
Alica u mojej babičky 

 

Keď Alica príde k mojej babičke, je jej tam lepšie, ako v krajine 

zázrakov. 

Babička jej pripraví dobré jedlo a viacero druhov koláčov. Dá jej 

najlepšiu izbu, s najmäkšou posteľou a najkrajšími perinami. 

Alica si môže vybrať, ako sa chce hrať. Najčastejšie sa hrá s mačkami. 

Hladká ich hebké kožúšky, nalieva im mliečko, na špagátik im pripevní slaninku. 

Psík sa chce tiež hrať, tak ho zoberie na prechádzku. Keďže je krutá zima, Alica 

nakŕmi aj vtáčiky. Po zotmení babička zakúri v krbe a zavolá Alicu na teplý čaj 

a koláčiky. 

Alici je tu lepšie, ako v krajine zázrakov a najradšej by tu zostala celé prázdniny. 

Saška  

 

Alica a veľká rozprávková katastrofa 

Keď mala Alica 15, myslela, že už do ríše divov nikdy nepôjde. Ale naopak, poslali jej 

mačku, ktorá bola ako posol. Povedali jej, že musí ísť do ríše divov, lebo je tam vraj 

porucha. No Alica nešla.  

Potom mala v izbe obraz, ktorý začal rozprávať a povedal jej, že ju potrebujú. Tak 

teda pristala a išla.  

Obraz  tam vtiahol ju, Mačku a jeho. Alica videla, 

že je to naozaj hrozné. No stretla tam jedného 

muža, ktorý sa volal Knihovník. Ten jej povedal, že 

ak chce zachrániť krajinu, potrebuje pomoc, lebo vec 

– teda tá kniha, bola v dračej nore. 

Keď tam išli, stretli tam aj navigátora Jacka a ten 

im povedal, že majú ísť za zelenými rytiermi, aby im povedali 

slabiny. Keď ich už vedeli, tak za ním išli a tú knihu mu nakoniec zobrali.  

Lenže Alica nevedela ako ju používať, no Knihovník jej povedal, že je vyvolená, a tak 

zachránila krajinu. 

Adam  (?) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veľká potopa 

Na druhý deň bola veľká búrka. Pršalo o stošesť .  

Alica sa zobudila a zistila, že jej je voda po pás. Pozrela 

sa von oknom a videla, že celá krajina bola zatopená. 

Videla Hupky – Dupkyho, že sa topí. Tidliho a Fidliho, 

ktorí sedia bezradne na streche ich domu. A Bielu 

a Čiernu kráľovnú, ktoré na člne hľadajú Bieleho 

a Čierneho kráľa. A zrazu všetko zmizlo, len Alica 

zostala na svojej posteli vo vodnom víre.  

A zrazu sa zobudila a zistila, že našťastie to bol len zlý 

sen. 

Jakov  

 

Čudný pajko 

Keď v tú noc išla Alica znova spať, snívalo sa jej, že bola 

v takom lese a bol tam čudný pajko. 

Bol taký čudný, že keby som ho nebol nakreslil, ak by ste 

si ho nevedeli predstaviť. Ale bol milý. Predstavil sa, že 

je Abrid a pozval Alicu na koláče. Pri pití čokolády jej 

povedal, že sa mu to snívalo a že Tina nebola Hupky – 

Dupky, ale že bola Bielym jazdcom. 

„Ale kto bol Biely jazdec z mojej šachovnice?“ pýtala sa Alica udivene. 

„No predsa ja!“ 

Kubko 

 

Otec na člne 

Alica sa plavila na lodi. Chcela vystúpiť, ale nestihla, a tak loď plávala ďalej. O chvíľu 

sa dozvedela, že ďalšia zastávka bude o 2 dni. Rozmýšľala, čo urobí, aby sa dostala čo 

najskôr domov. Na lodi nebol nikto, kto by jej pomohol. 

V diaľke videla čln a v ňom svojho otca. Alica naňho 

kývala a kričala. Otec doplával s člnom k lodi 

a Alica skočila do jeho člna. S otcom sa plavila domov 

a veľmi sa tešila. 

Samuel  

 

 

 

 

 



Ako celý les hral futbal 

Raz ráno sa Hupky – Dupky zobudil a mal strašnú chuť si zahrať futbal. No nemal 

s kým a nemal ani loptu, a tak rozmýšľal a rozmýšľal. No nič ho 

nenapadlo, a tak tam sedel a rozmýšľal. 

No naraz počul výkriky, a tak sa išiel pozrieť, kto to 

kričí a vidí – no neverí. A tak išiel pozrieť bližšie. Videl 

tam, ako Tidli a Fidli hrajú futbal, a tak sa išiel 

spýtať, či sa môže pridať. Oni mu dovolili, a tak 

bol sám proti nim, lebo on bol reprezentantom krajiny 

zázrakov.  

A zrazu tam prišiel celý les – Biely a čierny jazdec, lev, jednorožec, 

Biely a Čierny kráľ a Biela a Čierna Kráľovná. A všetci zborovo povedali, či môžu hrať 

futbal. No a tak si zahrali futbal, a potom sa najedli na slávnosti, ktorá sa konala 

hneď po futbale. 

Michal 

 

Alica a príbeh z televízie 

Bolo raz malé dievča menom Alica. Rada si vymýšľala a dávala dary.  

Raz bola streda. Alici v stredu začínal seriál o hračkách. Hovorila si, aké je to byť 

v televízii. Že tam ľudia letia a varia tam všelijaké gebuziny. V tom sa ocitla 

v televízii, bola chvíľu v pomykove, ale potom sa spamätala. Naozaj, lietala 

a rozprávali tam zvieratá. Bolo to super!  

Potom sa dostala so nejakého kráľovstva, vládla tam 

mocná ostrá ceruzka. Alica sa išla od smiechu popukať a od 

zimy išla stvrdnúť.  Kráľovná ju pozvala dnu a povedala: 

„Chceš byť mojou kuchárkou! Vidím ti to na 

očiach!“ Alica ani odpovedať nestihla a už jej kráľovná 

podávala varechu a misu. Tak sa Alica narobila až do večera, 

potom ju kráľovná vyhodila, že 12 835 koláčov je málo. 

Alica plakala, lebo chcela ísť domov. Vtom uvidela červeno – modrú rukavicu, skočila do 

nej a ocitla sa doma. Večer mame povedala, že už nikdy nechce ísť do televízie. 

Rebecca 

 

 

 

 

 

 

 



Jedlová kapitola 

Alica otvorila dvere a zrazu bola v miestnosti plnej jedla. No teda, nebolo to len také 

hocijaké jedlo. Po miestnosti totiž pobehovalo živé jedlo. Videla tu černicu a malinu, 

ktoré sa hádali o tom, kto je väčší. Potom videla mrkvu a petržlen, ako sa obzerajú. 

Alebo jablko, ako vykladá celej kope hranoliek, aké je zdravé.  

V strede miestnosti bol veľký stôl, kde sedeli rôzne jedlá 

a napchávali sa sebou samými. Napríklad syr si odtrhol nos 

a zjedol ho. Bolo to dosť čudné. Alica kráčala k tomu 

stolu, keď tu zrazu na niečo stúpila. Pozrela sa pod 

nohy, no nič nevidela. Pozrela sa na topánky, a to 

už niečo videla.  

Na spodku topánky mala rozmliaždený... No nevedela 

presne čo to bolo, keď si zrazu všimla, že to rozpráva: „Jáj, ja 

chudák, už osemdesiaty ôsmy krát na mňa dnes niekto stúpil. 

Už som úplne doničený. Už ani nevyzerám ako koláč. A ešte 

k tomu do mňa dali veľa mlieka a som neupečený.“   

Alica ho radšej striasla a bežala preč. Zrazu vrazila do niečoho tenkého a okrúhleho. 

„To sa v dnešnej dobe už nikto nepozerá pred seba? Hrozné,“ zamumlal ten tvor. 

„Dobrý deň pán ...“ 

„Pán Chipsík. Alebo nie, pán Chipsáčik, alebo radšej pán Chipsuláčik. Alebo vieš čo, 

volaj ma proste pán Chips,“ povedal Chips. 

„Vy ste prosím paprikový alebo slaninový?“ spýtala  sa Alica. 

„Aká urážka, že vraj paprikový a slaninový! Nie prosím, ja som chipsový. Paprika je 

vedľa. A slaninu nemáme,“ odpovedal urazený Chips. Odišiel ku stolu a začal jesť. 

Alica sa k nim pripojila, no len čo zjedla prvé sústo, už padala na zem so zavretými 

očami. 

Evka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alica na Rokforte 

Raz, keď Alica oslavovala 11 narodeniny, tak im niečo zaklopalo na okno. Alicina mama 

sa tam pozrela a zhíkla: „Tam je sova!“ Alica sa tam pozrela tiež. Zobrala list, ktorý 

mala v zobáku. Bolo tam napísané: 

Milá Alica! 

Srdečne Vám oznamujeme, že ak chcete, môžete prísť na strednú školu čarodejnícku, 

Rokfort. Školský rok začína 1. septembra. Učebnice si kúpite v Šikmej uličke. Na 

Rokfort sa ide vlakom. V obálke je tiež lístok na 

vlak. Nastupuje sa na stanici King Cross, 

nástupište 9 a  ¾ o 11 h.  

„Čo je to?“ vykríkol Alicin otec. 

„Neviem,“ povedala Alica. 

29. augusta pršalo. Ale aj tak išli do Šikmej uličky. 

Poradili si veľmi dobre. 1. septembra Alica odišla na 

King Cross. Alica si niesla mačku a prútik. Spýtala sa, 

ako majú ísť na nástupište 9 a  ¾. Tak Alica nastúpila 

do rokfortského rýchliku a cestovala do Rokfortu. 

Triediaci klobúk ju skoro dal do Bifľomoru, ale napokon išla do Bystrohlavu. Na 

Rokforte sú 4 fakulty: Chrabromil, Bifľomor, Bystrohlav a Slizolin. Ale Alica 

nevydržala na rokforte ani týždeň. Nechcela tam chodiť a napokon odišla. 

Chceli by ste tiež chodiť do čarodejníckej školy? 

Artur 

 

Krvilačná kapitola 

Raz sa snívalo Alici, že bola v kuchyni. A chcela variť obed.  Ale zrazu sa jedna 

panvica pohla. Vykukli jej oči, a potom začala chodiť. Zrazu sa 

zdvihli všetky. A tá najväčšia povedala, nech ju 

uvaria, ale Alica utekala.  

Potom sa zdvihol aj nábytok a televízia povedala: 

„Spáľte ju!“ Ale panvica povedala, že nech ju uvaria. 

Tak sa začali hádať.  

Napokon sa dohodli, že ju rozrežú na dve polovice a tá 

jedna polovica sa spáli a tá druhá sa uvarí. A potom, keď ju 

veľký nôž chcel seknúť, no tak sa zobudila. A povedala si, že už nikdy 

nepôjde do kuchyne. 

Dávid 

 

 

 



Alica v aquaparku 

V zime sa Alica sánkovala na kopci. Dole bolo jazero. Nebolo zamrznuté. Alica do neho 

padla. 

Keď sa vynorila, bola v aquaparku. Všade bol hluk, deti sa bláznili a skákali do vody. 

Keď vyšla von, všetci sa na ňu začali pozerať a bolo tam úplné 

ticho. Všetci boli v plavkách, len ona bola oblečená teplo. 

Zrazu bola v plavkách a ľudia si ju prestali všímať. A začal tam 

byť väčší a väčší hluk.  

Potom sa ponorila do vody, a keď sa vynorila, zase bola 

v jazere. Vyšla von a ostatní sa na ňu začali pozerať. Najprv sa 

čudovala, prečo sa na ňu pozerajú, ale potom si uvedomila, že 

ona jediná nie je oblečená teplo. Bola v plavkách.  

Zrazu bola oblečená teplo, ako ostatní. A zase sa začala sánkovať. 

Emka 

 

Alica za Horami a Dolami 

Alica sa jedného nádherného dňa zobudila v krajina za Horami a Dolami. Bolo tam 

všetko vyrobené z čokolády. Alica povedala: „Mňam, to budú raňajky.“ 

Zrazu vidí čokoládového zajaca. 

„Pán Zajac, viete mi povedať, kde nájdem zemskú bránu?“ 

„Áno, viem, ale bude to ďaleko trvať. A skade viete moje 

meno?“ 

Alica odpovie: „Neviem, iba tak vyzeráte.“ 

„Aha, tak poď, zoberiem ťa tam. Je tam veľa zaujímavostí, ako 

tortové misy, otravný Papagáj a torta, ktorá má 40 000 rokov. 

Neradím ti z nej jesť!!!“ 

Spisovateľ podotýka, ďalej sa ma to už netýka. Ahoj. 

Barbora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alica a najväčšia rozprávková katastrofa 

Alica bola na deviatom poli. A niečo sa hýbalo za stromom. Pretože bol úzky, tak tej 

bytosti bola vidno červená kravata a hnedé sako.  Alica povedala: „Vylez ty čudná 

bytosť!“ Bytosť vylieza spoza stromu a Alica videla Mr. Beana. Alica povedala Mr. 

Beanovi:  „Prečo ste tu?“ Ale Mr. Bean hovoril stále iba: „Hm hm.“ Alica mu 

povedala, nech hovorí normálne.  

Tak Mr. Bean povedal: „Čo to máš na hlave?“ 

Alica sa usmiala a povedala: „Zlatú korunu predsa. Čo iné by to asi bolo?“ 

Mr. Bean povedal: „Môžem sa jej dotknúť?“ 

„Isteže,“ povedala Alica. 

Mr. Bean sa jej dotkol a hneď mu vyletela z rúk 

a rovno na krk vrany, ktorá odlietala. 

„Ó nie, moja koruna!“ povedala Alica. 

Mr. Bean na to povedal: „Nebojte sa, získam ju späť.“  

Alica sa bála, že to povie, ale nemala inú možnosť, tak 

išli za vranou. Keď sa stmievalo, tak si Alica povedala: 

„Toto je beznádejné.“ Ale Mr. Bean sa tváril, akoby sa 

nič nestalo.  Lenže Alica nevedela, že Mr. Bean 

rozmýšľal a povedal: „ Vieš čo Alica? A poznám 

hniezdo, kde tá vrana sídli.“ 

Alica na to povedala: „A odkiaľ to vieš?“  

„Tá vrana mi raz ukradla zlaté hodinky.“ 

„Na čo čakáme, poďme,“ povedala Alica. 

 Keď už boli pri hniezde, tak Alica povedala: „Je to veľmi vysoko.“ 

Mr. Bean na to: „Neboj sa, vyriešim to tak, ako som to vyriešil so svojimi 

hodinkami.“ 

Mr. Bean zobral kameň zo zeme a hodil ho do hniezda, koruna spadla na zem, Alica si 

zobrala korunu a poďakoval Mr. Beanovi a stala sa znova kráľovnou. 

Samo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alica v džungli 

Alica sa prechádzala po džungli a videla vtákov, opice, hady a iné zvieratá. Ako tak 

ide, vidí rieku. Alica bola veľmi smädná, a tak sa napila. Za chvíľu si všimla, že na 

druhej strane rieky je dom. Rozhodla sa, že prepláva 

rieku. Pláva, pláva, len zrazu zakričí: „Áááu, niečo ma 

kuslo.“ 

Doplávala naspäť na breh a rozmýšľala, čo spraví. Za pár minút 

zazrela, že v rieke sú veľké kamene. Preskákala po nich na 

druhú stranu rieky. Prišla k domu a zaklopala na 

dvere. Nikto sa nehlásil.  

Vošla dnu a čo nevidí, je tam veľký, päťmetrový had. 

Alica uteká a had ide za ňou. Rýchla sa skryla za strom a had si ju ani 

nevšimol. Za chvíľu sa had odplazil a Alica si vydýchla. 

Alica si pomyslela, že mala šťastie. Ide ďalej a vidí veľký Májsky chrám. Vojde dnu 

a vidí, že je tam poklad. Otvorí truhlicu a v nej je veľa zlata. Ale nakoniec si 

uvedomí, že je to len sen. 

Sašo 

 

Alica za zrkadlom 

Alica mala sen vidieť zázračnú krajinu.  

Keď Alica stála pri svojom stolíku, pri ktorom bolo zrkadlo, videla svoj odraz, ale za 

sebou nemala posteľ ani okno, ale boli tam stromy, lesy a lúky. Alica si povedala, že 

je to čudné a nechala to tak, ale keď zafúkal prievan a Alica sa chcela oprieť 

o zrkadlo, tak sa oňho neoprela, ale akoby sa prehupla do zrkadla. 

Alica pozeral, keď sa oprášila, že kde je. A zistila, že je 

v zázračnej krajine.  

Neskôr, keď išla ďalej, uvidela veveričku, ktorá jej takto 

hovorí: „Otk is? Is ákajen ánduč.“ 

Alica na to povedala: „Oč?“ Alica si v duchu hovorí, 

že čo to povedala, veď chcela povedať ČO. 

„To je čudné,“ povedala si a išla ďalej. Potom uvidela aj ďalšie 

zviera, ktoré hovorilo tak isto, ako veverička, a potom uvidela 

ďalšie a ďalšie a ešte jedno, až sa tak vyľakala, že sa prehupla naspäť cez zrkadlo do 

svojej izby a od strachu až na koberci zaspala. 

Ráno si nevedela vysvetliť, prečo tak tie zvieratá rozprávali. No keď sa pozrela na 

stolík, nad ktorým bolo zrkadlo a na stole bola kniha, tak zistila, že... Uhádnete čo? 

Jony 

 

 



Alica a farebný les 

Alica sa dostala ku čudnému 

farebnému lesu. Boli tam červené 

a modré stromy, fialové jelene, 

ružové veveričky, zelené zajace 

a strieborné líšky. Zrazu sa objavila 

modro – biela žirafa a bodkovaný 

ružovo – zelený slon. Bolo tam 

všetko farebné a všetci sa smiali 

veľkým úsmevom. Potom uvidela 

čínsku mačku a rozumela, prečo sú 

usmiati. 

Alica sa opýtala čínskej mačky, či ju 

už niekde videla. Mačka sa na ňu 

záhadne pozrela: „Skús si 

spomenúť.“ Ostatné čudné zvieratá 

sa ešte viac usmiali. „Možno sme sa stretli v tom dome, kde tá pani s bábätkom 

spievala. Alebo na tom čajovom večierku,“ pokračovala mačka. Ostatné zvieratá sa 

váľali od smiechu. 

Alica sa zrazu unavila od tých zvukov a farieb. Zakryla si rukami uši a zatvorila oči 

a zakričala: „Ticho!“ 

 Tak sa oni ešte viac smiali. Alica si želala tiché miesto. Keď otvorila oči, bola 

v tichej, pieskovej púšti. Tak si zasa želala, aby bola v tichej miestnosti, ale nie až 

tak tichej. A keď si zasa otvorila oči, bola zase doma, vo svojej izbe. Tak chcela vidieť 

Micku a porozprávať sa s ňou. 

Ružica 

 

Stretnutie s Johnym Deppom 

Keď sa Alica zobudila a rozmýšľala, koho to bol sen, objavil sa 

v jej izbe Johny Depp.  

Alica sa ho pýta: „Čo tu robíš?“  

Johny Depp jej odpovedá: „Prišiel som, aby som ti zvestoval, 

koho to bol sen.“  

Alica mu hovorí: „No tak mi to povedz.“ 

Johny Depp odvetí: „Ten sen bol tvoj.“ 

A tak sa celý príbeh stal jednou veľkou záhadou. 

Bea 

 

 



5 a polté pole 

Alica sa obzerala a videla les, v ktorom bolo sŕňa. Prekročila potok a pred ňou sa zjavil 

kopec z hranoliek. Alica sa pokúšala vyliezť na kopec a podarilo sa jej to. 

Na vrchole sedel na chipsovom tróne Grázlik Gabo so slizometom. 

„Čo tu chceš?“ spýtal sa jej, „Povedz, lebo na teba pošlem moju armádu Nachos!“ 

povedal. 

„Chcem dôjsť na ôsme pole, aby som mohla byť kráľovnou.“ 

„Tak vitaj na 5,5 poli, som totiž kráľ všetkých polovičných 

polí.“ 

„Môžem prejsť ďalej?“ 

„Áno, ale musíš vyriešiť hádanku: Ide, ide po železe, 

     nájde dieru, do nej vlezie. 

     Čo je to?“ 

„Opitý tankista,“ pomyslela si Alica. 

„Uhádla si, môžeš ísť.“ 

Jakub                 

 

Alica a zmrzlina 

Bolo horúce leto. Alica dostala chuť na zmrzlinu. Otvorila chladničku a vybrala kýbeľ so 

zmrzlinou. Zrazu sa jej uvoľnila náušnica a spadla do zmrzliny. Alica strčila ruku do 

kýbľa so zmrzlinou, aby zistila, kde je náušnica. Ale vytiahla len kus jahody. Oblizla si 

ruku a skúsila to znovu. Začala sa scvrkávať, až sa ocitla v krajine zo zmrzliny. Všetko 

bolo zo zmrzliny. Domy, ploty, stromy, všetko, len tie čudné tvory nie.  

Alica sa chcela prejsť tým čudným mestom. Na tabuľke, ktorú práve 

oblizoval čudný tvor, bolo napísané: ZMRZLINOVCE. Ten 

čudný tvor sa spýtal Alici, kto je, čo tam robí, či si dá 

zmrzlinu a veľa ďalších otázok. 

Alica povedala: „Ja som Alica. A ty?“ 

„Fúha, ty máš ale čudné meno. My tu máme všetci mená 

na Z. Ja som Zmrzulík Zmrznutý.“ 

Alica sa poobzerala a pomyslela si: „Všetci sú tu takí 

čudní, takí rovnakí.“ Predstavovala si pri tom všetkých obyvateľov Zmrzlinoviec, ako 

na ňu hľadia, lebo je iná, ako oni. 

Zmrzulík bol tučný. Namiesto čiapky mal kornútok a namiesto topánok mal poháre so 

zmrzlinou. Zrazu každý obyvateľ Zmrzlinoviec vyšiel na ulicu. Všetci sa smiali 

a ukazovali na Alicu. Stalo sa to, čo si Alica myslela. Všetci boli rovnakí. Zrazu Alica 

nevedela, čo má robiť. Vtom sa zobudila a ocitla sa nad kýbľom od zmrzliny, celá bola 

od nej zalepená. 

Hanka (?) 



 

Som v praveku 

Alica išla okolo zvláštnej diery. Potom sa tam pozrela a bola tam 

veľká tma, ale počula zvuk potôčika a myslela si, že sa tadiaľ dostane 

na ďalšie pole. Tak šla dnu. Bola to veľká jaskyňa. A nič tam nebolo 

vidieť.  

Až dokiaľ nevidela a nepočula oheň. Prišla k nemu a vzala si kus 

dreva, ktorý sa dal chytiť bez toho, aby sa popálila. Keď ho zdvihla, 

videla na stene rôzne kresby šachových figúrok. Vtom sa za ňou niečo 

pohlo. Strašne sa zľakla, a potom sa pred ňou objavil zvláštny muž s veľkou bradou 

a kyjakom.  

A on jej povedal: „Joha aj Ugli a yt?“ Alica mu nerozumela, ale zas začala bežať. 

Utekala k tomu východu, lenže bol veľmi strmí, takže tam nemohla vyliezť. Myslela si, 

že je to jej koniec a koniec jej sna stať sa kráľovnou.  

Keď už sa ten muž dostal ku Alici, tak jej povedal: „Aj it mechcen tižilbu.“ 

No vtom Alica povedala: „Som vo svete za zrkadlom. No jasné, už viem, čo hovoríš.“ 

„Oná,“ povedal muž. 

Alica mu povedala: „Oná,“ a povedala mu aj to, aby jej pomohol dostať sa von. A tak 

aj urobil a Alica sa s ním rozlúčila a odišla. A ten muž jej kýval a hovoril: „Joha, 

joha.“ 

Matúš (?) 

 

Nelka, Filip, Katka, Vlaďa 


