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....Bylo nebylo, tedy spíše bylo, než nebylo, jedno malé městečko. Neleželo ani za sedmero 
horami, ani za sedmero řekami, ale leželo kousek od hor Jizerských a kousek od Krkonoš. 

No, možná leželo ještě o kousek dál.... Místo sedmera řek, protékala jím jenom řeka Jizera a 
potok Žernovník. V tomhle městečku bydleli Lucka, Péťa a Vilda. 



 



 
Kapitola první 

 
VE ŠKOLCE 

 
Petr, Lucka a Vilda byli kamarádi už od školky. 
Péťa byl tak trochu  rošťák, jak má správný kluk být, Lucka byla rozumná. Tohle o nich 
říkaly paní učitelky ve školce, když si pro ně maminky odpoledne přišly. O Vildovi neříkaly 
nic. Vilda byl medvěd. Plyšovej. Velkej. Lucka ho dostala, když jí byly tři roky, aby ji hlídal 
a chránil. A protože kamarádila s Péťou, bylo jasné, že Vilda bude i jeho kamarád. To dá 
rozum. 
Vilda chodil s Luckou do školky, na nákupy, k zubaři i na gymnastiku. Všude ji hlídal a 
chránil tak nejlépe, jak uměl. Když Lucka ve školce zakopla, zařídil to tak, aby spadla na 
něj, do měkkého. Když Tonda omylem převrhl při svačině horký čaj, nechal ho nasáknout 
do svého kožíšku, aby se Lucka neopařila..... 
Paní učitelky ve školce věděly, že Lucka bez Vildy nedá ani ránu, a vůbec jim nevadilo, že u 
stolečku pro pět dětí sedí Lucka, Péťa, další dva jejich kamarádi a samozřejmě Vilda. Vilda 
s dětmi nikdy nic nenakreslil, nevymodeloval ani neslepil, při obědě ani při svačině nic 
nejedl (jenom občas ujídal s Luckou med), ale pořád děti bedlivě sledoval a dával 
pozor......... 
Jednou se dokonce stalo, že rošťák Péťa neopatrně běžel po třídě, narazil do žebřin na zdi a 
vyrazil si zub!!! Všichni ve školce lezli po zemi a zub hledali. Bolelo to a Péťa musel jít k 
paní zubařce. Vilda šel samozřejmě s ním. Zubařka Péťovi zkontrolovala ostatní zoubky, 
jestli se nehýbou a potom mu řekla, že to nevadí, že už by mu zoubek stejně brzy vypadl a 
dala mu ho i s pytlíčkem zpátky, že ho má doma schovat pod polštář pro Zoubkovou vílu. 
Vildovi, který se v ordinaci zatím pořádně rozhlédl, dala do tlapek barevnou cedulku. Byly 
na ní obrázky a nějaká písmenka.... Paní učitelka ve školce potom dětem povídala o tom, že 
musí být příště opatrnější, cedulku jim přečetla a společně si ji vystavili na nástěnku 
 
 

 
 
 

 



Za pár dnů se zase stalo, že Fanda, to je Lucčin velký brácha jel na kole a... 
 

ULOMENÝ ZUB 
Matyáš Makula 4.B 

Jednoho dne, jel kluk jménem fanda na kole po silnici. Jel pomalu, ale pak 
si řekl: nic tady nejede, tak proč bych nezrychlil? A tak Fanda zrychlil. 

V tom nečekaně vyjelo auto ze zatáčky a uvidělo Fandu jak jede rychle, a 
tak začalo brzdit. Fanda si také všiml auta a také začal brzdit. Jenže 

zmáčkl přední brzdu, a přeletěl přes řidítka na zem.  „Áááááá.“ 
Auto zabrzdilo včas, a tak k žádné srážce naštěstí nedošlo. Najednou z auta 

vylezl medvídek Vilda a říká „Nestalo se ti nic?“ Fanda zvedl hlavu a 
odpověděl: „Ne, nestalo, ale brní mě celá pusa.“ Medvídek Vilda řekl: 

„Pojď, pojedeme v mém autě k zubnímu lékaři.“ A tak medvídek Vilda 
naložil Fandu i s jeho kolem a jeli. 

Cesta jim ubíhala a najednou medvídek Vilda řekl.  „Tak a jsme tady.“ 
„Dobrý den“, pozdraili Vilda i Fanda zubního lékaře. „Máme tady jeden 

ulomený zub.“ řekl medvídek Vilda panu doktorovi. „Na to se tedy musíme 
podívat“ „Otevři prosím pusu, hmmmm...“ řekl zubař a po chvilce odešel 

do své laboratoře. 
O 30 minut později 

„Fando, mám pro tebe náhradní zub, říká se tomu zubní korunka. Hned ti 
ji nasadím, hlavně se nevrŤ a neboj, nic už bolet nebude.“  „Tak a je to.“ 

„Jupí.“  vykřikl Fanda 
Všechno dobře dopadlo. Fanda znovu jezdí na kole, ale už je opatrnější. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No, řekněte, ještě že jsem si z minule pamatoval, že i s kouskem ulomeného zubu si zubaři 
dokáží poradit! A taky je štěstí, že jsem zrovna jel kolem v tom autě já.... 

Od teďka už vím, že když ten ulomený kousíček nejde přilepit, nebo ho nenajdeme, jde na 
zub dát korunka, která ho chrání.  Nejdřív jsem si teda myslel, že pro ni ten zubař šel do 

banky, a že si ji Fanda dá do kasičky......  Ale potom mi to vysvětlili :-)) 



 
 

Kapitola druhá - SNY 
 

Jednou večer, když Lucka s Vildou doma dojedli svůj oblíbený chleba s medem, zalezli si 
společně do postýlky a prohlíželi si svou nejoblíbenější  pohádkovou knihu o medvědech. 
Maminka sice na Lucku volala, ať si nezapomene vyčistit zoubky, aby se jí nekazily, ale 

Lucce ani Vildovi se už do koupelny vůbec nechtělo..... Když Lucka konečně usnula, zdál se 
jí zvláštní sen...... 

 
JAK ŠEL VILDA K ZUBAŘI 

Kryštof Šmoldas 4.B 
 

Žil byl jeden medvídek a ten se jmenoval Vilda. A ten měl rád med. Jednou 
když se takhle oblizoval po další spořádané sklenici medu tak leknutím vyjekl 

bolela ho stolička! Tak honem pelášil za zubařem. Celou dobu co seděl v 
čekárně se klepal strachy a zakrýval si svoji bolavou tlamu. 

Když na něj přišla řada, tak se mu zježila hrůzou srst. Lehl si do lůžka a pan 
zubař ho prohlédl a zjistil, že má zkažený zub! Na místě mu ho vytrhl velkými 
kleštěmi! Pak méďovi Vildovi řekl, že by neměl tolik mlsat med. A medvídek 
sliboval, protože takovou hrůzu nechtěl znovu zažít. A od té doby už se tolik 

nepřejídá medem. A z toho plyne ponaučení: Nejezte tolik sladkostí a myslete 
na své zuby! 

 
Ale protože si ráno Vilda na nic nestěžoval, usoudila Lucka, že to byl opravdu jenom sen a 
moc se jí ulevilo. Pro jistotu si ale to ráno čistila zoubky mnohem déle a pečlivěji, než 
jindy.... 
 
Ale zubní sny měly i jiné děti :-)) 
 

Bezzubý sen 
 Ela Berntová 4.B 

 Jdu na hřiště do Železného Brodu,doprovází mě můj medvídek Vilda. 
 Nejdřív jsme se houpali na houpačkách,a pak jsme hráli vybiku. 
Dostali jsme hlad.Po svačině přišly kamarádky a skákali jsme přes 
švihadlo,hráli na schovávanou.Když holky odešly,chtěli jsme se s Vildou ještě 
pohoupat. Já spadla a vyrazila si stálý zub. 
 Naštěstí jsem měla mléko v krabičce ze školy, zub který mi vypadl, jsem si do 
něj dala. Zavolala jsem mamce, aby si pro mě přijela. 
Medvídek Vilda se mnou čekal a utěšoval mě. 
Už jsme byli v autě, mamka rychle volala zubaře. 
Cccrrr zvoní budík 7:15 že by se mi to vše jen zdálo? 
 Kouknu se na Vildu a ten ještě spí. 
 Kontrola zubů - UFFF mám všechny, byl to jen špatný sen. 
 

 
 
 



 
Kapitola třetí 

 
VE ŠKOLE 

 
Letos bylo Lucce šest a Péťovi už dokonce sedm. Museli do školy. Mají novou paní učitelku, 
které vůbec nevadilo, že Péťa s Luckou chtějí sedět v lavici v řadě u okna spolu, ale mne, 
medvěda Vildu, ve škole nechce. To teda nevím proč! Umím všechno, co děti! Možná i 
víc..... 
  Když mě Lucka první den přinesla do školy, paní učitelka se na mě sice pěkně usmála, ale 
musel jsem sedět na koberci vzadu ve třídě, mezi věšákem a skříňkou na výtvarné potřeby, 
úplně na druhém konci třídy, než moje Lucinka s Péťou. Uf..... Sice jsem slyšel všechno, co 
si děti s novou paní učitelkou říkají, ale skoro nic jsem odtamtud neviděl. A  jak jsem asi 
mohl dávat na děti pozor, když jsem byl tak daleko od nich?!! 
 O přestávkách si děti mohly hrát na koberci vzadu ve třídě, ale mě si moc nevšímaly.... Byl 
jsem po dlouhé době tak sám.... 
 Do jídelny na oběd mě nevzali vůbec!! 
Odpoledne po obědě se navíc děti do třídy nevrátily! Trvalo to strašně dlouho, a asi jsem si i 
trochu schrupnul :-)), než se pro mě Lucka s panem školníkem vrátila. Péťa na nás čekal 
před školou. Hurá! Jdeme si konečně hrát, pomyslel jsem si, a na rozdíl od dětí, jsem se na 
další den ve škole vůbec netěšil..... 
 
Skončil jsem zase u věšáku. Tentokrát mě ale Lucka posadila nahoru na tu výtvarkovou  
skříňku. To byl rozhled! Viděl jsem nástěnku i květiny na oknech. Viděl jsem i Lucku s 
Péťou! Sledoval jsem je celé dny, jak se učí psát a číst a taky počítat. Hlídal jsem jejich 
výkresy ve své skříňce, a občas jsem ve škole i přenocoval!!! 
Netrvalo dlouho a děti uměly číst i psát a já, medvěd Vilda, jsem to uměl taky! Z mého 
místa na výtvarkové skříňce bylo krásně vidět na třídní nástěnku. Nejprve jsem si přečetl, že 
jsme třída 1.B. Hned potom, kdo má na starosti zalévání kytiček, kdo hlídá třídní knihu a 
kdo má ten týden službu na tabuli. Také tam byla cedulka s telefonními čísly na policii, 
hasiče a sanitku. Visel tu i návod na 1.pomoc, kdyby se mým dětem něco stalo a také hrozně 
dlouhý Školní řád. Ten jsem si četl jen když jsem se nudil. (a myslím, že mimo mě ho četla 
už jen paní učitelka) 
Ze své pozorovatelny jsem slézal čím dál méně. Vlastně jenom občas o přestávkách a 
vždycky, když šla Lucka k zubaři. Pečlivě jsem ale sledoval vše, co se ve třídě děje a 
všechno, všecičko jsem si pamatoval. Za dětmi občas chodili do školy chytří lidé se 
zajímavými projekty (tak se tomu povídání prý říká) a povídali si s dětmi o přírodě, o 
dravých ptácích, o zdravé výživě, nebo o prevenci úrazů, a také o čištění zubů - to vám byla 
legrace, když si všichni obarvili zuby na modro a potom se je učili čistit :-) Jen si teď nějak 
nemůžu vzpomenout, jak tomu říkali... 
Naštěstí si na tohle povídání vzpoměla i Andrejka od nás ze třídy 
 
 

JAK SI HONZÍK VYRAZIL ZUB O PAŘEZ 
Ella Blažková 

 
 
Byly jednou dvě děti, Andrejka a její mladší bráška Honzík. Bydlely s rodiči ve 
městě, ale prázdniny trávily u babičky. Děti se k ní vždy moc těšily. Měly tam 

kamarády a blízko les a potok, kde se odehrávala ta největší dobrodružství. 
Také tam za nimi jezdil medvídek Vilda. Vilda je plyšový medvídek, který bydlí 



v dřevěné chaloupce se zahrádkou. Má rád děti a přírodu. 
Jednoho dne přišel mdvídek Vilda s nápadem, že by se mohli vydat za 

pokladem. Měl mapu s pokyny, jak postupovat. Druhý den bylo krásné počasí, 
pro hledán pokladu jako stvořené. Děti (dohromady jich bylo pět) se sešly u 

babičky na zahradě a vyrazily na cestu. 
 

 
 

Dle pokynů šly podél potoka. V jednom místě jej přebrodily. Pokračovaly lesem, 
až je mapa dovedla ke starému dubu. U kořenů byla díra. Honzík tak pospíchal, 
aby díru prozkoumal, že zakopl, a při pádu narazil bradou na pařez. Najednou 

mu přímo do dlaně vypadl zub. 
 Vilda hned přispěchal a radil mu, aby si ho zkusil dát zpátky, ale nešlo to.  
Andrejka si náhle vzpoměla: „Počkejte, ve škole jsme si říkali, že když zub 

nejde vrátit zpět, musáme ho dát do mléka a odvézt k paní zubařce. „ Honzík se 
na ní smutně podíval. „Kde chceš tady uprostřed lesa najít mléko?“ Medvídek 

dostal nápad. „Co když je tu někde poblíž nějaká hájovna, třeba tam bude hajný 
a bude mít mléko.“ 

Děti se rozutekly hledat stezku. Všichni úplně zapoměli na poklad. Jen pro 
Honzíka byl poklad důležitější než zub. Sáhl do díry, nahmatal nějaké ucho, 
zatáhl za něj a vytáhl z díry starý odřený hrnec plný bonbonů. „Tomu říkám 

tedy poklad“, pomyslel si. Mezitím děti nalezly cestu k malém domku. 
Honzík jim ukázal poklad. Děti výskaly radostí. Spravedlivě si jej rozdělily a 
vydaly se po cestě k domku. Měly štěstí, že paní, která v domku bydlela, měla 

nejen mléko, ale i skleničku a ještě jim poradila kratší cestu domů. 
 
 

To jsem ani nevěděl, že mám někde na venkově takového šikovného  jmenovce, medvídka 
Vildu :-) Připravit dětem hru, schovat v lese hrnec s bonbony a ještě je nasměrovat pro 

pomoc, na to musí být medvěd  tuze chytrý!!!! 
 
 
 
 



Kapitola čtvrtá - Holčičí čtyřlístek 
Péťa byl sice Lucčin nejlepší kamarád už od školky, ale byl to kluk.... Já jsem zase jenom 
plyšák a do holčičích věcí taky moc nevidím.... Lucka proto začala ve škole kamarádit s 
Aničkou, která seděla v lavici před ní. Do jejich holčičí party patřily ještě Kája a Ela ze třetí 
lavice u dveří. A dnes vám musím vyprávět, co všechno tenhle holčičí čtyřlístek vyvedl..... 

 
PŘÍBĚH O ANIČCE A JEJÍ NEHODĚ 

Štěpánka Jonášová 4.B 
 

Jednoho slunečného dne se Anička rozhodla, že půjde s kamarádkami na kolečkové 
brusle. Maminka to dovolila a řekla“ „Aničko buď opatrná, nedělejte  žádné blbosti a 
ať se ti nic nestane.“ řekla maminka. Anička popadla brusle, helmu, chrániče a vak s 
pitím a svačinou a šla. 
Když  se sešla s Luckou, Kájou a Elou, nasadily si brusle a Lucka mě posadila na 
lavičku a šly jezdit. Chvíli tak jezdily a Káju napadlo, že by si mohly dát na cestu 
kamínky a přeskakovat je. Holkám se nápad líbil, tak šly sbírat kaminky a daly je na 
cestu. Holky mezi sebou soupeřily a byla to velká zábava až do té doby, než Anička 
škobrtla o kamínek, spadla a vyrazila si zub a ten jí vypadl z pusy na zem. Bohužel už 
to nebyl mléčný zub. Anička velice brečela. V tom si Ela vzpoměla, že má k pití 
mléko! To by přece mohlo pomoct zub zachránit! Dívky začaly vypadlý zub hledat 
mezi kamínky. Po chvíli se jim to povedlo. To bylo radosti. Ela vyndala láhev z 
batohu a přinesla ji Aničce, aby dala zub do mléka. Kája šla zavolat mamince Aničky, 
aby jí řekla, že si Anička vyrazila zub. 
Jakmile to maminka slyšela, běžela za Aničkou. Když tam přiběhla, zavolala a 
objednala Aničku k zubnímu lékaři, aby se na to podíval a pokusil se dát zub zpátky. 
To se nakonec podařilo, takže vše dobře dopadlo. 
 

 
KÁJA A JEJÍ NALOMENÝ ZUB 

Lucie Krajdlová 4.B 



 
No, ale ve třídě máme ještě jednu Aničku, abyste věděli... Taky je to brusařka, ale má radši 
lední brusle. A protože mě dneska Lucka zapoměla ve škole, pojedeme  s  Aničkou bruslit :-)   
Hurá!! 
 

VYRAŽENÝ ZUB 
Ema Šilhánová 4.B 

Jednoho dne se Anička rozhodla, že se půjde zeptat maminky, jestli nepůjdou na 
lední brusle. A maminka jí řekla, že ano, ale že si musí sbalit všechny věci. 
Anička rychle běžela do svého pokoje. Zbalila brusle, helmu, rukavice a hlavně 
si vzala mě, plyšového medvídka Vildu. Během chvíle se jelo na brusle. Oba 
jsme se moc těšili. Na kluzišti si Anička vzala brusle, helmu a rukavice. A mě si 
dala do batůžku, který měla na zádech. Sice se Anička trochu bála a jezdila 
pomalu, ale nás oba bruslení bavilo. Po chvili začala jezdit rychleji a nebyla 
tolik opatrná. Najednou tak zrychlila, že nestihla zabrzdit a narazila do ohrazení 
kluziště. Začala hodně plakat, vyrazila si přední zub. Já jsem ji utěšoval, hladil 
a řekl jsem jí : „Vem zoubek a opatrně za maminkou. Zoubek se musí umýt a 
dát do mléka.“ Maminka s Aničkou vše udělaly a jelo se k zubaři. Zubař zjistil, 
že zub je ulomený. Já jsem Aničku objímal, aby se tolik nebála. Zoubek se 
přilepil a vše dobře dopadlo. Anička dostala ponaučení, že musí být vždy 
opatrná. Mě i mamince moc děkovala, že jsme jí pomohli a byli s ní. 
 
I já jsem dostal od pana zubaře pochvalu za statečnost, ale příště prý nemáme zoubek ničím 
umývat. No, to jsem to zase trochu popletl, že? Ještě že pan zubař byl šikovný a poradil si s 
tím :-)) 
 
 

 
 
 
Na tom kluzišti s námi byla i Lucčina kamarádka Jana. A když viděla, co se Aničce stalo, 
vyprávěla to doma takhle: 
 
 



 
ANIČKA NA KLUZIŠTI 

Jana Aubrechtová 4.B 

 
 
  Musím vám ale ještě říct, že jsem na ty svoje holky pyšnej!! Když už vymyslí blbost a 
něco se stane, zachovají se správně. Přesně tak, jak jim to ve škole říkala ta paní z projektu 
DĚTSKÝ ÚSMĚV – no jo...., tak se vlastně to zubočistící  povídání ve škole jmenovalo!! A 
ta paní dětem ve třídě nechala podobnou kartičku, jako jsem dostal minule u zubaře s Péťou, 
tak jsme si ji dali zase taky na nástěnku. A holky si to dobře pamatovaly. 
 
 
  



 

Kapitola pátá - I kluci sportují 

Tonda a hokejový tréning 

Jiří Šefr 4.B 

Jednou Tonda Polívka jel na hokejový tréning. Když přijel, nazul si brusle a 
nastoupil na led. Začal zápas a Tondův tým vyhrával. Petrovi ze soupeřícího 
týmu se to ale nelíbilo, tak se rozjel proti nejlepšímu hráčovi Tondovi a srazil 
ho. Tonda spadl a bouchl se do hlavy o led. Když za ním přiběhl jeho nejlepší 
kamarád Honza, zjistil, že má Tonda vyražený zub. ”Kéž by tu s námi byl 
medvídek Vilda, o kterém nám říkali ve škole.“ povzdechl si Honza “Ten by 
nám poradil, co dělat s vyraženým zubem.” 

Najednou Honza i Tonda uslyšeli, jak na ně někdo volá. Otočili se a za nimi stál 
medvídek Vilda. “Ahoj kluci,” pozdravil Vilda “co se stalo?” 

“ Petr mě srazil, já spadl na led a vyrazil jsem si zub.” odpověděl s brekem 
Tonda. “A to si kluci nic nepomatujete z toho, co vám ve škole říkali o 
vyraženém zubu?” řekl Vilda, ale na kluky se nezlobil ”Tak byste měli ve škole 
dávat větší pozor. Když si vyrazíte zub, nejprve ho zkuste zastrčit zpátky do 
dásně, pokud to nejde, dejte zub do nádoby s mlékem, ale nikdy se nedotýkejte 
jeho kořenu. Potom rychle k zubaři.” 

Tonda si vzal svůj zub ze země. Nejdřív ho raději ho opláchli vodou z láhve na 
pití. Pak si ho Tonda zkusil dát zpátky do pusy, ale zub tam vůbec nedržel a 
Tondu to hrozně bolelo. Tak Honza doběhl pro svoji školní tašku a přinesl 
mlíčko, které dostávali ve škole k svačině. Pak si z penálu vyndal nůžky a 
odstřihl horní stranu krabičky mléka, trochu mléka odlil a pak tam Tonda 
opatrně položil svůj zub. Mezitím pro Tondu přijeli rodiče. Tonda nasedl k nim 
do auta i se svým zubem v krabičce od mléka a všichni co nejrychleji odjeli k 
zubaři.  Když další den Tonda přišel do školy, jeho zub vypadal jako nový. 
Honza se ho hned ptal co mu u zubaře dělali. Tonda mu vyprávěl, jak mu zubař 
opatrně nasadil zub zpátky a potom ho upevnil drátkem, aby znovu nevypadl. 

O velké přestávce se ve třídě objevil Petr. Honza už chtěl Tondu bránit, protože 
si myslel, že se přišel Tondovi posmívat. Ale Petr se tvářil smutně a něco držel 
za zády. Když přišel k Tondovi, řekl: ”Promiň, moc mě to mrzí.” Pak ukázal, co 
schovává za zády. V ruce držel plyšového medvídka, který vypadal úplně stejně 
jako Vilda. ”To je pro tebe” řekl Petr a podal Tondovi plyšového medvídka. 

Tondův zub byl zachráněn a z Tondy a Petra se stali dobří kamarádi. 

To by mě tedy zajímalo, jestli ten medvídek, co ho Tonda dostal, je mi opravdu tolik 
podobný. Hi hi hi. V každém případě musím Tondovi říct, že příště nemá otálet, zub určitě 
ničím neoplachovat a radši ani nezkoušet ho sám vrátit. Bude lepší, když ho zrovna šupne 
do mlíčka a hurá k zubaři :-) 

 

 

  



 

A ještě jeden hokejový a jeden fotbalový příběh bych tu pro vás měl, ať máme ty klučičí 
sporty z krku. Protože tady je to fakt  často o zuby :-( 

 

LEDNÍ HOKEJ 

Tobiáš Kořenský 

 

Příběh se odehrává v jedné malé vesnici na severu Čech. V zimním období zde 
kluci hrají každou sobotu hokejový turnaj. Náš tým se jmenuje Lední medvědi a 
naším maskotem je medvídek Vilda. Minulou sobotu se tu stalo něco 
neuvěřitelného. Hráli jsme proti Škorpionům. Můj kamarád Honza útočil na 
bránu a soupeř mu podrazil nohy a on si o mantinel vyrazil zub. Zub jsme našli 
pod brankou a dali jsme ho do krabičky s mlékem. Honzovi jsme na cestu dali  
našeho maskota- pan zubař Honzovi zub zachránil. Soupeř se omluvil a turnaj 
jsme pro Honzu vyhráli. 

 



 

 

FOTBALOVÁ SRÁŽKA 

Václav Ulrich 4.B 

Jmenuju se Pepa a mám plyšového kamaráda medvěda Vildu. 

Jednou jsme jeli na prázdniny na Lipno. První den jsme si chtěli vyzkoušet 
jízdu na paddleboardu. Vildovi se  ale můj nápad nelíbil. Měl strach, že si 
ublížíme. A tak jsme začali vymýšlet novou zábavu. 

 Rozhodli jsme se, že půjdeme na hřiště. Parta kluků tam hrála fotbal. Chvíli 
jsme tam stáli a pak za mnou přišel jeden kluk z té party. „Nechceš si s námi 
zahrát?“ zeptal se mě. Rád jsem se k nim připojil. Medvídka Vildu jsem položil 
na nejbližší lavičku, aby mi fandil. Všichni hráči byli do hry moc zabraní až 
došlo ke srážce a vyrazil jsem si zub. Dlouho jsme ho nemohli najít. Zub jsme 

nakonec našli u Vildy na lavičce. 

Kamarádi doběhli do restaurace pro sklenici mléka. Do ní jsme zub dali. Běžel 
jsem za maminkou a ta mi řekla, že musíme k lékaři. Zubař byl šikovný a zub 
mi vrátil na místo. Ale bez poznámek k mojí neopatrnosti se to neobešlo. 

Musel jsem jemu i mamince slíbit, že budu na sebe opatrný. 

 

Musím vám pošeptat tajemství.... Nejsem tak úplně plyšový. Mám v sobě piliny!! Teda ne v 
hlavě, ale v bříšku.....  A kdybych se namočil, špatně by to se mnou dopadlo. Navíc asi 
neumím plavat!! Proto jsem nechtěl s Pepou na paddleboard... Radši sedím na lavičce a 
fandím fotbalistům. 



 

 
 

Kapitola šestá  – i Vilda může mít špatné svědomí 
 

Musím se vám dnes přiznat, že  nejenom děti tropí lumpárny. Ale když já mám ten med tolik 
rád, že někdy taky zapomenu dávat pozor  :-( 

 
VÝPRAVA ZA ZUBAŘEM 

Jakub Esselbach 
 Jednoho krásného léta si spolu hráli dva kamrádi . Adam a Karel. Přitom si 
Karel vyrazil zub. Doma ho dali do nádobky s mlékem. Pak na místo zubu dali 
tampón, protože to krvácelo a šli za zubařem. O něm se povídalo, že umí 
vyřešit každý problém se zuby. 
 Když se blížili k včelímu hnízdu viděli jak se z něho snaží dostat medvídek 
Vilda med. Najednou bác! Včelí hnízdo spadlo na zem a začali z něj vylétávat 
včeli. Včeli se vrhli na  Adama a Karla.  „Já jsem na včeli alergický“ křičel 
Karel a s Adamem běželi k nedalekému jezírku, ve kterém se včelám schovali. 
Medvíek Vilda si řekl, že jim potají pomůže, protože to byla jeho vina, že úl 
spadl. Když kluci došli ke skále (jak správně odhadovali 10 metrů vysoké), 
všimli si, že tam je vodopád.    
 Skála byla hrbolatá s mnoha převisy. Začali šplhat. Byli asi v polovině, když je 
najednou strhl vodopád. Medvídek Vilda jim hodil dolů lano (samozřejmě ne 
celé). Na poslední chvíli se kluci lana chytili a bezpečně po něm vyšplhali 
nahoru. Když vyšplhali na vrchol, byla před nimi poslední překážka. 
 Obrovské jezero. V jezeře se skrývali obrovské dravé štiky, což však kluci 
nevěděli. Vzali si člun a vydali se na druhou stranu jezera. Když se Adam a 
Karel přiblížili k místu kde jsou štiky, kde se vzal tu se vzal medvídek Vilda a 
štiky zahnal. Kluci se dostali bezpečně přes zbylou část jezera a po klikaté cestě 
se dostali k obydlí,kde měl ordinaci zubař. Ten Karlovi opravil zub a ukázal 
klukům bezpečnější cestu domů. 
 Doma maminky kluky pochválily,že si uměly poradit. 
 A medvídek Vilda? Ten už má čisté svědomí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jé, to je pěkný pocit, mít zase čisté svědomí.....Už jsem se bál, aby Káju ty včely kvůli mé 
mlsnosti ještě nepoštípaly.... To by mohlo být zlé, když je alergický. To jsem rád, že to tak 
dobře dopadlo. Ale mohl jsem Jakubovi opravit ty chybičky - přeci jenom nemám o češtině 
(při sezení na své výtvarkové skříňce pod nástěnkou) co na práci a leccos jsem už pochytil i 
o shodě podmětu s přísudkem i o koncovkách v ženském rodě, ale takhle je alespoň vidět, 



že ten příběh vymýšlel Kuba sám :-)) Moc hezky to o mě vymyslel :-)) 
 
 

NÁVŠTĚVA V ÚLU 
Štěpán Brožek 4.B 

 
Bylo krásné jaro a Anastazie, která chodila do 4.B se už nemohla dočkat, až 
vyrazí na svých in-line bruslích ven. Po chvíli co jela, se začala se zájmem 
rozhlížet , co je kde okolo ní zajímavé, najednou uviděla  hříbátko s maminkou 
a úplně zapoměla sledovat cestu před sebou. A v tom přehlédla obrubník, na 
který najela a vyletěla z cesty a narazila bradou na zem. Kousek od místa jejího 
pádu se mlsný medvídek Vilda  „MLSNIL“ zlatavým slaďoučkým medem. Měl 
u sebe svůj hrnek s mlékem, protože právě jím med rád zapíjel. 
Když uviděl nehodu holčičky, rozběhl se s hrnečkem, aby jí dal napít a uklidnil 
ji. Ona se docela lekla, ale napila se, zakuckala a najednou byl v mléce její 
vyražený zub!!! 
Vilda ani netušil, jak moc Anastazii pomohl - zachánil jí její zub. Ten si odnesla 
i s hrníčkem domů a odtud už jela s maminkou pro záchranu k paní zubařce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ach jo..... když já se ale tak rád MLSNÍM 
/to je ale super nové slovo, to budu ode dneška používat pořád :-)  / 
Ještě že jsem u sebe měl ten hrneček s mlékem, že? 
 



    
I Klaudie vymyslela příběh přímo o mě ! Tak si ho spolu pěkně přečteme. A protože Klaudie 
i pěkně píše, nechal jsem vám příběh přesně tak, jak ho vytvořila. 
 

O NEPOSLUŠNÉM MEDVÍDKOVI VILÍKOVI 
Klaudie Časárová 

 
 
 
 
 
 



 
 
A i Šimon vlastnoručně napsal příběh o mě, ale je to kluk, no... škrábe jako kocour, musím 
vám to tedy zase přepsat. Hi hi hi. 
 

Vilda a jeho zub 
Šimon Krykorka 4.B 

 
Jeli jsme s medvídkem Vildou na koupaliště. Nešli jsme pěšky, ale na kole. Na 
koupališti jsme si to užili. Plavali jsme v bazénu, jezdili jsme na tobogánu. A 
skákali do vody. Odpoledne nám rychle uteklo a byl čas vrátit se domů. Cestou 
nedával Vilda pozor a najel na obrubník. Sice měl přilbu, ale narazil pusou na 
řidítka a vyrazil si zub. Chvíli jsme ho hledali , až jsme ho našli  a dali jsme ho 
do lahve z vodou. Druhý den ráno šel Vilda k zubaři. Zubař Vildu pochválil, že 
jsme postupovali spávně a zub mu nasadil zpět do dásně mezi ostatní zuby. 
Vilda byl rád, že mu žádný zub nechybí. 
 
No to je jasné, že jsem rád, že mi žádný zub nechybí :-) ještě, že tam Šimon byl a pomohl 
mi ho najít, když už jsem takový nešika....... 

 

 



 

Kapitola sedmá - Uhlídat sportovce není snadné 

Musím vám říct, co jsem zjistil! Kluci a holky od nás ze třídy nejsou žádné pecky líné, ale 
radši jezdí na koloběžkách, a na bruslích a na kole a hrají fotbal a hokej a  houpou se na 
houpačkách......to všechno je občas pěkně nebezbečné...a mám dost práce je uhlídat..... 

PEPA U ZUBAŘE 

Jakub Čermák 4.B 

ŠTĚPÁNČIN VYRAŽENÝ ZUB 

Matouš Skrbek 4.B 

                 Byl krásný zimní den a děti z vesnice šly hrát hokej. 

Při hře Štěpánka dostala hokejkou do pusy. Po ráně spadla na zem a když se 
zvedala tak na zemi viděla krev. Chytila se za pusu a zjistila že nemá zub. Řekla 
to kamarádům a ti ho začali  hledat. Její kamarád Sebastian byl nejbystřejší a 
našel ho. Popadla své věci a  utíkala domů. Maminka doma uklízela a když 
slyšela bouchnutí dveřmi tak přišla ke Štěpánce a zuřila co se jí stalo. Dcera 
vytáhla zub a dali ho do sklenice s mlékem.Maminka zavolala panu zubaři co se 
stalo a zda mohou přijet. Pan doktor jim oznámil, že mohou přijít. Hlavně 
nesmí zapomenout vzít vyražený zub. Štěpánka s maminkou vyrazili do 
ordinace. Když přišli, tak je pan doktor přivítal a zeptal se, co se stalo. Dívka 
mu vysvětlila, co se jí přihodilo. Pan zubař byl moc šikovný a zub jí tam vrátil. 
Pacientku pochválil, že vyražený zub dala do mléka. Za statečnost jí dal 
plyšového medvídka. Štěpánka ho pojmenovala Vilda. Od té chvíle to byl její 
nejlepší kamarád a vždy, když se na něj podívala tak si vzpomněla na příhodu 
s vyraženým zubem a už si na své zoubky dávala pozor. 



 

 

 

 

Já si tedy myslím, že Štěpánčina maminka ani tak nezuřila, jako se spíš bála, ne?  Maminky 
to tak prý mají :-) Alespoň moje maminka se o mě vždycky hrozně bála. Já bych vám mohl 
vyprávět..... Vždycky když jsem ještě jako malé medvídě něco vyvedl, zachraňovala mě 
právě maminka. 

 

VILDŮV  VLASTNÍ PŘÍBĚH 

Terezka Ouhrabková 4.B 

 

Medvídek Vilda byl se svou maminkou na kluzišti a maminka mu říká. „Vildo, 
nejezdi tak rychle. „ 

Ale Vilda neposlouchal a tak se stalo, že z ničeho nic ležel na ledě. 

 „Vildo, vstávej“, volá maminka. „Ah au“, vydal ze sebe Vilda. Vstal a s 
brekem šel k mamince, která se o něj moc bála. 

„Jsi v pořádku, Vildo“? „Ano, mami, ale vypadl mi zub“. 

 „Podej mi ho prosím“ řekla maminka. „Proč?“  „To uvidíš. A máš ještě to 
mléko, Vildo?“ „Ano, na“.   „Děkuji. Dáme zub do mléka a rychle nastartujeme 
auto“. „A kam jedeme mami?“ „K zubaři Vildo.“ „Ale co s tím zubem bude 
dělat?“ „To uvidíš.“ 

„Už jsme tady, Vildo.“ 

Dali zub zubaři, zubař řekl, „co jsi dělal Vildo?“ 

„Jel jsem na ledě a vyrazil jsem si zub.“ „Aha, a je stálý, nebo mléčný?“ „To 
nevím jistě.“ „Tak se podíváme.“  „A nebude to bolet?“  „ Ne Vildo!“ 

Zubař zjistil, že zub je stálý a proto ho vrátil Vildovi do úst. „Chvíli si ho tam 
drž“, řekl zubař „a taky když příště budeš sportovat, nebo přecházet silnici 
dávej pozor!!“ 

Potom se rozloučili a Vilda s maminkou jeli domů. Od té chvíle Vilda svou 
maminku poslouchá, dává pozor kolem sebe a přemýšlí nad tím, co zrovna dělá. 
A ten zub ten naštěstí roste tak jak má. 

Tak tohle přesně se mi stalo, když jsem byl malý. A proto, když jsem vyrostl v moudrého 
medvěda, začal jsem dávat pozor na všechny „svoje“ děti . 

 

 

 

 

 



 

Sice jsem chytrý, vzdělaný a zodpovědný medvídek, ale všechno taky neznám....Nevíte 
někdo, co je to ta „karma“ ? U nás v plyšovém světě máme karmu jenom na ohřívání vody 
před koupáním. Ale ta naše karma za nikým neběhá a proto nemůže nikoho dohnat.... No, v 
každém případě, nás teď prý čeká příběh o tom, jak karma dohnala Frantu. Tak jdeme číst. 

JAK SI FRANTA VOJER ROZBIL ZUB 

Michael Ságl 4.B 

Byl jednou jeden zlobivý chlapeček, který dělal ostatním dětem naschvály. A 
jednoho dne se mu to vymstilo. Jel na kole do obchodu pro salám a spadl. Přišlo 
k němu dítě, kterému včera rozbil dálkové autíčko. A to dítě mu řeklo: No 
karma tě dohnala. A Franta se zeptal: Nevíš, co mám se zubem? A kluk mlčel, 
protože byl zlomený na 2 části. Tak běžel za maminkou a Franta se zeptal: Kam 
běžíš? A on řekl: Pro pomoc. Franta řekl: Proč se o mě tak staráš, když jsem ti 
ubližoval? No, věřím že se změníš. Kluk řekl: Běžím pro sklenici mlíka a do 
toho dáme ten zub. Franta se zeptal: Jaký zub? A chlapeček odpověděl: no máš 
zub na 2 části. A Franta řekl: No proto si mlčel, když jsem se zeptal, co mám s 
tím zubem. No tak běž pro to mlíko, ne?  A chlapeček běžel světlem o závod. O 
5 minut později jsem tu i s mlíkem a Franta řekl : Vyrvi mi ten zub prosím. 
Zrovna šel kolem zubař a vzal ho na ošetřovnu a tam mu ten zub spravil. A pak 
Franta už nikomu nedělal naschvály, protože už ví, že se mu to někdy vymstí. A 

to je vše. Loučí se medvídek Vilda. Jsem rád, že nemám zuby.      

 

 

Teda Michale, to jsem fakt rád, že nemám zuby :-) A už vím, že karma znamená, že se „mi 
to někdy vymstí, když dělám naschvály“. Tak dík, zase jsem se dozvěděl něco nového a ani 
jsem nemusel sedět ve škole.        



 

 

 

Děti, 
Děkuji vám všem za váš čas a za práci, kterou jste si s pohádkami daly. :-) Moc 
se mi líbily a věřím, že nebudu jediná, kdo vás za ně ocení.   Chválím všechny 
děti, které věděly, že zub po úrazu se nenechává nasucho, nečistí se, zbytečně se 
na něj nesahá  a je dobré vložit jej do mléka, nebo čisté vody. Navrhuji, aby se 
mléko propříště stalo součástí každé školní lékárničky. :-)    Jistě vám jedna 
krabička z vašeho školního  „mléčného projektu“ zbyde. Je celkem dlouho 
trvanlivé a v případě konce trvanlivosti jej může někdo za odměnu vypít :-) 
Děti, nehodnotím vaše příběhy podle toho, jak moc se mi líbily, ale ve stejném  
pořadí, ve kterém jsem je zpracovala do knížky...... /a nehodnotím gramatiku, to 
nechám na vaší paní učitelce  :-) / 
 
Vildovy trampoty - Jan Hubinger- Opravdu pohádkový příběh se spoustou 
pohádkových postaviček -zvířátek. Obsahově  i odborně velmi povedený -moc 
se mi líbí 
 
 Ulomený zub - Matyáš Makula- Oceňuji řešení problému :-) -Matyáš 
jako jediný použil zubní korunku vyrobenou v laboratoři 
  
 Jak šel Vilda k zubaři – Kryštof Šmoldas -Kryštofovo doporučení 
nepřejídat se sladkostmi bych doplnila jenom tím, že je stejně důležité si zuby 
poctivě čistit. -Pěkný příběh o zkaženém zubu :-) 
  
 Bezzubý sen – Ela Berntová -pěkný nápad -vyrazit si zub pouze ve snu 
je mnohem lepší než ve skutečnosti – nápad se snem jsem použila i u příběhu 
Kryštofa 
  
 Jak si Honzík vyrazil zub o pařez – Ella Blažková- Dobrodružná 
výprava za pokladem -úplně jsem čekala hrnec zlaťáků -ale bonbony, pokud si 
je rozdělíte a nesníte jich moc, jsou také fajn :-) Jenom nesmíte vyrážet na 
výpravy za bonbony moc často :-) 
  
 Příběh o Aničce a její nehodě – Štěpánka Jonášová -Přeskakovat 
kamínky na bruslích? -To mohlo dopadnout mnohem hůř, než ve Štěpánčině 
příběhu -mám pocit, že tenhle nápad není tak úplně vymyšlený, možná je spíš 
podle skutečnosti!! -Pozor, přemýšlejte dopředu, co by se mohlo stát..... 
  
 Kája a její nalomený zub – Lucie Krajdlová-Lucka správně popsala, že 
poraněné mléčné zuby se po úrazu nemusí okamžitě řešit jako akutní, nevracejí 
se zpátky, ale i tak je důležité být na ně opatrný a pečovat o ně 
  



 Vyražený Zub -Ema Šilhánová -Emi, pěkný příběh, jen si pamatuj, že 
zub, který je ulomený nebo vyražený je lepší neumývat, zrovna vložit do 
tekutiny a navštívit zubaře 
  
 Anička na kluzišti – Jana Aubrechtová- Jani, vše správně, jen, pokud 
by se něco podobného stalo, bylo by lepší ten kapesník namočit - zubu ani tak 
nevadí nečistoty, není třeba ho úplně zabalit, ale je důležité, udržet ho vlhký. 
  
 Tonda a hokejový trenink – Jiří Šefr- Jirka krásně rozvedl, jak se o 
vyražený zub postarat. Opravdu se doporučuje zkusit vrátit zub zpátky, ale 
protože většina dětí přesně neví, v jakém postavení a poloze by měl zub být, a 
nedokáže ho přes bolest zasunout dostatečně hluboko, je lepší zub zrovna 
umístit do tekutiny a jet rovnou k zubaři. 
  
 Lední hokej – Tobiáš Kořenský -Tobiáši, pěkný fair play příběh, a ještě 
hezčí obrázek.  :-) Tvůj medvěd vypadá jako opravdový :-) 
  
 Fotbalová srážka – Václav Ulrich-Hokej a fotbal jsou sice oblíbené 
sporty pánů kluků, ale na zuby pozor! I po srážce, kde nedojde hned k ulomení 
nebo vyražení zubu se může stát, že zub později (i po několika letech od úrazu) 
odumře, ztmavne, začne bolet, nebo „dopraskne a ulomí se “ 
  
 Výprava za zubařem – Jakub Esselbach-Vyražený zub, alergická 
reakce na včelí bodnutí, pád z vodopádu a útok dravých štik -tady se opravdu 
medvěd Vilda zapotil, než to všechno -naprosto správně-vyřešil :-) 
  
 Návštěva v úlu – Štěpán Brožek -na Štěpově příběhu se mi nejvíc líbilo 
nové slovo, které Štěpa vymyslel - „Mlsnit se čímkoli“ je úžasné slovní  spojení, 
byť připouštím, že pro zdraví zubů bychom se určitě „mlsnit“ neměli 
  
 O neposlušném medvídkovi Vilíkovi – Klaudie Časárová -Moc hezký 
příběh Klaudie :-), líbí se mi, podobně jako u Jeníka Hubingera, že jste nepsali 
sami o sobě-o dětech, ale přímo o Vildovi a dalších zvířátkách 
  
 Vilda a jeho zub – Šimon Krykorka- Šimone, zcela správně ! -Na kole 
pouze s přilbou, a když  i přesto dojde k nějaké nehodě, nepanikařit, zub najít, 
udržet ho ve vlhku a jít k zubaři -jen nečekat do dalšího dne, ale řešit to hned! 
  
  
 Pepa u zubaře – Jakub Čermák- Jakube, v pohádce je možné všechno, 
ale udělat nový zoubek ve skutečnosti není tak jednoduché, jak se to zdá..... 
takže se vyplatí být opatrný. (mimochodem, moc hezky píšeš a obrázek se ti 
také moc povedl, takže jsem tvou pohádku ani nepřepisovala na počítači ) 
  
 Štěpánčin vyražený zub – Matouš Skrbek-Matouši, já si tedy myslím, 



že Štěpánčina maminka ani tak nezuřila, jako se spíš bála, ne? Ale vyřešil  jsi to 
úplně správně 
  
 Vildův vlastní příběh – Terezka Ouhrabková- Terezko (a ostatní 
děti)jenom pro upřesnění....., určitě nestačí vyražený zub vrátit do úst a 
„Chvilku si ho tam držet“ -pan zubař musí většinou zub pevně „přichytit -
přilepit“ k zubu sousednímu a po čase, když zub pevně drží, se lepidlo mezi 
zuby odstraní (někdy se i nechává, nebo se zuby k sobě chytí takovým tenkým 
drátkem pevně přilepeným ke zdravému sousednímu zubu) A ne vždy se to 
povede ….Takže na své zuby dávejte opravdu pozor. 
  
 Jak si Franta Vojer rozbil zub – Michael Ságl -Michale, je určitě fajn, 
neoplácet zlo zlem :-) A je předčasné chtít poraněný zub „vyrvat“ hned na ulici- 
lepší řešení je v klidu zajít za zubním lékařem a poradit se s ním :-) 
  
  
Děti, nevím, jestli bude mít naše knížka úspěch a vyhraje... Ale pro mě jste 
vítězové už teď :-) 
A těším se, až se s Vámi zase budu moci setkat osobně. 
Zdravím vás, i paní učitelku Šárku a přeji vám pěkný den. 
Petra Jetelová 
  


