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Milé děti! 
Vyprávění o Kiko, se kterým jste se přes dva roky setkávaly, tímto číslem 
končí. Ale není důvod k smutnění, už od září na vás čeká příběh nový, 
a to ne ledajaký! Je psaný dětmi jako jste vy!  

PÍŠEME S VÁMI 

PRO VÁS 
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PŘÍŠTĚ: Jak Černoočko ukradl Elišce 
kouzelnou hůlku 

Christina Kanellia, Athény 

AUTOŘI: Lenka Kanellia a děti 
z České školy Milán – Anna, Eva, 
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ČT
EN

Í N
A 

PO
KR

AČ
O

VÁ
N

Í  
/2

6 

Kristýnka, Athény 

Kristýnka, Athény 



27/  ČTEN
Í N

A PO
KRAČO

VÁN
Í 
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Č T E N Í  N A  P O K R A Č O V Á N Í  připravila Lenka Kanelia a děti z ČŠBH Frankfurt - 
Žofka Kokešová, Eliška Hlaváčková, Betty Lešková 

Jak Černoočko našel  
Černoočko si létal nad loukou a za-

hlédl něco neobvyklého v kotlině 

stromu. Malá knížka v hnědé kůži 

s nápisem Lexikon lumpáren, spiso-

vatel Zloboočko. Prolistoval ji a zara-

doval se, byla plná super speciálních 

zlobicích kouzel čili zlobokouzel 

a nápadů na lumpárny. „To mám ale 

štěstí,“ mne si Černoočko škodolibě 

ruce. „Teď vám ukážu, zač je toho loket. Jakože se Černoočko jmenuju!“ 

A rychle i s lexikonem domů a už vybírá, co jako první vyvede. 
 

 O půlnoci přijde k Elišce a čte z lexikonu třikrát zlobokouzlo: „Áno 

káto, áspro páto. Podlaha zem a strop sem.“ Vše v domku je rázem vzhů-

ru nohama. Nábytek, koberečky i Eliščina postel se spící Eliškou jsou v tu 

ránu na stropě. Zato domeček s okny a dveřmi zůstanou jako dřív, takže 

z venku nikdo nic nepozná. A ještě: „Madžik balik, na zem spadlik,“ řek-

ne Černoočko další zaklínadlo a všechny kouzelné věci v domku letí k ze-

mi. Prstýnek, hůlka, dokonce i pár sklenic kouzelného medu, 

který Eliška připravila. „Teď jsi bez kouzel, vílo vílácká!“ 

libuje si strašidlo 

a letí se domů prospat. 
 

 Eliška se ráno 

probudí a nevěří svým 

očím. Bezradně se roz- 

hlíží kolem sebe. Nebo spíš pod se-

be. „Jak se dostanu ven?“ Odhrne 

peřinu a zkusí skočit dolů. Nejde 

to. Visí ze stropu jako netopýr. Vla-

sy jí sahají skoro až na podlahu. 

Krev se jí hrne do hlavy. Naštěstí 

přijde zrovna Fanny. Na zemi není 

 

Elisabeth Leskova, Frankfurt 

Eliska Hlavackova, Frankfurt 
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žádný nábytek, místo toho všude 

leží střepy a podlaha lepí od medu. 

Když se vzpamatuje, sebere medem 

opatlaný prsten a hůlku a hodí je 

Elišce. Ta vrátí všechno na své místo. 

Pak se oba pustí do úklidu domečku 

a vaření nového kouzelného medu. 

Tuší, že by v tom mohl mít prsty 

Černoočko, ale nevěří, že by něco 

takového dokázal. 
 

 Druhý den je tu straši- 

dýlko o půlnoci zas. „Kokeš, 

leška, Eliška. Vousy, fousy, 

bradička,“ přičaruje Pampelišce 

dlouhé vousy. „Moooooc Vám ty 

vousy sluší, Vaše vílí jasnosti,“ 

dělá si legraci ze spící víly. Hůlku 

i prstýnek schová před domem a zmizí. 
 

 Eliška ráno vytřeští oči. Co je 

zase tohle? Štípne se. Ne, není to sen. 

Víla s vousama? Kdo to kdy viděl? Je jí do pláče 

a stydí se vyjít ven. Fanymu vrtá včerejší záhada   hlavou a pro jistotu 

skočí hned po ránu k Elišce. Ještěže tak! Když vidí  vílu, jde najít kouzel-

nou hůlku a pak spolu vaří kouzelný lektvar. Eliška ho opatrně pije a vou-

sy pomalu mizí. „Musíme těm záhadám přijít na kloub,“ rozhoduje Fany. 

„Uspořádáme kapradinovou párty a pozveme všechny! To by v tom byl 

trpaslík, aby někdo něco nevěděl,“ souhlasí Pampeliška. 
 

 Černoočko se doma chechtá, až se celý strom otřásá a padá z něj listí. 

Spřádá strašidlácké plány, jak jim na oslavě do pití nahází pavouky 

a co ještě provede. 
 

Pokračování příště 

Emily Hasperger, Frankfurt 

Č T E N Í  N A  P O K R A Č O V Á N Í  
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Eliška a Fany celý den při-

pravují kapradinovou oslavu 

a zvou kamarády. „Uděláme 

smažené kapradí! S keču-

pem! A kapraďový dort 

a zmrzlinu!“ překřikují se 

malí žabáčci. Přišli s žabkou 

Petrou pomoci s oslavou. 

Fany zatím míchá zelené 

koktejly. Bude to kapradino-

vá párty, jak se patří. 

 I Černoočko se tu a tam 

objeví, motá se kolem a oku-

kuje. Jakmile se Petra nedí-

vá, šup s pavoukem do kré-

mu na dort, trocha hlíny do 

kečupu, pár kapek blebajzu 

do kapraďových koktejlů. 

„Švihej odsud,“ odhání ho 

Petra tušíc nějakou lotrovinu. „No jó!“ opáčí strašidýlko a letí připravit 

všem pořádné překvapení. Dneska o půlnoci se už potřetí vplíží k Elišce 

a ... to bude koukat, až se ráno probudí! 

 Kamarádi se pomalu scházejí na oslavu. Všichni si pochutnávají. Tro-

cha hlíny ani sem tam nějaký pavouk nikomu nevadí. Pijí zelené koktejly 

od Fanyho a povídají si. „Představte si, co se naší Pampelišce v noci sta-

lo,“ vypráví Fany. „Kdo to asi byl?“ přemítají všichni. Nikdo ale nic nevi-

děl. „Jééé, Eliško, ty jsi celá zelená,“ piští Lukáš s Matyášem. „A ostatní 

taky!“ ukazuje žabáček Josef. Každý, kdo si dal koktejl, zezelenal. 

 „Nebojte, najdu nějaké kouzlo a ráno vás zase přebarvím,“ slibuje 

Eliška. Zelení kamarádi se rozchází domů. Zajíčci skáčou s žabáky a vy-

padají jako bráškové. Všichni mudrují, že se na louce opravdu dějí divné 

věci. 

Lenka Kanellia a děti z ČŠBH Frankfurt – 
Žofka Kokešová, Eliška Hlaváčková, Betty Lešková Č T E N Í  N A  P O K R A Č O V Á N Í  

Kapradinová párty 

Magdalena Müllerová 
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„Radši tu přespím s Eliškou,“ hlásí Fany. 

Předstírá, že spí, a po očku pozoruje, co se 

bude dít. Udeřila půlnoc a za oknem se 

objevil Černoočko. Fany se nerozmýšlel 

a hup za ním. Ani ho nenapadlo, že je 

v okně sklo. U žabáčků totiž mají místo 

oken jen díry. Sklo se s rachotem vysypalo. 

„Co se to tu u všech trpaslíků děje?“ probudí se Eliška a vyběhne ven. Při-

stižený Černoočko zůstal jako přikovaný. Fany s vílou ho chytnou a sebe-

rou mu Lexikon lumpáren. Strašidýlko přiznává, že Lexikon našlo a z něj 

se naučilo i všechna zlobivá kouzla. „Dám ti ho zpátky, když slíbíš, že už 

s těmi kouzelnými lumpárnami přestaneš,“ navrhuje Eliška. „A když 

všechny odzeleníš,“ doplňuje Fany. „Všechno napravím a... a zkusím ne-

zlobit,“ dušuje se a zaklíná: „Gríne, gríne, grín. S duhou se poradím. Ať 

jsou barvy zpět.“ „Nefunguje to,“ kouká Eliška na Fanyho. A všichni se 

rozchechtají. Fany je přece zelený vždycky. Eliška už má zase svoje žluté 

vlasy a vrací strašidýl-

ku Lexikon. 

 „Pamatuj, co jsi slí-

bil,“ volá ještě za stra-

šidýlkem. „Neboj,“   

odpovídá strašidýlko. 

A opravdu, vydrželo 

nekouzlit, nestrašit 

a nezlobit celé tři dny. 

Pak se ale nudilo a... 
 

Pokračování příště 

Č T E N Í  N A  P O K R A Č O V Á N Í  

Eliška Hlaváčková 
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Jednoho rána si chtěl Černoočko přispat. Celou noc strašil ježky a srnky 

a dost se u toho nalítal a teď se sotva hýbal. Jenže co čert nechtěl, byla 

sobota a na louku si zase přišla udělat piknik banda nepořádníků. „Co ti 

tu dělají? Vždyť jsem je minule pěkně prohnal,“ bručel si pro sebe Černo-

očko. „Myslel jsem, že už bude od nich pokoj. Lítají po louce jak splašení, 

hulákají jak na lesy, trhají 

stromům větve. A na MŮJ 

strom lepí žvýkačky,“ zlobi-

lo se strašidýlko a zavrtalo 

se hlouběji do peřin. Ani 

Eliška neviděla nepořádní-

ky ráda. Zůstával po nich 

pokaždé takový nepořá-

dek... To si ani nepřejte    

vidět. 

 

Dneska to bylo zrovna tak. 

Kolem piknikové deky se 

válely haldy odpadků, 

prázdné plastové láhve, 

sáčky, obaly... Jedno dítě 

házelo kameny kolem sebe, 

až jeden trefil Eliščin dům 

a pěkně ho pochroumal. Další dvě zrovna třásly stromem, ve kterém Čer-

noočko bydlí, až z toho strašidýlko spadlo z postele. Děti se chechtaly, jak 

na ně dolů padali pavouci a prázdné ptačí hnízdo. Unavený Černoočko 

byl v koncích. Pavouků se děti nebály. Poslal na ně alespoň hejno komárů 

a vydal se za Eliškou. Už zdálky viděl její rozbořený dům 

a bylo mu jí i trochu líto. „Co s nimi uděláme?“ zeptal se. 

Eliška navrhla domluvu: „Požádáme je, ať přestanou.“ 

No nevím, pomyslel si Černoočko, ale nechtěl jí odporovat. 

Letěli spolu za dětmi, které řádily na louce. 

Lenka Kanellia a děti ze Školy u babiček v Lyonu – 
Marc Daeuble, Filip Maisonneuve, Ewen Judas Č T E N Í  N A  P O K R A Č O V Á N Í  

Jak Černoočko pomohl Elišce 
vyhnat nepořádníky z louky 

Marc Daeuble, Lyon 
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„Prosím vás, přestaňte. My tu bydlíme a vy všech-

no ničíte. Ty odpadky, co tu necháváte, ohrožují 

zvířátka. Rozbily jste mi domeček. Nechte toho 

a pojďte si raději s námi hrát,“ snažila se víla. Ale 

rošťáci nic. Vůbec jí nevěnovali pozornost. Černo-

očko pohrozil: „Pošlu na vás takovej slejvák, to jste nezažili, bando ni-

čemná!!!“ Nelenil a už zaklíná: „Turbijón, blesk a hrom. Slejvák, fučák, 

vichřice. Ať zmoknete velice.“ Nebe zčernalo, mraky se nafoukly a začalo 

lít jako z konve. Nepořádní-

ci byli v tu ránu promoklí na 

kost a než bys řekl švec, byli 

z louky pryč. 

 

„A ať už vás tady víckrát ne-

vidíme!“ volali za nimi Čer-

noočko s Eliškou. „My už 

budeme hodní a pořádní!“ 

slibovali výtržníci z dálky. 

„Děkuju, Černoočko,“ řekla 

mile Eliška a usmála se tak 

krásně, až se z toho stra- 

šidýlko začervenalo. „To nic nebylo,“ zamumlalo. „To je kouzlo z lexiko-

nu. Já vím, že...“ ale Eliška ho nenechala domluvit. 

 

„Dobře jsi udělal, ale na mne už ta kouzla 

nezkoušej, jo? A teď zastav ten déšť, ať 

nevyplavíme všechna zvířátka, a pojď mi 

pomoct uklidit louku.“ Strašidýlko se ne-

zmohlo na odpor. Rozehnalo mraky a šlo 

s Eliškou posbírat tu spoušť. „Nakonec 

ten Černoočko není zas tak špatný,“ po-

myslela si Eliška. A kradmo se na něj po-

dívala. Kdyby se trochu polepšil, možná 

by se časem mohli i víc skamarádit. 

 
Pokračování příště 

Č T E N Í  N A  P O K R A Č O V Á N Í  

Ewen Judas, Lyon 

Ewen Judas, Lyon 

Marc Daeuble, Lyon 
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„Jauvajs, jaůůůůůůů!“ skučí Černoočko, když 

probudí. „To je bolest!!!“ skučí dál a drží si 

pusu. Uprostřed noci ho chytnul zub a teď se 

to už samou bolestí nedá vydržet. Prohlíží se 

v koupelně u zrcadla. Malí mikroskopičtí 

pracovníci mu do zubu vyžrali pořádnou dí-

ru. Samou bolestí už neví, co má dělat. Pláče, 

skáče, křičí, kňučí, skučí, lítá po domě jako 

pominutý, ale nic nepomáhá. Nemůže se na-

jíst, nemůže si hrát, dokonce ani na lumpár-

ny nemá pomyšlení. „Já už nebudu nikdy zlobit! Hlavně ať to přestane!“ 

úpí a slibuje brečící Černoočko. 

 

„Že by už nezlobil?“ zastavila se víla, která všechen nářek slyšela. Musím 

mu pomoci, řekne si a za chvíli ťuká na dveře: „Na, tady máš lektvar 

z hřebíčku na ty bolavé zuby.“ „Děkuju,“ usměje se přes slzy strašidýlko. 

Lektvar ale nezabral. „Nedá se nic dělat, půjdeme k zubaři,“ rozhodla 

Eliška. „Nééééé, k zubaři ne! Tady si sednu a nikam nejdu. Zubaře ne-

mám rád!“ zaseknul se Černoočko. „Ty malé potvůrky ti vyžerou díry i do 

ostatních zubů a nakonec o všechny přijdeš. To bys chtěl?“ snaží se mu 

domluvit víla. 

„Ne, nechtěl! Ale 

k zubaři taky ne-

chci!“ mračí se 

strašidýlko, ale 

bolest je tak sil-

ná, že za chvilku 

sám přijde na to, 

že nemá na vy-

branou. „A šla 

bys se mnou?“ 

Lenka Kanellia a David Alfieri, Maria Cattaneo, Antonio Jakub Chiericozzi, 
Jan Moscardino, Maria Paolella, Teresa Paolella Č T E N Í  N A  P O K R A Č O V Á N Í  

Jan Moscardino 

Jak se Černoočko naučil 
čistit si zuby 

Teresa Paolella 
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ptá se pampelišky Elišky. „To víš, že jo,“ usměje se 

Eliška a jdou. 

 

Místní zubař krteček Josef se podíval Černoočkovi 

do pusy: „To je mi nadělení, to je děr. I támhle 

vzadu. Že ty si nečistíš zuby?“ obrátil se na Černoočka. Ten ale neodpoví-

dá, stydí se přiznat, že nečistí a že se taky trochu bojí vody. Krteček Josef 

všechny kazy vyvrtal, díry spravil a zaplomboval. „Starat se o ně ale mu-

síš!“ podíval se vážně na Černoočka. „Když já nemám rád vodu a navíc 

čištění zubů je otrava! Vůbec mě to nebaví,“ přiznává strašidýlko. 

 

Eliška a Josef mu ukázali a vysvětlili, jak o zuby pečovat. Dokonce ani vo-

dy nemuselo být moc. „Ale pořád je to otrava,“ bručel si dál pro sebe Čer-

noočko. Pan zubař na něj mrknul a zašátral v šuplíku. „Na, tu máš,“ po-

dává Černoočkovi černočerný kartáček s pavouky. „Když se kartáček na-

močí a čistíš si zuby, pavouci svítí!“ usmívá se Josef. Ví své, Černoočko 

není první a asi ani poslední strašidlo, které do ordinace přišlo. „A já si 

budu každé ráno zpívat na louce. Když budeš chtít, otevři si okno. Než 

dozpívám písničku, budeš mít zuby vyčištěné, ani nebudeš vědět, jak ti to 

uteklo,“ přidává se Eliška. Strašidýlko se usmívá. „To čištění zubů nako-

nec může být i zábava,“ pomyslí si. 

 

„Děkuju,“ culí se Černoočko, kterého již 

očividně nic nebolí. Chce dát oběma ně-

jaký dárek jako poděkování. Pro krtka 

přičaruje sluneční brýle a pro Elišku... 

„Co pro Elišku?“ láme si hlavu. Na dárku 

pro ni mu obzvlášť záleží. Má ráda pam-

pelišky, ale těch je všude dost. „Co takhle 

semínka růžových pampelišek?“ napadne 

ho najednou. „To jsem ale hlavička!“ us-

mívá se a už je Elišce podává. Rozloučí se 

s krtkem a pak jdou společně zpátky na 

louku. 

 
Pokračování příště 

Č T E N Í  N A  P O K R A Č O V Á N Í  

Maria Paolella 
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Černoočkovi se jednoho dne najednou za-

chtělo udělat nějakou pořádnou lumpár-

nu. Listuje lexikonem a... „Hele, toho 

jsem si dřív nevšiml,“ kouká v lexikonu 

na adresu Zloboočka. „Ten to všechno na-

psal, napíšu mu, ať přijede a vyvedeme 

spolu něco opravdu pořádného,“ zarado-

val se Černoočko. 
 

„Nazdááááár, tak jsem tu! Něco ti ukážu, 

to budeš čubrnět!“ volá Zloboočko a bere 

Černoočkovi lexikon z ruky. „Nejzlo-

myslnější kouzla jsou psaná neviditelným 

inkoustem,“ vysvětluje Zloboočko. Něco zašeptá, párkrát mávne rukou a 

už kouzla vidí i Černoočko. „Necháme celou louku shnít,“ rozhodne Zlo-

boočko a už čaruje. Pak ne-

chá zmizet vodu z řeky 

a uschnout stromy. 

„Nechám shořet všechny 

pampelišky široko daleko,“ 

raduje se nad dalším geni-

álním nápadem Zloboočko. 
 

„Co jsem to udělal,“ stra-

chuje se Černoočko. Tako-

vé škody přece jen způsobit 

nechtěl. „Přestaň, Zlobooč-

ko, vrátíme to zpátky,“ 

prosí. „Prosím tě, přece jsme strašná strašidla. Pojď, rozbijeme támhle-

ten dům,“ pobízí Zloboočko.  „Eliščin? To ne!!!“ postaví se mu Černoočko 

rozhodně do cesty. Ten ho však obletí a s lexikonem v ruce dělá kotrmel-

ce nad loukou a přivolává vítr. 

Lenka Kanellia a děti z České školy ve Frankfurtu nad Mohanem: 
Frohwein Isabelle, Hlaváčková Eliška, Kokešová Žofka, Lelek Katka, 

Lešková Betty, Müllerová Majda, Neuhaus Saša, Unčovská Eliška, Veselá Julie 
Č T E N Í  N A  P O K R A Č O V Á N Í  

Jak se Černoočko       
setkal se zloboočkem 

Julie Veselá 

Alexandra Neuhaus 
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„Eliško, Fany? Kde jste kdo?“ letí Černoočko pro 

pomoc. Fany se na strašidýlko zlobí, ale není čas 

se hádat. „Musíme mu sebrat lexikon!“ napadne 

Elišku. „A pak ho zničíme, ať už je jednou provždy 

klid!“ rozhoduje Fany. Všichni se vydají na louku. 

„Ty sis na mne přivedl posilu, jo? Pche, kamarádit s vílama a žábama... 

To si říkáš strašidlo?“ volá Zloboočko a letí i s lexikonem pryč. Černooč-

ko, Fanny a Eliška za ním. Snaží se ho dopadnout. 
 

Zloboočko na útěku potká své-

ho bratra Drzoočka. „Honí 

mne, chtějí mi vzít lexikon! 

Pomoz mi ho schovat!“ volá 

v letu. „Lexikon?“ rozsvítí se 

Drzoočkovi oči. To on ho kdysi 

sebral bráchovi a ukryl do 

stromu. „Dej mi ho, schovám 

ho,“ bere Zloboočkovi knihu 

z ruky. „Ten, jako by něco tu-

šil, nechce dát lexikon z ruky 

a začnou se o něj přetahovat. 

„Dej!“ „Nedám!“ 
 

Jak se tak dohadují, dohoní je 

Fany s Černoočkem a Eliškou. Fany vyskočí, vyrazí Zloboočkovi lexikon 

z ruky. Černoočko ho chytne a volá: „Rychle, znič ho, Eliško!“ Víla na vte-

řinu zaváhá a pak honem odříkává kouzlo a kniha se Černoočkovi 

v rukách promění v prach. Zloboočko i Drzoočko raději zmizí. Vítr prach 

rozfoukává a kouzla pomalu ztrácejí účinek. Vítr ustává, do řeky zase při-

teče voda, stromy se zazelenají a pampelišky opět vykvetou. Jen Eliščin 

domeček, který Zloboočko poničil sám a ne kouzlem, zůstane rozbitý. „To 

si vypiješ!“ vyhrožuje Fany Černoočkovi. „Dneska může Eliška přespat 

u nás, ale hned zítra ráno za svítání...“ pokračovat už žabák ani nemusí. 

„Všechno spravím! Moc mě to mrzí! Opravdu!“ dušuje se Černoočko. Ani 

nečeká na ráno a pustí se do opravování hned. 

 
Pokračování příště 

Č T E N Í  N A  P O K R A Č O V Á N Í  

Magdalena Müllerová 
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Bylo jaro. Všechno dokola kvetlo a bzučelo. 

Ani v domečku žabáka Fanyho to nebylo ji-

nak. Všichni netrpělivě čekali narození ma-

lého žabáčka nebo žabičky. „Tak co, už je na 

světě?“ přiběhla udýchaná víla. „Ještě ne,“ 

zamumlali žabáčci. Byla jim dlouhá chvíle 

a roupama nevěděli, co dělat. „Zahrajte si 

nějakou stolní hru,“ navrhla Petra. „Nám se 

nechce,“ řekli sborem Matýsek, Josífek 

i Lukáš. 

 „Nebo na schovávanou,“ mrká spikle-

necky Eliška. Však ví, co mají žabáčci nejradši. Ale ani tady nepochodila. 

Už je skoro půlnoc a žabáčci se bojí. „A co si přečíst knížku?“ zkouší to 

Fany také marně. Žabáčci jsou ospalí a mrzu-

tí, spát ale nechtějí. „Co pohádku v televizi? 

Ale výjimečně?“ napadlo Petru. „Tak jo,“ od-

hopkají tři bráškové na gauč. 

 Mezitím Černoočko doma vymýšlí, co by 

provedl. U Fanyho je rušno a nikdo si mne 

určitě ani nevšimne. Možná ho trošku mrzí, 

že ho nepozvali. Ale může se jim divit? 

„Schovám se do jeskyně u jejich domečku,“ 

rozhodne se. Bude pozorovat ten rumraj 

a nějaká kulišárna ho určitě napadne. Není 

odtud ale dobře vidět, a tak se připlíží k do-

mu a nakukuje oknem. 

 Ani Petře to neutíká. „Půjdu se na chvíli 

projít,“ oznámí. „Jejda,“ lekne se Černoočko 

a hupne pro jistotu do komína. Žabka se pro-

chází a v tom jí na bříško spadla první kapka 

rosy. A malá žabička je na světě. „Vítej!“ bere 

Lenka Kanellia a děti z Českého krajanského spolku v Athénách: 
Kristýnka Kanellia, Kristínka Karamatzani, Ariadni Mitsiou, Eliška Skalická, 

Matyáš Skalický, Zoe Skandali, Stefania a Karolina Angelopoulou 
Č T E N Í  N A  P O K R A Č O V Á N Í  

Jak Fany s Petrou čekali 
přírůstek do rodiny 

Kristínka Karamatzani 

Kristínka Karamatzani 
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ji Petra do náručí a honem hopsá domů. „Je to 

holka,“ usmívá se Fany. „Jé, holkaaaa...“ zklama-

ně povídá Matýsek. „Jééé, holka!“ Piští nadšeně 

ostatní. Černoočko využil povyku a vletěl nepozo-

rovaně do kuchyně. Už mu z toho dlouhého čekání 

notně vyhládlo. „O moc lepší než pavouci,“ kouká do lednice. Celou ji vy-

jedl a s plným břichem se svalil dovnitř. V lednici ale byla zima, proto se 

zachumlal do svého pláště. 

 „Jak se bude jmenovat?“ 

zeptala se Eliška. „Matylda, 

Runhilda, Kristýnka, Artemis, 

Karol, Stefi, Zoinka!“ překřiko-

vali se žabáčci. „Eliška!“ volá 

i Matýsek. Už i jemu se zdá to 

zelené mrně docela roztomilé. 

„Eliška,“ usmívají se na sebe 

Fany s Petrou. „Po tobě,“ podí-

vají se vílu. Matýsek se ještě 

trošku zlobí, že si ho nikdo ne-

všímá. „Je malá,“ pohladí ho 

mamka po zelené šešulce. „Ty 

už jsi velký kluk!“ mrkne. Ma-

tyáš hned jakoby ještě trochu poporostl. Eliška začne zívat. Je čas ji nakr-

mit a dát spát. Víla jí zazpívá ukolébavku a už spí. Pak přečte pohádku 

i žabáčkům a hupky na kutě. 

 „Málem bych usnul,“ protáhne se Černoočko. „Co že je tu najednou 

takový klid?“ vyletí z ledničky a rovnou do Eliščina pokojíčku. 

„Helemese,“ usmál se na mimčo. Pak si ale vzpomněl, že je strašidlo stra-

šidlácký. „Bububu!!!“ postrašil ji na uvítanou. Eliška začala plakat. Jak 

otevřela oči, povídá Černoočko překvapeně: „Ty máš černá kukadla jako 

já.“ Hlasitý pláč ale všechny probudil. A koho to nevidí nad kolébkou. 

„Nezlobte se. Já ji zase uspím. Viděli jste ty oči?“ říká strašidýlko. „Máš 

štěstí, že jsem unavený, jinak bych tě...“ „Pojď, jdeme spát,“ odvádí Petra 

Fanyho a ostatní zase do postýlek. Eliška letí domů a Černoočko? Černo-

očko houpal malou rosničku, dokud zase pěkně neusnula. 
Pokračování příště 

Č T E N Í  N A  P O K R A Č O V Á N Í  

Eliška Skalická 
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Fany: „Dělali jsme vám s Petrou,     

Lukášem, Matyášem, Josífkem, Eliš-

kou a Černoočkem společnost celý rok. 

Nedávno se nám narodila malá Eliška 

a jistě si umíte představit, že do slova 

a do písmene nevíme, kam dřív skočit. 

Čeká nás spousta práce, ale nebojte! 

Krajánek pro vás od září připravuje  

nové čtení na pokračování.“ 

Lenka Kanellia Č T E N Í  N A  P O K R A Č O V Á N Í  

Rozloučení 

Matyáš: „Jé, a co to bude? Já po 

prázdninách půjdu do žabí školy 

a budu si už taky moci sám číst!“ 

Petra: „To zatím nemůžeme 

prozradit. Je to překvapení! 

Řekni dětem ahoj a běžíme 

k Elišce, zase brečí.“ 

Stefi Angelopoulou , Athény 
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Kam psát a posílat fotky a obrázky? Přece na casopiskrajanek@gmail.com. 

HEZKÉ PRÁZDNINY! 

Č T E N Í  N A  P O K R A Č O V Á N Í  

Lukáš: „Kdo ví! Ale klidně nám napište 

z prázdnin, budeme se těšit! A kdybyste 

viděli nějakého našeho žabího kamará-

da nebo kamarádku, vyfoťte nám ho ne-

bo namalujte.“ 

Černoočko: „Mějte se hezky, lumpí-

ci a zlobílci! Kdybyste měli chuť, mů-

žete mi kdykoli napsat a pomoci mi 

vymyslet nějakou lumpárničku...“ 

Eliška: „Hezké prázdniny, děti!“ 

Anna Moscardino , Milán 

Josef: „To je loučení, jako by-

chom se už neměli nikdy vidět. Já 

mám tušení, že se ještě potkáme!“ 
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