STORY CUBES

ovce, flek, včela, krysa, vysílač, hůl, želva, někdo v cukřence, usměvavý smajlík

Příběh
sepište příběh
Jednoho krásného zimního rána se ovce s želvou dohodly že si dají kafe. V kavárně našli
cukřenku a v ní někdo uvízl. Zjistily, že je to včela. Ať se snažili jak chtěli, tak jí nemohli
dostat ven. Zavolali krysu, která to umí a je na to expert. Krysa si vzala svojí hůl a praštila do
cukřenky. Cukřenka se rozbila, včela byla na svobodě, ale na zemi byl od cukru velký flek a
to se prodavačce nelíbilo.Musili to utřít hadrem, ale nejbližší hadr se nacházel na vrchu
vysílače.Ovce se vypravila k vysílači pro hadr. Statečně lezla nahoru, ale těsně před
vrcholem spadla dolů. Bolelo jí tělo a už nemohla dále lézt. Když se ovce dlouho nevracela,
tak se tam vydala želva. Když viděla ovci tak se zděsila. I přes všechen strach se rozhodla
lézt nahoru, ale želva neuměla lézt, tak došla pro ostatní.Za chvilku se vrátili i s obvazy pro
ovci. Když obvazovali ovci, tak mezitím včela letěla nahoru pro hadr. Vyletěla tam, ale hadr
byl na ní moc těžký. Želvu najednou napadlo, že by mohla krysa nahoru vyletět na včele. To
se podařilo a po dlouhém boji konečně získali hadr.Vítězně se vrátily do kavárny, ale zjistily
že už je zavřeno.Chytrá želva navrhla, že se budou dovnitř vloupat. Krysa si vzala svojí hůl a
rozbila s ní okno. Utřeli cukr hadrem a šli před kavárnu.Najednou slyšeli houkat policejní
auta, tak se schovali do lesa. Policisti začali pátrat po okolí, tak zvířátka radši utekla a
schovala se do satelitu. Když se ráno probudili, tak byli na policejní stanici. Zvířátka byla
podezřelá z trestného činu. Zvířátka se přiznala, ale říkali že to bylo pro dobrou věc. Po
několika minut vypovídání jim policisti řekli, že nepůjdou do vězení, ale že zaplatí škodu
rozbitého okna.Zvířátka se spravedlivě rozdělila a každý přispěl stejnou částkou. Všichni
byli nakonec rádi, že se nikomu nic nestalo.A tak končí dobrodružný příběh čtyř zvířátek.

Scénář
Vložte Nákres s jednotlivými scénam

