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Legenda: 
 

 V dávných dobách, kdy ještě příroda byla přírodou a 
lesy voněly jehličím a čistý vzduch byl tak čistý, že se 
vám z něj točila hlava, žili v lesích víly a lesní skřítci, 
kteří  les opečovávali. 
Každá část lesa měla svého ochránce –   
o řeky, potoky a vodopády se starala víla Réška, 
o stromy, keře, bylinky pečoval Hradisan, zvěři 
pomáhala víla Úsovka, v lese  hospodařil skřítek Valisář.  
A z nich nejmoudřejší, Stromová Déva, zajišťovala 
harmonii, pořádek, klid a smysluplnost všeho bytí… 
 
 Během našeho putování za vílami a lesními skřítky jsme navštívili 
spoustu známých, ale i málem zapomenutých míst. 
 Zda se nám, podařilo najít Stromovou Dévu a její pomocníky, posuďte 
sami… 

 
 
 
 
 

Škola 
udržitelného 
rozvoj 

     Příjemný zážitek  
        přejí autoři 

 



 
 
1. místo 48 hlasů      obrázek č. 66, Filip Ligocki, 9. A   
 
 
 



 

Bylo - nebylo 
Ondřej Olšar, 4. B 

 
 
 Kdysi dávno v jedné malé vesničce žilo chudobné děvče jménem 

Maruška. Rodiče už neměla, a tak v chatrči na spadnutí žila, jak se dalo. Něco si 

na malém políčku zasadila, hlavně brambory, aby měla co jíst, a pila vodu ze 

studánky.  

 Jenže druhý rok přišla veliká sucha a Maruška nemohla zasadit ani 

brambory a studánka jí vyschla. Marušce nezbylo vůbec nic, tak se vydala za 

prací. Ale nikdo ji nechtěl, a tak hladová, žíznivá a uplakaná Maruška šla dál, až 

najednou před ní stál les. V lese žil hodný skřítek Valisář. Měl na starosti 

udržovat les a Mechové jezírko v pořádku. Jak tak ten les čistil, potkal Marušku, 

zesláblou, hladovou, žíznivou a uplakanou. Zastavil se před Maruškou a tak se jí 

ptal, co se jí stalo. Maruška ze všech sil mu vyprávěla, co se jí přihodilo.  

 Skřítek Valisář ji vyslechl a povídá: „Mám na starosti nejen les, ale také 

Mechové jezírko.“ Skřítek Valisář se ptal Marušky, jestli mu pomůže uklízet 

Mechové jezírko a trochu v lese za jídlo a pití? Maruška se usmála a přikývla 

skřítkovi Valisáři hlavou. Skřítek ji naučil práci v lese i jezírku a Maruška jeho 

práci vždy dobře udělala. Skřítkovi tak pomáhala a měla z toho velikánkou 

radost. A jestli neumřeli, tak tam pracují spolu dodnes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Neplechy čaroděje Hromoděje 
Poremská Barbora, 7. tř. 

 
Za devatero horami a devatero řekami v kouzelném lese, žili, byli dvě víly a dva 

skřítci.Víla Réška byla strážkyní všech vodopádů, jezírek, řek a potoků,moří i 

oceánů.Víla Úsovka se v lese starala o zvířátka.Skřítek Hradisan byl expert na 

bylinky, keře a stromy. A skřítek Valisař se staral o celý les. Dával pozor, aby se 

v lese neválely odpadky, a aby bylo všechno, jak má být. Vedle lesa byl veliký 

kopec a za ním byl hrad. Žil v něm zlý čaroděj Hromoděj, který pořád chtěl 

vládnout celému kouzelnému lesu. Hromoděj pořád vymýšlel nějaké neplechy, 

ale jednou ho napadlo něco opravu strašného. Chtěl svolat všechny zlé 

čarodějnice, kouzelníky a černokněžníky na pomoc. Co chtěl, to taky udělal. 

Když se všechny zlé bytosti slétly, 3 dny probíraly, jak celou akci provedou. V 

kouzelném lese začaly něco tušit, protože Hromoděj byl nějak moc v klidu. 

Jedno odpoledne Hradisan vylezl na vrchol kopce a tam uviděl, co se na ně 

chystá. Rychle utíkal zpátky do lesa, aby to všem řekl. Když to uslyšel Valisař, 

zhrozil se. Řekl všem, ať se rychle ukryjí než.... Ani to nestačil dopovědět a 

najednou se zašeřilo a nad kouzelným lesem se slétly všechny zlé bytosti a 

vyslaly ta strašná kouzla. Naštěstí víla Réška rychle zareagovala a všechny je 

spláchla vodou hodně ... hodně daleko. Víla Úsovka uklidňovala všechnu zvěř a 

najednou ji napadlo, že kdyby jim ukradli kouzelné hůlky a začarovali je 

kouzlem zapomnění, tak by je přemohli. Skřítkovi Valisařovi se to zdálo jako 

jediná šance, a proto v noci, když všichni spali, se vydali na hrad. Opatrně 

prolezli všemi překážkami a proplížili se kolem stráží. Za chvíli byli v hradě. 

Rozdělili se a šli hledat hůlky. Po chvilce všichni našli hůlky, které měli zlé 

bytosti v kabátech a utíkali zpět do lesa. Brzy ráno se nad lesem znovu zatáhlo a 

přiletěly zlé bytosti . Hromoděj zavelel a všichni si chtěli vyndat své hůlky 

jenomže ..Kde jsou? Žádná zlá bytost ji neměla a mezi tím, co hledali své hůlky, 

skřítek Valisař vydal rozkaz a všichni společně vyslali kouzlo zapomnění. Zlé 

bytosti okamžitě přestaly hledat své hůlky a Hromoděj řekl, že když jsou zde 

všichni jeho přátelé, tak to oslaví. Zlé bytosti letěly do hradu a tam oslavovali se 

vším všudy. Takhle skřítek Valisař a Hradisan s vílami Réškou a Úsovkou 

zařídili pohodu a klid celému kouzelnému lesu a okolí. 
 



DÉVA A BROUČEK 
Minarovičová Kateřina, 9. A 

 
 
Jednoho krásného dne se Stromová Déva probudila a vstala do krásného 

slunečného dne. Usmála se a utíkala k víle Réšce k potoku. Procházela se 

krásnou, kouzelnou krajinou a v tu chvíli šlápla na jakéhosi brouka. Rozhlédla 

se a v zápětí z keře vylétla víla Úsovka a začala naříkat: ,,Dévo, copak jsi to 

provedla tomu malému nebohému tvorečkovi?" ,,Je jich jen pár a právě jsi 

jednoho zašlápla!" Víla však odvětila: ,,Ale vždyť to je jen malý brouček, těch 

jsou na světě stovky přeci." Úsovka se jen ušklíbla a po promlčené chvíli se 

ztratila opět v křoví. Déva pokračovala v cestě, už byla skoro blízko u potoka. 

Když ji uviděla Réška, tak jen zakřičela: ,,Ty jsi ale bezcitná bytost!" a ztratila 

se v dáli. Déva se jen nechápavě zamyslela nad Réščinými slovy. Najednou 

uviděla skřítka Hradisana, jak kousek opodál sedí na pařezu a dřímá. Přistoupila 

k němu a slušně pozdravila jemným hláskem a zeptala se, copak tu dělá tak sám. 

Nevěřícně se na ni podíval a řekl: ,,Přemýšlím, jestli by Ti vadilo, kdyby Ti 

někdo před očima naschvál pokácel strom." Déva rozčíleně odpověděla: 

,,Samozřejmě, že by mi to vadilo, vždyť stromů je málo a každý z nich je 

potřebný a důležitý!" ,,Tak proč jsi zašlápla toho nevinného broučka? Ten mohl 

být taky důležitý a určitě byl, teď na něj někdo určitě čeká a co bys mu řekla na 

to, že už se nikdy nevrátí, protože jsi ho zašlápla? Proto, že jeden brouček míň 

nikomu neublíží?" Déva se zamyslela a pověděla: ,,Asi jsem udělala velmi 

špatnou věc. Každý živočich je přeci důležitý, proč jsem si to neuvědomila 

dříve." Hradisan jen zakroutil hlavou a poradil Dévě, ať se tam vrátí a pokusí se 

to napravit. Dévě poděkovala a utíkala rychle zpět. Když se vrátila na místo, kde 

zašlápla toho broučka. Stál u něj snad celý les včetně Valisaře a nejméně 

polovina lesa - veverky, sovy, jeleni, ale i hmyz. Mezi nimi byl jeden z broučků 

stejného druhu, jako byl ten zašlápnutý. Plaka a plakal. Déva se lítostně 

omluvila a slíbila, že už to nikdy neudělá, protože si uvědomila význam a 

vážnost všech živočichů v lese, i těch nejmenších. Brouček jen přijímavě kývl a 

odešel. Všichni se v tu chvíli rozprchli a Déva broučka pohřbila pod jedním ze 

svých nejvzácnějších stromů v lese.  

 



Růženka a pavouci 
Tomáš Skopal, 4. B 

 
 

 Skřítek Valisář se procházel u Mechového jezírka. A pavouci měli 

poradu. Skřítek Valisář poslouchal pavoučí poradu. Křičeli jeden přes druhého: 

„Každý den zemře jeden pavouk, bylo nás padesát tři. Teď je nás jenom čtyřicet 

dva!“ 

 Skřítek řekl:“ Kdo vás zabíjí?“ 

 „Růženka.“ 

 „Proč?“ 

 „Protože se nás bojí.“ 

 Jak skřítek uklízel les, náhle uslyšel pavouka volat o pomoc. Běžel za 

pavoukem zachránit ho. Zakřičel „abraka dabra“ a Růženka stála jako dřevo. 

Valisář se jí zeptal, proč zabíjí pavouky?  

 „Protože se jich bojím, že mě kousnou. A také jsem se ztratila.“ 

 A tak skřítek ukázal, že se nemusí Růženka bát pavouků. Pak se jí zeptal, 

kde bydlí. Na hradě za lesem. Skřítek nabídl Růžence, že ji doprovodí. Cestou si 

povídali. Přišli na to, že mají rádi stejné věci, třeba procházky lesem, přírodou. 

Při rozhovoru skřítek nabídl, že ji bude doprovázet pokaždé do lesa, aby se 

nebála pavouků. Dorazili k branám hradu, kde se spolu rozloučili. A Valisář se 

vrátil zpět do lesa.  

 Zvonil zvonec a pohádky je konec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
         2. místo 16 hlasů                     obrázek č. 18, Jakub Gerner, 6.A  
 





 

David Kubiš , 8. B 



  

 
  3. místo 10 hlasů     obrázek č. 22 , Miroslav Ondrák, 6.A 



 
 

 
3. místo 10 hlasů           obrázek č. 40, Natálie Škaroupková, 4. B 



 
 

Víla Réška 

Natálie Škaroupková 5. A 

 

Jednou byla malá víla. 

Která byla černobílá. 

Měla hezké bílé šaty. 

Visely jí až na paty. 

 

Měla také bílé boty. 

A na nich měla malé noty. 

Pomalu a pomalu, 

Měla hodně korálů. 

 

Jednou když se probudila 

Valisáře uviděla. 

Právě dobré buchty pekl. 

Velice se víly lekl. 

 



 
 

David Brantol, 8.B 



Réška a děti 
Anna Klimesová, 4. B 

 
 Jednou před sto lety žila víla Réška, která se starala o řeky, vodopády a 
lesní potůčky. Vlasy jí zářily jako slunce za úsvitu. Oči měla hluboké jako lesní 
tůňka. Šaty měla lehké jako jemný vánek. Na šatech se jí každý den třpytily 
kapičky rosy. Chůzk měla tak lehkou, že se ani stéblo trávy neohlo. 
 Jednou, jak se myla v jezírku, zpívala si o tom, jaké by to bylo, být 
člověkem. Nedaleko ní se procházely dvě děti, které zaslechly, jak Réška zpívá. 
Děti byly zvědavé, kdo tak líbezně zpívá, tak šly za tím hlasem. Šly, až došly 
k jezírku. Réška se polekala, jak děti uviděla, rychle přestala se zpíváním a 
chtěla utéct. Jak děti viděly, že osoba utíká, běžely za ní, jedno z dětí vykřiklo: 
Neboj se nás, stůj!“ Réška se zastavila a řekla: Polekaly jste mě a já nevěděla, 
kdo jste a jak se jmenujete. Já jsem víla Réška a vy?“ 
 „Já jsem Tomík a já Lucinka. Bydlíme kousek od vodopádu.“ Najednou 
slyšeli, jak někdo volá: Tomíku! Lucinko!“ Byl to hlas jejich maminky, která je 
volala k obědu. Než odešly domů, tak se s vílou domluvily, že se odpoledne 
sejdou na paloučku.  
 Jako každý den si Réška šla zkontrolovat čistotu vodních toků. Neudělala 
ani krok, a už slyšela naříkání a volání o pomoc. Nemeškala a rychle se 
rozběhla. Když tam přiběhla, slyšela, jak potůček pláče: „Ouvej, ouvej, kdo mi 
pomůže od té spoušti, co je kolem?“ 
 „Co se stalo, potůčku?“ zeptala se víla Réška.  
 „Přijeli tady autem nějací lidi s dětmi. Děti si hrály u břehu, pak všichni 
posvačili a říkali, jak je tu hezky. Ale potom dospělí začali vytahovat z auta 
různé věci, které doma nepotřebovali a vše tady nechali. Podívej se, jak to tady 
hrozně vypadá. Co mám dělat?“ 
 Víla Réška začal uklízet, jenže na to sama nestačila. Tak slíbila potůčku, 
že sežene někoho na pomoc. Réška šla na palouček, kde netrpělivě vyhlížela 
děti. Až přišel Tomík s Lucinkou, všechno jim řekla a požádala je o pomoc. Děti 
souhlasily. Po příchodu na místo se pustili do práce. Všechny věci dali na 
hromadu a postupně odnášeli do popelnice. 
 Najednou se zjevila další postava. Byla to Stromová Déva. „Děkuji vám, 
děti,“ řekla. 
„Ale mám k vám jednu velkou prosbu. Řekněte všem spolužákům, aby 
neznečisťovali les a vodní toky, protože všichni potřebujeme čisté životní 
prostředí pro to, abychom mohli zdravě vyrůstat a žít.“ 



 

O víle Úsovce  
Kateřina Kajzarová, 4. A 

 
 

 Byla jednou jedna dívka, která se jmenovala Uršula. Bydlela v chaloupce 

poblíž lesa. Mezi lidmi nebyla moc oblíbená, protože si o ní mysleli, že je víla. 

Byla však vílou jen napůl. Kamarádila se s lesními bytostmi a rozuměla 

zvířatům. Každý večer o půlnoci odcházela do lesa a při ranním zakokrhání se 

vracela zpět. Mezi lidmi se nectila osamělá a moc si přála stát se vílou. Její 

velké přání bylo nakonec vyslyšeno. Jednou stála u otevřeného okna a uslyšela 

volat známé hlasy: vílu Réšku, skřítka Valisáře, skřítka Hradisana a Stromovou 

Dévu. Volali jméno Esovka. Najednou zafoukal vítr a oknem donesl závoj. 

Vzala si ho a navždy opustila svět lidí. 



 
 

 
 
4. místo 9 hlasů                       obrázek č. 26, Viktorie Ku čerová, 6. A 



Víly a skřítci  
Markéta Bóková, 5. A 

 
 
 Byl jednou jeden krásný les. Bylo tam hodně stromů, keřů, řeky, 

vodopády a čistý vzduch. A také víly a skřítci. 

 V krásném vodopádu byla chaloupka a v té chaloupce bydlela víla Réška. 

A ta se starala o řeky, potoky, vodopády. Skřítek Hradisan měl chaloupku 

v kmeni stromu, staral se o keře, stromy a rostliny. Miloval vílu Réšku. Byla tam 

i víla Esovka Ta se starala o yvěř. Bydlela v chaloupce s vílou Réškou, protože 

byly nejlepší kamarádky. A Valisář, ten měl skrýš nad Hradisanem. Valisář se 

staral o hospodářství. 

 Jednoho krásného jarního dne šla víla Réška na procházku. A potkala 

Hradisana. Panečku! Ti se červenali. Hradisan zrovna zaléval kytice. S pozval ji 

na bylinkový čaj. Hradisan jí to řekl: „Já jsem do tebe zamilovaný.“ A Réška 

řekla úplně to samé. A hned si dali velikou hubičku. Kolem šel Valisář a viděl 

je. Ten tleskal a utíkal za Úsovkou. Tleskali.  

Byla svatba. Ti měli krásnou svatbu. Byla tam zvěř a tak dále. Tak se 

vzali a Réška se k němu odstěhovala. Esovka byla ráda, že má pro sebe 

chaloupku. A byli spolu šťastní. 



 
 
4. místo 9 hlasů                                                 obrázek č. 24, Vojtěch Pohlodka, 6. A 
 
 
 



Nečekaný návštěvník 
Držiaková Tereza, 7. třída 

 
 

Z jednoho brzkého rána, kdy byla na trávě ještě rosa a zvířata ještě spala, měli 

skřítci a víly schůzi. Vedli řeč o tom, co dnes budou dělat. Dohodli se, že večer 

se sejdou u vodopádu a poví si, co dělali. Réška odešla jako první. Ona se 

rozhodla, že dnes se půjde jako první podívat na rybníček. Přišla k němu a 

zeptala se:,, Rybníčku, rybníčku můj, jak se máš?´´Rybníček se ohradil: ,, Ach, 

vůbec se dobře nemám Réško. Pořád mě někdo znečišťuje, hází papírky a různé 

odpadky. ´´ Réška, jak  to uslyšela, tak se rozzlobila a řeka:,, Od dneška tady 

budu na stráži.´´Jenže nevěděla, co dál ji čeká. Jako dál se šla podívat na 

vodopád. ,,Vodopáde, vodopáde můj jak se máš a jak se ti daří?” ,, Ach, Réško 

moje milá, já se nemám dobře, padají do mne různé klády stromů. ´´ Řekla si, že 

tohle vážné sdělení musí říct ostatním. Večer, když se všichni sešli u vodopádů, 

Réška, Hradisan, Úsovka a Valisař, začali si všichni stěžovat na to stejné. Réška 

je víla všech vod. Hradisan je ochránce všech stromů, keřů a bylinek. Úsovka je 

ochránkyně vší zvěři v lese. Valisař je ochránce lesa. Stěžovali si, že jim někdo 

znečišťuje prostředí. Po dlouhé poradě je vyrušil jeden dosti nepříjemný zpěv. 

Začali poslouchat, odkud ten hlas vychází. Byl to nějaký trpaslík. Chvíli ho 

pozorovali a zjistili, že za tu všechnu neplechu může trpaslík. Chytli ho do pytle 

a unesli do jedné jeskyně. Tam ho vyjmuli z pytle, posadili na židli a řekli mu: 

,,Pokud nám budeš i nadále dělat zlosti, budeme tě muset potrestat.´´ Trpaslík se 

hned ozval: ,, Ne, to já ne, nechci dostat žádný trest, třeba po sobě napravím tu 

neplechu, co jsem vám způsobil. ”Od té doby byli Réška, Hradisan, Valisař a 

Úsovka spokojení, každý si dělal svou práci. Jelikož trpaslíka po té dlouhé době 

to napravování začala bavit, tak se stal správcem tohoto lesa.   

 



 

8.B 



 

Víly a skřítci  
Simona Strzondalová, literární kroužek, 5. A 

 
 
 Les je krásný, tajemný a má tam hodně lesních moudrých hospodářů. 

 Jednou za lesem byla studánka a tam víla Réška vytvářela malý 

vodopádek, aby se mohla rodinka sýkorek vykoupat, protože je tam poslala víla 

Úsovka. Úsovka a Réška byly odjakživa ty nejlepší kamarádky, seznámila je 

spolu Stromová Déva. Mezitím Hradisan kontroloval mech, kde byla malá 

veverčata. Původně se o ně měl postarat Valisář, ale ten měl hodně práce se 

Stromovou Dévou. Pořád se hádali a jednou k večeru … 

 Valisář Dévu tak rozčílil, že začaly padat stromy, jehličí začalo páchnout 

jako smradlavé odpadky a všechna zvířátka rychle utíkala z toho páchnoucího 

lesa. Místo světla nadešla chladná tma. Dokonce i Úsovka a Réška se lekly, 

protože malý vodopád se proměnil v kalnou vodu. Úsovka a Réška šly za 

Stromovou Dévou a všechno jí řekly. Jenže Déva si to neuvědomovala, že 

udělala takovou škodu. Hned začala všechno napravovat. Úsovka vrátila 

všechna zvířátka zpátky. Hradisan musel pomáhat Stromové Dévě se z toho 

dostat, protože to byl pro ni velký šok. 

 Valisář a Déva se raději už přestali hádat a stali se z nich velcí kamarádi. 
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Krinolín Dlouhochvíl 
Mahútová Simona, 9. A 

 
Žil byl v jedné malé vesničce jménem Brčálníkov, klouček Krinolín Dlouhochvíl. Žil 
se svou maminkou a tatínkem ve velkém domě na kraji lesa. Krinolín byl malý, 
zvědavý,všude vlezl, všechno znal. Jednou, když byl Krinolín s maminkou u tety na 
čajovém dýchánku, vlezl tetě do pokoje a začal si oblékat její šaty. Panečku, kdyby 
jste to tak viděli. To bylo křiku a smíchu. Krinolín se vymluvil na to, že chtěl vědět, 
jaké to je nosit ženské šaty. Od té doby ho maminka už nikam nebrala sebou. Ale to 
Krinolínovi nevadilo, protože ho to stejně nebavilo. Radši chodil do lesa na průzkumy. 
Jednoho slunečného odpoledne se zase vydal na procházku do lesa. Když se tak 
procházel, šlápl na něco v trávě. Zvedl to a prohlédl si to. Po delším přemýšlení zjistil, 
že je to zlatý medailonek. Líbil se mu, a proto si ho nechal. Když ho strčil do kapsy, 
uslyšel nějaký šumot v křoví kousek od něj. Najednou z něj vyskočili malí mužíčci. 
Byli malí a zelení. Vypadali jako by byli z trávy. Chvíli si ho prohlíželi a pak z ničeho 
nic na něj skočili. Krinolín byl pohotový a rychle couvl a rozutíkal se do lesa. 
Mužíčkové utíkali za ním. Byli tak malí a mrštní, že je v trávě skoro neviděl, jenže 
potom začali skákat po stromech a to je už neviděl vůbec. Doběhl k potoku a zastavil 
se. Po mužíčcích nebylo ani ň. Ale i tak chtěl být radši za potokem, jenže ten byl moc 
široký na to, aby ho přeskočil. Z ničeho nic se před ním z vody začala tvořit osoba. 
Byla to žena. Byla krásná, měla dlouhé,splývavé,modré vlasy a šaty vypadaly jako 
z vody. ‚,Honem Krinolíne,pojď sem,‘‘řekla ta žena a najednou se nad potokem 
vytvořil most. Krinolín po něm rychle přešel a most zmizel.,,Děkuji krásná paní, ale 
jak jste to udělala? A jak víte, jak se jmenuju? A kdo vlastně jste?‘‘vyptával se 
Krinolín udiveně.,, Jsem víla Réška a vládnu všem vodám v tom to lese. A jak vím, jak 
se jmenuješ? Pozoruju tě, když si u potoka vyléváš srdce,‘‘ odpověděla víla. ,,Páni! 
Víly opravdu existují. Ale kdo byli ti tvorové, kteří mě pronásledovali?‘‘ vyptával se 
dál Krinolín. ,,To byli Travkové. Slouží královně lesa Stromové Dévě. Jsou to 
neposedové a pořád něco v lese kontrolují. Když se jim to nezdá, hned to odnesou 
ukázat královně. Ale tebe už znát musejí a tak soudím, že si jim něco provedl, že 
ano?‟  Krinolín se hned začal bránit:,,Já jim nic neudělal! Jen jsem v lese našel zlatý 
medailonek a pak na mě vybafli ti…ti Travkové. Bál jsem se a tak jsem vzal nohy na 
ramena,‘‘ řekl a koukal na vílu uraženě. ,,Medailonek?‘‘ zajímala se víla Réška, ,,Ukaž 
mi ho!‘‘  
Krinolín poslušně vytáhl medailonek z kapsy, ale víle ho nepodal. Nechal ho viset na 
ruce ve vzduchu. Víla se na medailonek dychtivě dívala, a když se ho chtěla dotknout, 
z medailonku vyšlehnul záblesk a ona ucukla. ,,Sakra,‘‘zaklela  a mnula si ruku. 
Najednou to v křoví zašustělo a vyskočili z něj Travkové. Krinolín se zajikl, schoval 
medailonek do kapsy a rozutíkal se do lesa. ,,Počkej! Nemusíš…,‘‘ale to co víla Réška 
chtěla říct, to už Krinolín neslyšel. Utíkal tak dlouho, dokud nezůstal sám. Vytáhl 
medailonek z kapsy a pozorně si ho prohlížel. Až teď si všiml, že ze spáru prosvitá 
slabé, namodralé světýlko. Zkoušel medailonek otevřít, ale nešlo mu to. Uslyšel slabý 
šelest a rychle ho strčil do kapsy. Zpoza stromů vyšel vysoký, starší muž s elegantním 
knírkem. ,,Co tady děláš, chlapče?‘‘ vyzvídal muž. ,,Nejsi ty náhodou Krinolín? No 
ano, si to ty,‘‘ a přistoupil k němu blíž. Krinolín couvl a muž se zastavil.  ,,Nemusíš se 



mě bát. Jsem skřítek Valisař a starám se o bylinky a rostliny, tady v lese.‘‘  ,,A odkud 
mě znáte vy? Promiňte, ale po tom co se mi stalo před chvílí jsem radši ostražitý, 
víte.‘‘ pronesl Krinolín nejistě. ,,A co se ti stalo, chlapče? Víš co, všechno mi můžeš 
říct u šálku horkého čaje, ano?‘‘ řekl a pobídl ho skřítek. Krinolín váhal, ale na konec 
souhlasil.  ,,Tak dobře, ale měl bych se brzo vrátit, aby maminka neměla strach. Už se 
docela stmívá.‘‘ pokoušel se vykroutit. ,,Neboj, všechno mi řekneš u mě v chaloupce a 
potom tě doprovodím na kraj lesa, aby se ti nic nestalo,‘‘ ujišťoval ho skřítek a při tom 
šibalsky mrknul. A tak šli a skřítek Valisař mu cestou řekl, jak ho zná a ví, jak se 
jmenuje.  ,,Tak to je mé království,‘‘ řekl a ukázal na malou, pěknou, dřevěnou 
chaloupku, která měla celkem velkou zahrádku plnou různých kytek. Když vešli 
dovnitř, Krinolín propadl úžasu, protože uvnitř byla větší než se zdála z venku.  ,, 
Páni,‘‘ řekl jen a koukal.  ,,Posaď se,‘‘ řekl Valisař a ukázal ke stolku. Krinolín se tedy 
posadil a Valisař šel uvařit čaj. Když se posadil i on, Krinolín mu začal vše vyprávět. 
Skřítek se jen usmíval nebo mračil. Když Krinolín skončil,  řekl jen:,, To je celá ona. 
Po tom medailonku nikdy nepřestane prahnout. Ten patří královně Stromové Dévě. 
Ztratila ho při procházce, a proto poslala Travky, aby ho našli,‘‘ vysvětloval.  ,, A proč 
tak zářil? A proč po mě skočili?‘‘ nechápal Krinolín.  ,, Ten medailon je chráněn 
kouzlem, aby ho mohla používat jen královna. Ale proč po tobě skočili, to nevím. 
Nejlepší bude, když půjdeš ke královně a medailon ji dáš,‘‘ odpověděl Valisař. A tak 
se vydali ke královně. Cestou se k nim přidali i Travkové, ale Krinolín se jich už 
nebál, jelikož teď byl s Valisařem. Když dorazili ke královně, opět mu ta krása 
vyrazila dech. Její království se totiž skrývalo v obřím stromě. Byli tam různí tvorové, 
které znal i neznal.  
Královna Déva je přijala hned, jak vešli. Jak došli k trůnu, Valisař se uklonil a 
Krinolín s ním. ,,Královno Stromová Dévo,‘‘ pronesl šarmantně skřítek. ,,Valisaři, tak 
ráda tě opět vidím.  A ty musíš být ten slavný Krinolín,‘‘ usmála se na něj královna.  
,,Travkové i jiní tvorové mi už o tobě všechno řekli.‘‘ Vysvětlila tak otázky, které se 
mu honily v hlavě. Krinolín se zmohl jen na aha. ,,Mohu tě poprosit, aby si mi dal můj 
medailonek?‘‘ poprosila a usmála se na něj. ,,Ach ano,‘‘ řekl a vytáhl ho z kapsy. 
Podal jí ho a ona si ho připnula na krk. Čekal že medailonek zazáří nebo něco 
takového, když si ho královna připne. Ale nestalo se nic.  ,, Víla Réška ho chtěla zase 
pro sebe,‘‘spustil Valisař. ,,Vím a za to ji vyhubuju,‘‘ odpověděla královna klidně ale 
důrazně. Potom si ještě chvíli povídala s Valisařem a Krinolín mezi tím poznal další 
víly. Hodně se mu líbila víla Úsovka, která byla obklopená zvířátky. Královna se ho 
zeptala, jestli by chtěl něco za odměnu, ale Krinolín jen odpověděl, že by chtěl už 
domů. A tak ho vzala na dvůr, kde stála ta největší vlaštovka na světě. Skřítci mu 
pomohli na ní sednout si, a pak se se všemi rozloučil.  ,, Když budeš chtít, přijď zase 
na návštěvu,‘‘ řekla víla Úsovka. Pak Krinolín odletěl. Vlaštovka s ním přistála kousek 
od lesa a odletěla. Krinolín upaloval domů, co mu nohy stačily.                 ,, Krinolíne! 
Kde jsi byl? Už jsme měli o tebe strach,‘‘ vyhubovala ho maminka sotva přišel domů. 
Jen co byl vykoupaný a v posteli, všechno pověděl mamince. O víle Réšce i královně 
Stromové Dévě. ,,To muselo být úžasné,‘‘ pověděla mu maminka, ale myslela si své. 
Přikryla ho, dala mu pusu a řekla: ,,Ale teď už musíš spát.‘‘ Krinolín ještě dlouho nad 
vším uvažoval, až nakonec usnul. 
To bylo jedno z mála dobrodružství Krinolína Dlouhochvíla. 

 



    8. B   
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Kouzelný les  

Poremská Barbora, 7. třída 

 

Kolem stromové Dévy, 

se točí celý svět. 

Bez stromové dévy, 

nebyl by ani květ. 

Kolik řek a potoků zde teče, 

to ví jen víla Réška. 

Jí ani kapka neuteče, 

i když není žádná kněžka. 

 

O zvířátka pečuje, 

milá víla Úsovka. 

Každý z nich ji miluje , 

dokonce i úžovka. 

 

Zelené keře a voňavé bylinky, 

mohutné stromy a barevné květinky. 

Skřítek Hradisan o nich všechn ví. 

Jen se ho zeptejte, 

On vám to poví! 

 

Skřítek Valisař šéfuje 

a v celém lese si hoduje. 

Má smysl pro pořádek a čistotu, 

nemá nouzi o ochotu. 



 

Víla Úsovka  
Aneta Wojnarová, 4. B 

 
 
 Byla jedna víla jménem Úsovka a starala se o zvěř. 

 Jednoho dne se rytíř Bruno rozhod ulovit medvěda do své sbírky. A tak se 

vydal ho ulovit do lesa. Rytíř Bruno povolal ty své nejlepší lovce a šli a šli. Až 

konečně došli do lesa. A viděli medvěda. Připravili náboje a střelili. To bylo 

rachotu! Jakmile to víla Úsovka zaslechla tak tam přiletěla. A viděla, že jeden 

rytíř jménem Bruno, drží pistoli. A víla řekla: „To jsi neměl dělat! To byl můj 

kamarád méďa. Za to tě začaruju v jelena s jedním parohem do té doby, až se 

polepšíš!“ 

 A vzala si ho k sobě do zámku. A ten jí tam pak musel pomáhat dva roky. 

Až se rytíř Bruno naučil být hodný, tak ho zase proměnila v člověka. Ale 

tentokrát už nebyl zlý, ale hodný. A Úsovce slíbil, že už nebude lovit žádná 

zvířata. A vyhlásil, že kdo bude zabíjet zvířata, aby mu zdobila pokoje, tak že 

půjde do vězení na šest let! 

 A s vílou Úsovkou byli největší kamarádi. Rytíř Bruno dal víle Úsovce 

dobrou noc. Až přišlo ráno, tak k němu na hrad přijela krásná a hodná princezna 

a v tu ránu se do sebe zamilovali, měli dvě děti a víla Úsovka je hlídala. Děti, až 

vyrostly, tak k ní chodívaly na návštěvu. 
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Vílí a skřítčí svět 
Aneta Pietraszková, literární kroužek 5. A 

 
 

Jedna krásná víla byla. 

V potoce si nohy myla. 

Víla se Réška jmenovala. 

Skřítka Hradisana milovala. 

 

Hradisan byl bylinkář. 

Přezdívku měl Zelenkář. 

Zelené měl kalhoty. 

Kabát dlouhý na paty. 

 

Réšku měl moc rád. 

Neměl na ni ale čas. 

Hodně práce v lese měl. 

Pečlivě se starat chtěl. 

 

Valisář velká kouzla znal. 

Nápoj lásky jim umíchal. 

Láska není pouze mezi lidmi. 

Ale i v lese, kde víly a skřítci bydlí. 

 

 

 

 

 



 

Záchrana 
Balejová Soňa, 9.A 

 
Jednoho krásného dne, kdy ještě všichni spali a na trávě byla ještě ranní 

rosa, uslyšela víla Réška křik. Hned se šla podívat. V dáli uviděla malého 

kolouška a rychle za ním běžela. Koloušek měl poraněnou nohu, a tak víla 

Réška přenesla kolouška do své vesničky, aby našla skřítka Valisaře, který se 

zajímá o byliny, a kolouškovi by nohu vyléčil. Rychle vzbudila vílu Úsovku, 

která se starala o zvěř, aby se postarala o kolouška. Víla Úsovka  přinesla trochu 

vody, aby se koloušek napil, mezitím víla Réška šla vzbudit skřítka Valisaře, ale 

on nikde! Víla Réška celou vesničku prohledala, ale skřítek Valisař nikde. Šla se 

zeptat víly Úsovky, jestli ho neviděla. Víla Úsovka si vzpomněla, že skřítek 

Valisař říkal, že dnes brzo ráno si půjde natrhat nějaké byliny na Zlobří pole. 

Víla Réška se zděsila, protože se na poli občas objevuje zlobr Oskar a skřítka 

Valisaře mohl unést. Réška se hned rozběhla na Zlobří pole, ale skřítek Valisař 

nikde. Chtělo se jí brečet, ale když sklopila hlavu, tak si všimla, že na zemi jsou 

rozházené byliny a vedou směrem k Tmavému lesu, kde bydlí zlobr Oskar. Víla 

Réška šla tedy po stopách, došla k velké, tmavé a strašidelné jeskyni. Strašně se 

bála, ale odvaha překonala strach a vešla do jeskyně, kde nebylo skoro nic vidět. 

Šla dlouhou jeskyní, až ucítila krásnou vůni bylin, hned šla za vůní a uviděla 

světlo, oheň a velký kotel. V kotli se vařily byliny, které krásně voněly. Víla 

Réška se pořádně rozhlédla a uviděla skřítka Valisaře, ale zlobra Oskara vůbec 

nikde. Když si Valisař Réšky všiml, běžel jí naproti. Když chtěli odejít, tak je 

chytil zlobr. Skřítek se nebál, a tak řekl: „ Co od nás chceš?“ Zlobr Oskar se 

k nim naklonil a odpověděl:     „ Mám hroznou rýmu a potřeboval bych nějaké 

byliny, které by mi pomohly s rýmou.“ Skřítek Valisař se pousmál a zlobrovi dal 

léčivé byliny na rýmu, a ať si z nich udělá čaj. Zlobr Oskar poděkoval a oba 

propustil. Po cestě do vesničky víla Réška řekla Valisaři, co se stalo malému 



kolouškovi, a tak si Valisař po cestě ještě nasbíral nějaké byliny a rychle 

pospíchal s Réškou na pomoc malému kolouškovi. Víla Úsovka byla šťastná, že 

uviděla skřítka Valisaře a vílu Réšku, jak pospíchají s bylinami. Valisař přiložil 

bylinu kolouškovi na nohu a ovázal šátkem. Koloušek nevěděl, co se děje, když 

najednou ucítil ve své zraněné noze obrovskou sílu. Skřítek Valisař mu šátek 

s bylinou sundal a noha byla uzdravena. Koloušek vstal, poděkoval a rychle 

běžel za svou mámou. Skřítek Valisař, víla Réška a víla Úsovka byly šťastní a 

po tak náročném dni šli do svých chatiček a šli spát. 

 



Stromová Déva  
 

Eva Szotkowská, 4. A 
 
 
 Stromová Déva se starala o les a o všechny skřítky a víly, co v něm žijí: 

vílu Réšku, vílu Úsovku, skřítka Hradisana a skřítka Valisáře. 

 Starala se o čistotu a vůni. Stromová Déva byla hoddá, šikovná, pracovitá, 

starostlivá, přísná a skromná. Zajišťovala harmonii a klid. 

 Měla barevné vlasy, krásné dlouhé šaty celé oranžovo-zeleno-červeno-

hnědé a krásnou korunu.  

 Starala se o ně, protože byla nejmoudřejší. Stromová Déva uměla 

proměnit tři proutky trávy v krásnou květinu. 

 
 
 
 
  
 

Víla Réška (popis) 
 

Eva Szotkowská, 4. A 
 
 

 Víla Réška se starala o řeky, potoky, prameny a moře. Starala se, aby 

všechny řeky, potoky, prameny a moře byly zářivé a čisté. Aby rybičkám a 

rybám bylo dobře a aby mohly dýchat. Byla celá modro-zeleno-fialovo-bílá. 

Měla krásné dlouhatanánské vlasy a úplně dlouhé šaty. Uměla proměnit malé 

prameny ve velikánskou řeku. A uměla proměnit moře v oceán a přidat trochu 

lesku a třpytu. 
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Eliška a víla Réška 
Kateřina Kochová, 4. A 

 
 

 Jednou si Eliška řekla, že se půjde projít k řece Moravě. Když 

najednou běžel kolem řeky kůň a Eliška se zlekla a jak chtěla utéct, zakopla a 

spadla do řeky a omdlela. Tak si plula Moravou až doplavala do Jeseíků 

k Rešovským vodopádům a z nich Eliška spadla. 

 Jak tak ležela ve vodě, najednou se probudila a divila se, kde to je. 

Najednou se objevila víla Réška při její každodenní obchůzce a kontrole řek a 

vodopádů. Eliška se jí zeptala: „Kdo jsi?“  

 „Já jsem víla Réška a ty?“ 

 „Já jsem Eliška.“ 

 „A co tu vlastně děláš?“ zeptala se jí Réška. 

 „Já jsem se šla podívat k řece, když kolem mě proběhl kůň a pak si 

nic nepamatuju, až že jsem se tady vzbudila.“ 

 „Já se tady starám o řeky, jezera, rybníky a vodopády. Tak pojď, 

zavedu tě za mými kamarády, vílu Úsovkou, která se stará o zvěř, Hradisan se 

stará o byliny a skřítek Valisář se stará o všechno zároveň.“ 

Když Réška obešla všechny, zašla za Stromovou Dévou a poradila se s ní, 

jak dostat Elišku zpátky domů. Naštěstí Déva věděla, jaké kouzlo ji dostane 

domů Déva řekla kouzlo a Eliška se objevila u řeky. Viděla, že kůň už je někde 

daleko a řekla si, že tohle tajemství nikdy nikomu neřekne. Bude to vědět jenom 

ona a ostatní tvorové z kouzelného lesa! 

 

 

 

 

            
   



Kouzelný obojek 
Czeczotková Lucie, 9. A 

 
Žila byla jedna krásná a hodná Stromová Déva. Měla na starost klid, pořádek a harmonii 

v lese. Žila v malém domečku u dvou stromečků. Hned vedle bydlel malý skřítek jménem 

Valisař, jeho domeček ani nešlo poznat, jelikož ho měl mezi několika stromečky a keříky, o 

které se staral. Hned naproti skřítka Valisaře měl domeček ve starém širokém dubu skřítek 

jménem Hradisan, který měl na starost hospodářství. Vedle starého dubu bydlela víla jménem 

Úsovka, měla velikou zahrádku plnou veškeré zvěře, o kterou se starala. Mezi domečky 

Stromové Dévy a víly Úsovky byl větší rybníček, ve kterém bydlela víla Réška. Na starost 

měla potůčky, rybníčky a vodopády v lese.  

Těchto pět kamarádu společně řešilo různé problémy v lese. Jedním z nich byl zlý, černý pes. 

Každý z něj měl strach. Pes na každého vrčel a štěkal. Dokonce i mluvil. Vyhrožoval jim, že 

když mu nedají najíst, sní je. Tak mu vždy házeli kosti na okraj lesa. Jednoho dne však pes 

přišel až k jejich domečkům. 

 „Vrrr. To, že mi dáváte jenom kosti, to vám prominu, ale že nemám kde spát a vyháníte mne 

od rybníků, když se chci napít nebo okoupat, to vám nedaruju! Jestli se tohle bude opakovat 

nastávající  tři dny, tak uvidíte, co se bude dít!“ pověděl pes s výhružným hlasem a zmizel. 

Hradisan řekl: „Tohle tak dál nejde. Musíme svolat poradu. Takže dnes v polední čas u 

rybníčku.“ Jak pověděl Hradisan, všichni se sešli v pravé poledne. „Všimla jsem si, že ten pes 

měl takový divný svítící obojek,“ řekla víla Esovka. 

 Víla Réška hned na to spustila: „Já jsem si všimla, že když mu ten obojek zrovna nesvítil, tak 

měl takový smutný pohled. 

 „Ano. Taky jsem si všimla,“ povídá Stromová Déva. 

„Už vím, čím to je,“ vykřikl Valisař, „ten obojek je začarovaný! Musíme mu ho sundat! 

„Ale jak to uděláme?“ obávala se Úsovka. 

 Valisař dostal nápad: „Dáme tomu psovi do jídla uspávací bylinky.“ 

 „To je dobrý nápad,“ přikývla Stromová Déva.  

„Uděláme to dnes večer,“ řekl Hradisan. 

„Ty Réško, připrav nějaký svůj rybník, ať se do něj pes může jít napít, Úsovko ty připrav pro 

psa nějaký dobrý pokrm a my se postaráme o zbytek,“ prohlásil Valisař. Pomalu se už 

stmívalo. 

„Tak jdeme na to!“ vykřikl Valisař. Psovi do žrádla dali uspávací bylinky a schovali se za 

stromy. Když pes přišel, nestačil se divit. Snědl vše, co bylo nachystáno. Šel se napít 



k rybníčku, ale najednou spadl a tvrdě usnul. Stromová Déva k němu šla jako první, měla 

strach, že se pes probudí. Avšak pes spal tak tvrdě, že ho ani Hradisanovo kýchnutí 

nevzbudilo. 

„Tak si pospěšme,“ zvolal Valisař. Víla Úsovka psovi sundala obojek a společně s přáteli ho 

zničili a poslali ven z lesa velkou moudrou sovou. Všichni čekali, až se pes probudí. Jak tak 

čekali, všichni usli vedle psa. Druhý den ráno se vzbudili a pes nikde. 

„Kam zmizel?“ ptala se vyděšeně víla Úsovka. Najednou slyší praskání klacků. Všichni se 

začali bát a vyděšeně se schovávali. 

„Nebojte se,“ ozvalo se z křoví, „to jsem já ten černý pes, co vám vyhrožoval, chtěl jsem vám 

poděkovat a omluvit se. Děkuji, že jste mne zachránili od toho zlého obojku,“ pověděl pes. 

„A jak se jmenuješ?“ zeptala se Stromová Déva. 

Pes odpověděl: „ Jmenuji se Alík.“ 

„A máš domov?“ hned na to Réška. 

„Ne. Nemám,“ pověděl smutně Alík. 

„Tak když budeš chtít a budeš už hodný, můžeš zůstat u mne,“ nabídla Úsovka. Pejsek Alík 

šťastně souhlasil. Vše už bylo jako dřív. Všichni žili šťastně spolu. 

!KONEC! 


