
J a k    j s e m    z m ě n i l    s v ě t  
 Jsem malíř Barvička a budu vám vyprávět příběh o černobílé planetě. Pohodlně se 

uvelebte a tiše poslouchejte.  

 Tak tedy ... Můj dědeček byl vášnivý fotograf, který žil na planetě, kde bylo všechno jen ve 

dvou barvách – v černé a bílé. Každý den vytvořil několik fotek svých přátel. Zajímavé bylo, že 

toho, koho vyfotil, už víckrát nespatřil. Příliš pozdě zjistil, že za všechno může jeho fotoaparát, 
který mění lidi na fotografie. 

Jednoho dne si uvědomil, že mi musí podat zprávu, aby jsem se pokusil černobílý svět zachránit. 

Když psal dopis a zdaleka to ještě nedokončil, letěla kolem straka. Posadila se na spoušť a 

přístroj udělal ,,blik“. A protože straka nikdy neodlétá s prázdnou, vzala nedopsaný dopis do 

zobáku a odletěla pryč.  

To víte děti, ne nadarmo se říká, že krade jako straka. Letěla a letěla, až se jí najednou před 

očima zablýskal stříbrný prstýnek v okapu jednoho domu a dopis spirálovitě dopadal na zem až 

k mým dveřím. 

Dopis jsem vzal do rukou a četl jsem: ,,Milý Barvičko. Přijeď na moji planetu.  Zjistil jsem strašnou 

věc. Ten fotoaparát je totiž ...“ A zde byla ta věta nedopsaná. Musel jsem zjistit, co se děje. 

Naskočil jsem na štětec, do levé ruky vzal paletu s pestrými barvami a odletěl pryč. 

Planeta, která se přede mnou nacházela se mi ani trochu nezamlouvala. Byly tam vysoké stromy, 

plno domů, ale nikde žádní lidé. A to nejdůležitější, co jsem vám málem zapomněl říct je, že tam 

bylo všechno černobílé. Zamířil jsem do domu mého dědečka. Uprostřed místnosti stál stůl a na 

něm byl položen starý fotoaparát a černobílá fotografie mého dědy. Postupně jsem obešel 

všechny domy a zjistil jsem, že místo lidí jsou všude jen fotografie, které jsem nacházel na 

nejrůznějších místech - na nástěnce, na houpacím křesle nebo se povalovaly jen tak na stole. 

Zoufale jsem došel zpátky do domu a hodil paletu na stůl. Jak letěla vzduchem udělala piruetu     

a trochu bílé nezaschlé barvy káplo dědečkovi na košili, modré na oči, zelené na kalhoty a trošku 

červené na rty. Najednou stál dědeček přede mnou živý a barevný. Postupně jsem začal všechny 

fotografie vykreslovat a lidé se vraceli zpět na zem. A protože zakletý fotoaparát už tady neměl 

žádnou moc, zmizel z tohohle světa.  A nikdo už ho víckrát nespatřil. 

 Lidé se radovali a byli šťastní, že jsou zase spolu. Na obloze se objevila duha jako symbol 

jejich radosti a spokojenosti. A všichni žili barevně až dodnes. 

Bc. Adéla Goldmannová 



Víš, co slova vyskytující se  v pohádce znamenají? 

Planeta - vesmírné těleso, které má tvar koule 

Fotograf - profese, povolání, zaměstnání - ten, kdo se věnuje focením 

Fotka, fotografie - obrázek, který znázorňuje nějakou vzpomínku, kterou pořídil fotograf 

Straka - pták s černobílý zbarvením, krade, co se třpytí 

Ne nadarmo - bezvýsledně, zbytečně 

Okap - roura na okraji střechy, která slouží k odvádění dešťové vody 

Paleta - deska, kam malíř může dát a míchat své barvy 

Pirueta - rychlé otočky za sebou 

Fotoaparát - přístroj, kterým můžeme fotit 

Spirálovitě - smyčkovitě 

Doprovodné obrázky k pohádce, které lze využít k práci s textem (jako je předvídání, vyprávění, 

řazení obrázků dle děje apod.) 



 




