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Eiffelovka a školáci ZŠ Zachar
V minulém čísle jsme vás informovali o Francouzském dni, který MC Klubíčko připravilo
pro ZŠ Zachar. Na závěr akce jsme požádali paní učitelku, aby s dětmi pohovořila o jejich
pocitech z Francouzského dne a pobídla je k reflexi ve formě krátkého příběhu
inspirovaného ilustrací malířky Kateřiny Sklenářové "Jak Klubíčko vyčarovalo Eiffelovku".
Přinášíme vám výběr z příběhů, které děti napsaly. Texty doprovázejí obrázky dětí
Francouzského klubu při MC Klubíčko.
Obrázek: Kateřina Sklenářová

Jak Klubíčko vyčarovalo aneb s Gustavem Eiffelem v Paris ...
Samuel Drobisz (4. A)

Bylo jednou jedno jediné klubíčko, které bylo z Francie. Ale to nebylo obyčejné klubíčko, bylo kouzelné, protože ho
kouzelník vytáhl z kouzelnického klobouku. Jednoho dne se vydalo navštívit Paříž (Paris), hlavní město Francouzské
republiky. Když se klubíčko procházelo Paříží, zahlédlo jedno velké a ploché místo. Pak šlo za svým jediným kamarádem
z Paříže, Gustavem Eiffelem. Potom se ho zeptalo, proč je v Paříži tak velké a prázdné místo. Gustave, řekl, že tam plánuje
postavit konečně nějakou svou věž. Ale stavebníci nemají čas a na to stavění nemá dost peněz. Proto poprosil kouzelné
klubíčko, jestli by nemohlo tu věž vyčarovat. Tak to tedy pro svého přítele udělalo. Gustave, podal klubíčku knihu, kde byla
ta věž nakreslená, jak bude vypadat. Tak si klubíčko sedlo na sýr a začalo čarovat: Čáry máry, podkočáry, ať na prázdném
místě stojí věž. Vyslovilo a věž už tam stála. Gustave klubíčku moc děkoval, ale věže mohou být pojmenovány jenom
člověkem, a tak se stalo, že se v Paříži objevila Eiffelova věž. KONEC!

Klubíčko a Eiffelovka aneb s kocourem Francem u
divného domečku.
Text: Veronika Chalupová (4. A)
Obrázek: Tereze Bradová

V jednom malém obchodě bydlelo jedno docela malé klubíčko. Klubíčko už nebavilo
jen tak ležet v obchodě na pultě a tak se rozhodlo, že se vydá do světa. Seskočilo
z pultu na zem, vykutálelo se z obchodu ven a vydalo se rovnou za nosem. Když se
naše klubíčko dokutálelo na nádraží, všiml si ho rezavý kocour Franc. Ihned se za
Klubíčkem rozběhl a už už by ho byl málem chytil, když klubíčko na poslední chvíli
naskočilo do vlaku, který se právě rozjížděl. Klubíčko bylo celé vystrašené a únavou ve
vlaku usnulo. Jelo den, noc a den, jelo klubko za svým snem. Tak si pěkně podřimuje a
v tom náhle vlak zastaví. „Konečná stanice Paříž, vystupovat prosím!“, hlásí průvodčí.
Tak a jsem v Paříži, pomyslelo si klubíčko, které se samou radostí rozkutálelo.
Dovádělo a skotačilo, kutálelo se rychleji a rychleji až najednou na něco narazilo. Něco
tak velikého ještě nikdy nevidělo. „Co je to za divný domeček?“ povídá si. „To není žádný domeček, ale Eiffelova věž, milé
klubko.“ Klubíčko se otočí a uvidí, že za ním stojí kocour Franc. Klubíčko se polekalo a chtělo utéct, ale kocour ho ujistil, že
nemá v úmyslu klubíčku ublížit, ale že chce být jeho kamarád. Spolu se nakonec opravdu spřátelili a prožili spolu
neuvěřitelná dobrodružství na Eiffelově věži.
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Jak Klubíčko vyčarovalo Eiffelovku
aneb obrovitánská obluda…
Text:Barbora Veselá (4.A)
Obrázek: Šimon Sonet

Bylo jedno Klubíčko. Nebylo to ledajaké Klubíčko. Jednou
totiž obyčejné klubko nití obživlo. Žilo v rodině s malou
Anežkou a Vojtíkem. Klubíčko si s dětmi hrálo a povídalo.
Jednou měla jet rodinka na dovolenou do Francie. Děti
se už tak těšily, ale babička náhle onemocněla. A
protože se o babičku museli starat, tak nemohli do
Francie jet. Velmi to děti mrzelo a plakaly. Klubíčko je
utěšovalo a děti né a né přestat plakat. Pak dostalo skvělý nápad.
Jednou ráno se vypravilo na autobusovou zastávku. Skutálelo se do autobusu
s cedulkou Paříž. Na druhý den ráno vypadlo Klubíčko z autobusu. Slyšelo „bonjour“,
„mersi“ a plno dalších neznámých slov. „Tak to jsem asi už doopravdy v Paříži“. Řeklo si pro
sebe. Rozhlédlo se a zahlédlo obrovitánskou obludu. Leklo se! Až za chvíli pochopilo, že je asi u té
slavné Eiffelovy věže. Vkutálelo se do výtahu a nahoře si prohlédlo Paříž. Najednou se mu zastesklo po Vojtovi
a Anežce. Pozítří ráno už bylo zase v Kroměříži. Děti byly smutné nejen z toho, že nejely do Francie, ale taky se jim ztratilo
milované Klubíčko. Najednou zaslechly známý zpěv a radostně utíkaly ke dveřím. Radostně se s Klubíčkem přivítaly. Jak
vyprávělo o svém cestování, rozmotávalo se a zamotávalo, až z něho byla najednou Eiffelova věž. Děti se překvapeně dívaly
a už se těšily, jak příští rok budou na věži se svým Klubíčkem objevovat Paříž.

Klubíčkovy trampoty aneb podivuhodná cesta do Paříže.
Text: Nela Zbořilová (6.A)
Obrázek: Nela Zbořilová

Žilo, bylo jedno malé, hodné Klubíčko, které rádo četlo.
Jednou, když si Klubíčko četlo knihu o Francii, dostalo se až k
velké kapitole Paříž. Listovalo a listovalo a heleme se co tu
našlo, velikou věc, která sahala skoro až ke slunci.
"Jé, tam bych se tak rádo podívalo,"řeklo si Klubíčko," jenomže
jsem ještě moc malé a samotné mě nikdo nikam nepustí.
Ale,...Ale. Mám nápad! Poletím do Paříže jinak!"
Vzalo si kouzelnickou hůlku, cilindr po dědovi, zavřelo oči a
spustilo.:
" Andle mandle cukrbliky, neletíme do Afrinky, blikycvaky
Hortenzie, my letíme do Francie."
Klubíčko se rozhlédlo a divilo se, jak to, že zůstalo v pokoji,
doma, v Česku?! Rozhodlo se, že to zkusí znovu.
" Andle, mandle cukrbliky, neletíme do Afriky, my letíme z
Kroměříže, pěkně rovnou do Paříže. "
Klubíčko se nadechlo, pořádně z hluboka, otevřelo oči a zůstalo vyjeveně stát:
"Ono, ono to fungujeeeeee..!"
Klubíčko se objevilo v centru Paříže. Všechny ulice byly plné obchodů, lidí, aut a krásné sýrové vůně, která byla doprovázena
vůní čerstvých baget a croissantů. Klubíčko na to dostalo náramnou chuť, sliny se mu sbíhaly a po té cestě mu také docela
vyhládlo. "Půjdu si koupit croissant", řeklo si Klubíčko.
Jakmile se vrátilo z obchodu, kde bylo plno zajímavých a voňavých věcí, tak se vydalo směrem na Jih. Šlo kolem musea
Louvre, tam se pozdravilo s Monou Lisou a hned potom si koupilo novou vlnu na ChampsElysées. To všechno se mu líbilo,
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ale nejvíc, nejvíc ho zaujala ta vysoká věc. Byla krásná, obrovská, Klubíčko by potřebovalo nejmíň sto nejdelších žebříků, aby
tam vyšplhalo! Tak byla ta věc vysoká!
"Jé, tam bych tak rádo šlo," řeklo Klubíčko," jenomže, já se bojím výšek."
Klubíčko se opravdu bálo výšek, ale řeklo si, že za tu nádheru to stojí a že tam vyleze. To vám to byla legrace, když Klubíčko
lezlo nahoru. Najednou, z ničeho nic bylo celé bledé a potom zase zelené! Ale zvládlo to!
"Jé, to je krása", řeklo klubíčko.
Už se schylovalo k večeru. Klubíčko by tak rádo vidělo večerní Paříž, ale protože je ještě moc malé, aby samo cestovalo po
Paříži ve dne, natož v noci rozhodlo se, že se vrátí domů. Zavřelo oči, pořádně se nadechlo, aby mu nepískalo v uších a znovu
spustilo známou formulku.
" Andle mandle cukrbliky, neletíme do Afrinky, Neletíme do Paříže, chceme zpět do Kroměříže," řeklo Klubíčko, otevřelo oči
a objevilo se doma, v postýlce.
Ještě dlouho se mu zdálo o pařížských ulicích, croissantech a nádherné vlně z Champs Elyées, ale nejvíc, nejvíc se mu zdálo o
nádherné věži, plné schodů a lidí a o tom nádherném výhledu, který mu poskytla ta světoznámá Eifelova věž. A tak Klubíčko
prozkoumalo první kousek světa, kam by se chtělo podívat příště? No přeci do královské Anglie!

Jak Klubíčko vykouzlilo Eiffelovku aneb Klubíčko ve Francii.
Text: Soňa Hašpicová (8. třída)
Obrázek: Gábina Hašpicová

Klubíčko, které mělo jméno Bló, mělo rádo cestování. Bylo už skoro
všude. Bló navštívilo Japonsko, Rusko, Slovensko, Velkou Británii,
Kanadu, a tak dále. Všude se mu moc líbilo. Dnes navštíví Francii.
Moc se těší. Připraví si vše potřebné a vyrazí. Nejprve letí
letadlem. Když vystoupí, na letišti v Paříži, vyzvedne si kufr a
jde si sehnat taxíka. Taxíkem přijede až do středu města.
Vystoupí a prochází se Paříží. Projde pod Vítězným
obloukem, podívá se do Louvre a prohlédne si Sorbonne.
Objedná si café a croissant v jedné kavárně. Když sní
croissant a vypije café jede autobusem do Versailles, kde
vidělo Monu Lisu. Vše si zdokumentovalo a jelo zpátky do
Paříže. Už byl večer, ale to Klubíčku Bló vůbec nevadilo.
Prošlo si večerní Paříží kolem Seiny. Líbilo se mu to, ale
něco mu tam chybělo. Pak si vzpomnělo, že v jedné
knížce vidělo moc hezkou věž. Jak tak sedělo na
lavičce a prohlíželo si tu zvláštní věž, přisedl si
k němu nějaký pán a začali si povídat. Povídali si
dlouho do noci. Tomu pánovi se věž moc líbila a
zeptal se Klubíčka Bló jestli se mu taky líbí. Bló
hned odpovědělo, že moc a že by se sem docela
hodila. Pán souhlasil a řekl, že ji zkusí navrhnout, ale že
by to trvalo hrozně dlouho. Bló se zamyslelo, ale ne na moc
dlouho, protože hned vytáhlo svou kouzelnou hůlku a začalo čarovat malý
model. Pán byl nadšený. Hned ráno ji ukázali dalším lidem. Ti to schválili a začalo se
stavět. No ne tak docela, protože Bló tu věž vyčarovalo. Všem se moc líbila. Jen neměla
jméno. Všichni přemýšleli, ale nikoho nic nenapadlo. Bló přemýšlelo nejvíc. No pak ho napadlo, že ji
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pojmenuje po tom pánovi, jenže nevědělo, jak se jmenuje. Rychle ho našlo a zeptalo se ho, jak že se
vlastně jmenuje. Pán se ho ptal, proč to chce vědět, ale Bló mlčelo. Ten pán se jmenoval Eiffel. Bló bylo
nadšené. To bylo skvělé jméno pro tu věž. Na druhý den tu věž slavnostně otevřeli a měla i jméno.
Jmenovala se Eiffelova věž.

Jak Klubíčko vykouzlilo Eiffelovku aneb dvě klubíčka Pepík a Jean
Text: Tereza Nádeníčková (4. A)
Obrázek: Soňa Hašpicová

Bylo jednou jedno klubíčko,
které se rádo kutálelo po světě.
Nemělo
však
žádného
kamaráda, proto bylo smutné.
Ale jednou, když se tak kutálelo
parkem, uvidělo druhé klubíčko.
Ihned ho napadlo, že by se
mohla skamarádit. Když se
dokutálelo k němu, hned se dala
do řeči. Vyprávěla si o svých
snech a o tom, kde všude byla a
co prožila. „Ještě jsem se tě ani
nezeptalo, jak se jmenuješ. Já
jsem Pepík a ty?“. „Já se jmenuji
Jean (Žán).“ „A kde jsi přišel
k takovému jménu?“, zeptal se
Pepík. „Víš, já jsem upředen
z vlny oveček, které žijí ve
Francii.“, řekl Jean. Pepík na to: „O té mi vyprávěla moje maminka. Nejraději jsem poslouchal, když mi
povídala o Eiffelově věži. Strašně rád bych se tam někdy podíval. Protože mám takové přání, vidět dál,
než kam dohlédnu tady ze země.“ Jean odvětil: „ No myslím, že by to takový problém nebyl. Já
pocházím nejen z Francie, ale také ze slavné kouzelnické rodiny Souvirů. Když na chvíli zavřeš oči,
budeš mile překvapen.“ Jean začal mluvit francouzská zaříkávadla, kterým Pepík vůbec nerozuměl.
Když po chvíli otevřel oči, uviděl obrovskou Eiffelovu věž. Jen zvolal: „To je nádhera!“, a už se oba
kutáleli ke věži a až na samý vrchol. Pepík byl tak nadšený, že konečně vidí celý svět. Jeho největší přání
bylo splněno a ještě získal kamaráda.
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Jak Klubíčko vyčarovalo Eiffelovku
aneb svetr s Eiffelovkou.
Text: Armando David Morales (4. A)
Obrázek:Lucie Rudolfská

Bylo kdysi dávno žluté klubíčko, které bydlelo v košíku
v hájence u lesa. Jednou si s klubíčkem chtělo hrát
mourovaté koťátko. Tak dlouho tahalo za nitku, až se
košík převrhl a klubíčko vypadlo. Vykutálelo se rovnou ze
dveří a kutálelo se stále dál a hlouběji do lesa. Najednou
zjistilo, že neví kudy kam. Dostalo strach. „Jak já se
dostanu odsud domů?“ zanaříkalo klubíčko. „Když mi
pomůžeš, já ti
poradím“ ozval se odněkud tajemný hlásek. „Ale kde jsi a
co mám udělat?“ „Jsem stříbrná
myška a zapadla jsem do hluboké díry, na které právě sedíš.“ Klubíčko poskočilo a uvidělo úzký otvor.
Na dno však nedohlédlo. „Já se tě trochu bojím,“ špitlo klubíčko. „Nic se neboj, hoď mi dolů svou nitku.
Uvidíš, že nebudeš litovat,“ uklidňoval klubíčko neznámý. Klubíčko tedy hodilo do temné díry svoji
nitku. Dlouho se odvíjelo, až ucítilo jemné škubnutí. „Můžeš!“ volal hlásek. Klubíčko se začalo
namotávat zpět. Po nějaké době z díry vyskočila stříbrná myška. „Děkuji ti milé žluté klubíčko. Za to, že
jsi mě zachránilo, splním ti jedno přání. Jsem totiž kouzelná myška.“ Klubíčko bylo velmi velmi
překvapené. „Víš, já bych si asi nejvíc přálo, dostat se domů,“ zakoktalo. „Nu, já ti mohu ukázat jen
cestu,“ řekla myška kouzelnice a vyčarovala vysokánskou věž. Klubíčko se vyšplhalo po své nitce až na
špičku věže a rozhlédlo se. „Už vím kudy domů!“ zvolalo vesele. Spustilo se po nitce opět dolů,
namotalo se, pěkně myšce poděkovalo a už se kutálelo přes kopce a lesy domů. V hájence již paní Hajná
měla upletený modrý svetr pro svého synka a hledala, kde je žluté klubko, aby vpletla do svetru vzor.
„Tady jsi! Kdepak ses toulalo?“ zvedla paní Hajná klubíčko mezi dveřmi. Nahodila žlutou nitku na jehlici
a pustila se do pletení. Na modrém svetru se jako kouzlem začal objevovat podivný vzor. Byla to vysoká
štíhlá věž. „Peťa jede do Paříže studovat architekturu. I do Paříže přijde zima a svetr se mu bude hodit.“
Svetr se Peťovi opravdu hodil. Jednou se potkal
s jistým panem Eiffelem a brzy se z nich stali
dobří přátelé. Panu Eiffelovi se moc líbil Peťův
svetr od maminky. Ta věž se mi zdá trésbellé,“
poznamenal pan Eiffel. (Chtěl říci, že je velmi
krásná). „Myslím, že by stálo za to, pokusit se
takovou krásnou tour postavit.“ A postavil.
Jmenuje se po něm Eiffelovka. I když já si
myslím, že by správně měla nést jméno
maminky Péti – Oldřiška. Jenže Francouzi
neumí vyslovit „ř“.
Obrázek: Alenka Bradová
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