Svět fantazie
a veselých nápadů
Při čtení tohoto čísla,
prosíme, buďte shovívaví.
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Pirátský příběh s písmenem P
Hanča Panušková, Hanča Kováříková
Pěkná pirátka Pavla prosila příjemného pirátského pomocníka Petra,
protože potřebovala pomoc.
„ Promiň, půjdu s prasátkem Pepinou plavat,“
povídal Petr.
Přeběhli přes pole plné pšenice
a potom prohlédli potok.
Pepina plavala pěkně, Petr průměrně.
Proto Pepina popadla Petra.
Plachý Petřík polapil prasátko,
plavali pomalu pospolu.
Pak se pootočili, poohlédli
a podivili se.
Právě pirátská posádka pana Pampelišky
připlula po proudu.
Připlavali k plachetnici, pozdravili
a popovídali si.
Poptali se, poseděli
a páni plavčíci prozradili poruchu plachet.
Proto přistáli.
Panu Pampeliškovi se prozrazení pramálo páčilo.
Popíral porážku.
Popral se s pocity
a přiznal pravidla poražení.
Popsal příčinu problému.
Pomýšlel poopravit plachty
a pokračovat.
Poptal se, popíchl pár pánů i Petra
a páni i Peťa přislíbili pomoc.
Pan Pampeliška pookřál.
Petr s pomocníky popíjel.
Plavčíci se pánům posmívali
a potom se piráti poprali.
Příští pátek poseděli, pořádně si promluvili
a problému porozuměli.
Pak prasklou plachtu prohlédli
a příčinu poopravili.
Petr příliš pomáhal,
proto Pampeliška Petrovi poděkoval.
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Pomalu se pousmál
a pouťovou poukázkou Peťu podaroval.
Peťa přiběhl k plavovlasé pirátce Pavle
a povyprávěl o panu Pampeliškovi a poukázce.
Pavla přešťastně povyskočila.
Pouť v pondělí přijížděla do portugalského přístavu.
„Pozítří se povozíme,“
povídal Peťa.
Pozítří se pobavili
a pouťové přání přinesli.
Panu Pampeliškovi pozdrav poslali,
pěkně po proudu pustili.
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Pohádkový příběh
Barbora Sluková
Překrásná princezna Pavlína pohlédla přes park. Pážata postávala podél
plotu. Princezna pokynula pážatům. Princ Petr právě přijížděl přes Petřín.
Přeskočil přes plot. Povídal pážeti: „ Půjdeš pro pivo, přineseš pár palačinek.“
Pekař přinesl pečivo. Páni připravili podnosy, pití a přivolali princeznu.
Počal ples. Přiletěl papoušek , popadl palačinku. „ Počkej, pobudo!“
pronesl princ Petr. Potichu pak pravil: „ Pusť palačinku, papoušku.“ Po
překrásném parku pobíhal pes. Prohnal papouška Pepíka. Pepča potom pustil
palačinku. Ples pokračoval. Přinesli předkrm, polévku, pečené prase, paštiku,
pomeranče, pití. Přátelé pojedli, popili.
Potom princ Petr políbil princeznu Pavlínu. Předal prsten Pavlíně, Pavlína
pak Petrovi. Překrásnému páru potom požehnal páter Pavel.

Pavla pážatům pokynula,
pážata prince přivítala.
Pážata pak pomohla,
pití, předkrm připravila.
Papoušek panstvo překvapil,
palačinku princovi polapil.
Pes papouška postrašil,
Pepča palačinku pohodil.
Princ princeznu políbil,
páter Petrovi Pavlu přislíbil.
Pěkný ples připravili,
pořádně se pobavili.
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Velká velryba s V
Žaneta Nejedlá, Kateřina Rašková
Vysoká Veronika Velíšková vytáhla vydatně velkou velrybu Vlastu.
Velká velryba Vlasta vystříkla vysoký vodní vodotrysk.
Všichni výskali vzrušením, vykřikovali vlastní výkřiky.
Veronika vláčela velrybu, vyklopila Vlastu veterináři Vojtovi.
Vykoupali Vlastičku ve velikánské vaně,
veterinář vyšetřil velrybu, vyčíslil výdaje.
Vševědoucí veterinář vyčkal, vyčerpal všechna vyšetření,
všiml si vrozené vady.
Vyčerpaně vypsal všemožné výkony,
vyrýpl výrůstek, vysušoval vyrážku.
Vrozená vada vadila velrybě velmi ve vynořování.
Vzácnou vadu Vojta velrybě vyoperoval.
Výsledek vypadal výborně.
Vlasta však vypadala vyděšeně.
Veronika viděla videozáznamy vyšetření.
Veronika i Vlasta vše výtečně vymyslely.
Vnímavá Veronika vypomohla velrybě Vlastě.
Výsledky vyšetření vyběhly výstavně,
vzdorovitá Verča výskala velmi vesele.
Veronika Vlastu vysadila ve vodě,
velryba vystříkla vodní vodotrysk,
vyslala vodní vír.
Všelijací výři vnímali veliké Vlastino veselí.

Vítek a velikonoční vajíčko
Hanča Panušková
Velký Vítek vzal Viktorce velikonoční vejce.
Viktorka vykřikla: „ Vysoký Vítek vybral vymalované vejce.“
Vojta viděl vypočítavého Vítka vracet „vypůjčené“ vajíčko.
Velmi vzlykal, vše věrohodně vyprávěl.
Viktorka Vítkovo vyprávění vyposlechla.
Vítek vykreslil veškeré vazby,
Viktorka velice vnímala vylíčené věci.
Vše vysvětlil, vylíčil.
Viktorka vypadala vesele.
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Slovní hrátky s K
Martin Buriánek, Jan Pechr, Luboš Voska
Kačka, Klára, Kristýna – královniny komorné –
kousaly kyselé kiwi.
Kanárek kormidloval křídly a kýval kulatou klecí.
Kačka, Klára, Kristýna kroutily kebulí,
kdykoliv kanárek kloval karotku.
Klidný Karel koulel kukadly,
když kamarádky koupily krávu, která kradla krtky.
Koupily krásnou korunu, křepčily kolem královny:
„ Královno, kam koukáš, koncertuj konečně.“
Kuliferda kanárek královninu korunu kutálel ke kamnům.
Kašpárek kopal kelímek, který kutálel královnin kapitán.
Kliment – králův kočí - kibicoval královnina kapitána
a koukal ke komínu.
Kohout klapal a klátil kuřátkem.
Kliment klekl ke kuřátku a kabonil se.
Křikl: „ Kohoute, kšš.. .“
Kamarádky klábosily, Kliment kouzlil křišťálovou koulí.
Kouzlil křečka, který korunoval křečici.
Kapitán Kulička křičel ke kaktusu:
„ Kamaráde, králík klečí.“
Konečně koupily kamarádky královně koňak
a klusaly ke komnatám.

Jazyková hra pro třetí třídy
Najdi v těchto větách podstatná jména začínající na písmeno K.
Jablko tě neoslovilo.
Do vaku řepa nepatří.
Radko, zachraň mou maličkost!
Mám ráda kosatky.
Katko, byla tam veliká zima
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Sýr
Bára Kubešová, Hanča Panušková
Strýček sýček sliboval slepé sově sýr.
Sojka si soukromě
stopovala sýraře.
Sýček syčel na sojku.
Sýkorka slyšela sýčka
a sýr sehnala.
Straka sýkorce sýr sebrala
a sýr si smažila
Svolali slavíka.
Snad sýr strace sebere.
Slavík selhal.
Spojili své síly
a sýr společně spolykali.
Snědli sardinky, syrečky.
Sově sardinky sotva stačily.
Syčák sýček si stěžoval slavíkovi
se svými starostmi se sestrou.
Slavík slíbil spojit se se sýčkovou sestrou.
Spekulovali, splín sílil.
Setmělo se.
Skončili, svůdník slavík slétl.
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Hra se slovy a jmény
B. Bučoková, K. Kordíková
Kdo se k míči prokope,
ptám se tebe, Prokope.
Co by na to Jaroslava,
vždyť je jaro! Sláva!
Já Vám zase radím,
nic nevymyslí Radim.
Ty se stále divíš,
jmenuješ se Diviš.
Náš strýček je velký fanda,
ví to i náš malý Fanda.
Těsto na palačinky míchal,
řekl to náš Michal.
Krásného motýlka Emanuela
viděla sympatická Emanuela.
Ty špatně to máš,
dobře spočítal to Tomáš.
Všichni ho mají za anděla,
tvrdí to přísná teta Anděla.
Četl nový román,
sdělil nám Roman.
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Okolo školy
Jiří Havel, Karel Franta
Když dostanu jedničku,
tak přeskočím ledničku.
1
Když dostanu dvojku,
tak udělám stojku.
2
Když dostanu trojku,
vlezu do obojku.
3
Když dostanu čtyrku,
tak podlezu sirku.
4
Když dostanu pětku
- jako vždycky –
tak se nevyhrabu ze sedmičky.
5

Školní aktovka
ho už od první třídy
vzrušuje a napíná:
jaká v ní dnes asi
bude svačina?
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Známky
Hanča Panušková
Jedničku dnes dostanu,
všechno hezké zastanu.
1
Dvojku jsem z matiky čekala,
pěkně se v sešitě rozvalila.
2
Trojku jsem dnes schytala,
do všeho jsem kopala.
3
Zítra přinesu čtyřku,
rozčílím tím mamku.
4
O pětce radši nepíši,
ať zůstane ve spíži.
5

Známky
Bára Kubešová
Když dostanu jedničku,
namaluji hvězdičku.
Když dostanu dvojku,
tak nakrmím sojku.
Když dostanu trojku,
tak uklidím v domku.
Když dostanu čtyřku,
nevyhnu se nářku.
Když dostanu pětku,
rozpláču i taťku.
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Na výletě v divném světě
Jiří Havel, Karel Franta
Vtom přiběhli ze školy
tatínkové s úkoly.
Děti u nich přísně stály,
dokud všechno nenapsali.
Pak tatínkům dovolily
hrát si s panenkami chvíli.
Maminek se nedočkaly.
Jistě někde fotbal hrály!

Obrázky si vybarvi.
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