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Dovolená s kamarádem 

  
Martin se vzbudil a šel do kuchyně na snídani, jak jedl, tak ho mamka s taťkou 
překvapili, že jedou na dovolenou do Chorvatska. Hned, jak to zjistil, tak skákal 
radostí a na cestě do školy tak potkal svého kamaráda Vaška, kterému to 
pověděl. Kamarád mu oznámil, že taky jedou do Chorvatska na dovolenou. Jak 
byli ve škole, tak se domluvili, že se oba doma zeptají, do jakého města jedou.   
Doma:   
Martin si položil aktovku a hned šel do kuchyně, v kuchyni se zeptal a zjistil, že 
jedou do Poreče, zavolal Vaškovi a sdělil mu, kam jedou. Vašek mu pověděl, že 
taky jedou do Poreče, oba se moc těšili a nemohli se dočkat.  
Den před odjezdem:  
Bylo 17. srpna a Martin s Vaškem se domluvili, že naplánují celou dovolenou, 
ale to jim hned došlo, že se taky musí domluvit rodiče. Martin s Vaškem šli 
k Martinovi domů a tam volali rodičům Vaška. Rodiče zjistili, že bydlí ve stejném 
hotelu.  
Dovolená:  
Martin a Vašek si spolu užili spoustu zábavy. Skoro pořád spolu byli u moře, 
jedli nanuky, chodili do aquaparku, hledali mušle a chytali ryby. Jednoho dne se 
rodiče domluvili, že by kluky mohli překvapit tím, že se pojedou lodí podívat na 
delfíny. Jak jeli lodí, tak kluci stále nevěděli, na co čekají, hned jak spatřili 
delfíny, tak málem překvapením spadli z lodě.   
  
Samuel Žitník  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alžběta Žitníková 

 

 



 

Ilustrace k pohádce O Budulínkovi 



  

O jedné šťastné planetě 
 

Gabriela Skýpalová 

 

Chci letět na šťastnou planetu 

a navštívit tam pratetu. 

Chci vidět, jak tam žije, 

čím se živí a co pije. 

 

Co tam dělá za práci 

a z koho si dělá legraci. 

 

 

 

Je to pro mě záhada, 

celá její zahrada. 

 

Kytky se tam smějí 

od rána si pějí, 

veselou písničku 

pro moji tetičku. 

 

Radují se všichni spolu, 

papá teti…, 

letím domů. 

 

Naše mladá novinářka a spolužačka Gabča Skýpalová se umístila s touto básničkou 

na 3. místě v žánru poezie v krajském kole literární soutěže O poklad strýca Juráša 

– Hledání … , téma: Aby ze světa nevymizela radost. 

Porotkyně ze zlínské knihovny Františka Bartoše hodnotily příspěvky od 505 dětí 

z celého kraje, nebylo tudíž vůbec jednoduché probojovat se až do finále ve Zlíně! 

Jsi skvělá, Gábi! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Alžběta Žitníková 


