
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název práce 
 

 

Sen 
 

Jméno a příjmení: Nikol Fabianová 

Třída: 8.B 

Věk: 13 let 

Téma: 
Lze vše spočítat? 
Počítání oveček.... 

Adresa: ThDr. M. Mičoly 929, 756 54 Zubří 

Škola: ZŠ Zubří, Hlavní 70, 756 54 Zubří 

Telefon: 571 658 920 

Datum: 15. 11. 2013 

 



1 
O poklad strýca Juráša 2013/2014 

 

Sen 

 
Přemýšlím, přemýšlím, zatím nic nemám, 
pořád jen tak něco v hlavě hledám. 
Kdopak mi poradí, co napsat mám? 
Ááá, už to mám! 
 
Jedna, dva, tři, čtyři, pět, 
dnes vám budu vyprávět 
o tom, co prožila jsem za jeden den. 
 
Jednoho večera šla jsem spát, 
usnout jsem nemohla, 
 začala jsem počítat. 
Počítat ovečky, 
 běžely po poli,  
myslel sis, že po cestě? 
Po cestě nikoli. 
 
Ovečky následovat jsem šla, 
a pak jen velká tma! 
Dovedly mě na místo, 
které jsem neznala, 
a tak jsem se jen tak toulala. 
 
Nikdo nikde, jen já sama, 
oblečená do pyžama. 
I ovečky šly už spát, 
a já začala se bát. 
 
V tu chvíli jsem spatřila        
osobu neznámou, 
copak to dělá? 
Ona snad jde za mnou?! 
 
Jde blíž a blíž, čím dál tím víc, 
a já jen stojím a nedělám nic. 
Už je u mě, já se chvěji 
a vidím v ní velkou naději. 
 
Byl to chlapec, s vlasy černými jako uhel, 
jméno mi povědět nechtěl, bohužel. 
Zamilovala jsem se do chlapce beze jména, 
v tu chvíli se odehrála děsivá scéna. 
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Náhle se otevřela skála,  
která chlapce rychle vtáhla. 
V uších mi zněl známý hlas, 
 povídal o čtyřech úkolech, 
které splnit bych měla včas. 
 
Roční období překonat mám. 
První z nich byl úkol snadný,  
musela jsem najít květinu jarní. 
Našla jsem sněženku, byla jsem ráda, 
 že první úkol jsem tak snadno zvládla. 
 
 Druhý úkol těžší byl, nakonec se mi podařil.  
Zjevila se letní víla, která mi úkol nařídila. 
 Přeplavat řeku jsem musela,  
velmi jsem se při tom nadřela. 
 
Podzimní úkol byl už těžký, 
pochytat měla jsem všechny ježky. 
 
Na skálu vysokou vyjít mám.  
Hlava se mi točí, 
nohy mě zebou ve sněhu,  
ruce mi mrznou na ledu. 
Jak se blížím k cíli, 
 mlha a sníh se rozprášily. 
 
Na vysoké skále chlapec tam stál, 
 díval se na mě a krásně se usmíval. 
Chystal se mi jméno říct, 
vtom slyšela jsem píseň v uších znít. 
 
Otevřu oči, a co to vidím?! 
Mobil zvoní, v pyžamu jsem,  
byl to snad jen sen? 
 
Těším se, až pomine den 
a večer se mi bude zdát 
opět krásný sen. 
Až zjistím, kdo to je 
 a jak se vlastně jmenuje. 
 
 
 


