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ČASOŽROUT OBECNÝ
KDYŽ JE NUDA, ČAS SE VLEČE,
PRÁCE NIKDY NEUTEČE,
A KDYŽ PŘIJDOU PRÁZDNINY,
ZBLÁZNÍ SE NÁM HODINY,
NESTAČÍM SE ANI OHŘÁT
NA SLUNÍČKU U VODY,
JAKO BY TU NĚKDO POŘÁD
DĚLAL S ČASEM PODVODY.
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STRAŠIDELNÉ NOVINY

Y

CM

MY

ZLODĚJ ČASU ODHALEN

CY

CMY

Dělá si s naším cenným časem, co chce. A nejvíce
mu chutná právě ten čas, kdy je nám nejlépe.
Výlet nebo víkend uteče, než se nadějeme.
A naopak. Když bychom chtěli, aby čas plynul co
nejrychleji, on nám jej s radostí přidá. A z děsivé
chvíle u zubaře se stane nekonečná hodina, kdy
trpíme na křesle.
O kom je řeč?
No přece o záhadném a nepolapitelném
ČASOŽROUTOVI OBECNÉM.

K

NEJDE SE MU UBRÁNIT

I když vědci odhalili pachatele, stále se jim nedaří přijít na to, jak se mu ubránit.
všechny doposud známé metody boje proti strašidlům selhávají. Čas stále mizí,
a nejde s tím nic udělat. Časožrout stále vítězí. Můžeme jen doufat v zázrak.
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Z JEDNÉ INTERNETOVÉ DISKUZE:

nuda 1

Vasil Musil:
Včera jsem byl u zubaře. Měl jsem dva kazy. To bylo
šílené, připadalo mi, že sedím v křesle tak 2 hodiny.
A když jsem vyšel ven, uběhlo jen 20 minut.

nuda 2

C

Leontýnka:
Je to nějaké zvláštní. Já včera čekala na zastávce a čas se tak vlekl, že
jsem nakonec šla ty tři zastávky pěšky. A světe div se, ono to uběhlo
rychleji.
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Teo Dor:
To já měl včera opačný problém. Zapomněl jsem koukat na hodinky
a přišel jsem domů o hodinu později. Byli jsme s klukama ve skate
parku a sotva jsme tam přišli, už jsme museli domů. Jako by někdo ten
čas zrychloval.

K

042646245 XXW:
Řádí tady časožrout...
Trumpetka zelená:
Co je to?
042646245 XXW:
Řádí tady časožrout...
Trumpetka zelená:
Dík za informaci, to jsem se zase něco dozvěděla.
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ZVLÁDNEŠ OPRAVIT BUDÍK?
Srdéčko
Velká minutová ručička
Malá hodinová ručička
Vteřinová ručička

Zvonce

Ciferník
Ručička k nastavení budíku
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Někteří časožrouti hodiny jen osliznou, jiní ukoušou ručičky nebo vypnou
přívod elektřiny. Jsou ale i takoví, kteří si na hodinách pochutnají.
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STRAŠIDELNÁ ENCYKLOPEDIE
Výsledky vědeckého bádání:
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Název: Časožrout obecný
Latinsky: Sidovorus vulgaris
Říše: strašidla
Kmen: časožrouti
Čeleď: hladoví
Působiště: neznámé
Aktivita: celodenní
Činnost: přidávání a ubírání času
Obrana: zatím neobjevena

Sliz dokáže zpomalit čas.
KOLIK JE HODIN?
.....................
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Ve výjimečných případech je časožrout schopen
sníst hodiny. Většinou je ale pouze olizuje.
Tělo časožrouta je
průhledné,
mnohdy zcela
neviditelné.

Slizové cestičky jsou všude kolem nás, ale nevidíme je.
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ČASOŽROUTOVA NEPLECHA
NAPRAV ŠKODU PO ČASOŽROUTOVI.

Doplň ke každé činnosti správný čas.
čísla

ručičky

vstávání

zábava

škola
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večerní hygiena
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oběd

K

usínání

půlnoc
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JAK TOMÁŠEK VYZRÁL NA ČASOŽROUTA
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Byl jednou jeden chytrý a zvídavý chlapec. Jmenoval se Tomášek. Dobře se učil,
moc rád četl knížky a maloval. Ale ze všeho nejraději měl knihy o strašidlech
a tajemných tvorech. O strašidlech si nejen četl, ale rád se vydával na
dobrodružné výpravy a strašidla hledal. Zajímalo ho, jak na jejich vylomeniny
vyzrát. Už se mu to i mnohokrát povedlo. Motanice neměla šanci a s jedním
našeptávačem se dokonce skamarádil. V hlavě mu však stále ležel časožrout.
Jak je možné, že proti němu ještě nebyla zjištěna obrana? V čekárně u doktora
mu čas ubíhal, jako by snad nikdy neměl skončit, zatímco výlet s rodiči na jeho
oblíbený hrad utekl jako voda. Jen se podíval na hodiny a byl konec. „To přece
není možné. Musí existovat nějaká obrana. Nezbývá mi než časožrouta nalákat.
Zítra jdu k zubaři, to je přesně ta chvíle, kdy na něj můžu vyzrát.” A tak se ráno
pořádně připravil. Vyčistil si zuby a nachystal si plno věcí, aby se v čekárně
nenudil. A co bylo nejdůležitější, hodinky si schoval do nejhlubší kapsy batohu.
V čekárně namísto sezení a koukání na hodiny přečetl celý svůj oblíbený
komiks a zahrál si s maminkou tu novou karetní hru, co dostal k narozeninám.
A světe div se, ono mu to u toho zubaře uteklo tak rychle, že než se nadál, byl
venku. „To je ono, musím na časožrouta jít opačně. Když vím, že se budu nudit
a čas utíká pomalu, musím se zabavit. Ale jak postupovat v opačném případě?
Jak časožroutovi znechutit můj vzácný čas na prázdninách nebo na výletě?”
Hloubal a dumal, a stále na to nemohl přijít. Jednou večer, když smutně seděl
u rozsvícené lampičky a ne a ne usnout, přišla k němu maminka: „Pročpak si
tak smutný Tomášku? Co tě trápí?” A Tomášek se jí
se vším svěřil. Maminka se chvíli zamyslela a pak
povídá: „Vždyť to je na tom to krásné, že prázdniny a výlet tak rychle utečou. Právě proto se
na ně tak těšíš. A možná i z toho důvodu se na
ně těší i časožrout. Myslím si, že když máš tyto
chvíle tak moc rád, zapisuj si svoje zážitky do
deníčku a vždy, když ti bude smutno a budeš
se nudit, si je znova připomeneš. A tak o ně
nikdy nepřijdeš.” A přesně to Tomášek udělal.
A časožrout už ho netrápil. Zkuste to taky. :-)
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