
MOJE VYSNĚNÁ KRAJINA 

Moje vysněná krajina je v Řecku na malinkatém ostrůvku beze jména s 

nádhernou písečnou pláží. Na pláži jsou i velké kameny a plno malých mušliček 

a ulit. Ve vodě jsou hvězdice a hodně barevných rybiček. Okolo ostrůvku vidím 

v dáli další ostrovy a ostrůvky a rozlehlé tiše šumící moře. Občas také vyskočí 

nad hladinu delfín. Nalevo je vysoká palma s třemi kokosy, jen je utrhnout a 

sníst. Na druhé straně vidím poloostrov s městem Athény. Večer při západu 

slunce hraje obloha různými barvami. Žlutá, oranžová a růžová se prolínají s 

modrou nebe a moře, jako ta nejsladší cukrová vata. Moc se mi tato krajina líbí 

a doufám, že tento ostrůvek jednou objevím. 

 

  

 

 

 

 



MOJE VYSNĚNÁ KRAJINA 

Nacházím se na svém vysněném místě. Tato krajina je nejkrásnější na jaře a v 

létě. Všechno hraje pestrými barvami a je tu plno zvířat a hmyzu. Vedle mě 

protéká průzračně modrá řeka, která krásně hučí. V této řece plavou rybičky a 

slyším, jako kdyby si potichounku povídaly. Nalevo ode mě stojí můj strom s 

houpačkou, na kterém se vždy ráda pohoupám. Kolem mě tu létají obrovští 

motýlci všech barev, na něž bych se dokázala dívat celý den. Přes řeku vede 

můstek ze dřeva a hned na něj navazuje kamenná cestička. Někdy, když přijdu 

touto cestičkou, tak se zastavím u studny, tato studna mi může splnit tři přání. 

Už se moc těším, až mi něco splní, ale šetřím si to. Za studnou jsou vzrostlé dva 

fialové keře, ve kterých se rádi ukrývají motýlci. Toto místo ve mně vzbuzuje 

dobrou náladu a vždy na něj ráda myslím. 
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MOJE VYSNĚNÁ KRAJINA  

Nacházím se uprostřed nádherné krajiny, daleko od měst a lidí. Jen řeka 

tam šumí a o kus dál se nachází vodopád. Slunce nad hlavou svítí a mraků na 

obloze je sotva deset. Spousty stromů a mnoho barev okolo. Zafoukalo, stromy 

zašuměly a houpačka, zavěšená na jednom z nich, se rozhoupala. Když dojdeme 

ke skále, která lemuje celou krajinu, tak ucítíme jako by se ochladilo. 

Procházíme-li trávou a lišejníky, máme pocit, jako bychom šli po nadýchané 

matraci. Jediné, co tu zanechali lidé, jsou dva koně v dřevěné ohradě. Zajíci a 

srny pobíhají po loukách a pláních. Ptáci poletují nad korunami stromů. 

Příroda, člověkem nedotčená, je místem, kam se chci už dlouho vypravit. 

 

 

 

 

 

 



MOJE VYSNĚNÁ KRAJINA 

Když zavřu oči, nacházím se v krajině, kde bych chtěl do budoucna i bydlet. 

Je v České republice na pokraji hor. Setkávám se zde s lidmi, které mám rád. 

V popředí se krásně rýsuje rybník, který skrývá mnoho ryb a dalších 

vodních živočichů. Na něm vyniká nově natřený můstek s přivázanou lodí. 

Kousíček od můstku se třpytí zelený domeček s červenou střechou, cihlovým 

komínem a francouzským oknem s vyhlídkou na rybník. Kolem stavení září velké 

množství květin a keřů rozličných barev a na stromech právě dozrávají buclaté 

třešně. Za domem se rozprostírá snad nekonečné moře fialových levandulí 

ohraničené lesem z borovic a listnatých stromů. Kousek nad rybníkem teče potok 

čistý jako diamant, plný pstruhů, lipanů a okounů. Když se vydáme nahoru po 

prameni potůčku, dojdeme k průzračnému jezeru se stěnou zurčícího vodopádu. 

K jezeru laně chodí často pít. Voda se víří, duní a prská všude kolem, takže se nad 

údolím dělají mračna páry a nad ním se ve svitu slunečních paprsků maluje 

nádherná duha plná barev. Do vodního koncertu se přidávají ptáčci svými hlásky. 

Na kopci za vodopádem stojí malá kaplička, jež se při západu slunce stává 

objektem pohledů.  

Tato krajina se mi velmi líbí a dělá na mě velký dojem. Kéž bych v ní také 

mohl bydlet a chytat ryby. 

 



MOJE VYSNĚNÁ KRAJINA 

 

      Nacházím se v mé vysněné kra, která mě vždycky uklidní a uspokojí. 

      V popředí vystupují útesy, které zvolna přecházejí až k obzoru a pod nimi 

světélkuje moře s odlesky zapadajícího slunce, jenž vytváří jakoby schody do 

nebe při červáncích. Útesy se topí v bílé pěně, která je lemuje jako krajka. 

Uprostřed zelené záplavy trávy stojí veliký strom a kdybych na něho vylezl, 

uvidím do všech koutů světa. Dál za stromem se rozléhá obrovské obilné pole, 

které se při větru vlní jako moře a jeho vlny mě ukolíbají do jemného snění. 

Moře a obilí jsou si hodně podobné. 

      I kdybych snad obraz ztratil, tak mi v srdci navždy zůstane.  

 

 

 

 

 



Vysněná krajina  

Došel jsem na horizont a přede mnou se rozléhá čistá nádhera. 

Stojím na štěrkové cestě, která vede až do vesnice v pozadí. 

Těsně vedle cesty leží na travnatém kopečku spadený strom. 

Vlevo i vpravo ode mě jsou plně zelené keře. Na pravé straně 

stojí majestátný strom, kterému se rozlévají kořeny do země. 

Kolem štěrkové cesty rostou stromy. U vesnice je krásný 

křišťálový rybník. Všechny domečky mají červené střechy. Za 

vesnicí je děsivě tmavý les. Oproti krásné modré obloze se tyčí 

velké a vysoké hory. Na obloze nad vesnicí je sytě žluté svítící 

slunce, které obíhají šedé mraky. Na tomhle oslnivém místě 

bych chtěl stát a kochat se každý den. 

 

 

 



Vysněná krajina 

Jednou bych chtěl strávit krátkou část svého života, vysoko v horách, ve srubu omrzlém 

ledem a sněhem. Vevnitř by hořel oheň a já bych každý večer při západu slunce pozoroval 

z okna horolezce, kteří jsou malí jak tečky QR kodu a slézají z vrcholků šestitisícovek. Hory 

v dálce se tyčí do obrovské výše a já se na ně dívám s velikou úctou. Vedle mého srubu bych 

si zasadil smrk a každý rok ho měřil o kolik vyrostl od toho minulého. Největší moje záliba by 

byla odklízení sněhu z pěšiny, která by vedla k mému obydlí. Den bych započal vždycky tím, 

že bych nasekal dřevo do krbu a s radostí ho tam pak vkládal. Ale tohle vše je bohužel jen 

v mojí hlavě, a tak doufám, že se to jednou splní. 

 


