
 

 

Vesmírné pohádky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



V pořadí druhá společná knížka třídy 

3. B v rámci celoročního projektu 

„Kniha – součást života“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak malý princ letěl na planetu Joj 

AUTOR: Aňa Peluhová 

ILUSTROVAL: Aňa Peluhová 

 

Jednoho dne si malý princ stavěl raketu, že se půjde podívat za sousedními 

planetami. Teda, že poletí do vesmíru. Ale první by ho zajímalo, jestli přeletí 

atmosféru. Tak se zeptal rodičů a ti mu řekli, že ji musí přeletět, jinak by se 

nedostal do vesmíru. Aha, řekl malý princ a tak šel dál stavět raketu a až byla, 

tak si potom vyrobil skafandr a tak letěl. Ale první se rozloučil s rodiči a až 

potom letěl a letěl, letěl, letěl, až doletěl na planetu Joj a na té planetě byli 

medvídci a až přiletěl zpátky, přiletěli i medvídci a potom i celá královská rodina 

bydlela na planetě Joj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E.T. planeta 

AUTOR: Míša Křístková 

ILUSTROVAL: Míš Křístková 

 

Byl vesmír, v kterém bylo hodně planet a byli i zvláštní. Například: Kytičková 

planeta, Ledničková planeta, Hvězdičková planeta, Stromová planeta, Kamenná 

planeta a ta hrozně zajímavá E.T. planeta a v ní žije E.T. rodinka a v té rodince 

žili malý Adámek, maminka Rouzí, táta Jan a to nejmenší zlobidlo malá Sára. 

Zlobila úplně stejně jako malý Adámek a pořád jen zlobili, byli to malý uličníci. 

Prováděli všechno možné…. Byl pátek. To je pro ně utrpení. Museli se každý 

pátek koupat. Malá Sára tak hodně prosila, až je přemluvila a máma řekla, tak 

se okoupejte v neděli. Tak dál uličníci skákali do bláta a maminka večer něco 

vymyslela. Že je vezme zítra v noci, napustí vodu a dá tam mýdlo a v noci si je 

vezme ven a okoupe je a o tom plánu hovořila celou noc a zas nevěděla, že jsou 

za dveřmi uličníci a tak něco napadlo Adámka. Co kdybychom odletěli k lidstvu? 

Né Adámku. Dáme v noci naše klony a přichystáme past na rodiče. Mám už 

plán. Dáme kbelík nad jejich hlavu a zkusili to a vydařilo se to. A tak zase měli 

stoleté vězení. 

 



 

Gummy Bear 

AUTOR: Tobi Tatýrek 

ILUSTROVAL: Tobi Tatýrek 

 

Gummy bear je planeta plná gumových medvídků. A jak šli, šli a šli, uviděli 

gumový domeček a v tom domečku bylo plno gumových medvídků. Malý princ 

zaťukal na dveře gumového domečku a ty se otevřeli. Vešli dovnitř a pozvali je 

na večeři. 

 



 

Jak vznikla zelená planeta 

AUTOR: Tom Pečinka 

ILUSTROVAL: Tom Pečinka 

Zelená planeta vznikla z hodně květin a stromů a hodně trávy. Žije na ni hodně 

rostlin a stromů a žijí tam zvířata jménem lenochodi a opice. A je tam velký 

prales, ve kterém žijí tygři a v rybnících žijí ryby a krokodýli. A žijí tam tapíři. 

 



 

Planeta Mrňousků 

AUTOR: Terka Kafková 

ILUSTROVAL: Terka Kafková 

Planeta Mrňousků je o tom, že stvořili malilinkaté kuličky. Měsíc za měsícem se 

zvětšovali, byli větší a větší, pak nastal okamžik, kdy vajíčka začala pomalounku 

křupat. Bylo jich pět. Byli malí a šikovní. Máma byla šťastná. Za půl roku už 

uměli chodit, skákat, běhat i mluvit, jen né brečet. Jak měli tři roky, chodili do 

školky do kuřátek, pak do berušek a do sluníčka a pak do školy. Našli si tam moc 

kamarádů. Ahoj, já jsem Pepík a ty? Já Mrňousek. Budeme kamarádi 

Mrňousku? Jo Pepíku, ale i s mým bratříčkem, řekl Mrňousek. Dobře, řekl 

Pepík. Půjdeme si hrát Mrňousku? Ano Pepíku. A tak vznikla planeta Mrňousků. 

 

 



Hadí země 

AUTOR: Paťa Dohnal 

ILUSTROVAL: Paťa Dohnal 

Jednoho rána se hadi rozhodli, že poletí na zeměkouli, ale zjistili, že nemají 

žádnou loď. Tak si řekli, že si postaví svou loď. Ale neměli žádné nářadí a žádné 

dřevo. Tak se rozhodli, že loď postaví z kovu. Zatímco nějací hadi stavěli, tak ti 

ostatní se učili kunkfu. A jak potom postavili tu loď, tak odlétli na zemi. A jak 

doletěli, tak vojáci zaútočili. Ale hadi se bránili, až se ubránili. 

 

 



Blliz 888 

AUTOR: Davča Brada 

ILUSTROVAL: Davča Brada 

Země je rozdělená na 8 částí: 1. část je ledová, 2. část zlatá, 3. část krystalová, 

4. část obří a ostatní jsou pokryté lávou. Láva je ohraničená ledem, zlatem a 

krystalem, žijí na ni obři, robomouchy, duchové, elfové, zlofoye, mimoni, opice, 

zombii a tak dál. Jednou tam přijeli lidé zachránit ji, protože na ni letěla země, 

která se jmenuje Divzom 0605. Obři na ni pracují od rána do večera, nemají co 

pít, jíst a jak se bránit. 

 

 



 

Kofolkáč 

AUTOR: Tobi Kuchta 

ILUSTROVAL: Tobi Kuchta 

Kofolkáč se nachází na vršku od kofoly. Já jsem se nečekaně zmenšil, když jsem 

si hrál vrškem od kofoly, přeneslo mě to zmenšeného na Kofolkáč. Tam jsem 

viděl všude kolem sebe kofolové stánky, jedna kofola stála 0 Kč, dvě kofoly stály 

10 Kč. Tak jsem si vzal rovnou dvě. 

 



Twix 

AUTOR: Maroš Koblížek 

ILUSTROVAL: Maroš Koblížek 

Planeta Twix je malá a nemá svou oběžnou dráhu. Létá si vesmírem, kudy chce. 

Byl jeden kluk, který chtěl být kosmonautem. Každý večer sledoval 

dalekohledem planety. Jednoho dne uviděl planetu Twix. Když vyrostl, tak letěl 

na planetu Twix a když přistál, zjistil, že se tam dá žít, proto si tam postavil dům 

a od té doby má jeden kosmonaut vlastní planetu.  

 

 



Jak vznikla planeta Jóó 

AUTOR: Paťa Pospíšilová 

ILUSTROVAL: Paťa Pospíšilová 

Žila jednou jedna malá skleněná kulička, byla tak malá jako drobek. Ale ta 

kulička si řekla, že vlastně neví, jak se jmenuje a od toho dne si říkala Jóó. Jóó 

našla na zemi malé kulaté jablko, tak ho teda ochutnala. Bylo tak dobré, že už 

nic jiného nejedla. Jedla pořád jablka a už byla taky velká. Jóó si pěstovala jen 

jablka a pořád je jedla a jedla a už byla velká jako mrakodrap.  Pro Jóó ty jablka 

byly už moc malá, tak pěstovala větší.  Byly tak sladké, že je pořád jedla a taky 

rostla víc a víc. Jednoho rána si řekla, že by se chtěla stát planetou Jóó, ale to by 

musela hodně vyrůst. Tak jedla další a další, ale to nestačilo. Za měsíc byla 

hodně velká a to stačilo, aby byla planeta Jóó. Jóó se teda stala planetou a kdo 

na planetě Jóó přistane, odnese si kupu jablek.  

 



O planetě Pípa 

AUTOR: Sophie Dostálková 

ILUSTROVAL: Sophie Dostálková 

Pípa je velká planeta, ale moc kamarádů nemá, jen planetu. Mám a Kouji. Ale 

myslela si, že se s ní baví i Ima a Míma. Každé ráno šla Pípa za sluncem a ptala 

se, co se s ní děje. A slunce řeklo: Ach má milá, budeš padat na zem. Jupí, to je 

dobré, že? Ano je, ale budeš u holčičky Pepiny bydlet, je hodná a má bratra, se 

kterým se oženíš. Ale né, já nechci jít pryč. Slunce se otočí a uvidí, že Pípa 

spadla na zem.  A tak to začalo. Pípa šla a viděla Pepinu a rozběhla se za ni. 

Pepi, Pepi! Pepina se otočí a uvidí Pípu. Jé ahoj, to jsi ty? Ano jsem. Tak pojď, 

oběd už je hotový. Dobře, tak jdeme. A šli. Potom, jak se najedla, uviděla koně a 

odjela tam, kde spadla a slunce ji vzalo zpět. 

 



Banánová planeta 

AUTOR: Marťa Zdráhal 

ILUSTROVAL: Marťa Zdráhal 

Na Banánové planetě rostlo hodně banánů. Malý princ tam byl a měl sebou 

lišku Bystroušku. A tam byl domeček a tam hledal princeznu, kterou odnesl zlý 

had. Malý princ se k tomu domečku nemohl dostat, protože ta planeta byla 

zarostlá banány. Ale na zemi byla sekyra, tak ty banány rozsekal a dostal se 

k tomu domu, kde byla princezna, ale byla v kleci.  Malý princ hledal pilku na 

kov. Našel to, tak tu klec rozřezal a princezna byla v pořádku. Byl tam ještě 

diamant a tak ho vzal taky a odešel. 

 



Země 

AUTOR: Dan Kolár 

ILUSTROVAL: DanKolár 

Byla jedna žhavá koule, potom do Země vrazila. Planeta se rozpadla na kousíčky 

a stvořila Měsíc. Potom na Zemi spadly komety, které donesly na Zemi vodu, 

potom se ryby vydrápaly na povrch a tak začal život. 

 

 

 



Ufoní země 

AUTOR: Davča Buršík 

ILUSTROVAL: Davča Buršík 

Byla jednou jedna planeta a na té planetě žili ufoni. A ti ufoni byli hodně zelení. 

Létali ve svém UFU sem a tam. Bylo jich tam hodně a jeden se jmenoval Alex. 

Měl své kamarády Petra a Tobiase. Jeho máma se jmenovala Jana. A jeho otec 

se jmenoval Tomáš.  Jednou na jejich planetu přiletěli lidé. Ufoni je nikdy 

neviděli, ale za 1 hodinu už byli přátelé. A tak všichni lidé měli rádi Ufoní zemi. 

 



Planeta Kokos 

AUTOR: Filda Grézl 

ILUSTROVAL: Filda Grézl 

Byl jednou jeden kokos a na něm žil jeden mimozemšťan, který se jmenoval E.T. 

Jednou šel na lov kokosek. Když jich pár ulovil, říká si, copak budu dnes dělat? 

Plavat v kokos potoku? Šel domů a najedl se, šel se vykoupat do kokos potoku. 

Až se vykoupal, šel si lehnout a ráno se probudil na planetě zemi. 

 

 



Čokoplaneta 

AUTOR: Ondra Kolařík 

ILUSTROVAL: Ondra Kolařík 

Planeta, která je plná čokolády, například čokolády Milka, Orion a také Rafaelo 

a Merci. Vznikla ve vesmíru. Je to velká planeta. Z dálky je hnědá a na tom bílé 

tečky. Žili dva pánové, kteří měli sen se na ni dostat. Tak si stavěli raketu a 

vyrobili si skafandr. Na konec si koupili motor a podařilo se jim tam dostat. 

Vyfotili si to tam a letěli zpátky. Páni, kteří se jmenovali Franta a Josef a 

ukazovali to kamarádům. 

 



Neptuna 

AUTOR: Naty Unzeitigová 

ILUSTROVAL: Naty Unzeitigová 

Byla planeta jménem Neptuna, na které neexistoval život. Až jednou přiletěla 

nějaká věc a ta narazila do Neptuny. Neptuna něco ucítila, vzpamatovala se a 

viděla jak se na ní pase kůň  pak další dva a dalších pět a dalších deset a pak 

dalších čtyřicet a další a další. Bylo to úžasné. A od té doby jí začali říkat 

Neptuna koní. 

 



Planeta Mimoň 

AUTOR: Peťa Schneider 

ILUSTROVAL: Peťa Schneider 

Žila, byla jedna planeta ve vesmíru, jmenovala se planeta Mimoň. Žili tam 

jenom samí žlutí mimoni. Byla tam celá vesnice žlutých mimoňů. A v tý vesnici 

bylo 10 mimozemšťanů. Jeden se jmenoval Rys mimoň, druhý Otakar mimoň, 

třetí Aleš mimoň, čtvrtý Filda mimoň, pátý Petr mimoň, šestý David mimoň, 

sedmý Tobias mimoň, osmý Jana mimoňka, devátý Paťa mimoňka a desátý 

Tereza mimoňka. 

 

 



Planeta Skitlsek 

AUTOR: Maty Plchot 

ILUSTROVAL: Maty Plchot 

Byla jednou jedna planeta a ta se jmenovala Skitls. A tam žili Skitlsky. Jednou 

lidi letěli na planetu. A lidi tam bydleli. Všechno co je napadlo, tak to postavili. A 

vytvořili, co chtěli. A vytvořili všechno, co chtěli. Třeba auta. 

 



Planeta ptáka Ohniváka 

AUTOR: Maty Šejba 

ILUSTROVAL: Maty Šejba 

Na planetě ptáka Ohniváka byl král a královna. Oni se jednou rozdělili. Jejich 

koruna říkala ptáku Ohnivákovi, co má dělat. Král korunu nechal ležet a pták 

Ohnivák začal podpalovat domy a vesnice. Potom je malý prince přesvědčil, aby 

byli zase spolu. Zkusili to a pták Ohnivák přestal. A malý princ odlákal hada pryč. 

Ten had totiž králi škodil.  

 



Skitles planeta 

AUTOR: Filda Skřeček 

ILUSTROVAL: Filda Skřeček 

Skitles planeta byla nejlepší planetou na světě. Byli tam Skitles mrakodrapy a 

Skitles lidi, bylo to prostě super. Ale Skitles lidi chtěli něco víc. Tak vymysleli 

letadlo. Ale byl tam jeden Skitles panáček a chtěl letět letadlem. Ale byl moc 

malý, aby mohl letět. Musel být trochu větší. Po pár letech už mohl letět a tak 

letěl. Letěl do Skitles pouště. Byl tam Skitles klokan. Ale chtěl pozorovat Skitles 

lva. Skitles lev se jen tak neviděl. Tak se Skitles panáček rozhodl, že ho najde. 

Tak ho šel ledat. Šel hodiny a hodiny. Ale najednou nenašel cestu zpátky 

k letadlu. Tak hledal a hledal, ale nenašel. Tak si řekl, že se asi ztratil. Tak si 

udělal stromový baráček. Na druhý den našel letadlo a našel Skitles lva. Byl moc 

rád. Vyfotil si ho a letěl zpátky domů. Ukazoval fotografie svým kamarádům, 

mamce, taťkovi, babičce a dědovi. Skitles panáček byl moc rád a nikdy na to 

nezapomněl. 

 



 


