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 tentokrát na téma SCI-FI a FANTAZY  
  

 
 

Vítám vás v novém čísle časopisu. Jmenuji se Štěpkonatka.  
Jsem kluk! Je mi 100 001 let, měřím 10 000 cm.  

Bydlím na vzdálené planetě Chuckykov. 
A k vám jsem se dostal díky Natálii Šenkové z V.A. 

 

 

Školní časopis 



 

SCI-FI 
 

Popis mimozemšťana – slohová práce ze 6. ročníku. 
 

Setkání s mimozemšťanem: Markéta Šoltysová, VII.C 
 

Když jsem večer usnula, zdál se mi sen. 
Byl o hodném mimozemšťanovi, který se   
jmenoval Almapa, protože znal každé místo  
na mapě. 
Na první pohled vypadá jako malý hubený 
mrňous, měří asi půl metru. Má oranžovou hlavu 
jako basketbalový míč a na ní jedno veliké oko. 
Nemá žádné uši, ale místo nich mu vyrůstají z hlavy 
Dvě stejně dlouhá tykadla. Almapa se stále směje. 
Jeho nosíček je jako knoflíček. 
Má čtyři drobné zelené ruce s třemi rozpláclými prsty. 
Tělo zakončují dvě zelené, zakřivené, chlupaté, 
krátké nohy. Jeho chůze je velmi pomalá, pohybuje se  
houpavě ze strany na stranu. 
Oblečení měl velmi jednoduché – barevné tričko 
s krátkým rukávem a žluté kraťásky.  
Když na mě ze snu mluvil, divila jsem se, že mluví 
lidskou řečí. 
Ve snu jsem ho měla velmi ráda a přála bych si,  
aby byl ve skutečnosti můj kamarád. 
 
 
 
Křeček letí do vesmíru: Anna Protivová, V.B 

Jednou se křeček Kulda rozhodl, že poletí do vesmíru a že zase uvidí kamaráda Mumu. 
Muma je mimozemšťan a kdysi se seznámili na letišti. Když Kuldu jeho majitelka Mirka 
odložila a málem i zapomněla, tak je Muma dal zase dohromady, protože měl u sebe svůj 
létající talíř a tím Kuldu dostal k Mirce. Od té doby jsou kamarádi, ale dlouho se neviděli. 
Kulda ale věděl, že křečci do vesmíru nelétají, a tak se rozhodl, že Mumu pozve na zem. 
Nevěděl ale, jak se s ním spojit. Když nastala noc, tak se na obloze objevil létající talíř, ale 
Kulda nevěděl, jestli je to Mum, nebo ne. Letající talíř přiletěl až ke Kuldovi a přistál. Z 
létajícího talíře vystoupil Muma a Kulda byl rád, že Mumu vidí. Muma věděl, že by se Kulda 
chtěl podívat do vesmíru, tak vzal Kuldu do svého létajícího talíře, aby se proletěl, ale ráno už 
byl Kulda zase doma u Mirky. 

 

 

O kosmokřečkovi, mimozemštanovi a buritu:  Aneta Kharbaka V.B  
 
Byl jednou jeden kosmokřeček a žil na planetě Merkur. A taky byl mimozemštan, ale ten žil na 
jiné planetě. Jednoho dne měl křeček opravdu hlad.Tak zavolal mimozemštanovi, jestli s ním 
nechce najít nějaké jídlo. Mimozemštan totiž věděl o buritu, které tam zapomněl jeden 
kosmonaut Američan. A burito bylo jediné dobré, co bylo k snědku široko daleko. Skoro 
všude byly jen bobule, které nechtěli jíst ani kosmokřeček. A tak se vydali na cestu... Po 
dlouhých osmi hodinách pátrání konečně našli burito. A tak se rozdělili.  



 



 



 
Jakub Hlava III.B 

 



 



 



 



 



 



 
Eliška Hovorková VI.B 
 

 



 



 
FANTAZY 

 
Čaroděj Metoděj: Matyáš Bruder V.B 
 
Byl jednou ČARODĚJ METODĚJ a jeho oslík, který miloval dorty. Čaroděj mu na jeho 
narozky jeden takový dort upekl. Použil na ten dort nové kouzlo!!!! Zaklínadlo znělo: chožo 
možo parakalo anti požo. Já vím zní to divně, ale je to účinné. Byl krásný slunečný den a 
slunce svítilo a ptáci zpívali. Vzvědavý oslík se šel podívat do Metodějovy laboratoře. 
Metoděj se zatím venku opaloval. Oslík otevřel knihu kouzel a řekl zaklínadlo: chožo možo 
parakalo anti požo. A místo hlavy mu narostl dort. Tak šel k Metoďojovi a on to kouzlo zrušil: 
ožop itna olakorap ožom ožoch. A tak byl oslík šťastný.  
 
 
 
Strašidýlko Mouvíček: Lea Tenkačová 5. B 
 
Bylo jednou jedno strašidýlko, které se jmenovalo Mou.Mělo bratra, který se jmenoval 
Kazisvět a každé dítě strašil, ale Mou strašit neuměl a každý se mi smál.Jeho brácha 
Kazisvět měl kamarády, kteří se jmenovali Tod a Ted a ti s ním strašili Moua a děti před 
spaním. Byla to rodinka Duchů. Maminka se jmenovala Strašilka Duchová a tatínek Šafář 
Duch. Mou měl co dělat, aby se nerozbrečel, když ho jeho bratr zase a zase strašil. Mou se 
bál třeba jen toho, když někdo řekl "BAF" a on nadskočil jako želatina. Jeho bratr se tomu 
škodolibě smál. Mou chodil do školy pro duchy a tam propadl už třikrát v 1. třídě. Neuměl 
strašit, nastražit pastě a podobně. Kazisvět bratr Mouva právě teď měl za domácí úkol ze 
školy strašit jednu holčičku, která se jmenovala Claudia Jakenson, která se vůbec nebála. 
Mou k ní omylem skočil portálem a on se jí lekl a ona jeho také. Po nějakém čase se 
navzájem naučili, jak se začít bát a nebát.  
 
 
 
Pohádka: Veronika Bulířová  V.B 
 

„Maminko, vyprávěj mi pohádku jinak neusnu", povídá Anička. „Tak dobře řekla maminka.“ 
Na zámku Hluboká nad Vltavou v roce 1656, když poslední kníže z rodu Růže květ  
Jindřich V. vedl válku proti Jeruzalému, byl zajat a usekli mu hlavu. 

Poddaní pro něj hrozně truchlili, protože byl dobrý a spravedlivý kníže. 

Když se narodil jeho syn Bronislav Havel lll., jeho otec se mu každou noc zjevoval jako 

BEZHLAVÝ RYTÍŘ. Jednou v komnatě u Bronislava Havla lll. spala jeho matka   Augustýna 

X.,  když se u něj opět zjevil jeho otec. V tu chvíli se jeho matka probudila a uviděla 

Bezhlavého rytíře. Vyděsila se tak, že omdlela a z toho omdlení se už neprobudila. Od té 

doby se každý večer stejně jako Bezhlavý rytíř zjevovala jako BÍLÁ PANÍ "A co ta  

 čarodějnice Kanimůra?" řekla Anička své mámě. Máma jí odpověděla: "Ta čarodějnice 

KANIMŮRA žila  v lese nedaleko zámku a právě ona kouzlem  pomohla  Bezhlavému  rytíři a 

Bílé paní zjevovat se a sledovat jak jejich syn vyrůstá.“ 

 





 



 
Dominika Karbanová a Magdaléna Němečková IV.C 

 



Klára Tušerová VI.B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valerie Ryšánková VI.B 

 



 



 

 



 
Děkujeme všem, kteří zaslali své obrázky a texty. 

Tentokrát bylo opravdu z čeho vybírat. 
 
 
Některé příspěvky jsme neotiskli, protože byly buhužel nečitelné, nebo se 
nehodily k tématu, či nebyly až tak nápadité. Nedejte se prosím ale odradit a 
příště zkuste znovu něco vymyslet.  
 

 
V časopise byly zařazeny příspěvky těchto žáků: 

 
Jan Hlava III.B 

Hanka Hovorková III.C 
Magdaléna Němečková IV.C 

Dominika Karbanová IV.C 
Natálie Šenková V.A 

Berenika Bartošová V.A 
Tina Jirsáková V.A 

Michaela Chládková V.A 
Anna Protivová V.B 
Aneta Kharbaka V.B 
Katka Háková V.B 

Lukáš Neuwirth V.A 
Jiří Fliger V.B 

Anna Čapková V.B 
Lea Tenkačová V.B 
Matyáš Bruder V.B 

Veronika Bulířová V.B 
Eliška Hovorková VI.B 
Klára Tušerová VI.B 

Valerie Ryšánková VI.B 
Markéta Šoltysová VII.C 

Filip Čapek VIII.C 
Ota Ježek VIII.C 

 
Můžete se těšit na odměnu. Pozveme Vás školním rozhlasem. 

 
 

Na další spolupráci s Vámi -  žáky ZŠ Dobiášova - se těší Dobiášek, 
který Vám všem přeje krásné Vánoce! 

 


