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Téma: „Vstávej semínko,
holala! Bude z tebe…“
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Adam v říši pohádek
Tomáš Vašíček
Jednoho krásného dne šel Adam do školy. Adámek si zpívá: „Vstávej semínko holala
a pojedeš do pohádkové země, pohádkové země, země pohádek.“ A najednou ze starého
dubu, na ulici V Tišinách, spadne lesklé a třpytivé semínko. Semínko se otevře a vyletí
z něho portál, v němž stojí rytíř. A povídá: „Ty jsi ten vyvolený, Adame! Ty jsi ten, který
zachrání naši zem!“ Pak rytíř praví: „Pojď se mnou, Adame, musíš zachránit naši vlast před
zlým pánem temna!“ Adam, chudák celý vystrašený, se svojí modrooranžovou aktovkou a
sýrovým rohlíkem, který má ke svačině, natěšený, až si rohlík ve škole sní, stojí, ani se nehne.
Rytíř povídá: „Neboj, jak odejdeš do pohádkového světa na planetě Zemi, zastaví se čas a až
porazíš pána temna, tak tě pošleme portálem zpět. Pokud tě pán temna, zvaný Lakilak
Lukáš, nezabije.“ Adam nakonec přikývne: „Tak já tedy půjdu, usměje se Adam na
semínkového rytíře.“ A oba skočí do portálu.
Jak tak letí portálem, tak rytíř povídá: „Zapomněl jsem se představit, jsem semínkový
rytíř Jakub.“ Hop, šup, bum, prásk! A vyletí z portálu. Rytíř praví: „Jsme v zemi pohádek a
teď musíme jít do království Enghárd, kde bydlí král Adam a královna Klára.“ Jak tak
putovali, tak viděli mnoho pohádkových bytostí jako třeba Shreka, Harryho Pottera,
jednorožce, ježibabu, tříhlavého psa a další potvory. Nakonec dorazili ke království
Enghárd.
Adam si pomyslel: „Mám hlad, dám si svůj sýrový rohlík.“ Ale co to? Rohlík se
proměnil v sýrový meč, aktovka se mu proměnila v toulec (kdo by nevěděl, tak je to taška na
šípy), pastelky v šípy, psací pera ve výbušné šípy, učebnice matematiky ve štít a jeho hebký
hnědý svetřík v brnění.
Po chvilce došli ke královně a králi. Král s královnou je uvítali, pak vypukla obrovská
hostina. Jedli se palačinky, vepřové maso, kuřecí stehýnka, pilo se pivo, víno, Adam ovšem
džus.
Druhý den Adam vstal, udělal všechno, co každý den, od vyčištění zubů až po
oblečení do brnění. Král pravil: „Dnes je tvůj velký den.“ Řekl Adamovi, že dnes půjde
porazit pána temna. Adam polknul sliny, sebral všechnu kuráž, vzal si od krále mapu. Král
mu dal třicet nejudatnějších rytířů a kamaráda Jakuba.
Šli přes sedmero hor a sedmero řek, přes sedmero moří, přes sedmero lesů, až dorazili
k jeskyni pána temna. Nejprve museli projít různými nástrahami. Zabili třicet kostlivců,
čtyřicet démonů, padesát zombíků, tři upíry, osm vlkodlaků. Přešli houpající most a další
nástrahy. Zemřeli všichni až na Adama a rytíře Jakuba.
Úplně na samém konci byl pán temna Lakilak. Mělo to jeden háček. Před pánem
temna byl drak, temný drak. Dva naši se do něho pustili. Jakub svázal draka svými kořeny,
konec konců, byl to semínkový rytíř, ne? Kořeny draka svázaly, drak z posledních sil
vypustil temnou kouli a zabil Jakuba. Adam křičel: „Nééé.“ Sedl si ke Kubovi a povídal:
„Kubo, Kubíčku, Kubo, kamaráde můj, neumírej, prosím, prosím.“ Kuba než umřel, měl
jediné přání: „Pomsti mě! Zabij pána temnot a toho draka.“ Adam pravil: „Tak ano.“ Adam
vzal luk a šíp a zamířil. Šíp letěl, letěl, až se zabodl drakovi do hrdla. Drak se svalil na zem,
byl mrtvý. Adam šel za pánem temna. Pán temna povídal: „Ten mě má porazit? Takový
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ufňukánek?“ Adam se rozbrečel. Pán temna k němu přišel, pohladil ho po hlavě a vysmál se:
„Ha, ha, ha, takový chudák.“ Adam vzal sýrový meč a probodl mu hrdlo. Adam řekl: „Cha,
cha, falešný brek.“
Adam šel zpět do království. Král s královnou mu dali velký dík za to, že zabil toho
zlosyna, který vraždil pohádkové bytosti. Poté poslali Adama zpět na Zem. Adam pak
prožil normální školní den, až na ty šílenosti.
Možná budete mít taky takové štěstí jako Adam a otevře se vám portál do světa
pohádek.
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Jak si semínko našlo kamaráda
Barbora Vašíčková
Jednoho dne měla malá holčička zasadit kulaté semínko na malém kopečku. Jenomže
ta holčička neměla kamaráda, tak si s tím semínkem začala hrát. Ale najednou ji ujelo,
holčička plakala a plakala, že ztratila kamaráda. Semínko také plakalo – totiž to nebylo
ledajaké semínko, bylo to živé semínko. Ale mělo slabé nožičky, tak ten kopeček nevyšlapalo,
ale kutálelo se dál a dál. Najednou se zastavilo a otevřelo očička a před sebou vidí veliké
město s velikými tvory. A jednoho vidělo vedle sebe a tvor měl v rukách mísu a v té misce
byla další semínka. Ten tvor položil na chvilinku misku plnou dalších semínek, to malé
kulaté semínko tam vyhuplo a dělalo, že patří k nim. Ten tvor přišel k nějakému domu, tam
ta semínka spočítal a viděl o jedno semínko víc, ale to mu bylo jedno, tak ta semínka zasadil.
Skoro každý den byl jiný, jeden den pršelo, druhý den bylo zase krásně, další padaly kroupy
a tak dále. A asi po dvanácti až třinácti dnech z těch semínek vyrostla rajčátka, krásná
rajčátka. Pak ta krásná rajčátka začala prodávat na trhu. A to rajčátko bylo vedle
takového rajčátka jako je ono samo, tak do toho rajčátka drknul. A to rajče mu řeklo: „Proč
do mě drkáš?“ To naše rajčátko odpovědělo: „Protože nemám kamaráda a tys vypadal jako
já, tak jsem myslel, že si se mnou budeš aspoň tu chvilinku hrát.“ To druhé rajčátko zas
odpovědělo: „Taky jsem hledal kamaráda, tak si s tebou budu rád hrát.“ Tak si spolu hráli a
hráli.
Nezapomněli jsme ani na tu holčičku, ta už má taky kamaráda, takže rajčátko
i holčička si mají s kým hrát. A jestli ta rajčátka nikdo nesnědl, tak si spolu hrají až dodnes.
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Tygří květ
Gabriela Machačová
Kdysi dávno před stovkami let, tady kousek od Proskovic, byl kopec. Jednoho dne na kopci
vyrostla z krásného pruhovaného semínka nádherná květina. Ale nebyla to obyčejná
květina. Byla oranžová s černými pruhy. Lidé nevěděli proč, ale báli se jí. Uběhl nějaký čas a
ve vesnici se narodila holčička. Dali jí jméno Terezka. Jednoho dne, když už byla Terezka
větší, šla s maminkou na procházku. Šly kolem toho kopce. A Terezka, protože měla bystré
oči, uviděla na kopci pruhovanou květinu. Zeptala se maminky: „Mami, co to tam je?“ A
maminka jí o té květině skoro všechno řekla. Jen co přišly domů, šla Terezka k dědečkovi a
zeptala se ho: „Dědečku, myslíš, že bych se mohla jít podívat na tu zvláštní květinu?“ „No,
já nevím,“ řekl dědeček. Ale Terezka i tak šla. Zavolala své nejlepší kamarádky Kiki a Niki.
Trvalo jim dlouho, než na ten kopec vylezly. Jen co uviděly květinu, řekly: „Jé, to je krása.“
A květina se rozevřela. Nejdřív uviděly malé, roztomilé oči, pak tlapky s drápky a z květiny
vyskočil malý, roztomilý tygr. Ten tygr uměl mluvit. Holky to zjistily skoro hned, protože se
jich tygřík zeptal. „Co jste zač?“ Holky vykulily oči. „Ty mluvíš?“ zeptala se Kiki. „Ano.“ „A
jak se jmenuješ?“ zeptala se Terezka. „Miet,“ odpověděl jim tygřík. A od té doby se děvčata, i
když jim to nikdo nevěřil, kamarádila s kouzelným květinovým tygrem.
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Drak a princ
Patrik Němčík
Hluboko v podzemí bylo malé semínko. Pak jedna baba semínko ukradla a pospíchala ho
schovat do svého hradu. Všichni byli smutní, že baba ukradla semínko. A ta baba chtěla to
semínko proměnit v draka Strašliváka. A jak řekla, tak se stalo. Semínko se proměnilo
v strašlivého draka, který chrlil modrý oheň. Drak letěl do království a skoro celou půlku ho
zničil. Kde se vzal tu se vzal - objevil se princ Leonard, který zabodl při boji drakovi meč do
srdce. V tu chvíli se drak proměnil zpět v semínko a zlá baba v hromadu prachu. Zazvonil
zvonec a pohádky je konec.
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Koralína a semínko
Gabriela Kolková
Byli jednou jedni rodiče a ti měli dceru jménem Koralína. Jednou si vyšla Koralína na
procházku a šla kolem trhu a tam si koupila semínko a na tom trhu jí řekli, že to je kouzelné
semínko. Koralína tomu nevěřila a potom šla domů a než tam došla, už byla tma a tak si
řekla, že to semínko zasadí až další den. A potom už šla spát a to semínko si dala pod
polštář a usnula. Jak usnula, tak to semínko se rozevřelo a všechny její hračky roztrhalo.
A ráno se zase zavřelo. Koralína se zlekla a běžela dolů a řekla mamince, že jí někdo
roztrhal hračky.
Její maminka se šla kouknout a než přišla, tak se to semínko rozevřelo a všechno uklidilo a
dalo do pořádku a zase se zavřelo. Potom tam přišla od Koralíny máma a řekla: „Vždyť je
všechno v pořádku.“ Koralína přesvědčovala maminku, že to tu bylo fakt všechno potrhané.
A její maminka ji vzala k doktorovi. Doktor se ptal, co jí je a Koralína řekla, že trpí
halucinacemi. Pan doktor se zeptal: „O jaký druh halucinací se jedná?“
Koralína řekla: „Vždycky, když se probudím, tak vidím, jak všechny hračky jsou roztrhané.“
Tak pan doktor jí předepsal léky a ještě jí řekl, že je má brát odpoledne a večer.
A to semínko si řeklo, že už zašlo příliš daleko. Nechalo tedy Koralíně vzkaz: „Promiň, co
jsem provedlo, tak jsem vyšlo do světa a žádné halucinace jsi neměla. S láskou tvoje kouzelné
semínko.“
Jak si to Koralína přečetla, tak se rozbrečela. Pak řekla mamince: „Přečti si to, prosím.“
Maminka si to přečetla a řekla: „To jsi musela napsat ty.“
A Koralína odpověděla: „Ne, nenapsala jsem to.“
A v noci se vypravila hledat to semínko. To semínko už bylo někde na druhém kontinentě
světa. Ale Koralína se nevzdávala, protože měla to semínko ráda. A ráno ji šla její máma
vzbudit, ale Koralína tam nebyla. Tak zavolala policii a na druhém kontinentě světa
Koralína furt hledala to semínko. Po třech dnech Koralína našla semínko a vrátila se domů.
Její máma měla velkou radost a byla oslava.
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O babce kořenářce a zvláštním semínku
Petr Mušal
Jednou před dávnými lety žila jedna hodná babka kořenářka, která bydlela v malém
dřevěném domečku.
Jeden den za ní přišel mocný čaroděj a dal ji pytlík malinkých semínek. Čaroděj se usmál a
řekl: „Zasadíš- li tyto zlaté magické semínka, budeš mít do konce roku štěstí.“ Kořenářka
poděkovala a dala čarodějovi šálek horkého čaje. Čaroděj taky poděkoval a odešel. Babka
kořenářka si ta semínka chtěla prohlédnout, protože takové nikdy v životě neviděla.
Vysypala je do misky a začala se v nich přehrabovat. A jak se v nich přehrabovala, uviděla
semínko velké asi jako žalud a bylo černo-bílo-červené. Kořenářka se na něho zadívala, líbilo
se jí. Kořenářka si rychle našla velkou knihu o bylinách a hledala a hledala. Nenašla ji, a
proto se rozhodla, že ji zasadí do svého malého skleníku. Čekala do dalšího dne, jestli se něco
nestane. Semínko bylo zasazené, ale za noc se nic nestalo. „Pročpak se přes noc nic nestalo?“
táže se kořenářka sama sebe. „Je to podivné semínko a čert ví, co z něho vyroste.“
Po několika dnech semínko konečně vyklíčí. Jak se šla kořenářka do skleníku podívat,
spráskla ruce a řekla: "Hurááá, už vyklíčila!!" Radostí začala skákat a běhat po zahradě
jako splašená. Za chvíli se unavila a vzpomněla si, že ještě nezasadila magická semínka
štěstí. Vzala pytlík a šla je zasadit. Když přišla ke skleníku, zarazila se. To semínko bylo
tak velké, že vykukovalo ze skleníku. Zjistila, že je to velmi vzácná rostlina. Kořenářka ji
prodala, získala peníze a žila si tak dobře, že ani ta magická semínka štěstí nepotřebovala.
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Vstávej semínko holala! Bude z tebe fiala!
Zuzana Šugárková
Jednoho dne potkal na trhu skřítek Honlibus, skřítka Lorzu. Honlibus viděl, jak si Lorza
kupuje nějakou zvláštní věc, která vypadala jako třpytivé semínko. Jiný skřítek mu řekl, že
si taky takové semínko koupil, vyrostla mu kouzelná fiala a od té doby má strašně moc
štěstí. Najednou se přihnala bouře, všichni skřítci začali panikařit a v tom chumlu ukradl
Honlibus skřítku Lorzovi to semínko. Všichni utíkali do svých malých podzemních
domečků. Jenom chudák Lorza tam semínko celou dobu hledal. Potom se vrátil do svého
malinkatého domečku, kde neměl skoro nic, protože ho to semínko stálo skoro všechno. Měl
tam jenom malinkou postýlku, hračky a vypadalo to, že to je pro nějakého dráčka. Honlibus
šel zatím do skřítčí knihovny, tam si půjčil knížku o kouzelné fiale, šel domů a pořadně si ji
tam přečetl. Dočetl se tam, že semínka musí být v teplé hlíně a alespoň jedenkrát za den se
jim musí zpívat: „Vstávej semínko, holala! Bude z tebe fiala!“ a měla by vyrůst za čtyři
týdny fiala, která splní každé přání. Honlibus každý den zpíval a pořád čekal a čekal, ale ze
semínka se stalo jen nějaké divné vajíčko, tedy jenom jako vajíčko vypadalo a za par dní se
vajíčko začalo líhnout a vypadalo to, jako kdyby se z něho líhnul nějaký nebezpečný drak.
Honlibus se začal bát, vůbec nevěděl, co má dělat, tak to vajíčko dal zpátky Lorzovi, když
spal. Když se Lorza probudil, byl radostí bez sebe, dráček se stal jeho nejlepším kamarádem
a žili šťastně až do smrti. Jestli vůbec umřeli. Honlibus, ten se tak vylekal, že musel jet do
nemocnice, ale ta týden už byl doma v pořádku.
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O slunečním semínku
Nikolas Jaroš
Jednou jednoho krásného dne spadlo z oblohy semínko, ale nebylo to obyčejné semínko, bylo
to semínko sluneční rostliny, která je jediná ve vesmíru a roste jenom na Slunci. V ten den,
kdy spadlo, ho našel jeden chudý muž pracující v Kwik-E mártu jménem NaHaSapetilon,
který ho ve skladě Kwik-E mártu dal do květináče se super hnojivem. O dva roky později ze
semínka vyrostla rostlina jménem Dukátovník a na té rostlině rostly zlaté dukáty, ale ty se
musely utrhnout o půlnoci, jinak byly jen čokoládové.
Jednou byla v Kwik-E mártu stará paní prahnoucí po penězích a zahlédla v otevřeném
skladu Dukátovník. A tak ho v noci ukradla, ale bohužel nevěděla, že se mají dukáty trhat
o půlnoci, takže měla jen ty čokoládové. Tak se rozhodla vrátit je Apuovi, a taky, že tak
udělala.
Apu NaHaSapetilon měl takovou radost, že do Kwik-E mártu investoval 100 000 dukátů
(1 milión dolarů) a do Charity se každý měsíc rozhodl darovat 1 000 dukátů (10 000 dolarů)
Apu byl šťastný, ředitel Kwik-E mártu byl šťastný, děti byly šťastné a tak to bylo až do
konce pohádky.

Nadané semínko
Andreas Akritidis
Jednoho krásného dne dal Michael Jackson do svého květináče malé zlaté semínko. Michael
se o semínko velmi dobře staral, každý večer semínku zpíval jeho nejoblíbenější písně. Po pár
týdnech byla ze semínka velká kytka, ale ne jen obyčejná kytka, byla to velmi nadaná
zpěvačka. Jak ji uslyšel Michael, tak byl dojat až k slzám, neváhal a udělal z ní zpěvačku.
Udělal jí plastickou operaci za miliardu dolarů a za další milion mechanické tělo. Michael
Jackson ji každý den učil měsíční tanec. Až když vše uměla, nahráli spolu videoklip, měli asi
milion koncertů a stali se nejbohatší dvojicí na světě.
Až jednoho osudového dne kytka spadla z pódia a zlomila si stonek a ještě nějaké součástky
z mechanického těla. Okamžitě ji vezli na pohotovost do květinářství, slepili ji lepicí páskou,
sundali mechanické tělo a dali ji do květináče.
Michael si ji vzal domů a říkal, že takové „kraviny“ už nikdy nebude dělat a už ji zpíval jen
doma. Po dvou letech byla kytička stará, začaly ji plesnivět kořeny a v roce 1999 zemřela na
rakovinu květu. Pohřeb se konal o dva dny později a Michael zazpíval svou nejlepší
písničku. Michael byl z toho zdrcený a bylo mu jí líto. Za dva dny si koupil další semínko a
zanedlouho vyrostla květina skoro tak výjimečná, jako ta před tím.
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Šišatec vlasatý
Jana Matoušková
Byl jednou jeden Šišatec vlasatý.
Jednoho dne se rozhodl, že půjde na procházku.
Sotva ušel pár kroků, přihnal se silný vítr.
Byl tak mohutný, že Šišatec přišel o všechny vlasy.
„Co teď?“ volal Šišatec.
Včelka Mája, která letěla kolem, mu poradila.
„Proč pláčeš? Vždyť dnes existují paruky. Můžeš si ji vyrobit ze zelené trávy.“
A tak Šišatec opět přišel ke svým zeleným vlasům.
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Zázračné semínko
Adéla Hašková
Jednoho dne, když Ema vstala, musela jít ven nasbírat plody. Ema byla sirotek. Svoje rodiče
nikdy nepoznala. Neměla žádné kamarády a příbuzné. Žila skoro sama v malé dřevěné
chaloupce. Žila tam se svým kocourem Zrzkem, husou Kačkou a houserem Zobáčkem. Jídlo
musela sbírat v lese a pít chodila do malého jezírka, které si pojmenovala Zázračné, protože
vždy, když k němu přišla, prosvítalo na jezírku světlo, a proto jezírko vypadalo tak
zázračně.
Jednou, jak si nasbírala plody, šla se napít k jezírku. Když k němu došla, uviděla, že přes
průhlednou vodu něco prosvítá. Nebylo to světlo, ale jakýsi kámen. Ema si vyhrnula rukávy
a šáhla po kamínku. Když se podívala, jak kamínek vypadá, nevěřila svým očím. Nebyl to
kamínek, ale krásné duhové semínko, které zářilo jako hvězda. Strčila si semínko do brašny,
ve které měla plody a vyšla směrem domů. Před domem ji vítal její kocour Zrzek a ometal se
kolem jejich nohou. Ema první nakrmila všechna zvířata a potom si pečlivě prohlížela
semínko. Kupodivu zjistila, že na semínku jsou vyryté znaky. Nemohla ty znaky popsat.
Byly to různé klikyháky a otočky, různé tvary a obrázky. Večer šla spát a dala si semínko
pod polštář. Zdál se jí divný sen o tom, že musí semínko někde zasadit.
Ráno se probudila a řekla si, že ten sen byl nápověda k tomu, co s ním má udělat. Snědla
pár plodů a vyrazila na palouček a tam semínko zasadila. Čekala, že hned vyroste, ale nic.
Byla unavená a tak si lehla a spala. Spala asi dlouho, protože, když se probudila, stál před
ní strom a ve stromu vyryté dveře. Zvedla se a vykročila ke dveřím. Otevřela je a vešla do
úzké chodby. Na konci chodby byly další dveře a z nich se ozývaly divné hlasy.
Vkročila do dveří a u stolu seděli dva lidé. „To jsi našla ty?“ Zeptali se. Ema mlčela. „No
tak, odpověz!“ „Aaa, ano“, řekla Ema koktavě. To semínko je andělů, kterým spadlo dolů
z oblak, a oni ho potřebují. „A proč ho potřebují?“ Zeptala se nechápavě Ema. Ze semínka
vyroste fiala, která bude sahat až do vesmíru a na květu fialy bude hvězda, kterou andělé
vyšlou k ostatním hvězdám. „Ale hvězd je na obloze dost. Proč teda přidávat další?“
Zeptala se zase Ema. Hvězdy pomalu mizí, i když se to nezdá. A když všechny hvězdy
vyhasnou, už nikdy nebude Země tak hezká. „A proč nebude Země hezká?“
Při hvězdném svitu hvězdy cukrují Zemi malinkým množstvím prachu, který prospívá
rostlinám, aby kvetly a rostly. I zvířata jsou díky hvězdám zdravější a čilejší. „A jak mám
to semínko poslat zpátky andělům?“ V neděli, když odbije půlnoc, musíš semínko zasadit na
palouček a ze semínka vyroste obrovská fiala, po které musíš vyšplhat k andělům. „Ale
vždyť je už sobota!“ „Tak to si musíš pospíšit!“ Řekli a zmizeli. Na stole zůstalo jen
semínko. Ema ho vzala a běžela domů. Jak běžela, dívala se na hvězdy, jak krásně svítí a
ukápla jí kapka slzy.
Když doběhla domů, lehla si a brečela. Co když to semínko nevrátím andělům a hvězdy
zahynou? Brečela až do rána, ale ráno se vzchopila. Nachystala si všechny věci, které bude
potřebovat, aby se k andělům dostala a vyšla. Když došla na palouček, sedla si a čekala.
Čekala hodinu, dvě hodiny, pět, deset, až se potom dočkala. Měla být za minutu půlnoc a na
paloučku se objevilo světýlko. Ema rychle pod světýlko zasadila semínko. Už odbila půlnoc,
ale nic. Ema si pod světýlko sedla.
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Najednou se země zachvěla a Ema se nestačila ani zvednout a fialka v mžiku vyrostla. Ema
se tak tak držela a potom uklouzla, padala s křikem dolů. Už, už by spadla, ale zadržela ji
krásná panna s křídly. Neboj se, řekla. Měla křídla a ty se mihotaly jako stín a dívka Emu
unášela vysoko do oblak. Stáli tam andělé a dívali se na Emu.
Panna postavila Emu na zem, ale nebyla to zem, byla to oblaka. Krásná oblaka, na která se
Ema odjakživa dívala jen ze Země. Děkujeme ti, řekli andělé. Zachránila jsi hvězdy, ale je
tu ještě jeden problém. „Jaký?“ Křikla Ema. Nemůžeme hvězdu vysadit do vesmíru, protože
tam vysoko, kde má rostlina svůj květ, hnízdí na oblaku orel Blesk. Je to nestvůra
s ohnutým zobákem a příšerně červenýma očima. Nikdo z andělů ho nikdy nepřemohl.
Můžeš to jedině ty. „Já?“ Zalekla se Ema. „Musíš nás zachránit, Emo!“ Řekl jeden
z andělů.
Dali jí šíp a luk kolem pasu a Ema začala šplhat. Plná strachu, že ji orel rozcupuje na
kousky a že nezachrání hvězdu. Šplhala dál a dál, až uviděla mrak a nad ním orlí hnízdo.
Orel kroužil kolem mraku a krákal. Ema se schovávala pod obrovským listem fialky. Potom
sebrala odvahu a šplhala dál. Šplhala až tak daleko, že ji orel uviděl. Střemhlav se na ni vrhl
v obrovské rychlosti. Ema se třepala a natahovala luk s šípem. Chvěla se tak, že šíp pustila,
aniž by chtěla. Šíp zranil orla a orel padal k zemi.
Ema nečekala a vyšplhala na květ fialky. Zářila tam hvězda, kterou Ema vzala a hodila do
oblak. Hvězda zazářila a blikla. Ema začala lézt dolů, ale uklouzla a padala dolů, slzy se jí
hrnuly, ani nevěděla proč. Už měla spadnout na zem, ale zachránila ji ta panna co minule.
Děkujeme, řekla a odletěla.
Ema se rozhlédla a první co uviděla, bylo semínko. Vzala ho a běžela, zakopla a ležela.
Když se probudila, ležela doma v posteli. „Že by to byl jenom sen?“ Vstala a podívala se do
brašny. V brašně bylo semínko. „Takže to nebyl sen!“ Jásala. Už nikdy nebyla nešťastná a
každý večer se dívala, jak hvězdy krásně svítí.
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Kouzelní hříbci
Klára Pavlačková

Byla jednou jedna jeskyně a v té jeskyni bylo malinkaté semínko. Bylo krásně zlaté. Jednou
ho však vzal zlý čaroděj Čáryfuk, který měl fialového kocoura s růžovýma očima.
Zanedlouho se ze semínka vyklubal zlatý hříbek. Čáryfuk se nestačil divit. V duchu si
představoval hřibovou polévku. Čaroděj dal hříbek do klece a šel přichystat hostinu. A
zatím, co byl v jídelně, tak hříbek řekl: „Otevři se!“
A klec se vážně otevřela. Hříbek nelenil, vyskočil z klece a honem, honem pryč. Čaroděj se
divil a raději si šel lehnout. Hříbek pospíchal do jeskyně. V jeskyni našel další semínko. A
zanedlouho se vyklubal další hříbek. Tak měl kamaráda. Potom další a další a další a už
neměl jenom kamaráda, ale rovnou celou rodinu. A jestli je nevzal zlý čaroděj Čáryfuk, tak
v jeskyni žijí dodnes.
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Ze semínka strom
Lucie Obrusníková
Žila jednou jedna holčička. Jmenovala se Kyda a měla moc a moc ráda sladkosti.
Jednou šla Kyda do školy a viděla v trávě moc divné semínko. Kyda takové semínko nikdy
neviděla a řekla si, že takové semínko chce mít na zahrádce. Rozhodla se tedy, že si to
semínko vezme. Skončila škola a šla domů a cestou si zpívala: „Mám semínko holala, já mám
semínko tralala.“
To si celou dobu zpívala. Přišla domů a řekla si: „Už jsou prázdniny, jupííí.“ Šla
na zahradu, vzala semínko a zasadila ho. Po té vzala konvičku a zalila semínko. Za týden
už ze semínka vyrostl strom sladkostí. Kyda byla moc a moc ráda. Každý den si vzala
několik sladkostí. Po pár týdnech byla tak tlustá, to si nedokážete ani představit. Podívala
se do zrcadla a řekla: „Jsem tak tlustá, že ve škole se mi budou smát.“ Šla tedy na zahradu
a viděla semínko. Kyda si řekla: „Třeba to bude něco jiného.“ Tak zasadila semínko a zalila.
Kyda šla spát. Ráno vstala, najedla se, umyla si zuby a převlékla se. Šla na zahradu a
viděla místo sladkostí strom se samou dietou. Kyda řekla: „Už budu jíst jenom zdravě.“ A
tak už nebyla tlustá ani moc hubená. S Kydou bylo všechno v pořádku. Tak to bylo všechno
v pohodě.
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Semínko v MINECRAFT VESMÍRU
Lukáš Kunz
Byl jednou jeden minecraft panáček. Jmenoval se FestíkCZ. Chtěl být astronautem.
Pořád sháněl věci na vesmírnou raketu. Doloval, doloval a najednou…. Vidí železo, zlato,
lapis lazurint, diamanty, uhlí a řekl si: „To bude výlet na měsíc.“ Postavil raketu, ale něco se
mu nezdálo. Za prvé, raketa neměla žádný pohon a za druhé, neměl astronautskou výbavu.
A potom našel semínko a zasadil ho. Čekal a čekal. Po dvou měsících z něho vyrostla
astronautská výbava a další tři semínka, která mluvila. Jmenovali se Petr, Vojtěch a
Karolína. A poradili mu, když už má astronautské vybavení, tak ať si dá do pohonu uhlí a
ať nastartuje. A opravdu motory začaly kouřit a FestíkCZ. nabídnul semínkům, že můžou
na měsíc letět s ním. Naskočili tedy do rakety a letěli, až byli na měsíci. A tam řeklo
semínko: „Zasaď nás“ a FestíkCZ. semínka zasadil a ze semínek vyrostly tři planety. A tak
se FestíkoviCZ. splnil sen o tom, jak bude ve vesmíru.
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O neposedném semínku
Klára Slaninová
Jednoho jarního dne našel Jirka na zahradě kouzelné semínko. Zasadil ho do
květináče a čekal, co z něj vyroste. Semínko bylo ale neposedné a Jirkovi pořád utíkalo. Jirka
ho ale vždy našel a donesl domů.
Večer Jirka semínku vyprávěl příběh o strašidelném stromu. Semínko se toho strašidelného
stromu bálo, ale nechtělo uvěřit, že ten strom existuje. Brzo ráno, když všichni ještě spali, se
na Jirkově zahradě stalo něco neuvěřitelného. Jedna ze tří jabloní ožila. Šla ke květináči,
ve kterém spalo semínko. Opatrně ho probudila tak, že ho polechtala na jeho malém bříšku.
Semínko se zasmálo, ale znělo to, jako kdyby chtělo zachrochtat. Otevřelo svá malá očka.
Když uvidělo živou jabloň, moc se polekalo a zařvalo tak hlasitě, že snad probudilo celé
město. Jirka se probudil a hned utíkal ke květináči, ze kterého křičelo semínko. Když Jirka
uviděl živou jabloň, taky se polekal, ale pro semínko by udělal cokoli. Sebral všechnu svoji
odvahu a jabloň vyhnal z domu zpět na zahradu.
Semínko se zaradovalo a hned Jirkovi slibovalo, že už nikdy nebude utíkat. A tak se taky
stalo. Semínko zůstalo v květináči a později z něj vyrostla krásná orchidej, která každou
chvíli měnila barvu okvětních lístků. A jestli ta orchidej neutekla, tak je tam dodnes.
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