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Anička Ufo letí po nebi 

Fouká fouká fouká 

Oni křičí nechte mi

Padali a padali a 
Letěli a jejich kamarád se lekl 
A všichni se také lekli, no kdo by se nelekl, kdyby byl na jiné planetě 
Na Marsu 
Elektrika nebyla a měli rozbitý létající talíř 
Takže se nedostali na nebe 
A tak se tam ubydleli 

Radim ufon foukal A pak kloktal   Koukají, koukají Elektriky padají Tak padají  A pak dopadli 



Andrea

Ráno je težké. 

Ale i rychlé. 

Každý den jsem v obleku. 

Ejhle je tam i elektronické zařízení. 

Také kdyby alespoň jsem tam nebyl sám.  

A také létám . 

Planeta je ohromná. 
Létá se tam taky. 
Alespoň si to myslím já. 
Na té planetě jsou také děti a dospělí lidi. 
Ejhle i zvířata. 
Také i věci. 
Ale i příroda.

Už se vrací jaro. 
Fouká ale stále vítr. 
Od nebe ale stále poprchává.



Bára

Planeta je hezká 
Laura ji má ráda 
A hezká 
Nový penál si koupila, protože je na něm obrázek planety 
Endy chodí na basketbal 
Tomáš se učí 
Abeceda je dlouhá



Dominika

Ufoni letěli po obloze Filip se chtěl seznámit Ojajaj.

Roman má raketu 
Atraktivní je 
Kamarádi závidí 
Eva se mi jenom směje 
Táta se mě zastal 
Amálie si se mnou hraje

Planeta je veliká 
Lidi na ní stojí 
Auta jedou dokola 
Natálie nevěří 
Ema píše ve dveřích 
Táta viděl ufona 
Anda u mě sedí 



Evka

U ufona lítáme v létajícím talíři 
Fouká ze všech stran 
OMG

Nebe svítí 
Elektrizuje 
Bílomodré je  
Ema si hraje pod nebem

Romana lítá v raketě 
Alena se směje 
Kuchař kuchtí v raketě 
Ema je UFO 
Táta tancuje 
A celá raketa se za chvilku zboří



Filip Ruce se třesou 
A dech se tají. 
Kam tak asi letí? 
Emil zná odpověď. 
Teď raketa startuje. 
A už letí.Porucha je padáme, 

Loď padá k zemi, 
Ale žijeme, spadli jsme.

Nebe je krásné, plné hvězd a mraků též. 
Evo podívej, jak to září. 
Bojím se, padá meteorit, všichni zemřeme. 
Evo, Evo, Evo neboj se, mine nás. 

Ufo letí po obloze, 

Fouká na ně, 

Ono nemá topení.

Nevíme kde jsme, 
Evidentně na nějaké planetě. 
Ta je, ale hezká, 
A tak tu zůstaneme.



Kuba



Kačka

Ufo létá vzduchem Filip letí uvnitř něj On zapomněl dýchat!!!

Raketa letí vzduchem 
Aloisovi se rakety líbí 
Kryštof se mu za to směje 
Emil ten to chápe nejvíce 
Troubí to všude po ulicích 
Alois mu za to moc Děkuje

Planet je spoustu druhů 
Lenka má nejradši Zemi 
Aneta má zase ráda Mars  
Neptun se líbí Hynkovi 
Elena má ráda Jupiter 
Týna miluje Venuši 
Andrea má ráda Uran



Matúš

Ufo letí do vesmíru  
Filip jede na kole  
Ouha, jede na kole 



Naty H.

Neptun je ta planeta. 
Evropa i Aneta. 
Blýskají se krásné hvězdy. 
Evropské i ty obyčejné, co jsou na nebi.



Naty K.



Sandra

Ufo do vesmíru letí a pak zase na Zemi. 

Fouká, to jim nevadí. 

Ofouká je a nevadí, když v UFU jsou.

Raketa s astronauty do vesmíru letí. 
Ale neznamená to, že tam dorazí. 
Karel astronaut je. 
Eva astronautka. 
Tomáš se jim vysmívá, že je to špatný. 
Akorát dobrou náladu mají. 

Planeta je veliká až převeliká. 
Lesklá, malá nebo velká. 
Akorát na ní není život, je to škoda, ale není sama. 
Neptun, Venuše a ostatní planety jsou. 
Elektrické nejsou. 
Trochu černé, trochu stejné jsou. 
Ale škody nedělají! 



Terka Š.

U nás na planetě  

Fičí talíře jako letadla   

Oóóóóó,  to  je krása

Nebe je modré 
Eva se na něj kouká 
Ben je jako letadlo   
Elinka sedí v letadle a letí  do oblak 



Terka W.

Únor bílý pole sílí Fouká ale pořad vítr Opatrně venku je led

Renata peče koláč 
Adéla jela na dovolenou 
Klára na parapetu jedla nanuka 
Eva má kamarádku Emu 
Teta má křečka 
Anna si hraje venku 



Tomáš Radiace je tady 
A všichni se bojí 
Kde? 
Elektřina vypadává 
Teta huláká 
A říká, to dobrý 

Planeta  
Leží 
A otáčí se 
Natála 
Eva 
Tereza 
Aha 



Tomík

Remek letěl do vesmíru 
A viděl jasné hvězdy 
Kolem nich prosvištěl 
Emilovi vyprávěl 
Tajemství z kosmu 
A moc se mu to líbilo 



Vašek

Ufoni už nekřičí 
Filip letí k nim  
Ouha jim řekl, přišel jejich Tim

Rudolf letí do vesmíru 
A jeho sestra hodná není 
Kamarádi tleskají  
Ema, jeho holka, závidí 
Táta taky závidí 
Aneta se směje

Planeta je plná 

Loudavých  

Aut  
Není hezká 

Evropa je lepší  

Táta hodnější je 

Auto je krásné



Vašík

Ulítl nám talíř Foukal velký vítr  Och musíme ho chytit 


