byl SPLNĚN. ♥♥♥ 

Středa 14:00 

Dneska si jdu jen tak do Nando's a ZASE 

doufám, že potkám Nialla, a co se stane, 

normálně jsem ho zase nepotkala.  

 

Čtvrtek 11:00 

Tak právě jsem zjistila, že moje teta se zná s manažerem One Direction. Teď jsem na 

nic nečekala a běžela za tetou. “Teto, musím je vidět!“ je to moje jediná šance. „Koho 

zase?“ zeptala se teta. „No One Direction, koho jiného“. „Neboj, vše je zaříděné, jenom 

jsem trošičku nakoukla do tvého deníku,“ řekla teta. Mně to bylo uplně jedno, teď jsem 

myslela jenom na jedno, uvidím ONE DIRECTION.♥♥♥ 

Pátek 20:00 

Nemůžu se dočkat, až je uvidím, já je tak žeru. A teď, když vím, že je uvidím, jsem 

úplně mimo. Myslím jen na ně, no už radši půjdu spát, abych se dočkala zítřka. 



Sobota 6:30 

 

 

Už stojím před nahrávacím studiem kluků a najednou mi otevře zpěvák z Jonas brothers. 

„Nemají tady náhodou být kluci z One Direction?“ zeptala jsem se. „Ti jsou v zadní 

místnosti,“ odpověděl Kevin (zpěvák). No tak jsem došla na konec chodby a tam už na mě 

čekal Niall. 

Neděle 7:00 

Miluju svoji tetu! No prostě zařídila, že u kluků můžu být celý měsíc, co budu v Londýně 

. Ale jsem hrozně nervózní, víte, jaký to je se tvářit před svým idolem, který se 

vám líbí, že ho prostě nemilujete? Uvažuji, že se přiznám, snad nebude nikdo žárlit 

. 

Pondělí 16:00 

Áhh, dneska jsem se hrooozně těšila ke klukům, no spíš k Niallovi, ale to je jedno. Tak 

stojím před studiem kluků a připravuju se na přiznání.  

Zaťukala jsem a otevřel mi on ♥♥♥♥ Niall. „A-ahoj, mohla bych s tebou mluvit o s-

samotě?“ Vykoktala jsem. „Jo třeba“. „No prostě, víš už dlouho tě mám prostě ráda,“ 

řekla jsem.  „Aha, tak to jsem nevěděl,“ řekl Niall. „No víš, já 

asi půjdu, prosím, řekni mi zítra, jestli mě máš rád nebo ne, 

děkuji,“ řekla jsem a rozběhla se dlouhou chodbou. „Né, 

počkej,“ slyšela jsem Niallův pronikavý hlas. „Ano, stojím co 

potřebuješ?“ řekla jsem ze slzami v očích. „Miluju tě, nikoho 

jsem nikdy nemiloval víc než tebe,“ řekl Niall a do očí mu 

vhrkly slzy. „Vážně?“ zeptala jsem se. „Ano.“ Jakmile to dořekl 

vrhla jsem se mu do náruče a dala mu pusu. Od té doby spolu 

bydlíme, já jsem se odstěhovala do Londýna a žijeme šťastně 

až do teď! ♥♥♥ 

The end ♥♥♥♥   Aneta Marečková, Štěpánka Máchová 

 



Moje tajné sny 

Ahojky. Já se jmenuju Emily McCarter a je mi 19 let. Asi jako všechny Directionerky 

miluju One Direction. Ale hlavně Louise Tomlinsona. ♥ A ještě lepší je, že ho znám, je to 

kamarád mé nevlastní sestřenice, které je 24 (stará :DD)! Často přemýšlím o tom, jaké 

by to bylo, kdybych se s ním mohla setkat. Bohužel, i kdybych se s ním setkala, tak bych 

s ním být nemohla kvůli Eleanor (Eleanor je Louisova přítelkyně ). Já už ani nedoufám, 

protože vím, že jen tak se s ním setkat nemůžu a zaplatit si ho taky nemůžu (nejsme 

zrovna nejbohatší). No budu doufat, že ho někdy potkám. Ale sestřenka mi říkala, že 

ještě před tím, když ještě ani nebyli moc slavní, no prostě když byli v X-Factoru, že až 

budou slavní, že se s nima potkám. No ale před tím mě moc nezajímali, ale teď je přímo 

miluju! (spíš Louise) ♥♥♥ Je ráno a já mám zítra narozeniny a přijede i sestřenka 

(předpokládám, že bez Louise ) 

Den Narozenin… 

Dneska jsem se probudila skvěle…  Ráno jsem měla snídani do postele. Hmm, mňam… ♥♥ 

Sestřenka už byla u nás a Louis ne.  S úsměvem jsem ji přivítala, 

ale ve skutečnosti jsem nadšená vůbec nebyla. Sestřenka mě taky 

přivítala a řekla mi: „Máš na zahradě překvapení.“ Já okamžitě vyběhla 

na zahradu.  No a co tam bylo?? No spíš, kdo tam byl …. Louis 

Tomlinson ♥♥ „Wow,“ zakřičela jsem. „A-ahoj, já jsem Emily.“  

„ Ahoj, jsem Loui….“ Ani to nestačil doříct a já ho zastavila ze slovem. 

„Já to vím“. Byla jsem přímo nadšená   Ale všimla jsem si, že Louis 

nebyl moc nadšený… „Co se děje??“ zeptala jsem se. „Eleanor už není 

moje přítelkyně.“ 

 „Ohh, škoda,“ řekla jsem, ale v duchu jsem byla  nadšená. 

„Víš, je tu jedna holka, která tě má ráda,“ řekla jsem a samozřejmě jsem myslela sebe.. 

„Fakt?? Není to tvoje sestřenice, víš mně se docela líbí,“ řekl. 

Do očí mi vhrkly slzy… Otočila jsem se a chtěla utéct, ale najednou jsem ucítila, že mě 

někdo drží za ruku… Otočila jsem se a byl to Louis. 

„Dělám si srandu, vím, že to jsi ty, a vím, že k tobě něco cítím.“ řekl. 

Přitáhl mě k sobě a dal mi PUSU….♥♥♥ 

No a od té doby jsme s Louisem spolu a chtěli bychom mít děti, ale to je brzo  

 
THE END 

Aneta Marečková, Štěpánka Máchová   



KŘÍŽOVKY 

 

 

1. Nosí se to na hlavě. 

2. Celkově jsou čtyři…………. voda, oheň, vzduch a zem  

3. Co je v oknech a v zrcadlech? 

4. Kam se lidé chodí modlit? 

5. Kde skončí lidé, kteří ztroskotají? 

 

Tajenka je:  

 

 

 

 

 

Lukáš Kuchař 

 

 

 

1.Když se nudíme, posloucháme... 

2. Po té věci se jezdí na kole, skateboardu, anebo se po tom běhá. 

3. Koukáte se tam na filmy, na scénky, anebo tam posloucháte písně  

 

Tajenka je : 

  
 

Že to bylo lehké?         Lukáš KUCHAŘ 

  P  C  
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 O S   L 

   R  V 
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Aneta Marečková, Štěpánka Máchová 
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