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Příloha č. 1 - Příběh k tématu: Můj kamarád s bezlepkovou dietou 

Kdysi dávno žil kluk jménem Pavlík, který bydlel se svými rodiči na farmě. S tatínkem krmil 

zvířata a s maminkou pekl housky a chléb. Neměl moc kamarádů, ale jeden stál vždy při 

něm. Jmenoval se Otík, který byl jeho spolužák. Jednou Otík spal u Pavlíka. Ráno se vydali 

na kole do školy. Maminka jim namazala dva domácí chleby, které upekla z vlastní mouky.  

O velké přestávce paní učitelka dětem řekla, ať si rozbalí své svačiny. Otík i Pavlík si moc 

pochvalovali domácí, pečený chléb. Po škole se Ota a Pavlík vydali na kole domu, jenomže 

Pavlíkovi začalo být moc špatně. Kousek za vesnicí seskočil z kola a začal zvracet. V tu 

chvíli okolo něj projeli kamarádi ze třídy a začali se mu smát. Pavlík byl smutný, sedl na 

kolo a pokračoval v jízdě. Když přijeli na farmu, maminka Pavlíka pohladila a poslala ho do 

postele. „Snad nějaká viróza“, říkala si maminka. Druhý den Pavlík vyskočil jako nový kluk, 

měl obrovský hlad, proto mu maminka opět namazala k snídani domácí chléb, dala mu 

domácí jogurt a ještě jeden chléb mu přidala ke svačině. Po snídani skočil Pavlík na kolo a 

už si to pelášil do školy. Nastala první hodina a Pavlík se necítil moc dobře, chtělo se mu 

opět zvracet. Kamarádi se mu začali smát a paní učitelka na ně byla velmi rozzlobená. Vzala 

Pavla na chodbu a zavolala mamince. Po příjezdů rodičů se maminka s Pavlíkem vydali 

k panu doktorovi. Pan doktor pečlivě přemýšlel a přemýšlel, nakonec však zjistil, že je 

alergický na lepek a bude žít celý život s bezlepkovou dietou.  

Druhý den seznámila maminka paní učitelku s dietou. Tuto informaci slyšel spolužák Honza, 

který se začal i s kamarády ve třídě hlasitě smát a volat „lepek slizký“. Jediným kamarádem 

ve škole mu zůstal Otík. Všude kde chodil, se mu třída smála a Honzova parta na Pavlíka 

pokřikovala „lepek slizounek“. Při hodině tělesné výchovy se hrál fotbal. Kamarády Pavlíka 

a Otíka do týmu však nikdo nechtěl. Nakonec se však Pavlík dostal do týmu s Honzou. Bylo 

mu smutno, postavil se vedle brány a koukal, jak tým hraje a Honza chytá. 

Honza byl kapitán týmu a vždy se před svou partou rád předváděl, za každý gól, který chytil, 

se pověsil na bránu a zajásal. V tu chvíli se brána zhoupla dopředu a dozadu. Pavlík stojící 

vedle zpozoroval nebezpečí. Skočil po Honzovi a shodil ho dovnitř brány. Oba dva spadlá 

brána uzavřela a chlapci zůstali bez zranění zamotaní v sítí. Paní učitelka i ostatní žáci 

vyběhli k bráně. „Honzo, už několikrát jsem ti říkala, že nemáš na bránu skákat, je to 

nebezpečné“. Honza se postavil a nestačil se divit. Vedle něj stál Pavlík, který se pro Honzu 



2 

 

i kamarády stal zachráncem. „Děkuji ti za záchranu, jsi dobrý kamarád“. V tu chvíli si Honza 

i kamarádi uvědomili, že Pavlík není se svou dietou nijak odlišný. Je to stejný klik s dobrým 

srdcem, které má na správném místě. Od té doby se už nikdy Pavlíkovi, ani jeho dietě nikdo 

nesmál. Naopak byly děti zvědavé, co má Pavlík každý den výjimečného ke svačině.  

 


